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في هذه الدراسة تم دراسة تأثير إضافة بوليسترين ( )PSعالي الوزن الجزيئي وكذلك بولي داي ميثيل
السيلوكسان))PDMSعلى خواص تدفق النفط الخام الحماده .تم حقن البوليمر من خالل تطوير نظام ضخ معملي
عند مختلف معدالت الجريان ( )Flow ratesوالتراكيز ) .)Concentrationsأجريت العديد من التجارب

لتحديد أفضل تركيز للبوليمر .عالوة على ذلك تم تحديد تأثير تركيز إضافة البوليمر على اللزوجة (، )Viscosity
معامل اإلحتكاك ( ،)Friction factorنسبة تقليل االعاقة)(% drag reductionو نسبة الزيادة في معدل
التدفق
( .)% flow increaseأظهرت النتائج أن PDMSأكثر فعالية في تقليل االعاقة من  .PSومع ذلك لوحظ عموما
ان نسبة تقليل االعاقة تزداد مع زيادة تركيز البوليمر لجميع المواد المضافة التي تم اختبارها وكذلك مع زيادة عدد
رينولدز بتركيز ثابت .كما تم تصميم نتائج معامل االحتكاك في صورة نموذج رياضي( )Modelومقارنة نتائج

النموذج مع النتائج المعملية وتم الحصول على توافق جيد.

 .1المقـدمــة
إن عملية نقل الموائع كالنفط الخام ومشتقاته من مواقع االستخراج أو اإلنتاج إلى مواقع التصدير أو االستهالك تتم

بواسطة عدة طرق من أهمها استخدام خطوط األنابيب .ومن بين المشاكل التي تحدث أثناء عملية النقل هو تبديد
الطاقة نتيجة عدة أسباب منها االحتكاك الناشئ بين المائع وجدار األنبوب الذي يؤدي الى انخفاض الضغط بين

نقطتين االنبوب].[1

إن ظاهرة إضافة بعض المواد مثل الرمل( ،)Sandالطين(.... ، )Mudالخ والتي يمكن من خاللها الحد
من فقد الطاقة وتقليل االحتكاك أثناء تدفق المائع داخل األنابيب وخاصة في حالة الجريان المضطربة كانت معروفة
منذ اكثر من خمسين عاما هذه الظاهرة تسمى انخفاض تأثير السحب(.[2])Drag reducingعالوةعلى ذلك منذ
بداية التسعينات هناك محاوالت عديدة أجريت الستخدام الجزيئات الضخمة البوليمر( ،)polymerالمواد

المسطحة( ،)Surfactantاأللياف(،)Fiberلزيادة كفاءة ضخ النفط الخام من خالل أنابيب النقل بسبب آلية الحد
من السحب في الصناعات الكيميائية والنفطية ].[3-6
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هذه التقنية مهمة من الجانبين العلمي و االقتصادي  ،ويتم ذلك عن طريق حقن كميات صغيرة جدا من

البوليمرات مع النفط الخام في حالة التدفق المضطرب ،مما يؤدى إلى ضخ النفط الخام لمسافات طويلة دون خسائر
كبيرة في الطاقة مثل نظام الضخ في مصافي التكرير لتنقية النفط الخام أو نقله إلى موانئ التصدير وبالتالي فان واحدة
من أهم العوامل التي تؤثر على التدفق هو خصائص السوائل المتدفقة وبالتالي فانه في بحثنا هذا نوعية وخصائص
النفط الخام سيكون لها دو ار هاماً جداً في التأثير على كفاءة الضخ].[7-9

وعلى الرغم من أن عدداً كبي اًر من األبحاث قد أجريت لدراسة تأثير خفض السحب باستخدام مواد مضافة

مختلفة على النفط الخام منخفض الكثافة ،فان الدراسات المنشورة حول تأثير تخفيض السحب من المواد المضافة على

النفوط متوسطة إلى عالية الكثافة عدد محدود جدا ]،[10ولذلك في هذا العمل تم اختيار النفط الخام الليبي من متوسط

إلى عالي الكثافة ( )APIفتم اختيار نوع من النفط الخام الليبيوهو نفط خامالحماده,وذلك إلجراء دراسة تجريبية لتأثير
خفض السحب باستخدام نوعين من المواد البوليمرية مختلفين في الوزن الجزيئي ( )MolecularWeight

والتركيز( )Concentrationوهما مادةبوليسترين ( )PSومادة بولي داي ميثيل السيلوكسان(.)PDMS
غالبا ما يتم استخدام نقل النفط الخام عبر تكنولوجيا خطوط االنابيب ،ومع ذلك فان التدفق في معظم

التطبيقات العملية مضطرب ينتج عن التدفق المضطرب الكثير من فقد الطاقة بسبب تبديد الطاقة المضطرب الناتج
عن االحتكاك.العالم تومقال ان اضافة كمية صغيرة من المواد البوليمرية الى الماء يمكن ان تقلل اعاقة التدفق بنسبة

 %08في طبقة الحدود] ،[2لذلك دراسة تأثير المواد البوليمرية المضافة على قوى السحب لتدفق النفط الخام مفيد جدا
في

صناعات نقل النفط من اجل زيادة تصدير النفط الخام الليبي وقد تم استخدام نفط خام الحماده في هذه

الدراسةوالتي من المتوقع ان تزيد من معدل التدفق وبالتالي كفاءة ضخ النفط الخام.
كان الهدف من هذه الدراسة هو التحقق من صحة تأثير اضافة PSوPDMSبتراكيز مختلفة 28 ،18

 08 ،08 ،08 ،38 ،و  188جزء من مليون كعوامل خافضة لإلعاقة باستخدام نفط خام الحماده .وقد تم كذلك دراسة
تركيز المواد المضافة على العديد من البارامترات التي لها التأثير االكثر اهمية على تدفق السوائل كالنسبة المئوية
تأثير ا
لتقليل االعاقة( (%DRومعدل التدفق واللزوجةومعامل االحتكاك ونسبة زيادة التدفق (.)%FI

 .2المواد واالساليب
1.1المواد
تم استخدام نفط خام الحماده في هذا البحث وتم الحصول على الخواص الفيزيائية من قبل قسم المختبرات الصناعية

وتقنيات االنتاج في مصنع مصفاة الزاوية في ليبيا ،وهي مبينة في الجدول االتي:

جدول ( :)1الخواص الفيزيائية للنفط الخام الحماده
الخواص الفيزيائية

الرمز

القيمة

اللزوجة الحركية

ʋ

)3.5742 (cst

الكثافة النوعية

sp.gr

0.8311
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API

-

38.8

 1.1البوليمرات
في العمل الحالي  ،تم استخدام نوعين من البوليمر هما  PSو  PDMSمع اوزان جزيئية عالية كعوامل خافضة

لإلعاقة مع تراكيز محلول مختلفة  08 ،08 ،08 ، ،38 ،28 ،18و 188جزء من مليون.

2.1إعداد محول البوليمر

يتم وزن البوليمر بواسطة ميزان حساس ،ويتم اذابته في مادة الجازولين ( (Gasolineللحصول على تركيز بنسبة 18
( %نسبة وزنية) حيث تم الحصول على تراكيز مختلفة من البوليمر من المحلول الرئيسي وذلك باإلضافة الى النفط
الخام.

 2.1نظام الضخ

تم وصف نظام الضخ في الشكل ( ،)1والذي يعمل في ظروف مختلفة من معدل التدفق و تراكيز البوليمر ،يتكون
النظام من خزان سعته  28لتر ومضخة الطرد المركزي قدرتها  1حصان وجهاز لقياس معدل التدفق ،وصمامات

لغرض التحكم في كمية التدفق ومقاييس ضغط .تم استخدام انبوب ذات طول  0.708متر مصنوع من الفوالذ مع قطر
 8.0بوصة.

2.1التجربة

شكل ( :)1رسم تخطيطي لنظام الضخ

يتم تحضير البوليمر المضاف  PSاو PDMSعن طريق خلط كمية محددة من البوليمر مع مذيب الجازولين ،ثم
يضاف المحلول بتراكيز مختلفة الى خزان النفط الخام .في الحالة االولى قبل اضافة البوليمر يتم تشغيل المضخةحيث
تبدأ عملية ضخ النفط الخام خالل االنبوب ويتم ضبط الصمام على معدل تدفق معين وليكن  10لتر /دقيقة وبعدها
يتم تسجيل الضغط االبتدائي p1و الضغط النهائي p2وعلى ضوء هذه القراءات يتم حساب فرق الضغط قبل االضافة
وعدد رينولدز و معامل االحتكاك ،تعاد نفس الخطوات عند معدالت تدفق  10و  22لتر /دقيقة .في الحالة الثانية بعد
إضافة البوليمر يتم إعادة تثبيت الصمام على معدل تدفق  10لتر /دقيقة وتتم عملية االضافة بتراكيز مختلفة تم تسجل
القراءات للضغوط ومعدل التدفق وبعدها يتم حساب فرق الضغط بعد االضافة و عدد رينولدز ومعامل االحتكاك ونسبة
تقليل االعاقة ونسبة الزيادة في معدل التدفق .وتعاد نفس الخطوات عند معدالت تدفق  22 ،10لتر /دقيقة.

 2.1الحسابات
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تم استخدام المعادالت االتية لحساب رقم رينولدز( ، [11])Reنسبة تقليل االعاقة ] ،[12,13نسبة الزيادة في معدل

التدفق ] [13و معامل االحتكاك ].[11

)Re = (× u × D)/ (1
)%DR = [(∆Pb– ∆Pa)/∆Pb]× 100 (2
)%FI = ((1/(1– DR))0.55– 1) × 100 (3
)ƒ =[(∆p ×D)/(2 ×× L × u2)] (4

حيث D:القطر الداخلي لألنبوب) ، (mكثافة السائل ( u ،(kg/m3متوسط السرعة ( ،)m/sاللزوجة للسائل (kg

) ∆Pb،. m/ sو∆Paالفرق في الضغط قبل وبعد إضافة البوليمر ( ƒ ،)barمعامل االحتكاك و  Lطول األنبوب
(.)m

 .2النتـائـج والمناقشة

 1.2تأثير إضافة تركيز البوليمر على عملية تقليل اإلعاقة

يوضح الشكلين ( )2و ( )3تأثير إضافة تركيز البوليمر على عملية تقليل اإلعاقة (  )Drag reductionعند
مختلف التراكيز .لوحظ أن نسبة تقليل اإلعاقة تزداد مع زيادة تركيز البوليمر ،وكان السبب في زيادة نسبة تقليل اإلعاقة

الى زيادة الجزيئات المضافة المرتبطة بالبوليمر في عملية تخفيض السحب .وقد ازدادت العالقات خطيةومن تم وصلت

إلى االستقرار ،تشير هذه النتائج إلى أن زيادة تركيز البوليمر يؤدي إلى زيادة الجريان المضطرب)(Turbulent
الذي هو تحت تأثير مخفض اإلعاقة .قد يكون ذلك بسبب الزيادة في عدد الجزيئات البوليمرية التي تؤثر على قوة
درجة االضطراب والتي سوف تؤدي إلى الزيادة في كفاءة تقليل اإلعاقة .هذين الشكلين يكونان مماثلين ألعمال
)(Kimالملحوظة في المرجعين].[14,15
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شكل ( :)3تأثير إضافة تركيز  PSعلى عملية تقليل اإلعاقة للنفط الخام الحماده عند مختلف معدالت التدفق

 1.2تأثير معدل التدفق على نسبة تقليل اإلعاقة
يوضح الشكلين ( )0و ( )0تأثير معدل التدفق على نسبة تقليل اإلعاقة .في معظم الحاالت تزداد نسبة تقليل اإلعاقة
بزيادة معدالت الجريان حتى يتم الوصول الى قيمة معينة .النتائج توضح زيادة نسبة تقليل اإلعاقة بزيادة سرعة جريان

المائع .زيادة سرعة السائل يعني زيادة درجة االضطراب داخل األنابيب كما يزداد عدد االصطدامات بين الدوامات،
ويتم الحصول على دوامات أصغر ،فمن األفضل الحصول على دوامات صغيرة مع إضافات البوليمر ألنها تمتص

طاقة أقل من الدوامات الكبيرة .النتائج كانت مشابهة للتي وصل لها ].Kim[16
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الشكل ( :)0تأثير معدل التدفق على نسبة تقليل اإلعاقة بإضافة  PDMSعلى نفط خام الحماده
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الشكل ( :)0تأثير معدل التدفق على نسبة تقليل اإلعاقة بإضافة  PSعلى نفط خام الحماده

 2.2تأثير تركيز البوليمر على اللزوجة
العالقة بين التركيز واللزوجة تكون ممثلة في الجدول( .)2من التجربة والنتائج التي تم الحصول عليها لوحظ أنه
عندإضافة تركيز البوليمر( (PSو ((PDMSللنفط الخام ال يوجد تأثير على الخواص الفيزيائية بعد اإلضافة ،غالبا ما

تكون المشكلة في حساسية جهاز اللزوجة الذي تم القياس به كما موضح في الجدول .هذه النتائج تتوافق مع
عمل]Mowla.[17

جدول( :)2نتائج اللزوجة المقاسة للنفط الخام الحماده
التركيز

PDMS

PS

)C(ppm

µ
)(kg/m . s

ʋ
)(mm2/s

µ
)(kg/m . s

ʋ
)(mm2/s

0

0.003083

3.722318

0.003083

3.722318

10

0.003077

3.714613

0.003073

3.710166

20

0.003067

3.702510

0.003062

3.697003

30

0.003055

3.688206

0.003057

3.690927

40

0.003040

3.670601

0.003048

3.679788

50

0.003030

3.658498

0.003038

3.667637

60

0.003013

3.637592

0.003025

3.652448

100

0.002998

3.618887

0.003002

3.624095

 2.2تأثير تركيز البوليمر على معامل اإلحتكاك
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يوضح كل من الشكلين ( )0و ( )7العالقة بين معامل االحتكاك و عدد رينولدز للنفط الخام الحماده مع

محلول PDMSو .PSهذين الشكلين يوضحان ان معامل االحتكاك يقل مع زيادة سرعة السائل الموضحة في صورة
عدد رينولدز .العالقة بين معامل االحتكاك وعدد رينولدز في حالة الجريان المضطرب( )Turbulentتكون موضحة
في معادلة ].Blasius[11
)ƒ = 0.0791 Re- 0.25 (5بينما العالم Virkاقترح أن العالقة بين معامل االحتكاك وعدد رينولدز عند أقصى
مرحلة لتقليل اإلعاقة مع محلول البوليمر المخفف للجريان المضطرب يكون موضح في المعادلة االتية ]:[18

ƒ = 0.59 Re- 0.58
)(6
أما في حالة الجريان االنسيابي) )Laminarفإن معامل االحتكاكيكون موضح في قانون .[11] Poisuells
)(7

ƒ = 16 Re- 1

يوضح كل من الشكلين تأثير عدد رينولدز على معامل االحتكاك لمختلف تراكيز البوليمر .وقد لوحظ ان معامل
االحتكاك كان يقل مع زيادة عدد رينولدز لجريان المائع المضطرب وكذلك الزيادة في تركيز البوليمر يؤدي الى تقليل

معامل االحتكاك بسبب انزالق الطبقات بالقرب من الجدار على بعضها البعض .وقد لوحظ أن هناك بعض النتائج التي
تم الحصول عليها من الشغل العملي كانت قريبة من معادلة  Blasiusفي حالة قبل إضافة البوليمر PDMSو

 PSوكذلك بعد اإلضافة .بينما نقاط البيانات التي وضعت نحو  Virkتحتاج الى الزيادة في تركيز البوليمر وتحتاج
كذلك الى أقصى عملية لتقليل اإلعاقة كما مبين في الشكلين .عالوة على ذلك ،تشير األرقام إلى أن البيانات التي تم
الحصول عليها من النفط الخام تخضع لمعادلة  Blasiusثم تحولت تدريجيا في إتجاه معادلة  Virkمع الزيادة في

التركيز للبوليمر .عموما هذه النتائج كانت مشابهة للنتائج التي تم الحصول عليها من قبل ]Abdul Bari[19المستخدم
مادة السلفكتانت( )Surfactantالمذابة في الكيروسين.
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 2.2التمثيل الرياضي للنتائج
يتم صياغة النتائج وفقا للعالقة التي اقترحها. [19] Abdul Bari
ƒ = k Rea Cb

)(8

حيث k ،a :و bثوابت و Cهو تركيز البوليمر .وقد لوحظ أن نقاط البيانات لنوعي البوليمر تناسب تماما المعادلة (.)8
يوضح الشكل ( )8االنحرافبين القيم التي تم الحصول عليها معمليا لمعامل االحتكاك و تلك المتوقعة وفقا للمعادلة ()8
لنوعي محلول البوليمر  PDMSو PSللنفط الخام الحماده.
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 .4الخاتمة والتـوصيـات
تؤكد دراسات تقليل اإلعاقة ((Drag reductionباستخدام نوعي البوليمر  PDMSو  PSعلى اهمية تركيز البوليمر
على تقليل اإلعاقة .كما أن زيادة تركيز البوليمر يؤدي الى الزيادة في نسبة تقليل اإلعاقة وكذلك الزيادة في نسبة التدفق

للنفط الخام .أفضل تركيز لمحلول البوليمر تم الحصول عليه مع محلول  PDMSكان  08جزء من مليون عندما

اضيف الى نفط خام الحماده عند معدل تدفق  22لتر /دقيقة والذي يعطي نسبة تقليل اإلعاقة  %20ونسبة زيادة في
معدل التدفق ،%17.1بينما مع  PSوعند نفس التركيز ونفس معدل التدفق كانت نسبة تقليل اإلعاقة  %22.0ونسبة
الزيادة في معدل التدفق  ،%10.3وبالتالي فإن القدرة على تقليل اإلعاقة مع محلول  PDMSكانت أكبر من محلول

 .PSفي هذا البحث لوحظ أداء البوليمر في حالة الجريان المضطرب كان أفضل من الجريان االنسيابي ،كما أنه توجد
العديد من نقاط البيانات التي تم الحصول عليها معمليا قريبة من معادلة  Blasiusفي حالة قبل وبعد إضافة
البوليمر وتتجه تدريجيا نحو معادلة  Virkعند الزيادة في تركيز البوليمر .وكذلك لوحظ أن معامل االحتكاك يقل عند

الزيادة في تركيز البوليمروكذلك مع الزيادة في عدد رينولدز لجريان السائل .يرتبط معامل االحتكاك جيدا بعدد رينولدز
وتركيز البوليمر وفقا للعالقة التجريبيةƒ = k ReaCbأظهر هذا االرتباط عامل االحتكاك كدالة لعدد رينولدز وتركيز
البوليمر ،كذلك أظهرت النتائج توافقا جيدا بين قيم عامل االحتكاك الملحوظة والقيم المتوقعة .هناك بعض التوصيات
التي يمكن استخدامها مستقبليا ومنها استخدام مشتقات النفط مثل الجازولين ووقود الديزل وغيرها في عملية تقليل

اإلعاقة بدال من النفط الخام .وفي هذا البحث تم استخدام البوليمر في عملية تقليل اإلعاقة ،يمكن استخدام مواد أخرى
في هذه العملية مثل السلفكتانت ( )Surfactantsو الصابون واالصباغ .كذلك يمكن استخدام أقطار مختلفة

لألنبوببدال من استخدام قطر ثابت مثل ما في هذا الشغل.
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