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چکیده
ــالهاي     ــین س ــا ب ــارس م ــیج ف ــت در خل ــف نف ــت 1930-1940کش ــادي، اهمی ــد اقتص ــث رش ــزایش باع ــایی و اف جغرافی

نفــتکش در تنگــه هرمــز تــردد مــی کننــد، کــه ایــن میــزان  2000-3000کشــتیرانی در منطقــه گردیــد. ســاالنه مــا بــین 
میلیـون تـن نفـت وارد دریـا مـی شـود وخلـیج        160% کل نفت جابجا شده در آبهـاي جهـان مـی باشـد. سـاالنه حـدود       40

ــه تنهــایی  ــ20-15فــارس ب ــا درصــد ایــن ریزشــها را دریاف ٔ ت مــی کنــد. آلودگیهــاي نفتــی ت ثیــر مهمــی روي گیاهــان و ◌
حیوانــات دریــایی، جزایــر مرجــانی ،مــاهیگیري ،ســواحل ،ســالمت انســان و صــنعت توریســم دارد .در ایــن تحقیــق میــزان   
جذب و بازیافـت نفـت سـه نمونـه جـاذب سـنتزي شـامل پـودر السـتیک ،الیـاف پلـی پـروپیلن و ترکیـب پـودر السـتیک و                

وپیلن مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت .ترکیـب پـودر السـتیک و الیـاف پلـی پـروپیلن بـه عنـوان جـاذب نفتـی              الیاف پلی پر
در حــذف آلودگیهــاي نفتــی عملکــرد خــوبی دارد. بــا توجــه بــه اهمیــت بازیافــت الســتیکهاي فرســوده و مشــکالت زیســت  

ویژگـی آب گریـزي سـطحی، ایـن     محیطی که همراه بـا انباشـت السـتیک هـاي فرسـوده وجـود دارد و همچنـین بـه دلیـل          
گونه جاذبها  می توانند در زمره جاذبهاي  ارزان و قابل دسترس براي جذب آلودگیهاي نفتی به شمار روند.

جاذب–محیط دریایی -آلودگیهاي دریا–لکه نفتی :کلمات کلیدي
مقدمه

تیجه آن یکسـان مـی باشـد و همگـی موجـب      اگرچه سوانح منجر به آلودگی نفتی با علل مختلف به وقوع می پیوندند اما ن
آلودگی و اثرات نامطلوب بر محیط زیست دریایی و ساحلی می شوند. نیمه دوم قرن گذشته را باید دوران تـالش دولتهـا و   
مجامع بین المللی براي کاهش آلودگی عمدي دریا به نفت و محدود کردن آثار و عـوارض آلـودگی نفتـی ناشـی از سـوانح      

در سـال  (OPRC). تصویب کنوانسیون بین المللـی آمـادگی ،مقابلـه و همکـاري در برابـر آلـودگی نفتـی        دریایی دانست
(OPRC)میالدي ،توسط دولتهاي عضو سازمان بین المللی دریانوردي،گام موثري در ایـن زمینـه بود.کنوانسـیون    1990

شده است. حوادث نفتی مهمی در جهان اتفاق حول سه محور مهم آمادگی ،مقابله و همکاري در برابر آلودگی نفتی تدوین 
افتاده است که از میان آنها به حادثه کشتی توري کانیون ،حادثه سانتاباربارا،چاه نفتی ایکس تاك ،حادثـه آکسـون والـدزو    
حادثه نفتی نوروز اشاره کرد. بزرگترین نشت نفتی جهان در خلیج فارس رخ داده است .که بیشترین میزان نشت نفـت بـه   

میلیـون بشـکه نفـت    6ریا در طول تاریخ توسط دولت عراق در جنگ خلیج فارس رها شد. در طی این واقعه دولت عـراق  د



مایـل از آبهـاي خلـیج    600برابر نفت نشت کرده از نفتکش آکسون والدز) را به خلیج فارس سرازیر کرد که بر اثـر آن  23(
د. زمانی که نفت در دریا نشـت مـی کنـد و بـر روي سـطح آب      مایل مربع از سواحل خلیج فارس را آلوده کر300فارس و 

پخش می شود و تشکیل یک فیلم نازك به نام الیه نفتـی را مـی دهـد. تحـت فرآینـدهاي مختلـف فیزیکـی، شـیمیایی و         
ل ،پدیده شـامل تبخیـر ، انحـال   8بیولوژیکی قرار می گیرد و به شدت تغییر می یابد. پس از ورود نفت به دریا امکان بروز 

(Photo oxidation)و اکسیداسیون نوري (Natural Dispersion)، پراکندگی طبیعی (Emulsification)تعلیق 

Tar)هـاي قیـري شـکل    و تشـکیل گلولـه  (Biodegradation)و تجزیه بیولـوژیکی  (Sedimentation)ته نشینی ،

balls)آب دریا وجود دارد که به سه دسته کلـی تقسـیم   هاي نفتی از روي هاي متفاوتی براي حذف لکهوجود دارد. روش
نشان داده شده است .1نمودار هاي مهم در شوند تعدادي از روشمی

انواع روشهاي حذف لکه هاي نفتی-1نمودار 

انواع جاذبهاي نفتی 
ا هر دوي آنها جـذب مـی   به طور کلی یک جاذب نفت ماده اي است که نفت را از طریق مکانیسم جذب یا جذب سطحی ی

نماید. ظرفیت جذب جاذبی که از طریق مکانیسم جذب عمل می کند تابعی از مقدار سطح مساحتی کـه نفـت مـی توانـد     
جذب شود می باشد. بنابراین هر قدر سطح مساحت بزرگتر باشد ظرفیت جذب از طریق این مکانیسم بیشـتر خواهـد بـود    

روشهاي حذف آلودگی نفتی

روش شیمیایی

مواد پراکنده ساز

روش بیولوژیکی

افزایش توانایی میکروارگانیسم ها

سوزاندن در محل

مواد ژل ساز بازدارنده و شکننده امولسیون

میکروارگانیسم هاي نفت خوار

یزیکیروش ف

کمربندهاي شناورکفگیرها

مواد جاذبمواد غرق کننده



سم جذب سطحی عمل می کنند جذب باالتري را نشان می دهند. جاذبهـاي تمـام   .در مقابل جاذب هاي که از طریق مکانی
مایع، براي بازیابی مواد قطبی و غیر قطبی در آب ،مواد بر پایه اسید و همچنین مواد هیـدروکربنی بـر روي خشـکی مـورد     

اندکه هـیچ گونـه اتصـالی بـا     شکل خاصی ندارند و از موادي ساخته شدهاستفاده قرار می گیرند. جاذبهاي توده اي، اصوالً
یکدیگر ندارند.این مواد می توانند به صورت رشته هاي کوتاه و یا مواد معدنی (مانند پرلیت ،زغال سنگ نـارس) و یـا مـواد    
مصنوعی مانند پلی اورتان،پلی پروپیلن،پلی استایرن باشندکاربرد دیگر جاذبها آن است که به عنوان مثال در قالب کمربنـد  

ر به کار می روند. به این ترتیب که خطوط ساحلی آلوده شده به نفت را محاصـره کـرده و مقـدار نفتـی را کـه از      هاي شناو
ساحل رها می شود جذب می نمایند و همچنین از آلودگی بیشتر خطوط ساحلی به نفـت جلـوگیري مـی نمایـد. بازیافـت      

ایسه با وزن خود جـاذب مـی باشـد.به عنـوان مثـال      نفت ،پارامتري است که معرف وزن یک نفت خاص بازیابی شده در مق
برابر وزن خود نفت جذب نمایند .درحالیکه جاذبهـاي معـدنی توانـایی    30جادب هاي سنتزي با کارایی باال ممکن است تا 

برابر وزن خود را دارا هستند، مقدار آب جذب شده نیز مهم است.یک جاذب نفـت ایـده آل ،آب   2جذب نفت به میزان تنها 
)عوامل تعیین کننـده جاذبهـاي   (Oleophilic)و نفت دوستی (Hydrophobicجذب نمی کند.در حالیکه آب گریزي را

خوب هستند.خصوصیات دیگر جاذبها عبارتند از: نگهداري نفت پس از جذب بر حسب زمـان ،بازیافـت نفـت از جـاذب هـا      
خریب پذیري جاذب ها است.جاذبها انـواع متفـاوتی   و زیست تء،مقدار نفت جذب شده به ازاي واحد وزن جاذب،قابلیت احیا

دارند که هر کدام براي کاربرد خاصی مورد استفاده قرار می گیرند.تحقیقات در مـورد اسـتفاده از مـواد جـاذب بـه منظـور       
حذف مواد نفتی از روي آب دریا همچنان ادامه داردو جاذبهاي متفاوتی تا به امـروز بـراي رفـع ایـن معضـل کشـف شـده        

میزان جذب جاذبهاي مختلف بر اساس میزان جذب آنها را  نشان می دهد.1.جدولاست

میزان جذب جاذبهاي مختلف بر اساس مراجع -1-جدول 
ماده جذبنوع آلودگیظرفیت جذبشکل

ضایعات چوبنفت خام7xاسفنجی
ایزواکتان الکل-پلی اورتاننفت خامx 34/4گرانولی

12 xنیتریل الکل-ریالتپلیمر آکنفت خام
7 xپلی پروپیلننفت خام

پلی پروپیلننفت خام سبکx 10فیبر/ شبکه
پلی پروپیلننفت سنگین- نفت خام سبکx 4/5شبکه بدون بافت

3/75xايچوبی ورقه
5x

گاز سبک
نفت سنگین

فیبر سلولزي

پرلیتنفت سبکتاx 3/5گرانولی
لیتپرنفت سنگینx 3/25گرانولی



Milk weed Asclepiusعلف پادزهر  نفت سبکx 40گرانولی

80 xايگرافیت ورقهنفت خام

زغال سنگ نارسنفت خامx 6گرانولی
آمیزه الستیکی + پلی اولفیننفت خامx 4پودر
NRخاك رس + ATFسیال عبوري خودکار x 6پودر 4

+

NRخاك رس + روغن معدنیx 0/5پودر 4
+

18-22 xسلولزنفت خام
پلی وینیل الکل/ پلی پروپیلنروغن موتور2xپودر

9xاستات سلولزنفت خام

CH3SiCl3خاکستر اصالح سطحی شده با روغن ترمزx 0/5پودر

سیلیکات کلسیم آبدارروغن چرخ دندهx 4/9پودر
سیلیکات کلسیم آبدارنفت خامx 6/3پودر
CF3سیلیکا آئروژل اصالح سطحی شده با خامنفت 4تا x 16پودر

CF3سیلیکا آئروژل اصالح سطحی شده با نفت خامتاx 237پودر

سیلیکا آئروژلنفت خام>x 0.1پودر

کاه برنج استیله شدهروغن ماشینx 24کاه

Xبرابر وزن جاذب =

مواد مورد آزمایش
، الیاف پلی پروپیلن و ترکیـب پـودر السـتیک و الیـاف     120ا مش نوع جاذب شامل پودر الستیک ب3در این مطالعه 

پلی پروپیلن براي جذب لکه نفتی مورد استفاده قرار گرفت. ویژگیهاي دو نمونه نفت خام آسماري و امیدیـه بـه ترتیـب داراي    
یـن آزمـایش   بودنـد. شـوري آب دریـا مربـوط بـه ا     38.38وAPI32.06و گراویته هاي 0.8329و0.8651گراویته هاي ویژه 

همگن از یـک همـزن بـا    بدست آمد.جهت ایجاد موج و تعیین یک مخلوط نسبتا7.9ً-8.2آن در حدود PHو محدوده 28.9
استفاده شد. ازدیگر جاذبهاي مورد استفاده در این آزمایش ترکیب پـودر السـتیک و الیـاف پلـی پـروپیلن      rpm400-40دور 

گـرم الیـاف پلـی پـروپیلن مـورد اسـتفاده قـرار        0.5گرم پودر الستیک و 0.5ود یعنی حد50/50است که با نسبت وزنی برابر 
گرفت. در آزمایشات به منظور سهولت در جمع آوري یک گرم جاذب ،در داخل بسته بندي توري از جنس پلی آمیـد بـا مـش    

میکرون قرار گرفت.150



بخش تجربی
د میزان جذب مواد جاذب اسـت. جـذب دینامیـک بـه     استاندارASTM F726-99اساس روش جذب در این آزمایش بر پایه 

گرم از ماده نفتی به عنوان آلودگی نفتی 15منظور تعیین ظرفیت جذب نفت جاذبها استفاده شده است. بدین ترتیب که مقدار 
میلی لیتر آب دریاست افزوده می شود.مدت زمان تماس جاذب بـا آلـودگی نفتـی    200میلی لیتري که حاوي 400به یک بشر 

ــه            د ــی ب ــودگی نفت ــا آل ــاذب ب ــاس ج ــان تم ــت.مدت زم ــده اس ــه ش ــر گرفت ــر در نظ ــوان متغی ــه عن ــایش ب ــن آزم ر ای
گرم نمونه جاذب در داخل بسته بندي توري از جنس پلی آمید با مـش  1.000دقیقه است.1،2،5،15،20،30،45،60ترتیب
دور 180شدفرکانس دسـتگاه شـیکر روي   میکرون به منظور سهولت در جمع آوري آن قرار گرفت،و به این سیستم اضافه150

دقیقـه چکـه کندسـپس    2در دقیقه تنظیم شدوپس از مدت زمانهاي مشخص جاذب از سیستم جدا گردید تا براي مدت زمان 
ن وزن جـاذب  گرم بوده اسـت .بـراي تعیـی   0.001جاذب به دقت وزن می شود .دقت ترازوي اندازه گیري در این روش با دقت 

قبل وبعد از عمل جذب از روش گراویمتري استفاده شد.همچنین براي تعیین میزان جذب نفت از رابطه زیر استفاده شد.
Ss/So میزان جذب نفت =

So جرم جاذب خشک =(g)

SSTجرم جاذب پس از آزمایش جذب نفت =

Ss =(SST-So)جرم خالص نفت جذب شده

استفاده شده است.ASTMD-95و آب موجود در نمونه جاذب از روش SWدر مطالعه حاضر براي تعیین

براي تعیین آب جذب شده همراه نفت 80/20ن به نسبت ئبا استفاده از حامل زایلن /تولوءبه جزءدر این روش از تقطیر جز
بدست آمده از استفاده می گردد.براي محاسبه میزان آب در نمونه به صورت درصد وزنی یا درصد حجمی طبق اطالعات

نمونه مورد آزمایش بدست می آید.

=Vحجم آب موجود در تله بخار

=Wوزن یا حجم نمونه جاذب 

درصد آب  =100 )(
W
V

بـر تـأثیر   oC40-oC0در بخش دینامیک براي اندازه گیري اثر دما بر میزان جذب نفت جاذبهاي مختلـف محـدوده دمـایی    
دقیقـه در نظـر   30ذبهاي مختلف مورد بررسی قرار گرفت .مدت زمان جذب در این آزمایش مـدت زمـان   میزان جذب نفت جا

گرفته شد.درصد بازیابی نفت جاذب ها که نشان دهنده میزان آبگریزي و نفت دوستی جاذبهاست از طریق رابطه زیـر محاسـبه   
شده است.



R=100 )(
t

o

M
M

R درصد بازیابی نفت =

Moمیزان نفت جذب شده توسط جاذب =

Mtمقدار کل آلودگی نفتی =

ــایش      ــر آزم ــات ه ــذیري آزمایش ــرار پ ــی تک ــور بررس ــه منظ ــات ب ــن آزمایش ــا 3در ای ــراف  5ت ــده و انح ــرار ش ــار تک ب
ــودار   ــت. نم ــده اس ــبه گردی ــتاندارد در آن محاس ــی   2اس ــگاهی را  نشــان م ــاس آزمایش ــار در مقی ــاگرام روش ک ــو دی فل

دهد.



فلودیاگرام روش کاردر مقیاس آزمایشگاهی-2نمودار

ــه      ــه ب ــا توج ــق ب ــن تحقی ــتیک      ASTM D95درای ــودر الس ــذب آب پ ــزان ج ــه می ــبه از رابط 2±0.28ومحاس
گــرم و میــزان جــذب آب بــراي ترکیــب الیــاف پلــی پــروپیلن/ 5.5±0.29گرم،میــزان جــذب آب الیــاف پلــی پــروپیلن 

بــه ترتیــب میــزان جــذب نفــت ســه نمونــه جــاذب در مــدت 2و 1جــدول .بــه دســت آمــد3.6±0.31پــودر الســتیک 
زمان یک ساعت براي نمونه نفت خام آسماري و امیدیه را نشان می دهد.

تهیه ایزوترم هاي جذب با استفاده از داده هاي حاصل از آزمایش

شروع

حجم معینی از آب دریا

اضافه کردن حجم معین از دو نمونه نفت خام با دانسیته و ویسکوزیته متفاوت

روش دینامیکی

حاکم بر دریاایجاد تالطم شبیه شرایط 

اضافه کردن مقدار مشخص از سه نوع جاذب مورد آزمایش

متغییر مورد آزمایش (زمان جذب)

تعیین دماي بهینه جذبتعیین زمان بهینه جذب

متغییر مورد آزمایش (دما)

تعیین مقدار نفت بازیابی شده در فشارهاي مختلف



میزان جذب نفت سه نمونه جاذب براي نمونه نفت خام آسماري-1جدول 

6045302015521

)(minزمان   

نتایج

جاذب

(g)جذب نفت3.13.1332.92.52.21.8

پودر الستیک (%)درصد بازیابی20.620.6202019.316.614.612

انحراف استاندارد0.270.290.260.280.320.360.250.21

g)جذب نفت(8.98.98.99.18.58.17.76.6
الیاف پلی 

پروپیلن (%)ازیابیدرصد ب5959596056.65451.344

انحراف استاندارد0.270.260.310.280.300.260.360.28

g)جذب نفت(7.57.57.37.16.96.45.85.5
ترکیب 

پودرالستیک+
پلی پروپیلن

(%)درصد بازیابی505048.647.34642.638.636.6

انحراف استاندارد0.350.340.360.340.310.360.270.35



میزان جذب نفت سه نمونه جاذب براي نمونه نفت خام امیدیه-2جدول 

6045302015521

)(minزمان   

نتایج

جاذب

(g)جذب نفت3332.82.82.52.21.7
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بــر میــزان جــذب نفــت ســه نمونــه جــاذب ،تمــام جاذبهــا بیشــترین c40-˚c0˚در آزمـایش اثــرات دمــا در محــدوده  
ــاي   ــذب را در دم ــزان ج ــود نc0˚می ــی       از خ ــاال رخ م ــاي ب ــذب در دم ــده واج ــه پدی ــه اینک ــه ب ــد.با توج ــان دادن ش

ــزایش         ــت و اف ــدن نف ــکوز ش ــث ویس ــا باع ــد.کاهش دم ــد ش ــت خواه ــذب نف ــاهش ج ــه ک ــر ب ــا منج ــد.افزایش دم ده
ویسکوزیته باعث افزایش نفت توسـط جاذبهـا خواهـد  شـد.و بـا توجـه بـه رابطـه میـزان جـذب نفـت و دمـا بهتـر اسـت               

3ی در آب و هـواي سـرد یـا معتـدل بـه منظـور افـزایش میـزان جـذب صـورت گیـرد. جـدول             پاکسازي لکـه هـاي نفتـ   

بر میزان جذب نفت سه نمونه جاذب را نشان می دهد.c40-˚c0˚اثرات دما در محدوده 

اثر دما بر میزان جذب سه نمونه جاذب-3جدول 
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(c◦)دما 

نتایج

اذبج

(g)جذب نفت 2.502.692.712.832.943.12

پودر الستیک درصد بازیابی (%)16.617.918.018.819.620.8

انحراف استاندارد0.300.350.320.330.310.28

(g)جذب نفت 6.536.817.527.948.029.12

الیاف پلی پروپیلن
بازیابی (%)درصد43.545.450.152.953.460.8

انحراف استاندارد0.320.350.340.320.300.29

ترکیب پودر الستیک (g)جذب نفت 5.325.866.136.426.917.81
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+الیاف پلی پروپیلندرصد بازیابی (%)35.439.040.842.846.052.0

انحراف استاندارد0.300.320.340.300.330.31

:نتیجه گیري
در ایـن تحقیـق سـه جـاذب بـه منظـور تعیـین عملکــرد آنهـا در حـذف آلودگیهـاي نفتـی از سـطح آب بررسـی شــدند.              
ــه       ــه نفــت آســماري ک ــري را نســبت ب ــود جــذب کمت ــري ب ــایین ت ــه داراي دانســیته و ویســکوزیته پ ــه ک ــت امیدی نف

ــتفاده       ــورد اس ــاي م ــاذب ه ــین ج ــان داد .در ب ــت نش ــاالتري داش ــکوزیته ب ــیته و ویس ــذب   دانس ــا ج ــروپیلن ب ــی پ پل
ــودر الســتیک و     0.29±8.9 ــب پ ــروپیلن ،ترکی ــی پ ــد  از پل ــود. بع ــت را دارا ب ــزان جــذب نف ــت، بیشــترین می ــرم نف گ

گـرم و پـودر السـتیک نسـبت بـه دو مـورد قبـل میـزان جـذب          7.4±0.31الیاف پلی پروپیلن بـا میـزان جـذب حـدود     
پلــی پــروپیلن توانــایی جــذب نفــت بــاالیی دارنــد گــرم را داشــت. الیــاف3.1±0.28قابــل قیــاس و کمتــري در حــدود 

ولی از معایب آن می توان بـه عـدم توانـایی نگهـداري نفـت جـذب شـده کـه در آزمـایش الیـاف پلـی پـروپیلن مشـاهده              
شد، اشاره کرد. پـودر السـتیک بـه کاررفتـه در ترکیـب  پـودر السـتیک و الیـاف پلـی پـروپیلن بـه علـت عـدم تخریـب               

ــدادن  ــذیري و از دســت ن ــاي     پ ــد. نیروه ــی کن ــراهم م ــا را ف ــن جاذبه ــایی اســتفاده مجــدد ای خاصــیت االســتیک، توان
ینگی و جـذب باعـث افـزایش حجـم وکشـش در بـین ذرات السـتیک مـی شـود کـه ایـن پدیـده باعـث اجـازه نفـوذ                ئمو

ــه مســا    ــا توجــه ب ــدروکربنی و اشــغال فضــاي شــبکه اي مولکــولی مــی شــود. ب ــوژیکی و حفــظ ئمولکولهــاي هی ل اکول
یط زیست از آلودگی هاي نفتـی و هزینـه هـاي هنگـف پاکسـازي لکـه هـاي نفتـی ،یکـی از ایـده آل تـرین راه حـل             مح

ها براي صنایع جستجو کردن مـواد ضـایعاتی و ارزان قیمـت اسـت. کـه یکـی از ایـن مـواد، پـودر السـتیک اسـت کـه از             
ــی شــود.   ــد م ــه روشــی ارزان و آســان تولی ــات الســتیکی در جــذب  دهاســتفابازیافــت الســتیکهاي فرســوده ب از ترکیب

ارزانتـرین روشـهاي بازیافـت ایـن مـاده در صـنعت      مناسـب و یکـی از  هـاي توانـد یکـی از راه حـل   مـی هـاي نفتـی  لکـه 
باشد.
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