نشریه تحقیقات کاربردی در شیمی
سال  ،1شماره ( 4مسلسل ،)4 :زمستان 1911
https://science-journals.ir

رل
کاربرد حلال های اتکتیک عمیق در صنایع نفت و گاز
حامد صداقت زادگان – سجاد رسام
 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی
تکنیک تهران)

چکیده
حلالهای اتکتیک عمیق1تحت عنوان گروه حلالهای جدید سبز و پایداردرخصوص جداسازی
و خالص سازی مواد و محصولات در فرآیندهای استخراج مورد توجه مجامععلمی فراوانیقرار
گرفته است.تاکنون حلال های آلی فرار و مایعات یونی در این زمینه مورد استفاده قرار
میگرفتند درحالیکه این حلال ها در شرایط عملیاتی ،خواص فیزیکی و شیمیایی بسیار
مطلوبی را از خود نشان دادهاند که با مایعات یونی برابر تقریبا یکسان است،خواصی نظیر فشار
بخار کم ،حفظ حالت فیزیکی مایع در دامنهی دمایی وسیع ،پایداری حرارتیبالا ،اشتعالپذیری
پایین و قابلیتحلالیت بالا ،هزینهی پایین مواد اولیهی مورد نیاز جهت سنتز این دسته از حلال
را به اشتراک میگذارند.حلال های اتکتیک پایین به دلیل داشتن خواص فیزیکی بسیار مطلوب،
جایگزین مناسبی برای حلالهای مایعات یونی هستند و در زمینههای متفاوتی نظیر سنتز
مواد شیمیایی ،بیوشیمی ،فرآیندهای جداسازی و خالصسازی ،الکتروشیمی ،کاتالیست و...
بسیار مورد استفاده و توجه قرار گرفتهاند .در این مقاله به بررسی کاربردهای این حلالهای
نوظهور اتکتیک عمیق در فرآیندهای جداسازی در صنعت نفت و گاز مانند حذف ترکیبات
کوگرددار ،شیرینسازی گاز طبیعی و ...پرداخته میشود.
کلمات کلیدی :برج های تقطیر ،بازده کلی ،تقطیر چند جزئی ،سینی های برج

1

نشریه تحقیقات کاربردی در شیمی
سال  ،1شماره ( 4مسلسل ،)4 :زمستان 1911
https://science-journals.ir

مقدمه
رل

در دههی اخیر شاهد افزایش استفاده از فناوری سبز در صنایع قدیمی نفت و گاز هستیم.
تحقیقات اخیر به دنبال دستیابی به فرآیندهایی با ایمنی بیشتر ،اقتصادیتر ،دوستدار
محیطزیست و در عین حال کارآمد و بهینهتر استوتعدد مقالات منتشر شده در زمینهی
مهندسی سبز و پایدار ،تاییدکنندهی این موضوع است .در این مسیر مایعات یونی به عنوان
اولین حلال پیشتاز در جهت سبز شدن صنایع ،در ردههای مختلف فرآیند ،مانند ساخت مواد
شیمیایی ،بیوشیمی ،فناوریهای جداسازی ،الکتروشیمی و کاتالیست مورد استفاده قرار گرفته
اند ]1[.به طور کلی حلالهای یونی،نمکهای مذابی با نقطه ذوب پایینتر از دمای 373
درجهی کلوین هستند ]2[.حلالهای یونی از کاتیون و آنیونهای بارداری تشکیل شدهاند که
به وسیلهی پیوندهای یونی در کنار یکدیگر قرار گرفته وباعث کم بودن فشار بخار آنها میشوند.
علاوه بر این ،دارای خواص فیزیکی و شیمیایی واحدی مانند پایداری حرارتی ،ویسکوزیته و
قطبیت هستند که با تغییر ترکیب آنیون و کاتیونها میتوان آنها را متناسب با شرایط مورد
انتظارتنظیم کرد ]3[.عدم فراریت مایعات یونی سبب شده که این دسته از حلالها به عنوان
گزینهی مناسبی در جایگزینی حلالهای فرار آلی2رایج صنعت قرار گیرد .معمولاواژهی "سبز"
به دلیل فشار بخارناچیز و اشتعالپذیری کم مایعات یونی که از نظر نگرانیهای زیستمحیطی
ارزش افزودهای هستند با نام آنها همراه است.با این حال ،سنتز مایعات یونیشامل چندین
مرحلهی مصنوعی است که اغلب منجر به تولید فرآوردههای جانبی و تولید پسماند میشوند.
گزارشهای ارائه شده نشان میدهد این حلالها از نظر سمیت کاملا بیخطر بوده و در
محیطزیست به راحتی تجزیه میشوند4[.و ]5هزینههای بالای خرید مواد اولیه و سنتز مایعات
یونی ،کاربردهایصنعتی این حلال رامحدود کرده است ]6[.در سال  2003نسل جدید از
حلالهای پایدار تحت عنوان حلالهای اتکتیک عمیق کشف شد ]7[.حلال اتکتیک عمیق
حداقل از یکپیونددهندهی هیدروژن 3وحداقل یک گیرندهی هیدروژن 4تشکیل شده است
کهاز طریق پیوند هیدروژن با یکدیگر در ارتباط هستندو مخلوطی با دمای ذوب به مراتب
کمتر از اجزای تشکیلدهنده ،میباشند ]8-13[.برای اکثر حلالهای اتکتیک نقطهی ذوب،
قابل اندازهگیری نیست ،به همین دلیل از دمای انتقال شیشه 5استفاده میشود و حلالهای
اتکتیک عمیق تحت عنوان مخلوطهایی با دمای انتقال پایین6شناخته میشوند]11[.
حلالهای اتکتیک عمیق از نظر بسیاری خواص فیزیکی ازجملهفشار بخار پایین ،داشتن حالت
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فیزیکی مایع در دامنهی دمایی وسیع ،پایداری حرارتیبالا و اشتعالپذیری پایینبسیار
شبیهمایعات یونی هستند ،درحالیکه بسیاری از پارامترهای نامطلوب مایعات یونی را دارا
رلطریق مخلوط کردن مواد اولیهی ارزانقیمت
نیستند .حلالهای اتکتیک عمیق به سادگی از
که ذاتا طبیعی بوده و قابلیت به محیطزیست را دارند ،سنتز میشوند .براساس تغییر
بنیانهایدهنده و گیرندهی پیوند هیدروژنی ،میتوان به خواص متنوعی برای حلالهای اتکتیک
عمیق دست پیدا کرد .شایان ذکر است که سبز و پایدار بودن این حلالها به شدت تابع موادی
است که در سنتز انتخاب میشوند

 -2کاربرد حلالهای اتکتیک عمیق در فرآیندهای نفتی
در تحقیقات انجام شده به منظور دستیابی به فرآیندهای سبز و پایدار برای تولید سوختهای
سازگار با محیطزیست ،مفید و کارآمد بودن حلالهای اتکتیک عمیق در صنایع نفتی توسط
دانشمندان مورد بررسی قرار گرفته است .کاملا مشخص شده است که وجود ترکیبات آروماتیک
در داخل سوخت ،از یک طرف باعث افزایش دانسیته و روانکنندگی و به موجب آن بهسوزی
و افزایش بیشتر گرما میشود ،اما از طرف دیگر مخاطرات زیستمحیطی را در برخواهد
داشت[]14لذا بهینهسازی ترکیبات آروماتیک به علت وجود آزئوتروپهای مختلف با
هیدروکربنهای آلیفاتیک به یکی از مهمترین چالشهای صنعت پالایش و پتروشیمی تبدیل
شده است .حلالهای اتکتیک عمیق عملکرد بسیار خوبی در شکست نقطهی آزئوتروپ و
جداسازی ترکیبات آروماتیک و هیدروکربنهای آلیفاتیک داشته¬اند ]15-18[.تعدادی از
تحقیقاتپیرامون حلالهای اتکتیک عمیق در جدول 1نشان داده شده¬اند .نتایج نشان میدهد
استخراج ترکیبات آروماتیک به شدت به دما بستگی دارد به طوریکه افزایش دما باعث بهبود
استخراج آروماتیک میشود ،همچنین حلالهای اتکتیک در فاز غنی از ترکیبات هیدروکربنی
وارد نمی¬شوند ،این نکته بسیار حائزاهمیت است زیرا بازگردانی حلال بعد از استخراج بیشتر
و به راحتی انجام شده و باعثکاهش اتلاف حلال میشود.
معمولا در صنعت از حلالهای سولفولان و اتیلنگلایکول برای این دسته از فرآیندهای جداسازی
استفاده میشود ]11[.هر دو حلال سمی ،فرار و آتشگیر هستند ،از این رواستفاده از حلالهای
اتکتیک عمیق به عنوان جایگزین مناسب که مبانی استخراج سبز یعنی کاهش انرژی مصرفی،
تولید محصولات طبیعی قابل بازیافت ،افزایش ایمنی ،افزایش کیفیت استخراج یا تولید
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محصولات را رعایت میکنند ،مورد توجه قرار میگیرد]20[.به دنبال هدف جایگزینی حلالهای
اتکتیک عمیق با حلالهای آلی ،از آنها در حذف اجزای گوگردی موجود در ترکیبات آروماتیک
مانند تیوفن از سوخت استفاده شد ،منبع اصلیرلتولید2SHو  ،SOXاز احتراق سوختهای حاوی
ترکیبات گوگرددار هستند .اتحادیهی اروپا و سازمان حفاظت محیطزیست آمریکا قوانین
سختگیرانهای به منظور جلوگیری از افزایش غلظت آلایندههای گوگردی موجود در سوخت
تنظیم و اجرا کردهاند .برای مثال استفاده از ترکیبات آلی فرار برای حذف آلایندههای گوگردار،
استفاده از حلالهای اتکتیک عمیق برپایهی کربوکسیلیکاسید برای حذف ترکیبات گوگرددار
سوخت خودروها است.

با توجه به مشکلات موجود دبی بخار و مایع باید به نحوی تعیین شود که هیچ کدام از این
مشکلات به وجود نیاید .محدوده¬ی هاشور خورده در شکل  1برای برج های تقطیر این
محدودی امن را نشان می دهد .علاوه بر دبی خوراک ورودی ،نحوه ی تزریق این خوراک نیز
نقش مهمی در بازده سینی های برج تقطیر دارد .روش های تزریق مایع روی سینی ها عبارت
اند از[:]4
-1جریان با یک محل ریزش مایع(:)Cross flow
این روش متداول ترین روش توزیع مایع روی سینی ها می باشد و مایع از یک طرف توسط
ناودان از سینی بالا به پایین انتقال می یابد واز طرف دیگر سینی  ،بعد از عبور از بند سینی و
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ایجاد یک ارتفاع مایع روی سینی توسط ناودان به سینی پایین تر منتقل می گردد-2.جریان
رل
معکوس مایع (: )Reverse flow
-2جریان معکوس مایع (: )Reverse flow
این روش برای برج های با قطر کوچک که در آنها دبی فاز مایع کم است استفاده می گردد.
در این روش توسط یک بند ،دیواره سینی به دو قسمت(دو نیم دایره) تقسیم شده ،وراه عبور
ت نیم دایره به سمت دیگر برقرار است .مایع از سینی بالایی وار ِد
جهت دور زدن از یک سم ِ
سینی پایینی شده وپس از عبور از سینی و دور زدن به سینی پایین منتقل می گردد.
-3جریان با دو محل ریزش مایع(:)Double flow
این روش برای برج های با قطر سه تا شش متر که در آنها دبی مایع زیاد است ،استفاده می
گردد .برای برج های با قطر بزرگتر از چند محل ریزش استفاده می شود.
-4جریان شعاعی مایع(: )Radial flow
این روش برای برج های با قطر بزرگ که در آنها دبی فاز مایع زیاد است استفاده می شود.
-5روش پله ای (: )Cascade trays
برای برج های باقطر بسیار بزرگ ،بهتر است از این سینی ها استفاده گردد .سینی ها بصورت
پله ای ساخته شده اند و مایع را قسمت به قسمت پس از عبور از یک سینی به سینی پایین
تر منتقل می کنند.
بدیهی است که هرچه تعداد سینی های برج تقطیر بیشتر باشد (تا یک حد معقول) جداسازی
بیشتری نیز انجام خواهد شد ،زیرا هر سینی معادل یک مرحله تعادلی جداسازی است ،اما
طبعا هزینه عملیات هم بیشتر خواهد شد 3 .نوع سینی متداول که در صنعت استفاده می
شود عبارتند از کلاهکی ،دریچه های و غربالی .ساختار هندسی سینی ها ،همانند دبی اعمال
شده در برج ،بر روی بازدهی برج تقطیر تاثیر به سزایی می گذارد که جدول  1مقایسه کلی
بین سینی ها می باشد.
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رل
مهم ترین فاکتور ها در ساخت برج تقطیر ظرفیت ،بازدهی و افت فشار می باشد .هدف ما
مقایسه ی بازدهی در برج های سینی دار می باشد .همانطور که از جدول بالا معلوم است بازده
سینی های دریچه ای نسبت به سایر سینی ها بالاتر است اما هزینه های جانبی آن مانند

هزینه ی نگهداری آن به نسبت بالاست .لذا با توجه به هدف مورد نظر باید سینی مورد نیاز
در طراحی برج انتخاب شود.

محاسبه بازده کلی

بازده یBradford
با داشتن سینی های ایده آل و بازده ی کلی میتوان سینی های حقیقی را به دست آورد.

()1

بازده کلی از روابط مختلف دیگری نیز بدست می آید.
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بازده کلی که از رابطه ی  Bradfordبه دست آمده نسبت به سایر بازده ها مقدار بیشتری
دارد .دلیل آن این است  Bradfordتنها از یک فاکتور در تعیین بازده استفاده کرده
است(ویسکوزیته).
رل
برای بدست آوردن بازده کلی برج بر حسب متوسط ویسکوزیته مایع ورودی رابطه ای ارائه
داد .تمام آزمایشات برای هیدروکربن های مختلف در برج های سینی دار  bubble capبا
قطر  ft4انجام شد .سپس با داشتن اطلاعات تجربی حاصل از آزمایشات و  fitکردن آن ها به
معادله ای ( )2دست یافت.

()2

بازده ی O’Connell
رابطه  Bradfordتوسط  o’ Connellتوسعه یافت ،علاوه بر ویسکوزیته از ضریب فراریت
نسبی هم استفاده کرد[]1

()3

𝐸𝑜 = 50.3 × (𝛼𝜇)−0.226
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رل

مدل سازی و حل عددی بازده سینی ها برای نمونه موردی
هدف :بدست آوردن بازده کلی برای برج تقطیر براساس روابط تجربی ارائه شده است برای
خوراکی مایعی شامل نرمال بوتان()%40نرمال پنتان ( )%25نرمال هگزان(  )%20نرمال
هپتان( )%15که در دمای  70درجه سانتیگراد و فشار  4اتمسفر وارد برج تقطیری با  12سینی
می¬شود.
برای به دست آوردن بازده کلی برج نیاز به ویسکوزیته ی مواد در دمای خوراک( 70درجه)
میباشد .برای نرمال بوتان با استفاده از شکل  4ویسکوزیته حاصل میشود.

شکل  .4ویسکوزیته نرمال بوتان در شرایط عملیاتی دما و فشارهای مختلف[.]1
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رل
ویسکوزیته نرمال پنتان از درون یابی از جدول زیر به دست می آید.
جدول  . 2ویسکوزیته نرمال پنتان در شرایط عملیاتی دما و فشارهای مختلف[.]1



برای محاسبه ی ویسکویته نرمال هگزان و نرمال هپتان از فرمول زیر استفاده
میکنیم.

()8

𝜇

𝑛𝑙

𝜇218.15
𝐵
∗ =A+
𝜏
𝐶
𝐷
+ ∗2 + ∗3
𝜏
𝜏
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()1
رل

∗𝜏
𝜏
=
218.15

که ثابت های  A,B,C,Dبرای هر ماده منحصر به فرد است .برای نرمال هگزان و نرمال هپتان
این ثابت ها را مطابق جدول زیر داریم.
جدول  .3ثابت های ویسکوزیته هگزان و نرمال هپتان در شرایط دامنه ی عملیاتی مشخص[.]2

درنتیجه ویسکوزیته مواد در در دمای  70درجه سانتیگراد و فشار  4اتمسفر مطابق جدول 4
دست می آید.

حال بازده کلی مطابق با روابط تجربی ارائه شده عبارت است از:


بازده کلی طبق رابطه ی : Bradford
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𝑐

𝐸𝑜 = 0.17 − 0.616𝑙𝑜𝑔 ∑ 𝑧𝑖 𝜇𝑖𝑙 = 0.7017
()10

رل


بازده کلی طبق رابطه ی : O’Connell
𝐸𝑜 = 0.503 ∗ (𝛼𝜇)−0.226 = 0.511

()11


بازده ی کلی طبق : Economopoulos
𝐸𝑜 = 0.485 − 0.121𝑙𝑛𝛼𝜇 + 0.18(𝑙𝑛𝛼𝜇)2 + 0.001(𝑙𝑛𝛼𝜇)3
= 0.515

()12


بازده ی کلی طبق : Lockett
𝐸𝑜 = 0.412 ∗ (𝛼𝜇)−0.245 = 0.5146

()13


بازده ی کلی طبق : Kessler
𝐸𝑜 = 0.54151 − 0.28531log(𝛼𝜇) = 0.6374

()14

()15

𝑖=1

بازده ی کلی طبق : OSU
𝐸𝑜 = 0.514 ∗ (𝛼𝜇)−0.23 = 0.6140

با روشهای ترسیمی و استفاده از معادلات فنسک جهت تعیین تعداد سینی های ایده آل در
برج تقطیر مذکور ،تعداد سینی های ایده ال  12/88محاسبه شد .سپس با توجه به معادله ی
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( ) 1و داشتن بازده کلی میتوان تعداد سینی های عملیاتی را برای برج مذکور محاسبه کرد.
نتایج در جدول  5خلاصه شده است.

رل
جدول  .5سینی های عملیاتی و بازده کلی در برج مذکور بر اساس روابط تجربی مذکور.

بازده کلی که از رابطه ی  Bradfordبه دست آمده نسبت به سایر بازده ها مقدار بیشتری
دارد .دلیل آن این است  Bradfordتنها از یک فاکتور در تعیین بازده استفاده کرده

𝒍𝒂𝒖𝒕𝒄𝒂𝑵

𝒐𝑬

بازده

4553881
1458718
145.01
145..7
17517
175.004

750740
758..7
758.87
758.1.
75.301
75.417

Bradford
O’ Connell
Economopoulos
Lockett
Kessler
OSU

است(ویسکوزیته) .این در حالی است که مقدار بازده کلی که برای سایر روش ها محاسبه شده
است بسیار به هم نزدیک بوده و انحراف از میانگین برای روش های مذکور به هم صفر نزدیک
تر است.
در این برج تقطیری موردی ،تعداد سینی های عملیاتی  21عدد میباشد و با توجه به محاسبات
انجام شده جهت مشخص کردن تعداد سینی های عملیاتی ،میتوان دریافت که رابطه ی OSU
نسبت به سایر روابط تجربی از دقت بالاتری برخوردار است
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نتیجه گیری
رل که معادلعه  OSUنسبت به دیگر معادلات
 با توجه به محاسبات انجام شده مشخص شددارای دقت بیشتری می باشد.همچنین این فرض رو باید داشته باشیم که بازده روی تمام
سینی ها برابر می باشد.
 در صورت ی کسان بودن ارتفاع مایع روی سطح سینی و همچنین انتقال جرم کامل بین فازمایع و گاز بازده نقطه ای با بازده مورفری برابر است .
 در تقطیر دوجزیی بازده مورفری فاز گاز و مایع برای هر جز با هم برابر هستند. -تعداد بازده های مستقل در تقطیر  nجزیی روی هر سینی ) (n-1است.
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