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 کاربرد حلال های اتکتیک عمیق در صنایع نفت و گاز

 سجاد رسام  –حامد صداقت زادگان 

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی  1

 تکنیک تهران(

 

 چکیده

درخصوص جداسازی داریو پا های جدید سبزتحت عنوان گروه حلال1قیعم اتکتیکی هاحلال

سازی مواد و محصولات در فرآیندهای استخراج مورد توجه مجامععلمی فراوانیقرار و خالص

های آلی فرار و مایعات یونی در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته است.تاکنون حلال

ها در شرایط عملیاتی، خواص فیزیکی و شیمیایی بسیار که این حلالگرفتند درحالیمی

شار ف اند که با مایعات یونی برابر تقریبا یکسان است،خواصی نظیرمطلوبی را از خود نشان داده

ی ریپذ، اشتعالیبالاحرارت پایداری، ی دمایی وسیعحفظ حالت فیزیکی مایع در دامنه بخار کم،

ال ی مورد نیاز جهت سنتز این دسته از حلی پایین مواد اولیه، هزینهبالا قابلیتحلالیت و پایین

های اتکتیک پایین به دلیل داشتن خواص فیزیکی بسیار مطلوب، حلالگذارند.یبه اشتراک مرا 

های متفاوتی نظیر سنتز های مایعات یونی هستند و در زمینهجایگزین مناسبی برای حلال

سازی، الکتروشیمی، کاتالیست و... داسازی و خالصمواد شیمیایی، بیوشیمی، فرآیندهای ج

های اند. در این مقاله به بررسی کاربردهای این حلالبسیار مورد استفاده و توجه قرار گرفته

نوظهور اتکتیک عمیق در فرآیندهای جداسازی در صنعت نفت و گاز مانند حذف ترکیبات 

 شود. سازی گاز طبیعی و... پرداخته میکوگرددار، شیرین

 : برج های تقطیر، بازده کلی، تقطیر چند جزئی، سینی های برجکلمات کلیدی
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 مقدمه

. مینفت و گاز هست یمیقد عیسبز در صنا یاستفاده از فناور شیشاهد افزا ریاخ یدر دهه

دار وستد تر،یاقتصاد شتر،یب یمنیبا ا ییندهایبه فرآ یابیبه دنبال دست ریاخ قاتیتحق

 ینهیاستوتعدد مقالات منتشر شده در زم ترنهیحال کارآمد و به نیو در ع ستیزطیمح

نوان به ع یونی عاتیما ریمس نیموضوع است. در ا نیا یدکنندهییدار، تایسبز و پا یمهندس

مانند ساخت مواد  ند،یمختلف فرآ یهادر رده ع،یدر جهت سبز شدن صنا شتازیحلال پ نیاول

رفته مورد استفاده قرار گ ستیو کاتال یمیالکتروش ،یجداساز یهایفناور ،یمیوشیب ،ییایمیش

 373 یاز دما ترنییبا نقطه ذوب پا یمذاب یها،نمکیونی یاهحلال ی[ به طور کل1اند.]

اند که شده لیتشک یباردار یهاونیو آن ونیاز کات یونی یها[ حلال2هستند.] نیکلو یدرجه

. شوندیقرار گرفته وباعث کم بودن فشار بخار آنها م گریکدیدر کنار  یونی یوندهایپ یلهیبه وس

و  هتیسکوزیو ،یحرارت یداریمانند پا یواحد ییایمیو ش یکیزیخواص ف یدارا ن،یعلاوه بر ا

مورد  طیآنها را متناسب با شرا توانیم هاونیو کات ونیآن بیترک رییهستند که با تغ تیقطب

ها به عنوان دسته از حلال نیسبب شده که ا یونی عاتیما تی[ عدم فرار3کرد.] میانتظارتنظ

 "سبز" ی. معمولاواژهردیصنعت قرار گ جیرا2یفرار آل یهاحلال ینیگزیدر جا یمناسب ینهیگز

 یطیمحتسیز یهایکه از نظر نگران یونی عاتیکم ما یریپذو اشتعال زیفشار بخارناچ لیبه دل

 نیچند شاملیونی عاتیحال، سنتز ما نیهستند با نام آنها همراه است.با ا یاارزش افزوده

. وندشیپسماند م دیو تول یجانب یهافرآورده دیاست که اغلب منجر به تول یمصنوع یمرحله

بوده و در  خطریکاملا ب تیها از نظر سمحلال نیا دهدیارائه شده نشان م یهاگزارش

 عاتیو سنتز ما هیمواد اول دیخر یبالا یهانهی[ هز5و4.]شوندیم هیتجز یبه راحت ستیزطیمح

از  دینسل جد 2003[ در سال 6حلال رامحدود کرده است.] نیا یصنعتیکاربردها ،یونی

 قیعم کی[ حلال اتکت7کشف شد.] قیعم کیاتکت یهاتحت عنوان حلال داریپا یهاحلال

شده است  لیتشک 4دروژنیه یرندهیگ کیوحداقل  3دروژنیه یونددهندهیکپیحداقل از 

ذوب به مراتب  یبا دما یدر ارتباط هستندو مخلوط گریکدیبا  دروژنیه وندیپ قیکهاز طر

ذوب،  ینقطه کیاتکت یهااکثر حلال ی[ برا8-13.]باشندیم دهنده،لیتشک یکمتر از اجزا

 یهاو حلال شودیاستفاده م 5شهیانتقال ش یاز دما لیدل نیبه هم ست،ین یریگقابل اندازه

[ 11.]شوندیشناخته م6نییانتقال پا یبا دما ییهاتحت عنوان مخلوط قیعم کیاتکت

ن حالت داشت ن،ییازجملهفشار بخار پا یکیزیخواص ف یاریاز نظر بس قیمع کیاتکت یهاحلال
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 ارینبسییپا یریپذو اشتعال بالایحرارت یداریپا ع،یوس ییدما یدر دامنه عیما یکیزیف

ارا را د یونی عاتینامطلوب ما یاز پارامترها یاریبس کهیهستند، درحال یونی عاتیهمایشب

 متیقارزان یهیمخلوط کردن مواد اول قیاز طر یسادگ هب قیعم کیاتکت یها. حلالستندین

 ریی. براساس تغشوندیرا دارند، سنتز م ستیزطیبه مح تیبوده و قابل یعیکه ذاتا طب

 کیکتات یهاحلال یبرا یبه خواص متنوع توانیم ،یدروژنیه وندیپ یرندهیو گ دهندهیهاانیبن

 یها به شدت تابع موادحلال نیبودن ا داریذکر است که سبز و پا انیکرد. شا دایدست پ قیعم

 شوندیاست که در سنتز انتخاب م

 

 های اتکتیک عمیق در فرآیندهای نفتیحلال دکاربر -2

 یهاوختس دیتول یبرا داریسبز و پا یندهایبه فرآ یابیانجام شده به منظور دست قاتیدر تحق

وسط ت ینفت عیدر صنا قیعم کیاتکت یهاو کارآمد بودن حلال دیمف ست،یزطیسازگار با مح

 کیماتآرو باتیقرار گرفته است. کاملا مشخص شده است که وجود ترک یدانشمندان مورد بررس

 یسوزو به موجب آن به یکنندگو روان تهیدانس شیطرف باعث افزا کیاز  خت،در داخل سو

را در برخواهد  یطیمحستیمخاطرات ز گریاما از طرف د شود،یگرما م شتریب شیو افزا

مختلف با  یهابه علت وجود آزئوتروپ کیآرومات باتیترک یسازنهی[لذا به14داشت]

 لیتبد یمیو پتروش شیصنعت پالا یهاچالش نیتراز مهم یکیبه  کیفاتیآل یهادروکربنیه

آزئوتروپ و  یدر شکست نقطه یخوب اریعملکرد بس قیعم کیاتکت یهاشده است. حلال

از  تعدادی[ 15-18.]اند¬داشته کیفاتیآل یهادروکربنیو ه کیآرومات باتیترک یجداساز

 دهدینشان م جینتا. دان¬نشان داده شده 1در جدول قیعم کیاتکت یهاحلال رامونیقاتپیتحق

بهبود  دما باعث شیافزا کهیدارد به طور یبه شدت به دما بستگ کیآرومات باتیاستخراج ترک

 یندروکربیه باتیاز ترک یدر فاز غن کیاتکت یهاحلال نیهمچن شود،یم کیاستخراج آرومات

 شتریب استخراجحلال بعد از  یبازگردان رایاست ز تیحائزاهم ارینکته بس نیا شوند،¬یوارد نم

 .شودیانجام شده و باعثکاهش اتلاف حلال م یو به راحت

گلایکول برای این دسته از فرآیندهای جداسازی های سولفولان و اتیلنمعمولا در صنعت از حلال

های گیر هستند، از این رواستفاده از حلالهر دو حلال سمی، فرار و آتش [11]شود.استفاده می

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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های به دنبال هدف جایگزینی حلال[20]گیرد.کنند، مورد توجه قرار میمحصولات را رعایت می

 ات آروماتیکهای آلی، از آنها در حذف اجزای گوگردی موجود در ترکیباتکتیک عمیق با حلال

های حاوی ، از احتراق سوختXSOو SH2مانند تیوفن از سوخت استفاده شد، منبع اصلی تولید

زیست آمریکا قوانین ی اروپا و سازمان حفاظت محیطترکیبات گوگرددار هستند. اتحادیه

های گوگردی موجود در سوخت ای به منظور جلوگیری از افزایش غلظت آلایندهگیرانهسخت

گردار، های گواند. برای مثال استفاده از ترکیبات آلی فرار برای حذف آلایندهو اجرا کرده تنظیم

رددار اسید برای حذف ترکیبات گوگی کربوکسیلیکهای اتکتیک عمیق برپایهاستفاده از حلال

 . تسوخت خودروها اس

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیکدام از ا چیشود که ه نییتع یبه نحو دیبا عیبخار و ما یبا توجه به مشکلات موجود دب

 نیا ریتقط یبرج ها یبرا 1هاشور خورده در شکل  ی¬. محدودهدیایمشکلات به وجود ن

 زیخوراک ن نیا قیتزر ینحوه  ،یخوراک ورود یدهد. علاوه بر دب یامن را نشان م یمحدود

 ها عبارت ینیس یرو عیما قیتزر یدارد. روش ها ریبرج تقط یها ینیدر بازده س ینقش مهم

 [:4اند از]

 (:Cross flow)عیما زشیمحل ر کیبا  انیجر-1

طرف توسط  کیاز  عیباشد و ما یها م ینیس یرو عیما عیروش توز نیروش متداول تر نیا

 و  ینی، بعد از عبور از بند س ینیس گریواز طرف د ابدی یانتقال م نییبالا به پا ینیناودان از س
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 انیجر-2گردد. یتر منتقل م نییپا ینیتوسط ناودان به س ینیس یرو عیارتفاع ما کی جادیا

 ( :Reverse flow) عیمعکوس ما

 ( :Reverse flow) عیمعکوس ما انیجر-2

. گردد یکم است استفاده م عیفاز ما یبا قطر کوچک که در آنها دب یبرج ها یروش برا نیا

بور شده، وراه ع می( تقسرهیدا میبه دو قسمت)دو ن ینیس وارهیبند، د کیروش توسط  نیدر ا

ِد وار ییبالا ینیاز س عیبرقرار است. ما گریبه سمت د رهیدا میسمِت ن کیجهت دور زدن از 

 د.گرد یمنتقل م نییپا ینیو دور زدن به س ینیشده وپس از عبور از س ینییپا ینیس

 (:Double flow)عیما زشیبا دو محل ر انیجر-3

 یاست، استفاده م ادیز عیما یبا قطر سه تا شش متر که در آنها دب یبرج ها یروش برا نیا

 شود. یاستفاده م زشیبا قطر بزرگتر از چند محل ر یبرج ها یگردد. برا

 ( :Radial flow)عیما یشعاع انیجر-4

 شود. یاست استفاده م ادیز عیفاز ما یبا قطر بزرگ که در آنها دب یبرج ها یروش برا نیا

 ( :Cascade trays) یروش پله ا-5

صورت ها ب ینیها استفاده گردد. س ینیس نیبزرگ، بهتر است از ا اریباقطر بس یبرج ها یبرا

 نییاپ ینیبه س ینیس کیرا قسمت به قسمت پس از عبور از  عیساخته شده اند و ما یپله ا

 کنند. یتر منتقل م

 )تا یک حد معقول( جداسازیبدیهی است که هرچه تعداد سینی های برج تقطیر بیشتر باشد 

اما  زیرا هر سینی معادل یک مرحله تعادلی جداسازی است، بیشتری نیز انجام خواهد شد،

در صنعت استفاده می که نوع سینی متداول  3. طبعا هزینه عملیات هم بیشتر خواهد شد

 اعمال کلاهکی، دریچه های و غربالی. ساختار هندسی سینی ها، همانند دبی شود عبارتند از

مقایسه کلی  1شده در برج، بر روی بازدهی برج تقطیر تاثیر به سزایی می گذارد که جدول 

 بین سینی ها می باشد.
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باشد. هدف ما  یو افت فشار م یبازده ت،یظرف ریفاکتور ها در ساخت برج تقط نیمهم تر

باشد. همانطور که از جدول بالا معلوم است بازده  یدار م ینیس یدر برج ها یبازده ی سهیمقا

 آن مانند  یجانب یها نهیها بالاتر است اما هز ینیس رینسبت به سا یا چهیدر یها ینیس

 

 

 ازیمورد ن ینیس دیآن به نسبت بالاست. لذا با توجه به هدف مورد نظر با ینگهدار ی نهیهز

 برج انتخاب شود. یدر طراح

 

 محاسبه بازده کلی

 

 Bradford یبازده 

 را به دست آورد. یقیحق یها ینیس توانیم یکل یآل و بازده  دهیا یها ینیبا داشتن س

(1)

  

  

 
 . دیآ یبدست م زین یگریاز روابط مختلف د یبازده کل
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 یشتریبازده ها مقدار ب ریبه دست آمده نسبت به سا Bradford یکه از رابطه  یکل بازده

بازده استفاده کرده  نییفاکتور در تع کیتنها از  Bradfordاست  نیآن ا لیدارد .دل

 (.تهیسکوزیاست)و

ائه ار یرابطه ا یورود عیما تهیسکوزیبرج بر حسب متوسط و یبدست آوردن بازده کل یبرا

با  bubble capدار  ینیس یمختلف در برج ها یها دروکربنیه یبرا شاتیداد. تمام آزما

کردن آن ها به  fitو  شاتیحاصل از آزما یتن اطلاعات تجربانجام شد. سپس با داش 4ftقطر 

 .افتی( دست 2) یمعادله ا

 

 

 

 

 

(2)  

 
 

 O’Connellبازده ی 

 تیفرار بیاز ضر تهیسکوزیعلاوه بر و افت،یتوسعه   o’ Connellتوسط  Bradfordرابطه 

 [1هم استفاده کرد] ینسب

(3) 𝐸𝑜 = 50.3 × (𝛼𝜇)−0.226 
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 عددی بازده سینی ها برای نمونه موردی مدل سازی و حل

 یارائه شده است برا یبراساس روابط تجرب ریبرج تقط یبرا یهدف: بدست آوردن بازده کل

( نرمال %20( نرمال هگزان) %25(نرمال پنتان )%40شامل نرمال بوتان) یعیما یخوراک

 ینیس 12با  یریاتمسفر وارد برج تقط 4و فشار  گرادیدرجه سانت 70 ی( که در دما%15هپتان)

 .شود¬یم

درجه(  70خوراک) یمواد در دما ی تهیسکوزیبه و ازیبرج ن یبه دست آوردن بازده کل یبرا

 .شودیحاصل م تهیسکوزیو 4نرمال بوتان با استفاده از شکل  ی. براباشدیم

 [.1مختلف] یدما و فشارها یاتیعمل طینرمال بوتان در شرا تهیسکوزیو .4شکل 
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 .ویسکوزیته نرمال پنتان از درون یابی از جدول زیر به دست می آید 

 [.1مختلف] یدما و فشارها یاتیعمل طینرمال پنتان در شرا تهیسکوزیو.  2جدول 

 

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

 میکنیم.

(8) 𝑙𝑛
𝜇

𝜇218.15

= A +
𝐵

𝜏∗

+
𝐶

𝜏∗2 +
𝐷

𝜏∗3 
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(1)   𝜏∗

=  
𝜏

218.15
 

 

 

نرمال هگزان و نرمال هپتان  یهر ماده منحصر به فرد است.  برا یبرا A,B,C,D یکه ثابت ها

 .میدار ریثابت ها را مطابق جدول ز نیا

 [.2مشخص] یاتیعمل یدامنه  طیهگزان و نرمال هپتان در شرا تهیسکوزیو یثابت ها .3جدول 

 

 

 4اتمسفر مطابق جدول  4درجه سانتیگراد و فشار  70درنتیجه ویسکوزیته مواد در در دمای 

 دست می آید.

 

 

 

 

 

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

  بازده کلی طبق رابطه یBradford : 
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(10) 
𝐸𝑜 = 0.17 − 0.616𝑙𝑜𝑔 ∑ 𝑧𝑖𝜇𝑖𝑙

𝑐

𝑖=1

= 0.7017 

 

  بازده کلی طبق رابطه یO’Connell : 

(11) 𝐸𝑜 = 0.503 ∗  (𝛼𝜇)−0.226 = 0.511 

 بازده ی کلی طبق Economopoulos : 

(12) 𝐸𝑜 = 0.485 − 0.121𝑙𝑛𝛼𝜇 + 0.18(𝑙𝑛𝛼𝜇)2 + 0.001(𝑙𝑛𝛼𝜇)3

= 0.515 

 بازده ی کلی طبق Lockett : 

(13) 𝐸𝑜 = 0.412 ∗  (𝛼𝜇)−0.245 = 0.5146 

 بازده ی کلی طبق Kessler : 

(14) 𝐸𝑜 = 0.54151 − 0.28531log (𝛼𝜇) = 0.6374 

 بازده ی کلی طبق OSU : 

(15) 𝐸𝑜 = 0.514 ∗  (𝛼𝜇)−0.23 = 0.6140 

 

 

و استفاده از معادلات فنسک جهت تعیین تعداد سینی های ایده آل در های ترسیمی روشبا 

محاسبه شد. سپس با توجه به معادله ی  88/12برج تقطیر مذکور، تعداد سینی های ایده ال 
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( و داشتن بازده کلی میتوان تعداد سینی های عملیاتی را برای برج مذکور محاسبه کرد. 1)

 خلاصه شده است. 5نتایج در جدول 

 

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

 

 

به دست آمده نسبت به سایر بازده ها مقدار بیشتری  Bradfordبازده کلی که از رابطه ی 

تنها از یک فاکتور در تعیین بازده استفاده کرده  Bradfordدارد .دلیل آن این است 

است)ویسکوزیته(. این در حالی است که مقدار بازده کلی که برای سایر روش ها محاسبه شده 

زدیک بوده و انحراف از میانگین برای روش های مذکور به هم صفر نزدیک است بسیار به هم ن

 تر است. 

باشد و با توجه به محاسبات عدد می 21در این برج تقطیری موردی، تعداد سینی های عملیاتی 

 OSUانجام شده جهت مشخص کردن تعداد سینی های عملیاتی، میتوان دریافت که رابطه ی 

 نسبت به سایر روابط تجربی از دقت بالاتری برخوردار است

 

 

 

𝑵𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 𝑬𝒐 بازده 

4553881 750740 Bradford 

1458718 758..7 O’ Connell 

145.01 758.87 Economopoulos 

145..7 758.1. Lockett 

17517 75.301 Kessler 

175.004 75.417 OSU 
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 نتیجه گیری

نسبت به دیگر معادلات   OSUبا توجه به محاسبات انجام شده مشخص شد که معادلعه  -

دارای دقت بیشتری می باشد.همچنین این فرض رو باید داشته باشیم که بازده روی تمام 

 سینی ها برابر می باشد.

کسان بودن ارتفاع مایع روی سطح سینی و همچنین انتقال جرم کامل بین فاز در صورت ی -

 مایع 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. -

 ست. ا (n-1)جزیی روی هر سینی  nتعداد بازده های مستقل در تقطیر  -
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