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مطالعه مقایسهای دو حالل دیمتیلفرمآمید
و دیمتیلسولفوکسید در استخراج ترکیبات
گوگردی اکسید شده از گازوئیل
محمد دانا ،شاهرخ شاه حسینی* ،محمد امین ثباتی و احمد رهبر کلیشمی
دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه علم و صنعت ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت95/9/3 :

تاريخ پذيرش96/2/20 :

چكيده
ترکیبــی از روشهــای گوگردزدایــی اکسیداســیونی و اســتخراجی بهدلیــل راندمــان بــاال و شــرایط عملیاتــی مناســب میتوانــد
جایگزینــی قابــل قبــول بــرای روشهــای گوگردزدایــی مرســوم محســوب شــود .در ایــن مطالعــه ،روش گوگردزدایــی اکسیداســیون/
اســتخراج بــرای حــذف ترکیبــات گوگــردی از ســوخت گازوئیلــی بررســی شــد .ســوخت گازوئیلــی بــا میــزان گوگــرد کل 1550 ppm
بــرای مطالعــات انتخــاب شــد .بــا ارزیابــی سیســتمهای اکسیداســیونی مختلــف ،سیســتم هیــدروژن پــر اکســید -فرمیــک اســید
بــرای اکسیداســیون ترکیبــات گوگــردی موجــود در گازوئیــل اســتفاده شــد ،بــه طــوری کــه میــزان گوگردزدایــی و بازیابــی گازوئیــل
پــس از واکنــش اکسیداســیون بهترتیــب  %20/64و  %96/38بهدســت آمدنــد .بــرای انتخــاب حــال قطبــی کــه ترکیبــات گوگــردی
اکســید شــده را اســتخراج میکنــد ســه حــال اســتونیتریل ،دیمتیلسولفوکســید و دیمتیــل فرمآمیــد در نظــر گرفتــه شــدند.
حــال اســتونیتریل بــه دلیــل دانســیته پاییــن و نزدیــک بــه ســوخت گازوئیلــی کــه جداســازی آن را از ســوخت مشکلســاز میکــرد،
کنــار گذاشــته شــد .بنابرایــن ،تاثیــر نســبت حــال بــه ســوخت در بــازه  0/5-2و تعــداد مراحــل اســتخراج در بــازه  1-3روی میــزان
گوگردزدایــی و بازیابــی گازوئیــل بــرای دیمتیلسولفوکســید و دیمتیــل فرمآمیــد بررســی شــد .بــا بررســی نتایــج مشــخص شــد کــه
افزایــش نســبت حــال بــه ســوخت و تعــداد مراحــل اســتخراج بیشــتر از  2تاثیــر چندانــی روی میــزان گوگردزدایــی از گازوئیــل نخواهــد
داشــت ولــی باعــث کاهــش پیوســته بازیابــی گازوئیــل میشــود .عالوهبــر ایــن ،میــزان گوگردزدایــی بــا حــال دیمتیلفرمآمیــد
بیشــتر از دیمتیلسولفوکســید شــد ولــی میــزان بازیابــی گازوئیــل برعکــس بــود .بیشــترین میــزان گوگردزایــی و بازیابــی گازوئیــل نیــز
بهترتیــب بــاالی  97و  %96بهدســت آمدنــد.
كلمات كليدي :گوگردزدایی ،بازیابی ،اکسیداسیون /استخراج ،دیمتیلفرمآمید ،دیمتیلسولفوکسید.

*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

shahrokh@iust.ac.ir

مطالعه مقایسهای دو حالل ...
مقدمه

بــا توجــه بــه اینکــه بهطــور کلــی شــاهد افزایــش مصــرف

نفــت و مشــتقات آن در جهــان هســتیم میتــوان انتظــار
داشــت کــه میــزان آلودگیهــای زیســت محیطــی نیــز
افزایــش یابــد [ .]1بنابرایــن ،بــرای جلوگیــری از افزایــش

ایــن آلودگیهــا ،ســازمانها و آژانسهــای گوناگــون
محیــط زیســت در سراســر جهــان بــه منظــور پاالیــش و

فــرآورش نفــت و مشــتقات آن و تولیــد محصــوالت پاکتر،

اقــدام بــه وضــع قوانیــن و مقــرارت ســختگیرانهای
نمودهانــد ،بــه طــوری کــه طــی ســالهای  2010الــی

 2035میتــوان از تجمــع حــدود  40/25تــن گوگــرد در
اتمســفر جلوگیــری نمــود [.]6-2

در حــال حاضــر ،گوگردزدايــى هيدروژنــی 1در تركيــب
بــا تكنيكهايــى از قبيــل شكســتن كاتاليســتی ســيال

نفــت ،تكنيكهــاى اصلــى بــهكار گرفتــه شــده در
صنعــت بــراى حــذف گوگــرد از نفــت خــام اســت [.]7
فرآینــد گوگردزدایــی هیدروژنــی كــه شــامل توليــد

هيــدروژن موردنيــاز بــراى  HDSو فــرآورش اســت ،دمــاى
بااليــى نيــاز دارد .همچنیــن ،در ایــن روش نیــاز بــه

کاتالیســتهای گــران قیمــت میباشــد و احیــا دوبــاره
ایــن کاتالیســتها نیــز بــه نوبــه خــود مشکلســاز

و هزینهبــر اســت [ 5و  .]8بنابرایــن ،ترکیبــی از

گوگردزدایــی اکسیداســیونی 2و اســتخراجی 3بهدلیــل
بــازده گوگردزدایــی بــاال ،عــدم نیــاز بــه هیــدروژن

گرانقیمــت و شــرایط عملیاتــی مســاعد میتوانــد از
اهمیــت خاصــی برخــوردار باشــد [ .]10 -8گوگردزدایــی
اکسیداســیونی /اســتخراجی شــامل دو مرحلــه جــدا از هم
میباشــد :مرحلــه اول ،اکسیداســیون ترکیبــات گوگــردی

اســت کــه در آن ترکیبــات گوگــردی بــا قطبیــت کمتــر

بهوســیله اکســیدکننده و معمــوال یــک کاتالیســت بــه
ســولفونها و سولفوکســیدهای متناظــر خــود بــا قطبیــت
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میشــود بازدهــی باالیــی از حــذف ترکیبــات گوگــردی
بهدســت آیــد [ 8 ،5و  .]11فرآیندهــای مختلفــی

میتواننــد بــرای اســتخراج ترکیبــات گوگــردی اکســید
شــده اســتفاده شــوند امــا اســتخراج مایــع -مایــع بــا یــک

حــال قطبــی بازدهــی باالیــی از حــذف ایــن ترکیبــات

را نتیجــه خواهــد داد .ایــن در حالــی اســت کــه در ایــن
فرآینــد ،عالوهبــر میــزان گوگردزدایــی بــاال ،بازیابــی

گازوئیــل نیــز بایــد بــاال باشــد .بــرای رســیدن بــه ایــن
هــدف ،بایــد یــک طراحــی مناســب از پارامترهــای
مختلــف تاثیرگــذار در فرآینــد اســتخراج ماننــد تعــداد

مراحــل اســتخراج ،نســبت حــال بــه خــوراک ،زمــان و

دمــا انجــام داد .همچنیــن ،بــازده فرآینــد اســتخراج همراه
بــا اکسیداســیون بیشــتر از اســتخراج تنهــا میباشــد [5

و  .]15 -12اکســیدکنندههای مختلفــی میتواننــد در

فرآینــد گوگردزدایــی اکسیداســیونی اســتفاده شــوند کــه
از مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه هیــدروژن پــر اکســید،
اســید نیتریــک ،دی کرومــات پتاســیم ،پرمنگنات پتاســیم

و ازن اشــاره کــرد [ 16و  .]17در ایــن میــان ،هیــدروژن

پــر اکســید بهدلیــل دوس ـتدار محیــط زیســت بــودن و
پایــا و ایمــن بــودن نســبت بــه ســایر اکســیدکنندهها،

بیشــتر اســتفاده میشــود [ .]18ایــن اکســیدکننده در
غیــاب کاتالیســت یــک اکســیدکننده خیلــی کنــد اســت
امــا در حضــور کاتالیســت بســیار موثــر میباشــد [.]9

کاتالیســتهای مــورد اســتفاده نیــز معمــوال اســید
فرمیــک ،اســید اســتیک ،ســولفوریک اســید [ 19و  ]20و

پلــی اکســومتاالتها [ ]21میباشــند.

موالئــی و همــکاران نتیجــه گرفتنــد کــه در سیســتم

اکسیداســیونی هیــدروژن پــر اکســید /اســتیک اســید،

بــا افزایــش نســبت اکســیدکننده بــه گوگــرد ،غلظــت
کاتالیســت و دمــا ،میــزان اکسیداســیون ترکیبــات

گوگــردی در نفــت ســفید بیشــتر میشــود [.]20

بیشــتر تبدیــل میشــوند .همچنیــن ،در ایــن مرحلــه

اندکــی از ترکیبــات گوگــردی نیــز حــذف میشــوند.
مرحلــه دوم ،حــذف ترکیبــات گوگــردی اکســید شــده

بــا اســتفاده از یــک حــال قطبــی میباشــد کــه باعــث

)1. Hydro Desulfurization(HDS
)2. Oxidative Desulfurization(ODS
)3. Extractive Desulfurization(EDS
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شیرایشــی و همــکاران و اتســوکی و همــکاران مشــاهده

اکسیدشـده از گازوئیـل توسـط دو حلال دیمتیلفرمآمیـد

گوگــردی بــه دانســیته الکترونــی خالــص روی اتــم

 -ارزیابــی همزمــان میــزان گوگردزدایــی و بازیابــی

کردنــد کــه واکنشپذیــری اکسیداســیونی ترکیبــات
گوگــرد ایــن ترکیبــات بســتگی دارد .در نتیجــه

ترکیبــات بــا دانســیته الکترونــی باالتــر ،بســیار راحتتــر

گوگردزدایــی میشــوند [ 13و  .]22حیــدری و همــکاران،
مشــاهده کردنــد کــه بــا اســتفاده از هیدروژنپراکســید/
استیکاســید بهعنــوان سیســتم اکسیداســیون گازوئیــل،

و دیمتیلسولفوکسـید.

حــال در قالــب فاکتــور اثــر بخشــی حــال و انتخــاب
حــال بهتــر بــا در نظــر گرفتــن ایــن فاکتــور.
آزمایشگاهی
مواد

بــا افزایــش غلظــت حــال ،میــزان گوگردزدایــی بــا شــیب

ســوخت موردنیــاز بــرای انجــام عمــل اکسیداســیون ،یــک

کاهــش مییابــد کــه ایــن کاهــش در غلظتهــای باالتــر

بــود (جــدول  .)2فرمیــک اســید بــا خلــوص %98-100

کردنــد کــه دمــا و زمــان هیــچ تاثیــر قابــل توجهــی روی

تهیــه شــدهاند .همچنیــن ،دیمتیلسولفوکســید،

ثباتــی و همــکاران نتیجــه گرفتنــد کــه در سیســتم

حــال اســتخراج اســتفاده میشــوند از شــرکت مــرک

افزایــش نســبت حــال بــه گازوئیــل و تعــداد مراحــل

تجهیزات

نســبتا ثابــت افزایــش یافتــه و میــزان بازیابــی گازوئیــل

گازوئیــل مخلــوط بــا مقــدار گوگــرد کل 1550 ppm

بیشــتر قابــل توجــه میباشــد .همچنیــن آنهــا بیــان

و آب اکســیژنه  %30وزنــی از شــرکت مــرک آلمــان

میــزان گوگزدزدایــی و بازیابــی گازوئیــل ندارنــد [.]14

دیمتیلفرمآمیــد و اســتونیتریل نیــز کــه بهعنــوان

اکسیداســیونی هیدروژنپراکســید /فرمیکاســید ،بــا

1

آلمــان خریــداری شــدهاند.

اســتخراج ،میــزان گوگردزدایــی گازوئیــل افزایــش

در هــر فرآینــد ،تجهیــزات و مــواد مــورد اســتفاده

میکنــد .همچنیــن میــزان گوگردزدایــی بــا اســتونیتریل

از تجهیزاتــی کــه در طــی فرآینــد از اهمیــت ویــژهای

جــدول  ،1مطالعــات مختلــف انجــام گرفتــه در زمینــه

 -1بالــون ســه دهنــه شیشــهای کــه بهعنــوان راکتــور

را نشــان میدهــد .همانطــور کــه از جــدول  1مشــخص

 -2کندانســور نیــز بــرای کندانــس کــردن بخــارات تولیــد

حاللهــای دیمتیلفرمآمیــد و دیمتیلسولفوکســید

 -3بــرای اندازهگیــری دمــای داخــل ظــرف واکنــش از

حــال بــه ســوخت ،تعــداد مراحــل اســتخراج و فاکتــور

موقــع اکسیداســیون و اســتخراج اســتفاده شــد ،همچنیــن

هــدف اصلــی ایــن کار ،بررســی و مطالعــه تاثیــر شــرایط

 -4حمــام آب نیــز بــرای تثبیــت دمــای واکنــش

گازوئیــل یعنــی نســبت حــال بــه ســوخت اکسیدشــده،

حــاوی سنســور دمــا بــرای اندازهگیــری دمــای ســیال و

مییابــد ولــی میــزان بازیابــی گازوئیــل کاهــش پیــدا

بیشــترین کاربــرد و اهمیــت را در طــول فرآینــد دارنــد.

بیشــتر از متانــول و اتانــول  %96حجمــی شــد [.]12

برخــوردار بودنــد میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

اســتخراج ترکیبــات گوگــردی بــا حاللهــای شــیمیایی

فرآینــد اکسیداســیون اســتفاده شــد.

اســت کار جدیــدی در زمینــه گوگردزدایــی از گازوئیــل بــا

شــده داخــل ظــرف واکنــش بـهکار بــرده شــد.

و همچنیــن بررســی تاثیــر شــرایط مختلــف ماننــد نســبت

دماســنج جیــوهای و از هـمزن نیــز بــرای همزدن مــواد در

اثــر بخشــی بــا ایــن حاللهــا انجــام نشــده اســت .لــذا

از پمــپ نیــز بــرای انتقــال ســیال آب اســتفاده شــد.

مختلــف روی اســتخراج ترکیبــات گوگــردی موجــود در

اکسیداســیون در دمــای مــورد نظــر اســتفاده شــد کــه

تعــداد مراحــل اســتخراج و نــوع حــال میباشــد .بهطــور

جعبــه کنترلکننــده بــرای تنظیــم دمــای موردنظــر بــود.

خالصــه نــوآوری اصلــی ایــن کار عبــارت اســت از:

 بررسـی اثـر نسـبت حلال بـه خـوراک و تعـدادمراحـل اسـتخراج بـرای جداسـازی ترکیبـات گوگـردی

1. Merck
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جدول  1مطالعات صورت گرفته در زمینه گوگردزدایی اکسیداسیونی /استخراجی.
شماره

نام نویسنده و سال

مواد استفاده شده برای اکسیداسیون

حالل استفاده شده

1

ثباتی و همکاران،
]12[ 2010

گازوئیل  ،7990 ppmفرمیک اسید و آب اکسیژنه
 %30وزنی

استونیتریل ،متانول ،اتانول  %96حجمی

2

رامیرز و همکاران،
]4[ 2004

دیزل  ،320 ppmهیدروژن پر اکسید  %30وزنی،
تنگستن /زیرکونیا

استونیتریلC4 H10 O2 ،C4 H6 O2 ،DMF ،

3

فرهات علی و
همکاران2006 ،
[]5

دیزل هیدروتریت  1045 ppmو گازوئیل ppm FCC

 ،1045اسید فرمیک  %85وزنی ،هیدروژن پر اکسید
 %30وزنی ،هیدروکلریک اسید  %47وزنی ،استیک
اسید  %98وزنی

4

زانیکس و همکاران ،گازوئیل  ،870 ppmگازوئیل  ،24000 ppmهیدروژن
پر اکسید  %30وزنی و استیک اسید
]8[1994

استونیتریل

متانول ،دیمتیلفرمآمید و -N
متیلپیرولیدون ()NMP

5

حسان و همکاران،
]9[ 2013

سوخت دیزل ،هیدروژن پر اکسید ،استیک اسید

دیمتیلسولفوکسید

6

اتسوکی و همکاران،
]13[ 2000

،)21700 ppm( VGO ،)13500 ppm( SR-LGO
هیدروژن پر اکسید  %30وزنی ،اسید فرمیک

 ،DMSO ،DMFاستونیتریل ،متانول و
سولفوالن

7

حیدری و همکاران ،گازوئیل ( ،)1670 ppmهیدروژن پر اکسید  %30وزنی،
استیک اسید
]14[ 2012

متانول ،پروپانول ،استون و استونیتریل

8

پاالئیک و همکاران ،سوخت دیزل ( ،)10 ،2000 ،4000 ppmهیدروژن پر
اکسید  %30وزنی ،استیک اسید  %99وزنی
]15[ 2015

 DMFو متانول

9

شیرایشی ،هیرال،
]22[ 2003

 ،)2870 ppm( VGOهیدروژن پر اکسید  %30وزنی،
استیکاسید

استونیتریل

10

دهکردی و
همکاران2009 ،
[]20

کروزن ( ،)1600 ppmهیدروژن پر اکسید  %30وزنی،
استیک اسید  %99وزنی

متانول ،اتانول ،پروپانول

شماره  ،96آذر و دی 1396
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ادامه جدول 1
پارامترهای بررسی شده

نتایج بهدست آمده

تاثیر نسبت حالل به سوخت ،تاثیر تعداد مراحل
استخراج

افزایش میزان گوگردزدایی و کاهش میزان بازیابی گازوئیل با افزایش هر دو پارامتر

بررسی میزان گوگردزدایی پس از فرآیند
استخراج و همچنین پس از اکسیداسیون همراه
با استخراج

 C4 H6 O2مناسبترین حالل برای اکسیداسیون همراه با استخراج

تاثیر اسیدهای مختلف روی اکسیداسیون،
اکسیداسیون بهتر با فرمیک اسید نسبت به دو اسید دیگر ،استخراج همراه با
بررسی میزان اکسیداسیون ،تاثیر مقادیر مختلف
اکسیداسیون بازدهی بیشتری نسبت به استخراج تنها دارد .همچنین استخراج تنها
حالل روی حذف ترکیبات گوگردی در فرآیند
باعث حذف بیشتری از هیدرکربنهای آروماتیکی میشود
استخراج تنها و همراه با اکسیداسیون
بررسی میزان حذف ترکیبات گوگردی در
فرایند اکسیدایسیون ،بررسی تاثیر حاللهای
مختلف روی حذف ترکیبات گوگردی در فرآیند
استخراج تنها و همراه با اکسیداسیون

فرآیند اکسیداسیون منجر به حذف مقادیر بیشتری از ترکیبات گوگردی میشود،
متانول در استخراج تنها نسبت به دو حالل دیگر ضعیفتر میباشد ولی در
استخراج همراه با اکسیداسیون به موثری دو حالل دیگر است ،بازدهی استخراج
همراه با اکسیداسیون نسبت به استخراج تنها بیشتر میباشد

رسم دیاگرام تعادلی سه فازی برای سوخت
دیزل اکسید شده ،بررسی حذف ترکیبات
گوگردی و آروماتیکی پس از استخراج تنها و
اکسیداسیون همراه با استخراج

افزایش حذف ترکیبات گوگردی با فرآیند اکسیداسیون همراه با استخراج نسبت
به استخراج تنها ،باال بودن نسبت ترکیبات آروماتیکی حذف شده به ترکیبات
گوگردی حذف شده در فرآیند استخراج تنها نسبت به فرآیند اکسیداسیون همراه
با استخراج

بررسی تاثیر دانسیته الکترونی روی واکنش
اکسیداسیون ،بررسی میزان ترکیبات گوگردی
حذف شده و میزان بازیابی گازوئیل پس از
فرآیند استخراج تنها و اکسیداسیون همراه با
استخراج با حاللهای مختلف

افزایش ثابت سرعت واکنش اکسیداسیون با افزایش دانسیته الکترونی ،پایین بودن
میزان ترکیبات گوگردی حذف شده در فرآیند استخراج تنها نسبت به فرآیند
اکسیداسیون همراه با استخراج ،بیشترین میزان گوگردزدایی و کمترین میزان
بازیابی گازوئیل برای فرآیند استخراج و اکسیداسیون همراه با استخراج برای SR-
 LGOو  VGOبا حالل DMF

افزایش میزان گوگردزدایی و کاهش بازیابی گازوئیل با افزایش غلظت حالل ،نسبت
تاثیر غلظت حالل ،نسبت حالل به گازوئیل ،حالل به سوخت و تعداد مراحل استخراج ،باالترین میزان گوگردزدایی و پایینترین
میزان بازیابی گازوئیل با پروپانول و کمترین میزان گوگردزدایی با متانول با
دما ،زمان اختالط و تعداد مراحل استخراج روی
افزایش غلظت حالل ،مناسب نبودن غلظتهای باالی حالل ،نسبتهای باالی
میزان گوگردزدایی و بازیابی گازوئیل در فرآیند
حالل به گازوئیل و تعداد مراحل استخراج باال ،تاثیر ناچیز دما و زمان روی میزان
استخراج با حاللهای مختلف
گوگردزدایی و بازیابی گازوئیل
بررسی تاثیر زمان ،دما و غلظت اولیه گوگرد در
خوراک روی واکنش اکسیداسیون ،تاثیر نسبت
حالل به خوراک روی بازده استخراج ،مقایسه
 ODSهمراه با التراسوند و  ODSهمراه با همزن
مکانیکی روی واکنش اکسیداسیون

افزیش میزان گوگردزدایی و بازده واکنش اکسیداسیون با افزایش زمان ،دما و
غلظت اولیه گوگرد در خوراک ،افزایش میزان گوگردزدایی با افزایش نسبت حالل
به سوخت ،باال بودن گوگردزدایی با  DMFنسبت به متانول ،پایین بودن زمان
واکنش اکسیداسیون برای سیستم التراسوند نسبت به همزن مکانیکی

تاثیر زمان واکنش اکسیداسیون روی میزان
گوگردزدایی ،مقایسه میزان گوگردزدایی در
 VGOبا نفت سبک

افزایش میزان گوگردزدایی با افزایش زمان واکنش اکسیداسیون ،افزایش اندک
میزان گوگردزدایی در زمانهای باالی واکنش اکسیداسیون ،اکسیداسیون بهتر
ترکیبات گوگردی در  VGOنسبت به نفت سبک به خاطر باال بودن دانسیته
الکترونی ترکیبات گوگردی در VGO

افزایش میزان گوگردزدایی با افزایش دما ،نسبت اکسیدکننده به گوگرد و نسبت
تاثیر دما ،نسبت اکسیدکننده به گوگرد ،نسبت
اسید به گوگرد در واکنش اکسیداسیون ،مناسب نبودن دما ،نسبت اکسیدکننده به
اسید به گوگرد روی واکنش اکسیداسیون ،تاثیر
گوگرد و نسبت اسید به گوگرد خیلی باال برای میزان گوگردزدایی ،باال بودن میزان
حاللهای مختلف در فرآیند استخراج
گوگردزدایی با حالل پروپانول نسبت به سایر حاللها
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جدول  2مشخصات گازوئیل استفاده شده در طول فرآیند.
مشخصه

مقدار

روش آزمون

دانسیته در )kg/m3( 15 °C

832

ASTM D 4052

محتوی گوگرد ()ppm

1550

ASTM D 4294

ویسکوزیته سینماتیک در )cSt( 40°C

3/1

ASTM D 445

نقطه اشتعال ()°C

62

ASTM D 93

محتوی آب ()ppm

38

ASTM D 6304

شاخص ستان

55/77

ASTM D 4737
ASTM D 86

بازه تقطیر ()°C
نقطه جوش اولیه ()I.B.P

168

%10

198/5

%20

221

%30

245

%40

264/5

%50

281/5

%60

296/5

%70

313

%80

327

%90

347

%95

360

نقطه جوش نهایی ()F.B.P

375

آنالیز

رویه آزمایشات

دســتگاه مــورد اســتفاده بــرای تعییــن محتــوی گوگــرد،

آزمایشات اکسیداسیون

دســتگاه  Rigaku NEX QC plus, USAمطابــق اســتاندارد

 ASTM D 4294بــود.

همــه اندازهگیریهــای مقــدار گوگــرد کلــی

نمونههــا بهوســیله شــرکت فنــی مهندســی البــرز
تدبیــرکاران انجــام شــد .اندازهگیــری ویســکوزیته
و دانســیته نیــز بهترتیــب مطابــق بــا اســتاندارد

445

ASTM D

و 4052

ASTM D

انجــام شــد.

ســایر مشــخصات ســوخت اولیــه ماننــد نقطــه اشــتعال،

محتــوی آب ،شــاخص ســتان و منحنــی تقطیــر بهترتیــب

بــا روش آزمــون 93

4737

ASTM D

و 86

D

6304 ،ASTM

ASTM D

D

،ASTM

توســط آزمایشــگاه

پژوهشــگاه صنعــت نفــت اندازهگیــری و تعییــن شــدند.

اکسیداســیون در یــک راکتــور شیشــهای ســه دهنــه

ناپیوســته بــا حجــم یــک لیتــری مجهــز بــه کندانســور
و دماســنج انجــام شــد .بــرای تنظیــم دمــا نیــز از یــک
حمــام آب ســیرکوله اســتفاده شــد 415 cc .گازوئیــل

بــا مقــدار گوگــرد کلــی  1550 ppmداخــل ظــرف
ریختــه شــده و ســپس  25/44 ccاســید فرمیــک کــه
نقــش کاتالیســت را در فرآینــد اکسیداســیون بــازی
میکنــد بــه ظــرف اضافــه شــد .ایــن مخلــوط تــا دمــای

 60°Cحــرارت داده شــده و بهطــور پیوســته بهمــدت

 30 minهــم زده شــد .پــس از هـمزدن مخلــوط گازوئیــل
و فرمیــک اســید 8/52 cc ،هیــدروژن پراکســید  %30وزنی

بهعنــوان عامــل اکســیدکننده بــه ظــرف اضافــه شــده و
مخلــوط حاضــر بهمــدت  150 minهــمزده شــد.

40

بعــد از ایــن مــدت ،مخلــوط داخــل یــک دکانتــور 500 cc

شماره  ،96آذر و دی 1396
گوگــردی در ســوخت گازوئیلــی میتوانــد بــازده واکنــش

ریختــه شــده و فرصــت داده شــد تــا مخلــوط دو فــازی

واکسیداســیون را بهطــور موثــری تحــت تاثیــر قــرار

باالیــی (فــاز هیدروکربنــی اکسیدشــده) بــا  400 ccآب

انتخــاب شــدند .ایــن پارامترهــا نســبت مولی اکســیدکننده

شــود .ســپس فــاز پایینــی (فــاز آبــی) را جــدا کــرده و فــاز
مقطــر ســه بــار شستشــو داده شــد .در نهایــت ،فــاز آلــی

بهدســت آمــده بــرای انجــام تســت گوگــرد کل مــورد
آزمایــش قــرار داده شــد .گازوئیــل اکسیدشــده نهایــی

دهــد .ایــن شــرایط از مقالــه ثباتــی و همــکاران []12

بــه گوگــرد ،نســبت مولــی کاتالیســت بــه گوگــرد ،دمــا و

زمــان واکنــش بودنــد کــه بهترتیــب مقادیــر ،40 ،5

 60 °Cو  150 minرا داشــتند [ .]12پــس از واکنــش

بــرای انجــام آزمایشــات اســتخراج بــا حــال اســتفاده شــد

اکسیداســیون ،میــزان گوگــرد ســوخت اولیــه از  1550بــه

آزمایشات استخراج

گوگــرد بــود .همچنیــن میــزان بازیابــی گازوئیــل پــس از

(شــکل .)1

بــرای انجــام آزمایشــات اســتخراج ،ابتــدا  40 ccاز گازوئیــل

اکسیدشــده بــا مقــدار مناســبی از حــال در یــک ارلــن

 250 ccریختــه شــد .پــس از انجــام مرحلــه اســتخراج
در شــرایط نســبت حــال بــه ســوخت و تعــداد مراحــل

اســتخراج تعییــن شــده ،مخلــوط در یــک ظــرف جداکننده
ریختــه شــد تــا جدایــش فازهــا صــورت گیــرد .پــس از
جداســازی فــاز آبــی و آلــی ،فــاز آلــی ســه بــار بــا آب

مقطــر شستشــو داده شــد .در نهایــت فــاز آلــی بهدســت
آمــده را جمــع کــرده و بــرای انجــام آزمایشــات تعییــن

گوگــرد کلــی بــه آزمایشــگاه داده شــد.
نتایج و مباحثات

گوگردزدایی گازوئیل در مرحله اکسیداسیون

انتخــاب شــرایط مناســب بــرای اکسیداســیون ترکیبــات

 1230 ppmکاهــش یافــت کــه معــادل بــا  %20/64حــذف
واکنــش اکسیداســیون %96/39 ،شــد .پــس از واکنــش
اکسیداســیون ،بــرای اطمینــان از مناســب بــودن واکنــش

اکسیداســیون ،ایــن ترکیــب بــا نســبت حجمــی یــک از
حــال قطبــی اســتونیتریل دو مرحلــه اســتخراج شــد .در

نهایــت ،میــزان گوگردزدایــی  %94/19بــرای اکسیداســیون

همــراه بــا اســتخراج بهدســت آمــد .ایــن مقــدار نشــان داد

کــه واکنــش اکسیداســیون ترکیبــات گوگــردی در ســوخت
گازوئیلــی بــرای بــاال بــردن قطبیــت ایــن ترکیبــات

بهصــورت مناســب انجــام شــده اســت (جــدول .)3
استخراج ترکیبات گوگردی اکسید شده

بــازده فرآینــد اســتخراج بهطــور موثــری بهوســیله
انتخــاب حــال بهینــه میتوانــد تحــت تاثیــر قــرار داده
شــود .یــک حــال مناســب بایــد قطبیــت بــاال و نقطــه

جــوش پایینتــری داشــته باشــد.

شکل  1شماتیک کلی از فرآیند اکسیداسیون گازوئیل ( )1بالون سه دهنه شیشهای بهعنوان ظرف واکنش اکسیداسیون )2( ،ظرف محتوی
آب گرم )3( ،همزن )4( ،حمام آب گرم )5( ،جعبه کنترلکننده دما )6( ،پمپ آب )7( ،کندانسور )8( ،المنت حرارتی )9( ،ظرف محتوی
آب سرد )10( ،ورودی آب گرم )11( ،خروجی آب گرم )12( ،ورودی آب سرد به کندانسور )13( ،خروجی آب سرد از کندانسور)14( ،
دماسنج )15( ،مگنت.
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جدول  3مشخصات گازوئیل اکسیدشده.
مشخصات

مقدار

روش آزمون

دانسیته در (kg/m3) 15 OC

828

ASTM D 4052

ویسکوزیته در )cSt( 40 OC

2/94

ASTM D 445

محتوی گوگرد ()ppm

1230

ASTM D 4294

همچنیــن ،حاللیــت گازوئیــل و حــال در همدیگــر بایــد

گازوئیــل از  96/25بــه  93/75میشــود ،در حالــی کــه

بازیابــی بیشــتری از گازوئیــل بهدســت آیــد [ 14 ،5و

گوگردزدایــی از  90/39بــه  %91/68و بازیابــی گازوئیــل

نیــاز باشــند الزم اســت کــه ویســکوزیته حــال نیــز

میشــود کــه میــزان گوگردزدایــی بــا اســتفاده از حــال

کــم باشــد تــا از هــدر رفــت آنهــا جلوگیــری شــده و

 .]23بــرای اینکــه دســتگاههایی بــا انــرژی ورودی کــم
پاییــن باشــد [ .]12ســمیت ،قیمــت و خورندگــی حــال

بــا افزایــش نســبت حــال بــه ســوخت از  2بــه  ،3میــزان

از  93/75بــه  91/25میرســد .همچنیــن مشــاهده
دیمتیلفرمآمیــد بیشــتر از دیمتیلسولفوکســید

نیــز بایــد پاییــن باشــند [ 18 ،12و  .]23حاللهــای

میباشــد ولــی میــزان بازیابــی گازوئیــل بــرای حــال

کــه از مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه دیمتیلفرمآمیــد،

تعداد مراحل استخراج

مختلفــی میتواننــد بــرای ایــن فرآینــد اســتفاده شــوند

دیمتیلسولفوکســید بیشــتر از دیمتیلفرمآمیــد اســت.

دیمتیلسولفوکســید ،متانــول ،اتانــول ،اســتونیتریل،

همانطــور کــه شــکلهای  4و  5نشــان میدهنــد ،بــرای

کــرد [ .]9ســه حــال اســتونیتریل ،دیمتیلسولفوکســید

بــا افزایــش تعــداد مراحــل اســتخراج ،میــزان گوگردزدایــی

شــدند کــه حــال اســتونیتریل بهدلیــل دانســیته پاییــن

کاهــش پیــدا میکنــد .بــرای مثــال ،بــرای حــال

شــدن جداســازی فازهــا پــس از مرحلــه اســتخراج ،در

اســتخراج از  1بــه  ،2میــزان گوگردزدایــی از  83/84بــه

ســولفوالنها-N ،متیل-2-پیرولیــدون و الکتونهــا اشــاره
و دیمتیلفرمآمیــد بــرای آزمایشــات اســتخراج اســتفاده

هــر دو حــال دی متیلفرمآمیــد و دیمتیلسولفوکســید،
افزایــش مییابــد ولــی میــزان بازیابــی گازوئیــل

و نزدیــک بــه ســوخت گازوئیلــی اکســید شــده و مشــکل

دیمتیلسولفوکســید ،بــا افزایــش تعــداد مراحــل

همــان ابتــدا کنــار گذاشــته شــد .بنابرایــن ،حــال مناســب

 %92/58و بازیابــی گازوئیــل از  96بــه  92/5میرســد

فرمآمیــد انتخــاب شــد.

گوگردزدایــی از  92/58بــه  %94/19و میــزان بازیابــی از

از بیــن دو حــال دیمتیلسولفوکســید و دیمتیــل

ولــی بــرای تعــداد مراحــل اســتخراج بیــن  2تــا  ،3میــزان

تاثیر نسبت حالل به سوخت

 92/5بــه  %89تغییــر میکنــد .همچنیــن ،بــرای حــال

نســبت حــال بــه ســوخت میتوانــد تاثیــر قابــل توجهــی

دیمتیلفرمآمیــد ،میــزان گوگردزدایــی نســبت بــه

توجــه بــه شــکلهای  2و  3مالحظــه میشــود کــه بــرای

گازوئیــل کمتــر میباشــد .درخصــوص خطــای آزمایشــات

افزایــش نســبت حــال بــه ســوخت اکسیدشــده میتوانــد

از تکرارپذیــری مناســب برخــوردار هســتند بهنحــوی کــه

روی گوگردزایــی و بازیابــی گازوئیــل داشــته باشــد .بــا

هــر دو حــال دیمتیلسولفوکســید و دیمتیلفرمآمیــد،
گوگردزدایــی گازوئیــل را زیــاد کنــد ولــی باعــث کاهــش

دیمتیلسولفوکســید بیشــتر اســت امــا میــزان بازیابــی

بایــد گفــت تکــرار آزمایشــات مشــخص کــرد کــه نتایــج
میــزان انحــراف معیــار نســبی در آزمایشــات تکــرار شــده

بازیابــی گازوئیــل میشــود .بهعنــوان مثــال ،بــرای

بــرای پارامتــر میــزان گوگردزدایــی در محــدوده کمتــر از

ســوخت اکسیدشــده از  0/5بــه  ،2باعــث افزایــش میــزان

کمتــر از کمتــر از  %2میباشــد کــه نشــان از تکرارپذیــری

حــال دیمتیلسولفوکســید ،افزایــش نســبت حــال بــه
گوگردزدایــی از  77/41بــه  %90/39و کاهــش بازیابــی

 %1و بــرای پارامتــر میــزان بازیابــی گازوئیــل در محــدوده
نتایــج و دقــت مطلــوب آزمایشــات دارد.
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4

گوگردزدایی ()%

1
2
3
نسبت حالل به گازوئیل اکسیدشده

4

شکل  2تاثیر نسبت حالل به گازوئیل اکسیدشده روی میزان
گوگردزدایی از گازوئیل برای حاللهای مختلف.

1
2
3
نسبت حالل به گازوئیل اکسیدشده

شکل  3تاثیر نسبت حالل به گازوئیل اکسیدشده روی میزان
بازیابی گازوئیل برای حاللهای مختلف.
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شکل  4تاثیر تعداد مراحل استخراج روی میزان گوگردزدایی
گازوئیل برای حاللهای مختلف.

شکل  5تاثیر تعداد مراحل استخراج روی میزان بازیابی گازوئیل
برای حاللهای مختلف.

نتایــج بــاال نشــان میدهنــد کــه نســبتهای حــال بــه

مییابــد .بــا توجــه بــه آزمایشهــای صــورت گرفتــه در

مناســب نمیباشــند .همچنیــن نســبتهای پاییــن نیــز

ســایر محققــان مشــاهده میشــود .پارامتــر دیگــری کــه

ســوخت اکســید شــده و تعــداد مراحــل اســتخراج بــاال

بهدلیــل میــزان گوگردزدایــی کــم دارای مشــکالت زیــادی
میباشــند .بنابرایــن ،بهتــر اســت کــه یــک نســبت بهینــه

بــرای نســبت حــال بــه ســوخت اکسیدشــده و تعــداد
مراحــل اســتخراج انتخــاب شــود .بــا توجــه بــه کارهــای

صــورت گرفتــه توســط ثباتــی و همــکاران [ ،]12حیــدری
و همــکاران [ ،]14پاالئیــک و همــکاران [ ،]15کــه از
ســوختها و حاللهــای متفاوتــی اســتفاده کردنــد،

مشــاهده میشــود کــه بــا افزایــش نســبت حــال بــه

ســوخت و نیــز افزایــش تعــداد مراحــل اســتخراج،
میــزان گوگردزدایــی افزایــش مییابــد ولــی میــزان

بازیابــی گازوئیــل کاهــش پیــدا میکنــد بهطوریکــه
در نســبتهای حــال بــه ســوخت و تعــداد مراحــل
اســتخراج بــاال ،میــزان گوگردزدایــی تغییــر اندکــی دارد

ولــی میــزان بازیابــی گازوئیــل بهطــور پیوســته کاهــش

ایــن کار ،رفتــار مشــابهی بــا کارهــای انجــام شــده توســط
در اکسیداســیون همــراه بــا اســتخراج از اهمیــت خاصــی

برخــوردار میباشــد ،فاکتــور اثربخشــی حــال اســت

کــه میــزان کارایــی حــال را در جداســازی ترکیبــات

گوگــردی اکسیدشــده نشــان میدهــد .ایــن فاکتــور
شــامل میــزان گوگردزدایــی و بازیابــی گازوئیــل میباشــد

و مطابــق بــا رابطــه  1بیــان میشــود:
()1

(E=D⁄(100-R

کــه در آن  Eفاکتــور اســتخراج D ،میــزان گوگردزدایــی
برحســب درصــد و  Rنیــز میــزان بازیابــی گازوئیــل
برحســب درصــد میباشــد [ .]12همانطــور کــه از
شــکلهای  6و  7مشــخص اســت بــا افزایــش نســبت
حــال بــه ســوخت و همچنیــن افزایــش تعــداد مراحــل
اســتخراج ،فاکتــور اثــر بخشــی بــه طــور پیوســته کاهــش

مییابــد.

مطالعه مقایسهای دو حالل ...
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شکل  6تاثیر نسبت حالل به گازوئیل اکسیدشده روی فاکتور اثر
بخشی برای حاللهای مختلف.

شکل  7تاثیر تعداد مراحل استخراج روی فاکتور اثر بخشی برای
حاللهای مختلف.

دلیــل ایــن ایــن رفتــار آن اســت کــه بــا افزایــش ایــن

و بازیابــی گازوئیــل بــا دیمیتلفرمآمیــد نســبت

یــک حالــت ثابــت میرســد ولــی میــزان بازیابــی حــال

شــدند .از آنجایــی کــه رفتــار مشــابهی بــا مــواد آزمایــش

دو پارامتــر ،میــزان گوگردزدایــی افزایــش یافتــه و بــه

بهطــور پیوســته کاهــش مییابــد ،در نتیجــه فاکتــور

اثــر بخشــی نیــز کاهــش پیــدا میکنــد .عالوهبرایــن،
فاکتــور اثــر بخشــی حــال در هــر دو شــکل  6و  7بــرای
دیمتیلسولفوکســید بیشــتر از دیمتیلفرمآمیــد

میباشــد .ایــن رفتــار نشــاندهنده آن اســت کــه بــا

در نظــر گرفتــن تــوام میــزان گوگردزدایــی و بازیابــی

گازوئیــل ،دیمتیلسولفوکســید میتوانــد حــال بهتــری
نســبت بــه دیمتیلفرمآمیــد باشــد.

نتیجهگیری

فرآینــد گوگردزدایــی اکسیداســیونی /اســتخراجی

بــا سیســتم اکسیداســیونی هیــدروژن پــر اکســید/
فرمیــک اســید و حاللهــای دی متیلفرمآمیــد و
دیمتیلسولفوکســید بــرای حــذف ترکیبــات گوگــردی

از گازوئیــل بــا مقــدار گوگــرد اولیــه  1550 ppmانتخــاب
شــد .میــزان گوگردزدایــی در مرحلــه اکسیداســیون،

 % 20/64بهدســت آمــد .عــاوه بــر ایــن ،میــزان
گوگردزدایــی در مرحلــه اســتخراج ،بــا افزایــش نســبت
حــال بــه ســوخت و تعــداد مراحــل اســتخراج افزایــش

یافتــه ولــی بازیابــی گازوئیــل بهصــورت پیوســته

کاهــش پیــدا کــرد .همچنیــن میــزان گوگردزدایــی

بــه دیمتیلسولفوکســید بهترتیــب بیشــتر و کمتــر
شــده در ایــن کار و کارهــای انجــام شــده توســط ســایر

محققــان بــا مــواد متفــاوت وجــود دارد میتــوان از
نتایــج حاصــل شــده و رفتارهــای مشــاهده شــده ،بــرای

ســایر ســوختهای هیدروکربنــی بــا حاللهــای قطبــی

مختلــف در بازههــای بـهکار گرفتــه شــده اســتفاده کــرد.
همچنیــن ،طراحــی ســتونهای پیوســته بــرای اســتخراج
ترکیبــات گوگــردی اکسیدشــده از گازوئیــل بهعنــوان

یــک موضــوع جالــب بــرای مطالعــات آتــی پیشــنهاد
میشــود .در پایــان بایــد گفــت کــه در حال حاضــر ،روش

گوگردزدایــی هیدروژنــی روش متــداول گوگردزدایــی در

صنعــت میباشــد ولــی ایــن روش بــه خاطــر مشــکالت

و هزینههــای باالیــی کــه بــرای نیــل بــه گوگردزدایــی
بــه مقادیــر کمتــر از

ppm

 500دارد میتوانــد در

تلفیــق بــا فرآیندهــای گوگردزدایــی تکمیلــی نظیــر
فرآینــد گوگردزدایــی اکسیداســیون

()ODS

بــهکار

گرفتــه شــود .لــذا میتــوان بــا انجــام مطالعــات بیشــتر

در زمینــه گوگردزدایــی اکسیداســیون /اســتخراج،

از ایــن روش در صنعــت در تلفیــق بــا فرآینــد

گوگردزدایــی هیدروژنــی بهعنــوان فرآینــد متــداول
اســتفاده کــرد.

1396  آذر و دی،96 شماره

44

مراجع
[1]. Soleimani M., Bassi A. and Margaritis A., “Biodesulfurization of refractory organic sulfur compounds in fossil
fuels”, Biotechnology Advances., Vol. 25, No. 6, pp. 570-596, 2007.
[2]. Liu D., “Catalytic oxidative desulfurization of a model diesel”, MSc. Thesis, Louisiana State University, America, 2010.
[3]. Jiang Z., Hongying L., ZHANG Y. and Can L., “Oxidative desulfurization of fuel oils”, Chinese Journal of Catalysis, Vol. 32, No.5, pp. 707-715, 2011.
[4]. Ramirez Verduzco L., Torres-Garcia E., Gomez-Quintana R., Gonzalez Pena V. and Murrieta Guevara F.,
“Desulfurization of diesel by oxidation/extraction scheme: influence of the extraction solvent”, Catalysis Today, Vol.
98, No.1, pp. 289-294, 2004.
[5]. Ali M. F., Al-Malki A., El-Ali B., Martinie G. and Siddiqui M. N., “Deep desulphurization of gasoline and diesel
fuels using non-hydrogen consuming techniques,” Fuel, Vol. 85, No.10, pp. 1354-1363, 2006.
[6]. Stanislaus A., Marafi A. and Rana M. S., “Recent advances in the science and technology of ultra low sulfur
diesel (ulsd) production,” Catalysis Today, Vol. 153, No.1, pp. 1-68, 2010.
[7]. Rana M. S., Samano V., Ancheyta J. and Diaz J., “A review of recent advances on process technologies for
upgrading of heavy oils and residua,” Fuel, Vol. 86, No.9, pp. 1216-1231, 2007.
[8]. Zannikos F., Lois E. and Stournas S., “Desulfurization of petroleum fractions by oxidation and solvent extraction,” Fuel Processing Technology, Vol. 42, No.1, pp. 35-45, 1995.
[9]. Hassan S. I., El-Din O. I. S., Tawfik S. M. and El-Aty D. M. A., “Solvent extraction of oxidized diesel fuel: phase
equilibrium,” Fuel Processing Technology, Vol. 106, pp. 127-132, 2013.
[10]. Ito E. and Van Veen J. R., “On novel processes for removing sulphur from refinery streams”, Catalysis Today,
Vol. 116, No.4, pp. 446-460, 2006.
[11]. Ogunlaja A. S., “Oxidative desulfurization of fuel oils-catalytic oxidation and adsorptive removal of organosulfur compounds,” Ph.D. Thesis, Rhodes University, 2013.
[12]. Sobati M. A., Dehkordi A. M. and Shahrokhi M., “Extraction of oxidized sulfur‐containing compounds of non‐
hydrotreated gas oil,” Chemical Engineering & Technology, Vol. 33, No.9, pp. 1515-1524, 2010.
[13]. Otsuki S., Nonaka T., Takashima N., Qian W., Ishihara A., Imai T. and Kabe T., “Oxidative desulfurization of
light gas oil and vacuum gas oil by oxidation and solvent extraction,” Energy & Fuels, Vol. 14, No.6, pp. 1232-1239,
2000.
[14]. Heidari M., Safekordi A. A., Ghaedian M. and Shafeghat A., “Extraction conditions for removal of oxidized
sulfur compounds in gas oil,” Korean Journal of Chemical Engineering, Vol. 30, No.3, pp. 700-705, 2013.
[15]. Palaić N., Sertić-Bionda K., Margeta D. and Podolski Š., “Oxidative desulphurization of diesel fuels,” Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, Vol. 29, No.3, pp. 323-327, 2015.
[16]. Moschopedis S. and J. Speight, “Water-soluble derivatives of athabasca asphaltenes,” Fuel, Vol. 50, No.1,
pp. 34-40, 1971.
[17]. Ma X., Zhou A. and Song C., “A novel method for oxidative desulfurization of liquid hydrocarbon fuels based

45

... مطالعه مقایسهای دو حالل

on catalytic oxidation using molecular oxygen coupled with selective adsorption,” Catalysis Today, Vol. 123, No.1,
pp. 276-284, 2007.
[18]. Mjalli F. S., Ahmed O. U., Al-Wahaibi T., Al-Wahaibi Y. and AlNashef I. M., “Deep oxidative desulfurization of
liquid fuels,” Reviews in Chemical Engineering, Vol. 30, No. 4, pp. 337-378, 2014.
[19]. Dehkordi A. M., Kiaei Z. and Sobati M. A., “Oxidative desulfurization of simulated light fuel oil and untreated
kerosene,” Fuel Processing Technology, Vol. 90, No. 3, pp. 435-445, 2009.
[20]. Dehkordi A. M., Sobati M. A. and Nazem M. A., “Oxidative desulfurization of non-hydrotreated kerosene using
hydrogen peroxide and acetic acid,” Chinese Journal of Chemical Engineering, Vol. 17, No.5, pp. 869-874, 2009.
[21]. Te M., Fairbridge C. and Ring Z., “Oxidation reactivities of dibenzothiophenes in polyoxometalate/H2O2 and
formic acid/H2O2 systems,” Applied Catalysis A: General, Vol. 219, No.1, pp. 267-280, 2001.
[22]. Shiraishi Y. and Hirai T., “Desulfurization of vacuum gas oil based on chemical oxidation followed by liquid−
liquid extraction,” Energy & Fuels, Vol. 18, No.1, pp. 37-40, 2004.
[23]. Babich I. and Moulijn J., “Science and technology of novel processes for deep desulfurization of oil refinery
streams: a review*,” Fuel, Vol. 82, No.6, pp. 607-631, 2003.

