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دانشکده مهندسی شیمی ،نفت و گاز ،دانشگاه علم و صنعت ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت96/1/16 :
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چكيده
گوگردزدایــی اکسایشــی بــه کمــک امــواج مافــوق صــوت یکــی از روشهــای جدیــد اســت کــه در ســالهای اخیــر بــه منظــور حــذف
ترکیبــات گوگــردی از برشهــای مختلــف نفتــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .در ایــن فرآینــد ،ترکیبــات گوگــردی ابتــدا در یــک
سیســتم اکسیداســیون مناســب در حضــور امــواج مافــوق صــوت اکســید میشــوند .در مرحلــه بعــد ترکیبــات گوگــردی اکســید شــده بــه
کمــک یــک حــال مناســب اســتخراج میگردنــد .در ایــن مطالعــه ،بــرای اولیــن بــار اثــر کششســطحی بیــن دو فــاز آبــی و آلــی در
روش گوگردزدایــی اکسایشــی از ســوخت دیــزل بــه کمــک امــواج مافــوق صــوت در سیســتم اکسیداســیون فرمیــک اســید -آب اکســیژنه
مــورد بررســی قــرار گرفــت .در ایــن راســتا از ســه نــوع عامــل کاهشدهنــده کشــش بینســطحی آنیونــی ،کاتیونــی و غیریونــی بهــره
گرفتــه شــد .نتایــج نشــان داد کــه بــه هنــگام اســتفاده از ســورفکتانتهای سدیمدودسیلســولفات بهعنــوان مــاده فعالســطحی
آنیونــی و ســتیلتریمتیلآمونیومبرومید بهعنــوان مــاده فعالســطحی کاتیونــی میــزان بازدهــی گوگردزدایــی بعــد از اکســایش
و اســتخراج بــا حــال بهترتیــب برابــر  82/65و  %83/1میباشــد .ایــن درحالــی اســت کــه در غیــاب ســورفکتانت میــزان بازدهــی
گوگردزدایــی برابــر  %81/61بعــد از اکســایش و اســتخراج در شــرایط مشــابه خواهــد بــود .همچنیــن حضــور ســورفکتانت Span-60

میــزان بازدهــی گوگردزدایــی را بعــد از مرحلــه اســتخراج بــه  %78/65کاهــش داد در حالــی کــه میــزان حــذف ترکیبــات گوگــردی
صرفــا در مرحلــه اکســایش در حضــور ســورفکتانت  Span-60در مقایســه بــا عــدم حضــور آن ،حــدود  %3افزایــش یافــت .افــزودن مــواد
فعالســطحی میتوانــد از طریــق کاهــش کشــش ســطحی دو فــاز آبــی و هیدروکربنــی موجــب بهبــود عملکــرد مرحلــه اکســایش و از
طرفــی باعــث ایجــاد اختــال در عملکــرد اســتخراج در فرآینــد گوگردزدایــی اکسایشــی بــه کمــک امــواج مافــوق صــوتگــردد.
كلمات كليدي :کشش بینسطحی ،گوگردزدایی اکسایشی ،امواج مافوق صوت ،استخراج ،دیزل.
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كاتاليســتهاي مــورد مصــرف شــامل كاتاليســتهاي

مقدمه

ترکیبــات گوگــردی و یــا بهطــور خــاص ترکیبــات آلــی

گوگــرددار یکــی از ترکیبــات مهــم موجــود در نفــت

و مشــتقات آن بــه شــمار میآینــد بهطوریکــه بعــد

از كربــن و هيــدروژن ،گوگــرد ســومين تركيــب فــراوان
موجــود در نفــت اســت و میــزان گوگــرد کلــی نفــت

خــام بســته بــه نــوع منبــع آن بیــن  0/03تــا بعضــا

حــدود  %7/89وزنــی متغیــر اســت [ .]1ترکیبــات آلــی
گوگــرددار بــه ســه دســته عمــده تیولهــا ،1ســولفیدها

2

و تیوفنهــا 3تقســیمبندی میشــوند .در برشهــای
میــان تقطیــر نظیــر دیــزل ،ترکیبــات آلــی گوگــردی

عمدتــا بهصــورت مشــتقات حلقــوی ســولفید ،مشــتقات

بنزوتیوفــن و مشــتقات دی بنزوتیوفــن یافــت میشــوند
[ .]2وجــود ایــن نــوع ترکیبــات در ســوختهای فســیلی

یکــی از منابــع بــزرگ آلودگــی محیــط زیســت بهشــمار

میآینــد کــه میتوانــد باعــث بــروز مشــکالتی از قبیــل

خوردگــی در موتورهــای احتراق ،مســمومیت سیســتمهای
مختلــف کاتالیســتی و تولید گازهــای اکســیدگوگرد ()SOx

گــردد و ســامت عمومــی را بــه مخاطــره بیانــدازد [.]3
در همیــن راســتا بــه منظــور کاهــش اثــرات زیانبــار
ایــن آالیندههــا ،قوانیــن و مقــررات زیســت محیطــی

در بســیاری از کشــورهای جهــان بــرای کاهــش میــزان
گوگــرد فرآوردههــای نفتــی خصوصــاً دیــزل و تبدیــل
آنهــا بــه فرآوردههــای بــا مقــدار گوگــرد بســیار پاییــن

وضــع شــده اســت .بــرای ایــن منظــور روشهــاى مختلفــى
بــراى گوگردزدايــى از نفــت خــام و ســياالت هیدروکربنــی

پاالیــش شــده پيشــنهاد گردیــده اســت.

گوگردزدايــى هيدروژنــی ( )HDSمعمولتريــن روش بــراى
كاهــش گوگــرد از نفــت خــام و مشــتقات آن در صنعــت

نفــت بهشــمار میآیــد كــه در آن گوگردزدايــي بــهروش
شــيميايي و بــا اســتفاده از هيــدروژن صــورت ميگيــرد.
ايــن كار از طريــق برهمكنــش تركيبــات گوگــردی در

نفــت خــام و یــا بــرش نفتــی بــا هيــدروژن در حضــور
يــك كاتاليســت صــورت ميگيــرد و در نهايــت گوگــرد
موجــود بهصــورت ســولفيد هيــدروژن جــدا ميگــردد.

فلــزي همچــون كبالــت ،موليبــدن ،نيــكل و تنگســتن
بــر پایــه آلومینــا هســتند کــه معمــوالً همــراه بــا
كاتاليســت موليبــدن بــر پایــه آلومینــا ،كبالــت يــا

نيــكل نيــز بهعنــوان كاتاليســت بــراي بهبــود بخشــيدن

بــه عملیــات كاتالیســتی بــه آن افــزوده میشــود [.]4
فرآینــد گوگردزدایــی هیدروژنــی بــا ترکیبــات گوگــردی

آلیفاتیــک ســازگارتر اســت بــه عبــارت دیگــر ترکیبــات

آلیفاتیــک بهوســیله ایــن روش میتوانــد تقریبــا بهطــور
کامــل از ســوخت حــذف شــود .ایــن در حالــی اســت کــه

گوگــرد موجــود در حلقههــای تیوفنــی ســختتر حــذف

میگــردد؛ دانســیته الکترونــی و محدوديــت فضايــي كــه

بهوســيله گروههــاي جانشــيني اطــراف اتمهــاي گوگــرد
در ايــن تركيبــات آلــي گوگــرددار ايجــاد ميشــود،

دليــل دشــواری گوگردزدايــي هیدروژنــی در حــذف ايــن
نــوع تركيبــات حلقــوي بيــان ميشــود .از طرفــی ايــن
تركيبــات آلــی گوگــردی مقــاوم بــه فرآینــد گوگردزدایــی

هیدروژنــی بخــش عمــده ترکیبــات گوگــرددار برشهــای

نفتــی نظیــر دیــزل را تشــکیل میدهنــد .لــذا دس ـتیابی
بــه ســوخت بــا میــزان گوگــرد پاییــن بــا بهکارگیــری از

ایــن روش ،مســتلزم اســتفاده بیشــتر از هیــدروژن گــران

قیمــت و همچنیــن افزایــش دمــا و فشــار عملیاتــی

(تــا  400°Cو

atm

 )100میباشــد .بدینترتیــب

تخمیــن زده میشــود کــه بهبــود فرآینــد گوگردزدایــی

هیدروژنــی نیازمنــد صــرف هزینــه بیشــتر جهــت تامیــن
شــرایط مناســب بدینمنظــور میباشــد [ 6و  .]5از

ایــنرو روشهــای جدیــد و متنوعــی نظیــر اکســایش

الکتروشــیمیایی [ ،]7اســتخراج توســط مایعــات یونــی

5

4

[ ،]8گوگردزدایــی اکسایشــی ]9[ 6گوگردزدایــی جذبــی

7

[ ]10و گوگردزدایــی بیولوژیکــی ]1[ 8جهــت حــذف
ترکیبــات گوگــردی از ســياالت هیدروکربنــی بهعنــوان
1. Thiols
2. Sulfides
3. Thiophenes
4. Electrochemical Oxidation
5. Extraction with Ionic Liquids
)6. Oxidative Desulfurization (ODS
7. Selective Adsorption
8. Biodesulfurization
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روشــی جایگزیــن و یــا مکمــل فرآینــد گوگردزدایــی

ایــن سیســتم اکسیداســیون صــورت گرفتــه اســت .بــا

هیدروژنــی ارائــه گردیــده اســت .در میــان روشهــای

ایــن وجــود ،زمــان الزم بــرای انجــام واکنــش در فرآینــد

روش گوگردزدایــی هیدروژنــی ،بــه آســانی طــی فرآینــد

سیســتم اکســایش (فــاز آبــی و فــاز هیدروکربنــی) بــه

فــوق از آنجاییکــه ترکیبــات گوگــردی مقــاوم در

اکسیداســیون تبدیــل میشــوند ،فرآینــد گوگردزدایــی
اکسایشــی قابلیــت زیــادی دارد تــا بهعنــوان یــک

فرآینــد تکمیلــی بــرای فرآینــد گوگردزدایــی هیدروژنــی،
در تولیــد فرآوردههــای نفتــی عــاری از گوگــرد بــهکار

گرفتــه شــود [.]9

گوگردزدایــی اکسایشــی بهدلیــل ماهیــت دوفــازی
هنــگام اســتفاده از هیــدروژن پراکســید بهعنــوان عامــل
اکســیدکننده ،نســبتا زیــاد میباشــد کــه آن را میتــوان
یکــی از معایــب فرآینــد گوگردزدایــی اکسایشــی بهشــمار

آورد [.]15

بههمیــن دلیــل در ســالهای اخیــر ،اســتفاده از امــواج

گوگردزدایــی اکسایشــی ( )ODSبهعنــوان یــک فنــاوری

مافــوق صــوت بــه منظــور افزایــش نــرخ و کاهــش زمــان

درنظــر گرفتــه شــده اســت .ایــن فرآینــد شــامل دو

توجــه قــرار گرفتــه اســت .بهکارگیــری امــواج مافــوق

نســبتا جدیــد جهــت گوگردزدایــی کامــل نفــت ســبک
مرحلــه الــف) اکســایش ترکیبــات گوگــردی و ب)

جداســازی ترکیبــات اکسیدشــده میباشــد؛ بــه گون ـهای

کــه ترکیبــات حــاوی گوگــرد بهوســیله اکســیدکنندههای
انتخابــی ،بــه ترکیبــات اکســید شــدهای تبدیــل میشــوند

کــه بهدلیــل افزایــش قطبیــت نسبیشــان ترجیحــا
میتواننــد از نفــت ســبک اســتخراج گردنــد .از میــان

اکســیدکنندههای مختلــف میتــوان بــه سیســتمهای
هیــدروژن پراکســید /اســیدهای آلــی [ ،]11هیــدروژن

پراکســید /اســیدهای غیرآلــی [ ،]12هیدروپراکســیدهای
آلــی [ ،]13آنیــون سوپراکســید [ ]14و غیــره اشــاره کــرد.

یکــی از مهمتریــن مزیتهــای ایــن فرآینــد نســبت بــه
روشهــای دیگــر ،شــرایط عملیاتــی مالیــم نظیــر فشــار
( )0/1-0/2 MPaو درجــه حــرارت پایین ( 313تا )373 K

در واکنــش میباشــد ضمــن اینکــه در ایــن فرآینــد از

واکنــش در فرآینــد گوگردزدایــی اکسایشــی مــورد
صــوت در فرآینــد گوگردزدایــی اکسایشــی ســبب ایجــاد

پدیــده حفرهزایــی و در نهایــت منجــر بــه ایجــاد اثــرات
فیزیکــی و شــیمیایی در سیســتم واکنشــی میشــود.

اثــرات فیزیکــی ناشــی از تشــکیل امولســیون شــدید

در محیــط واکنــش اســت کــه نهایتــا باعــث افزایــش

انتقــال جــرم بیــن دوفــاز میگــردد و اثــرات شــیمیایی
ناشــی از فروپاشــی حبابهاســت کــه منجــر بــه تولیــد

رادیکالهــای آزاد و در نهایــت افزایــش ســرعت واکنــش

میشــود .مطالعــات صــورت گرفتــه در ایــن زمینــه مویــد
آن اســت کــه شــرایط انجــام آزمایــش بــرای برشهــای

هیدروکربنــی مختلــف متفــاوت میباشــد ،لــذا شــاهد
اســتفاده از سیســتمهای مختلــف اکسیداســیون در
فرآینــد گوگردزدایــی اکسایشــی بــه کمــک امــواج مافــوق

صــوت هســتیم [.]16

هیــدروژن گــران قیمــت اســتفاده نمیشــود .در میــان

بســیاري از فرآیندهــاي صنعتــی شــامل فازهــاي

اشــاره شــد سیســتم هیــدوژن پراکســید /اســیدهای

حضــور دارنــد کــه لــزوم مطالعــه پدیدههــاي ســطحی

قــدرت اکســید کنندگــی بــاال ،انتخابپذیــری ترکیبــات

مهــم ســیاالت کشــش بیــن ســطحی میباشــد کــه بــر

آن و همچنیــن در دســترس بــودن مــواد اولیــه ،بیشــترین

کاویتاســیونی اثــر میگــذارد .کشــش بینســطحی کــه

اســت .لــذا در ســال هــای اخیــر مطالعــات زیــادی بـرروی

خاصیــت مهمــی در صنایــع نفتــی بهشــمار میآیــد.

تمــام سیســتمهای اکسیداســیونی کــه در بــاال بــه آن

مختلفــی اســت کــه بهطــور همزمــان در یــک واحــد

آلــی (فرمیــک اســید یــا اســتیک اســید) بهدلیــل

را ایجــاب میکنــد .یکــی از خــواص ســطحی فیزیکــی

گوگــردی و بــا توجــه بــه محصــوالت جانبــی بــی ضــرر

انتقــال جــرم ،انتقــال حــرارت و تشــکیل حبــاب هــای

کاربــرد را در فرآینــد گوگردزدایــی اکسایشــی داشــته

بیــن سیســتمهاي هیدروکربنــی و آبــی وجــود دارد
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از آنجاییکــه تاثیــر کشــش بینســطحی دو فــاز آبــی و

هـمزن بــه منظــور اختــاط در بخــش اســتخراج اســتفاده

کمــک امــواج مافــوق صــوت )UAOD( 1تاکنــون مــورد

بــه منظــور تعییــن میــزان کلی گوگــرد موجــود در ســوخت ،از

قصــد داریــم اثــر کشــش ســطحی بیــن دو فــاز را در

بهــره گرفتــه شــده اســت .عملکــرد ایــن دســتگاه مطابــق بــا

هیدروکربنــی بـرروی فرآینــد گوگردزدایــی اکسایشــی بــه
بررســی قــرار نگرفتــه اســت ،از ایــن رو در ایــن مطالعــه

میگــردد.

یک دســتگاه آنالیــز گوگــرد ()Rigaku NEX QC PLUS, USA

فرآینــد  UAODمنحصــرا مــورد بررســی قــرار دهیــم.

اســتاندار  ASTM-D 4294و بهرهگیــری از اشــعه ایکــس بــه

دستگاهها و لوازم آزمایشگاهی

مناســب بــرای ســوختهایی بــا میــزان گوگــرد 25 ppmw 2تــا

منظــور تشــخیص میــزان گوگــرد کلــی موجــود در نمونــه و

در ایــن مقالــه ،از یــک سیســتم شــاخک لــرزان مافــوق

 ،%5 wبــا دقــت  ± 10 ppmwمیباشــد .جهــت اندازهگیــری

مجهــز بــه یــک شــاخک لــرزان از جنــس تیتانیــوم بــه

 Kruss TENSIOMETERبــهروش اســتاندارد  Wilhelmyدر

 20 kHzو تــوان متغیــر  0تــا  400 Wجهــت تابــش

اســت.

اســت .آزمایشهــا درون راکتــور شیشــهای ســه دهنــه

مواد آزمایشگاهی

صــوت (شــرکت پژوهــش نصیــر) ســاخت کشــور ایــران،

کشــش بینســطحی دو فــاز هیدروکربنــی و آبــی از دســتگاه

قطــر و طــول  ،120 mm×14تحــت فرکانــس ثابــت

دمــای  26±1 °Cو در رطوبــت  %25±5بهــره گرفتــه شــده

امــواج فراصــوت بــه سیســتم واکنشــی اســتفاده شــده
مجهــز بــه یــک ژاکــت حرارتــی بــه منظــور کنتــرل دمــای

نمونــه ســوختی مــورد مطالعــه ،گازوئیــل بــا میــزان کلــی

از ســایر تجهیــزات نظیــر دماســنج جهــت اندازهگیــری

در جــدول  1نشــان داده شــده اســت.

واکنــش و در حجــم  80 cm3انجــام میگیــرد (شــکل .)1
دمــای واکنــش ،گرمکــن جهــت بــاال بــردن دمــای

گوگــرد  1550 ppmwمیباشــد کــه مشــخصات کلــی آن

ســوخت ،کندانســور جهــت میعــان بخــارات احتمالــی و
مبدل الکتریکی

کندانسور آب

آ

دماسنج

خ
روج

بو

ی

رو
دی

ژاکت حرارتی

هیتر

منبع تغذیه
شاخک لرزان

پمپ

شکل  1تجهیزات فرآیند گوگردزدایی بهکمک امواج مافوق صوت
)1. Ultrasound Assisted Oxidative Desulfurization (UAOD
2. Part Per Million Weight

شماره  ،99خرداد و تیر 1397
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جدول  1مشخصات کلی گازوئیل بهعنوان خوراک
مشخصات

مقدار

روش آزمون

در )kg/m3( 15 ºC

827

ASTM D4052

در )cSt( 40 ºC

3/1

ASTM D445

مقدار کلی گوگرد ()ppmw

1550

ASTM D4294

نقطه اشتعال ()ºC

62

ASTM D93

میزان آب (اندازه گیری به روش کارل فیشر) ()ppm

38

ASTM D6304 - IEC 60814

شاخص ستان

58/02

ASTM D976

دانسیته

ویسکوزیته

محدوده تقطیر ()ºC

ASTM D86

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 پایانی ()F.B.P

375

هیدرورژنپراکســید ( %30وزنــی) و فرمیــک اســید
( 98-%100وزنــی) بهعنــوان عوامــل اکســیدکننده

تهیــه شــده از شــرکت مــرک 1آلمــان ،اســتونیتریل

2

ppmw

 1550گوگــرد وارد راکتــور میگــردد و بــا

اســتفاده از گرمکــن تــا دمــای  50 ºCحــرارت داده

میشــود؛ پــس از رســیدن ســوخت بــه دمــای مــورد

بهعنــوان حــال اســتخراجکننده ،تهیــه شــده از

نظــر ،هیــدروژن پراکســید و فرمیــک اســید طبــق نســبت

طــول انجــام آزمایــش مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد.

نســبت مولــی اســید فرمیــک بــه گوگــرد برابــر بــا  70بــه

شــرکت داکســان 3کــره جنوبــی ،مــوادی هســتند کــه در

همچنیــن از ســورفکتانتهای ســدیم دو دســیل ســولفات
( ،4)SDSســتیلتریمتیلآمونیــومبرومایــد ( 5)CTABو

 Span-60هــر کــدام بهعنــوان یــک عضــو شــاخص از

خانــواده عوامــل کاهــش دهنــده کشــش بینســطحی
آنیونــی ،کاتیونــی و غیریونــی ،در آزمایشهــا اســتفاده
شــده اســت.

شرح انجام آزمایش

در هــر آزمایــش 72 cc ،از ســوخت گازوئیــل حــاوی

مولــی هیــدروژن پراکســید بــه گوگــرد برابــر بــا  27/5و

راکتــور اضافــه مــی گردنــد .همچنیــن مــواد فعالســطحی
بــا نســبت جرمــی ســوخت بــه ســورفکتانت برابــر بــا 320
بــه مخلــوط واکنــش اضافــه گشــته و بهمــدت 10 min

تحــت تابــش امــواج مافــوق صــوت بــا فرکانــس ثابــت

 20 kHzو تــوان حجمــی  5 W/mLقــرار میگیــرد.

1. Merck
2. Acetonitrile
3. Duksan
)4. Sodium Dodecyl Sulfate (SDS
)5. Cetyltrimethylammonium Bromide (CTAB
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بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه بــا توجــه بــه
اینکــه قــدرت امــواج مافــوق صــوت بــا حجــم ســوختی

کــه بــرآن اعمــال میگــردد در ارتبــاط اســت ،در ایــن
مطالعــه ،پارامتــر تــوان مافــوق صــوت بهصــورت وات بــر

حجــم ســوخت ( )W/mLتحــت عنــوان تــوان حجمــی
تعریــف میگــردد.

( )SDSبهعنــوان مــاده فعالســطحی آنیونــی ،ســورفکنت

ل آمونیــوم برومیــد
ســتیلتریمتی 

()CTAB

مــاده فعالســطحی کاتیونــی و ســورفکتانت

بهعنــوان
Span-60

بهعنــوان مــاده فعالســطحی غیریونــی جهــت کاهــش

کشــش بینســطحی دوفــاز در محیــط واکنــش بــه
سیســتم اضافــه شــد.

پــس از اتمــام زمــان واکنــش ،مخلــوط فــاز هیدروکربنــی

الزم بــه ذکــر اســت کــه شــرایط عملیاتــی مناســب بــرای

بهمــدت  3 minدرون دســتگاه ســانتریفیوژ بــا ســرعت

ســوخت مــورد اســتفاده در ایــن تحقیــق در مطالعــه

و فــاز آبــی بــه منظــور جــدا شــدن دو فــاز از یکدیگــر

 5000 rpmقــرار میگیــرد .ســپس بــه منظــور حــذف

ترکیبــات آبــی باقیمانــده در فــاز هیدروکربنــی ،ســوخت
اکســید شــده بــا  160 mLآب مقطــر شستشــو داده شــده
و آمــاده مرحلــه اســتخراج میگــردد.

در هــر آزمایــش 40 mL ،از گازوئیــل اکســید شــده

بههمــراه اســتونیتریل در یــک مرحلــه اســتخراج بــا

نســبت حجمــی  1:1ســوخت بــه حــال وارد یــک ظــرف
اســتخراج کننــده گردیــده و بهمــدت

min

 30و در

دمــای محیــط بــه وســیله یــک آهنربــا بــه طــول 2 cm

بــا ســرعت

rpm

 1000بهشــدت هــمزده میشــوند.

پــس از اتمــام فرآینــد اســتخراج مخلــوط فــاز آلــی و فــاز
آبــی بهمــدت  20 minدرون ظــرف جداکننــده دو فــازی
قــرار مــی گیرنــد و در نهایــت ســوخت هیدروکربنــی بــه

منظــور تعییــن میــزان کلــی گوگــرد بــه آزمایشــگاه آنالیــز

گوگــرد ارســال میگــردد .بــه منظــور تعییــن کشــش
بینســطحی دو فــاز آبــی و آلــی ،در هــر آزمایــش پیــش
از مرحلــه اکســایش هــر نمونــه تحــت آنالیــز کشــش
ســطحی بــه روش  Wilhelmyقــرار میگیــرد.

نتایج و بحث

بــه منظــور بررســی اثــر کشــش بینســطحی فــاز آبــی و
آلــی بــر میــزان بازدهــی فرآینــد گوگردزدایــی اکسایشــی

بــه کمــک امــواج مافــوق صــوت ،آزمایشــی طراحــی شــد

کــه در آن از ســه نــوع مــاده فعــال کننــده ســطحی
آنیونــی ،کاتیونــی و غیریونــی بهــره گرفتــه شــد .بــه

همیــن منظــور سورفکتانتســدیم دودسیلســولفات

فرآینــد  UAODدر عــدم حضــور ســورفکتانت بــرروی
پیشــین [ ]17مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .در ایــن
مطالعــه از آنجاییکــه هــدف ،ارزیابــی تاثیــر کشــش

بینســطحی دو فــاز آبــی و فــاز هیدروکربنــی میباشــد
شــرایط عملیاتــی آزمایــش بــه گونــهای طراحــی

شــده اســت کــه بــا تغییــر متغیــر مســتقل (کشــش

ســطحی) حداکثــر تغییــر در متغیــر پاســخ (میــزان

بازدهــی گوگردزدایــی) مشــاهده گــردد بهعبــارت دیگــر
آزمایشــات بــه گونـهای طراحــی شــده انــد کــه خروجــی

نتایــج حاصــل از آن ملموستــر و قابــل درک باشــند .در
همیــن راســتا تمــام آزمایشهــا تحــت شــرایط یکســان
مطابــق بــا جــدول  2انجــام پذیرفــت .الزم بــه ذکــر اســت

کــه بهدلیــل تاثیــرات ســطحی ناشــی از اضافــه نمــودن
ســورفکتانت بــه سیســتم واکنشــی ،دو فــاز آبــی و آلــی

پــس از اتمــام زمــان واکنــش اکســایش بــه ســختی از
یکدیگــر جــدا میشــوند بههمیــن دلیــل از دســتگاه
ســانتریفیوژ بــه منظــور جداســازی دو فــاز از یکدیگــر

اســتفاده میگــردد .شــکل  2میــزان کشــش ســطحی بیــن

دو فــاز آبــی و آلــی در حضــور و عــدم حضــور ســورفکتانت

را نشــان میدهــد .همــان طــور کــه مشــاهده میشــود

کشــش ســطحی بیــن دو فــاز تحــت تاثیــر ســورفکتانت
بهشــدت کاهــش پیــدا کــرده اســت؛ بــه گونــهای کــه

کشــش بینســطحی در عــدم حضــور ســورفکتانت برابــر
 9/07 mN/mمیباشــد و بــا اضافــه کــردن ســورفکتانتهای
 ،Span-60سدیمدودسیلســولفات

()SDS

و ســتیلتری

متیلآمونیومبرومیــد ( )CTABبهترتیــب میــزان کشــش
بینســطحی بــه 0/341 mN/m ،1/283 mN/m
 0/33کاهــش مییابــد.

و mN/m
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جدول  2شرایط عملیاتی انجام آزمایش
نسبت مولی اکسیدکننده /گوگرد

27/5

دما

50 ºC

نسبت مولی اسید /گوگرد

70

توان حجمی مافوق صوت

5 W/mL

زمان مافوق صوت

10 min

تعداد مراحل استخراج

1

نسبت جرمی سوخت /سورفکتانت

320

زمان استخراج

30 min

تنش سطحی ()mN/m

10
9/071
9
8
7
6
5
4
3
2
1/283
1
0/341
0/330
0
Span-60
SDS
CTAB
بدون سورفکتانت
شکل  2کشش بینسطحی دو فاز آبی و آلی در حضور و عدم حضور سورفکتانت

شــکل  3نشــاندهنده میــزان حــذف ترکیبــات گوگــردی

بههنــگام اســتفاده از ســورفکتانت

میباشــد .نتایــج نشــان میدهــد کــه اســتفاده از

کاهــش بازدهــی فرآیند ،در حضــور ســورفکتانت Span-60

در حضــور و عــدم حضــور ســورفکتانتهای مختلــف

ســورفکتانتهای آنیونــی و کاتیونــی در فرآینــد

UAOD

Span-60

میــزان

بازدهــی گوگردزدایــی بــه  %78/65کاهــش مییابــد.

را میتــوان بــه ســاختار ایــن مــاده فعالســطحی نســبت

موجــب افزایــش نســبی حــذف ترکیبــات گوگــردی

داد .ســاختار کلــی یــک ســورفکتانت شــامل یــک گــروه

بازدهــی گوگردزدایــی در عــدم حضــور ســورفکتانت برابــر

گریــز (ناقطبــی) موســوم بــه دم مطابــق شــکل زیــر اســت

در ایــن فرآینــد خواهــد شــد .بــه گونــهای کــه میــزان
 %81/61میباشــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه بــه هنــگام

اســتفاده از ســورفکتانتهای سدیمدودسیلســولفات
()SDS

و ســتیلتری متیلآمونیــوم برومیــد

()CTAB

آب دوســت (قطبــی) موســوم بــه ســر و یــک زنجیــره آب
(شــکل  .)4گرایــش و تنافــر یــک مــاده فعالســطحی

از ترکیــب آبــی و یــا آلــی بســتگی بــه نــوع گروههــای
عاملــی ،وجــود حلقــه ،انــدازه و چگونگــی آرایــش

میــزان بازدهــی حــذف ترکیبــات گوگــردی بهترتیــب بــه

مولکولهــا در زنجیــره هیدروکربنــی آن دارد .از ایــن

را میتــوان اینگونــه بیــان کــرد کــه در ســیالهای بــا

مقایســه بــا ســورفکتانتهای یونــی باعــث شــده کــه

 82/65و  %83/1افزایــش مییابــد .دلیــل ایــن موضــوع
کششســطحی کــم ،حبابهــای کاویتاســیونی راحتتــر
تشــکیل میشــوند لــذا بــا کاهــش کششســطحی،

آســتانه حفرهزایــی کاهــش مییابــد و حفرهزایــی در
فشــار صوتــی کمتــر اتفــاق میافتــد [ ]18و ایــن امــر

موجــب افزایــش بازدهــی گوگردزدایــی میگــردد .الزم
بــه ذکــر اســت کــه عمــا تفــاوت معنــی داری بیــن
اثــر ســورفکتانتهای آنیونــی و کاتیونــی در بــازده

گوگردزدایــی فرآینــد  UAODمشــاهد نمیشــود.

رو تفــاوت ســاختاری مــاده فعالســطحی  Span-60در

پــس از اضافــه شــدن ایــن مــاده بــه مخلــوط دو فــازی
متشــکل از فازهــای هیدروکربنــی و آبــی ،بخــش عمــده
ای از ایــن مــاده وارد فــاز هیدروکربنــی گــردد کــه همیــن

امــر ســبب ایجــاد اختــال در بخــش اســتخراج میشــود.

شــکل  ،5مقایســه عملکــرد دو بخــش اکســایش و
اســتخراج در فرآینــد گوگردزدایــی اکسایشــی بــه کمــک

امــواج مافــوق صــوت ،در حضــور ســورفکتانت  Span-60و

عــدم حضــور آن را نشــان میدهــد.

بررسی اثر کششسطحی ...
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میزان حذف ترکیبات گوگردی ()%
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 Span-60بدون سورفکتانت
شکل 3میزان بازدهی گوگردزدایی در حضور و عدم حضور سورفکتانت بعد از اکسایش بههمراه استخراج
سر (آبدوست)

دم (آبگریز)
شکل 4ساختار کلی یک سورفکتانت

81/61

78/65

33/55

30/97

میزان حذف ترکیبات گوگردی ()%

(اکسایش+استخراج)

اکسایش

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Span-60
بدون سورفکتانت
شکل  5میزان بازدهی گوگردزدایی در دو بخش اکسایش و اکسایش بههمراه استخراج

همانطــور کــه در شــکل  5مشــاهده میشــود ،در

عــدم حضــور ســورفکتانت میــزان بازدهــی فرآینــد

گوگردزدایــی بعــد از اکســایش بــه تنهایــی برابــر %30/97

و در حضــور ســورفکتانت  Span-60ایــن مقــدار برابــر

میشــد حضــور ســورفکتانت

Span-60

در فــاز آلــی

موجــب ایجــاد اختــال در مرحلــه اســتخراج میگــردد.

نتیجهگیری

 %33/55میباشــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه بازدهــی

همانطــور کــه میدانیــم مــواد فعالســطحی و یــا

حضــور ســورفکتانت برابــر  %81/61میباشــد و در حضــور

غلظــت کــم بــه یــک مایــع اضافــه میشــوند ،خــواص

مــی یابــد .طبــق نتایــج همانطــور کــه پیشبینــی

کشــش ســطحی بیــن دو فــاز میگردنــد.

فرآینــد اکســایش بههمــراه اســتخراج در شــرایط عــدم

ســورفکتانتها ترکیبــات آلــی هســتند کــه وقتــی بــا

ســورفکتانت  Span-60ایــن مقــدار بــه  %78/65کاهــش

ســطحی مایــع را تغییــر میدهنــد و باعــث کاهــش
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در ایــن پژوهــش بــا بهرهگیــری از ســه نــوع ســورفکتانت

بهترتیــب برابــر  %33/57و  %30/97مــی باشــد.

ســطحی بیــن فــاز هیدروکربنــی و فــاز آبــی در فرآینــد

دارای دو ســر هیدروفوبــی (آبگریــز) و هیدروفیلــی

آنیونــی ،کاتیونــی و غیریونــی بــه بررســی عامــل کشــش
گوگردزدایــی اکسایشــی بــه کمــک امــواج مافــوق صــوت

پرداختــه شــد.

 .3عوامــل کاهشدهنــده کششســطحی از آنجاییکــه
(آبدوســت) میباشــند ،حضــور ایــن مــواد در مخلــوط

واکنــش مانــع جداســازی دو فــاز آبــی و هیدروکربنــی از

در نهایــت میتــوان گفــت کــه اســتفاده از ســورفکتانت

یکدیگــر در پایــان مرحلــه اکســایش و اســتخراج میشــود؛

فــاز آبــی و آلــی چنــد نکتــه را در پــی خواهــد داشــت :

آبــی و آلــی از یکدیگــر را کاهــش میدهنــد .لــذا بــرای

بهعنــوان عامــل کاهشدهنــده کشــش ســطحی بیــن دو

بهعبــارت دیگــر ایــن مــواد تمایــل جــدا شــدن دو فــاز

 .1عوامــل کاهشدهنــده کششســطحی آنیونــی

حــل ایــن مشــکل بایــد از دســتگاه ســانتریفیوژ بــرای

فرآینــد گوگردزدایــی اکسایشــی بــه کمــک

کاربــرد ایــن مــواد در فرآیندهــای گوگردزدایــی صنعتــی

و کاتیونــی مــورد بررســی موجــب بهبــود جزئــی
امــواج مافــوق صــوت میشــوند .بــه گونــهای کــه

ســورفکتانتهای سدیمدودسیلســولفات و ســتیلتری

متیلآمونیومبرومیــد میــزان بازدهــی گوگردزدایــی را
بهترتیــب بــه  82/65و  %83/1افزایــش میدهنــد ایــن
درحالــی اســت کــه در عــدم حضــور ســورفکتانت میــزان

بازدهــی گوگردزدایــی برابــر  %81/61میباشــد.

جداســازی دوفــاز از یکدیگــر کمــک گرفــت .ایــن مشــکل

را بــا چالــش مواجــه میکنــد.

بهعنــوان یــک نتیجــه کلــی میتــوان بیــان کــرد کــه
عوامــل کاهشدهنــده کششســطحی موجــب تقویــت
مرحلــه اکســایش و تضعیــف مرحلــه اســتخراج در فرآینــد

گوگردزدایــی اکسایشــی بــه کمــک امــواج مافــوق صــوت
میشــوند .لــذا اگــر در فرآینــد  ،UAODمرحلــه جــذب

 .2اســتفاده از عامــل کاهشدهنــده کششســطحی

ســطحی جایگزیــن مرحلــه اســتخراج بــرای حــذف

میگردنــد ،امــا بهدلیــل ایجــاد

فعالســطحی میتوانــد نتایــج مطلوبتــری را بــه دنبــال

غیریونــی هرچنــد موجــب بهبــود مرحلــه اکســایش
در فرآینــد

UAOD

اختــال در مرحلــه اســتخراج ،بازدهــی کلــی فرآینــد

گوگردزدایــی اکسایشــی بــه کمــک امــواج مافــوق صــوت
را کاهــش میدهــد .بــه طــوری کــه میــزان بازدهــی

کلــی گوگردزدایــی بعــد از مرحلــه اکســایش و اســتخراج
در حضــور ســورفکتانت

Span-60

و در عــدم حضــور

آن بهترتیــب برابــر  %78/65و  %81/61میباشــد ایــن
درحالــی اســت کــه در پایــان مرحلــه اکســایش ایــن مقدار

ترکیبــات گوگــردی اکسیدشــده شــود ،اســتفاده از مــواد
داشــته باشــد .ایــن مــورد مــی توانــد موضــوع مطالعــات
آتــی باشــد.

تشکر و قدردانی

در اینجــا الزم اســت از حمایتهــای مالــی شــرکت ملــی

و مهندســی ســاختمان نفــت ایــران ( 1 )NIOECدر انجــام
ایــن پــروژه قدردانــی شــود.
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