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بهینهســازی فرآینــد اســتخراج نفتالیــن از نفــت
ســوخت حاصــل از کراکینــگ در مجتمــع
پتروشــیمی شــازند
علیرضا فضلعلی* ،وهب قلعه خندابی و زینب اسدی
گروه مهندسی شیمی ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه اراک ،ایران
تاريخ دريافت1399/01/14 :

تاريخ پذيرش1399/08/06 :

چكيده
محصــول نفــت ســوخت حاصــل از کراکینــگ مخلــوط پیچیــدهای از هیدروکربنهــای آروماتیــک بــا میــزان  %۱۳-۳۱از نفتالیــن اســت
کــه از فرآینــد اولفیــن بهدســت میآیــد .در ســالهای اخیــر ،کاربردهــای جدیــدی بــرای نفتالیــن خالــص و صنعتــی توســعه یافتــه
اســت .بنابرایــن ،بایســتی یــک روش جایگزیــن بــرای تقطیــر و هیدروژناســیون کاتالیــزوری انتخــاب شــود ،تــا هزینــه اقتصــادی و اثــرات
زیســت محیطــی ناشــی از افزایــش تقاضــا بــرای نفتالیــن خالــص ،کاهــش یابــد .در مطالعــه حاضــر ،مقایس ـهای میــان روش تقطیــر
و یــک فرآینــد ترکیبــی از بلورینگــی و اســتخراج بــا حــال ،در خالصســازی نفتالیــن از یــک نفــت ســوختی انجــام شــده اســت .از
طراحــی باکس-بنکــن بهعنــوان یکــی از روشهــای طراحــی آزمایــش سطح-پاســخ ،بــرای بــه حداقــل رســاندن تعــداد آزمایشهــا و
بهینهســازی فرآینــد اســتفاده گردیــده اســت .خلــوص بلورهــا و بــازده نفتالیــن در فرآینــد بلورینگــی بــا دمــای بهینــه سردســازی ۲۵ °C
بهترتیــب  %۷۳/۷۱و  %۹۶/۷۳بهدســت آمدنــد کــه در دماهــای پایینتــر ،بازدهــی بازیابــی نفتالیــن کمتــر خواهــد شــد .دمــای ذوب،
بازدهــی اســتخراج و خلــوص نفتالیــن تحــت شــرایط بهینــه (دمــای اســتخراج  ،۱۵/۰۸ °Cنســبت فنــول بــه متانــول برابــر بــا  ۱/۰۱و
نســبت حــال بــه خــوراک برابــر بــا  )۱/۷۲بهترتیــب  %۹۷/۳۶ ،۸۰/۱۳ °Cو  %۹۹/۴۲حاصــل شــدند .نتایــج آمــاری نشــان داد کــه مــدل
درجــه دوم پاســخ بــرای پارامترهــای مــورد مطالعــه قابــل قبــول هســتند ( )P-value >۰/۰۰۰۱و مطابقــت زیــادی ( )R2=۰ /۹۹۸۹بیــن
مــدل آمــاری (طراحــی آزمایــش) و اطالعــات آزمایشــگاهی وجــود دارد .بهعــاوه ،طبــق آنالیــز واریانــس ،دمــای اســتخراج و اثــر متقابــل
آن بــا پارامتــر نســبت فنــول بــه متانــول ،تأثیــر چش ـمگیری بــرروی دمــای ذوب دارنــد .همچنیــن مخلــوط حــال ،قابلیــت بازیابــی
باالیــی از متانــول و فنــول را خواهــد داشــت .بهطــور کلــی ،نتایــج مــا نشــان میدهــد کــه رویکــرد معرفــی شــده یــک روش کارآمــد
بــرای تولیــد نفتالیــن بومــی از نفــت ســوخت حاصــل از کراکینــگ اســت.
كلمات كليدي :استخراج با حالل ،بهینهسازی ،روش سطح-پاسخ ،نفتالین ،نفت سوخت حاصل از کراکینگ
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بهینهسازی فرآیند استخراج ...
مقدمه

نفتاليــن بــا فرمــول شــيميايي  ،C8H10هيدروكربنــي

آروماتيكــي بــا دو حلقــه بنزنــي چســبيده بــه هــم و

مــادهای بــا حالليــت بســيار كــم در آب (،)۰/۰۱ g/g
اســت .دو نــوع نفتاليــن در بــازار وجــود دارد :نــوع اول،

نفتالیــن تکنیکــی بــا خلــوص بــاالی  %۹۸و نقطــه انجمــاد
 ۷۷/۷۹-۵/۵ °Cاســت کــه حــدود  %۷۵از مصــرف نفتالیــن

را شــامل میشــود .نــوع دوم نفتاليــن خالــص اســت كــه
عمدت ـاً بــراي توليــد حشــرهكشها مــورد اســتفاده قــرار

ميگيــرد [ .]۱مــوارد عمــده مصــرف نفتالیــن اســتفاده
بهعنــوان مــواد اولیــه در توليــد انيدريــد فتاليــك
(نرمکننــده پالســتیک) ،ســولفونات نفتاليــن (روانســاز

بتــن) -۲ ،نفتــول (آزو رنــگ) ،حاللهــاي تتــرا لیــن،

دکالیــن و آلکیــل نفتالیــن (اصالحکننــده ســطحی) و
مــاده واســطه در ســنتز مــواد شــيميايي ماننــد رنگهــای
آلــی ،رزينهــا و ويتاميــن كا اســت [ .]۲دو منبــع عمــده

بــراي توليــد نفتاليــن ،قطــران زغالســنگ و نفتهــای

ســوختنی اســت .قطرانــی کــه توســط عمــل ککســازی
از زغالســنگ در دمــای بــاال بهدســت میآیــد حــاوی
 %۵-۱۱نفتالیــن بــا نقطــه ذوب  ۷۸-۷۴ °Cاســت .در

تجــارت نفتاليــن براســاس مشــخصه فيزيكــي نقطــه

انجمــاد (ذوب) بــه فــروش ميرســد زيــرا ارتبــاط زيــادي

مابيــن مقــدار نفتاليــن در نمونــه و نقطــه انجمــاد تعييــن

شــده وجــود دارد [.]۳

نفــت ســوخت حاصــل از کراکینــگ 1از برشهــای ســنگین
صنایــع پتروشــیمی ،مخلوطــی از آروماتيكهــا بــا نقطــه

جــوش بــاال و بــه رنــگ زرد تیــره نامحلــول در آب اســت

كــه در طــي فرآينــد شكســت حرارتــي برشهــاي نفتــي
ماننــد اتــان ،پروپــان ،بوتــان و نفتــا بــراي توليــد الفينهــا

بهدســت ميآيــد و حــاوی  %۱۳-۳۱نفتالیــن اســت [۴
و  .]۵نفــت ســوخت تقطیــری و پســماند دو گــروه عمــده

از نفتهــای ســوختی هســتند .بــا وجــود آنکــه مصــرف
خاصــي بــرای نفتهــای ســوختي در نظــر گرفتــه نشــده

اســت و بهعنــوان محصولــي ناخواســته و كــم ارزش عمدتـاً

بــرای توليــد بخــار ،ســـوزاندن در كـورههـــا ،جوشآورهــا
و گرمکنندههــا و يــا پــس از تبديــل بــه دوده در
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كارخانههــای الستيکســازی بــه مصــرف ميرســد،

وليکــن بدليــل وجــود مقــدار قابــل توجهــي نفتاليــن در
آنهــا ،ايــن مــواد مــي تواننــد منبعــي بالقــوه بــرای توليــد

نفتاليــن باشــند .همچنیــن ،مــي تــوان بــا بازيافــت نفتالين
از ايــن منبــع كــم هزينــه از آلودگــي محيــط زيســت و

انباشــت نفتهــای ســوختي جلوگيــری كــرد [ .]۶روش
توليــد نفتاليــن بــر پايــه نفــت وابســته بــه كميــت و

كيفيــت تركيبــات موجــود در بــرش اســت .فرآيندهــای
یونیــداک و هیدیــل  ،بهعنــوان عمدهتريــن فرآيندهــای
3

2

توليــد نفتاليــن بــر پايــه نفــت مطــرح شــدهاند .در ايــن

روشهــا در ابتــدا بــرش نفتالينــي ايجــاد شــده و ســپس
فرآينــد خالصســازي روي آن انجــام ميگيــرد [ .]۷بــا

توجــه بــه اينكــه ناخالصيهــاي نفتاليــن بــر پايــه قطــران

همچــون تركيبــات گوگــردی تأثیــر نامطلوبــي بــراي
فرآيندهــاي انيدريــد فتالئيــك بســتر ســيال و محصــول
تتراليــن و دكاليــن دارنــد ،بنابرایــن نیــاز بــه تصفیههــای

بیشــتری بــرای تولیــد نفتالــن بــا خلوص بــاال وجــود دارد.
تاکنــون روشهــاي زيــادي بــراي خالصســازي بيشــتر

نفتاليــن

C

°

 ،۷۸شــامل پــرس حرارتــی ،فرآیندهــای

کاتالیســتی [ ،]۸جــذب بــا آلومینــا [ ،]۹اکســیژندار

کــردن و هیدرولیــز ،شستشــو بــا محلــول اســید اســتیک
بــا بازدهــی بــاالی  ،]10[ %۹۰سردســازی بــا خلــوص

بــاالی  ]۱۱[ %۹۹و اســتخراج بــا حــال متانــول و پنتــان
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .در جداســازی نفتالیــن

از نفــت ســوخت پیرولیــز ب ـهروش بلورینگــی خــود بــه
4

خــودی بههمــراه اســتخراج بــا حــال متانــول ،بازدهــی

 %۹۵در مــدت زمــان  ۴ hسردســازی بــا دمــای  ۰ °Cو

بازدهــی  %۹۸در مــدت زمــان  ۱ hاســتخراج در دمــای

 ۷۰ °Cحاصــل شــد [ .]۱۲در اســتخراج نفتالیــن از نفــت

ســوخت پســماند بوســیله حــال متانــول ،شــرایط بهینــه
بــرای رســیدن بــه بازدهــی  ،%۷۸/۹۷بهترتیــب دمــای

اســتخراج

C

°

 ،۲۰دانســیته حــال

g/mL

نســبت خــوراک بــه حــال برابــر .]۱۳[ ۰/۵

 ۰/۹۴۳۶و

)1. Cracked Fuel Oil (CFO
2. Unidak
3. Hydeal
)4. Pyrolysis Fuel Oil (PFO
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و بــرای رســیدن بــه بازدهــی  ،%۹۸/۸۰نســبت ،۰/۷۴۱۶

فرآینــد کراکینــگ واحــد اولفین پتروشــیمی شــازند اســت.

 ۰/۲۲۴۷و  ۰/۰۳۳۷بهترتیــب بــرای دی متیل سولفوکســید،

ایــن جریــان محصــول بــا دمــای  ۸۰ °Cو فشــار ۰/۷۹ atm

رســیدن بــه بازدهــی  ،%۹۸/۲۵بهترتیــب دمــای اســتخراج

اجــزاء موجــود در آن در جــدول  ۱ارائــه شــده اســت

متانــول و آب در مخلــوط حــال اســتخراج [ ]۱۴و بــرای

بهدســت میآیــد کــه مشــخصات آن و ترکیــب درصــد

 ،۲۲/۳۱ °Cغلظــت اولیــه  %۱/۶۳۶از نفتالیــن و نســبت

(درصــد جرمــی نفتالیــن در فصــول مختلــف ســال بیــن

در حــال حاضــر شــرکت پاالیــش قطــران زغالســنگ در

 ۹۹/۹ســاخت شــرکت ســیگما بهعنــوان حــال اســتفاده

خــوراک بــه حــال برابــر  ]۱۵[ ۰/۱۵۹گــزارش شــده اســت.
اســتان اصفهــان بــا ظرفیــت اســمی یــک صــد هــزار تــن در
ســال تنهــا تولیــد کننــده نفتالیــن در ایــران اســت .در ايــن

 ۱۳تــا  %۳۱متغیــر اســت) .از فنــول و متانــول بــا خلــوص

گردیــد.

تجهیزات

واحــد توليــدی ،عمليــات بــر پايــه تقطيــر در دمــای بــاالی

آزمایشهــای جداســازی نفتالیــن شــامل دو مرحلــه

توجــه بــه ماهیــت ایــن صنعــت ،ضــرورت بهکارگیــری

و مرحلــه دوم ،تخلیــص آن ب ـهروش اســتخراج بــا حــال

محیــط زیســت وجــود دارد .واحــد اولفينــي مجتمــع

 .۱سیســتم تقطیــر :بــرای انجــام ایــن مرحلــه از آزمایشها

از کراکینــگ ،ظرفیــت زیــادی بــرای تولیــد نفتالیــن را دارد،

تقطیــر دو دهانــه ( ،)۱۰۰۰ mLظــرف تبخیــر (ارلــن خــأ

شــرکتهای کربنســیاه اهــواز و ســاوه اســت .بنابرایــن بــا

دمــا ،لولــه فلــزی بــرای رســیدن بخــار آب بــه درون

 ۳۰۰ °Cو ســپس ســه مرحلــه كريستاليزاســيون اســت .بــا

روشهــای دیگــر بــا مصــرف کمتــر انــرژی و دوســتدار

هســتند .مرحلــه اول بلورینگــی بــه منظــور تغلیــظ نفتالین
اســت کــه بــا روش مرســوم تقطیــر مقایســه شــدهاند.

پتروشــیمی شــازند بــا تولیــد بــاالی نفــت ســوخت حاصــل

از سیســتمی شــامل دو عــدد گرمکــن الکتریکــی ،ظــرف

درحالیکــه اکنــون عمــده مصــرف آن بــرای تولیــد دوده در

 ،)۱۰۰۰ mLبشــر ( ،)۲۵۰ mLدماســنج ،کنترلکننــده

بازیافــت نفتالیــن از ایــن منبع کــم هزینه میتــوان رهیافتی

نمونــه ،یــک لولــه حلزونــی مســی کــه زیــر آن شــعله قــرار

در ایــن تحقیــق ،هــدف تولیــد نفتالیــن بــا خلــوص بــاال از

مایــع نشــود.

اقتصــادی و محیــط زیســتی در حــوزه صنایــع نفتی داشــت.

داده شــده تــا بخــار آب قبــل از رســیدن بــه خــوراک ،بــه

نفــت ســوخت حاصــل از کراکینــگ اســت کــه ابتــدا فرآینــد

 .۲سیســتم بلورینگــی :تجهیــزات مــورد اســتفاده در

و متانــول بهعنــوان حــال در فرآینــد اســتخراج مایــع-

از جنــس شیشــه پیرکــس بــه حجــم  ۳۰۰ mLبــا قطــر

بلورینگــی بــرای تخلیــص بیشــتر و ســپس مخلــوط فنــول

شــکل  ۱نشــان داده شــده اســت .بلورســاز یــک ژاکــت

مایــع مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .همچنیــن ،عملکــرد

 ۶۰ mmاســت کــه شــامل یــک بخــش محلــول تبلــور

مقایســه خواهد شــد .در پایــان بمنظــور بررســی پارامترهای

بــه یــک همــزن مکانیکــی بــا قطــر  ۳۰ mmو ســرعت

اســتخراج ،مقــدار حــال مصرفــی و دانســیته آن ،و یافتــن

ترموســتاتیک گردشــی گــرم شــده تــا اینکــه در حــال

و کارآیــی ایــن دو فرآینــد بــا روش تقطیــر در هــر مرحلــه

بههمــراه بافــل هــای خارجــی اســت .بلورســاز مجهــز

تأثیرگــذار بــر فرآینــد همچــون دمــای سردســازی ،دمــای

 ۵۰۰ rpmبــوده اســت .مخلــوط توســط یــک محیــط

شــرایط بهینــه بــرای بیشــینه بازدهــی و نقطه ذوب ســوخت

حــل شــود .دماهــای داخــل بلورســاز و حمــام ترموســتات

توســط نرمافــزار طراحــی آزمایــش بهــره خواهیــم گرفــت.

محلــول متبلــور ســرد شــده و پــس از بلورینگــی ،بلورهــا

مواد و روشها

جــدا شــدند.

از روش باکــس -بنکــن (یکــی از روشهــای ســطح -پاســخ)

مواد

مــاده اولیــه بــرای انجــام آزمایشــها نفــت ســوخت حاصل از

بوســیله یــک سیســتم پــردازش اطالعــات ثبــت شــدند.
بــا اســتفاده از فیلتراســیون خــأ از محلــول باقیمانــده

بهینهسازی فرآیند استخراج ...
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جدول  ۱مشخصات و ترکیب درصد اجزاء تشکیل دهنده نفت سوخت حاصل از کراکینگ
دمای تبخیر

ناگهانی ()°C

ویسکوزیته
()cst

()kg/m3

دانسیته

پس ماند کربنی
()%.wt

مقدار خاکستر

۹۳-۶۵

۳۰-۱۵

۱۲۰۰-۱۰۰۰

۱۷-۱۳

ترکیب

درصد جرمی
()%wt

نقطه جوش

خاصیت
مقدار

()ppm

سدیم

()ppm

پتاسیم

()ppm

۲۰-۱۰

۲۰-۰

۲-۰

نقطه ذوب ()°C

ترکیب

درصد جرمی
()%wt

نقطه جوش

نقطه ذوب

نفتالین

۱۳/۲۰

۲۱۷/۹

۸۰/۲۶

متازایلین

۰/۵۸

۱۳۹/۱

-۴۷/۸۵

-2متیل
نفتالین

۷/۰۴

۲۴۱/۱

۳۴/۵۸

ارتوزایلین

۰/۴۶

۱۴۴/۴

-۲۵/۱۷

-1متیل
نفتالین

۵/۶۰

۲۴۴/۷

-۳۰/۴۸

تیوفن

۰/۲۳

۸۴

-۳۸/۲۱

بای فنیل

۳/۱۶

۲۵۶/۱

۶۹/۰۵

تیونفتن

۰/۱۶

۲۱۹/۹

۳۲

ایندن

۱/۷۵

۱۸۲/۶

-۱/۴۵

فنول

۰/۱۴

۱۸۱/۸

۴۰/۹۱

بنزن

۱/۴۳

۸۰/۱

۵/۵۳

ارتوکروزول

۰/۱۱

۱۹۱

۳۱/۰۴

پارازایلین

۱/۲۲

۱۳۸/۳

۱۳/۲۶

کینولین

۰/۰۸

۲۳۷/۶

-۱۴/۹

2و-6دی
متیل نفتالین

۰/۸۱

۲۵۹/۸

۹۷

پاراکروزول

۰/۰۵

۲۰۱/۹

۳۴/۷۷

ایندان

۰/۶۹

۱۷۸

-۵۱/۴۱

ترکیبات ســنگین

۶۳/۲۹

۲۴۹

۲۰

()°C

()°C

()°C

شکل  ۱شماتیک تجهیزات آزمایشگاهی بلورینگی و استخراج

 .3سیســتم اســتخراج :همانطــور کــه در شــکل  ۱نشــان

کــرده و بــه پاییــن راکتــور رفتــه کــه بــه مــدت 20 min

بــه ظرفیــت  ۱۰۰ mLمجهــز بــه همــزن مغناطیســی بــا

دارای یــک ورودی در وســط و دو خروجــی اســت کــه

داده شــده اســت ،ســامانه آزمایشــگاهی از یــک راکتــور
ســرعت  ۱۰۰ rpmتشــکیل شــده کــه دمــای آن توســط

یــک ترموســتات کنتــرل میشــود .نفــت ســوخت بــا
چگالــی نســبتاً کــم در بــاالی راکتــور قــرار گرفتــه و

مخلــوط اســتخراجکننده از درون نفــت ســوخت عبــور

در تمــاس بــا هــم قــرار گرفتنــد .ســتون جــدا کننــده
یکــی در قســمت فوقانــی بــرای بازیابــی فــاز روغــن
تصفیــه شــده و دیگــری در پاییــن بــرای احیــای مخلــوط
اســتخراجکننده حــاوی نفتالیــن اســت .فرآینــد اســتخراج

بهصــورت دو مرحل ـهای (مرحلــه اول :شستشــو بــا حــال

شماره  ،116فروردین و اردیبهشت 1400
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و مرحله دوم :استخراج با حالل) صورت گرفت.

مرحله بلورینگی

آنالیز دستگاهی

مهمتريــن عامــل در انجــام ایــن فرآينــد ،انتخــاب دمــاي

بــرای تعییــن مقــدار نفتالیــن در مخلــوط از روش
دســتگاهی کروماتوگرافــی گازی

(GC, HP5890, Hewlett

 )Packard, USAاســتفاده شــده اســت [ .]۱۰جداســازی

در یــک ســتون باریــک ســیلیکای ذوب شــده بــه طــول
 ۲۵ mو قطــر داخلــی ۰/۲۲ mm

(�Quadrex, New Hav

 )en, CT, USAپوشــش داده شــده بــا فــاز غیرمتحــرک

OV-1701ا( )McReynolds polarity=789انجــام شــد .دمــا

بــا نــرخ  ۳ °C/minاز  ۵۰تــا  ۲۵۰ °Cافزایــش یافتــه و

دمــای نهایــی بــرای  ۲۰ minثابــت نگــه داشــته شــده
اســت .هلیــوم بهعنــوان گاز حامــل بــا دبــی جریــان

 ۱/۸ mL/minو نســبت تقســیم  ۱:۶۵مــورد اســتفاده
قــرار گرفــت .دماهــای ردیــاب و تزریــق بهترتیــب ۳۵۰

و  ۳۰۰ °Cو حجــم نمونــه تزریــق  ۱ μLبودنــد .بــرای

انجــام آزمایــش ،ابتــدا مخلــوط ذوب شــده و پــس از

حــل شــدن بــا دی کلرومتــان ،آنالیــز بــرروی نمونههــا

بــه مــدت  ۷۰ minصــورت گرفتــه اســت .هــر آنالیــز

بــا ســه مرتبــه تکــرار همــراه بــود .نقطــه ذوب بلورهــا
بــا اســتفاده از روش میکــرو ( )Micro-methodتعييــن
شــدند [ .]۱۶بدیــن منظــور،

g

 ۲از بلورهــا را درون

يــك لولــه موئيــن كــه داخــل حمــام روغــن قــرار دارد،
ميگذاريــم .دماســنج را درون حمــام قــرار ميدهيــم

بهطــوري كــه مخــزن جيــوهاي آن در تمــاس بــا لولــه
موئيــن باشــد .ابتــدا نــرخ حرارتدهــي را ۵ °C/min

تنظیــم مــی کنیــم و بــا گذشــت زمــان و نزديــك شــدن

بــه نقطــه ذوب ترکیــب مــورد آزمایــش ،آن را تــا

C/min

°

 ۱کاهــش میدهیــم کــه شــدت حــرارت دهــي ســبب
خطــا نشــود .دمايــي كــه اوليــن قطــره مايــع تشــكيل

ميشــود و دمايــي كــه كل مخلــوط ذوب ميشــود را

بهدســت ميآوريــم .هــر چــه بلورهــا خالصتــر باشــند

اختــاف ايــن دو دمــا كمتــر خواهــد بــود .تمامــي اعــداد

مناســب سردســازي اســت .جهــت يافتــن دمــاي بهینــه
فرآينــد بايــد توجــه داشــت کــه دمــای سردســازی کمتــر

از ( ۸۰/۲۶ °Cدمــای انجمــاد نفتالیــن) انتخــاب گــردد تــا

نفتالیــن در فــاز جامــد قــرار داشــته باشــد .از طرفــی ،از

دماهــای بســیار پاییــن نســبت بــه ( ۸۰ °Cدمــای جریــان
خروجــی محصــول) اجتنــاب شــود زیــرا بــراي تأميــن

حــرارت مــورد نيــاز (اختــاف دماهــای بــاال) اســتفاده از

تجهيــزات خــاص بههمــراه جريــان ســردكننده فرآينــدي

بــه جــاي آب ســردكننده الزم اســت .همچنیــن ،بایســتی

آزمایشهــا در محــدودهای از دمــا انجــام شــود کــه ســایر
عناصــر در فــاز مایــع قــرار گرفتــه تــا بتواننــد از نفتالیــن

جامــد جــدا شــوند کــه در ایــن صــورت حداكثــر مقــدار

ممكــن ناخالصيهــاي همــراه نفتاليــن از آن جــدا شــده و

كمتريــن مقــدار ممكــن از نفتاليــن وارد فــاز مايــع شــود.
بــا در نظــر گرفتــن نــکات بــاال ۱۰۰ g ،از خــوراک کــه

شــامل  ۳۰ gنفتالیــن اســت ،در دماهــاي مختلــف ســرد

ميشــود ،ســپس بــا ثابــت نگهداشــتن شــرايط ،تعــادل

برقــرار گشــته تــا فــاز جامــد تــه نشــين شــود و فــاز مايــع
بهوســيله ســرريز كــردن جــدا ميگــردد .مقــدار نفتاليــن

موجــود در جامــد بهصــورت درصــد جرمــي اندازهگيــري
ميشــود .مقــدار محصــول جامــد و نــرخ بازيافــت نفتاليــن
توســط معــادالت زيــر تعییــن میگــردد:
()1

()2

M P C F −C R
=
M F C P −C R

( C P )C F − C R
( C F )C P − C R

= Y

در ايــن معــادالت  Yنشــاندهنده بــازده فرآينــد،

MF

جــرم خــوراک MP ،جــرم محصــول جامــد CF، CP ،و CR

بهترتیــب درصــد خلــوص خــوراک ،محصــول جامــد و
مایــع هســتند.

مرحله استخراج با حالل

گــزارش شــده بهعنــوان نقطــه ذوب ،ميانگيــن دو دمــاي

از عوامــل مهــم در اســتخراج ،انتخــاب حــال مناســب بــرای

تکــرار انجــام پذیرفتــه و دمــای گــزارش شــده میانیگیــن

موجـود در محـصول اوليـه آروماتيـك هـستند تـا حـد امكان

بهدســت آمــده ميباشــند .آزمایشهــا بــا ســه بــار

ایــن فرآینــد اســت کــه بــا توجــه بــه اينكــه اكثــر تركيبــات

ســه عــدد اســت.

از حاللهــاي آروماتيكــي نبايــد اســتفاده كــرد.

بهینهسازی فرآیند استخراج ...

75

همچنیــن ،بــه منظــور کاهــش معایبــی همچــون حاللیــت

متانــول خالــص بازیابــی شــد .پســماند تقطيــر شــامل

زیســت محیطــی ،بازدهــی پاییــن و دشــواری در احیــای

تــا دمــاي محيــط ،فنــول مايــع بــا عبــور دادن نمونــه از

پاییــن ،تشــکیل آزئوتــروپ ،هزینــه بــاال ،مشــکالت

حــال از اســتفاده پراســتیک اســید ،فســفریک اســید،
دی متیــل سولفوکســید و اتانــول صرفنظــر کردیــم

[ .]۱۷متانــول بــه علــت قطبــي بــودن بـــراي اســـتخراج
آروماتيكهــا میتوانــد مناســب باشــد ،امــا بقیــه اجــزای

محصــول اولیــه را نیــز در خــود حــل مــی کنــد .بــه علــت

پیچیــده بــودن خــوراک مــورد اســتفاده و نبــود مقــدار
حاللیــت چنیــن مخلوطــی در ابتــدا مقــدار حاللیــت مــواد
اصلــی موجــود در محصــول اولیــه در متانــول در دمــای

نفتاليــن و فنــول خواهــد بــود كــه بــا ســرد كــردن مخلوط

كاغــذ صافــي و شستشــو بــا آب مقطــر از نفتالیــن جامــد
قابــل جداســازي اســت .ســپس بلورهــا را بــه مــدت

h

 ۲در دمــاي محيــط درون ظــرف در بــاز ميگذاريــم تــا
آب موجــود در آنهــا تبخيــر شــود .بــا توجــه بــه ايــن كــه

فاكتــور بهينهســازي نقطــه ذوب مخلــوط نهايــي بــوده
اســت ،از ایــنرو در مرحلــه آخــر نقطــه ذوب بلورهــا

اندازهگیــری شــدند.
طراحی آزمایش

 ۲۵ °Cاز مراجــع بهدســت آمــد (البتــه تنهــا ۲و-۶دی

طــرح آزمایــش 1بــه سلســله آزمونهایــی اتــاق میشــود

کــه آن هــم دارای درصــد جرمــی کمتــر از یــک اســت)،

را مشــخص میکنــد [ ۱۸و  .]۱۹انــواع طــرح آزمایــش

محاســبه شــد .از طرفــی بــرای دســتیابی بــه بازدهــی

جزئــی 3تقســیم کــرد .روش تاگوچــی 4و ســطح پاســخ

بیشــتر را در کنــار متانــول اســتفاده کنیــم تــا بــا کاهــش

پاســخ (ترکیبــی از تکنیــک هــای ریاضــی و آمــاری)

نفتالیــن بــه فــاز محلــول جدیــد شــود [ .]۱۵-۱۳از

مــدل ،بررســی صحــت مــدل و بهینهســازی اســت [.]۲۰

نســبتهای مختلــف بهعنــوان حــال انتخابگــر

جدیــد نیــز بســیار کاربــردی اســت .گســتردهترین

بــا نســبتهای مختلــف از متانــول و فنــول ۲۰ mL ،از

اســت .از ایــن روش زمانــی اســتفاده میشــود کــه پاســخ

متیــل نفتالیــن دارای نقطــه ذوب باالتــر از نفتالیــن اســت

کــه عوامــل مؤثــر بــر یــک فرآینــد و میــزان تأثیــر آنهــا

ســپس حاللیــت نفتالیــن در متانــول در دماهــای مختلــف

را مــی تــوان بــه دو روش فاکتوریــل کامــل 2و فاکتوریــل
5

بــاالی اســتخراج ،بایــد حــال دیگــری بــا قابلیــت انحــال

جــزء روشهــای فاکتوریــل جزئــی هســتند .روش ســطح

حاللیــت متانــول در نفــت ســوخت ســبب انتقــال راحــت

دارای چهــار مرحلــه :طراحــی آزمایشهــا ،پــردازش

ایــنرو ،در ایــن بخــش از مخلــوط متانــول و فنــول در

ایــن روش در طراحــی ،بهبــود و فرمولبنــدی محصــوالت

اســتفاده شــد .در هــر آزمایــش بــه  ۴۰ mLاز حــال

کاربــرد روش پاســخ ســطح در زمینههــای صنعتــی

نمونــه خــوراک بــه رنــگ زرد مایــل بــه قهــوهای (محصول

مســأله (هــدف) تحــت تأثیــر چندیــن عامــل مســتقل

مــدت زمــان کوتاهــی و رســیدن بــه حالــت تعــادل ،دو

اســت .در ایــن روش چگونگــی روابــط بیــن یــک یــا چنــد

بــه رنــگ آبــی کمرنــگ) تشــكيل شــده کــه بهســبب

میشــود .توصیــف کامــل یــک فرآینــد نیازمنــد مــدل
کــردن آن بهصــورت تابــع چنــد جمل ـهای عموم ـاً درجــه

مرحلــه بلورینگــی) بــه آهســتگی اضافــه شــد .بــا گذشــت

(ورودی) قــرار دارد و هــدف بهینهســازی ایــن پاســخ

فــاز جدیــد (فــاز مایــع بــه رنــگ ســبز تیــره و فــاز جامــد

پاســخ بــا اســتفاده از تأثیــر عوامــل مســتقل اندازهگیــری

تفــاوت در دانســيته بــا تشــكيل اليــه مــرزي مشــترك

و بهوســيله ســر ريــز كــردن از هــم جــدا ميشــوند.
در ادامــه بــا اســتفاده از فيلتراســيون مقاديــر كــم جامــد
باقيمانــده را از فــاز غنــي از حــال جــدا ميكنيــم .بــا

ايــن روش مقــداري از ناخالصيهــاي موجــود در حــال

بــه ذرات جامــد چســبيده و حــال غنيتــر از نفتاليــن
ميشــود .بهوســيله تقطيــر اتمســفري در دمــای ۶۵ °C

 ۲یــا باالتــر اســت.

)1. Design of Experimental (DoE
2. General Factorial Design
3. Fractional Factorial Design
4. Taguchi Method
)5. Response Surface Method (RSM
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مــدل درجــه  ۲بــرای فرآیندهــای صنعتــی مناســب اســت

ســرعت همــزدن محلــول (تــا حــد امــكان پایيــن باشــد

 -مــدل درجــه دوم بســیار انعطافپذیــر اســت و معمــوالً

تأثیرگــذاری کمتــر و کاهــش تعــداد فاکتورهــای طراحــی

در مــدل درجــه دوم

بــه پارامترهــای بیبعــد تبدیــل شــدند .ســطوح پاییــن،

 -آزمایشهــا و تجربیــات زیــادی عملکــرد مناســب مــدل

باکس-بنکــن از روشهــای طراحــی ســطح -پاســخ،

میکننــد.

محاســبات آمــاری ،متغیرهــای مســتقل انتخــاب شــده بــه

و دارای نقــاط قــوت زیــر اســت [:]۲۱

عملکــردی مناســب در تقریــب صحیــح از پاســخ دارد.
 تخمیــن زدن عاملهــایآســانتر اســت.

()β

درجــه دوم را بــرای توصیــف رفتــار پاســخ مناســب بیــان

بــا توجــه بــه مزیتهــای مــدل درجــه  ۲و همچنیــن
عملیاتــی بــودن اطالعــات ،بنابرایــن از ایــن نــوع مــدل

بــرای بررســی تأثیــر متغیرهــای ورودی بــر متغیرهــای

خروجــی در فرآینــد اســتخراج اســتفاده شــد .در واقــع ،از
آن جاییکــه شــرایط عملیاتــی ممکــن اســت بــا تغییــرات

غیراصولــی همــراه باشــد مــدل درجــه  ۲غیرخطــی
قابلیــت توصیــف آن را دارد .مــدل چنــد جملـهای درجــه

 ۲را میتــوان بــه شــکل رابطــه  ۳در نظــر گرفــت:
()3

n

n

= Y
β 0 + ∑ β i x i + ∑ β ii x i2 + ∑ β ij x i x j + ε
i<j

=
=i 1
i 1

در ایــن معادلــه  Yپاســخ xi ،و  xjمتغیرهــای مســتقل،

 β0عــدد ثابــت و  βi، βiiو  βijبهترتیــب ضرایــب جمــات

خطــی ،درجــه  ۲و برهمکنــش هســتند ϵ .هــم بهعنــوان
خطــا در نظــر گرفتــه میشــود .ســه طــرح کاربــردی

مرکــب مرکــزی ،1باکــس بنکــن 2و دهلــرت 3در بــرازش
مــدل مرتبــه دوم در روش ســطح پاســخ ب ـهکار م ـیرود.
هــر ســه روش فــوق بــر پایــه ترکیبــی از طرحهــای

فاکتوریــل کامــل و فاکتوریــل جزئــی ســاخته شــدهاند

[ .]۲۲در ایــن مطالعــه از نرمافــزار طراحــی آزمایــش �De
sign-Expert software (version 12.0.3.0, Stat-Ease Inc.,

 )USAبــرای طراحــی ،مدلســازی ریاضــی و بهینهســازی

بهــره گرفتــه شــد [ .]۲۳متغیرهــای مســتقل عبــارت

بودنــد از :دمــای اســتخراج ( ،)Aنســبت فنــول بــه متانــول

( )Bو نســبت حــال بــه خــوراک ( .)Cدمــای ذوب ()T

تــا بلورهــاي نفتاليــن بهتــر تشــكيل شــوند) بــه جهــت
آزمایــش ،ثابــت نگهداشــته شــدند .ســه متغیــر وابســته
مرکــز و بــاال هــر یــک از متغیرهــا براســاس طراحــی

بهترتیــب مقادیــر  ۰ ،-۱و  +۱تعریــف شــدند .بــرای
کدهــای بیبعــد تبدیــل شــدند ،کــه ایــن حالــت امــکان
مقایســه پارامترهــای مختلــف بــا ابعــاد متفــاوت را بــه مــا

میدهــد و ســبب کاهــش خطــا در مــدل چنــد جمل ـهای
میشــود .جــدول  ۲متغیرهــای وابســته و کدهای اســتفاده

شــده آنهــا در طراحــی باکــس بنکــن را نشــان میدهــد.

طراحــی باکــس -بنکــن یــک طراحــی عاملی ســه ســطحی
ناکامــل اســت کــه در ایــن روش یــک بلــوک آزمایشهــا

دو ســطحی در بیــن مجموعــه مختلفــی از متغیرهــا تکــرار
میشــود .تعــداد آزمایشهــا ( )Nبــرای طراحــی باکــس

بنکــن از  N=2k(k-1)+C0محاســبه میشــود کــه در آن

 kتعــداد فاکتورهــا و  C0تعــداد نقــاط مرکــزی اســت
کــه معمــوالً  ۳در نظــر گرفتــه میشــود .براســاس آنالیــز

آمــاری توســط نرمافــزار ،آزمایشهــا بایســتی در ۱۵

نقطــه انجــام بگیــرد (جــدول .)۳
نتایج و بحث
ارزیابی فرآیند بلورینگی

در مرحلــه بلورینگــی ،دمــای سردســازی بهعنــوان
مهمتریــن عامــل مــورد بررســی قــرار گرفــت .همــان

طــور كــه از جــدول  ۴پيداســت بــا كاهــش دمــا ،ميــزان

جامــد باقيمانــده بــه شــدت افزايــش يافتــه و تقريبــاً
تمامــي نفتاليــن در كمتريــن دمــا وارد فــاز جامــد

ميگــردد .در نتيجــه درصــد نفتاليــن در محصــول جامــد

و ميــزان بازيافــت نفتاليــن افزايــش خواهــد يافــت.

بهعنــوان پارامتــر وابســته (پاســخ) در نظــر گرفتــه شــد
و عملکــرد فرآینــد اســتخراج بهوســیله آنالیــز آن ارزیابــی
شــد .در ایــن بیــن ،فشــار اســتخراج (فشــار اتمســفری) و

)1. Central Composite Design (CCD
)2. Box-Behnken Design (BBD
3. Doehlert Design
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جدول  ۲متغیرهای مستقل و مقادیر کد آنها در طراحی باکس -بنکن
مقادیر کد شده

نماد

پارامتر

واحد

A

دمای استخراج

C

B

نسبت فنول به متانول

-

۰/۵۰

C

نسبت حالل به خوراک

-

۱/۰۰

°

-۱

۰

+۱

۱۵

۲۰

۲۵

۱/۰۰

۱/۵۰

۱/۵۰

۲/۰۰

جدول  ۳طراحی ماتریکس آزمایشگاهی جهت بهینهسازی
شماره آزمایش

پاسخ

پارامترهای مستقل
دمای استخراج ()°C

نسبت فنول به متانول

نسبت حالل به خوراک

دمای ذوب ()°C

۱

۱۵

۰/۵

۱/۵

۷۳/۹

۲

۲۵

۰/۵

۱/۵

۴۶/۳

۳

۱۵

۱/۵

۱/۵

۷۵/۶

۴

۲۵

۱/۵

۱/۵

۶۱/۴

۵

۱۵

۱/۰

۱/۰

۷۰/۲

۶

۲۵

۱/۰

۱/۰

۵۱/۵

۷

۱۵

۱/۰

۲/۰

۷۹/۲

۸

۲۵

۱/۰

۲/۰

۵۸/۷

۹

۲۰

۰/۵

۱/۰

۴۹/۳

۱۰

۲۰

۱/۵

۱/۰

۵۷/۱

۱۱

۲۰

۰/۵

۲/۰

۵۷/۹

۱۲

۲۰

۱/۵

۲/۰

۶۴/۸

۱۳

۲۰

۱/۰

۱/۵

۶۵/۶

۱۴

۲۰

۱/۰

۱/۵

۶۵/۶

۱۵

۲۰

۱/۰

۱/۵

۶۵/۶

جدول  ۴مقدار نفتالین موجود در محصول بلورینگی براساس دمای سردسازی
دما ()°C

جرم محصول جامد ()g

درصد جرمی نفتالین

درصد بازیافت نفتالین

۷۵

۱/۳۴

۸۷/۵۱

۱/۶۵

۶۵

۵/۲۲

۷۵/۸۴

۱/۹۱

۵۵

۱۲/۱۰

۴۱/۶۲

۳/۳۶

۴۵

۱۸/۹۲

۵۷/۹۰

۷/۳۰

۳۵

۲۵/۷۴

۷۸/۰۰

۶۶/۹۰

۲۵

۳۹/۳۷

۷۳/۷۱

۹۶/۷۳
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در دماهــاي سردســازي باالتــر ،مولكولهــاي نفتاليــن

فرصــت كافــي بــراي جامــد شــدن را نداشــته و مقــداري

از نفتاليــن بــا باقيمانــدن در فــاز مايــع از دســت خواهــد

= T
+65.60 − 10.13A + 3.94B + 4.06C + 3.35AB −
(0.45AC − 0.23BC + 3.16A 2 − 4.46B 2 − 3.86C 2 )4

در ایــن معادلــه A، B، C ،و  Tبهترتیــب دمــای اســتخراج،

رفــت .ايــن مســئله بــراي تمامــي مولكولهــاي موجــود

نســبت فنــول بــه متانــول در حــال اســتخراج کننــده،

باقيمانــده كمتــر خواهــد شــد .از ايــنرو ،بهتريــن

اســتخراج هســتند .ضرایــب رابطــه  ۴نشــان میدهنــد

در بــرش حاكــم بــوده و بــه هميــن دليــل مقــدار جامــد

نســبت حــال بــه خــوراک و دمــای ذوب محصــول

 ۲۵خواهــد بــود كــه

کــه هــر ســه متغیــر مســتقل و برهمکنــش میــان

دمــاي سردســازي دمــاي

C

°

محصولــي بــا كيفيــت بــاالي  %۷۳/۷۱جرمــي بههمــراه

 %۹۶/۷۳بازیافــت نفتالیــن در مقایســه بــا بازدهــی %۹۵

دمــای اســتخراج و نســبت فنــول بــه متانــول تأثیــر
چشــمگیری بــرروی دمــای ذوب محصــول اســتخراج

[]۱۲بهدســت خواهــد آمــد .همچنیــن ،بــا کمتــر کــردن

دارنــد .منحنــی مقادیــر احتمــال نرمــال باقیمانــده

مقایســه فرآینــد بلورینگــی بــا تقطیــر ،آزمایشهــا در

شــده اســت .آن نشــان میدهــد کــه تطابــق خوبــی

و خلــوص نفتالیــن در بــرج تقطیــر بــا دمــای ۲۲۵ °C

الــف و بنــا بــر شــکل  -۲ب اطالعــات مشــاهده شــده

آمدنــد .مقايســه نتايــج آزمايشــات نشــان ميدهــد كــه

 y=xوجــود دارد .بنابرایــن ،مــدل چنــد جمل ـهای درجــه

تهيــه بــرش نفتالينــي مناس ـبتر اســت .انجــام فرآينــد

اســتخراج مناســب اســت .نتایــج تحلیــل واریانــس مــدل

دمــا از  ۲۵ °Cبازیابــی نفتالیــن کاهــش یافــت .بــرای

و اطالعــات پیشبینــی شــده در شــکل  ۲نشــان داده

بــرج تقطیــر اتمســفری نیــز انجــام شــد .میــزان بازیافــت

میــان اطالعــات واقعــی و مــدل وجــود دارد (شــکل -۲

و فشــار  ،۱ atmبهترتیــب  %۳۸/۵۸و  %۵۸/۸۴بهدســت

دارای توزیــع نرمــال هســتند و الگــوی خــط راســت

فرآينــد بلورســازی نســبت بــه فرآينــد تقطيــر بــراي

تقطيــر در ایــن حالــت بهدليــل صــرف انــرژي زیــاد در

دوم بــرای پیشبینــی مقادیــر دمــای ذوب محصــول

درجــه دوم دمــای ذوب محصــول اســتخراج در جــدول ۵

حالــت تقطیــر (اختــاف دمــای  )۱۴۵ °Cدر مقایســه بــا

ارائــه گردیــده اســت .مقــدار  Fو  Pبهترتیــب ۵۱۴/۵۴

بهصرفــه نيســت .همچنیــن ،در تقطيــر مقــدار زيــادي

بــودن مــدل بــرازش اســت .مقــدار بــاالی  Fنشــانگر آن

مــواد ديــر جــوش خــوراك ميشــود درحاليكــه

بــرازش شــرح داد [ .]۲۴در ایــن مــدل ،جملههایــی

اختــاف دمــای

 ۵۵ °Cدر حالــت بلورینگــی ،مقــرون

و  >۰/۰۰۰۱گــزارش گردیــد کــه نشــاندهنده معنــادار

از حــرارت داده شــده بــه سيســتم صــرف گــرم كــردن

اســت کــه بیشــتر تغییــرات پاســخ را میتــوان بــا مــدل

در كريستالســازي ،ايــن مــواد در دمــای محیــط

کــه مقــدار  Pآنهــا کوچکتــر از  ۰/۰۵اســت ،در مــدل

(سردســازی) مایــع هســتند و بهراحتــی از بخــش جامــد

غنــی از نفتالیــن جــدا میشــوند.
برازش مدل براساس آنالیز واریانس

1

یــک مــدل چنــد جملـهای درجــه دوم بمنظــور پیشبینی
پاســخ سیســتم و تخمیــن ضرایــب ،از طریــق همبســتگی

برهمکنشهــا میــان متغیرهــای فرآینــدی و پاســخ،
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت [ .]۲۱معادلــه زیــر (خروجــی

نرمافــزار طراحــی آزمایــش) ،مــدل طراحــی باکــس-

بنکــن بــرای دمــای ذوب محصــول مرحلــه اســتخراج را
ارائــه میدهــد:

بــرازش اهمیــت بیشــتری دارنــد .بــا توجــه بــه جــدول ۵
جملههــای خطــی ،جملــه برهمکنــش و جملــه درجــه

دوم دارای  P >۰/۰۰۰۱هســتند کــه گویــای آن اســت کــه
هــر ســه پارامتــر و برهمکنــش میــان دمــای اســتخراج

و نســبت فنــول بــه متانــول بــرای مــدل دمــای ذوب
محصــول اســتخراج بــا اهمیــت هســتند [ .]۲۵کیفیــت

بــرازش مــدل توســط ضرایــب همگرایــی  Rو  R adjتعیین
2

2

میگــردد کــه بهترتیــب نشــاندهنده میــزان نوســان

در مقــدار پاســخ و کســری از نوســانات پاســخ اســت کــه
توســط مــدل تفســیر میشــوند.

)1. Analysis of Variance (ANOVA
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شکل  ۲الف) مقادیر واقعی در برابر مقادیر پیشبینی شده ب) نمودار احتمال نرمال
جدول  ۵آنالیز واریانس برای پاسخ سطح دمای ذوب
منبع

مجموع مربعات

درجه آزادی

مقدار F

مقدار P

مدل

۱۲۹۴/۳۲

۹

۵۱۴/۵۴

>۰/۰۰۰۱

A

۸۲۰/۱۳

۱

۲۹۳۴/۲۶

>۰/۰۰۰۱

B

۱۲۴/۰۳

۱

۴۳۳/۷۶

>۰/۰۰۰۱

C

۱۳۲/۰۳

۱

۴۷۲/۳۸

>۰/۰۰۰۱

AB

۴۴/۸۹

۱

۱۶۰/۶۱

>۰/۰۰۰۱

AC

۰/۸۱

۱

۲/۹۰

۰/۱۴۹۴

BC

۰/۲۰

۱

۰/۷۲

۰/۴۳۳۵

A2

۳۶/۹۳

۱

۱۳۲/۱۲

>۰/۰۰۰۱

B2

۷۳/۵۳

۱

۲۶۳/۰۷

۰/۰۰۰۱

C

۵۵/۰۹

۱

۱۹۷/۰۸

۰/۰۰۰۱

۱/۴۰

۵

-

-

۱/۴۰

۳

-

-

۰/۰۰۰۰

۲

-

-

خطی

برهمکنش

درجه 2

2

باقیمانده

1

عدم برازش

2

خطای محض

3

R2=۰/۹۹۸۹, Adjusted R2=۰/۹۹۷۰, Predicted R2=۰/۹۸۲۷

R2

و

R2adj

بــرای مــدل بهترتیــب  ۰/۹۹۸۹و ۰/۹۹۷۰

بهدســت آمــد کــه نشــاندهنده تطابــق نتایــج مــدل بــا
مقادیــر تجربــی اســت [.]۲۱

تأثیر پارامترهای متغیر بر خلوص نفتالین

از منحنیهــای ســه بعــدی بــرای توصیــف گرافیکــی

تأثیــر متغیرهــای مســتقل آزمایشــگاهی بــرروی دمــای
ذوب محصــول اســتخراج اســتفاده گردیــد .منحنیهــای

ســطح پاســخ از رابطــه  ۴بهدســت آمدنــد کــه در شــکل

 ۳بــه تصویــر کشــیده شــدند .شــکل  ۳تأثیــر متغیرهــای
فرآینــدی همچــون دمــای اســتخراج ،نســبت فنــول بــه

متانــول و نســبت حــال بــه خــوراک بــرروی دمــای
ذوب محصــول اســتخراج را نشــان میدهــد .شــکلهای

 ۳الــف) و  ۳ب) نشــان میدهنــد کــه کاهــش دمــای
اســتخراج تأثیــر مثبتــی بــرروی دمــای ذوب میگــذارد

بهطوریکــه بــا کاهــش دمــای اســتخراج از  ۲۵ °Cتــا
C

°

 ،۱۵دمــای ذوب از

مییابــد.

C

°

 ۵۸/۶۳تــا

C

°

 ۷۸/۸۸افزایــش

1. Residual
2. Lack of Fit
3. Pure Error
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دمای ذوب ()°C

دمای ذوب ()°C

دما

ی اس

تخر
اج (

نول/

متا

)° C

دما

فنول

ی اس
تخرا

ج

نول/

متا

()° C

فنول

دمای ذوب ()°C

د

مای ا

ستخر
اج (

نول/

متا

)° C

فنول

شکل  ۳تاثیر پارامترهای مستقل بر دمای ذوب الف) دمای استخراج ب) نسبت فنول به متانول ج) نسبت حالل به خوراک

بنابرایــن بــرای افزایــش خلــوص نفتالیــن در محصــول

افزایــش یافتــه و بــا افزایــش بیشــتر ایــن نســبت تــا
 ،۲دمــای ذوب تقریبــاً ثابــت میمانــد (.)۶۵/۸۰ °C

ج نشــان داده شــده اســت ،بــا افزایــش نســبت حجمــی

موجــب افزایــش خلــوص نفتالیــن خواهــد شــد و پــس

اســتخراج ،بایســتی دمــای اســتخراج را تــا حــد امــکان

کاهــش داد .همانطــور کــه در شــکلهای  -۳الــف و -۳
فنــول بــه متانــول از  ۰/۵تــا مقــدار بهینــه  ،۱میــزان
دمــای ذوب از  ۶۱/۴۹ °Cتــا  ۶۵/۶۰ °Cافزایــش خواهــد

بنابرایــن ،افزایــش حــال مصرفــی تــا نســبت بهینــه
از آن تأثیــر چشــمگیری نــدارد .منحنیهــای ســه

بعــدی نشــاندهنده یــک برهمکنــش قــوی بیــن دمــای

یافــت ،در حالیکــه بــا افزایــش بیشــتر ایــن نســبت تــا

اســتخراج و نســبت فنــول بــه متانــول ()P>۰/۰۰۰۱

میخــورد .از ایـنرو بــرای حصــول بــه نفتالیــن بــا خلوص

ضعیــف اســت.

 ۱/۵رونــد نامحســوس کاهشــی ( )۶۵/۰۷ °Cبهچشــم
بــاال ،بایــد از فنــول و نفتالیــن بــا نســبت برابــر اســتفاده
شــود .بنــا بــر شــکلهای  -۳ب و  -۳ج ،بــا افزایــش

نســبت حجمــی حــال اســتخراجکننده بــه خــوراک
از  ۱تــا  ،۱/۵دمــای ذوب از

C

°

 ۶۱/۳۱تــا

C

°

۶۵/۶۰

هســتند ،درحالیکــه برهمکنــش میــان ســایر پارامترهــا
بهینهسازی و صحتسنجی

نرمافــزار طراحــی آزمایــش میتوانــد شــرایط بهینــه

پارامترهــا بــرای رســیدن بــه خلــوص بــاالی نفتالیــن در
محصــول اســتخراج را تعییــن کنــد.

بهینهسازی فرآیند استخراج ...
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بدیــن صــورت کــه تمامــی متغیرهــا در حالــت بیــن

فشــار  ۰/۲۱ atmبهترتیــب  %۹۶/۱۸و  %۹۸/۱۵بهدســت

داده شــده و دمــای ذوب محصــول اســتخراج بــا درجــه

در فرآينــد اســتخراج بــا حــال بــه برشــی نفتالینــی

محــدوده عملیاتــی و پاســخ در حالــت بیشــنه قــرار
مطلوبیــت  ۱بهدســت میآیــد .دمــای ذوب بهینــه شــده
آمــاری

(C

°

 )۷۹/۸۶در دمــای اســتخراج

C

°

،۱۵/۰۸

آمدنــد .مقايســه نتايــج آزمايشهــا نشــان ميدهــد كــه

بــا خلــوص باالتــری نســبت بــه فرآينــد تقطيــر دســت
خواهیــم یافــت.

نســبت فنــول بــه متانــول  ۱/۰۱و نســبت حــال بــه

ظرفیــت تولیــد نفت ســوخت در واحــد اولفین پتروشــیمی

تأییــد درســتی مــدل پیشبینــی شــده ،یــک آزمایــش

در حــدود  ۱۶/۵تــن مــواد در روز بایــد مــورد اســتخراج

انجــام شــد و دمــای ذوب بهینــه آزمایشــگاهی در

روز حــال اســت ( ۱۴/۲تــن متانــول و  ۱۴/۲تــن فنــول).

خطــای  ،%۰/۳۴پیداســت تطابــق خوبــی میــان اطالعــات

هزینههــای عملیاتــی شــود .امکانپذیــری صرفهجویــی

خــوراک  ۱/۷۲بهدســت آمــد (شــکل  .)۴بهمنظــور

شــازند بالــغ بــر  ۴۲تــن در روز اســت کــه بــا بلورســازی

دیگــر در شــرایط بهینــه پیشــنهادی توســط نرمافــزار

قــرار بگیــرد کــه معــادل مصــرف روزانــه  ۲۸/۴تــن در

شــرایط مشــابه عملیاتــی  ۸۰/۱۳ °Cحاصــل شــد کــه بــا

اســتفاده مجــدد از حــال میتوانــد ســبب کاهــش

آزمایشــگاهی و مــدل آمــاری وجــود دارد .در ایــن شــرایط،

در مصــرف انــرژی را میتــوان بــا جانمایــی درســت

و  %۹۹/۴۲بهدســت آمدنــد کــه بیانگــر نتایــج بهتــری

بلورســازی بــرای پیشگــرم کــردن مــواد ورودی بــه بــرج

میــزان بازیافــت و خلــوص نفتالیــن بهترتیــب %۹۷/۳۶

تجهیــزات و اســتفاده از گرمــای گرفتــه شــده در مرحلــه

نســبت بــه گزارشــات پیشــین اســت [ .]۱۵-۱۳بــرای

تقطیــر بررســی کــرد .از آنجایــی کــه بازدهــی فرآیندهــای

مقایســه فرآینــد اســتخراج بــا تقطیــر ،آزمایشهــا در

صنعتــی بــه مراتب بیشــتر از ســامانه آزمایشــگاهی اســت،

خلــوص نفتالیــن در بــرج تقطیــر بــا دمــای  ۲۰۰ °Cو

توصیــه میشــود.

بــرج تقطیــر خــأ نیــز انجــام شــد .میــزان بازیافــت و

خوراک /حالل
1 1/2 1/4 1/6 1/8 2

انجــام بررســیهای بیشــتر در مقیــاس نیمــه صنعتــی

متانول /فنول
0/5 0/7 0/9 1/1 1/3 1/5

دمای استخراج ()°C

15 17 19 21 23 25

شکل  ۴شرایط عملیاتی بهینه براساس تابع مطلوبیت

دمای ذوب ()°C

90
80
70
60
50
40

درجه مطلوبیت

1/000
0/800
0/600
0/400
0/200
0/000

شماره  ،116فروردین و اردیبهشت 1400
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نتیجهگیری

بــا پیشــرفتهای صــورت گرفتــه در فرآینــد دی
آلکیالســیون بهویــژه بــرای تولیــد انیدریــک فتالئیــک
تقاضــا بــرای نفتالیــن بهعنــوان مــاده اولیــه افزایــش
یافتــه اســت .از طرفــی ،حصــول به خلــوص بــاالی نفتالین

بــر پایــه قطــران زغالســنگ مســتلزم هزینــه زیــاد و
مشــکالت زیســت محیطــی اســت کــه تولیــد نفتالیــن از
پاالیــش جریانهــای نفتــی را توجیهپذیــر میکنــد.

در ایــن بیــن ،نفــت ســوخت حاصــل از کراکینــگ کــه
از برشهــای ســنگین صنایــع پتروشــیمی اســت منبــع
مناســبی بــرای تولیــد نفتالیــن اســت .در ایــن تحقیــق،
جداســازی و تخلیــص نفتالیــن از نفــت ســوخت حاصــل

از کراکینــگ توســط بلورینگــی و اســتخراج مایع-مایــع
مــورد بررســی قــرار گرفــت .بــه منظــور ارزیابــی تأثیــر

پارامترهــای مســتقل و برهمکنــش آنهــا همچــون دمــای
اســتخراج ،دانســیته مخلــوط متانول-فنــول بهعنــوان

حــال و نســبت حجــم حــال بــه حجــم ســوخت بــرروی

دمــای ذوب از روش سطح-پاســخ اســتفاده شــد .مشــاهده
شــد کــه بــا کاهــش دمــای اســتخراج ،دمــای ذوب
افزایــش مییابــد ،درحالیکــه افزایــش مقــدار فنــول در

حــال و افزایــش حجــم حــال مصرفــی تــا نقطــه بهینــه
موجــب بهبــود در عملکــرد فرآینــد اســتخراج خواهنــد
شــد .بهعــاوه ،بــرای تأییــد و اعتبارســنجی نتایــج

مراجع

بهدســت آمــده بهصــورت تئــوری ،یــک آزمایــش اضافــی
تحــت شــرایط بهینــه بــا درجــه مطلوبیــت  ۱انجــام شــد و

دمــای ذوب تجربــی  ۸۰/۱۳ Cدر کنــار دمــای C

°

°

۷۹/۸۶

پیشــنهادی مــدل ریاضــی قــرار گرفــت .بازدهــی بازیافــت

و خلــوص نفتالیــن در مرحلــه اول (بلورینگــی) بهترتیــب

 ٪۹۶/۷۳و  ٪۷۳/۷۱و در مرحلــه دوم (اســتخراج بــا حالل)

بهترتیــب  ٪۹۷/۳۶و

C( ٪۹۹/۴۲

°

 )۸۰/۱۳بهدســت

آمدنــد .درحالیکــه بــا اســتفاده از تقطیــر اتمســفری در
مرحلــه اول (دمــای

C

°

 ۲۲۵و فشــار  )۱ atmبازدهــی

بازیافــت و خلــوص نفتالین بهترتیــب  %۳۸/۵۸و  %۵۸/۵۵و

بــا اســتفاده از تقطیــر خــأ در مرحله دوم (دمــای C

°

و فشــار

atm

۲۰۰

 )۰/۲۱بازدهــی بازیافــت و خلــوص

نفتالیــن بهترتیــب ( %۹۶/۱۸و %۹۸/۱۵

(C

°

)۷۹/۰۶

حاصــل شــدند .بنابرایــن ،مشــخص شــد کــه نفتالیــن

بــا خلــوص بــاال را میتــوان از نفــت ســوخت حاصــل

از کراکینــگ بهعنــوان بهتریــن مــاده اولیــه بــا روش
ترکیبــی تبلــور و اســتخراج بــا حــال مناســب تولیــد

کــرد.

تشکر و قدردانی

از مدیریــت پژوهــش و فنــاوری

()R&T

شــرکت

پتروشــیمی شــازند بــه اعتبــار همــکاری در انجــام ایــن

پژوهــش ســپاسگزاریم.
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Introduction
There is a great deal of interest in cracked fuel oil
(CFO) that is generated from naphtha cracking
centers as it is rich in naphthalene. Naphthalene and
its derivatives are common constituents of numerous
biologically significant natural products, dyes, and
pharmaceuticals. Recovery of naphthalene from readily
available and inexpensive CFO is commercially very
attractive though not straight forward [1]. The most
commonly used techniques for producing naphthalene
are the distillation of the middle fraction of the coal tar
and catalytic hydrogenation. However, these processes
are not successful in producing highly purified
naphthalene due to impurity with similar boiling
points to naphthalene [2]. Several approaches have
already been presented for eliminating the impurities
of industrial naphthalene. To produce high purity
naphthalene, the process of direct hydrodealkylation
of heavy oils, the melting and solution crystallization,
the extraction with solvents and the centrifugation in
combination with sweating and washing have been
studied [3].
In the petrochemical industry, the use of selective
solvents in liquid-liquid extraction doesn’t date a very
long time. To eliminate some unwanted constituents in
oils to improve their characteristics, selective solvents
were used [4]. Among them, methanol could be used
to purify industrial naphthalene to obtain excellent
properties of crystallized naphthalene. To achieve a
more efficient extraction, methanol must be used in
the presence of another solvent in which it will be
more soluble. The solubility of methanol in the fuel oil
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decreases, and naphthalene goes into the new solution
more easily [5]. To study the effects of factors on the
extraction process and the interrelationships between
different operating parameters when they exist,
the use of the design of experiments (DoE) is very
appropriate. The DoE can provide the best tests that
accompany scientific researches and industrial studies.
They apply to many disciplines and in all industries
because a maximum of information can be obtained
with a minimum of experiences [6].
The objectives of this work are to improve the purity
and extraction yield of naphthalene from CFO by
crystallization and solvent extraction and to compare
these two methods with the distillation process.
Therefore, compared to usual solvents, the mixture of
methanol–phenol has been selected as an extractant
for its better efficiency. Indeed, a Box-Behnken
design (BBD) was applied to determine an optimal
temperature of extraction, the composition of the
solvent mixture and the volume ratio of extractant/
fuel.
Experimental Procedure
The cracked fuel oil (CFO) was obtained from Olefin
Unit (Shazand Petrochemical Company, Arak, Iran).
The CFO (13-31% naphthalene) characteristics are
given in Table 1. Other chemicals such as methanol
(99.9%) and phenol (≥99.0%) were provided from
Sigma–Aldrich (Steinheim, Germany).
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Table 1 Specifications of crack fuel oil (CFO)
Property

Value

Property

Value

Flash point (°C)

65-93

Ash (ppm)

10-20

Viscosity (cst)

15-30

Na (ppm)

0-20

Specific gravity

1-1.2

K (ppm)

0-2

Carbon (wt%)

13-17

S (wt%)

0.5-0.8

The gas chromatography (GC, HP5890, Hewlett
Packard, US) analysis and the Micro method were
performed for measurement of the naphthalene
concentration and melting point, respectively.
In the crystallization step, 100 g of the feed containing
30 g of naphthalene is cooled from 75 °C to 25 ° C,
then in the equilibrium condition, the solid phase
is precipitated and the liquid phase is separated by
overflow. In the liquid-liquid extraction step, 20 mL
of the sample (crystallization product) was added
slowly to 40 mL of solvent with different ratios of
methanol and phenol. Over a short time and reaching
equilibrium, two liquid and solid phases are formed
with a common boundary layer that is separated
by overflow due to differences in density. Figure 1
represents the schematic diagram of crystallization
and solvent extraction of naphthalene.
Design-Expert software (version 12.0.3.0, StatEase Inc., USA) was applied for modelling and
optimization. The parameters (independent variables)
used in this study were the temperature of extraction
(A) (15-25 °C), phenol/methanol volume ratio (B)
(0.5-1.5) and solvent/feed volume ratio (C) (1-2).
The melting temperature (T) was considered as the
dependent factor (response). Pressure and agitation
speed were fixed to reduce the number of variables
and simplify the experimental design. The BBD was
applied in this work for statistical calculations and the
selected independent variables were converted into the
dimensionless codified data.

12

amount of solid phase, purity, and yield of naphthalene
recycling were obtained 39.37 g, 73.71%, and 96.73%,
respectively.
The following equation presents the BBD model for
the temperature of melting extracted from the software:
Y = + 65.60 - 10.13 A + 3.94 B + 4.06 C + 3.35 AB 0.45 AC - 0.23 BC + 3.16 A2 - 4.46 B2 – 3.86 C2 (1)
The above equation indicates that all three independent
variables and interaction between the extraction
temperature and the ratio of phenol to methanol were
significant and had important effects on the melting
temperature during the solvent extraction process.
Table 2 shows the analysis of variance (ANOVA)
data obtained from the DoE for solvent extraction
processes. According to Table 2, R2, R2 adjusted (Adj),
and R2 predicted (Pred) is close to one and the R2-Pred
of 0.9827 is in reasonable agreement with the R2-Adj
of 0.9970. High amounts of correlation coefficients
indicate that the regression model data are properly
fitted to the experimental ones. The adequate precision
(AP) more than four is desirable and the signal to noise
ratio of 75.638 indicates an adequate signal and this
model can be used to navigate the design space. The
coefficient of variance percentage (CV%) represents
the error between experimental and predicted data. It
cannot be more than 10% for a proper model (0.84%).
The predicted residual error sum of squares (PRESS)
indicates the difference between the predicted and
experimental data. The low PRESS normally is good
for a proper model. The Lack of Fit of 1.40 implies
it’s not significant relative to the pure error. The model
F-value of 514.54 implies that most of the variation
in the response could be explained by the regression
model. There is only a 0.01% chance that a "Model
F-value" this large could occur due to noise. The
p-value (Prob > F) was less than 0.05 (<0.0001)
shows the significance of the model terms, as well.
Finally, Table 2 demonstrates that the response surface
quadratic model for our parameters was significant.
Table 2 Analysis of variance for response surface quadratic
model terms.

Fig. 1 Schematic of the experimental procedure.

Results and Discussion
In the crystallization stage, the cooling temperature
was considered as the most important factor. By
decreasing the temperature, the amount of residual
solid increases sharply and almost all naphthalene
enters the solid phase at the lowest temperature.
Therefore, the percentage of naphthalene in solid
products and the rate of naphthalene recovery will
increase. At optimum cooling temperature (25 °C), the

Variable

Value

Variable

Value

Std. Dev.

0.53

R

0.9989

Mean

62.85

R2-Adj

0.9970

C.V.%

0.84

R -Pred

0.9827

PRESS

22.36

AP

75.638

Lack of Fit

1.40

Pure Error

0.000

F-value

514.54

P-value

<0.0001

2

2

The three-dimensional plots of regression models were
used for the graphical explanation of the interaction and
to visualize the effects of the experimental independent
variables on the melting temperature. The corresponding
response surface plots obtained from the quadratic
equation was illustrated in Figure 2.
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phenol/methanol of 1.01 and solvent/feed of 1.72.
Also, to confirm and validate the results obtained
theoretically, a check for an additional experiment
under optimal conditions (desirability = 1) was
performed and the melting temperature obtained
experimentally was 80.13°C compared to 79.86 °C that
was given by the mathematical model (Error=0.34%).
Conclusion
In this investigation, the separation and purification of
naphthalene from CFO by crystallizations and liquidliquid extraction were studied. RSM was applied to
assess individual and interactive effects of the three
independent parameters such as the temperature of
extraction, the phenol to methanol volume ratio and
the volume ratio of the solvent mixture to the phase
fuel on the temperature of melting. The recycling yield
and purity of the naphthalene in the first stage (crystallization) were 96.73% and 73.71% and in the second
stage (solvent extraction) were 97.36% and 99.42%
(80.13 °C), respectively. While 38.58% and 58.55%
yield and purity of the naphthalene were respectively
obtained using the atmospheric distillation in the first
stage (T=225 °C & P=1 atm). Using vacuum distillation in the second stage (T=200 °C & P=0.21 atm), the
yield and purity of the naphthalene were found to be
96.18% and 98.15% (79.06 °C), respectively. Thus, it
was revealed that high purity naphthalene can be produced from CFO as the best raw material by combined
crystallization and solvent extraction.
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