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حــذف انتخابــی ترکیبــات الفینــی و گوگــردی
از برشهــای هیدروکربنــی در پاالیشــگاه
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 -1گروه مهندسی شیمی ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه اراک ،ایران
 -2گروه مهندسی مکانیک ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه اراک ،ایران
تاريخ دريافت1399/10/6 :

تاريخ پذيرش1400/8/13 :

چكيده
در ایــن تحقیــق بنزیــن تولیــدی واحــد کاهــش گرانــروی پاالیشــگاه امــام خمینــی (ره) شــازند مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .بنزیــن
ایــن واحــد ،حــاوی مقادیــر زیــادی ترکیبــات گوگــردی از جملــه تیوفــن ،بنزوتیوفــن اســت .ایــن ترکیبــات میتواننــد تأثیــرات بســیار
نامطلوبــی را هــم بــرای تجهيــزات فرآينــدي و هــم بــرروی محیــط زیســت ایجــاد کننــد .مشــخص اســت کــه وجــود ترکیبــات گوگــردی
و دیالفینــی موجــود در بنزیــن ایــن واحــد بهعلــت واکنشپذیــری باالیــی کــه دارنــد باعــث تولیــد مقــدار زیــادی صمــغ میشــود.
وجــود صمــغ و ترکیبــات پلیمــری ســبب مســدود شــدن لولههــا میگــردد کــه نهایتــاً بــه از ســرویس خــارج شــدن واحــد منجــر
خواهــد شــد .اگــر بتــوان روشــی پیشــنهاد داد کــه بهطــور همزمــان ترکیبــات دیالفینــی و گوگــردی ماننــد تیوفنهــا را از نمونــه
بنزیــن حــذف کنــد؛ دو هــدف مهــم همزمــان محقــق میگــردد .در ایــن پژوهــش یــک روش بــر پایــه آلکیالســیون مــورد بررســی قــرار
گرفتــه اســت کــه در ابتــدا کاتالیســت جامــد  AlCl3بــر پایــه ســیلیکاژل ســاخته شــد و تأثیــر پارامترهــای مختلــف از جملــه  ،دمــای
اختــاط کاتالیســت بــا نمونــه بنزیــن ،اثــرات دمایــی عمــل پیونــد زنــی کاتالیســت ،نســبت جرمــی کاتالیســت و جــزء فعــال کاتالیســت
بــرروی میــزان حــذف ترکیبــات گوگــردی بررســی شــد و نتایــج مطلوبــی بهدســت آمــد .نتایــج نشــان داد کــه مقــدار گوگــرد کل در
نمونــه اولیــه کــه  11236 ppmگــزارش شــده بــود ،پــس از کاهــش فرآینــد آلکیالســیون در شــرایط بهینــه بــرای تمامــی پارامترهــا
بهمیــزان  %53/27کاهــش یافــت.
كلمات كليدي :آلکیالسیون ،گوگردزدایی ،دیالفین ،جزء فعال کاتالیست ،کاهش گرانروی

مقدمه

گاهــی اوقــات در ســاخت و طراحــی پاالیشــگاهها و

بهطــور کلــی در صنایــع نفــت ،مشــکالتی وجــود دارد

کــه شــاید در ابتــدا نادیــده گرفتــه شــود ،امــا بعــدا ً
مشــخص میگــردد کــه مشــکل در فرآینــد میتوانــد
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بازدهــی و راندمــان واحــد یــا حتــی واحدهــای دیگــر را
بــه شــدت کاهــش دهــد یــا بهطــور کل باعــث مختــل
شــدن آن واحدهــا شــود؛ تــا جایــی کــه الزم میشــود
واحــد زودتــر از موقــع تعمیــرات اساسـیای کــه بــرای آن

در نظــر گرفتــه شــده از ســرویس خــارج شــود .در ایــن

پژوهــش ،بنزیــن مــورد نظــر کــه محصــول واحــد کاهــش
گرانــروی اســت ،حــاوی ترکیبــات دیالفینــی و ترکیبــات

علیرضا فضلعلی و همکاران
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گوگــردی اســت .وجــود ایــن دو ترکیــب و واکنــش آنهــا،

روش مــورد اســتفاده بــرای کاهــش گوگــرد در صنعــت

کــه در اثــر اکســید شــدن و پلیمــری شــدن الفینهــای

هیــدروژن بــرروی کاتالیســتی کــه مختــص روش

باعــث ایجــاد صمــغ میگــردد .صمغهــا ترکیباتی هســتند
ناپایــدار ایجــاد میشــوند و اگــر غلظتشــان بیــش از حــد
مجــاز باشــد باعــث اشــکاالتی در سیســتم میشــوند.

همچنیــن ،وجــود گوگــرد کــه یکــی از محصــوالت جانبــی
نفــت خــام اســت و فراوانتریــن عنصــر بعــد از کربــن و
هیــدروژن در نفــت خــام اســت ،میتوانــد باعــث بــروز

آلودگــی زیســت محیطــی و همچنیــن ،باعــث ایجــاد
بارانهــای اســیدی گــردد [ .]1بــه همیــن دلیــل ایــن
مشــکل در دو مرحلــه مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت؛

در گام اول نمونــه بنزیــن بــه منظــور حــذف ترکیبــات
فنولــی بــا هیدروکســید ســدیم شســت و شــو داده شــده

و در گام دوم بــا کاتالیســت آلومینیــوم کلریــد بــر پایــه
ســیلیکاژل بــا اســتفاده از فرآینــد آلکیالســیون همزمــان

ترکیبــات گوگــردی و دیالفینــی بــا پیونــد دادن ایــن
ترکیبــات و تشــکیل ترکیبــات ســنگینتر بــا نقطــه

جــوش باالتــر کــه میتــوان بــا فرآینــد تقطیــر از نمونــه

بنزیــن جــدا کــرد ،انجــام شــد .بنزیــن گوگردزدایــی
شــده را میتــوان بــه محصــول خروجــی واحــد شکســت
کاتالیســتی بســتر ســیال تــه مانــده نفــت خــام

1

()RFCC

نفــت اســت .در ایــن روش همزمــان هیدروکربنهــا و
HDS

اســت ،بــه راکتــور وارد میشــوند [ .]3روشهــای دیگــری

بــرای گوگردزدایــی وجــود دارد کــه بســته بــه مشــخصات
فرآینــد مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .یکــی دیگــر از

روشهــا گوگردزدایــی بــر پایــه آلکیالســیون 3اســت .ایــن

روش بــه دو دســته کلــی تقســیم بنــدی میشــود .روش
اول آلکیالســیون کربــن اســت .ایــن نــوع گوگردزدایــی

بــر پایــه آلکیالســیون بــا ترکیبــات تیوفنیــک گوگــرددار
در مقیــاس کوچــک آزمایــش شــده و در مقیــاس بــزرگ

بــرای نفــت ســبک انجــام شــده اســت [ .]4آلکیــل دار
کــردن مبتنــی بــر گوگردزدایــی بهطــور ویــژه بــرای
تبدیــل بنزیــن الفینــی حــاوی ترکیبــات تیوفنیــک
طراحــی شــده اســت [ .]5روش دیگــر آلکیالســیون گوگرد
اســت ،در ایــن روش گوگردزدایــی بــر پایــه آلکیالســیون،
ترکیبــات تیوفنیــک بــا یــد و متــان در حضــور تتــرا
فلــورو بــورات نقــره واکنــش میدهنــد تــا نمــک -S

متیــات ســولفونیوم تولیــد کننــد [ 6و  .]7ایــن ترکیبــات
گوگــردي ،آلکیلــه و ســپس از نفــت بهصــورت رســوب

حــذف میشــوند و در نتیجــه ،گوگردزدایــی نفــت

تزریــق کــرد .امــروزه از روشهــای گوناگونــی جهــت

بهطــور مؤثــر صــورت میگیــرد [ .]5آلکیلدارکــردن،

اســتفاده میشــود .بــه ایــن دلیــل در اینجــا بــه بررســی

ملکولــی محصــول واکنــش میشــود یــا بــه عبــارت دیگــر،

گوگردزدایــی از نفــت خــام و فرآوردههــای نفتــی
برخــی از روشهــای گوگردزدایــی کــه تــا بــه حــال انجــام
شــده اســت؛ پرداختــه میشــود .یکــی از ایــن روشهــا،
روش جداســازی اســتخراج مایــع -مایــع اســت کــه بــر
اســاس اختــاف حاللیــت میــان دو فــاز مایــع در تمــاس

بــا هــم اســت ،بــه ایــن صــورت کــه یــک جــزء تمایــل
بیشــتری بــه حــل شــدن در یــک مایــع نســبت بــه مایــع
دیگــر دارد و همیــن عامــل نیــروی محرکــه جداســازی
اســت .اســتخراج مایــع -مایــع عمدتــاً زمانــی بــهکار

گرفتــه میشــود کــه روشهــای مســتقیم ماننــد تقطیــر

یــا امــکان بهکارگیــری ندارنــد یــا گــران تمــام میشــوند
[ .]2روش بعــدی گوگردزدایــی بــه روش هیدروژناســیون
( 2)HDSاســت .گوگردزدایــی هیدروژناســیونی رایجتریــن

موجــب افزایــش تعــداد اتمهــا و در نتیجــه افزایــش جــرم

یــک واکنــش شــیمیایی آلــی اســت کــه در طــی آن یــک

گــروه آلکیــل بــه یــک مولکــول متصــل میشــود [.]8
امــام وردیزاده و همکارانــش ،بــا ســاخت کاتالیســت
دو عاملــی زئولیــت بتــا  -پالتیــن ،واکنــش آلکیالســیون

ایزوبوتــان بــا - 2بوتــن را مــورد بررســی قــرار دادنــد و بــه
ایــن نتیجــه رســیدند کــه از میــان شــش نــوع کاتالیســت

ســاخته شــده بــا نســبتهای مختلــف ،بهتریــن عملکــرد

بــه کاتالیســت ( 7P/H-BEبــا میــزان پالتیــن  %0/7و
نســبت  )11/65 Si/Alمربــوط اســت.

1. Residue Fluid Cracking Catalyst
2. Hydro-Desulfurization
3. Alkylation- Based Desulfurization
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آنهــا عالوهبــر ايــن ،دمــای واکنــش ،ســرعت فضایــی و
نســبت مولــی ایزوبوتــان را بررســی کردنــد [ .]9موســوی

مدنــی و همکارانــش بــرروی ســاخت انــواع کاتالیسـتهای
اســیدی جامــد بــرای آلکیالســیون ایزوبوتــان /بوتــن از

جملــه زئولیــت ،پلیمرهــای آلــی اســیدی ،هتروپلی اســید و
اکســیدهای فلــزی ســولفاته انجــام دادهانــد و به ایــن نتیجه

رســیدند امــکان ایــن کــه تمامــی خــواص مهــم همچــون

اســیدیته بســیار قــوی ،مســاحت ســطح بــاال ،مقاومــت
مکانیکــی بــاال و پایــداری حرارتــی را همزمــان بــا هــم

داشــته باشــند ،وجــود نــدارد [ .]10هــدف از ایجــاد واحــد

کاهــش گرانــروی تبدیــل باقیمانــده بــرج تقطیــر در
خــاء بــه فرآوردههــای قابــل عرضــه بــه بــازار مــی باشــد.

مشــخصات خــوراک واحــد کاهش گرانــروی در جــدول  1و

محصــوالت تولیــدی در جــدول  2آورده شــده اســت.
تهیه کاتالیست ،مواد و روش کار آزمایشگاهی

مشــخصات بنزیــن مــورد اســتفاده در ایــن تحقیــق کــه

بهمنظــور حــذف یــا کاهــش گوگــرد کل بــهکار بــرده
شــده اســت در جــدول  3آورده شــده اســت .بــرای آنالیــز

نمونــه بنزیــن گوگردزدایــی شــده از دســتگاه اندازهگیــری

گوگــرد مــدل  RH360-SHاســتفاده شــده اســت .ایــن
آزمایــش مطابــق اســتاندارد

ASTM D4294

صــورت

میگیــرد و اســاس آن بــر اســپکترومتری فلوروســانس

اشــعه ایکــس بنــا شــده اســت .بــرای دقــت بیشــتر
مشــخصات بنزیــن از دســتگاههای فشــار بخــار جهــت
آزمایــش دیگــری اســتفاده شــد .از دســتگاه KF-Moisture

 Meterمــدل  870KFجهــت تعییــن میــزان آب موجــود
در نمونــه اســتفاده گردیــد .بــا اســتفاده از دســتگاه تقطیــر
اتمســفریک مطابــق بــا اســتاندارد  D86 ASTMآنالیــز

محــدوده تقطیــر بنزیــن انجــام شــد .از دســتگاه

Octane

 Analyzerمــدل  ZX-101XLبــرای اندازهگیــری مقــدار

عــدد اکتــان  1 RONو  2 MONنمونــه بنزیــن اســتفاده
شــد .از دســتگاه آنالیــز ســوخت  FT-IRبهطــور دقیــق

بــرای اســتفاده در ســنجش طیفــی پارامترهــای بنــزن-

تولوئــن -پارافین-آروماتیــک و الفیــن موجــود در نمونــه

بنزیــن اســتفاده شــد.

جدول  1مشخصات خوراک واحد کاهش گرانروی []11
وزن مخصوص ()γ

0/739

مقدار گوگرد ()ppm

11236

فشار بخار ()P/bar

51/8

اکتان ()RON

98/1

اکتان ()MON

86/9

پارافینها ()%vol

27/2

الفینها ()%vol

35/2

نفتنها ()%vol

9/6

آروماتیکها ()%vol

27/3

بنزنها ()%vol

>1

حجم اسید مالئیک انیدرید ()mg/g

<32

برم ()Br

<100

نقطه جوش اولیه

1

60 C

()IBP

°

تقطیر )D86 Vol( 5%

70 C

تقطیر )D86 Vol( 10%

77 °C

تقطیر )D86 Vol( 20%

88 °C

تقطیر )D86 Vol( 30%

100 °C

تقطیر )D86 Vol( 40%

112 °C

تقطیر )D86 Vol( 50%

125 °C

تقطیر )D86 Vol( 70%

149 °C

تقطیر )D86 Vol( 80%

159 °C

تقطیر )D86 Vol( 90%

174 °C

تقطیر )D86 Vol( 95%

184 °C

نقطه جوش نهایی)FBP( 2

191 °C

°

جــدول  2مقــدار خــوراک و محصــوالت تولیــدی واحــد کاهــش
گرانــروی []11
خوراک ()m3/day

باقیمانده خالء

1302

محصوالت ()m3/day

نفت سیاه

2/773

گازوئیل

23/7

سوخت گازی

10/3
1. Research Octane Number
2. Motor Octane Number
3. Initial Boiling Point
4. Final Boiling Point

علیرضا فضلعلی و همکاران

حذف انتخابی ترکیبات ...
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جدول  3مشخصات بنزین بهکار برده شده برای گوگردزدایی
وزن مخصوص ( )γنقطه جوش اولیه ()°C

0/739

60

فشار بخار ()kPa

51/8

عدد اکتان ( )RONنقطه نهایی جوش ()°C

98

191

گوگرد کل ()ppm

11237

بــا اســتفاده از دســتگاه  FT-IRآنالیــز ســوخت بهطــور

فعــال کاتالیســت بهصــورت پــودر آلومینیــوم کلریــد

پارافین-آروماتیــک و الفیــن موجــود در نمونــه بنزیــن

گازی اســتفاده شــده اســت .روش بارگیــری بــه دو روش

دقیــق بــرای طیــف ســنجي پارامترهــای بنزن-تولوئــن-
اســتفاده شــد.قابل ذکــر اســت بــا توجــه بــه بــاال بــودن

مقــدار ترکیبــات الفینــی و دیالفینــی نمونــه بنزیــن
از اســتاندارد دســتگاه خــارج بــوده و عــددی قابــل

اندازهگیــری نبــوده اســت .بــه همیــن دلیــل بــا اســتفاده
از آزمایــش  1 MAVو  Bromineمقــدار دیالفیــن و الفیــن

نمونــه بنزیــن اندازهگیــری شــد .در ایــن آزمایــش همــه
پیوندهــای دوگانــه شکســته میشــوند و بــرم جایگزیــن

پیونــد دوگانــه شــده و بــه ازای هــر پیونــد دوگانــه دو مول
بــرم مصــرف میشــود .آزمایــش بــا اســتفاده از دســتگاه
تیتراســیون آمپرومتــری همــراه بــا شناســاگر انجــام شــده
اســت .در آزمایــش  MAVکــه جهــت تشــخیص مقــدار
دیالفیــن اســتفاده شــده اســت ،پیوندهــای دوگانــه
مــزدوج یــا یــک در میــان شکســته میشــود .روش

آزمایــش بدیــن صــورت اســت کــه مالئیــک انیدریــد
اســید ،همــراه بــا نمونــه بنزیــن میجوشــد .در مرحلــه

بعــد بــا اســتفاده از  2 MTBEنمونــه را بهمنظــور تبدیــل
از فــاز آلــی بــه آبــی اســتخراج کــرده و عمــل تیتراســیون

جهــت اندازگیــری مقــدار اســید باقیمانــده در نمونــه

بنزیــن انجــام گردیــد .بــا توجــه بــه گســتردگی کار در
زمینــه ســاخت پایــه كاتاليســت ،پایــ ه اســتفاده شــده،

از پژوهشــگاه مهندســی شــیمی ایــران خریــداری شــده

اســت .شــکل ظاهــری ســیلیکاژل اســتفاده شــده کــروی
شــکل اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه ســطح ویــژه آن

بیــن ( 640-400 )m2/gو انــدازه هــر ذره  3-5 mmاســت.
همچنیــن ،آلومینیــوم کلریــد  6آبــه بــا جــرم مولکولــی
 241/43 g/molبــا درصــد خلــوص  97/1از شــرکت مــرک
آلمــان تهیــه شــده اســت.
ساخت کاتالیست

بــرای ســاخت کاتالیســت بــا توجــه بــه اینکــه جــزء

بــوده ،بــرای نشــاندن آن بــرروی پایــه از روش تلقیــح

بارگیــری گاز و بارگیــری مایــع تقســیم میشــود ،کــه در
ایــن پژوهــش از روش بارگیــری گاز اســتفاده شــده اســت.

در روش بارگیــری گازی

AlCl3

بهصــورت گاز بــرروی

بســتر ثابــت پایــه انتقــال مییابــد کــه در آن پایــه بــه
وســیله بخــارات  AlCl3بارگیــری میشــود و مقــداری از
 AlCl3بهصــورت پســماند در فرآینــد باقــی میمانــد.

قبــل از مرحلــه تلقیــح گازی ،بــرای خــارج کــردن آب

موجــود در ســیلیکاژل ،خشــک کــردن بــا دمــای 50 °C
شــروعشــد .ســپس بــا نــرخ افزایــش دمــای

C/min

°

 ،10دمــای کــوره تــا محــدوده  350-400 °Cافزایــش
یافــت .بایــد توجــه داشــت کــه دمــای زیــاد ممکــن اســت

باعــث تبخیــر ســریع شــده و بخــار شــکل گرفتــه هنــگام

خــروج از منافــذ پایــه ،موجــب خــرد شــدگی و کاهــش
اســتحکام مکانیکــی آن شــود .بــه منظــور تلقیــح گازی

و اشــباع پایــه بــا آلومینیــوم کلریــد ،آلومینیــوم کلریــد

کــه بهصــورت پودراســت در داخــل یــک محفظــه ریختــه
شــده و ســیلیکاژلهای کــروی را بــه آن اضافــه کــرده و
بــه آرامــی حــرارت داده مــی شــود تــا پایــه کامـ ً
ا اشــباع
شــده و آلومینیــوم کلریــد بهصــورت یکنواخــت بــرروی
ســطح پایــه پخــش شــود .بایــد توجــه نمــود کــه پایــه
کاتالیســت خــود در فعــل و انفعــاالت شــرکت مینمایــد و

در واکنشهــای آلکیالســیون نقــش اساســی را بهعهــده

دارد .نقــش عمــده پایــه کاتالیســت در اينجــا ،شــركت
در واکنشهــای شــیمیایی شکســتن پيوندهــای کربــن-
کربــن در ســاختمان مولکولــی هیدروکربورهــا اســت
و قــدرت شکســتن باندهــا رابطــه مســتقیم بــا مقــدار

اســیدی بــودن یــا خاصیــت اســیدیته پایــه دارد .مــورد

دیگــری کــه در پایــه کاتالیســت حائــز اهمیــت اســت،

مقــدار مســاحت ســطح پایــه کاتالیســت اســت ،زیــرا فلــز
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فعــال و اصلــی کاتالیســت را بایســتی بتــوان در سرتاســر

ریختــه شــده و ســپس پایههــای ســیلیکاژل بــرروی

بــه ایــن کــه چــه مقــدار فلــز فعــال در ســطح کاتالیســت

پایــه و جــزء فعــال در کــوره حرارتــی قــرار داده شــد تــا

ســاختمان آن پخــش و توزیــع نمــود .بنابرایــن ،بــا توجــه

پخــش مــی شــود ،مقــدار مســاحت ســطح پایــه انتخــاب
مــی شــود و البتــه هــر چــه مســاحت ســطح پایــه

صفحــه مشــبک قــرار داده شــده و در ادامــه ظــرف حــاوی
کاتالیســت آمــاده شــود.

بیشــتر باشــد ،مناســبتر اســت .پایــه کاتالیســت کــه
در ایــن کار پژوهشــی انتخــاب شــده از جنــس ســیلیکاژل
اســت کــه دارای ویژگــی نقطــه ذوب بــاال اســت .هــر

چــه پایــه کاتالیســت دارای نقطــه ذوب باالتــری باشــد
و یــا حداقــل نقطــهی ذوب بیــش از کاتالیســت داشــته

باشــد مناســبتر اســت AlCl3 .یکــی از متداولتریــن
کاتالیســتهای فریدل-کرافتــس اســت .بــا ایــن حــال،

در فرآینــد گوگردزدایــی بنزیــن ،بــه خاطــر حــل شــدن

آن در بنزیــن ،بــه فــرم  AlCl3بــدون پایــه و بهصــورت
مســتقل از پــودر  AlCl3اســتفاده نشــده اســت ،زیــرا باعث
ایجــاد خوردگــی تجهیــزات فلــزی میگــردد .همچنیــن،

جداســازی آن از محصــول مشــکالتی را بــه همــراه دارد.

بنابرایــن بــرای اســتفاده از  AlCl3در گوگردزدایــی از

بنزیــن الزم اســت بارگیــری  AlCl3بــرروی یــک حامــل
یــا پایــه مناســب انجــام شــود [ .]12بــرای خــارج کــردن

قطــرات آب موجــود درحفرههــای پایــه بایــد قبــل از
اشــباع کــردن پایــه ،پایــه را فیلتــر و بعــد عمــل کلســینه

کــردن انجــام شــود .بــه ایــن ترتیــب ایــن روش دارای
معایــب آلودگــی محیــط زیســت و همچنیــن ،مراحــل

آمادهســازی مشــکلتری دارد .بــه همیــن خاطــر در ایــن

کار پژوهشــی از بارگیــری گازی بــرای تولیــد کاتالیســت

 AlCl3بــر پای ـه ســیلیکاژل اســتفاده شــده اســت .میــزان

موفقیــت در نشــاندن  AlCl3بــر پایــه یــا بــه عبارتــی،

راندمــان روش تلقیــح گازی بــا رابطــه  1و مقــدار جــزء
فعــال نشــانده شــده بــرروی پایــه یــا درصــد جــزء ترکیــب

بــا رابطــه  2محاســبه میشــود.

(×100 )1کاتالیســت وزن-پایــه وزن/کلرایــد آلومینیــوم

وزن= راندمــان روش تلقیــح گازی

(×100 )2کاتالیســت وزن-پایــه وزن/کاتالیســت وزن=

درصــد جــزء فعــال

AlCl3

پــودر  AlCl3مطابــق شــکل  1در قســمت پاییــن محفظــه

شــکل  1شــماتیکی از ســاختار ظــرف مــورد اســتفاده در
آمادهســازی کاتالیســت []13
ارزیابی کاتالیست
طیفسنجی مادون قرمز

()FT-IR

طیفســنج  FT-IR BOMENبــا مــدل  Arid-Zoneســری
 MBبــرای بهدســت آوردن طیــف  FT-IRکاتالیســت قبــل

و بعــد از بارگیــری مــورد اســتفاده قــرار گرفت .بــرای این

منظــور ،نمونههــا بــه شــکل قرصهــای  KBrتهیــه و
مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد .همــه طیفهــای  IRدر

دمــای  25 °Cثبــت شــدند .طیفهــای مــادون قرمــز

پایــه ســیلیکاژل و کاتالیســت در شــکل  2آمــده اســت.

در ایــن طیفهــا ،یــک برآمدگــی پهــن در عــدد

موجــی حــدود  3436-3438 cmمشــاهده میشــود
-1

کــه مربــوط بــه ارتعاشــات کششــی گــروه

Si- OH

انتهایــی و گــروه  OHمولکولهــای آب جــذب شــده

توســط پایــه کاتالیســتها میباشــند .هــر دو طیــف
در عــدد موجــی  1730-1635 cmبرآمدگــی متوســط و
-1

محــدودی دارنــد کــه نشــاندهنده ارتعاشــات خمشــی

گــروه هیدروکســیل آب جــذب شــده روی ســطح
کاتالیســتها اســت .همچنیــن یــک ســری طیفهــا

در محــدوده  1085-1090 cmنیــز وجــود دارد کــه
-1

نشــاندهنده حــرکات خمشــی و کششــی نامتقــارن
== Si-o-Si

میباشــد.
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شکل  2طیف  FT-IRازپایه کاتالیست قبل (نمودار باال) و بعد (نمودار پایین) از بارگیری آلومینیوم کلرید

بهعــاوه ،ارتعاشــات کششــی متقــارن و نامتقــارن

پیوندهــای  Si–O–Siدر محــدوده  960-980 cm-1نشــان
داده شــده اســت .برآمدگــی موجــود در طــول مــوج

cm-1

 550-560گویــای وجــود حلقههــای پنــج و شــش
عضــوی T–O–Tاســت .عالوهبرایــن ،برآمدگــی موجــود در
محــدوده  450-464 cm-1نشــاندهنده ارتعــاش خمشــی

Si-O

چهــار وجهــی میتوانــد باشــد .ارتبــاط دادن

برآمدگیهــای مشــاهده شــده بــا ارتعاشــات و حــرکات

پیوندهــای مختلــف از مرجــع [ ]12قابــل اســتنباط اســت.
اثـر دماهای مختلـف عمل پیوندزنـی کاتالیسـت AlCl3/ Silica Gel

بـر مقدار جـزء فعال و حـذف ترکیبـات گوگردی

اثــرات دمایــی عمــل پیوندزنــی بــرروی حــذف ترکیبــات

گوگــردی و مقــدار جــزء فعــال کاتالیســتهای
 AlCl3/ Silica Gelدر شــکل  3نشــان داده شــده اســت.
ل را میتــوان اینگونــه تفســیر نمــود کــه بــا
ایــن شــک 
افزایــش دمــا از 180بــه  240 °Cاجــزاء فعــال بــه آرامــی
شــروع بــه افزایــش میکننــد .ایــن در حالــی اســت کــه

مقــدار حــذف ترکیبــات گوگــردی بــه وضــوح کاهــش
مییابــد .ضریــب فعالیــت کاتالیســت کامــ ً
ا بــا تعــداد

اثــر نســبت جرمــی کاتالیســت  AlCl3/ Silica Gelبــر مقــدارجــزء فعــال و حــذف ترکیبــات گوگــردی

اثــر نســبت جرمــی  AlCl3نشــانده شــده برروی ســیلیکاژل

بــر میــزان حــذف ترکیبــات گوگــردی و مقــدار جــزء
فعــال در کاتالیســت بــا عمــل پیوندزنــی در دمــای

C

°

 180و در بــازه  4 hدر شــکل  4نشــان داده شــده اســت.
نســبت جرمــی  AlCl3نشــانده شــده بــرروی ســیلیکاژل
مطابــق بــا رابطــه زیــر تعریــف شــده اســت:

()3

Silica gel

/m

AlCl
3

R=m

بررســیها نشــان میدهــد وقتــی  R= 0/2باشــد،
محتــوای جــزء فعــال کاتالیســت  %12/83جرمــی خواهــد

بــود و باالتریــن مقــدار حــذف ترکیبــات گوگــردی بــا
میــزان  %53/27قابــل مشــاهده اســت .در  R> 0/2بــا
افزایــش میــزان  ،Rدرصــد جرمــی جــزء فعــال و نیــز

درصــد حــذف ترکیبــات گوگــردی کاتالیســت افزایــش

مییابــد و در  R< 0/2بــا افزایــش میــزان  Rمحتــوای
جــزء فعــال اندکــی افزایشــی خواهــد بــود امــا نــرخ حــذف

ترکیبــات گوگــردی کاهــش مییابــد.
نتایج حاصل از آزمایش XRD

نواحــی فعــال بــرروی ســطح کاتالیســت در ارتبــاط اســت

بــرای تعییــن مشــخصات کریســتالی کاتالیــزور از پــراش

نیــز نحــوه توزیــع آنهــا در کاتالیســت دسـتخوش تغییــر

آنــد مــس اســتفاده شــده اســت و تابشهــا بــا زوایــای

اثــر گــذاری کمتــری در افزایــش مقــدار جــزء فعــال اجزاء

محاســبه قطــر ذرات از رابطــه شــرر اســتفاده میشــود.

کــه ایــن مــورد میتوانــد بــا تغییــرات در مقــدار اجــزاء و

اشــعه ایکــس ( )XRDبــا دســتگاه  Philips PW 3373بــا

شــود .هنگامیکــه دمــای پیونــد باالتــر از  180 °Cباشــد،

 10تــا  90°و بــا ســرعت  0/22 min/°انجــام شــد .بــرای

دارد .بــا ایــن حــال ،نحــوه توزیــع را تغییــر میدهــد.

()4

=D
Kλ / B cos θ
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شکل  3اثرات دمایی عمل پیوند زنی برروی حذف ترکیبات گوگردی و مقدار جزء فعال

شکل  4اثر نسبت جرمی کاتالیست  AlCl3/ Silica Gelبر مقدار جزء فعال و حذف ترکیبات گوگردی
کــه در آن  λ=1/5406طــول مــوج تابش پــراشK=0/94 ،

ســیلیکاژل اســت .براســاس  1 JCPDزاویــه تابــش در

عــرض قلههــا و پهنــای پیــک در نیمــه ارتفــاع بیشــینه

 Clبهصــورت هیدروکســید و یــا اکســید باشــد .همچنیــن،

ثابــت پــراش θ ،طــول مــوج بیشــترین برآمدگــی و B

()FWHM

اســت .نتایــج و مقایســه حاصــل از  XRDبــرای

ســیلیکاژل و کاتالیســت تولیــد شــده در شــکل  5نشــان

داده شــده اســت .در بررســی کیفــی و کمــی پــراش
پرتــو ایکــس ( )XRDبــا توجــه بــه رابطــه شــرر هــر چــه

پهنــای پیــک در نیمــه ارتفــاع ( )FWHMکمتــر باشــد،
در واقــع انــدازه کریســتالها بزرگتــر اســت .از طرفــی،

هــر چــه شــدت برآمدگیهــا یــا بهعبارتــی ،ارتفــاع قلــه

برآمدگیهــا بیشــتر باشــد بیانگــر افزایــش کریســتالیتی
یــا میــزان درصــد کریســتالها در برآمدگــی مــورد نظــر
اســت .در همــه شــکلها در محــدوده 2 θ = 10-30°

برآمدگــی وجــود نــدارد و بیانگــر وجــود پایــه آمــورف

محــدوده  2 θ= 33-34°میتوانــد مشــخصه فازهــای  Alو

زاویــه تابــش در محــدوده  2 θ= 38-41°و 2 θ= 44-46°

میتوانــد بیانگــر فازهــای  Alو  Clو یــا  Cl-Alباشــد .در

زوایــای باالتــر نیــز میتوانــد بیانگــر ترکیبــات آلومینیــوم
و کلــر بهصــورت خالــص ،اکســید و یــا هیدروکســید
باشــد .همانطــور کــه در شــکل  5مشــاهده میشــود،

نتایــج  XRDبــرای ســیلیکاژل و کاتالیســت تولیــد شــده

نشــان میدهنــد کــه بــرای هــر دو عــرض برآمدگیهــا
یــا بهعبارتــی ،پهنــای پیکهــا در نیمــه ارتفــاع برابــر

بــوده کــه بیانگــر یکســان بــودن خصلــت کریســتالی دو

نمونــه اســت.

1. Joint Committee on Powder Diffraction Data
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شکل  5نمودار  XRDپایه کاتالیست با  XRDپایه کاتالیست آلومینیوم کلرید بر پایه سیلیکاژل

الزم بــه ذکــر اســت کــه خصلــت کریســتالی هــر دو
خیلــی ناچیــز و تقریبــاً آمــورف اســت .نمــودار XRD

غلظــت ســود باالتــر از  4 Nتأثیــر قابــل مالحظــهای در
حــذف ترکیبــات مرکاپتانــی نداشــته اســت.

بــرای کاتالیســت آلومینیــوم کلریــد بــر پایــه ســیلیکاژل
در 2 θهــای تقریب ـاً  115/751° ،95/78° ،100/077°کــه

بنزیــن

آنجــا کــه دســتگاه  XRDبــرای عناصــری کــه کمتــر از

اســت ،امــا بهعنــوان یــک عامــل تعییــن کننــده بحرانــی

بیانگــر فازهــای  AlCl3بــوده ،دارای برآمدگــی اســت .از
 %2در ترکیــب حضــور داشــته باشــند بهســختی قــادر

بــه تشــخیص کریســتالها اســت ،بــه همیــن دلیــل

الگوهــای  XRDســیلیکاژل و کاتالیســت مشــابه هــم بــوده
و بــا اضافــه شــدن مــاده  AlCl3جهشــی در نمــودار ایجــاد

نشــده کــه نشــاندهنده آن اســت کــه جــزء فعــال بــرروی
ســیلیکاژل بــا تجمــع کمتــر از  %2بــه خوبــی پخش شــده
اســت .در شــکل  6نمــودار  XRDاز آلومینیــوم کلریــد کــه

در ســاخت کاتالیســت اســتفاده شــده ،نشــان داده شــده
اســت.

بررسی اثرغلظتهای مختلف  NaOHدردمای 65 °C

در فرآینــد شستشــوی نمونــه بنزیــن قبــل از گوگردزدایــی

بــه منظــور حــذف فنــول و ناخالصیهــای مرکاپتانــی
موجــود در نمونــه از محلــول ســود اســتفاده گردیــد .بــا
توجــه بــه ایــن کــه غلظتهــای مختلفــی از محلــول

ســود در آزمایشــگاه تهیــه شــد و بــا نمونــه بنزیــن واحــد
کاهــش گرانــروی مخلــوط شــد ،نهایت ـاً از محلــول ســود

بــا غلظــت  4 Nاســتفاده گردیــد .ایــن نتایــج در شــکل7

نشــان داده شــده اســت .بــا توجــه بــه ایــن شــکل ،افزایش

بررســی اثــر دماهــای مختلــف بــر گوگردزدایــی از نمونــه

دمــا از جملــه عوامــل اثــر گــذار بــر میــزان گوگردزدایــی

کــه تغییــر آن موجــب تغییــر بســیار زیــاد درصــد
گوگردزدایــی شــود تلقــی نمیگــردد .افزایــش دمــای
فرآینــد از  65 °Cبــه بــاال موجــب کاهــش بــازده گردیــد،
افزایــش دمــا از طرفــی بــا کاهــش گرانــروی فــرآورده

نفتــی مــورد نظــر ،موجــب افزایــش میــزان انتقــال جــرم
میشــود و از طرفــی ،بــا افزایــش حرکــت مولکولهــا

موجــب ایجــاد اختــال در برهمکنــش بیــن مولکولهــا
میشــود .برآینــد ایــن دو اثــر ،کاهــش میــزان

گوگردزدایــی اســت .الزم بهذکــر اســت دمــای انجــام
آزمایــش بــراي نمونــه بنزیــن  15 °Cلحــاظ شــده اســت.

ایــن نتایــج در شــکل  8نشــان داده شــده اســت.
نتیجهگیری

بــا توجــه بــه نتایــج ارائــه شــده در جــدول  4میتــوان
اینگونــه اســتنباط کــرد کــه فرآینــد گوگردزدایــی بــه

روش آلکیالســیون بهصــورت موفــق بــرروی نمونــه

بنزیــن مــورد اســتفاده ،بــه انجــام رســیده اســت.
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شکل  6نمودار  XRDآلومینیوم کلرید استفاده شده در ساخت کاتالیست

شکل  7بررسی اثرغلظتهای مختلف  NaOHدردمای 65 °C

شکل  8بررسی اثر دماهای مختلف برگوگردزدایی از نمونه بنزین

علیرضا فضلعلی و همکاران
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جدول  4آنالیز نمونه بنزین واحد کاهش گرانروی و نمونه بنزین بعد از گوگردزدایی
مشخصات بنزین بعد از گوگردزدایی

مشخصات بنزین قبل از گوگردزدایی
وزن مخصوص

0/739

0/754

مقدار گوگرد ()ppm

11236

5250

فشار بخار ()bar

51/8

51

اکتان ()RON

98/1

93/3

اکتان ()MON

86/9

82/7

پارافینها ()%vol

27/2

32/5

الفینها ()%vol

35/2

31/1

نفتنها ()%vol

9/6

9/4

آروماتیکها ()%vol

27/3

27

بنزنها ()%vol

>1

>1

حجم اسید مالئیک انیدرید ()mg/g

<32

15

برم

<100

64

نقطه جوش اولیه ()°C

60

61/5

تقطیر )°C( )D86 Vol( 5%

70

71

تقطیر )°C( )D86 Vol( 10%

77

78/5

تقطیر )°C( )D86 Vol( 20%

88

88/5

تقطیر )°C( )D86 Vol( 30%

100

101

تقطیر )°C( )D86 Vol( 40%

112

112

تقطیر )°C( )D86 Vol( 50%

125

125/5

تقطیر )°C( )D86 Vol( 70%

149

149/7

تقطیر )°C( )D86 Vol( 80%

159

160

تقطیر )°C( )D86 Vol( 90%

174

174

تقطیر )°C( )D86 Vol( 95%

184

184/5

نقطه جوش نهایی ()°C

191

194/5

شــواهد ایــن امــر میتوانــد افزایــش دانســیته از مقــدار

چــرا کــه در صــورت وجــود مقادیــر زیــاد ترکیبــات گوگردی

 0/739بــه  0/754ناشــی از افزایــش انــدازه مولکولهــا بــا
آلکیالســیون ترکیبــات دیالفینــی و گوگردی (عموماً شــامل

ميشــود .در نتیجــه بــازده کمتــر شــده ،در نهایــت گوگــرد

افزایــش دمــای  FBPباشــد .نتایــج گوگردزدایی بنزیــن مورد

بــه  5250 ppmکاهــش یافتــه اســت .بــا ایــن حــال بــا توجه

ترکیبــات تیوفنــی) همــراه با ثبــات نســبی مقــدار الفینها و

در نمونــه بنزیــن ترکیبــات گوگــردی ســختتر جــدا
اولیــه نمونــه بنزین واحــد کاهــش گرانــروی از 11236 ppm

نظــر بــا کاتالیســت آلومینیــوم کلریــد بــر پایــه ســیلیکاژل،

بــه افزایــش دمــا کــه باعــث کاهــش گرانــروی نمونــه بنزیــن

 5آورده شــده اســت .میــزان گوگــرد اولیــه در نمونــه بنزیــن

بخــار شــدن نمونــه بنزیــن و ســنگین تــر شــدن نمونــه

 ،AlCl3اســید ســولفوریک و ســود ،آب و متانــول در جــدول

نیــز در درصــد حــذف گوگردزدایــی مؤثــر اســت .بــا افزایــش

میــزان گوگــرد اولیــه ،درصــد گوگردزدایــی کاهــش مییابــد

و افزایــش میــزان انتقــال جــرم شــده ،افزایــش دمــا موجــب

گردیــده کــه فشــار بخــار نمونــه بنزیــن نســبت بــه نمونــه

اولیــه کاهــش یافتــه اســت.
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جــدول  5نتایــج گوگردزدایــی بنزیــن مــورد نظــر بــا کاتالیســت آلومینیــوم کلریــد بــر پایــه ســیلیکاژل ،AlCl3 ،اســید ســولفوریک و
ســود ،آب و متانــول
نام

فرمول شیمیایی

گوگرد اولیه نمونه ()ppm

بعد از گوگردزدایی ()ppm

آب و متانول

H2O&CH3OH

11236

11200

اسید سولفوریک و سود

H2SO4&NaOH

11236

9500

آلومینیوم کلرید

AlCl3. 6H2O

11236

11050

آلومینیوم کلرید بر پایه سیلیکاژل

AlCl3/SiO2

11236

5250

مقــدار الفیــن و دیالفیــن نمونــه بنزیــن واحــد کاهــش

بــه  15و  64کاهــش پیــدا کــرده اســت .ایــن کاهــش

دســتگاه جهــت شناســایی مقــدار الفیــن و دیالفیــن،

و الفیــن در فرآینــد آلکیالســیون بــا تشــکیل مولکــول

گرانــروی بهعلــت از محــدوده خــارج بــودن از اســتاندارد
از آزمایــش  Bromine Noو  MAVنمونــه بنزیــن اولیــه

اســتفاده گردیــد کــه بهترتیــب از مقــدار  <32و

<100

نشــاندهنده ایــن موضــوع اســت کــه مقــدار دیالفیــن
جدیــد بــا نقطــه جــوش باالتــر هماهنگــي دارد.
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Introduction
In this study, the gasoline, which is the unit product
of reducing viscosity, contains di-olefin compounds
and sulfur compounds. The presence of these two
compounds and their reaction causes gum formation.
Gums are compounds formed by the oxidation and
polymerization of unstable olefins, which can cause
problems in the system if their concentration is too high.
Also, sulfur, one of the most abundant oil elements
after carbon and hydrogen, can cause environmental
pollution and cause acid rain [1]. For this reason, this
problem has been studied in two steps; In the first
step, the gasoline sample was washed with sodium
hydroxide to remove phenolic compounds, and in the
second step with a silica gel-based aluminum chloride
catalyst using simultaneous alkylation of sulfur and
di-olefin compounds by bonding these compounds
and forming heavier compounds with a higher boiling
point, which can be separated from the gasoline sample
by distillation, was performed. Desulfurized gasoline
can be injected into the output of the RFCC unit.
One method of desulfurization is desulfurization
based on alkylation. This method is divided into
two general categories. The first method is carbon
alkylation. This type of desulfurization is based on
alkylation with small-scale and large-scale sulfur
thiophene compounds for oil [2]. Another method is
the alkylation of sulfur. In this desulfurization method
based on alkylation, thiophenic compounds react

Accepted: November/04/2021

with iodine and methane in the presence of silver
tetrafluoroborate to produce -S-methyl sulfonium
salt [3, 4]. These sulfur compounds are alkylated and
then removed from the oil as a precipitate. As a result,
oil desulfurization is done effectively [2]. Alkylation
increases the number of atoms. Thus, the molecular
mass of the reaction product, or in other words, is an
organic chemical reaction during which an alkyl group
is attached to a molecule [5].
Materials and Methods
Preparation of Catalysts, Materials and Laboratory
Work Methods
The characteristics of gasoline used in this study to
eliminate or reduce total sulfur are given in Table 1. The
RH360-SH sulfur measuring device was used to analyze
the desulfurized gasoline sample. KF-Moisture Meter
model 870 KF was used to determine the amount of
water in the sample. Gasoline distillation analysis was
performed using an atmospheric distillation device by
the D86 ASTM standard. The Octane Analyzer Model
ZX-101XL was used to measure the octane number
of RON and MON of the gasoline sample. FT-IR
fuel analyzer, which was accurately measured by the
spectral measurement of benzene-toluene-paraffinaromatic and olefin parameters in the gasoline sample,
is used, too. To make the catalyst, since the catalyst's
active component was in the form of aluminum
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chloride powder, the gas inoculation method was used
to place it on the base.
Conclusions
According to the results, it can be inferred that the
desulfurization process by the alkylation method has
been successfully performed on the gasoline sample.
Evidence for this could be an increase in density
from 0.739 to 0.754 due to an increase in the size of
the molecules by alkylation of di-olefin and sulfur
compounds (usually including thiophene compounds)
with the relative stability of the olefins and an increase
in FBP temperature. The desulfurization results of
the desired gasoline with aluminum chloride catalyst
based on AlCl3 sulfuric acid silica gel and sodium,
water and methanol are given in Table 1.
Table 1 Results of desulfurization of gasoline with aluminum chloride catalyst based on silica gel, AlCl3, sulfuric acid
and soda, water and methanol, initial sulfur content 11236
ppm.
Chemical

Sulfur content after desulfurization
in ppm

H2O & CH3OH

11200

H2SO4 & NaOH 9500
AlCl3-6H2O

11050

AlCl3/SiO2

5250

References
1. Abolhamad G (1398) Fundamentals of oil refining, University of Tehran Press, 3188.
2. Song C (2002) New approaches to deep desulfurization for ultra-clean gasoline and diesel fuels:
an overview, Prepr, Pap Am Chem Soc Div Fuel
Chem, 47, 2: 438-444.
3. Shiraishi Y, Taki Y, Hirai T, Komasawa I (2001)
A novel desulfurization process for fuel oils based
on the formation and subsequent precipitation of
S-alkylsulfonium salts. 1. Light oil feedstocks, Industrial and Engineering Chemistry Research, 40,
4: 1213-1224.
4. Kalvinskas J, Hsu G, Ernest J (1982) Crude oil
desulfurization[Patent]. Patent Number USPATENT-4, 310, 049; US-PATENT-APPLSN-030831;
US-PATENT-CLASS-166-267;
US-PATENT-CLASS-166-303,
US-PATENTCLASS-208-241, 1982.
5. Dabiri Esfahani H (1364) Petrochemical, Jihad
Daneshgahi Publications, 3.

