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   مهربانم پدر استوار، کوه 

  مادرم زمین، فرشته ترین آسمانی        

  علیرضا ، همراهم ترین صمیمی   

 همسرم ، من زندگی  سبز حامی و         
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 چکیده

  4N3C-gو  SBA- 15های نانوساختاربه ترتیب به روش تلقیح خشک  و روش مکانیکی  بر روی پایه 3MoOدر این پژوهش، اکسید فلزی 

در فرایند 4N3C-/g310%MoOو SBA35%MoO/-15هایقرار داده شد و پس از یافتن مقادیر بهینه بارگذاری اکسید فلزی، نانوکاتالیست

 بنزوتیوفن ، دیODSند های سنتز شده در فرای( مورد استفاده قرار گرفتند. برای بررسی عملکرد نانوکاتالیستODSگوگردزدایی اکسیداسیونی)

(DBT) ی هدف در مدل نفتی با غلظت به عنوان گونهppm 0111  2انتخاب شد و  ازO2H  به عنوان عامل اکسیدکننده و استونیتریل به

و زمان  DBT2O2H/عنوان حالل استخراج استفاده شد. در ادامه، برای بهینه کردن شرایط عملیاتی شامل دما، مقدار کاتالیست، نسبت مولی 

بنکن به کار گرفته شد. از میان -( با مدل سطح پاسخ و روش باکسDOEها نرم افزار طراحی آزمایشات)برای هرکدام از نانوکاتالیست

ها برای هردو کاتالیست پیشنهاد داد که نتایج ترین تطابق با دادهی درجه دوم را به دلیل بیشهای مختلف، طراحی آزمایشات معادلهمدل

، DBT2O2H/=9، نسبت مولی g10/1، مقدار کاتالیست C55=T°به صورت  SBA35%MoO/-15سازی برای نانوکاتالیست از بهینهحاصل 

، نسبت مولی g19/1، مقدار کاتالیست C01=T°به صورت   4N3C-/g310%MoOدقیقه و برای نانوکاتالیست  99مدت زمان 

99/8=/DBT2O2H  15های تربن میزان  بازدهی برای نانو کاتالیستشدقیقه به دست آمد. بی 55و مدت زمان-/SBA35%MoO   و

4N3C-/g310%MoO  بینی شد.پیش 0/90و % %011ی عملیاتی، به ترتیب در شرایط بهینه 

آزمایشات  ای که توسط طراحیهای سنتز شده در حذف دیگر ترکیبات گوگردی، در شرایط بهینهدر ادامه، برای بررسی عملکرد نانوکاتالیست

پذیری اجزا به صورت  ( آزمون راکتوری گرفته شد که ترتیب واکنشTh( و تیوفن)BTبنزوتیوفن) ppm 0111های نفتیبیان شد از مدل

DBT > BT > Th  توان به باالتر  بودن چگالی الکترونی ترکیب مشاهده شد که دلیل آن را میDBT  نسبت داد. همچنین، قابلیت بازیابی

g310%MoO/-و   SBA35%MoO/-15برای  %6و  %5مرحله بازیابی به ترتیب کاهش بازدهی  9ها ارزیابی شد که پس از ستنانوکاتالی

4N3C های ها در حذف ترکیبات گوگردی بنزین و گازوئیل تهیه شده از مرکز پخش فراوردهمشاهده گردید. در پایان، عملکرد نانوکاتالیست

و برای نانوکاتالیست   99، % 07/69مقادیر %  SBA35%MoO/-15ه ترتیب برای نانوکاتالیست نفتی کرمانشاه بررسی گردید که ب

4N3C-/g310%MoO % حاصل شد. %90و  79/58مقادیر 

 

  (DOE)طراحی آزمایشات(، DBT)بنزوتیوفندی ،نانوکاتالیست ،(ODS) گوگردزدایی اکسیداسیونی واژه های کلیدی :
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 2 ............................................................................................................ بشر امروز يزن ن دج ينف  مش ،گت و نفت تیاهم. 2ت1

 2 .......................................................................................................................... ينف  رهگرراوجده و خگم نفت بگتیترک. 3ت1

 3 .......................................................................................................... ينف  مش ،گت و نفت دج موجود رنونرد بگتیترک. 4ت1

 4 ........................................................................................................................ ينف  مش ،گت از یينونردزدا ضروجت. 5ت1

 5 ..................................................................................................................................... یينونردزدا رهگجوش انواع. 6ت1

 5 ........................................................................................................................................ ي جوژنیه یينونردزدا. 1ت6ت1

 5 ............................................................................................................................................. ي  یز یينونردزدا. 2ت6ت1

 6 .............................................................................................................................................. يجذب یينونردزدا. 3ت6ت1

 6 ........................................................................................................................................ ياس خراج یينونردزدا .4ت6ت1

 7 .............................................................................................................................. يبحران روق یق بگ یينونردزدا. 5ت6ت1

 7 .......................................................................................................................................... يشیاک گ یينونردزدا. 6ت6ت1

 8 .............................................................................................................. يونی اسیاک  یينونردزدا رهگجوش انواع. 1ت6ت6ت1

 11 ................................................................................................................. يونی اسیاک  نونردزدایي رهگچگلش. 2ت6ت6ت1

 ODS ....................................................................................................................................... 11   یررا ا  صگد.  3ت6ت6ت1

 13 ................................................................................................................................ یاکتابخانه مطالعات دوم فصل

 14 ............................................. هگین يگتیعمل طیشرا و يونی اسیاک  یينونردزدا   یررا دج جر ه کگج به رهگ  تیبرکگتگل رمروج. 1ت2

 21 .......................................................................................................... يونی اسیاک  یينونردزدا بر اس خراج حالل اثر. 2ت2

 21 .............................................................................................................. يونی اسیاک  یينونردزدا بر  ک   هیاک  اثر. 3ت2

 22 ................................................ يونی اسیاک  یينونردزدا   یررا رهگ تیکگتگل دج ش ه نرر ه کگج به رهگهیفگ از يبرخ يبرجس. 4ت2

 22 ............................................................................................................................... مزوحفره گنیب  سیلیس رهگهیفگ. 1ت4ت2

 SBA-15 .................................................................................................................................................... 24. 1ت1ت4ت2

 25 ............................................................................................................................................. گنیب  کربن رهگهیفگ. 2ت4ت2

 26 .......................................................................................................................................................... نرارن. 1ت2ت4ت2

 27 ............................................................................................................................ (g-BN) ی رین بوجن نرارن. 1ت1ت2ت4ت2
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 31 ........................................................................................................................................ هاروش و مواد سوم فصل
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 32 ................................................................................................................................................... هگ تیکگتگل س  ز. 2ت3
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 4N3C-/g3MoO ......................................................................................................................... 33  تیکگتگل س  ز. 2ت2ت3
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 34 ..................................................................................................................................................... شییزمگ سگمگنه. 4ت3

 35 .............................................................................................................................................. شییزمگ انجگم جوش. 5ت3

 36 .......................................................................................................................... نونرد زانیم ررینان ازه رهگجوش. 6ت3

 36 .................................................................................................................................... نگزک هیال يکرومگتونرار. 1ت6ت3

 37 ............................................................................................................................... کل نونرد ررینان ازه ت ت. 2ت6ت3

 38 ............................................................................................................................... هگ تیکگتگل یيش گسگ رهگیزمون. 7ت3

 41 ..................................................................................................................................... (DOE)شگتییزمگ يطراح. 8ت3

 DOE ....................................................................................................................... 41 و  OFATرهگجوش تفگوت. 1ت8ت3

 41 ........................................................................................................................................ بحث و جینتا چهارم فصل

 SBA3MoO ......................................................................................................... 42/-15  تیکگتگل به مربوط مطگلعگت. 1ت4

 MoO3/SBA-15 ................................................................................................... 42  تیکگتگل یيش گسگ رهگیزمون. 1ت1ت4

 42 ............................................................................................................................ (XRD) کسیا راشعه فراش. 1ت1ت1ت4

 43 ...................................................................................................... (FT-IR)  هیروج لیتب - رمز مگدون س جفیط. 2ت1ت1ت4

 43 ....................................................................................................... (EDX) کسیا فرتو رانرژ فراش يس ج فیط. 3ت1ت1ت4

 BET ................................................................................................................................................. 44 یزمون. 4ت1ت1ت4

 SEM)-(FE ...................................................................................... 46 ي انیم لین  يجوبش يالک رون کروسکوپیم. 5ت1ت1ت4

 SBA  ..................................................................................... 47-15 رهیفگ رجو بر 3MoO ربگجنذاج زانیم اثر يبرجس. 2ت1ت4

 SBA3MoO .............................................. 47/-15  تیکگتگل ربرا شگتییزمگ يطراح از اس فگده بگ يگتیعمل طیشرا رسگز هیبه. 3ت1ت4

 SBA3MoO ....................................................................... 44/-15  تیکگتگل ربرا  DOEيان خگب م ل صحت يبرجس. 1ت3ت1ت4
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 . مقدمه1ـ1

اهمیت حفگظت از محیط زی تن به موضوع مهمي دج محگرل علمي تب یل امروزه نونردزدایي از برش هگر نف ين بگ توجه به 

هگر نگهمگنن ( و بگ به کگجنیرر کگتگلی تODS) 1دج این فژوهش برانیم تگ بگ اس فگده از جوش نونردزدایي اک ی اسیوني ش ه است.

 هگر  نف ي جا کگهش دهیم.میزان ترکیبگت نونردر موجود دج برخي رراوجده

هگر ین جا مخ صرا شرح خواهیم داد و فس از معرري ترکیبگت نونردر موجود ب  ا ترکیبگت نفت  خگم و رراوجدهدج این رصل ا

م هگر نونردزدایي خواهیدج نفت و مش ،گت ینن ضروجت حذف این ترکیبگت جا بیگن خواهیم کرد. دج ادامه به معرري انواع جوش

 ار خواهیم داشت. اسیوني تمرکز ویژهفرداخت و فس از شرح مخ صر هر جوشن بر جوش اک ی 

 

 اهمیت نفت و مشتقات نفتی در زندگی امروز بشر. 2ـ1

تگ فیش از واجد ش ن نفت به مفهوم امروزر دج زن ني ان گنن مواد شیمیگیي موجد نیگزن بر اثر تغییر و تب یل ص گیع نیگهي و 

یبگت موجد نیگز ب یگجر از ترک راولیه برار تهیه ربیعي به ع وان مگدهیم . امگ دج اوایل  رن بی  م نفت خگم و نگز طحیواني ب ست مي

نفت و مش ،گت ین نه ت هگ دج بریوجدن نیگزهگر ان گن دج  .استو جوزارزوني فی ا کرده ان گنن اهمیت حیگتي

 است.  موجب ش ن،شي ب یگدر داجدن بلکه فی ایش و تکگمل ص گیع نونگنون مهمي جا  الیگف و انرژر نوختس رزمی ه

 بگزاج هب سوزب زین مگشین هگمیلیون و نررت خود به عمومي رج به سوزدجون موتوجهگر کگجبرد خگمن نفت فگالیش بگ همزمگن

 ن دج تهیه ب یگجر از  طعگت…هگر نف ي عالوه بر مصرف دج زمی ه سوخت وسگیل ن،لیهن جوغن موتوج و امروزه رراوجده .ش  عرضه

هگ جا که ینگزن  ب فالس یکي  راتومبیل جا از مواد رار داجد و تالش بر این است تگ ب نهوسگیط ن،لیهن ن،ش اجزن هموجد نیگز سگخت 

 .دست یوجدهتوان باز فلیمریزاسیون ترکیبگت نف ي مي

  طعگت زا جرب یگ سگخت دج ح ي و هگمگهواجه و رضگیي هگرسفی ه ک   ه ه ایت هگرموشک سوخت تهیه دج نف ي هگررراوجده

 ویژه به. شودمي  قمش نف ي ترکیبگت از هگبیوتیکین ي ح ي و داجوهگ بیش ر ر اولیه رهمچ ین مگده .داجد اسگسي کگجبرد هگین داخلي

 .بگش مي ف روشیمي محصوالت و نف ي مش ،گت از … و هگکشبگک رر ک   هن فگک مواد تمگم ت،ریبگً

 

 های نفتیفراوردهترکیبات نفت خام و . 3ـ1

هگ ترکیبگتي شون . هی جوکربننگمی ه مي 2از دی نگه شیمیگیين نفت ترکیبي از ص هگ ترکیب مولکولي است که هی جوکربن

  شودشودن نفت خگم نگمی ه ميان . الب ه نف ي که از چگه بیرون یوجده مي( تشکیل ش هH( و هی جوژن)Cه     که از دو ع صر کربن)

طگجن کگمیون ر خط لولهن  ظ بگش . نفت خگم به وسیلهیار مگیل به سیگه بوده و ممکن است مگن   یق جوان یگ مگن    یر غلکه مگیعي  هوه

جا فگالیش  هگر بگ یمگن ههگ و اسی هگن هی جوکربنجگ فس از ج ا کردن نمکیگ کش ي به مکگني به نگم فگالیشگگه م  ،ل ش ه و دج ین

 و مواد موجد نیگز به دست یی .ر هگر موجد نیگز به م ظوج تگمین انرژتگ رریوجدهک    مي

بگش  بلکه دج همگن هگر ریزیکي و شیمیگیي ه     که نه ت هگ از می اني به می ان دیگر ب یگج ن  رده مينفت خگم داجار ویژني

 می ان نف ي نیز داجار مشخصگت نونگنوني است.

                                                           
1.Oxidative Desulfurization 
2. Hydrocarbon  
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ب  ر نفت ب  ر که از دی نگه ا  صگدر حگیز اهمیت است ت، یم ر موجود استن بگ این حگل نوعي دس هب تعگبیر زیگدر از طب،ه

استن ب گبراین وزن مخصوص بگ هگر کربن تشکیل ش هجگ که اسگسگ نفت خگم از مولکولاز ین بگش .مي 2و س گین 1خگم به سبک

 1تگ  7/2ر هگر نونگنون دج مح ودهمخصوص برار نفت خگم ک  . وزن( به طوج معکوس تغییر ميH/C) Cبه  Hن بت اتمي 

م غییر است. جوشن است که این تغییرن بگزتگق ترکیب  52-72شود که مگبین بیگن مي API  3بگش ؛ که اغلب به صوجت دججه مي

مل دج شرایط تولی ن ح هگر این تفگوتهمه هگر زیگدر است.هگر شیمیگیي است که هریک ن بت به دیگرر داجار تفگوتخگنواده

  ن ترکیب لزوم داننذاجد. ب گبراین هگر مش ق ش ه از ین تگثیر ميخگم و رریوجده سگزر و فگالیش م  گسب بگ نوع نفتو ن،لن ذخیره

 [. 1نمگی  ]نفت خگم بگ د ت هرچه ممکن ضروجر مي

 

 ترکیبات گوگردی موجود در نفت و مشتقات نفتی .4ـ1

دجص  تغییر  81/7تگ  23/2ترین ع صر بع  از کربن و هی جوژن دج نفت خگم است. م وسط نونرد دج نفت خگم ازنونرد رراوان

لفی  و[. ترکیبگت نونرد به دو صوجت یلي و مع ني دج نفت خگم وجود داجن . نونرد مع نين از  بیل نونرد ع صررن س2ک   ]مي

[. م بع اصلي نونرد جا دج نفت خگم 3توان  وجود داش ه بگش  ]( به صوجت حل نش ه یگ معلق دج نفت خگم ميFeSهی جوژن و فیریت)

 نشگن 1-1کلهگر ترکیبگت یلي نونردداج دج شب  رده  . طب،ههگ تشکیل ميهگن سولفی هگ و تیور یکترکیبگت یلي از  بیل تیول

بگش  .مي ر بگالتر داجار م،گدیر زیگدر ترکیبگت نونردداج فیچی ه5و دان ی ه 4خگم بگ وی کوزی ه است. نفتداده ش ه

 

 

 

 [3بندی ترکیبات گوگرددار در نفت خام]. طبقه1 ـ1 شکل

                                                           
1. Light 
2. Heavy 
1. American Petroleum Institute  
2. viscosity 
3. density    
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 یسگن هی جو یگ به وسیله حراجت  بسولفی هگر غیرحل،ور یلیفگتیک )تیو اترهگ( و سولفی هگر حل،ور دج رریی   نونردزدایي ه

 2(BTهگ )ب زوتیورن)ن و ب زولوگ 1(Thهگ)هگر یجومگتیکين از  بیل تیورنشون . به عبگجت دیگرن نونرد موجود دج حل،هحذف مي

 ده  . حذف نونرد( م،گومت بیش رر دج رریی   نونردزدایي هی جو وتب یل حراجتين از خود نشگن مي3(DBTن در ب زوتیورن)

 ر مهم دج ص گیع نفت و ص گیع واب  ه به ین است.موجود دج نفت خگم یک م گله

 

 ضرورت گوگردزدایی از مشتقات نفتی. 5ـ1

جگیي که ین بگش . ازمي زی ت محیط و ان گن سالم ي برجور مخرق و ج ر تگثیرات بگ نگمطلوق ار نف ين ف ی ه هگریلودني

 به نف ي هگربرش این از ترکیبگت این بگش  ن حذفمي نف ي هگریالی  ه ترینمهم از نف ي هگربرش دج موجود نونردداج ترکیبگت

 مهم ب یگج رلزات خوجدني و اسی ر بگجان هوان تولی  یلودني م عگ بگ و اح راق به ه گگم " XSO "نگزر هگریالی  ه دلیل تولی 

است ش ه تصویب هگسوخت دج موجود نونرد میزان تعیین برار مخ لف کشوجهگر طرف از اس گن اجدهگیي دلیل همین  به .بگش مي

هگر موجد اس فگده برار حمل و ن،ل بگ تصویب  گنون هوار فگکن اب  ا به ع وان مثگل دج ایگالت م ح ه میزان نونرد دج سوخت

 2226و  2225و 2222هگر ن به ترتیب دج سگلppm  15نppm  52نppm 352و سپس به  1112دج دهه ppm  522به ppm  2222از

است. سگیر کشوجهگر تصویب کرده 2223جا برار نگزوئیل دج سگل  ppm12است. دج اجوفگن کشوج یلمگن ح ا ل نونرد گر هکگهش ی

ر [. مجموعه4ان  ]فیش هگد کرده 2228جا دج سگل  ppm12ر اجوفگ و ژافن نیز اس فگده از نگزوئیل بگ میزان نونرد کم ر از عضو اتحگدیه

 برار ج ی  هگرجوش رتوسعه و اس گن اجدهگ این به جسی ن جاس گر دج فژوهش و نردی ه تگ  تح،یق نیرانه سبباین  وانین سخت

  .نونرد صوجت نیرد میزان کگهش

 

 التمصرف محصو ه گگم دج چه و خگم نفت فگالیش حین دج چه م ع در جا اشکگالت خگمن نفت دج موجود نونردر ترکیبگت

 برنج و مس رلزات جور هگ برهی جوکربن دج مرکگف گن شودنمي موتوج خوجدني ب زین بگعث دج نونرد ک   . وجودمي ایجگد نف ي

 وجن هخ هم یزاد نونرد. داجد اثر م في نف ي محصوالت جنگ کیفیت و سرق جور بر و نمگی خوجدني مي ایجگد هوا مجگوجت دج

. ده مي کگهش جا سرق اتیلت را و تأثیر داش ه اثر ب زین اک گن ردججه جور و هم بر هگتیورن و سولفی هگ سولفی هگن در مگن   بودهن

یجگد ا مگزوت دج همچ ین. شودمي موتوج دج ایجگد جسوق و  طعگت ررسگیش ارزایش بگعث نونردر دیزلن ترکیبگت سوخت دج

 ودوج به جا سخ ي جسوبگت و نردن مي اک ی  ش ن م،گبل دج ش ن م،گومت کم بگعث نیز هگجوغن دج و نموده ش ی  خوجدني

 [.5یوجن  ]مي

 هگرتمگم برش یبگًت،ر شودن نونردزدایي نیز کوجه نفت بگش  الزم انر .یگب مي ارزایش سگله هر کوجه نفت از نونردزدایي اهمیت

 ش همي نونردزدایيهگ فگالیشگگه دجتمگم  بالً ب زین و سفی  نفت نف گن زیرا نگزوئیلن شودن مي نونردزدایي بگال نونرد بگ خگم نفت

 کگمل طوج به گمخ نفت تمگم یگ شود و نونردزدایي ج انگنه طوج به خگم نفت هگربرش ییگ یی  کهمي فیش م أله این ب گبراین. است

 اجگزه م یر این مثگلن برار. بگش بیش رر داش ه ب یگج هگیيمزیت دوم م یر جس مي نظر به اول نظر دج شود؟ نونردزدایي و یک جگ

 و واح  سگخت هگرهزی ه کگهش امکگن که ترکیب شون ن بزجگ واح  دجیک بگهم نونردزدایي واح هگر مخ لف ده مي

 ینگگه خوجدني تجهیزات شودن نونردزدایي ین جور بر عملیگت فگالیش از فیش خگم نفت انر سگزد.مي رراهم جا هگر عملیگتيهزی ه

 

                                                           
1.Thiophene   
2. Benzothiophene  
3. Dibenzothiophene 
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 تعمیرات و نگه اجر دج هم و واح  دجسگخت هم نذاجرنسرمگیه هم دج ب گبراین یگب ن مي کگهش زیگدر  اجم، به فگالیشگگه 

 کگهش وی کوز کوجه نفت رریی  ر که مشکالت است این خگم نفت از نونردزدایي دیگر [. مزیت6شود ] جویي صرره توان مي

 .نیردمي  راج رریی   تحت خگم نفت همراه نیز مگده زیرا این یگب مي

 های گوگردزداییانواع روش. 6ـ1

 شون  که عبگجت   از: هگر نونردزدایي به طوج کلي به شش دس ه ت، یم ميجوش

 1(HDSهی جوژني ) -

  2(BDSزی  ي ) -

  3(HDSجذبي ) -

 4اس خراجي -

 5(SCWیق روق بحراني ) -

 اک گیشي -

گن و دج ان هگ جوش اک ی اسیوني جا بگ جزیگت بیش رر بی فردازیمهگ ميکه دج ادامه به طوج مخ صر به توصیف هریک از این جوش

 نمگییم.و تحلیل مي

 

 . گوگردزدایی هیدروژنی1ـ6ـ1

ترین جوش موجد اس فگده برار کگهش نونرد از نفت خگم دج ص عت نفت است. ترین و تجگجرنونردزدایي هی جوژني معمول

شود تگ بگ ارزودن هی جوژن به استن به جاک وج واجد مي HDSکه مخ ص ر کگتگلی  ي دج این جوش همزمگن نفت و هی جوژن بر فگیه

تر موجد اس فگده  راج که بیش HDSهگر اس گن اجد ترکیبگت نف ي ب وان ترکیبگت مزاحم حگور نونرد جا حذف نمود. کگتگلی ت

ن نونرد موجود دج ترکیبگت یلي HDSی   [. دج طول ررا7مولیب ن/یلومی گ ه     ]-مولیب ن/یلومی گ و کبگلت-نیرن  شگمل: نیکلمي

ن به سولفی  هی جوژن C382°تگ  C332°بگج و دج دمگر  32-62هگر ذکر ش ه ن رشگج م وسط هی جوژن نونردداج دج حضوج کگتگلی ت

و سگخ گج مولکول نونردر ب  گي داجد. هرچه این سگخ گج  شود. سرعت واک ش نونردزدایي هی جوژني به ان ازهتب یل مي

 [.8تر بگش  از سرعت واک ش کگس ه خواه  ش  ]فیچی ه

 

 . گوگردزدایی زیستی 2ـ6ـ1

گت نونردر نیرد که توانگیي تخریب ترکیبهگ صوجت مينونردزدایي زی  ي دج دمگ و رشگج فگیین و دج حضوج میکرو اجنگنی م

[. دج این جوش 1فذیر است ]ي م گسب امکگنهگر میکروبجا داجن . نونردزدایي از نفت خگم به طوج م  ،یم بگ ان خگق نونه

نیرد که این توانگیي جا داجن  که نونرد موجود دج صوجت مي 6هوازرداد طبیعي براسگس بگک رر بينونردزدایي طي یک جخ

                                                           
1. Hydro Desulfurization  
2. Biodesulfurization(BDS)  
3. Adsorptive desulfurization 
4. Extractive Desulfurization  
5. Supercritical Water-Based Desulfurization (SCW) 
6. Anaerobic  
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 هتوان   بهگ ميهگر موجود دج بگک ررهگر موجود دج نفت جا ب ون کگهش کیفیت اجزش سوخت حذف ک   . ینزیم1هی روسیکل

 [.  12نمگی   ] ج ا هم از جا نونرد- کربن اوجبیت ک    و سپس نونرد جا اک ی  ان خگبي طوج

ر کم و  یمت فگیین ین است.  دج حگل حگضر نونردزدایي نفت به جوش سرمگیه HDSدج م،گی ه بگ  BDSر از مزایگر بگل،وه

BDS لن ر ت اجکگت و به اشتن حمل و ن،است؛ این دالیل به طوج عم هن م گلهبه چ   دلیل به صوجت تجگجر به کگج نرر ه نش ه

 ر تولی  یگ دج محیط فگالیشگگه است.هگ دج زمی هسگزر و اس فگده از میکرواجنگنی مذخیره

 

 . گوگردزدایی جذبی3ـ6ـ1

بگ ا بگل ب یگجر مواجه ش ه است. این رریی    HDS صگدر جگیگزین یگ تکمیلي برارنونردزدایي جذبي به ع وان یک رریی   ا  

مح وق ش ه و  HDS به دلیل ظرریت ن ب گً کم واح هگر جذق و بگزیگبي کگتگلی تن معموالً به ع وان یک رریی   تکمیلي برار

 م،گوم نونردر دج ح ود ر ترکیبگتجا فشت سر نذاش ه بگش   و حگو HDS هگیي که یک مرحلهبرار نونردزدایي خوجاک

ppm522 این رریی    گبلیت نونردزدایي ترکیبگت نونردر دج شرایط مالیم عملیگتي ن بت. جس نونرد بگش  ن م گسب به نظر مي 

 هنیکل دج حگلت رلزر ب .دج حضوج و یگ ع م حضوج هی جوژنن بگ اس فگده از رلزات واسطه نظیر نیکلن مس و جور جا داجد HDS به

  .یردنار دج نونردزدایي جذبي موجد اس فگده  راج ميبگالر ین به نونرد به طوج ن  رده فذیررو نزی ش دلیل ظرریت جذق

این جوش نونردزدایي به توانگیي جگذق جگم  برار جذق ان خگبي ترکیبگت یلي نونردداج از نفت ب  گي داجد. کگجایي این 

هگن مگن   ان خگبي بودن جوش برار ترکیبگت یلي نونردداج ن بت به هی جوکربنجوش به خواص جگذق ب  گي داجدن خواصي 

 نیرد:ظرریت بگالر جگذقن فگی اجر و  گبل بگزیگرت بودن جگذق. به طوج کلي جذق به دو جوش صوجت مي

 شون .جذق ریزیکين جگیي که ترکیبگت نونردداج برار ج اسگزر م حمل تغییرات شیمیگیي نمي

 شگمل واک ش شیمیگیي بین ترکیبگت نونردداج و سطح جگذق جگم  است. جذق شیمیگیين

 هگن یلومی گن سیلیکگهگرهگیي مگن   کربن رعگل ش هن زیولیتشون ن جگذقمواد جگذق زیگدر برار نونردزدایي یزمگیش مي

 [.13 -11ان  ]ش ه یزمگیش ش هر ت،طیر ( برار نونردزدایي از نمونه نف ين نف گ و مگدهMOFهگر یلين رلزر )شکل و جگذقبي

 

 . گوگردزدایی استخراجی4ـ6ـ1

نونردزدایي به جوش اس خراج به حاللیت ترکیبگت نونردداج دج حالل معی ي ب  گي داجد. این ررای   بر این اسگس اس واج 

مگیع -جا اس خراج  مگیع[. این جوش 14هگ دج حالل م گسب  گبل حل ه     ]تر از هی جوکربناست که ترکیبگت نونردداج بیش

 [.15میگوی   چرا که دو رگز مگیع بگی  غیر گبل ام زاج بگش   ]

م و حالل بگ هم ک  . اب  ا نفت خگاین ررای  ن ررای  ر کگمال ریزیکي است که  دج ین خوجاک دج تب یالت شیمیگیي شرکت نمي

هگ ربنشون . بع  از ج اسگزر هی جوکل حالل اس خراج ميمخلوط و ترکیبگت یلي نونردداج به دلیل حاللیت بیش ر دج حاللن داخ

شون  و ک   . دج طول ررای   ت،طیر ترکیبگت یلي نونردداج از حالل ج اسگزر ميکه نونرد کم رر داجن ن دج ررای   شرکت مي

 [.14رشگج فگیین است ] نردد. ویژني مهم این ررای   کگجبرد ین دج شرایط دمگ وحالل بگزیگرت ش ه و دوبگجه به چرخه بگزمي

هگ و شرایط بهی ه برار ح اکثر اس خراج ترکیبگت یلي نونردداج بگ هگر مرسوم: ان خگق اس خراج ک   هاس خراج بگ حالل

[ن 17هگیي مگن   اس ونن اتگنول ][. تگ ک ون حالل16فذیرر بگال برار کگجام  ش ن نونردزدایي اس خراجي ب یگج مهم است]ان خگق

                                                           
1. Heterocycles 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 12الي  52هگ ب  ه به تع اد درعگت اس خراج [. بگزده حالل18ان  ]داج  به کگج نرر ه ش ههگر نی روژنن نالیکول و حاللفلي اتیل

 [.14ان  ]دجص  به دست یم ه

[. بگزدهي اس خراج تگبع 16یگب  ]هگ ارزایش ميهگ دج حاللانر ترکیبگت نونرد به سولفون اک ی ه شون ن  طبیت و حاللیت ین

بیت حالل است امگ  طبیت ت هگ معیگج برار ان خگق حالل م گسب نی ت. از خواص دیگرر که بگی  دج ان خگق حالل م گسب دجنظر  ط

[. 14[. حالل بگی  از لحگظ ا  صگدر به صرره بگش  ]11توان به ن،طه جوشن ن،طه انجمگد و کشش سطحي اشگجه کرد ]نرر ه شود مي

 نیر و رراجیت ب یگج بگال بگی  دج نظر نرر ه شون .  ين یتشهگ از بگبت سمتگثیر برخي حالل

و ح ي دج دمگر اتگق دج حگلت  C122°هگر یلي  که دج دمگر زیر : مگیعگت یوني عبگجت   از نمک1اس خراج بگ مگیعگت یوني

له کگجبرهگر مگیعگت یونين اس فگده از [. از جم22-22نیرر بگش  ]ان  که  گبل ان ازهان . این مگیعگت غیررراج و رگ   رشگج بخگجرمگیع

توان برشمرد که به سرعت ن  رش یگر ه استن چون مگهیت یبگریزر مگیع جا مي-هگ به ع وان یک واسطه دج ررای   اس خراج مگیعین

ترین یسیب رای  ن کمرهگن ضمن ارزایش عملکرد هگ  گبل تغییر است این نوع حاللت بگ تغییر کگتیون یگ ینیون ینیگ یب وس ي این مگیعگ

 [.23جا برار محیط زی ت به همراه خواه   داشت ]

هگ هگر یگ هگلوژنهگیي از  بیل یلکیل سولفگتر امی ازولیومن فری ی یوم یگ کی ولی یوم همراه بگ ینیوندج م گبع مگیعگت یوني بر فگیه

یل خواصي مگن   ضریب فخش بگال برار ترکیبگت ني ای ه[. مگیعگت یو24بیش رین مگیعگت یوني ه     که خواص اس خراجي داجن  ]

ر فگیینن ت ریع دج ج اسگزر رگزهگ بع  از مخلوط ش ن و اس خراج جا هگن وی کوزی هتر برار هی جوکربننونردرن حاللیت کم

ر ترکیبگت مع ي که انیلي برار اجرار نونردزدایي اس خراجي ت،طیر م  ،یم نی    . ب ین هگر ای هداجن . مگیعگت یوني حالل

یگب ن زیرا هگ اک ی  ش ه بگش  ن کگجایي ررای   اس خراج بگ مگیعگت یوني ارزایش مينونردداج  بال به ترکیبگت سولفوک ی  و سولفون

 ترکیبگت نونردر اک ی  ش ه داجار ضریب توزیع بگالترر ه    .

 

 . گوگردزدایی با آب فوق بحرانی5ـ6ـ1

هگر حراني از خواص م حصر به رردر برخوجداج است که ین جا به محیط جذابي برار انجگم واک شر بیق دج نزدیکي ن،طه

ر بحراني یگ بگالتر است. یق دج نزدیکي ن،طه MPa1/22و رشگج  C347°ر بحراني یق دمگر ر ن،طهک  . مح وهشیمیگیي تب یل مي

واد یوني فذیرر کم برار مار برار مواد یلي و انحاللفذیرر فردام هر فیون هگر هی جوژني ین انحاللاز ینن به دلیل تضعیف شبکه

اني یگب . یق روق بحریگب  و حاللیت مواد یلي دج ین ارزایش ميالک ریک یق بگ ارزایش دمگ کگهش ميغیریلي داجد. ثگبت در

یمیزن  و یق دج شرایط محیط دج هم نمي هگ دج هر ن ب ي مخلوط شود. نفتتوان  بگ اک یژنن هی جوژن و ب یگجر از هی جوکربنمي

 [.25شود ]ر بحراني به یک رگز تب یل ميهگ بگالر ن،طهامگ مخلوط ین

و  2Hار حذف ک   امگ دج ترکیب بگ توان  نونرد جا به طوج دجخوج مالحظهنمي SCWده  که ن گیج تجربي نشگن مي

ج تن جسوق  SCWتوان   حذف شون . مزایگر اصلي دیگر مي هگر نونرد و رلزاتن نگخگلصيHDSهگر موسوم به کگتگلی ت

 [. 26توسط بخگج یق است ] H 2هگر غ ي از نونرد و تولی نونه

 

 . گوگردزدایی اکسایشی6ـ6ـ1

ه ک   ه و نونرد است. به طوج کلي این جوش شگمل دو مرحلر اک ی نونردزدایي اک گیشي شگمل واک ش شیمیگیي بین مگده

است  ر دوم حذف نونردک   و مرحلهاول اک گیش نونرد است که دج ین مگهیت ترکیبگت نونردداج تغییر مير استن مرحله

                                                           
1. Ionic Liquids 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 


