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چکيده
با توجه به کاربردهاي وسیع پارافین کلرینه شده سازگار با محیط زیست در صنعت و وجود مواد اولیه آن (پارافین و کلر) در کشور ،تولید صنعتی
این ماده ضرورت مییابد .هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر فرآیندي در تولید نیمه صنعتی این ماده میباشد .لذا با استفاده از یک پایلوت
نیمه صنعتی تاثیر درجه حرارت و میزان گاز کلر بر کیفیت محصول پارافین کلره مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که کلرینه کردن
پارافین به روش حرارتی در محدوده دمایی  57-57شروع شده و در محدوده دمایی واکنش  07-07بهترین کیفیت محصول بهدست میآید.
عالوه بر این با توجه به حجم راکتور پایلوت مورد استفاده که حدود ده لیتر بود ،بهینه میزان کلر ورودي حدود  1/4لیتر بر دقیقه تعیین شد .آن
همچنین مشخص شد در مقدار کلر باالتر از این مقدار محصولی با درصد کلرینه پایینتر و دانسیته کمتر بهدست میآید.
کليد واژه :پارافین کلره ،روش حرارتی ،تولید نیمه صنعتی ،بهینهسازي.
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مقدمه

ابعاد کوچکتر میتوان از این روش استفاده نمود .با توجه به

پارافینهاي صنعتی کلردار محصوالتی هستند که با انجام

اینکه فرآیند تولید پارافین کلرهها در دو فاز گاز و مایع انجام

واکنش کلریناسیون هیدروکربنها و بهصورت متداول از

میگیرد افزایش انتقال جرم فاز گاز -مایع اهمیت داشته و لذا

هیدروکربنهایی با کربن  17تا  37بهدست میآیند و حاوي

از راکتورهاي حبابی ،آکنهدار و همزندار براي انجام

 07تا  57درصد وزنی کلر میباشند] .[1این ترکیبات

واکنشهایی تولید پارافین کلره استفاده میشود ].[0

کاربردهاي متنوعی در صنعت دارند که از این جمله میتوان

تحقیقات متنوعی در ارتباط با بررسی روشهاي فرآیندي و

بهعنوان کاهش دهنده آتشگیري ،پوشش پارچههاي ضد

بهینهسازي فرآیند پارافین کلرهها صورت گرفته است که در

آب ،نرمکننده در صنایع پلیمري ،جلوگیريکننده از

این میان میتوان به کارهاي هندرسون و کرال [0] 1و ساتام

خوردگی ،آببند ،االستیکها و بهبود دهنده خواص رنگها

و بروله [17] 0اشاره کرد .ساتام و بروله بیان کردند که براي

و جالها اشاره کرد] .[0-3-4بهطور کلی اساس فرآیند تولید

بهینه کردن فرآیند پارافین کلره باید پارافین حداقل تا دماي

پارافین کلرهها وارد کردن گاز کلر به ترکیب ساختمانی

 77الی  07درجه سلیسوس پیش گرم شود ] .[11همچنین در

پارافینها است که در غیاب هرگونه محلولی و در بازه دمایی

سالهاي اخیر با استفاده از نرم افزار طراحی دادهها فرآیند

 177-67 °Cانجام میگیرد ] .[7دماهاي خارج از گستره فوق

تولید پارافین کلره از نظر مدت زمان ماند و دماي فرآیند بهینه

مناسب نمیباشند چون باعث ایجاد واکنشهاي نامطلوب

شده است و نشان دادند که بهینه زمان ماند  07دقیقه میباشد

میگردد و محصوالت تولید شده سیاه رنگ و ناپایدار می-

].[11

شوند .میزان کلریناسیون و ترکیب نهایی محصول به نوع

هدف اصلی این تحقیق بررسی شرایط عملیاتی و بهینهسازي

کاربرد محصول نهایی بستگی دارد .واکنش از نوع گرمازا

فرآیند تولید محصول پارافین کلره در حجم نیمه صنعتی

بوده لذا باید خنک کاري راکتور در طی انجام فرآیند مد نظر

است .لذا در این تحقیق برخالف روشهاي آزمایشگاهی که

قرار بگیرد ] .[5-6میزان کلریناسیون و ترکیب نهایی محصول

صرفاً بر اساس مواد با کیفیت باال و غیر تجاري و در شرایط

به نوع کاربرد محصول نهایی بستگی دارد.

آزمایشگاهی انجام میشوند ،امکان سنجی تولید پارافین کلره

دو نوع فرآیند پیوسته و ناپیوسته براي تولید پارافین کلرهها در

در اندازه نیمه صنعتی و با توجه به مواد اولیه موجود در بازار

مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است

داخلی بررسی شده است.

که در مقیاس صنعتی فرآیندهاي ناپیوسته بهدلیل هزینههاي
کم تجهیزاتی و زمان باالي واکنش ترجیح داده میشوند.
روشهاي تولید پارافین کلرهها نیز متنوع بوده و در کل از سه
روش کاتالیستی ،حرارتی و نوري در تولید این ماده استفاده
شده است .در این میان روش استفاده از منبع نور مانند المپ-
هاي ماوراء بنفش ،المپهاي فلورسنت ،المپهایی با سیم
پیچ تنگستن ،المپهاي حبابی معمولی و المپ قوس بخار
جیوه ،مشکالت صنعتی کردن داشته و اغلب در آزمایشات و

مواد و روشها
 مواد مورد استفادهدو ماده اصلی تولید پارافین کلره ،گاز کلر و پارافین است که
گاز کلر مورد استفاده در این تحقیق براي انجام فرآیند تولید
از شرکت کلرپارس تبریز در کپسول هاي  77کیلوگرمی با
فشار  5بار و با غلظت  00/6درصد تهیه شد .براي تهیه پارافین
مورد نیاز ابتدا آزمایشهایی بر روي  10نمونه پارافینهاي
موجود در بازار انجام شد در نهایت پارافین تولیدي شرکت
1- Henderson and krol
2- Satam and Borole
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صنایع شیمیایی ایران انتخاب شد (نتایج این بخش در این مقاله

کلر توسط لولهاي به قسمت پایین آن هدایت میشود .در

آورده نشده است) .این نوع پارافین داراي رنگ کامالً شفاف،

قسمت باالیی راکتور نیز یک نازل براي مکش و خروج

دانسیته  7/57و ویسکوزیته  6/4سانتی استوک میباشد.

گازهاي حاصل از فرآیند تعبیه شد که به سیستم مکش و

گاز نیتروژن از شرکت کلر پارس با خلوص حدود  00/0%و

تخلیه متصل میگردد .براي مشاهده روند فرآیند نیز یک

سود سوزآور ،با خلوص  %00از شرکت سود پرک تهیه

پنجره شیشهاي در قسمت جانبی راکتور تعبیه شده است که

شدند.

میتوان براي مشاهده رنگ و مواد اولیه و محصول و پیگیري

 پایلوت مورد استفادهدر این تحقیق از روش حرارتی براي تولید پارافین کلره
استفاده شد .اساس روش استفاده از حرارت براي آغاز و
پیشبرد واکنش است که حرارت مورد نیاز بهوسیله جداره
بیرونی راکتور ژاکت دار که معموالً یک سیال داغ مثل آب
یا بخار آب میباشد تامین میگردد .شکل  1شماي کلی
فرآیند نیمه صنعتی مورد استفاده براي تولید کلره پارافین در
این تحقیق را ارائه میدهد .این پایلوت شامل راکتور اصلی
واکنش ،سیستم گرمایش و سرمایش راکتور ،برج جذب
اسیدکلریدریک ،برج گازشور گازهاي واکنش نداده،
دستگاه مکش ،دبیسنج گاز کلر ،شیرسوزنی گازکلر ،گیج
فشار منفی ،دماسنج دیجیتالی و چندین عدد شیر جهت کنترل
جریانهاي ورودي و خروجی میباشند.

واکنش از آن استفاده کرد.
براي کنترل بهتر و سادهتر دما در طول فرآیند ،این راکتور
بهصورت دو جداره یا ژاکت دار طراحی و ساخته شد .با توجه
به جنس بدنه و امکان جوشکاري راحتتر بخش جداره
بیرونی یا ژاکت راکتور از جنس خود راکتور یا سرب ساخته
شد و توسط این جداره کنترل دماي فرآیند یا سرمایش و
گرمایش آن انجام گردید .این جداره داراي لولههاي ورودي
و خروجی است که به پمپ گردشی آب جهت انتقال حرارت
متصل گردیده است .در پایلوت مورد استفاده براي جذب
گاز اسیدکلریدریک از یک گاز شور استفاده شد .با توجه به
فراریت اسیدکلریدریک در دماي متداول واکنش ،این گاز
از سیستم به سمت باال رفته و خارج میگردد که بخارات
گازي اسیدکلریدریک که از محصوالت جانبی حاصل از
واکنش میباشد ،با عبور از داخل محلول آبی ،جذب آب
شده و اسید کلریدریک مایع با حداکثر غلظت  % 30تشکیل
میگردد .الزم بهذکر است که مقادیر جزئی از اسید
کلریدریک به همراه گاز کلر اضافی موجود در واکنش باقی
میماند .چون در محصول نهایی وجود اسید کلریدریک حتی
به میزان کم جایز نیست ،لذا براي زدودن مقدار جزیی اسید
کلریدریک از روش نیتروژن دهی استفاده شد .با نیتروژندهی
محصول در پایان فرآیند بهعمل میآید .اغلب گازهاي به تله

شکل :1شماي کلی فرآیند نیمه صنعتی پارافین کلره

راکتور مورد استفاده استوانهاي بوده که در قسمت پایین آن
از یک وسیله پخشکننده گاز کلر استفاده میشود که گاز

افتاده که شامل کلر و  HClمیباشند از سیستم خارج شده و
در نهایت این عمل به پایداري و ثبات رنگ محصول کمک
شایانی میکند .در پایلوت مورد استفاده جنس استفاده شده
براي ساختن مخزن جاذب  HClالیاف شیشهاي 10انتخاب شد.
1- Fiber Glass
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همچنین در خط فرآیند از ستون دیگري که حاوي سود

بررسی قرار گرفت .متغیرهاي مورد بررسی عبارت بودند از

Cl2

درجه حرارت ،میزان گاز کلر و میزان مکش .تمامی

استفاده شد (معادله  .)1در این ستون با عبور از محلول سود

آزمایشات سه بار تکرار بوده و در طول انجام فرآیند ،هر دو

سوزآور گاز کلر با سود ترکیب شده آب ژاول تولید می-

ساعت یکبار از محتویات داخل راکتور نمونهگیري شده و

گردد .گازهاي  HClجذب نشده از قسمت قبلی در این بخش

دانسیته محصول طبق استاندارد  ASTM-D4052بهعنوان

با محلول سود واکنش داده و خنثی میگردند .جنس استفاده

معیاري از تولید مناسب پارافین کلره تعیین گردید ].[13

براي ساختن این مخزن نیز همانند دستگاه جاذب گاز  HClاز

همچنین براي راستی آزمایی الزم رابطه میزان درصد

نوع الیاف شیشهاي میباشد.

کلرکلریناسیون با دانسیته تعیین گردید.

سوزآور بود براي جذب گازهاي باقیمانده  HClو

()1

Cl2  2 NaOH  NaOCl  NaCl  H 2O

دستگاه مکش مورد استفاده در این فرآیند یک اجکتور می-
باشد که با جریان هوا کار میکند .اجکتور با ایجاد خالء به-
عنوان مکنده گازها مورد استفاده قرار میگیرد .جهت مکش
مناسب در سیستم فشار در طول واکنش در حدود  – 7/1بار
تنظیم گردید .در سیستم مورد استفاده از یک دبی سنج نیز
براي اندازهگیري جریان حجمی گاز نیتروژن استفاده گردید.
براي انجام فرآیند ابتدا خوراک پارافین انتخابی به میزان 17
لیتر وارد راکتور میگردد .از آنجا که وجود اکسیژن و
رطوبت در محیط واکنش زنجیرهاي باعث ختم واکنش می-
گردد ،لذا ابتدا سیستم توسط جریان گاز نیتروژن از اکسیژن
عاريسازي میشود براي این منظور گاز نیتروژن با دبی
 0 m3/hrوارد نازل ورودي راکتور میشود و از طریق پخش
کنندههاي گاز که در پایین راکتور واقع شدهاند گاز نیتروژن
در سیستم توزیع گاز نیتروژن بهوسیله سیستم گرمایش و
سرمایش که در اینجا با انرژي الکتریکی کار میکند
خوراک پیش گرم میشود .با توجه به دو جداره یا ژاکتدار

يافتهها و بحث
 اثر دما بر میزان پیشرفت واکنش کلریناسیونبراي بررسی تاثیر دما بر میزان پیشرفت واکنش کلریناسیون
دامنه دمایی از  07تا حدود  07درجه سانتیگراد بررسی شد
بدین ترتیب که ابتدا در دماهاي پایین واکنش شروع شده و
بهتدریج دما افزایش یافت .که نتایج آن در شکل  0ارائه شده
است .بررسی نشان داد با افزایش دما ،دانسیته پارافین کلره به
سرعت افزایش یافته که نشان دهنده افزایش سرعت واکنش
است .لوئیس و همکاران نیز بیان کردهاند که افزایش دانسیته
بیانگر افزایش درصد کلر در پارافین اولیه است که در واقع
نشانگر انجام واکنش کلرینه شدن است ] .[14اما بایستی
توجه شود که در برخی حاالت با افزایش دما و نزدیک شدن
به نقطه اشتعال پارافین ،این ماده آتش گرفته و لذا الزم است
محدوده دمایی مناسب و ایمن رعایت گردد .همچنین بر
اساس نتایج حاصل از آزمایشات مشخص گردید در دماهاي
باالي  07درجه سانتیگراد رنگ محصول تیره و کدر می-
گردد.

بودن راکتور ،سیستم بهوسیله آب گرم توسط پمپ گردشی،

1.3

تا دماي حدود  07درجه گرم شده و در سیستم راکتور گردش

نمونه 1

پیدا میکند ] .[10فرآیند بهصورت نیمه پیوسته انجام میگیرد

نمونه 0

1.1

یعنی خوراک پارافین مایع در راکتور ثابت بوده و گاز کلر

نمونه 3

1
0.9

منظور تعیین بهترین شرایط جهت تولید پارافین کلره با روش
حرارتی و بهدست آوردن پارامترهاي بهینه ،آزمایشات
مختلفی ترتیب داده شد و اثر عوامل موثر بر واکنش مورد

دانسیته

بهصورت پیوسته از داخل مایع عبور میکند .در این تحقیق به

1.2

0.8
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

دما( درجه سانتیگراد)

شکل  :0نمودار اثر دما بر میزان پیشرفت واکنش کلریناسیون پارافین
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در مرحله بعدي آزمایشات ،براي درک بهتر اثر دما بر فرآیند

و فقط شدت جریان گاز کلر تغییر داده شد .نتایج در شکل 4

کلریناسیون ،آزمایشات در محدودههاي دمایی مختلف از

ارائه گردیده است.

شروع واکنش است تا دماي هاي باال تا حدود  107درجه

0.94

سانتیگراد براي  5نمونه انجام شد و در هر بار کیفیت

0.92

دانسیته

حدود دماي  57-57درجه سانتیگراد که مطابق با دماي

0.96

0.9

محصول از لحاظ تغییر رنگ مورد بررسی قرار گرفت .نتایج

0.88

در شکل  3ارائه شده است .همانطور که مشخص گردیده در

0.86

هر بازه دمایی شاهد پدیده خاصی هستیم که در نهایت می-
تواند افزایش بیش از حد دما اکسیداسیون کامل محصول را
در پی داشته باشد .تحقیقات دیگري نیز نشان دادهاند که
احتمال اکسیداسیون کامل در دماهاي باالي  07درجه بیشتر

0.84
2

1.6

1.2

0.8

0.4

میزان گاز کلر(لیتر بر دقیقه)
شکل :4نمودار اثر میزان گاز کلر در پیشرفت واکنشکلریناسیون پارافین

است اما بیان شده است که براي پارافینهاي مختلف (زنجیره-

همانطورکه از این شکل مشخص است در ابتدا با افزایش

هاي کوچکتر یا بزرگتر کربن مانند  C18به پایین و یا C18

میزان کلر مقدار دانسیته محصول افزایش یافته است دلیل این

به باال) دماي اکسیداسیون کامل متفاوت میباشد ] .[17لذا

امر آشکار است زیرا با افزایش کلر مقدار پارافینی که کلره

براي هر پارافین انتخاب دماي بهینه الزم و ضروري است .در

شده است بیشتر بوده و در نتیجه دانسیته افزایش مییابد

این مورد دماي مناسب بین  07الی  07درجه سانتیگراد تعیین

] .[15انتظار میرفت این روند با افزایش کلر ادامه یابد اما بعد

شد .نتایج این تحقیق در این مورد با نتایج کار علوي ] [16و

از میزان گاز کلر  1/4لیتر بر دقیقه دانسیته محصول رو به

قندلفی و همکاران نیز مطابقت دارد [.]10

کاهش است .این پدیده را میتوان به این صورت تحلیل کرد،
با توجه به مکانیزم رادیکالی واکنش ،افزایش بیش از حد کلر
145

دماي آغاز واکنش
دماي تغییر رنگ
دماي آزاد شدن دود
زمان اکسداسیون کامل(سیاه شدن)

باعث افزایش میزان رادیکال آزاد کلر گردیده و در نهایت

135

سبب میگردد واکنشهاي پایانی زنجیره رادیکالی سریعتر

125

105
95
85

دما (درجه سانتی گراد)

115

75
65

7

6

5

4

3

2

1

نمونه هاي مختلف ( 1تا )5

شکل  :3نمودار اثر تغیرات دما در پیشرفت واکنش کلریناسیون پارافین

انجام شده و در نتیجه راندمان واکنش کاهش مییابد ].[10

 رابطه میزان دانسیته پارافین کلرهها با درصد کلربا وجود اینکه در اکثر منابع ذکر شده است که بین میزان
کلریناسیون و دانسیته رابطهي مستقیمی وجود دارد ] [10اما
باز در این مقاله بهمنظور راستی آزمایی میزان کلریناسیون در
راکتور ساخته شده ،چندین آزمایش با شرایط یکسان بعمل
آمد تا رابطه میزان دانسیته با درصد کلرین بهدست آید .نتایج

 -اثر میزان گاز کلر بر پیشرفت واکنش کلریناسیون

در جدول  1آمده است .همانطور که مشخص است مطابقت

بهمنظور تعیین اثر میزان گاز کلر بر پیشرفت واکنش ،از مقادیر

خوبی بین میزان درصد کلریناسیون و میزان دانسیته در

مختلف دبی گاز کلر براي انجام آزمایشات استفاده گردید.

محصول پارافین کلره بهدست آمده وجود دارد .لذا میتوان

بدین منظور دماي واکنش در حدود دماي  07ثابت گردیده

گفت تمام نتایجی که در این مقاله تحلیل شد کامال منطقی
بوده است.

1306  زمستان،33  شماره، سال نهم،فصلنامهي کاربرد شیمی در محیط زیست
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 مقایسه میزان کلر با دانسیته نمونههاي پارافین کلره تولید شده-1جدول
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نتيجهگيري
در این تحقیق از یک سیستم نیمه صنعتی به منظور تولید نیمه
صنعتی محصول مهم پارافین کلره از پارافینهاي موجود در
- واکنش در یک راکتور با الیاف شیشه.بازار ایران استفاده شد
اي به روش حرارتی انجام شده و محصول بهدست آمده از
 از میان پارافینهاي.نظر دانسیته و رنگ ظاهري بررسی شدند
 از پارافین صنایع شیمیایی،موجود در بازار و قابل دسترس
 نتایج بررسی تاثیر دو.ایران بهعنوان ماده اولیه استفاده گردید
متغیر مهم دماي واکنش و میزان کلربر کیفیت محصول
 درجه57-57 پارافین کلره تولیدي نشان دادکه دماي اولیه بین
سانتیگراد مناسب براي شروع واکنش و محدوده دمایی
 لذا باید. دماي مناسب انجام واکنش میباشد07-07 واکنش
ابتدا خوراک تا دماي فوق گرم شده و سپس عمل کلر زنی
 در ادامه دماي واکنش در محدوده ذکر شده به.انجام گردد
1/4 طور کامل کنترل شد و بهینه میزان کلر ورودي حدود
 از نتایج این تحقیق میتوان در صنعتی.لیتر بر دقیقه تعیین شد
کردن این محصول با ارزش با استفاده از موادا اولیه موجود
در داخل کشور بهره جسته و شاهد ارزآوري و قطع واردات
.این محصول با ارزش باشیم

تشکر و قدردانی
این تحقیق با حمایت مادي و معنوي شرکت کلر پارس تبریز
انجام شده و نویسندگان مقاله قدردانی خود را از این حمایت
.اعالم میدارند

