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 جذاسازی برش ّای هختلف ترکیبات ًفتی بِ رٍش کرٍهاتَگرافی ستًَی 

 هرین یاٍری2، فریذُ قَی پٌج1ِ

 c.ac.ir  f.ghavipanje@merپصٍّشکذُ  اًرشی، گرٍُ هحیط زیست  پصٍّشگاُ هَاد ٍ اًرشی، 1 

 پصٍّشکذُ  اًرشی، گرٍُ هحیط زیست  پصٍّشگاُ هَاد ٍ اًرشی، 2 

 

 

 چکیذُ

آلیفاتیک ٍ آسٍهاتیک هَجَد دس ًفت دیضل سٌگیي تِ سٍش کشٍهاتَگشافی ستًَی تا ستَى  ایتشش ّجذاساصی 

دس عَل ّای  ستَى سیلیکاطلتَکسیت هَسد تشسسی قشاس گشفت.  -آلَهیٌا ٍ سیلیکاطل -ّای سیلیکاطل، سیلیکاطل

تا تَکسیت  -یلیکاطل آلَهیٌا ٍ س-سیلیکاطل ٍ ّوچٌیي ستَى ساًتی هتش 1قغش  تا ساًتی هتش، 03ٍ  03،  03

 ، ی هَسد استفادُ تشای جذاساصی تشش ّااللْاًَع ٍ هقذاس ح. قشاس گشفتٌذ آصهایصساًتی هتش هَسد  03استفاع کلی 

هقذاس تشش ّای جذاساصی  ،جذاساصی دس پایاىثاتت ًگِ داضتِ ضذ. دس تواهی ستَى ّا  دها ٍ سشػت حشکت ًوًَِ

دس تشش هَجَد  تشکیثات آلیفاتیک ٍ آسٍهاتیک GC-MASSظ دستگاُ سپس تَسٍ  ضذُ ضذُ اص ّش ستَى تَصیي

جذاساصی تشکیثات  ًطاى داد کِ تحقیقاتّا هَسد آًالیض قشاس گشفت تا هیضاى تذاخل تشش ّا تشسسی ضَد. 

آلَهیٌا تْتش اص تقیِ ستًَْا ٍ جذاساصی تشکیثات آلیفاتیک دس ستَى سیلیکاطل تا -آسٍهاتیک دس ستَى سیلیکاطل

سیلیکاطل  -هیضاى تذاخل تشکیثات آسٍهاتیک ٍ آلیفاتیک دس ستَى آلَهیٌاّوچٌیي، است. تَدُ تْتش  cm03 عَل

 . تَدکوتش اص تقیِ ستَى ّا 

 

 ستَى ّای هختلف -ترکیبات آرٍهاتیک -ترکیبات آلیفاتیک -ٍاشُ ّای کلیذی: کرٍهاتَگرافی ستًَی
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 هقذهِ 

ّوچٌیي ٍسٍد آالیٌذُ ّای ًفتی تِ . ّوچٌاى سٍ تِ گستشش استدس سشاسش جْاى  هختلفغ استفادُ اص ًفت ٍ هطتقات آى دس صٌای

 هَاد ًفتی هختلفداًستي تشکیة، ساختاس ٍ خصَصیات  لزاهحیظ دس اثش فشایٌذّای صٌؼتی ٍ سَاًح هختلف اجتٌاب ًاپزیش است. 

 . تَسؼِ یافتِ اًذجذاساصی ٍ ضٌاسایی تشکیثات ًفتی تشای  هتٌَػیدستگاُ ّای سٍش ّا ٍ  هی تاضذ. دس ایي استثاطحائض اّویت 

Mair  ٍRossini  تِ جذاساصی ّیذسٍکشتٌْای ًفتی تا سٍش تقغیش، کشیستالیضُ کشدى ٍ استخشاج حالل(solvent 

extraction) [0 ]پشداختٌذ .Kar  ٍCo-workers  ّای ًفت خام  تششجذاساصی ضستطَ ٍ تشای ستًَی کشٍهاتَگشافی  سٍشاص

. آًْا گضاسضی دستاسُ جذاساصی ٍ دستِ تٌذی تشکیثات ًفتی تا کوک کشٍهاتَگشافی هایغ ٍ کشٍهاتَگشافی لَلِ [0]فادُ کشدًذاست

. تؼضی اسائِ کشدُ استّای هختلف کشٍهاتَگشافی ًفت خام سا  سٍشاص گضاسضات کاستشد ٍ تفاٍت  [. تشخی0-11اسائِ دادًذ ]هَییي 

اص ّا  اضاسُ کشدُ است. دس تؼضی اص هقاالت  حلقَی چٌذّا ٍ  حلقَیّا، دٍ  حلقَیذاساصی تک اص سٍش ّای کشٍهاتَگشافی تِ ج

ّای هختلف استفادُ ضذُ است. دس  جْت توایض تیي تششٍ فلَئَسساًس اسپکتشٍفَتَهتشی  IRفشاتٌفص ٍ اسپکتشٍفَتَهتشی  ًَس

 ٍ جزب اتوی هَسد تشسسی قشاس گشفتٌذ. UV-Visibleشی فلضی تشکیثات ًفتی ًیض تا کوک اسپکتشٍفَتَهت ایي تحقیقات هحتَای

تش دس آى کِ  ضَدتقغیش استفادُ هی تضسگ ّای  اص ستَى ،ٍ آًالیض  جذاساصی تشکیثات ًفتی جْت تْشُ تشداسیصٌؼت تشای دس 

کاسّای تحقیقاتی دس ستَى ّا ًَع آًجا کِ استفادُ اص ایي گیشد. اها اص صَست هی اساس تفاٍت ًقغِ جَش تشکیثات، جذاساصی 

کِ تِ آى سٍش کشٍهاتَگشافی ستًَی گفتِ هی ضَد استفادُ هی ضَد.  پایِ سیلیکاطل ستَى ّایهقشٍى تِ صشفِ ًیست اص 

کشٍهاتَگشافی یک ٍاطُ ی ػوَهی تشای تواهی سٍش ّای جذاساصی تش پایِ خَاظ فیضیکَضیویایی است کِ دس آى ّا یک یا چٌذ 

، سیلیکاطل اص ثاتت تَصیغ هی ضًَذ. دس سٍش کشٍهاتَگشافی ستًَی فاری ثاتت تستشی اص جارب هاًٌذهادُ خاظ تیي فاص هتحشک ٍ ف

توایل تیطتشی تِ تشخی اص اجضاء یک هحلَل یا تشکیة داسد ٍ لزا صهاى ٍ غیشُ هی تاضذ کِ  تَکسیت -، سیلیکاطلآلَهیٌا-سیلیکاطل

شک یا حالل توایل تیطتش تِ اجضاء دیگشی اص هحلَل یا تشکیة سا داسد ٍ تیطتشی سا دس فاص ثاتت سپشی هی کٌٌذ. تالؼکس فاص هتح

 تذیي تشتیة اجضاء هختلف دس صهاى ّای هتفاٍتی اص ستَى کشٍهاتَگشافی خاسج هی ضًَذ. 

ٍهاتیک دس جذاساصی ٍ ضٌاسایی هَاد ًفتی تِ دلیل تٌَع تسیاس صیاد تشکیثات هَجَد هؼوَال آى ّا سا تِ تشش ّای آلیفاتیک ّا، آس

 ASTM اص جولِتَسؼِ یافتِ اًذ ّا، سصیي ّا ٍ آسفالتیي ّا تقسین تٌذی هی کٌٌذ. استاًذاسد ّای هختلفی ّن دس ایي صهیٌِ 

D2549   ٍASTM D 2007  ٍASTM D2887  هی تاضٌذ.  اها ػولکشد ایي سٍش ّا تستگی صیادی تِ تشکیة ًفتی اٍلیِ، ًَع

ستَى ٍ غیشُ داسد. دس ایي استثاط هقالِ حاضش تِ تشسسی ستَى هٌاسة تشای جذاساصی ًفت  جارب، ًَع ٍ هقذاس حالل ّا، استفاع

اًتخاب ضذُ ٍ تستشّای هتفاٍت سیلیکاطل،  ASTM D2549دیضل سٌگیي هی پشداصد. هطخصات کلی سٍش هغاتق استاًذاسد 

 . آلَهیٌا هَسد تشسسی قشاس گشفت -لتَکسیت ٍ سیلیکاط  -سیلیکاطل
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 جْیسات هَاد ٍ ت

-03تا هص  ی هشکآلَهیٌاٍ  133 هص تاهشک اص سیلیکاطل  هیلی لیتشی تِ ػٌَاى ستَى کشٍهاتَگشافی استفادُ ضذ. 03اص تَست 

ضشکت اص پٌتاى ًشهال  حالل ّای جذاساصی اػن اص ستَى استفادُ ضذ. تِ ػٌَاى تستش جارب 03-03ٍ تَکسیت صٌؼتی تا هص  03

Merk لیفاتیک ٍ اص دی اتیل اتش، کلشٍفشم ٍ هتاًَل ضشکت تشای جذاساصی تشکیثات آMerk  ُتشای جذاساصی سایش تشش ّا استفاد

  ًفت دیضل سٌگیي تِ ػٌَاى تشکیة ًفتی جْت جذاساصی تشش ّا هَسد استفادُ قشاس گشفت. ضذ.

 

 رٍش کار:

 03ٍ  03، 03 ) تا عَلْای هختلف سِ ستَى دسٍ  گشدیذفؼال دسجِ ساًتی گشاد  103دس دهای دس عَل ضة اتتذا سیلیکاطل 

پٌتاى سی سی اص  13سا تا  ستَى هی تاضذ. دس ضشٍع کاس  ASTM D2549اساس کاس تا تَجِ تِ استاًذاسد  ضذ. ساًتی هتش پش

دس گشم  0/1  تقشیثی تِ ٍصى پٌتاى ًشهال )حل ضذُ دس  ًٍَِ پس اص سسیذى آى تِ سغح تستش سیلیکاطل، ًوخیس ًوَدُ ًشهال 

ستَى پٌتاى ًشهال سا تِ ػٌَاى حالل تشکیثات آلیفاتیک تِ سی سی  03سپس  حالل( سا تِ آى اضافِ هی کٌین. سی سی  13

دس صَست ٍجَد تشکیثات آسٍهاتیک دس ًوًَِ . کشدُ ٍ تشای تؼییي خاتوِ جذاساصی ایي تشکیثات اص تَس فشاتٌفص استفادُ ضذ. اضافِ

سی سی دی  03طل سسیذ تِ تستش سیلیکاپٌتاى ًشهال پس اص آًکِ سًگ است.  خشٍجی سًگ آى تٌفص ٍ دس غیش ایي صَست تی

دس سی سی کلشٍفشم تِ آى اضافِ ضذ.  03ٍ پس اص سسیذى دی اتیل اتش تِ تاالی تستش کشدُ اًذک اًذک تِ ستَى اضافِ  سا اتیل اتش

تا تغییش سًگ هایغ خشٍجی صیش ًَس ای ستَى دس حیي خشٍج تشکیثات اص اًتْسی سی هتاًَل ضستطَ دادُ ضذ.  03ستَى تا  اًتْا

 فشاتٌفص، ظشف جوغ آٍسی تغییش دادُ ضذ.

دسجِ ساًتی گشاد تِ هذت  010 دهایدس  آلَهیٌا سیلیکاطل اًجام ضذ.  -سیلیکاطل ٍ تَکسیت –آصهایص تا ستَى ّای آلَهیٌیَم 

ساًتی هتش ٍ  03سیلیکاطل  فؼال ضذ. استفاع ستَىساػت  03تِ هذت دسجِ ساًتی گشاد  005دهای ساػت ٍ تَکسیت دس  10

هطاتِ ستَى اًتخاب ضذ. سپس هشاحل کاس  دس تاالی ستَى سیلیکاطل ساًتی هتش 13ّش یک عَل ستَى تَکسیت ٍ آلَهیٌا 

اطل ٍ ٍ ستَى هتطکل اص سیلیک  SiAlتا ًامکاس ستَى ّای هتطکل اص آلَهیٌا ٍ سیلیکاطل سا  سادگیتشای ضذ.  اًجامسیلیکاطل 

ٍ  Si30 ،Si37ساًتی هتش تِ تشتیة  03ٍ  03، 03. ّوچٌیي ستَى ّای سیلیکاطل تا عَل ًام گزاسی ضذًذ SiBoتَکسیت  

Si40   .ًام گزاسی ضذًذ 

آغطتِ اًتْای ستَى خشٍجی  هایغلَلِ هَییي سا اًذکی تِ  آلیفاتیک ٍ آسٍهاتیک  هختلف تشش ّای تؼییي هشص جذاساصی تشای

تا تغییش سًگ ًوًَِ ، هایغ اًتْایی دس یک  .ضذهطاّذُ  UVپس اص خطک ضذى صیش ًَس  ٍقشاسدادُ  TLCٍی کاغز کشدُ ٍ سپس س

ٍ تشای ضٌاسایی تَسظ دستگاُ  تَصیي ضذُتشضْای جذا ضذُ پس اص ثاتت ضذى ٍصى،  ظشف جذاگاًِ ضشٍع تِ جوغ آٍسی گشدیذ.

GC-M.S  .اساصی ضذتشش جذ 0الی  0دس ّش ستَى آهادُ ساصی ضذًذ.  
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 ًتایجتجسیِ ٍ تحلیل 

دس جذٍل  ّواى عَس کِ تؼذاد تشش ّای جذا ضذُ اص ستَى  ٍ سًگ تشش هشتَعِ صیش ًَس فشاتٌفص سا ًطاى هی دّذ.  1جذٍل 

ّا  تیطتش اص تقیِ ستَى cm03تؼذاد تشش ّای جذا ضذُ تش اساس تغییش سًگ تَسظ ستَى سیلیکاطل تا عَل  هطاّذُ هی ضَد

هیضاى دسصذ تشکیثات آلیفاتیک ٍ آسٍهاتیک دس  0جذٍل سًگ تٌفص تِ هؼٌی حضَس تشکیثات آسٍهاتیک دس ًوًَِ است.  .هی تاضذ

ل کوتش اص تقیِ ستَى ّاست. تذیي هؼٌی ٍسپس دس ستَى سیلیکاط SiAlهیضاى تذاخل تشکیثات دس ستَى   ّش تشش سا ًطاى هی دّذ.

 تش اًجام ضذُ است. کِ جذاساصی دس ایي ستَى ّا تْ

 

 . تؼذاد تشش ّای جذا ضذُ اص ستَى ّای هختلف ّوشاُ  تا تٌَع سًگ ّا تشش ّا(1جذٍل )

  Si30 Si37 Si40 SiBO SiAl شوارُ برش

 تی سًگ تی سًگ تی سًگ تی سًگ تی سًگ 1

سیاُ هتوایل تِ  سیاُ  2

 تٌفص 

سیاُ هتوایل تِ  سیاُ

 تٌفص

 سیاُ 

ایل تِ سیاُ هتو تٌفص تٌفص  3

 تٌفص

 تٌفص تٌفص

 سیاُ سیاُ تٌفص سیاُ سیاُ 4

 تی سًگ تی سًگ سیاُ تی سًگ تی سًگ 5

 - - تی سًگ  - - 6

 

 

 هیضاى تشکیثات آلیفاتیک ٍ آسٍهاتیک دس تشش ّای هختلف  -(2جذٍل )

ًام 

 ستَى

 (1برش )

 

 (2برش )

 

 (3برش )

 

 (4برش )

 

 (5برش )

 

 (6برش )

 
 آسٍهاتیک آلیفاتیک آسٍهاتیک آلیفاتیک آسٍهاتیک آلیفاتیک آسٍهاتیک آلیفاتیک آسٍهاتیک فاتیکآلی آسٍهاتیک آلیفاتیک

SiAl 1/06 - 1/3 60/10 - 53/3 5/0 - - - - - 

Si30 03/31 30/3 03/0 00/10 33/3 30/11 003/3 - 00/1 - - - 

SiBo 6/05 30/3 60/0 10/10             56/0 00/13 60/3 55/3 - - - - 

Si40 30/00 -                     00/0 13 056/1 6/0 56/1 3/0 5/1 1/0 00/1  

Si37 50/06 - 06/0 00/10 05/3 55/0 103/3 3/0 6/1    
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دس تشش  تشکیثات تٌضًیًظیش ًفتالي ، فٌاًتشى ٍ سایش  ات آسٍهاتیکتشکیث ،تشای تشسسی اثش ستَى تش ًحَُ جذاساصی تشکیثات ًفتی

 ّای هختلف تا جضئیات ًطاى هی دّذ. تشش ایي جذاساصی ّا سا دس ( 0جذٍل ). ف هَسد سدیاتی قشاس گشفت.ّای هختل

 آهذُ است.  0 جذٍل دس هیضاى جذاساصی تشکیثات هختلف آسٍهاتیک دس ستَى ّای هختلف

 

 

 در ستون های مختلف Heavy diselتؼذادی اص تشکیثات هختلف آسٍهاتیک حاصل اص  ًوًَِ  کل دسصذ ٍصًی هقایسِ .(3جذٍل)

ترکیبات سایر ًَع ستَى

 بٌسًی

 هجوَع فلَئَرى فٌاًترى ًفتالي

Si30 033/0% 0/11% 03/1% 011/1% 303/16% 

Si37 315/0% 000/5% 000/0% 000/1% 00/13% 

Si40 000/0% 030/3% 033/1% 06/1% 360/10% 

SiBo 00/0% 0/11% 6/3% 300/1% 050/16% 

SiAl 335/3% 300/11% 00/0% 503/1% 556/00% 

 

تشکیثات هختلف آسٍهاتیک دس ستَى ّای هختلف دس تشش ّای هتفاٍتی ( هطاّذُ هی ضَد کِ 0اص تشسسی جذٍل )ّوچٌیي 

 جذاساصی هی ضًَذ. 
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 ًوًَِ ّای هختلف جذاساصی ضذُ دس تشش ّای هختلف ًوایص دسصذ ٍصًی .(4جذٍل )

ًام 

 ستَى
شوارُ 

 برش

درصذ ایي  فٌاًترى ًفتالي ىترکیبات بٌس

ترکیبات 

 در برش

 

SiAl 

0 300/0 50/6 00/1  

0 00/0 050/1 3366/3  

 

Si 37 

0 01/0 36/0 -  

0 00/1 13/0 00/0  

0 3001/3 - -  

0 3116/3 - 3103/3  

 
 

Si30 
 

0 530/1 305/5 -  

0 100/0 003/0 033/1  

0 006/3 100/3 -  

 
 

Si40   
 
 

0 006/3 110/3 -  

0 05/0 11/3 01/1  

0 - - -  

0 000/3 301/3 10/3  

 
 

SiBo 

0 03/0 31/6 -  

0 000/0 1/0 6/3  

0 605/3 06/3 -  

 

 

 بحث ٍ ًتیجِ گیری:

 استفادُ UVتغییش سًگ صیش ًَس تشکیثات ًفتی تِ سٍش کشٍهاتَگشافی ستًَی تا جارب ّاب هختلف ٍ دس ایي تحقیق اص جذاساصی 

تشکیثات هختلف هَجَد دس تشش  تشسسیًطاى داد سًٍذ جذاساصی دس ستَى ّای هختلف تا اًذاصُ ای هتفاٍت هی تاضذ.  ضذ. ًتایج

 ،تِ ػٌَاى ًوًَِ. تشش ّای هختلفی جذاساصی هی ضًَذ دس  تشکیثات دس ستَى ّای هختلف ًطاى داد کِ تؼضی اص ایي آسٍهاتیکْا 

ٍ  دس تقیِ  0دس  تشش   cm 03 آلَهیٌا ٍ سیلیکاطل دس  تشش چْاسم ، دس ستَى سیکاطل تا عَل -ایي تشکیثات دس ستَى سیلیکاطل

 هی ضًَذ. تِ هقذاس ًاچیضی ظاّش  0ستَى ّا دس  تشش 
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