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حاللی که در اس��تخراج مورد اس��تفاده قرار می گیرد باید دارای ویژگی هایی 
مانند، ویس��کوزیته پایین، انتخاب پذیری باال، احیاي آسان، غیرسمی، فراریت 
 DESs ،پایین و س��ازگار با محیط زیست باشد.]1[ در مقایسه با حالل قدیمی
)حالل ه��ای اتکتیک پایی��ن( به عنوان یک نوع ح��الل امیدوارکننده به دلیل 
ویژگی ه��ای فوق العاده ای که دارند، در نظر گرفته می ش��وند.]2و3[ در حال 
حاضر مقاالت بس��یاری وجود دارد که از DES ها به عنوان حالل های س��بز و 
س��ازگار با محیط زیست در جداس��ازی مخلوط آزئوتروپیک استفاده کرده اند. 
برای مث��ال رودریگز و هم��کاران]4[ از حالل اتکتیک پایین در جداس��ازی 
بن��زن و هگ��زان اس��تفاده کرده اند و به این نتیجه رس��یده اند ک��ه ترکیبات 
آروماتیک نسبت به آلیفاتیک ها حاللیت بیشتر در حالل اتکتیک پایین دارند. 
گویلی��ن و همکاران]5[ جداس��ازی بوتانول از هپت��ان را به کمک چهار مایع 
یونی بررس��ی کرده اند، نتایج تجربی آنها نش��ان می دهد که جداسازی خوبی 
انج��ام داده ان��د و به ترتیب HMIM-OTf بیش��ترین و HMIM-BF4 کمترین 
جداسازی را در میان حالل های انتخاب شده انجام داده اند. ساین و همکاران 
از حالل  اتکتیک عمیق برای اس��تخراج اس��تن از محلول های آبی اس��تفاده 
کرده اند.]11[ گارسیا و همکاران مدل سازی جداسازی مخلوط بنزن+آلکان را 
به وسیله حالل اتکتیک پایین مورد بررسی قرار داده اند.]14[ احمد و همکاران 
جداس��ازی هگزادکان+ترکی��ب گوگردار را ب��ه روش جداس��ازی مایع مایع 
به کمک حالل اتکتیک پایین انجام داده اند.]15[ ش��افر و همکاران جداسازی 
مخلوط اتانول+آب را به وس��یله حالل اتکتیک پایین در دماهای مختلف مورد 

بررسی قرار داده اند.]15و16[حالل های اتکتیک پایین مي تواند به عنوان نسل 
جدیدی از حالل های یونی متشکل از مخلوطی از دو یا چند ترکیب که یکی 
از آنه��ا یک نم��ک، دارای نقطه ذوب پایین تر از هر یک از اجزای س��ازنده  ی 
خود اس��ت، در موارد خاص، از نقطه ذوب صرف نظر می ش��ود و دمای انتقال 
شیشه را در نظر می گیرند.]5و7[ تعدادی از نویسندگان به عنوان یک نتیجه، 
اصطالح "دمای انتقال ذوب مخلوط" را برای این مواد در نظر می گیرند. علت 
تش��کیل نمک  در حالت مایع در دمای اتاق، ایجاد پیوندهای هیدروژنی بین 
 )HBA( 4 و گیرن��ده پیوند هیدروژن )HBD(3 انتقال دهن��ده پیوند هیدروژن
اس��ت که معموال آنیون هالید موجود در نمک اس��ت]8و10[ كاهش نقطه ی 
انجماد مخلوط به دلیل تشکیل سوپر مولکول های اهداکننده پیوند یون است 
که انرژی آزاد فاز جامد را در مقایس��ه با فاز مایع تغییر می دهد.]9[ در حال 
حاظر محققان از حالل اتکتیک پایین برای جداسازی به روش استخراج مایع 
مایع اس��تفاده کرده اند. در جهان گسترده علم و تکنولوژی امروزی حالل های 
اتکتی��ک پایین به عن��وان جایگزینی ارزان قیمت و ج��ذاب به جای حالل های 
معمولی و غیرمتعارفی مانند مایعات یونی ILs(5( هستند. حالل های اتکتیک 
پایین بسیاری از ویژگی های مایعات یونی مانند فراریت کم، پایداری حرارتی 
باال را به اش��تراک می گذارند، عالوه بر این خصوصی��ات، حالل های اتکتیک 
پایین دارای مزایای جالب دیگري نیز هس��تند. با توجه به قیمت پایین مواد 
اولی��ه، هزین��ه تولید کمتری دارن��د. در آب بی اثر هس��تند و اکثر حالل های 
اتکتیک پایین سنتزش��ده غیرسمی و س��ازگار با محیط هستند.]12و13[ در 
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ای��ن پژوهش از حالل  اتکتیک پایین که ش��امل کولین کلراید و اوره اس��ت، 
برای جداس��ازی بوتانول از مخلوط هپتان+بوتانول اس��تفاده ش��ده اس��ت. از 
روش حرارت دادن برای سنتز حالل  اتکتیک پایین استفاده شده و همچنین 
خواصی نظیر ویسکوزیته، کشش سطحی و دانسیته، ویسکوزیته نفوذ حرارتی 

بررسی شده است.]14،15و16[

2- مواد شیمیایی
تمام مواد ش��یمیایی استفاده ش��ده در این پژوهش بدون تصفیه بیشتر مورد 
استفاده قرار گرفته اند. هپتان و بوتانول از شرکت سیگما-آلدریچ6 به ترتیب با 
درص��د خلوص 0< 0/99درصد و 0< 0/998درصد تهیه ش��د و تمام خلوص 
توس��ط GC بررس��ی ش��د. کولین کلراید و اوره )با درصد خلوص وزنی باالی 
98درصد( از ش��رکت س��یگما  آلدریچ خریداری و قبل از استفاده در آون خال 
خشک شده است. مواد شیمیایی مورد استفاده در این پروژه در جدول1 ذکر 

شده اند.]17[

3- تهیه حالل
کولین کلراید به ش��دت جاذب رطوبت اس��ت و می بایس��ت رطوبت داخل آن 
گرفته شود، برای این منظور مقدار مورد استفاده از کولین کراید را برای مدت 

زمان 10 ساعت در دمای 60 درجه سانتی گراد قرار می دهیم تا خشک شود، 
 Denver( کولی��ن کلراید و اوره ع��اری از رطوبت به کمک ت��رازوی دیجیتالی
Instrument, Model SI-234( وزن ش��ده و به ترتیب با نس��بت های مولی 1:2 

)ی��ک مول کولین کلراید و دو مول اوره( در داخل ویال 25 میلی لیتری درب 
بس��ته ریخته و به مدت 3 ساعت روی اسیترر با دمای 100 درجه سانتی گراد 
حرارت داده می ش��ود تا تمام جامد داخل ظرف به مایعی ش��فاف و یکدست 
تبدیل ش��ود. تصویر حالل س��اخته ش��ده در شکل1 نش��ان داده شده است.

]20و21[

4- فرآیند استخراج  مایع مایع
مقادی��ر مش��خصی از حالل اتکتی��ک پایین به هم��راه هپت��ان و بوتانول در 
داخل ویال 50 میلی میلتری ریخته ش��د، ظ��رف مخلوط برای مدت زمان 2 
 س��اعت و دمای 298 درجه کلوین بروی استیرر )مشخصات دستگاه استیرر:

 IKA KS 4000 i-control with temperature stability of ±0.1 K( با سرعت 
چرخ��ش 600 دور بر دقیقه قرار داده ش��د. بع���د از مرحل�ه اختالط بايد به 
محلول ها زمان داده شود ت�ا ب�ه تع�ادل برسند و عمليات اس�تخراج ب�ه ط�ور 
كام��ل انج��ام ش��ود. به اين منظور محلول ها برای مدت زمان 24 ساعت در 
داخل دس��تگاه انکوباتور قرار داده ش��د. بعد از رسیدن به تعادل نمونه برداری 

  1     خصوصیات نانوذرات مورد استفاده

)gr⁄mol( ماده شیمیاییساختارشرکت سازندهوزن مولکولی
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GC 2     مشخصات دستگاه  

Varian CP-SIL 5CBستون

دمای ستون آون313/2 درجه کلوین برای مدت زمان 2 دقیقه

گاز حاملهلیم

شدت جریان3 میلی لیتر بر دقیقه

دمای تزریق548/2 درجه کلوین

 1  حالل اتکتیک ساخته شدهدمای شناساگر478/2 درجه کلوین
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از هر فاز به کمک س��رنج انجام ش��د. تجزیه و تحلیل ترکیب با استفاده از یک 
کروماتوگرافی گاز GC(430 Variant(  مجهز به یک آشکارس��از یونیزاسیون 
ش��عله انجام ش��د. در فاز باال هيچ اثري از حالل اتکتیک پایین وجود ندارد. 

مشخصات دستگاه GC در جدول2 آمده است.]23[
نمونه گیری س��ه مرتبه اندازه گيري شد و انحراف معيار نسبي کمتر از 
5درصد به دس��ت آمد. با اس��تفاده از مقدار دانسيته فاز پايين و حجم 
اي�ن فاز كه قبال محاسبه شده بود، مي توان جرم م�واد در ف�از پايين را 
محاسبه كرد. از كم كردن جرم م�ايع ي�وني از جرم فاز پايين مي توان 
مجم��وع جرم اجزاي آليفاتي�ك و آروماتيك در فاز پايين را محاس��به 
كرد. اخ�تالف ج�رم اجزاي آليفاتيك و آروماتيك موجود در خوراك با 
جرم همين مواد در فاز پايين براب�ر ب�ا مجم�وع ج�رم م�واد آليفاتيك 
و آروماتيك در فاز باال اس��ت.]23[ با داش��تن ج�ز جرمي هر م�اده و 
مجم���وع ج�رم  هاي دو م�اده، ج���رم آليفاتيك و آروماتيك ب�ه ط�ور 
جداگانه در فاز باال محاسبه شد. سپس با استفاده از روابط موازنه جرم، 

جرم اجزا در فاز پايين مشخص شد.

5- مدل ترمودینامیکی
معقول بودن داده هاي آزمايش��گاهي به دس��ت آمده را مي توان ب�ا استفاده از 
رواب�ط تجربی اتمر� توماس و هند مورد بررس��ي قرار داد. اتمر توبياس نش��ان 
دادند كه داده هاي تعادلي مايع مايع در سيس��تم س��ه جزئ���ي از این رابطه 

پيروي مي كند.]24[

)1(

GCمشخصات دستگاه  -2جدول 

Varian CP-SIL 5CB ستون 
دقيقه2درجه كلوين براي مدت زمان2/313  دماي ستون آون 

 گاز حامل هليم
ليتر بر دقيقهميلي 3 جريانشدت    
درجه كلوين 2/548   دماي تزريق 
درجه كلوين2/478   دماي شناساگر 

  
بـا اسـتفاده از مقـدار     به دست آمد. درصد5گيري شد و انحراف معيار نسبي كمتر از اندازه مرتبهسه گيري نمونه

د. كـر پايين را محاسـبه   توان جرم مـواد در فـازدانسيته فاز پايين و حجم ايـن فاز كه قبال محاسبه شده بود، مي
آروماتيك در فاز پـايين   توان مجموع جرم اجزاي آليفاتيـك واز كم كردن جرم مـايع يـوني از جرم فاز پايين مي

همين مواد در فـاز پـايين    را محاسبه كرد. اخـتالف جـرم اجزاي آليفاتيك و آروماتيك موجود در خوراك با جرم
بـا داشـتن جــز جرمـي هـر مــاده و        ]23[است.تيك و آروماتيك در فاز باال برابـر بـا مجمـوع جـرم مـواد آليفا

به شـد. سـپس بـا    سـ طـور جداگانه در فاز بـاال محا هاي دو مـاده، جـرم آليفاتيك و آروماتيك بـه مجمـوع جـرم
  د.شمشخص  ناستفاده از روابط موازنه جرم، جرم اجزا در فاز پايي

  
  مدل ترموديناميكي -5

مورد توماس و هند ـبي اتمرتوان بـا استفاده از روابـط تجردست آمده را ميهاي آزمايشگاهي بهدادهمعقول بودن 
 از رابطـه زيـر   جزئــي  مـايع در سيسـتم سـه    هاي تعادلي مايعتوبياس نشان دادند كه دادهـبررسي قرار داد. اتمر

  ]24[.دكنپيروي مي
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 و )Aي از مـاده نـ فـاز غ (يا فاز باقيمانـده   Aدر فاز  )جز غير آروماتيك( A ماده )كسر وزني( ، غلظتAAWكـه 

BBW غلظت مـاده B) حالل(  در فازB  يا فاز استخراج شده)هستند )فاز غني از حالل k  وb  هـاي ايـن   ثابــت
سيسـتم   بــراي  1. رابطـه اسـت صـورت يـك خـط راسـت     بـه معادله هستند. مختصات لگـاريتمي ايـن معادلــه    

  ]23[:شودصورت زير تعريف ميبه نييپا كيحالل اتكت+آليفاتيك+آروماتيك
  

ك�ه WAA، غلظت )كس��ر وزني( ماده A )جز غير آروماتيك( در فاز A يا فاز 
باقيمان��ده )ف��از غني از مادهA( و WBB غلظت م���اده B )حالل( در فاز  Bيا 
فاز اس��تخراج شده )فاز غني از حالل( هس��تند k و b ثاب�ت هاي اين معادله 
هس��تند. مختصات لگاريتمي اين معادل�ه به صورت يك خط راس��ت اس��ت. 
رابطه1 ب�راي سيس��تم آروماتيك+آليفاتيك+ح��الل اتکتیک پایین  به صورت 

زير تعريف مي شود:]23[
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 :گيري از دو طرف معادله خواهيم داشتو با لگاريتم
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و عرض  b. اين معادله، معادله خط راستي با شيب استمعرف فاز پـايين  ΙΙمعرف فاز باال و  Ιباال  يكه در رابطه
ــدأ  ــ .اســت aاز مب ــين هن ــات همبســتگي داده  7دهمچن ــراي اثب ــر را ب ــادلي پيشــنهاد داد رابطــه زي ــاي تع  :ه
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در  Cكسـر وزنـي مـاده     CBWو  )Aفاز غني از مـاده  ( Aدر فاز  )ماده آروماتيك( C كسر وزني ماده CAWكه 
  .هستندهاي اين معادله ثابت bو  k )،فاز غني از حالل B(فـاز
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و عـرض از   b. اين معادله، معادله خط راستي با شـيب  استمعرف فاز پايين  ΙΙمعرف فاز باال و  Ιباال  يدر رابطه
صـورت  به )S( پذيري حاللبراي اجزاي آروماتيك و آليفاتيك و انتخاب )β(ي پذيرباشد. ضريب توزيعمي aمبدأ 
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و با لگاريتم گيري از دو طرف معادله خواهيم داشت:

)3(

)2(  1 −W���������
W���������

� � ��1 −W���
W���

�
�
 

 
 :گيري از دو طرف معادله خواهيم داشتو با لگاريتم
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و عرض  b. اين معادله، معادله خط راستي با شيب استمعرف فاز پـايين  ΙΙمعرف فاز باال و  Ιباال  يكه در رابطه
ــدأ  ــ .اســت aاز مب ــين هن ــات همبســتگي داده  7دهمچن ــراي اثب ــر را ب ــادلي پيشــنهاد داد رابطــه زي ــاي تع  :ه
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در  Cكسـر وزنـي مـاده     CBWو  )Aفاز غني از مـاده  ( Aدر فاز  )ماده آروماتيك( C كسر وزني ماده CAWكه 
  .هستندهاي اين معادله ثابت bو  k )،فاز غني از حالل B(فـاز
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و عـرض از   b. اين معادله، معادله خط راستي با شـيب  استمعرف فاز پايين  ΙΙمعرف فاز باال و  Ιباال  يدر رابطه
صـورت  به )S( پذيري حاللبراي اجزاي آروماتيك و آليفاتيك و انتخاب )β(ي پذيرباشد. ضريب توزيعمي aمبدأ 

  ]26و25[:شودزير تعريف مي

         
ك��ه در رابطه ي باال Ι معرف فاز باال و ΙΙ معرف فاز پ�ايين اس��ت. اين معادله، 
معادله خط راس��تي با ش��يب b و عرض از مبدأ a است. همچنين هند7 رابطه 

زير را براي اثبات همبستگي داده هاي تعادلي پيشنهاد داد:
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و عرض  b. اين معادله، معادله خط راستي با شيب استمعرف فاز پـايين  ΙΙمعرف فاز باال و  Ιباال  يكه در رابطه
ــدأ  ــ .اســت aاز مب ــين هن ــات همبســتگي داده  7دهمچن ــراي اثب ــر را ب ــادلي پيشــنهاد داد رابطــه زي ــاي تع  :ه
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در  Cكسـر وزنـي مـاده     CBWو  )Aفاز غني از مـاده  ( Aدر فاز  )ماده آروماتيك( C كسر وزني ماده CAWكه 
  .هستندهاي اين معادله ثابت bو  k )،فاز غني از حالل B(فـاز

  :شودصورت زير تعريف ميبه حالل اتكتيكـآليفاتيكـاين رابطه براي سيستم جداسازي آروماتيك
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  :دو طرف معادله خواهيم داشتگيري از و با لگاريتم
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و عـرض از   b. اين معادله، معادله خط راستي با شـيب  استمعرف فاز پايين  ΙΙمعرف فاز باال و  Ιباال  يدر رابطه
صـورت  به )S( پذيري حاللبراي اجزاي آروماتيك و آليفاتيك و انتخاب )β(ي پذيرباشد. ضريب توزيعمي aمبدأ 

  ]26و25[:شودزير تعريف مي

 )A فاز غني از ماده( A در فاز )ماده آروماتيك( C كسر وزني ماده WCA كه
و WCB كس��ر وزن��ي ماده C در ف�ازB )فاز غني از ح��الل(، k و b ثابت هاي 

   3    ترکیب درصد اجزاء خطوط ربط سیستم سه جزئی هپتان+بوتانول+حالل اتکنیک پایین

)Extreact (فاز پایین )فاز غنی از حالل ـRaffinate فاز باال )عاري از حالل ـ
شماره محلول

بوتانولهپتانبوتانولهپتانحالل اتکتیک پایین

62/3219/3718/3182/9617/041

55/1517/4727/3876/0323/972

50/8517/0232/1071/3028/703

48/6117/0234/3768/4531/554

42/6017/3340/0759/5140/495

40/4417/0842/4852/6647/346

40/4417/2848/0442/4757/537

34/6816/2250/6436/8463/168

28/0615/6656/2830/2969/719

25/1214/8860/0021/3278/6810
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اين معادله هستند.
اين رابط��ه براي سيس��تم جداس��ازي آروماتيك � آليفاتيك � ح��الل اتکتیک 

به صورت زير تعريف مي شود:
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و عرض  b. اين معادله، معادله خط راستي با شيب استمعرف فاز پـايين  ΙΙمعرف فاز باال و  Ιباال  يكه در رابطه
ــدأ  ــ .اســت aاز مب ــين هن ــات همبســتگي داده  7دهمچن ــراي اثب ــر را ب ــادلي پيشــنهاد داد رابطــه زي ــاي تع  :ه
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در  Cكسـر وزنـي مـاده     CBWو  )Aفاز غني از مـاده  ( Aدر فاز  )ماده آروماتيك( C كسر وزني ماده CAWكه 
  .هستندهاي اين معادله ثابت bو  k )،فاز غني از حالل B(فـاز

  :شودصورت زير تعريف ميبه حالل اتكتيكـآليفاتيكـاين رابطه براي سيستم جداسازي آروماتيك
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  :دو طرف معادله خواهيم داشتگيري از و با لگاريتم
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و عـرض از   b. اين معادله، معادله خط راستي با شـيب  استمعرف فاز پايين  ΙΙمعرف فاز باال و  Ιباال  يدر رابطه
صـورت  به )S( پذيري حاللبراي اجزاي آروماتيك و آليفاتيك و انتخاب )β(ي پذيرباشد. ضريب توزيعمي aمبدأ 

  ]26و25[:شودزير تعريف مي

و با لگاريتم گيري از دو طرف معادله خواهيم داشت:
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و عرض  b. اين معادله، معادله خط راستي با شيب استمعرف فاز پـايين  ΙΙمعرف فاز باال و  Ιباال  يكه در رابطه
ــدأ  ــ .اســت aاز مب ــين هن ــات همبســتگي داده  7دهمچن ــراي اثب ــر را ب ــادلي پيشــنهاد داد رابطــه زي ــاي تع  :ه
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در  Cكسـر وزنـي مـاده     CBWو  )Aفاز غني از مـاده  ( Aدر فاز  )ماده آروماتيك( C كسر وزني ماده CAWكه 
  .هستندهاي اين معادله ثابت bو  k )،فاز غني از حالل B(فـاز

  :شودصورت زير تعريف ميبه حالل اتكتيكـآليفاتيكـاين رابطه براي سيستم جداسازي آروماتيك
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و عـرض از   b. اين معادله، معادله خط راستي با شـيب  استمعرف فاز پايين  ΙΙمعرف فاز باال و  Ιباال  يدر رابطه
صـورت  به )S( پذيري حاللبراي اجزاي آروماتيك و آليفاتيك و انتخاب )β(ي پذيرباشد. ضريب توزيعمي aمبدأ 

  ]26و25[:شودزير تعريف مي

در رابطه ي باال Ι معرف فاز باال و ΙΙ معرف فاز پايين است. اين معادله، معادله 
 )β( مي باش��د. ضريب توزيع پذيری a و عرض از مبدأ b خط راس��تي با شيب
ب��راي اجزاي آروماتيك و آليفاتي��ك و انتخاب پذيري حالل )S( به صورت زير 

تعريف مي شود:]25و26[

)7(
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)7(  β = X����������

X���������  

)8(  S = X���������� − X����������

X��������� − X����������� 	 
  

از واحد باشند، جداسـازي  تر . هر چه اين مقادير بزرگاستمعرف فاز پايين  ΙΙمعرف فاز باال و  Ιفوق  يدر رابطه
  .حالل مؤثرتر خواهد بود توسط
تعادل مايع مايع در دماي ثابت، بـه   يهاي آزمايشگاهي مطابقت داد. براي محاسبهتوان با دادهدالت را ميااين مع

دارد، ه به پارامترهاي دو تـايي نيـاز   طي نياز است. اين رابئصورت تابعي از تركيب جزبه )Eg(انرژي گيبس اضافي 
ترودينـاميكي   كنند. كـم بـودن روابـط   را مشخص مي 2-3و  1-3، 1-2هـا هاي بين جفت مولكولكنشكه برهم

ـ  كنش منحصـربه شود كه نتوانيم يك دسته پارامترهاي دو تايي برهمبراي يك سيستم سبب مي دسـت  هفـرد را ب
دسـته پارامترهـاي مختلفـي وجـود     در محاسباتش نشان داد كه در يك سيستم مشخص  ]23[آوريم. اندرسـون

بيني كنند. اگرچـه در عمـل، بـدون توجـه بـه      هاي آزمايشگاهي را پيشخوبي دادهتوانند بهكدام مي دارند كه هر
ها خوب و زياد هستند و همچنين بـدون توجـه بـه اينكـه چـه مقـدار مـدل        اينكه چه مقدار و به چه اندازه داده

در عمـل هـيچ دسـته از     .ه مقداري ابهام در پارامترهاي دوتايي وجـود دارد مناسب است، هموار Eg انتخابي براي
 دسته يك كـردن بنابراين مشخص ت،تايي كامال عاري از خطا نيستند و هيچ مدلي نيز كامل نيس رامترهاي دوپا

  ]23[.تنيس پذيرامكان تايي دو پارامترهايز ا واحد
هاي سـه تـايي را در تخمـين پارامترهـا بــه مـا       اجازه استفاده از دادههمچنين به روش محاسباتي نياز است كه 

تـرين و  كـه خطـوط رابـط معمـول    از آنجـايي  .خـوبي نشـان داده شـود   اي كه سيستم سه تـايي بـه  گونهبدهد، به
ـ  ترين فرمِ دادهحصولقابل دسـت آمـده از آزمايشـات، جهـت     ههاي سه تايي هستند، از خطوط رابط سه جزيـي ب

قابل ذكر است كه در فشارهاي معمولي و در شرايطي  .شودردن پارامترهاي دو تايي بهينه استفاده ميمشخص ك
  .نيستند حساس مايع به تغييرات فشار يعدور از شرايط بحراني، تعادالت ما

مينيمم كردن تابع هـدفي   د.كرتوان از يك تابع هدف استفاده جهت تخمين پارامترهاي مدل ضريب فعاليت، مي
تواند براي محاسبه پارامترهـاي  هاي هر جزء در هر فاز است ميكننده مجموع مجذور تفاضل بين فعاليتكه بيان

  ]26[:شودمي بيان زير معادله صورتهب هدف تابع اين دكنمدل ضريب فعاليت به ما كمك

)9(  �� �� = ��	�	X���� γ���� − X��� γ��� ��
�

���

�

���
 

 

)7(  β = X����������

X���������  

)8(  S = X���������� − X����������

X��������� − X����������� 	 
  

از واحد باشند، جداسـازي  تر . هر چه اين مقادير بزرگاستمعرف فاز پايين  ΙΙمعرف فاز باال و  Ιفوق  يدر رابطه
  .حالل مؤثرتر خواهد بود توسط
تعادل مايع مايع در دماي ثابت، بـه   يهاي آزمايشگاهي مطابقت داد. براي محاسبهتوان با دادهدالت را ميااين مع

دارد، ه به پارامترهاي دو تـايي نيـاز   طي نياز است. اين رابئصورت تابعي از تركيب جزبه )Eg(انرژي گيبس اضافي 
ترودينـاميكي   كنند. كـم بـودن روابـط   را مشخص مي 2-3و  1-3، 1-2هـا هاي بين جفت مولكولكنشكه برهم

ـ  كنش منحصـربه شود كه نتوانيم يك دسته پارامترهاي دو تايي برهمبراي يك سيستم سبب مي دسـت  هفـرد را ب
دسـته پارامترهـاي مختلفـي وجـود     در محاسباتش نشان داد كه در يك سيستم مشخص  ]23[آوريم. اندرسـون

بيني كنند. اگرچـه در عمـل، بـدون توجـه بـه      هاي آزمايشگاهي را پيشخوبي دادهتوانند بهكدام مي دارند كه هر
ها خوب و زياد هستند و همچنين بـدون توجـه بـه اينكـه چـه مقـدار مـدل        اينكه چه مقدار و به چه اندازه داده

در عمـل هـيچ دسـته از     .ه مقداري ابهام در پارامترهاي دوتايي وجـود دارد مناسب است، هموار Eg انتخابي براي
 دسته يك كـردن بنابراين مشخص ت،تايي كامال عاري از خطا نيستند و هيچ مدلي نيز كامل نيس رامترهاي دوپا

  ]23[.تنيس پذيرامكان تايي دو پارامترهايز ا واحد
هاي سـه تـايي را در تخمـين پارامترهـا بــه مـا       اجازه استفاده از دادههمچنين به روش محاسباتي نياز است كه 

تـرين و  كـه خطـوط رابـط معمـول    از آنجـايي  .خـوبي نشـان داده شـود   اي كه سيستم سه تـايي بـه  گونهبدهد، به
ـ  ترين فرمِ دادهحصولقابل دسـت آمـده از آزمايشـات، جهـت     ههاي سه تايي هستند، از خطوط رابط سه جزيـي ب

قابل ذكر است كه در فشارهاي معمولي و در شرايطي  .شودردن پارامترهاي دو تايي بهينه استفاده ميمشخص ك
  .نيستند حساس مايع به تغييرات فشار يعدور از شرايط بحراني، تعادالت ما

مينيمم كردن تابع هـدفي   د.كرتوان از يك تابع هدف استفاده جهت تخمين پارامترهاي مدل ضريب فعاليت، مي
تواند براي محاسبه پارامترهـاي  هاي هر جزء در هر فاز است ميكننده مجموع مجذور تفاضل بين فعاليتكه بيان

  ]26[:شودمي بيان زير معادله صورتهب هدف تابع اين دكنمدل ضريب فعاليت به ما كمك

)9(  �� �� = ��	�	X���� γ���� − X��� γ��� ��
�

���

�

���
 

 

در رابطه ي فوق Ι معرف فاز باال و ΙΙ معرف فاز پايين است. هر چه اين مقادير 
بزرگ تر از واحد باشند، جداسازي توسط حالل مؤثرتر خواهد بود.

اين معادالت را مي توان با داده هاي آزمايشگاهي مطابقت داد. براي محاسبه ي 
تع��ادل مايع مايع در دماي ثابت، به انرژي گيبس اضافي )gE( به صورت تابعي 
از تركي��ب جزئي نياز اس��ت. اين رابطه به پارامتره��اي دو تايي نياز دارد، كه 

برهم كنش هاي بين جفت مولكول ه�ا 2-1، 3-1 و 3-2 را مشخص مي كنند. 
كم بودن روابط  تروديناميكي براي يك سيس��تم س��بب مي ش��ود كه نتوانيم 
يك دس��ته پارامتره��اي دو تايي برهم كنش منحصربه فرد را به دس��ت آوريم. 
اندرس���ون]23[ در محاسباتش نشان داد كه در يك سيستم مشخص دسته 
پارامتره��اي مختلفي وج��ود دارند كه هر كدام مي توانن��د به خوبي داده هاي 
آزمايش��گاهي را پيش بين��ي كنند. اگرچه در عمل، ب��دون توجه به اينكه چه 
مق��دار و به چه اندازه داده ها خوب و زياد هس��تند و همچنين بدون توجه به 
اينكه چه مقدار مدل انتخابي براي gE مناس��ب اس��ت، همواره مقداري ابهام 
در پارامترهاي دوتايي وجود دارد. در عمل هيچ دسته از پارامترهاي دو تايي 
كامال عاري از خطا نيس��تند و هيچ مدلي نيز كامل نيس��ت، بنابراين مشخص 

ك�ردن  يك دسته  واحد از پارامترهاي  دو تايي  امكان  پذير  نيست.]23[
همچنين به روش محاسباتي نياز است كه اجازه استفاده از داده هاي سه تايي 
را در تخمين پارامترها ب�ه ما بدهد، به گونه اي كه سيس��تم سه تايي به خوبي 
نش��ان داده ش��ود. از آنجايي كه خطوط رابط معمول ترين و قابل حصول ترين 
فرِم داده هاي س��ه تايي هس��تند، از خطوط رابط س��ه جزيي به دست آمده از 
آزمايش��ات، جهت مشخص كردن پارامترهاي دو تايي بهينه استفاده مي شود. 
قابل ذكر است كه در فشارهاي معمولي و در شرايطي دور از شرايط بحراني، 

تعادالت مایع مايع به تغييرات فشار حساس نيستند.
جه��ت تخمين پارامتره��اي مدل ضريب فعاليت، مي ت��وان از يك تابع هدف 
اس��تفاده كرد. حداقل كردن تابع هدفي كه بيان كننده مجموع مجذور تفاضل 
بين فعاليت هاي هر جزء در هر فاز اس��ت مي تواند براي محاس��به پارامترهاي 
 م��دل ضريب فعاليت به م��ا كمك كند  اين  تابع  هدف  به ص��ورت این  معادله 

 بيان  مي شود:]26[

   4    ترکیب درصد اجزاء خطوط ربط سیستم سه جزئی هپتان+بوتانول+حالل اتکنیک پایین

Sβ
)Extreact (فاز پایین )فاز غنی از حالل ـRaffinateفاز باال )عاري از حالل ـ

شماره محلول
بوتانولهپتانبوتانولهپتانحالل اتکتیک پایین

5/810/2261/4218/9319/6584/8515/151

5/170/2354/0517/4128/5475/9424/062

4/720/2351/0016/8532/1571/2228/783

4/050/2548/6617/0234/3266/7533/254

3/070/3043/4717/6438/8958/1841/825

2/570/3341/3217/1641/5251/5648/446

2/300/3734/7016/7848/5244/3255/687

1/910/4233/7616/2949/9538/4261/588

1/580/5128/0215/5456/4430/4069/609

1/880/7125/9915/1758/8421/3478/6610
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)7(  β = X����������

X���������  

)8(  S = X���������� − X����������

X��������� − X����������� 	 
  

از واحد باشند، جداسـازي  تر . هر چه اين مقادير بزرگاستمعرف فاز پايين  ΙΙمعرف فاز باال و  Ιفوق  يدر رابطه
  .حالل مؤثرتر خواهد بود توسط
تعادل مايع مايع در دماي ثابت، بـه   يهاي آزمايشگاهي مطابقت داد. براي محاسبهتوان با دادهدالت را ميااين مع

دارد، ه به پارامترهاي دو تـايي نيـاز   طي نياز است. اين رابئصورت تابعي از تركيب جزبه )Eg(انرژي گيبس اضافي 
ترودينـاميكي   كنند. كـم بـودن روابـط   را مشخص مي 2-3و  1-3، 1-2هـا هاي بين جفت مولكولكنشكه برهم

ـ  كنش منحصـربه شود كه نتوانيم يك دسته پارامترهاي دو تايي برهمبراي يك سيستم سبب مي دسـت  هفـرد را ب
دسـته پارامترهـاي مختلفـي وجـود     در محاسباتش نشان داد كه در يك سيستم مشخص  ]23[آوريم. اندرسـون

بيني كنند. اگرچـه در عمـل، بـدون توجـه بـه      هاي آزمايشگاهي را پيشخوبي دادهتوانند بهكدام مي دارند كه هر
ها خوب و زياد هستند و همچنين بـدون توجـه بـه اينكـه چـه مقـدار مـدل        اينكه چه مقدار و به چه اندازه داده

در عمـل هـيچ دسـته از     .ه مقداري ابهام در پارامترهاي دوتايي وجـود دارد مناسب است، هموار Eg انتخابي براي
 دسته يك كـردن بنابراين مشخص ت،تايي كامال عاري از خطا نيستند و هيچ مدلي نيز كامل نيس رامترهاي دوپا

  ]23[.تنيس پذيرامكان تايي دو پارامترهايز ا واحد
هاي سـه تـايي را در تخمـين پارامترهـا بــه مـا       اجازه استفاده از دادههمچنين به روش محاسباتي نياز است كه 

تـرين و  كـه خطـوط رابـط معمـول    از آنجـايي  .خـوبي نشـان داده شـود   اي كه سيستم سه تـايي بـه  گونهبدهد، به
ـ  ترين فرمِ دادهحصولقابل دسـت آمـده از آزمايشـات، جهـت     ههاي سه تايي هستند، از خطوط رابط سه جزيـي ب

قابل ذكر است كه در فشارهاي معمولي و در شرايطي  .شودردن پارامترهاي دو تايي بهينه استفاده ميمشخص ك
  .نيستند حساس مايع به تغييرات فشار يعدور از شرايط بحراني، تعادالت ما

مينيمم كردن تابع هـدفي   د.كرتوان از يك تابع هدف استفاده جهت تخمين پارامترهاي مدل ضريب فعاليت، مي
تواند براي محاسبه پارامترهـاي  هاي هر جزء در هر فاز است ميكننده مجموع مجذور تفاضل بين فعاليتكه بيان

  ]26[:شودمي بيان زير معادله صورتهب هدف تابع اين دكنمدل ضريب فعاليت به ما كمك

)9(  �� �� = ��	�	X���� γ���� − X��� γ��� ��
�

���

�

���
 

 

)9(

Xik به ترتيب كس��رهاي مولي تجربي ماده i در فاز باال و 
Xik و 

در اين  رابطه 
پايين و روي خط رابط k هس��تند γik و γik ضرايب فعاليت متناظر هستند 

كه از مدل مربوطه محاسبه مي شوند و m تعداد كل خطوط رابط است.
اين مرحله فقط مقاديري به عنوان حدس اوليه در اختيار قرار مي دهد و لزوما 
نتايج آزمايش��گاهي به دست آمده با نتايج به دست آمده از پارامترهاي حاصل 
از تابع هدف تطابق ندارند. درصد ريش��ه متوسط مربعات انحراف كه در واقع 

انحراف كس��رهاي مولي محاسبه شده نس��بت به مقدار آزمايشگاهي را نشان 
مي دهد، به صورت زير تعريف و محاسبه شده است:

)10(

����X	در اين رابطه  د هسـتن  kدر فاز باال و پايين و روي خط رابط  iترتيب كسرهاي مولي تجربي ماده به���X	و  	
γ��� و γ����  شـوند و  ضرايب فعاليت متناظر هستند كه از مدل مربوطه محاسبه مـيm      تعـداد كـل خطـوط رابـط
  .است

دست آمـده بـا   آزمايشگاهي بهدهد و لزوما نتايج عنوان حدس اوليه در اختيار قرار مياين مرحله فقط مقاديري به
تابع هدف تطابق ندارند. درصد ريشه متوسط مربعات انحـراف كـه در    دست آمده از پارامترهاي حاصل ازنتايج به

صـورت زيـر تعريـف و    دهد، بهواقع انحراف كسرهاي مولي محاسبه شده نسبت به مقدار آزمايشگاهي را نشان مي
  :محاسبه شده است

  

)10(  
RMSD%

� ��� � ����
(X������ − X������)�

6m
�

���

�

���

�

���
�
���

 
 ]26[.دهدتعداد خطوط ربط را نشان مي m شماره هر فاز و jتعداد اجزاي موجود در سيستم،  iدر اين رابطه 

  

  نتايج  -6

حـالل اتكتيـك   و  بوتـانول ، هپتـان هايي با درصد وزني معين از هر سه جز براي تعيين خطوط رابط ابتدا محلول
براي  )غني از حالل(و فاز پايين  )عاري از حالل(مربوط به تركيب درصد وزني فاز باال  شدند. نتايجساخته پايين 

  .گزارش شده است 2هاي مورد آزمايش در جدولهر يك از سيستم
 3لفـاز پـايين در جـدو   و  بـاال  براي فازهاي NRTLكمك مدل ترموديناميكي دست آمده بههتعادلي بهاي ادهد

سپس با استفاده از تركيب درصد مولي هر يك از اجزا در دو فاز غني و فقير از حـالل، نتـايج    رش شده است.گزا
كمـك معـادالت   بـه حالل اتكتيـك پـايين   هپتان+بوتـانول+ هاي تعـادلي در سيسـتم سـه جزئـي     همبستگي داده

 )رگراسيون(سازي است. ضريب خطي نمايش داده شده 4دست آمد. اين نتـايج در جـدولتوبياس و هند بهـآفمر
  .دكنها را تأييد ميقبول بودن دادهو اين قابل استبراي هر دو معادله به واحد بسيار نزديـك 

+حالل اتكنيك پايينهپتان+بوتانولدرصد اجزاء خطوط ربط سيستم سه جزئي تركيب  -3جدول 

 بوتانول هپتان بوتانول هپتان حالل اتكتيك پايين شماره محلول  )Raffinate ـعاري از حاللفاز باال ( )Extreact ـفاز پايين (فاز غني از حالل
32/62  37/19  31/18  96/82  04/17  1 
15/55  47/1738/2703/7697/23  2 

در اين رابطه i تعداد اجزاي موجود در سيس��تم، j ش��ماره هر فاز و m تعداد 
خطوط ربط را نشان مي دهد.]26[

6- نتایج
براي تعيين خطوط رابط ابتدا محلول هايي با درصد وزني معين از هر سه جز 
هپتان، بوتانول و حالل اتکتیک پایین س��اخته شدند. نتايج مربوط به تركيب 
درصد وزني فاز باال )عاري از حالل( و فاز پايين )غني از حالل( براي هر يك 

از سيستم هاي مورد آزمايش در جدول2 گزارش شده است.
داده هاي تعادلی به دس��ت آم��ده به کمک م��دل ترمودینامیکی NRTL برای 
فازهای باال و فاز پايين در جدول3 گزارش ش��ده اس��ت. سپس با استفاده از 
تركي��ب درصد مولي هر ي��ك از اجزا در دو فاز غني و فقي��ر از حالل، نتايج 
همبس��تگي داده هاي تعادلي در سيس��تم س��ه جزئي هپتان+بوتانول+حالل 
اتکتیک پایین به كمك معادالت آفمر� توبياس و هند به دست آمد. اين نت�ايج 
در ج�دول4 نمايش داده ش��ده اس��ت. ضريب خطي سازي )رگراسيون( براي 
هر دو معادله به واحد بس��يار نزدي�ك اس��ت و اين قابل قبول بودن داده ها را 

تأييد مي كند.
در ج��دول4 مقادي��ر ضري��ب توزيع پذی��ری و فاكت��ور انتخاب پذي��ري 
سيس��تم هاي تعادل��ي نش��ان داده ش��ده اس��ت. باالت��ر ب��ودن ضريب 
توزيع پذي��ري جزء آروماتي��ك در هر خط رابط از اين مق��دار براي جزء 
آليفاتيك نش��ان دهنده اين اس��ت كه حالل های اتکتیک تمايل بيشتري 
ب��ه جذب ماده آروماتيك نس��بت به آليفاتي��ك دارد. از طرفي مقدار اين 
ضريب در سيستم هپتان+بوتانول+حالل اتکنیک پایین بيش�تر از سيستم 
بنزن+هپتان+مايع يوني به دست آمد. نتايج نشان دادند براي هر خط رابط 
مقادير انتخاب پذيري حالل اتکنیک پایین بزرگ تر از واحد است. هر چه 
مقدار اين پارامتر بيش��تر باش��د نش��ان مي دهد توانايي جداسازي حالل 

بيشتر خواهد بود.
پارامتره��اي برهم كن��ش مدل NRTL ك��ه از حداقل ك��ردن تابع هدف 
رابط��ه10 به دس��ت آمده اند در ج��دول6 گزارش ش��ده اند. خطوط رابط 
محاسبه شده توسط مدل NRTL به همراه خطوط رابط تجربي در شكل2  
RMSD( نش��ان داده شده اند. درصد ريشه متوسط مربعات محاسبه شده
درصد( براي اين مدل از رابطه10 محاس��به شد. اين مقدار نشان مي دهد 
كه مدل NRTL براي اين سيس��تم به خوبي با داده هاي تجربي به دس��ت 

آمده تطابق دارد.]24و25[

  4     ترکیب درصد اجزاء خطوط ربط سیستم سه جزئی

ABR2

معادله آفمرـ توبیاس

هپتان+بوتانول+حالل اتکنیک پایین

1/81172/25670/9948

معادله هند

1-/84571-/65350/9957

  5     پارامترهای معادله آفمرـ توبیاس و هند در دمای 298/15

%RMSDƮjiƮiji-jαij

هپتان+بوتانول+حالل اتکنیک پایین

0/731

0/54061/19062-1

0/3 0-/13133/17043-1

4/231611/32663-2

 2  مقایسه داده های تعادلی فرآیند جداسازی آزمایشگاهی )خطوط آبی رنگ( و محاسبه 
شده توسط مدل  NRTL )خط چین قرمز رنگ( براي سیستم هپتان+بوتانول+حالل 

اتکنیک پایین
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7-نتیجه گیری
داده هاي تعادلي مايع مايع براي سيستم  سه جزئی هپتان+بوتانول+حالل 
اتکنیک پایین در دماي 298/15K و فشار اتمسفريك به دست آمدند. 
انتخاب پذيري و ضريب توزيع  پذيري سيس��تم محاس��به شد. مقادير 
انتخاب پذيري بزرگ تر از واحد بوده و اين پارامتر براي سيستم شامل 
آلكان با زنجيره بلندتر، بيش��تر بوده مي��زان اعتبار داده هاي خطوط 

ربط با اس��تفاده از معادالت آفمر� توبياس و هن�د نش��ان داده ش��د. 
مقادير آزمايشگاهي براي سيستم تعادلي مايع مايع با استفاده از مدل 
NRTL به خوبي هم پوش��اني مي ش��ود. بازيابي حالل اتکنیک پایین 

بس��يار آس��ان و ارزان تر از مایع یونی حالل هاي آلي متداول بوده و 
پتانسيل به كارگيري براي جداس��ازي هيدروكربن ه�اي آروماتيك از 

آليفاتيك را دارا است.

پانویس هاپانویس ها
1. Deep eutectic solvent
2. Nationally Recognized Testing Laboratories
3. Hydrogen bond donor
4. Hydrogen bond acceptor

5. Ionic liquids
6. Sigma-Aldrich
7. Hand
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