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کاربرد حاللهای اتکتیک عمیق در صنایع نفت و گاز
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چکیده

اطالعات مقاله

حاللهــای اتکتیک عمیق 1تحت عنوان گروه حاللهای جدید ســبز و پایدار درخصوص جداســازی و
تاریخ ارسال به د   اور99/10/19 :
خالصســازی مواد و محصوالت در فرآیندهای اســتخراج مورد توجه مجامع علمی فراوانی قرار گرفته
تاریخ پذیرش د   اور99/10/22 :
است .تاکنون حاللهای آلی فرار و مایعات یونی در این زمینه مورد استفاده قرار میگرفتند در حالیکه
این حاللها در شــرایط عملیاتی ،خواص فیزیکی و شیمیایی بسیار مطلوبی را از خود نشان دادهاند که
با مایعات یونی برابر تقریبا یکســان اســت ،خواصی نظیر فشــار بخار کم ،حفظ حالت فیزیکی مایع در
دامنهی دمایی وســیع ،پایداری حرارتی باال ،اشتعالپذیری پایین و قابلیت حاللیت باال ،هزینهی پایین
مواد اولیهی مورد نیاز جهت سنتز این دسته از حالل را به اشتراک میگذارند .حاللهای اتکتیک پایین
به دلیل داشــتن خواص فیزیکی بسیار مطلوب ،جایگزین مناسبی برای حاللهای مایعات یونی هستند
و در زمینههای متفاوتی نظیر ســنتز مواد شیمیایی ،بیوشــیمی ،فرآیندهای جداسازی و خالصسازی،
الکتروشیمی ،کاتالیست و ...بسیار مورد استفاده و توجه قرار گرفتهاند .در این مقاله به بررسی کاربردهای
واژگان کلید ی:
ایــن حاللهــای نوظهور اتکتیک عمیق در فرآیندهای جداســازی در صنعت نفــت و گاز مانند حذف
حاللهای اتکتیک ،فرآیندهای جداسازی،
ترکیبات کوگرددار ،شیرینسازی گاز طبیعی و ...پرداخته میشود.
حاللهای فرار.
تاریخ ارسال نویسند   ه99/10/16 :

مقدمه

در دههی اخیر شــاهد افزایش اســتفاده از فناوری سبز در صنایع
قدیمی نفت و گاز هســتیم .تحقیقات اخیر به دنبال دســتیابی به
فرآیندهایی با ایمنی بیشتر ،اقتصادیتر ،دوستدار محیطزیست و
در عین حال کارآمد و بهینهتر اســت و تعدد مقاالت منتشــر شده
در زمینهی مهندســی ســبز و پایدار ،تاییدکننــدهی این موضوع
است .در این مســیر مایعات یونی به عنوان اولین حالل پیشتاز در
جهت ســبز شدن صنایع ،در ردههای مختلف فرآیند ،مانند ساخت
مواد شیمیایی ،بیوشــیمی ،فناوریهای جداسازی ،الکتروشیمی و
کاتالیســت مورد استفاده قرار گرفته اند ]1[.به طور کلی حاللهای
یونی ،نمکهای مذابی با نقطه ذوب پایینتر از دمای  373درجهی
کلوین هســتند ]2[.حاللهای یونی از کاتیون و آنیونهای بارداری
تشکیل شدهاند که به وسیلهی پیوندهای یونی در کنار یکدیگر قرار
گرفته و باعث کم بودن فشار بخار آنها میشوند.
عالوه بــر این ،دارای خــواص فیزیکی و شــیمیایی واحدی مانند
پایداری حرارتی ،ویســکوزیته و قطبیت هستند که با تغییر ترکیب
آنیون و کاتیونها میتوان آنها را متناســب با شــرایط مورد انتظار
تنظیم کرد ]3[.عدم فراریت مایعات یونی سبب شده که این دسته
از حاللها به عنوان گزینهی مناسبی در جایگزینی حاللهای فرار

آلی 2رایج صنعت قرار گیرد .معموال واژهی "ســبز" به دلیل فشــار
بخار ناچیز و اشــتعالپذیری کم مایعات یونی که از نظر نگرانیهای
زیستمحیطی ارزش افزودهای هستند با نام آنها همراه است.
با این حال ،سنتز مایعات یونی شــامل چندین مرحلهی مصنوعی
اســت که اغلب منجر به تولید فرآوردههای جانبی و تولید پسماند
میشــوند .گزارشهای ارائه شده نشان میدهد این حاللها از نظر
ســمیت کامال بیخطر بوده و در محیطزیســت بــه راحتی تجزیه
میشــوند4[.و ]5هزینههای باالی خرید مواد اولیه و سنتز مایعات
یونی ،کاربردهای صنعتی این حالل را محدود کرده اســت ]6[.در
سال  2003نسل جدید از حاللهای پایدار تحت عنوان حاللهای
اتکتیک عمیق کشــف شد ]7[.حالل اتکتیک عمیق حداقل از یک
پیونددهندهی هیدروژن 3و حداقل یک گیرندهی هیدروژن 4تشکیل
شده است که از طریق پیوند هیدروژن با یکدیگر در ارتباط هستند
و مخلوطی با دمای ذوب به مراتب کمتر از اجزای تشــکیلدهنده،
میباشند ]8-13[.برای اکثر حاللهای اتکتیک نقطهی ذوب ،قابل
اندازهگیری نیســت ،به همین دلیل از دمای انتقال شیشه 5استفاده
میشود و حاللهای اتکتیک عمیق تحت عنوان مخلوطهایی با دمای
انتقال پایین 6شــناخته میشوند ]11[.حاللهای اتکتیک عمیق از
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مقاالت کاربرد ی/مروری

نظر بســیاری خواص فیزیکی از جمله فشــار بخار پایین ،داشــتن
حالت فیزیکی مایع در دامنهی دمایی وسیع ،پایداری حرارتی باال و
اشتعالپذیری پایین بسیار شبیه مایعات یونی هستند ،در حالیکه
بسیاری از پارامترهای نامطلوب مایعات یونی را دارا نیستند.
حاللهای اتکتیک عمیق به ســادگی از طریق مخلوط کردن مواد
اولیــهی ارزانقیمت که ذاتــا طبیعی بوده و قابلیت بازگشــت به
محیطزیســت را دارند ،سنتز میشــوند .بر اساس تغییر بنیانهای
دهنــده و گیرندهی پیوند هیدروژنی ،میتــوان به خواص متنوعی
برای حاللهای اتکتیک عمیق دست پیدا کرد .شایان ذکر است که
ســبز و پایدار بودن این حاللها به شــدت تابع موادی است که در
سنتز انتخاب میشوند.
کاربرد حاللهای اتکتیک عمیق در فرآیندهای نفتی

در تحقیقات انجام شــده به منظور دســتیابی به فرآیندهای سبز
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و پایدار برای تولید ســوختهای ســازگار با محیطزیست ،مفید و
کارآمــد بودن حاللهــای اتکتیک عمیق در صنایع نفتی توســط
دانشمندان مورد بررسی قرار گرفته است .کامال مشخص شده است
که وجود ترکیبات آروماتیک در داخل ســوخت ،از یک طرف باعث
افزایش دانســیته و روانکنندگی و به موجب آن بهسوزی و افزایش
بیشــتر گرما میشود ،اما از طرف دیگر مخاطرات زیستمحیطی را
در برخواهد داشت[ ]14لذا بهینهسازی ترکیبات آروماتیک به علت
وجود آزئوتروپهای مختلف بــا هیدروکربنهای آلیفاتیک به یکی
از مهمترین چالشهای صنعت پاالیش و پتروشــیمی تبدیل شده
اســت .حاللهای اتکتیک عمیق عملکرد بسیار خوبی در شکست
نقطهی آزئوتروپ و جداسازی ترکیبات آروماتیک و هیدروکربنهای
آلیفاتیــک داشــتهاند ]15-18[.تعــدادی از تحقیقــات پیرامون
حاللهای اتکتیک عمیق در جدول 1نشان داده شدهاند .نتایج نشان
میدهد اســتخراج ترکیبات آروماتیک به شدت به دما بستگی دارد
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به طوریکه افزایش دما باعث بهبود اســتخراج آروماتیک میشود،
همچنین حاللهای اتکتیــک در فاز غنی از ترکیبات هیدروکربنی
وارد نمیشــوند ،این نکته بســیار حائزاهمیت است زیرا بازگردانی
حالل بعد از استخراج بیشتر و به راحتی انجام شده و باعث کاهش
اتالف حالل میشود.
گنزالس و همکاران ،جداسازی بنزن از هگزان با استفاده حاللهای
اتکتیک عمیق را مورد بررسی قرار دادند .پژوهش آنها نشان داد که
گزینشپذیری حاللهای اتکتیک عمیق ،بســیار باالتر از سولفوالن
بــوده ،همچنین هیچ مقــداری از حالل اتکتیــک وارد فاز غنی از
هگزان نشده است]16[.
رودریگــز و همکاران با اســتفاده از حاللهــای اتکتیک عمیق بر
پایهی تتراهگزیلآمونیومبروماید پژوهشی را انجام دادند و عملکرد
حاللهای جدید را با حاللهای آلی رایج مقایسه کردند .نتایج آنها
نشان داد که دما تاثیر بسیار کمی بر روی جداسازی دارد]18[.
معمــوال در صنعت از حاللهای ســولفوالن و اتیلنگالیکول برای
این دســته از فرآیندهای جداسازی اســتفاده میشود ]19[.هر دو
حالل سمی ،فرار و آتشگیر هستند ،از این رو استفاده از حاللهای
اتکتیک عمیق به عنوان جایگزین مناســب که مبانی استخراج سبز
یعنی کاهش انرژی مصرفی ،تولید محصوالت طبیعی قابل بازیافت،
افزایــش ایمنی ،افزایش کیفیت اســتخراج یــا تولید محصوالت را
رعایت میکنند ،مــورد توجه قرار میگیــرد ]20[.به دنبال هدف
جایگزینــی حاللهای اتکتیک عمیق بــا حاللهای آلی ،از آنها در
حذف اجــزای گوگردی موجود در ترکیبات آروماتیک مانند تیوفن
از سوخت استفاده شــد ،منبع اصلی تولید  H2Sو  ،SOXاز احتراق
سوختهای حاوی ترکیبات گوگرددار هستند.
اتحادیــهی اروپا و ســازمان حفاظت محیطزیســت آمریکا قوانین
ســختگیرانهای به منظور جلوگیری از افزایش غلظت آالیندههای
گوگــردی موجود در ســوخت تنظیم و اجرا کردهانــد .برای مثال
اســتفاده از ترکیبــات آلی فرار برای حــذف آالیندههای گوگردار،
اســتفاده از حاللهای اتکتیک عمیق بر پایهی کربوکسیلیکاسید
برای حذف ترکیبات گوگرددار سوخت خودروها است.
لــی ژینــگ و همکاران بــه منظور حــذف تیوفــن ،بنزوتیوفن و
دیبنزوتیوفن از اکتان از حاللهای اتکتیک عمیق پژوهشی را انجام
دادهاند .نتایج آنها نشان داد که این فرآیند جداسازی تابعیت دمایی
ندارد .به منظور دســتیابی به جداسازی با راندمان باالی 98درصد
میبایست استخراج ،حداقل در سه مرحله انجام شود .آنالیز NMR 7
از عدم تخریب ســاختار حالل اتکتیک پایین بعد از جداســازی و

بازیابی حالل گزارش داده اســت ]21[.ســایر تحقیقات انجام شده
از حذف کامل آالیندههای گوگــرددار با راندمان باال در عین حال
بازیابی کامــل حالل اتکتیک عمیق گزارش دادهاند ]22-25[.یکی
دیگــر از موضوعات جدید مورد توجه در زمینهی خالصســازی
نفــت ،حذف گلیســرول از بیوفیول به وســیلهی حالل اتکتیک
عمیق اســت ]26[.بیوفیول یک سوخت پاک و قابل برگشت است
که از روغن گیاهان و چربی حیوانات به دســت میآید .سوختهای
بیودیــزل آلودگی ســمی و گازهای گلخانهای کمتری نســبت به
سوختهای فسیلی تولید میکنند.
این ماده از کاتالیست شدن و تغییر گروههای آلکیلهای بلند زنجیر
مثل (متیل ،اتیل یا پروپیل) ایجاد میشــوند .گلیســرول محصول
نامطلوب فرآیند ترنسیس تریفیکیشن 8است که وجود آن در سوخت
خودرو باعث افزایش ویســکوزیته و به ســبب آن افزایش آسیب به
موتور خودرو در زمان احتراق میباشــد .گزارشها نشــان میدهد
از آب برای شستشــوی گلیســرول از بیودیزل استفاده میشود ،اما
اینکار ســبب هدررفت مقدار بســیار زیادی آب میشود که از نظر
زیستمحیطی بســیار نامطلوب است ]27[.پژوهشــی که ابوت و
همکاران انجام دادند در دو حالت جداســازی را بررسی کردند .در
ابتدا تالش کردند مخلوط اتکتیک گلیسرول را با اضافه کردن نمک
خالص آمونیوم به بیودیزل خام ایجاد کنند ،اما موفقیتآمیز نبوده و
علت را آنتالپی تشکیل مخلوط اتکتیک در نظر گرفتند.
در ادامــه حذف گلیســرول را به وســیلهی حاللی کــه از مخلوط
نمکهای آمونیوم با گلیسرول و نسبت مولی  1:2تشکیل داده بودند
بررسی کردند و به نتیجهی حذف 99درصدی گلیسرول از سوخت
بیودیزل خام دســت پیدا کردند .آنها برای بازیابی کولینکلراید از
حالل  -1بوتانول اســتفاده کردند که نتایج 25درصد کولینکلراید
قابل بازیابی است]26[.
شــهباز و همکاران در پژوهش انجام شــده حذف گلیســرول آزاد
موجــود در نمونههای روغن نارگیل را به وســیلهی حالل اتکتیک
عمیق که بر پایهی گلیسرول نباشد ،مورد بررسی قرار دادند .نتایج
آنها نشان دادهاند که جداسازی گلیسرول به کمک تمام حاللهای
اتکتیک سنتز شده بازده باالی 99درصد داشتند28[.و]29
جــدول 1به طــور خالصه پژوهشهای انجام شــده به وســیلهی
حاللهای اتکتیک عمیق به منظور جداســازی و استخراج را نشان
میدهد.
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مروری/مقاالت کاربرد ی

 کاربردهای منتخب حاللهای اتکتیک عمیق برای فرآیندهای جداسازی1
مراجع

)دما (کلوین

حالل اتکتیک عمیق

روش استخراج

-

ناخالصی

]18[

298
308

THABr:EG, THABr:EG 1:2
THABr:EG, THABr:EG 1:2

LLE

هگزان

بنزن

]15[

300
308
318

MTPPBr:EG 1:4, 1:6, 1:8
MTPPBr:EG 1:4, 1:6, 1:8
MTPPBr:EG 1:4, 1:6, 1:8

LLE

هگزان

بنزن

]17[

313
323
333

TBPBr:EG, TBPBr:Sul 1:2, 1:4, 1:6, 1:8
TBPBr:EG, TBPBr:Sul 1:2, 1:4, 1:6, 1:8
TBPBr:EG, TBPBr:Sul 1:2, 1:4, 1:6, 1:8

LLE

هگزان

تولوئن

]16[

298
308
318

ChCl:LA, ChCl:Gly 1:2
ChCl:LA, ChCl:Gly 1:2
ChCl:LA, ChCl:Gly 1:2

LLE

هگزان

بنزن

]21[

293 - 323

TBABr:FA 1:1

LLE

اکتان

بنزوتیوفن
تیوفن
دیبنزوتیوفن

]22[

298

ChCl:MA/Gly/EG/Pr, TMACl:Gly/EG/PAA, TBACl:MA/Gly/TEG/EG/PAA/CA/Pr/PEG 1:2

LLE

اکتان

بنزوتیوفن

]23[

303-343

TBPBr:stantone choline dihydrate 1:1

LLE

اوکتان
دکان
ایزو اکتان
تولوئن

دیبنزوتیوفن
تیوفن

]24[

293

Chlorinated paraffins-52:AlCl3:Toluene/Benzene/p-xylene/o-xylene/Ethylbenzene 1:6:18

LLE

هپتان

بنزوتیوفن

]25[

298

TBABr:EG/TEG, MTPPBr:EG 1:4
TBABr:Sul 1:7

LLE

هپتان

تیوفن

]26[

313

AChCl/TPABr/EACl/ChCl/Cl2EMe3:Gly 1:2

LLE

روغن سویا

گلیسرول

]28[

298

ChCl:EG in 1:1.7, 1:2, 1:2.23, 1:2.45
ChCl:TFAA in 1:1.5, 1:1.7, 1:1.94, 1:2.45

LLE

روغن نارگیل

گلیسرول

298

ChCl:EG 1:1.7, 1:2, 1:2.23, 1:2.45
ChCl:EG 1:75, 1:2, 1:2.5
ChCl:TFAA 1:1.75, 1:2, 1:2.5
MTPPBr:Gly 1:2, 1:3, 1:4
MTPPBr:EG 1:3, 1:4, 1:5
MTPPBr:TEG 1:3, 1:4, 1:5

LLE

روغن نارگیل

پتاسیم
هیدروکسیل

]29[
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کاربرد حاللهای اتکتیک عمیق در شیرینسازی گاز

گاز طبیعی به طور عمده از متان ( )CH4تشکیل شده است ،همچنین
حاوی گازهای اسیدی ناخواســتهای مانند دیاکسیدکربن ( )CO2
و ســولفیدهیدروژن (  )H2Sاســت .فرآیند حذف دیاکسیدکربن از
جریان گاز طبیعی اصطالحا شیرینسازی گاز نامیده میشود.
این فرآیند از نظر زیستمحیطی و کاهش گازهای گلخانهای بسیار
حائزاهمیت است ،از طرف دیگر وجود کربندیاکسید در سیال گازی
باعث تشــکیل هیدراته در لوله و گرفتگی خطوط انتقال جریان گاز
میشود .از نگاه ترمودینامیکی وجود کربندیاکسید در گاز طبیعی
باعث کاهش ظرفیت گرمایی گاز در هنگام ســوختن میشود]30[.
در نیروگاههــا برای حذف کربندیاکســید از مونودیاتانول-آمین
( )MEAاستفاده میشــود که باعث ایجاد نگرانی برای سازمانهای
محیط زیستی شده است.
ترکیبات آمینی با گذشــت زمان حاللهای موجــود در فرآیند را
تجزیه و تخریب میکنند که باعث هدررفت حالل و صرف انرژیهای
فراوان برای بازتولید حالل میشــوند .حاللیت کربندیاکسید در
مایعــات یونی و حاللهای اتکتیک عمیق به عنوان کالس جدیدی
از حاللهای نوظهور که غیرســمی ،کارآمد و با فراریت بســیار کم
هستند باعث شــده که جایگزین مناسبی به جای حاللهای آمین
در جذب کربندیاکســید باشند .در یک پژوهش مقایسهای حذف
کربندیاکســید به وسیلهی ســه حالل اتکتیک عمیق در بازهی
دمایی  308تا  318درجهی کلوین و فشــار باالتر از  2مگاپاسکال
مورد بررسی قرار گرفت .حاللها از ترکیب تترا (متیل ،اتیل ،بوتیل)
آمونیومبروماید با نســبت مولی  1:2به همراه الکتیکاســید سنتز
شدهاند .نتایج نشان داد که حاللیت  CO2با فشار ،رابطهی مستقیم
و با دما رابطهی غیرمستقیم دارد ،همچنین هرچه زنجیرهی آلکیل
بلندتر شــود ،حاللیت آن نیز بیشتر میشــود که احتماال به دلیل
حجم آزاد بیشــتر موجود برای جذب است .نتایج حاللیت گزارش
شــده در این پژوهش با اختالف بســیار اندک ،پایینتر از دادههای
مایعات یونی سنتز شده با فلوئور بود و علت آن ظرفیت جذب باالی
کربندیاکسید بیان شده است]31[.
در مقالهی دیگری که در زمینهی شیرینســازی گاز انجام شــده
اســت ،موضوع تاثیر نسبت مولی مواد ســنتز حالل اتکتیک مورد
بررسی قرار گرفته اســت .حالل از مخلوط تترابوتیلآمونیومکلراید
به همراه الکتیکاســید سنتز شده اســت .نتایج آنها بیان میکند
که با افزایش غلظتدهندهی پیوند هیدروژنی ،حاللیت گاز کاهش
مییابــد .نویســندهی مقاله علت را کاهش مقــدار نمک در حالل

اتکتیک بیان کرده است که باعث کاهش حجم آزاد مورد نیاز برای
جذب میشود]32[.
لو و همکاران از کولینکلراید و فورفوریلالکل با نســبتهای مولی
 1:4 ،1:3و  1:5بــرای ســنتز حالل اتکتیک اســتفاده کردند .آنها
مشاهده کردند افزایش نسبت مولی دهندهی پیوند هیدروژنی سبب
افزایش حاللیت و جذب کربندیاکسید به درون حالل میشود که
نتیجهای بر خالف گزارش قبلی است]33[.
علی و همکاران در پژوهش انجام شده به دنبال سنتز حالل اتکتیک
بــر پایهی ترکیبات آمینی بودند .برای این کار با اضافه کردن نمک
آمونیوم به (مونو ،دی ،تری) اتانولآمین ســنتز حالل انجام شــده
اســت .نتایج آنها نشــان داد که حاللهای اتکتیک آمینی نسبت
بــه حاللهای اتکتیک دوقطبی مانند اتیلنگالیکول یا گلیســرول
کربندیاکســید بیشــتری جــذب کردهاند ،با این حــال موضوع
حساسیت خوردگی آمین باعث وجود نگرانی میشود34[.و]35
در جــدول 2خالصــهای از پژوهشهای انجام شــده برای جذب
کربندیاکســید به وســیلهی حاللهای اتکتیک عمیق بیان شده
است .در همهی مقاالت مشخص شده ،گزارش کردهاند که حاللیت
کربندیاکســید در حالل اتکتیک با فشــار ،رابطهی مستقیم و با
افزایش دما کاهش مییابد .مکانیسم جذب کربندیاکسید به حجم
آزاد یا برهمکنش مولکولی میان کربندیاکســید و حالل اتکتیک
وابســته است که این موضوع نیاز به بررسیهای بیشتر دارد .با این
وجود ،نتایج امیدوارکننده اســت و با تحقیق و بهینهســازی بیشتر
حاللهای اتکتیک عمیق میتوانند یک جایگزین کمهزینه و پایدار
به عنوان حاللهای شیرینکنندهی گاز طبیعی باشند.
حاللهای اتکتیک عمیق کالس جدیدی از حاللها هســتند که به
ســادگی از مواد کمهزینه و طبیعی تهیه شدهاند .انتخاب مواد اولیه
به خصوصیات فیزیکی و شــیمیایی و همچنیــن ،تا حدود زیادی
به "ســبز بودن" و ویژگیهای پایدار آنها کمک میکند .حاللهای
اتکتیک عمیق هنوز زمینهی جدیدی برای تحقیق اســت .پایداری
حرارتــی حاللهای اتکتیک عمیق به دلیل حساســیت برهمکنش
پیوندهای هیدروژن نسبت به دما هنوز یک چالش است.
بازســازی و یا بازیابی مجدد حاللهای اتکتیک در کاربردهای بســیار
معدودی گزارش شــده است که نیاز به مطالعه و تحقیق بیشتری دارد.
انتظار میرود حاللهای اتکتیک عمیق به عنوان حاللهای پایدار ،نقش
مهمی را در آینده ایفا کند .ارزش اقتصادی ،بهرهوری و تجدیدپذیر بودن و
سایر ویژگیهای حاللهای اتکتیک عمیق ،همه خصوصیات بسیار جذاب
برای سرمایهگذاریهای کالن در زمینههای فرآوری نفت و گاز هستند.

67

مروری/مقاالت کاربرد ی

 کاربردهای شیرینسازی گاز طبیعی2
مراجع

)MPa( فشار

)K( دما

حالل

جذبشونده

32و31

2 باالتر از

308-318

TMACl/TEACl/TBACl:LA 1:2
TBACl:LA 1:3

CO2

33

0/6 باالتر

303-333

ChCl:LevA/FurA 1:3, 1:4, 1:5

CO2

CO2

]34[

0/1

298

ChCl:TEG 1:4
ChCl: EG 1:4, 1:8
ChCl:Urea 1:2.5, 1:4
ChCl:Gly 1:3, 1:8
ChCl:MEA/DEA 1:6
BTPPCl:Gly 1:12
BTPPBr:EG 1:12
MTTPBr:Ea 1:6, 1:7, 1:8

]36و35[

0/1

308-363

MEA.Cl:EDA 1:1, 1:2, 1:3, 1:4
Urea.Cl:EDA 1:3

CO2

37

2 باالتر از

303-348

ChCl:LA 1:2

CO2

]38[

0/16 باالتر

309-329

ChCl:Urea, ChCl:EG 1:2

CO2

پانویس ها
1. Deep Eutectic Solvents
2. Volatile Organic Solvents
3. Hydrogen Bond Donor

4. Hydrogen Bond Acceptor
5. Glass Transition Temperature
6. Low Transition Temperature Mixtures

7. Nuclear Magnetic Resonance
8. Transesterification
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