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و اغلب موجب افت  رنداي در محصوالت نفتی وجود دا ها نوعی از سولفیدهاي آلی هستند که بطور گسترده مرکاپتان

هاي نفتی که در صنایع نفت  حذف ترکیبات سولفوره از هیدروکربنخاطر به همین . شوند می آنها کیفیت محصول نهایی

فرآیندهاي بنابراین . تبدیل شده است  ناپذیر  ضرورتی اجتناب، به مشهور استسازي  و گاز به عملیات شیرین

هیدروژن سولفید (به منظور جداسازي ترکیبات حاوي سولفور DMD/DMC مراکس و هايفرآیندچون سازي  شیرین
و تزریق  فلزي -هیدروکسید، کاتالیست آلی  با استفاده از عملیات شستشو با محلول سدیم ) هاي سبک و مرکاپتان

کاتالیست مورد استفاده در این . شوند سولفیدها تبدیل می ها به دي در این فرآیندها مرکاپتان .اند اکسیژن طراحی شده

   .باشد ها می فتالوسیانین -فلزي تحت عنوان فلز -فرآیندها، ترکیبات آلی

  روش هاي مرکاپتان زدایی

 DMD  روش .1

  DMC روش .2

 Merox  روش مراکس .3

 روش جذب سطحی .4

  )مرکاپتان زدایی از محصوالت پاالیشی( DMD / DMCتکنولوژي 

 Midddle)و مرکاپتانهاي موجود در محصوالت میان تقطیر CS2 , D2S , COSتوان  با استفاده از این فرایند می

distillate)  از قبیل نفتا، بنزین وLPG توجها این تکنولوژي ب. و همچنین نفت خام و میعانات گازي را حذف نمود 

بنابراین، با توجه به کاهش گوگرد و مرکاپتان . است انواع متفاوتی داراي به میزان و نوع مرکاپتانهاي موجود در خوراك

و بازارهاي خارجی ) جهت مصرف(محصوالت نفتی و نفت خام و میعانات گازي مورد نیاز در بازارهاي داخلی ترکیب در 

این فرایند شامل مراحل  .نماید ناپذیر می صنعت نفت و صنایع مرتبط اجتناب در را این چنین فرایندهایی) جهت صادرات(

  : استزیر 
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  و مرکاپتانهاي سبک CS2 , D2S , COSاستخراج _ 1

و توسط محلول کاستیک از  ، شستشوي اولیه شدهموجود در خوراك یک برج  CS2 , D2S , COS،  در این مرحله

ز محلول کاستیک با استفاده ا )Extractor(شوند و مرکاپتانهاي سبک نیز در یک برج استخراج  خوراك جدا می

  .شوند میجداسازي 

  اکسیداسیون مرکاپتانهاي سنگین _2

سولفید  شوند، ولی به راحتی اکسید شده و به دي نمیجداسازي مرکاپتانهاي سنگین موجود در خوراك توسط کاستیک 

بنابراین خوراك حاوي مرکاپتانهاي سنگین پس از مرحله استخراج، وارد یک راکتور اکسیداسیون . شوند تبدیل می

)Demercaptanization Reactor(  ،هواي غنی از با وجود شده و در این راکتور، مرکاپتانهاي سنگین خوراك

. شوند می تبدیل سولفید ، به ديIVKAZ و محلول کاستیک و کاتالیست ) درصد وزنی اکسیژن 60هواي (اکسیژن 

  .ماند سولفید تولیدي در این مرحله، بدون خاصیت خورندگی یا بوي بد در خوراك باقی می دي

  کاستیک مصرفی در مرحله استخراج )Regeneration(بازیابی  - 3 

در حضور هوا  Regenerationدر این فرایند، کاستیک مصرفی در مرحله استخراج مرکاپتانهاي سبک نیز در مرحله 

اکسید شده و مرکاپتانهاي موجود در کاستیک به دي سولفید تبدیل و از محلول  IVKAZو محلول کاتالیست 
در گذشته، نیاز به  . شود کاپتانها بازگردانده میاستخراج مر از کاستیک بازیابی شده در این مرحله. شود کاستیک جدا می

در . برآورده می شد فرانسه IFPآمریکا و  UOPهاي  هاي متعلق به شرکت تکنولوژياز طریق چنین واحدهایی تنها 

در این . است  یافته توسعه نفتی برشهاي سازي، شیرین براي مناسبروشی  عنوان به DMDسال هاي اخیر روش 

 از زیر واکنش طی (%2wt-1) رقیق هیدروکسید محلول با وشو شستاز طریق  (H2S)هیدورژن  فرایند سولفید

  . شوند می جدا نفتی برش

H2S NaOH Na2S H2O  
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از  (IVKAZ)تحت کاتالیست  (%10wt-8)با استفاده از محلول کاستیک  C1-C3)(ترکیبات سبک مرکاپتان 

  .سیستم جدا می گردند 

RSH NaOH RSNa H2O  

C4) سنگین هاي مرکاپتان حاوي سنگین نفتاي مانند سنگین نسبتاً هیدروکربنهايدر مورد 
بر مبناي باید گفت که  (+

  .به دي سولفید تبدیل می شوند  (UVKO)کاتالیست  تحت سنگین مرکاپتانهاي کسایشا با ذیل واکنش

 RSH + ½O2RSSR + H2O  

  فرآیند مراکس 

با  )C1 – C2(سود دو درصد انجام می شود ، استخراج مرکاپتان سبک با استفاده از شستشوي اولیه برش نفتی 
اکسیداسیون  از. سود در برج استخراج صورت می گیردبه همراه کاتالیست محلول در % 20محلول سود استفاده از 

احیاي . ایجاد میشود اکسیژن دي اکسید سولفیدو کاتالیستی مرکاپتان هاي سنگین در مجاورت کاتالیست مایع 

چرا که ادامه بهره برداري از است ضروري  يامر مرکاپتان زدائی از جریانات گازيعملیات و  کاتالیستی محلول سود

خواهد  ترکیبات گوگردي در نفت خام منجر به افزایشمخازن نفتی و میادین نفت خام ترش در آینده اي نه چندان دور 

  .شد 
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