
 

 روغن سوخته  هیو تصف افتیباز يها  ي و فن آور ند یفرآ -روغن سوخته  هیو تصف افتیبازطرح توجیهی 

 از سازمان محیط زیست  مجوزهاي الزم همراه با گزارش زیست محیطی براي دریافت

 نیفرسوده ، ا يروغن ها  افت یو باز  هی، تصفيکنند. به منظور بازساز  ی روغن سوخته استفاده م هیو تصف  افتیباز  يبرا  یمختلف   يها  ياز فن آور
  شار باال و ف يسخت در دما طیکنند که در شرا دیتول یاستفاده کرده اند تا بتوانند محصوالت  یمختلف زاتی، ساخت و نصب تجه یاز طراح عیصنا

کار روغن موتور   طیمورد انتظار و مح اتیکمک کنند. با توجه به خصوص ستیز طیت از محبه حفاظ نیداخل موتور مقاومت کنند و همچن ادیز
 یخاص   ی دگیچیروغن ها از پ  نیا  افتی ، مشکل باز  ع یمانند آب ، ذرات جامد ، گاز و ما  ییایمیو ش  یکیزیمختلف ف  يها  ندهیو اشباع آن با آال

 است.  خورداربر

 

 روغن سوخته هیو تصف افتیباز روند

،    ي دی، اس  ونیدروژناسی، ه  ریمانند تقط  یصنعت  يانواع روغن ها  هیو تصف  افتیباز  يبرا  ژهیو  يندهایها و فرآ  يکار ، از فن آور  ن یانجام ا  يبرا
 . میده یکار را شرح م يندهایاز فرا یبیترک ایشود. در ادامه ، مراحل  یاستفاده م ییایقل

 

 يرسوبگذار قیحذف آب و ذرات جامد از طر •

 د ی، صمغ و مواد آغشته به محلول در اس یبردن چرب  نیاز ب  يبرا کیسولفور دیواکنش اس •

 ند یمورد استفاده در فرآ يدیاس طی مح يساز یخنث يبرا ییایقل واکنش

 دیحالل استفاده کن عاتیبردن صابون از ما  نیاز ب  يبرا •

 فرار  يبردن رطوبت و روغنها   نیاز ب  يساده برا ریتقط •

 ژهیو يبا استفاده از حالل ها uumاستخراج خال ای ریتقط •

 ها  یو جذب ناخالص  يساز دیسف ياستفاده از خاك مخصوص برا •

 مواد جامد ریشده و سا يفرآور  یمعدن  یحذف مواد افزودن  يکردن برا لتریف •

 بهبود رنگ يبرا ونیدروژناسیه •

 ی صنعت يمورد انتظار و استاندارد روغنها اتیبه خصوص یاب یدست يمخلوط کردن برا •

 روغن سوخته  هیو تصف افتی باز يروشها

 کرد: يدسته بند ریتوان به شرح ز یشده را م هیروغن تصف افتیو باز هیتصف يها کیاز تکن يتعداد 

 ی باز و خاك معدن  ای دیروغن با استفاده از اس هیو تصف افتیباز ندی. فرآ1

 دیروغن با استفاده از خاك فعال شده با اس هیو تصف افتیباز ندی. فرآ2

 دیو اس یبا استفاده از حالل ، خاك معدن  uumخال ریروغن در برج تقط هیو تصف افتیباز ندی. فرآ3



 

 نازك لمیف uumخال ریروغن با استفاده از برج تقط هیو تصف افتیباز ندی. فرآ4

 روغن با استفاده از حالل پروپان هیو تصف افتیباز ندیفرآ. 5

 ونیدروژناسیروغن بر اساس ه هیو تصف افتیباز ي. فن آور6

 فوق العاده ونیلتراسی ف يروغن بر اساس فناور هیو تصف افتی. باز7

  

 یباز و خاك معدن  ای دیروغن با استفاده از اس هیو تصف افتیروش باز -1

  ات یعمل  نیشود و در ح  یم  ریگرم کن وارد مخزن تقط  شیدر پ  هیاستفاده شده پس از خشک شدن اول   ي، روغن ورود  دیاس  هیروش تصف  در
.  ماندهیباق  یدر مواد افزودن   یشدن مواد افزودن   دیبا اکس  تیو در نها  گرادیدرجه سانت  2  يو سبک از روغن جوشانده شده با دما  زلی، مواد د  ریتقط
 رسد.  یم انیروغن و روغن به پا ترکش اتیعمل

مخلوط شده و در   ظیغل  کیسولفور  دیخنک شده و سپس با اس  گرادیدرجه سانت  40  يدر دما  یحرارت  يجوشانده شده با استفاده از مبدلها  روغن
  را   روغن وزن از ٪2 که حدود دیلجن اس اتیساعت ، عمل 4تا   4دوره   کیشود. پس از  می شسته وزن ٪2با سرعت  يدیاس ندهیمخازن مواد شو

 شود.  ی، آغاز م دده  یم لتشکی 

کنند ، سپس    یگرم م  گرادیدرجه سانت 160 يمخلوط کرده و تا دما  ابیواحد آس  کیشده در    دیو خاك سف  یرا با آب آهک خنث  دیاس  روغن
با فشار ف  هیروغن پا بو  يدیلجن اس  ادیکنند. حجم ز  یجدا کرده و استخراج م  لتری ف  کیاز ک  لتریرا   دیو بخارات مضر اس  دینامطبوع شد  ي، 
معطر روغن ، از    يها  دروکربنیبا ه  دیاس  ونیسولفوناس  ییشده و واکنش گرمازا  دیتول هیو رنگ روغن پا  تهیدیدر کنترل اس ل، مشک   کیسولفور

 روش است. .  نیاستفاده از ا بیمشکالت و معا نیعمده تر

 یی ایقل روش

 ی ، آب را کاهش م یحرارت  يو پس از عبور از مبدل ها گرادی درجه سانت 2دما تا حدود  شی، روغن استفاده شده با افزا ییایقل افتیدر روش باز 
  4تا    4استخراج و شستشو روغن کم آب پس از    اتیعمل  يایدرجه برساند و از مزا  45، دما را به کمتر از    میکربنات کلس  یدهد تا با محلول آب 

 دهد.   یم لتشکی  را سوخته روغن کل  وزن از ٪4تا  باًیشود که تقر یفاز روغن جدا م ، لجن رسوب شده از ساعت

  ی گراد گرم م یدرجه سانت 150کننده تا  دیشود و در آنجا با مخلوط شدن با خاك سف یمنتقل م ریاز لجن ، روغن جدا شده به واحد تقط پس
جدا شده و در مخازن  ه ی، روغن پا ون یلتراسیشود. پس از مرحله ف یجدا م لیو گازوئ  ه یسبک روغن پا  ي، برش ها ریعمل تقط ن یشود و در ح

نازل لجن    يفناور  تیاست و در نها  یو مواد مصرف  د یخط تول  زاتیآالت و تجه  نی کم ماش  نهیهز  يدارا  نیروش همچن  نیشود. ا  یم  ينگهدار
 . ستیبرخوردار ن  یمناسب يشده از ظاهر ، رنگ و بو دیتول هیدارد و روغن پا  يادیزباله ز

 انتقادات 

 است.  دهیچیمدرن و پ زاتیکار سخت و تجه طیاز شرا يبرخوردار است و روند آن عار ینییپا یساده است و از سطح فن اریبس هیروش تصف نیا

و   نییپا  یفن  تیفیک  لیکند. به دل  یوارد م  طیرا به مح يادیز  يها  نده ی، آال  ندیمانده از فرآ  یباق  يدیلجن اس   لیروش به دل  نی حال ، ا  نیا  با
 اهبهمر  ایو قل  دی. روش استفاده از اسستیخوب ن  زین   ییمحصول نها  تیفیو ک  ستین   یروش خوب   نیا  دیتول  یباال و زمان طوالن   افتیباز  يها  نهیهز
روغن   هیتصف ياز واحدها یاست که در اکثر نقاط جهان منسوخ شده است ، اما هنوز هم در برخ یمی قد اریبس یروغن روش هیتصف يبرا ابیآس

 شود.  یاستفاده م رانیدر ا



 

 دیروغن با استفاده از خاك رس فعال شده با اس هیو تصف افتیروش باز -2

کم   تیبا ظرف يبرنامه ها يساده برا ندیفرا کیتن داش نیاست و در ع یمراحل مشابه روش قبل هیندارد. بق ازین  دیروغن به اس هیروش تصف نیا
 ی م  یطیمح  ستیخاك رس آلوده منجر به مشکالت ز  ادیز  ریکم است. دفع مقاد  اریآن بس  ییو کارا  ادیروش ز  نیمناسب است. مصرف خاك در ا

 در همه جا در دسترس نباشد.  یاز رس که ممکن است به راحت یوابسته به نوع خاص يندیشود ، فرآ

 یو معدن  يدیاس يحاللها يرو  یدر خال با استفاده از خاك رنگ ریروش تقط -3

مجدداً روغن    يو لجن ساز  يریفعال در کشور استفاده شده است. پس از آبگ  یدرمان   ياز واحدها   يروش که تاکنون در تعداد محدود  نیا  در
شود که در آن روغن   یمرحله آب ، لجن و روغن جدا م  4جدا کننده به    يبا عبور از دستگاهها  یبا ته مخروط  يمورد استفاده در مخازن استوانه ا

 زند. یکننده به شدت لجن م جدا یخروج

که با    ریشود و سپس به برج تقط  یعبور داده م  گرادیدرجه سانت  35گرم کن ، تا حدود    شیپ  یمبدل حرارت  کی  ق یروغن لجن از طر  سپس
 ریمرحله جدا شوند. پس از تقط  نیدهد تا روغن ها در چند  یاجازه م  نیشود. ا  یمناسب و رفالکس بخار متراکم شده است ، منتقل م   یطراح

لوله  یحرارت يوارد مبدل ها  اد ی، روغن مقطر با نقطه اشتعال ز گرادیجه سانت در  40  يو دما وهیمتر ج ی لیم  250حدود  ی سبن  relativeدر خال 
و استخراج حالل منتقل  ییدشوی. سپس روغن به مخازن اسابدی یکاهش م گرادیدرجه سانت 25آن به  يشود و دما یآب پوسته خنک کننده م

 شود.  یم

گوگرد و بو   باتیشود تا ترک  یروغن شسته م وزنی  ٪2به نسبت    کیاست   دیو اس  کیسولفور  دیاز اس  یمرحله ابتدا روغن مقطر با مخلوط   نیا  در
  ی مرحله از روغن جدا م  نیدر ا  یرنگ  باتیمانده و ترک  یشود. باق   یاستخراج م   هیو بق  یروغن با حالل معدن   تیبرود و در نها  نیدر روغن از ب 

 شود. 

با   یم  یاز استخراج ، حالل معدن   پس باز  ریتقط  تواند از مرحله استخراج  بازردیو مورد استفاده مجدد قرار گ  یاب یساده  از  حالل و    یاب ی. پس 
 شود  یکننده منتقل م دیبه واحد سف ییشدن نها دیسف يروغن برا يروغن ، در مراحل بعد يجداساز

کنند  یگرم م گرادیدرجه سانت 2 يبخار ، آن را تا دما ق یکننده و تزر دیو در مخزن مخلوط کن ، پس از مخلوط شدن با خاك سف ییزدا نمک
 کن  دایشود. و نجات پ هیتصف ونیلتراسیبا ف هیتا روغن پا

برج جدا کرد.   نییرا از پا SN500و    SN150   ،SN300مانند    یروغن يتوان برش ها  یم  ریدر برج تقط اتیانجام عمل  لیروش به دل  نیا  در
محصوالت مورد نظر در طرح   دیتول  يبرا  یقابل قبول  يو گرانرو  ادینقطه اشتعال ز  يروش دارا   ن یشده در ا  د یتول  ه یقابل ذکر است که روغن پا

 شده قابل رقابت است.  هیتصف يروغنها ریاستاندارد با سا يفاکتورها رینظر رنگ ، بو و ظاهر و سا ازباشد و  یم

 نازك  لمیدر خال ف  یمولکول ریروغن سوخته با استفاده از برج تقط هیو تصف افتیباز ندیفرآ -4

،   ریتقط  هیسبک آن جدا شود. در روش تصف  يها  دروکربن یشود تا آب و ه  یم  ریشده و سپس تقط  هی، روغن سوخته ابتدا تصف  ندیفرآ  نیا  در
  ک یدر    یمولکول  ریتقط  يجداساز   ندیشود. فرآ  یجدا م  ینفت  ي، در سطوح مختلف فرآورده ها  عاناتیو م  ریشود و پس از تبخ  یروغن گرم م

 شود.  یو خاك) انجام م دی(اس ییایمیش یگونه مواد افزودن  چیو بدون ه نییپا ينازك با کنترل دما لمیف کیخال با  طیفاصله کوتاه تحت شرا

اروپا است که خوراك   ACEA ای  2و  1 ي) گروه هاAPI( کایموسسه نفت آمر يمطابق با استانداردها ندیفرآ  نی وسط اشده ت  دیتول هیپا روغن
 .سی، دنده ، گر کیدرولیاست. ، ه نیموتور ، تورب  یصنعت  ياز روغن ها یعیوس فیط ون یو فرموالس ونیفرموالس يبرا یمناسب

  



 

 ه یتصف مراحل

 لیبرود ، سپس مواد سبک از جمله آب ، گازوئ  نیاشباع نشده اش از ب  يها ندهیکند تا آال یعبور م هیاول يلترهایروش ، ابتدا روغن از ف نیا در
نازك جدا   هیبا ال ریتقط يرا به راکتورها ن یسنگ يکند و سپس روغن ها یجدا م ن ییبا درجه حرارت پا uumخال  ریبرج تقط ک یرا به  ن یو بنز

 شود.  یم لیسطح گرم تبد ينازك رو  هیال کیمتصل به روتور به  يرود. روغن توسط برس ها یباال م risکند. با فشار خال  یم

روغن    يمرحله ، برش ها  نیشود. در ا  یم  نییپا  يروغن در دماها  ریداده و باعث تبخ   شیافزا  يریآزاد را به طرز چشمگ یمولکول  ریروش مس  نیا
از روغن جدا شده و به   یرنگ باتیمرحله ، مواد زائد با ترک  نیشوند. پس از ا یم ظیشده و غل ریبه طور جداگانه تبخ SN 500به  SN 100از 

  ی صنعت ری، سوخت تقط 2و   1 يگروهها  هیپا يشامل روغنها ندیفرآ نیا یشود. محصوالت خروج یمختلف استفاده م  عیدر صنا ریلجن ق نعنوا
 . ردیمورد استفاده قرار گ زوگامی، آسفالت ، ا يمریپل ریق دیتواند در تول یاست که م ریق عاتیباال و ضا تیفیکبا 

 یطیمح  ستیعالوه بر مسائل ز  نی، بنابرا  ستین   ازین   هیو تصف  يساز  دی سف  يو خاك برا  دیاس  یماده افزودن   چیروش به ه  نیذکر است که در ا  قابل
 برخوردار است.  زین  ییباال یی، از کارا

 روغن سوخته با استفاده از حالل پروپان  هیو تصف افتیباز ندیفرآ -5

  ه یاتاق در مرحله اول ياست که در آن استخراج با حالل پروپان در دما ییایمیش هیخال و تصف ریبر تقط یبر استخراج مبتن یمبتن يها يآور فن
ا  ییایمیش  هیتصف  ن یگزیجا با    نیشده است. در  ابتدا   دیدروکسیه  ای  ومیآمون   دیدروکسیه  يحاو  ه یمحلول پا  کیروش حالل ، روغن سوخته 

 شود.  ینامطلوب خنث باتیشود تا ترک یم هیاز قبل تصف میپتاس

ها دارد. ذرات جامد ، آب   دروکربنی ه  يبرا  ییحالل پروپان است که قدرت انتخاب باال  ک یها با    ندهیآال  ریروغن قادر به دفع فلزات و سا  سپس
جدا شدن پروپان   يبرا یحرارت يمبدل ها يسر کی قیشوند. مخلوط روغن و پروپان از طر یم زیتم  يمخلوط در مخزن جداساز يها ندهیو آال

 گردد. یاستفاده مجدد به مخزن حالل برم يشود و برا یشود و پروپان دوباره با آب سرد متراکم م یشسته م

 ی سبک  لیشود و به دل  یروغن وارد راکتور م  ینیبا حالل پروپان در فشار اتمسفر و در راکتور استخراج ، حالل با درصد مع  هیتصف  ندیفرآ  در
  ي ها دروکربنیکه ه یشود به طور جداگانه ، تا زمان  یم ریو تقط ردیگ یقرار م نییشود و روغن نامحلول در پا یو خنک م ریپروپان در باال تبخ

 حذف شوند. ز یمانده ن  یسبک و باق روپانپ

مناسب   تیفیبا ک یافتیکنند تا روغن باز یآن را با آب تمام م  ییشود تا کسرها را جدا کند و در مراحل نها یم  ریتقط uروغن در خال نیا سپس
د روغن یحالل و تول  یاب یباز  ییروش توانا  نیا  يایاز مزا  یکیآسفالت استفاده شود.    هیعنوان ماده اولتواند به    یم  ند یفرآ  نیا  عاتی. ضامیبدست آور

و کنترل    يکند و آب بند  یباال کار م  يدر فشارها  ستمیس  ن یبرد. ا  ن یها را از ب  نده یتوان تمام آال  یروش نم  ن یخوب است ، اما با ا  تیفیبا ک
  ی نم  هاستفاد  اسی، از مق  زاتیتجه  يباال  نهیهز  لی، به دل  ي کوچک اقتصاد  اسی، در مق  نیاست. بنابرا  نهیخطرناك و پرهز  یآن گاه  يندهایفرآ

 شود. 

 ونیدروژناسیبر ه یروغن مبتن  هیو تصف افتیباز يفناور -6

ستون مخلوط تحت فشار    کیداغ در    دروژنیشود تا مواد جامد جدا شود و سپس محلول با ه  یم  لتریخام ف  يابتدا مواد ورود  ندیفرآ  نیا  در
شود. مخلوط بخار   یجدا کننده فالش شستشو م  کیجدا کننده فلش خورده و با    کی  يشود. مخلوط گرم شده بر رو  یمخلوط شده و گرم م
شده و سپس    لتری ف  يزوریراکتور کاتال  کی  قیبردن فلزات محلول از طر  نیز ب ا  يبرا  یو صاف   لتریف  یمانده در قسمت فوقان   یقجدا کننده فلش و با

 . ابد ی یرا م  افتهیبهبود  یکیزیو ف ییایمی شود. خواص ش یشده گوگرد و کلر م هیآب تصف هیتصف ندیفرآ کیتوسط 



 

 ندیفرآ  نیمتفاوت است. در ا  گریبه واحد د  ياز واحد   يخوراك ورود   تیفیبراساس ک  دروژنیگردش ه  زانیمانند فشار ، سرعت و م  ندیفرآ  طیشرا
  تهیسکوزیبا و یبه محصوالت روغن خنث ندیفرآ  یشود ، که در ط یم  هیبا دامنه جوش گسترده تصف یدروکربنیمحصول ه کیبه  ي، روغن ورود

خوراك  ورودي  روغن ٪85از  شیتواند ب  یروش م  نیاستفاده شود. در ا يروغن روانکار  يروغن کار  يتواند برا  یشود که م یم  جدامختلف  يها
 کند.  افتیاز آن در یخروج نیکرده و چند افتیرا باز ستمیس

 ونیلتراسیفوق العاده ف  يروغن براساس فناور هیو تصف افتیباز-

فوق العاده روغن سوخته با استفاده از غشاها و    ونیلتراسیآن بر اساس ف  ندیاست و فرا  شتریب   يو با مصرف انرژ  زتریتم  ار یبس  ه یتصف  يفناور   نیا
  شده ، آب و حالل جدا    ر یتقط  شیو سپس با پ  نییپا  يدر دما   وژیفیروش ابتدا آب و رسوبات بزرگ با سانتر  نیموانع کربن فعال کارآمد است. در ا

 ود. ش یانجام م تیفیبهبود ک يبرا ییایمیروغن با مواد ش هیتصف شیو پ

فوق    ونیلتراسیف  ندیدر فرآ  یشود. مرحله اصل  ی آن جدا م  لیگازوئ   جهیشود و در نت  یمنتقل م   ي شده به ستون جداساز  هیتصف  شیاز پ  روغن
  ی دروتراپیشوند. ه  یبا قطر کوچک جدا م   يلوله ا  يلترها یو ذرات کوچک توسط ف  مرها یالعاده ، درجه حرارت باال است که در آن روغن ها ، پل

 کند.  یرا فراهم م ییخال نها ریانواع مختلف روغن با تقط دیشود که امکان تول یانجام م ییبهبود رنگ محصول نها يبرا یستیکاتال

 

 .باشداي از یک بیزینس پلن التین می درنظر داشته باشید مقالۀ فوق، ترجمۀ ماشینی و اصالح نشده 

بروزترین منابع    "مجموعۀ سه هزار طرحU30T"سنجی تهیه شده توسط  امکان هاي  هاي توجیهی و گزارشتمامی طرح  بوسیلۀ کارشناسان مرتبط از 
هاي گردند؛ مضافاً اینکه طرح ارائه می   مورد بازبینی قرار گرفته و ترجمۀ آنها بصورت غیر ماشینی و کامالً سلیس و روانمعتبر استخراج و  

و درصورت لزوم، داراي دفاعیۀ حضوري کارشناس ارشد در محل مدنظر متقاضی با هماهنگی بوده  جیهی ما داراي گارانتی و ضمانت کیفیت  تو
 .باشدقبلی می 

 .)09354300400تـألّـهی  هاي توجیهی با ما تماس بگیرید(مهندسبراي سفارش تهیۀ طرح
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