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« طالی سیاه ،اندوخته ای رو به پایان »
پس از آب ،نفت فراوان ترین مایع در بخش های باالیی پوسته زمين است.
 -1سوزاندن :بخش بزرگی از نيازهای ما به انرژی با سوزاندن نفت تأمين
می شود %84( .از كل نفت)
مصارف عمده نفت
 -2ساختن :نفت یک منبع غنی از مواد شيميایی است .موادی كه می توان
از آن ها رنگ ،دارو ،انواع پالستيک ،پارچه ،ویتامين های ساختنی و مواد
گوناگون بسياری ساخت ( %14از كل نفت)

مندليف شيمیدان روسی ،ده ها سال پيش هشدار دادكه سوزاندن نفت برای توليد انرژی مانند آن است كه اجاق آشپزخانه را با سوزاندن اسکكنا
روشن نگاه داریم.
سوخت :ماده ای است كه به آسانی می سوزد و به هنگام سوختن مقدار قابل توجهی انرژی آزاد می كند.
عوامل موثر بر افزایش استفاده از نفت به عنوان سوخت:
فراوانی ظاهری ،سهولت انبارداری و حمل و نقل ،كاربرد آسان و بهای ارزان نفت موجب شده است كه به توصيه مندليف توجه نكنيم.
در ضمن این بیتوجهی ما را با مشكالت محيط زیستی بسياری چون آلودگی هوا نيز روبهرو كرده است .به ویکهه ،ورود حمکم زیکاد گکاز كکربن دی
اكسيد ناشی از سوزاندن این سوخت ها به هوا كره ،سبب شده است كه دمای زمين به تدریج افزایش یابد.
حمم نفت را با بشكه اندازه می گيرند .هر بشكه نفت  129ليتر نفت است .اگر چه نفت خام را در چنين بشكه های كوچكی حمل نمی كنند.

« سوخت های فسیلی »
به زغال سنگ ،نفت خام و گاز طبيعی ،سوخت های فسيلی می گویند .زیرا زمين شناسان بر این باورند كه این مواد از فسيل شدن اجساد و بقایای
جانوران و گياهان به وجود آمده اند كه صدها ميليون سال پيش می زیسته اند.
در واقع اجساد این جانوران و گياهان پس از مرگ ،در زیر رسوبهای دریایی مدفون شد و ابتدا در نبود اكسکيهن توسکط بکاكتری هکا تکا حکدودی
تخریب و سرانمام در فشار و دمای باالی موجود در اعماق زمين ،در یک رشته واكنشهای شکيميایی پيچيکده ،بکه مکواد خکام ارزشکمندی تبکدیل
شدهاند.
 نكته :هم اكنون نيز مقداری نفت از باقی مانده موجودات زنده در حال تشكيل است .اما تشكيل نفت بسيار آهسته انمام می شود به طوری كکه
نمی توانيم آن را یک منبع تمدید پذیر به شمار آوریم.
سوخت های فسيلی جزو منابع تمدید نا پذیر می باشند .زیرا روزی به پایان خواهند رسيد( .علت اصلی آن ایکن اسکت كکه بسکيار آهسکته در حکال
تشكيل هستند و نمی توانيم آن را یک منبع تمدید پذیر به شمار آوریم).
سوخت های فسيلی نوعی انرژی خورشيدی ذخيره شده هستند ،چون گياهان با كمک نور خورشکيد و عمکل فوتوسکنتز غکذا درسکت مکی كننکد و
جانوران با خوردن گياهان ،انرژی مورد نياز خود را تأمين می كنند.
زمانی كه بقایای گياهان و جانوران مدفون می شوند ،همان انرژی خورشيدی ذخيره شده به سوخت های فسيلی تبدیل می شوند.
 نكته :امروزه حدود  90درصد انرژ مورد نياز ما از مصرف سوخت های فسيلی تامين می شود.

« پراکندگی منابع نفتی در جهان »
نفت مانند بسياری از منابع طبيعی شناخته شده دیگر در سراسر جهان به طور یكسان یافت نمی شود .بکيش تکرین اندوختکه شکناخته شکده نفکت
جهان در منطقه خاور ميانه است به طوری كه  %12/4نفت جهان در این منطقه قرار دارد.
 نكته :بزرگ ترین مصرف كنندگان نفت خام جهان به ترتيب آمریكای شمالی ،اروپای غربی و اروپای شرقی می باشند.

« نفت چیست؟ »
نفت مخلوطی از صدها تركيب مولكولی است .این تركيب ها دو خصلت شيميایی سودمند دارند:
 -1سرشار از انرژی اند و همين انرژی است كه به هنگام سوزاندن آن ها آزاد می شود.
 -2این مولكول ها را می توان به روش های شيميایی به یک دیگر تبدیل كرد و مواد شيميایی گوناگون و سودمندتری به دست آورد.

شيميدان ها كشف كرده اند كه چگونه مولكول های كوچک نفت را به مولكول های غول آسا تبدیل كنند و به این ترتيب مواد خام مورد نياز بکرای
تهيه انواع پالستيک ،الياف ساختنی و الستيک را توليد كنند.
شيميدان ها هم چنين می دانند كه چگونه مولكول های نفت را به مولكول های تشكيلدهنده عطرها ،مکواد منفمکره و داروهکایی ماننکد آسکپرین،
استامينوفن و كدیين تبدیل كنند.

« نفت خام »
نفتی كه از چاه بيرون آورده می شود ،نفت خام یا طالی سياه نام دارد.
نفت خام ،مایعی قهوه ای مایل به سياه است كه مخلوطی طبيعی از صدها هيدروكربن و تركيب های آلی دیگر است .نفت خام ممكن ا سکت ماننکد
آب ،روان یا مانند قير غليظ باشد.
نفت خام را نمی توان به همان حال طبيعی مورد استفاده قرار داد ،از این رو نفت خام را به وسيله لوله ،كاميون كشتی و قطار به پاالیشکگاه منتقکل
می كنند.
در پاالیشگاه ابتدا ناخالصی های نفت مانند اسيدها و نمک ها را جدا كرده ،سپس هيدروكربن های باقی مانده را پاالیش می كنند.
هیدروکربن :به تركيبی كه تنها از دو عنصر كربن و هيدروژن تشكيل شده باشد ،هيدروكربن گویند.

« پاالیش نفت خام »
پاالیش نفت خام :به جدا كردن هيدروكربن های موجود در نفت خام با استفاده از تقطير جزءبهجزء به مخلوط هایی با نقطه جوش تقریباً یكسکان
پاالیش نفت گفته می شود .در این روش ،هيدروكربن های موجود در نفت خام بر اسا تفاوت های دمای جوش از یک دیگر جدا میشوند.
در آغاز نفت خام را در كوره تا  100گرم می كنند تا بسياری از اجزای آن به جوش آید و به صورت بخار بيکرون رود ،سکپس آن را بکا پمک بکه
پایين برج تقطير می فرستند.
برج تقطير یا ستون تقطير معموالً بيش از  40متر ارتفاع دارد و عمل متراكم كردن و سرد كردن را انمام ميدهد .درون برج تقطير ،سينی هکایی در
فاصله های متفاوت قرار داده شده است.
 نكته :تقطير جزء به جزء بر اسا تفاوت نقطه جوش تركيب های سازنده می باشد.
برش نفتی :به مخلوطی از هيدروكربن ها می گویند كه در هنگام تقطير جزء به جزء نفت خام از بخکش خاصکی از بکرج تقطيکر خکارج مکی شکود.
هيدروكربن هایی كه دمای جوش نزدیک به هم دارند در یک برش قرار می گيرند.
هنگامی كه نفت خام داغ به برج تقطير وارد می شود ،مولكول های سبک (برش های با نقطه جوش كم تر) به سوی باالی برج تقطير (بخکش هکای
سردتر برج) می روند .به تدریج كه این مولكول ها باال می روند ،سردتر می شوند.
برخی از این مولكول ها در حالت گازی باقی می مانند و از باالی برج تقطير به عنوان برش گازی نفت جدا می شوند .برخی دیگر با سکرد شکدن بکه
حالت مایع بر می گردند و در سينی هایی كه در فاصله های متفاوت برج قرار گرفته اند می ریزند .ایکن مکواد را كکه محکدوده نقطکه جکوش آن هکا
متفاوت است ،به عنوان برش های مایع جدا می كنند.
موادی كه نقطه جوش آن ها بيش از  440است به گاز تبدیل نمی شوند .این مواد در فرآیند تقطير هم چنان به صورت مایع در بکرج بکاقی مکی
مانند .این مایع های غليظ را كه ته مانده ناميده می شوند از پایين برج تقطير ،بيرون می كشند.
كاربردهای پایانی فرآورده های حاصل از پاالیش یک بشكه نفت خام به صورت زیر است:
 -1بنزین  -2 41/1Lنفت سفيد و گازویيل  -4 41/8Lسوخت هواپيما  -1 11/0Lحالل ها ،موم ها و روان كننده ها 11/0L
 -2سوخت كوره  -1 11/0Lقير  -4 1/9Lپالستيک ها و مواد پتروشيميایی 1/4L
در جدول زیر ،انواع برش های نفتی به همراه كاربردهایشان آورده شده است.
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بنزین
(برش سبک)
نفت چراغ (نفت سفيد)
(برش سبک)
نفت گاز (گازوئيل)
(برش ميانی)
روان كننده ها
(برش سنگين)
جامد (ته مانده)

كاربردها
سوخت ،مواد اوليه برای تهيه انواع پالستيک و مواد افزودنی
به بنزین -گاز شهری ،LPG ،دوده ،مواد پتروشيميایی

2-12

200

10

بنزین هواپيما و خودرو ،حالل صنعتی ،مواد پتروشيميایی

12-11

400

200

سوخت چراغ روشنایی و خوراك پزی و بخاری ،مواد اوليه در
فرآیند كراكينگ ،مواد پتروشيميایی

12-18

420

220

سوخت دیزل ،سوخت كوره ،مواد پتروشيميایی

11-20

440

400

روان كننده ها ،روغن های سنگين ،موم ،مواد پتروشيميایی

>20

440

سوخت كشتی ،قير ،كک نفت ،پارافين

مواد پتروشیمیایی :الكل ها -داروها -شيرین كننده ها -عطرها -پالستيک -مواد منفمره -رنگ های خوراكی و....
 توجه :فرآورده های جانبی پاالیشگاه شامل انواع كودها ،آمونياك و سولفوریک اسيد می باشد.
 نكته :هر چه تعداد اتم های كربن بيش تر شود (یعنی جرم مولكولی افزایش یابد) نيروی جاذبکه بکين مولكکولی افکزایش یافتکه و نقطکه ذوب و
جوش نيز افزایش می یابد.
ترتيب افزایش نيروی جاذبه بين مولكولی و نقطه جوش در برش های نفتی به صورت زیر است:
برش جامد < برش مایع < برش گازی  :نيروی جاذبه بين مولكولی

