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برخی از ویژگی های مهم آلكان ها -سوختن هيدروكربنها-
بهبود كيفيت سوخت -عدد اوكتان

صفحه 521و صفحه521

« ویژگی آلکانها »
همه آلكان ها ویژگی های تقریباً مشابهی دارند:
 -5همه آلكان ها ،گازها ،مایع ها یا جامدهایی بیرنگ هستند.
 -2نقطه ذوب و جوش آلكان ها با افزایش تعداد اتم های كربن (افزایش جرم مولی) زیاد می شود .زیرا نيروی جاذبه بين مولكولی افزایش می یابد.
 -3گرانروی آلكان های مایع با افزایش تعداد اتم های كربن (افزایش جرم مولی) بيش تر می شود.
 -4آلكان ها بر اثر سوختن همراه با توليد مقدار قابل توجهی انرژی به صورت نور (شعله آبی -زرد) و گرما ،به آب و كرربن دی اكسريد تبردیل مری
شود.
گاز طبيعی مخلوطی از چند گاز است 15 .تا  35درصد گاز طبيعی ایران را متان و بقيه را گازهای اتان ،پروپان و بوتان تشكيل می دهد.

« سوختن هیدروکربن ها »
بر اثر سوختن كامل هيدروكربن ها ،آب ،كربن دی اكسيد و انرژی به دست می آید .برای نمونه ،معادله شريميایی سروختن متران بره صرورت زیرر
انرژی

نوشته می شود:
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 نكته :اگر مقدار اكسيژن كافی باشد سوختن را كامل می گویند.
اگر مقدار اكسيژن كافی نباشد سوختن را ناقص می گویند .در سوختن ناقص افزون بر كربن دی اكسيد و آب مقداری كربن مونواكسريد ( )COنيرز
تشكيل می شود.
 نكته :كربن مونواكسيد گازی سمی است .در تماس قرار گرفتن با كربن مونواكسيد به مدت طوالنی موجب خستگی ،سردرد و حتی مرر

مری

شود.
اگر مقدار اكسيژنی كه در دسترس متان قرار می گيرد باز هم كم تر شود ،مقداری دوده نيز به عنوان فرآورده فرعی توليد می شود.
 نكته :د وده،شكلی از كربن است كه به صورت گرد بسيار نرمی می باشد .از دوده برای توليد رنگ ،جوهر خودكار ،بارور كردن ابرهرای برارانزا و
در صنعت الستيك سازی استفاده می شود.
مقدار گرما یا انرژی آزاد شده هنگام سوختن یك آلكان برحسب كيلوژول بر گرم ( )KJ/gو كيلو ژول بر مول ( )KJ/molبيان می شود.
به طور كلی هر چه تعداد اتم های كربن یك آلكان كم تر باشد ،آن آلكان برای سوختن و توليد انرژی مناسب است (توجه كنيد كره بريش ترر گراز
طبيعی كه برای توليد انرژی استفاده می شود از متان تشكيل شده است ).اما یك مول از آلكان با تعداد اتم كربن بيش تر ،انرژی بيشتری توليد می
كند ،زیرا جرم مولكولی با افزایش تعداد اتم كربن افزایش می یابد .به عبارت بهتر اگر مقدار مساوی (منظور جرم برابرر) از دو آلكران داشرته باشريم
آلكانی كه جرم مولی كم تر (یا تعداد اتم كم تر) دارد ،انرژی بيش تری در اثر سوختن آزاد می كند.
 نتیجه :در دو نمونه از آلكان با جرم برابر گرمای سوختن آلكانی بيش تر است كه جرم مولی كم تری دارد.
برای محاسبه گرمای سوختن مقدار مشخصی از یك آلكان ،می توان گرمای سوختن به ازای یك گرم ( ) را در جرم آن ضرب كرد.

« بهبود کیفیت سوخت »
همه برش های هيدروكربنی بدست آمده از نفت ،در یك زمان معين عرضه و تقاضای یكسان ندارند به عنوان مثال بررش بنرزین حاصرل از تقطيرر
نفت خام ،تنها  %51از حجم هست كه نفت را تشكيل می دهد ،در صورتی كه بيش از  %41نفت خام پس از پاالیش و انجام تغييراتی روی فررآورده
های گوناگون به بنزین تبدیل شده و روانه بازار مصرف می شود.
شيميدان ها و مهندسان شيمی با ایجاد تغيير در ساختار برخی از هيدروكربن های كم مصرف ترر نفرت ،آن هرا را بره فررآورده هرای سرودمندتری
تبدیل می كنند .برای نمونه نفت چراغ را كه ماده ای كم مصرف تر است به بنزین كه پر مصرف است تبدیل می كنند.
کراکینگ :فرآیندی كه در آن مولكول های بزر

تر نفتی به مولكول های كوچك و مفيدتر تبدیل می شود.

در كراكينگ نفت چراغ تا حدود

 755گرم می شود .برای نمونه ممكن است یك مولكول با  51اتم كربن شكسرته شرود ودو مولكرول برا  1اترم
755

→
1 51
تر به دست آورد.

كربن به وجود آید.
در عمل می توان مولكول هایی را كه  5تا  54یا تعداد بيش تری اتم كربن دارند ،از راه كراكينگ مولكول های بزر
مولكول هایی كه  1تا  52اتم كربن دارند برای استفاده در بنزین ،سودمند هستند.
در پاالیشگاه مقداری از مولكول های دارای  5تا  54اتم كربن را كه در فرآیند كراكينگ تشكيل می شوند ،بیدرنگ می سوزانند و بره ایرن ترتيرب
دمای باالی مورد نياز برای اجرای كراكينگ را تأمين می كنند.
به طور معمول بيش از یك سوم نفت خام كراكينگ می شود .بازده این فرآیند را با افزودن كاتاليزگرهای مناسب مانند آلرومينيم اكسريد ( ) 2 3
باال برده اند.
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کاتالیزگر :ماده ای است كه سرعت واكنش شيميایی را افزایش می دهد اما خود در آن مصرف نمی شود.
کراکینگ کاتالیزی :فرآیند كراكينگ در حضور كاتاليزگر مناسب مانند
انرژی كارآیی بهتری دارد .زیرا به عنوان مثال به جای

(2 3

) را كراكينگ كاتاليزی مری گوینرد .ایرن فرآینرد از نظرر مصررف

 755در دمای پایين تری (  )155انجام می شود.

« عدد اوکتـان »
بنزین با ویژگی ها و قيمت های متفاوت فروخته می شود .بنزینی كه بيش تر از آلكان های راست زنجير مانند هگزان (  ،) 1 54هپتران ( ) 7 51
و اوكتان (  ) 1 51تشكيل شده باشد ،به آسانی می سوزد در واقع پيش از آن كه شمع جرقه بزند ،بر اثر گرمای حاصل از متراكم شردن بنرزین در
پيستون به راحتی منفجر می شوند كه موجب كوبش (تق تق كردن) موتور می شود و ممكن است آسيب های جدی به موتور وارد كند.
آلكان های شاخه دار مانند ایزواوكتان به راحتی نمی سوزند و بر اثر متراكم شد منفجر نمی شوند ،بلكه تنها وقتری شرمع جرقره مری زنرد احتررا
صورت می گيرد ،در نتيجه بهتر از آلكان های راست زنجير می سوزند.
عدد اوکتان :مقياسی برای سنجش كيفيت سوختن یا ميزان بهسوزی بنزین است.
مطابق قرارداد ،عدد اوكتان ایزواوكتان برابر  555و عدد اوكتان هپتان راست زنجير برابر صفر است.

هنگامی كه گفته می شود عدد اوكتان بنزینی  35است یعنی كيفيت سوخت این بنزین با مخلوطی از  %35ایزواوكتان و  %55هپتان راست زنجيرر
برابری می كند.
راههای افزایش عدد اوکتان بنزین:
 -5یك راه نسبتاً ارزان برای باال بردن عدد اوكتان بنزین ،اضافه كردن تركيب آلی سرب دار به نام تترا اتيل سرب  2 1 4به بنزین است.
تترا اتي ل سرب ،سرعت سوختن مولكول های راست زنجير بنزین را پایين می آورد و تقریباً سه عدد بر عدد اوكتان بنزین می افزاید.
 نكته :سرب فلزی سمی است و حتی مقادیر اندک آن به سلول های مغزی كودكان اثر می گذارد و باعث بروز عقرب مانردگی ذهنری در آن هرا
می شود .به همين علت دیگر از این افزودنی استفاده نمی شود.
 -2باال بردن درصد ایزو اوكتان بنزین
 -3شاخه دار كردن هيدروكربن ها
 -4افزودن سوخت های اكسيژن دار مانند متانول و اتانول به بنزین

