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 روغن كاركرده (مصرف شده)

روغن هاي معدني در حين كار، در اثر واكنش با اكسيژن و تجزيه بر اثر حرارت، توليد تركيبات اشباع نشده قطبي و 

آسفالتي مي كنند. همچنين با مواد خارجي ديگر مانند گرد و خاك، انواع سوخت، كربن و ذرات فلز آغشته و مخلوط مي 

شوند و كارايي خود را از دست مي دهند. به چنين روغني، روغن كاركرده مي گويند. به عبارت ديگر، بخش عمده اي از 

روغن مورد استفاده جهت روغن كاري ماشين ها پس از مدتي خواص مورد نياز خود را از دست مي دهد ( همه مواد 

افزودني شيميايي مصرف مي شود و مواد جانبي حاصل پس از كهنه شدن در روغن بوجود مي آيد) و مي بايست از 

 چرخه مصرف خارج گردد. به اين روغن ها، روغن هاي كاركرده گفته مي شود.

 روغن هاي كاركرده شامل انواع زير مي باشند:

 روغن كاركرده صنعتي ( روغن دنده، ...) -

 روغن كاركرده موتور -

 امولسيون ها (روغن برش، روغن هاي حل شونده، ...) -

 روغن هاي روشن و شفاف و روغن هاي ترانسفورماتور -

روغن كاركرده صنعتي و موتور را روغن سياه نيز مي نامند كه در ايران به روغن سوخته مشهور شده است. روغن 

كاركرده موتور قسمت عمده اين روغن ها را تشكيل مي دهد. نوع سوخت و كيفيت آن همچنين وضع مكانيكي موتور 

در ميزان آلودگي روغن موثر است. گازهاي حاصل از سوخت كه وارد روغن مي شود موجب اسيدي شدن روغن مي 

گردد، ذرات فلز در حرارت زياد و در مجاورت اكسيژن به عنوان كاتاليزور عمل مي كند و موجب تشكيل مواد آسفالتي و 

 لجن مي شود كه به نوبه ي خود گرانروي روغن را افزايش مي دهد.

روغن موتور كاركرده از مولكولهاي روغن پايه ( كه بدون تغيير مانده اند و مي بايد بازيافت شوند )، مولكولهاي اكسيد 

شده و بسپارها ( همچون پلي الفين ها و پلي متاكريالت، كه به عنوان مواد افزودني براي بهبود بخشيدن به شاخص 

 و نقطه ريزش به روغن اضافه مي شود) تشكيل شده است.  (VI)گرانروي 
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روغن كاركرده چون داراي مواد افزودني مضر است، آب و خاك را آلوده مي كند. هر گالن روغن كاركرده مي تواند 

 هزار گالن از آبهاي زير زميني را آلوده كند و رسوب آن در خاك مانع رشد و نمو گياهان شود. بنابراين دور ���

ريختن آن در كشورهاي صنعتي به طور قانوني ممنوع شده است. سوزاندن آن نيز خطرناك و مضر است، زيرا روغن 

كاركرده مخلوطي ناهمگن از اجزايي با نقطه اشتعال پايين مانند بنزين و حالل هاي سبكي است كه سوختن آنها مي 

تواند با انفجار توام باشد. از طرفي، هر چند سوزاندن روغن ها مانع از آلوده شدن آب و خاك است ولي اين عمل 

موجبات آلودگي هوا را پديد مي آورد. زيرا اين ماده داراي فلزاتي است كه در اثر سوختن همراه با دود وارد هوا مي 

شوند. اين نوع روغن ها ممكن است از تعويض روغن اتومبيل ها، كاميون ها، لوكوموتيوها، كشتي ها و ساير ماشين 

آالت صنعتي و كشاورزي باقي بماند. بخش اصلي اين روغن ها را هيدروكربن هاي معدني و يا سنتزي تشكيل مي 

دهند. برخي از انواع روغن هاي مصرف شده در روانكاري امكان بازيافت ندارد كه انواع گريس و روغن هاي مصرف 

 شده در موتورهاي دو زمانه.

 مواد تشكيل دهنده و منشا آنها در روغن كاركرده
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 به دو دليل اصلي روغن خاصيت روانكاري خود را از دست مي دهد:

 آلودگي از منابع داخلي و خارجي .1

 كاهش ويژگي هاي روانكاري در روغن با تشكيل افزودني هاي شيميايي .2

 آلودگي روغن

آلودگي روغن مهمترين عامل ايجاد ساييدگي است و باعث افت شديد كيفيت روغن مي شود. آلوده كننده هاي خارجي 

مانند گرد و غبار، آب، مواد خورنده و غيره عوامل اصلي ايجاد ساييدگي هستند. عوامل داخلي (از قبيل فلز ساييده شده) 

 نيز در ماشين آالت به اين مسئله دامن مي زنند. به طور معمول آلودگي ها به تدريج در روغن ايجاد مي شوند.

 مواد آلوده كننده موجود در روغن كاركرده عبارتند از:

 قطعات موتور يا از طريق سوخت وارد روغن شده اند و يا به صورت مواد افزودني از قبل فلزات كه از سايش -

در روغن موجود بوده اند. اين فلزات شامل سرب، كلسيم، مس، روي، آهن، سديم، آلومينيوم، كرم و پتاسيم 

 مي ��، �، ��، ��، ���، ��а ،а�، ���، ��� به ترتيب ppmاست كه مقدار تقريبي آن بر حسب 

 باشد كه وجود مقادير زياد سرب، مسائلي را از نظر زيست محيطي بوجود مي آورد.

 در ترانسفورماتورها، خازن هاي الكتريكي و گرم كن هاي روغني از مواد روغني شكل و –تركيبات كلر دار  -

 (پلي كلرو تري فنيل) استفاده شده است. اين مواد سمي PCT (پلي كلرو بي فنيل) يا PCBعايقي به نام 

هستند و آشاميدن، استنشاق و جذب آن از راه تماس با پوست مسموميت ايجاد مي كند. مقدار مجاز آن كمتر 

 اين تركيبات در برابر اسيدها و بازها پايدارند ولي با آلوده سازي آب ها به محيط زيست  است.1ppmاز 

 �،�،� تجزيه مي شوند و توليد دي اكسين (���-���C°لطمه مي رسانند. اين تركيبات در درجه حرارت 

  تترا كلرو دي بنزو پارا دي اكسين) مي كنند كه خطرناك و سمي هستند. �و 

هر چند ميزان باقي مانده به صورت روغن كاركرده نسبت به ميزان ساير ضايعات آلوده كننده محيط زيست ناچيز است 

ولي از آنجا كه داراي مواد افزودني مضر مي باشد، براي جلوگيري از آلوده سازي محيط به وسيله روغن هاي كاركرده 

روش هايي وجود دارد. يكي از روش ها بازيافت روغن است. در اين روش از روغن كاركرده به عنوان ماده اوليه براي 
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توليد مجدد روغن استفاده مي شود. بازيابي روغن به سه منظور انجام مي شود : حفظ محيط زيست، صرفه جويي در 

 ماده اوليه و هزينه.

 كاهش خواص افزودني هاي شيميايي

مواد افزودني به دو صورت از بين مي روند يا مصرف مي شوند و يا تغيير شيميايي مي دهند. در صورت وقوع هر يك از 

اين موارد در روغن، ديگر نمي توان از آن روغن استفاده كرد و بايد ان را تعويض نمود. بعضي مواد افزودني نسبت به 

حرارت حساس هستند. اين مواد ممكن است تبخير شوند يا ساختمان مولكولي آنها شكسته شود. وجود حرارت، آلودگي 

و كاهش اثر ماده افزودني شيميايي باعث از بين رفتن روغن پايه شده و در نتيجه روغن را به پايان عمر مفيد خود 

 نزديك مي كند.

 كيفيت روغن هاي كاركرده

روغن هاي مصرف شده غالبا شامل ناخالصي هاي جامد ( مانند گرد و خاك، شن و ماسه، ذرات فلزي، باقيمانده مواد 

سرب و كربن) است كه براي موتور زيان آور مي باشد. در شرايط حرارت باال و مجاورت با اكسيژن ذرات فلزي موجود 

در روغن همچون يك كاتاليزور عمل نموده، موجب ايجاد مواد آسفالتي و لجن مي گردند و اين مسئله تا حدي 

گرانروي روغن را نيز افزايش مي دهد. روغن هاي پارافيني، مواد آسفالتي را به حالت محلول در خود حفظ مي كنند كه 

در اثر گرم شدن به صورت ذغال سخت رسوب مي كنند. روغن هاي نفتنيك و يا روغن هايي كه داراي مواد با خاصيت 

پاك كنندگي هستند از ايجاد رسوب جلوگيري مي نمايند. مواد سبك و فرار، شامل قسمت هاي سبك تر و بسپارهاي 

اشباع نشده بنزين موجب رقيق شدن روغن و پايين آمدن نقطه اشتعال آن مي شوند. گرچه به طور اصولي اين مواد به 

مقدار كم زيان عمده اي براي كاركرد موتور به وجود نمي آورند، اما در هر صورت ناخالصي هستند و در موتور رسوب 

 مي كنند و بنابراين مي بايست براي احيا روغن از آن جدا گردند.
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 تصفيه روغن پايه و تصفيه مجدد روغن هاي كاركرده

اگر عمل تصفيه به خوبي انجام شود، روغن هاي تصفيه مجدد مي توانند داراي كيفيتي معادل روغن هاي پايه اصلي 

باشند. براي درك بهتر اين كه چرا روغن هاي تصفيه مجدد مي توانند داراي كيفيت خوب باشند، ابتدا الزم است كه 

 فرايند تصفيه روغن پايه از نفت خام توضيح داده شود.

 روغن هاي پايه حاصل از نفت خام و همچنين روغن هاي تصفيه مجدد فرايندهاي زير را مي گذرانند.

 تقطير اتمسفريك .1

 اين فرايند براي جداسازي سوخت ها (مانند بنزين و گازوئيل) از نفت خام مورد استفاده قرار مي گيرد.

 تقطير در خال .2

اين فرايند، براي تهيه برش روغن با گرانروي و نقطه اشتعال مناسب مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين فرايند، 

 برش هاي مختلف با گرانروي هاي گوناگون، براي تهيه روغن پايه هاي مختلف انجام مي شود.

 تصفيه برش روغن .3

در اين فرايند، عملياتي براي افزايش طول عمر روغن و همچنين افزايش شاخص گرانروي آن انجام مي گيرد. در 

 حال حاضر سه فرايند اصلي براي اين كار از سوي شركت هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد:

 الف: شستشو با اسيد سولفوريك و تصفيه با خاك فعال

 ب: استخراج با حالل

 ج: هيدروژناسيون كاتاليستي يا هيدروتريتينگ

 آسفالت گيري .4

 در اين فرايند، باقيمانده آسفالتي از برش روغني جدا مي شود.
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 واكس گيري .5

در اين فرايند، واكس هاي موجود در روغن به وسيله حالل سرد و سرد كردن از روغن جدا شده و در نتيجه باعث 

  مي شود. (pour point)پايين رفتن نقطه ريزش

 اختالط .6

آخرين عمليات در فرايند روغن سازي عمل اختالط است. در اين واحد، ممكن است روغن هايي با گرانروي 

مختلف، براي به دست آوردن يك روغن با گرانروي مناسب، با يكديگر مخلوط شوند. همچنين در اين واحد، مواد 

 افزودني الزم براي ايجاد كيفيت هاي مشخص در روغن، به آن اضافه مي شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

براي شرح بيشتر در مورد اينكه چرا روغن هاي پايه داراي خواص مختلف مي باشند، الزم است مراحل تصفيه را به 

 طور مختصر توضيح دهيم.
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 الف: شستشو با اسيد و تصفيه با خاك رنگبر

در اين روش، برش روغني حاصل از تقطير نفت خام، به وسيله اسيد سولفوريك يا اولئوم، تصفيه ميشود. اين عمل 

باعث حذف مواد نا مطلوب موجود در روغن مي گردد. حذف اين مواد باعث افزايش طول عمر، بهبود رنگ، افزايش 

دانسيته و افزايش شاخص گرانروي روغن مي شود. استفاده از اين روش، امروزه بسيار محدود بوده و در بعضي مواقع در 

 سولفونه كردن و تصفيه روغن هاي كاركرده مورد استفاده قرار مي گيرد. اين (Whit Oil) ساخت روغن هاي سفيد 

روش به وسيله روش هاي تصفيه مدرن جايگزين شده است. روش هاي جايگزين عبارتند از: استخراج با حالل و روش 

هاي تصفيه كاتاليستي با هيدروژن. جايگزين شدن اين روش به وسيله روش هاي جديد به اين دليل است كه تصفيه با 

اسيد توليد مقدار زيادي لجن اسيدي مي كند. از بين بردن لجن هاي اسيدي بسيار مشكل بوده و خود باعث آلودگي 

 شديد محيط زيست مي شود.

 ب: استخراج با حالل

در اين روش، بيشتر مواد آروماتيكي موجود در برش روغني، به وسيله استخراج با حالل از روغن جدا مي شود. معمول 

ترين حالل هاي مورد استفاده در اين روش عبارتند از فورفورال و دي اكسيد گوگرد. از ميان اين حالل ها، حالل 

فورفورال به طور وسيعي براي تصفيه روغن هاي پارافينيكي مورد استفاده قرار مي گيرد. محصوالت به دست آمده از 

 اين مرحله شامل رافينيت و اكستراكت است كه خود شامل مقدار بسيار زيادي از مواد آروماتيك مي باشد.

بعد از مرحله رافينيت به واحد واكس گيري فرستاده مي شود تا با گرفتن واكس هاي موجود در روغن، نقطه ريزش 

كاهش يابد. كاهش نقطه ريزش باعث بهبود خواص جريان در درجه حرارت هاي پايين مي شود. پس از اين مرحله، 

 روغن ميرسد تا پايداري و رنگ آن بهتر شود. پايداري و رنگ (Hydrifinishing)نوبت به هايدروفينيشينگ 

محصول حاصل از اين مرحله، بستگي زيادي به فشار و درجه حرارت به كار برده شده در واحد هايدروفينيشينگ دارد. 

 پس از اين مرحله، روغن آماده اختالط با مواد افزودني مختلف مي باشد.
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 ج: هيدروژناسيون كاتاليستي (هايدروتريتينگ)

  C°اين فرايند، يك فرايند پااليشي است كه محصوالت حاصل از تقطير، در حضور كاتاليست، در درجه حرارت بيش از

با هيدروژن وارد واكنش مي شوند. امروزه اين فرايند از سوي تعداد زيادي از سازندگان  ���� PSI و فشار تا ���

روغن پايه مورد استفاده قرار مي گيرد. مزيت استفاده از اين روش، ضايعات بسيار كمي است كه در اين فرايند ايجاد مي 

 درصد از هيدروكربن هاي �� باعث مي شود كه بيش از  (Hydrotreating)شود. فرايند هايدروتريتينگ

آروماتيكي موجود در برش روغني، تبديل به هيدروكربورهاي اشباع شده گشته و در نتيجه تبديل به محصوالت مفيد 

 شوند. سه نوع از فرايند هايدروتريتينگ كه مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از :

 هايدروفينيشينگ .1

فرايندي با شرايط عملكرد متوسط است كه باقيمانده هاي جزئي از مواد مضر در روغن (تركيبات نيتروژن دار، 

 اكسيژن دار، گوگرد دار و فلزات) را از روغن جدا مي كند.

   (Hydrofining)هايدروفينينگ .2

 فرايندي هيدروژناسيون است و براي بهبود رنگ، بو، پايداري و خواص امولسيوني به كار مي رود.

 هيدروژناسيون با فشار زياد .3

روشي است كه در آن تقريبا تمام آروماتيك ها و پارافين هاي نرمال به ايزو پارافين ها تبديل مي شوند. تقريبا 

تمام پااليشگرها معتقدند كه اساس همه روش هاي هايدروتريتينگ مشابه هستند. برش روغني حاصل از برج 

 درجه سانتي گراد گرم شده و سپس با هيدروژن يا گاز غني از ��� تا ���تقطير ابتدا در يك كوره بين 

 هيدروژن وارد واكنش مي شود. كاتاليزورها نيز بعد از مدتي كاركرد، مجدداً قابل احيا هستند.

در خلوص روغن هاي پايه حاصل از روش هايدروتريتينگ، جاي هيچ گونه سوالي نيست، ولي اين روغن ها داراي 

معايبي نيز مي باشند. حالليت اين نوع روغن ها براي بعضي از مواد افزودني كم بوده و در نتيجه مواد افزودني به طور 

كامل در اين نوع روغن ها حل نمي شوند. همچنين در اثر هايدروتريتينگ كامل، تقريباً هيچ گونه ماده آروماتيكي در 

روغن پايه باقي نخواهد ماند. در نتيجه بايد به اين روغن ها، از مواد افزودني خاص كه روي سيل ها تاثير دارند، استفاده 
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كرد تا باعث متورم شدن سيل ها و در نتيجه آب بندي بيشتر سيستم شود. در حالي كه روغن هاي حاصل از روش 

تصفيه با حالل، به علت داشتن مواد آروماتيكي نياز به مواد افزودني موثر روي سيل ها را ندارند. عالوه بر اين موارد، در 

روغن هاي حاصل از روش تصفيه با حالل، مقداري تركيبات گوگردي در روغن باقي مي ماند. اين تركيبات به طور 

طبيعي داراي خاصيت ضد اكسيداسيون و ضد سايش هستند. اما در روغن هاي حاصل از روش هايدروتريتينگ، 

تركيبات گوگردي كامال حذف شده و جهت ايجاد پايداري و مقاومت در برابر اكسيداسيون در اين روغن ها، بايد مواد 

 افزودني مناسب به آنها اضافه نمود.

با توجه به مطالب فوق، اعتقاد عمومي بر اين است كه در انتخاب يك روان كننده، بايد نوع روغن پايه و روش تصفيه 

 آن، مخصوصاً در مواردي كه روغن داراي كاربرد غير معمول است، در نظر گرفته شود.

وقتي كه فرايند اختالط كامل شد، روغن آماده استفاده مي باشد. در حين مصرف روغن در هر كاربردي، مواد افزودني 

موجود در آن كم كم از بين رفته و از خاصيت آنها در روغن كم مي شود. همان طور كه قبال گفته شد مواد افزودني 

خواص مختلفي از قبيل معلق نگه داشتن آلودگي ها و ذرات، خنثي كردن اسيدها، ايجاد خاصيت ضد سايش، خاصيت 

 فشار پذيري و خاصيت مقاومت در برابر اكسيداسيون را در روغن ايجاد مي كنند.

براي مثال، رنگ يك روغن ديزلي با كيفيت خوب، چند ساعت پس از مصرف سياه و آبي مايل به سياه خواهد شد. اين 

امر نشان دهنده عملكرد خوب روغن است. چون اين روغن توانسته قطعات را تميز كرده و آلودگي ها را در خود معلق 

نگه دارد. در نتيجه از توليد رسوب و لجن كه منجر به بستن مسيرهاي روغن كاري مي شود، جلوگيري مي كند. وقتي 

كه روغن براي مدت زمان زيادي كار كند به علت از دست دادن مواد افزودني موجود در آن، گرانروي روغن افزايش 

يافته (سفت مي شود) و ديگر قادر نيست كه وظايف خود را به خوبي انجام دهد. روغن هايي را كه خاصيت خود را از 

دست داده اند، نبايد دور ريخت و بايد آنها را جمع آوري كرد و به كارخانه هاي تصفيه مجدد روغن تحويل داد. در 

تصفيه روغن كاركرده، فرايندهاي مختلفي جهت زدودن آلودگي، آب، مواد افزودني باقيمانده در روغن و سوخت مورد 

 درصد از روغن اوليه قابل بازيابي است. ��-��استفاده قرار مي گيرد. در تصفيه مجدد روغن هاي كاركرده حدود 

روغن پايه حاصل از اين فرايند، به واحد اختالط فرستاده شده و در آنجا با افزودن مواد افزودني مناسب به آن، 

محصوالت مورد نظر توليد مي شود. آزمايشات انجام شده توسط آزمايشگاه هاي مستقل نشان داده است كه در بعضي 

موارد، كيفيت روغن پايه حاصل از تصفيه مجدد شده، حتي از روغن هاي پايه اصلي باالتر مي باشد. پس از انجام يك 
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سري آزمايش روي يك روغن پايه تصفيه مجدد، مركز تحقيق ملي كانادا اعالم نموده است كه اين روغن تميزتر و از 

نظر رنگ نيز شفاف تر از روغن هاي پايه اصلي بوده و به طور رضايت بخشي، قابل استفاده در تهيه روغن هاي 

مختلف مي باشد. الزم به ذكر است كه اين روغن با استفاده روش هاي مدرن تصفيه دوم (تصفيه با هيدروژن و تقطير 

 در خال) به دست آمده و براي تهيه آن از روش شستشو با اسيد سولفوريك، استفاده نشده است. 

        

 

 

 

 

 

 

       

 

 

روشهاي بازيابي روغن سوخته 

   روش سنتي با استفاده از اسيد سولفوريك و خام رنگبر-١

در فشار متعارف يا خال جزيي براي جداسازي آب، انتيگراد درجه س ١۵٠تقطير در حرارت حدود اين روش شامل 

 …يدروكربنهاي سبك و ساير موادي كه نقطه جوش پايين دارند مانند تري كلراتينهبنزين، و 

 فرايند تصفيه مجدد روغن هاي كاركرده
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تن ها با اسيد سولفوريك تركيب لدر اين مرحله تركيبات غيراشباع قطبي و آسفا، تركيب با اسيد سولفوريك غليظ

ميشوند و توليد اسالج اسيد (لجن اسيدي) ميكنند كه با اختالف وزن مخصوص از روغن جدا مي شوند، اين لجن 

 بزرگترين ماده مزاحم توليد شده در اين صنعت است و در كشورهاي صنعتي آن را در كوره هاي مخصوص مي سوزانند.

 اسيد باقيمانده خنثي ميشود و تركيبات مضر كه به صورت ،در اين مرحله تركيب خاك رنگبر و مواد خنثي كنندهاز 

  است توسط خاك جذب ميگردد. بهبود رنگ و پايداري روغن يكي ديگر از نتايج اين مرحله است.پسماند 

تقطير جز به جز در خال، در اين مرحله برش هاي مختلف گازوئيل و روغنهاي سبك جدا ميشود و روغن باقيمانده 

رس عبور ميدهند روغن را كه از فيلتر خارج مي شود جمع آوري مي كنند و خاك را كه با پهمراه با خاك را از فيلتر 

آغشته است و به نام كيك فيلتر ناميده مي شود دور مي ريزند ولي بهتر است آن را در كوره هاي سيمان  روغن

تقطير و مجددأ با خاك مخلوط نموده  .مخلوط روغن سبك و گازوئيل را كه جداگانه جمع آوري شده است نند.زابسو

را از آن جدا مي د و روغن سبك ننمي كنند تا گازوئيل از آن جدا شود و مخلوط خاك و روغن سبك را فيلتر مي ك

مصرف شده در روغن موتور كه مرتبا افزايش مي يابد بازيابي روغن به علت  با توجه به مقدار ماده افزودني .كنند

است لذا براي رفع اين مشكل در جهت كاهش مقدار اسيد مصرف شده مصرف زياد اسيد سولفوريك با مشكل مواجه 

مواد ) تا انتيگراد درجه س٣۵٠ تا ٣٣٠شده ، روغن آبگيري شده را قبل ازاسيدي كردن شديدا حرارت مي دهند (

از بين بروند . اين مرحله را شوك حرارتي مي نامند . در اغلب كارخانجات ايران ، آبگيري و شوك حرارتي را افزودني 

در يك مرحله انجام مي دهند و آن راكراكينگ مي نامند و به اين ترتيب مصرف اسيد به مقدار قابل مالحظه اي 

.  يابدكاهش مي

 )MATTYS( بازيابي روغن به روش ماتيس

 در فرانسه اجرا شده است و مصرف اسيد را به ميزان قابل مالحظه اي كاهش Lille Bonneاين روش در كارخانه 

 نقش تعيين كننده اي در اين روش دارد . سوخت خارجي مصرف Incenerateur  فوژ و اينسنراتورسانتريداده است . 

(كوره سوزاننده  اينسنراتور نمي شود و كالري الزم از سوزاندن اسالج اسيد و خاك فيلتر و رسوب تامين مي شود.

به شكل گلوله آن  كه تركيبات فلزي موجود در رسوب  اندطراحي شدهنحوي ضايعات ) از نوع دوار و افقي است و به 

  هاي غير فرار در مي آيند و در كف كوره جمع مي شوند .
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از محموله اي كه وارد كارخانه مي شود نمونه برداري مي كنند و به كمك دستگاه مادون قرمز و ابتدا مراحل اجرا : 

  و درجه گرم مي كنند٩٠روغن مناسب را تا  مشخص مي كنند.را و غيره نوع روغن و ميزان آلودگي آن  كرماتوگرافي

حاوي يدرو كربور ، فاز آبي و يك ماده خميري شكل كه هسانتريفوژ مي فرستند از اين دستگاه مرتبا سه فاز  به دستگاه

يدروكربور هفاز  رسوب جامد و مقدار كمي روغن است خارج مي شود كه فاز اخير و فاز آبي را به اينسنراتور مي فرستند.

برسد و سپس آن را در فشار متعارفي تقطير مي انتيگراد  درجه س١٨٠را از كوره اي عبور مي دهند تا حرارت آن به 

 درجه برسد و ٣٨٠  بهباقيمانده را از داخل اينسنراتور عبور مي دهند تا حرارت آن  جدا شود. كنند تا مواد فرار آن

ال را خباقيمانده برج  سپس آن را به برج تقطير در خال مي فرستند تا گازوئيل و برش هاي روغن سبك جدا شود.

اين روغن و همچنين  سانتريفوژ مي كنند تا فاز روغن آن جدا شود و ماده خميري شكل را به اينسنراتور مي فرستند.

 و برشهاي قبلي را كه جداگانه جمع آوري شده است به طور مجزا به نسبت معيني با اسيد سولفوريك مخلوط مي كنند

 فاز روغن را از اسالج اسيد جدا مي؛ آن را به سانتريفوژ مي فرستند)  (Acid sludgeپس از تشكيل اسالج اسيد

ي به خاك رنگي ينهر يك از برش هاي روغن را جداگانه به نسبت مع  اسالج را به اينسنراتور مي فرستند.كنند و

صاف مي كنند و روغن را جمع   درجه برسد و بعد آن را٢۴٠مخلوط و سپس از كوره عبور مي دهند تا حرارت آن به 

آوري و گل آغشته به روغن را به اينسنراتور مي فرستند. 

 )(IFP بازيابي روغن به روش انستيتو نفت فرانسه

  :  استفاده از پروپان همراه با تصفيه اسيدي_الف

 بنزين و مواد تشكيل دهنده به نقطه ، درجه در فشار متعارفي براي خارج كردن آب١۶٠گرم كردن روغن تا حدود 

سازي مواد آسفالتي و ابه منظور جد PDA (Propane Des Asphaltique) با پروپان جاستخرا جوش پايين .

 درجه و فشار گاز اتمسفر انجام مي يابد. ٧٠ تا ٣٠فلزات ، اين عمل در حرارت 

  :تركيب با اسيد سولفوريك غليظ_ 

 % ) و ناخالصي هاي به صورت اسالج اسيد ٢در اين روش اسيد سولفوريك به مقدار كم مصرف مي شود (در حدود 

  جدا مي شود.
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بي رنگ كردن به كمك رنگبر در حرارت مناسب و تصفيه آن به كمك فيلتر پرس و جدا سازي گل آغشته به روغن. _ 

تقطير در خال براي جدا سازي گازوئيل ، روغن دوك و انواع روغن هاي پايه . _ 

نتيجه كاهش مقدار اسالج اسيد  در به طوري كه مالحظه مي كنيد امتياز اين روش ، كاهش مقدار اسيد مصرف شده و 

    حاصله مي باشد .

 : استفاده از پروپان و هيدروژن–ب 

 در فشار متعارف براي جدا سازي آب ، بنزين و مواد با نقطه جوش انتيگراد درجه س١۶٠گرم كردن روغن تا حدود _ 

پايين 

تصفيه مقدماتي با يك درصد آهك _

استخراج با پروپان براي جداسازي مواد قيري و فلزات _ 

 (Hydrogenation) ژناسيونويدره- 

% خاك ) در حرارت مناسب و تصفيه آن به كمك فيلترپرس ٣- مجاورت با خاك رنگ بر (

تقطير جز به جز به منظور جدا سازي روغن هاي سبك ، روغن پايه متوسط و سنگين _

 .نتيجه تشكيل اسالج اسيد منتفي شده استدر  و  ميشود اسيد حذف،بنابر روش فوق
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