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چکیده
با وجود آن که حدود چند دهه از ورود سیاالت فوق بحرانی به چرخه صنعت می گذرد  ،اما کاربردهای متعددی از این
سیاالت در مجالت مهندسی و شیمیایی گزارش شده است.در این کاربردها فشار بیش از فشار بحرانی می باشدو برخالف
فرآیند های انجام شده در فاز مایع فشار متغییر  ،مؤثر درکنترل فرآیند است .سیاالت فوق بحرانی از نظر خواص انتقالی
مانن د گازها (نفوذپذیری باال و وسکوزیته کم ) از نظر قدرت شبیه حالل های مایع هستند .باتوجه به این خواص سیاالت
فوق بحرانی برای گستره وسیعی از مواد خالص سازی  ،استخراج  ،تفکیک و جزء به جزء کردن وکریستالیزه کردن
استفاده می شود.در این مقاله کاربردهای مختلف سیاالت فوق بحرانی در استخرج  ،صنایع شیمیایی  ،غذایی  ،دارویی
 ،صنایع نفت  ،پتروشیمی و پلیمر بیان شده است.
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 )1مقدمه
سیال فوق بحرانی  ،حالتی از ماده است که دما و فشار آن بزرگتر از دما و فشار نقطه بحرانی آن باشد .منطقه کاربردی سیاالت فوق بحرانی
محدوده  1> 𝑇𝑟 >1.1و  1 > 𝑃𝑟 >2می باشد .در دمای باالتر از دمای بحرانی  ،سیال نه تبخر می شود نه مایع می گردد ،بلکه با افزایش
فش ار ویژگی های مشابه با گاز ،به ویژگی های مشابه با مایع تغییر می کند .در حالت کلی خواص این سیال حدواسط خواص گاز و مایع می
باشد .در این حالت تشخیص حالت ماده به صورت مایع یا گاز غیر ممکن است و سیال دراین حالت نمی تواند تا مدت طوالنی با افزایش
فشار تبدیل به مایع گردد یا با افزایش دما تشکیل گاز دهد .لذا می توان به آسانی و بدون مشاهده تغییر فازدر سیال ،برخی ویژگی های
فیزیکی و شیمیایی آن از قبیل چگالی  ،ثابت دی الکتریک و وسکوزیته را با تغییر فشار دما کنترل کرد .دیاگرام فازی ماده خالص درشکل
 1مشاهده می شود.

ناحیه سیال فوق بحرانی محدود ه ای از نقاط بحرانی است که در این ناحیه ،برای هر ماده خالص دمای باالتراز دمای بحرانی (باالترین فشاری
که یک مایع توسط افزایش دما تبدیل به گاز شود) می باشد .در این ناحیه فقط یک فاز وجود دارد وخصوصیات مایع وگاز یکسان است.
سیال فوق بحرانی  ،مانند گاز ها تزاکم پذیر بوده و ظرف را پر می کند .ضریب نفوذ و ویسکوزیته سیال فوق بحرانی به ضزیب نفوذ گازها
نزدیک تر است تا مایعات ،اما چگالی آن بین چگالی گاز و مایع ،به مایعات نزدیک تراست .چگالی این سیاالت قدرت حاللیت قابل مالحضه
ای را برای آن ها فراهم می آورد .این مزیت سبب کاربرد وسیع این مواد در انواع فرآیند های جداسازی و تفکیک می گردد .ضریب نفوذ
باالتر  ،و ویسکوزیته و کشش سطحی پایین تر سیال فوق بحرانی  ،نسبت به حالل مایع باعث انتقال جرم بهتری می گردد .درواقع یک
رابطه بسیار نزدیک میان چگالی سیال  ،قدرت حل شوندگی وانتقال جرم وجود دارد و این امر موجب می شود که سیاالت فوق بحرانی
واسطه مفیدی برای تکنیک های استخراج وتفکیک باشند .سیال فوق بحرانی می تواند درحالل غیر فرار حل شود درحال حاظر به علت
تمایل به کاهش هزینه انرژی فرآیند ها  ،فرآینده های فوق بحرانی اهمیت پیدا کرده اند.تصور بر این است که روش های سیال فوق بحرانی
راه های دیگر مقرون به صرفه ای را برای تقطیر واستخراج مایع ارائه می دهند .در طی سال های اخیر کاربرد این سیاالت جهت تهیه
دارهای پودری با ویژگی مشخص  ،مانند توزیع اندازه ذره بوده است .این بررسی  ،پیشرفت هایی را برای تولید توسط سیاالت فوق بحرانی
به ویژه در زمینه داروسازی و سیستم های ارسال دارو ایجاد کرده است  .تمام گازها می توانند سیاالتی فوق بحرانی باالی شرایط خاص
بحرانی خود تشکیل دهند .گرچه دماها ی بسیار باال و یا فشارهای بسیار باال ممکن است الزم باشد ،با این وجود انتخاب سیال موردنظر
جهت تولید ذره امری بسیار مهم است .متداولترین موادی که دما وفشار بحرانی دارد کربن دی اکسید هست که به علت داشتد برخی
خصوصیات ویژه  ،در بسیاری از صنایع به دیگر سیاالت ترجبح داده می شود کربن دی اکسید از نقطه نظر کاربردهای دارویی یا استفاده در
صنایع غذایی حالل بسیار خوبی است زیرا غیر رسمی  ،غیر قابل اشغال و ارزان می باشد و می تواند به آسانی از محصول نهای جدا شود و
دما و فشار بحرانی آن پایین می باشد .این ویژگی ها این سیال را برای استخراج ترکیبات خاصی مثل ترکیبات بیواکتیو که هم غیر قطبی
هستند و هم از لحاظ حراراتی تغییر پذیر می باشند  ،مناسب می سازد .زیرا کربن دی اکسید خود ماهیت غیر قطبی دارد و از این رو نمی
توان آن را درجهت حل کردن مولکول های قطبی به کاربرد .حاللیت ترکیبات قطبی در کربن دی اکسد فوق بحرانی و ایجاد یک گزینش
پذیری مطلوب را می توان توسط افزودن مقداری از حالل های دیگر  ،مانند اتانول افزایش داد.این عمل مزایای دیگری چون کاهش دادن

زمان فرآیند و افزایش بازده فرآیندی را نیز در پی دارد  ،ولی از سوی دیگر افزودن یک حالل دیگر می تواند موجب افزایش هزینه های
سرمایه گذاری و پیچیده شدن ترمودینامیک سیستم شود)1(.
استخراج به وسیله سیال فوق بحرانی یک تکنیک قدرتمند و جالب در فرآیند های جداسازی به شمار می آید در چند دهه اخیر به آن توجه
شده است .از مزایای این روش می توان به قدرت حاللیت باال  ،گزینش پذیری  ،پاکیزگی  ،کاهش مصرف حالل های سمی وسرعت انجام
فرآیند اشاره کرد.دربیشتر فرآیندهای فوق بحرانی از گاز دی اکسید کربن به عنوان سیال استفاده شده است .که به علت دما و فشار بحرانی
نسبتا پایین برای استخراج موادی که به دما حساس می باسند مناسب است. .با گسترش تحقیقات در زمینه استخراج مواد طبیعی ازگیاهان
به کمک سیال فوق بحرانی درمقیاس آزمایشگاهی و لزوم صنعتی کردن این تخحیقات محققان را به انجام مدل سازی فرآیند سوق می
دهد .مدل سازی به ما این امکان را میدهد تا نتایج به دست آمده درمقیاس آزمایشگاهی رابه مقیاس صنعتی گسترش دهیم .از کاربرد های
مدل سازی می توان به این مثال اشاره مرد که می توان با استفاده از واحد های آزمایشگاهی یا پایلوت  ،سنتیک واکنش ها و همچنین
شرایط بهینه فرآیند را تعیین کرد.مدل سازی در بحث طراحی به منظور تعیین اندازه و آرایش فرآیند  ،بررسی اثر بخش های مختلف فرآیند
بر یک دیگر  ،تعیین راهبرد کنترل و شبیه سازی فرآیند کمک می کند ،این موضوع مارا در رفع معضالت کنترل فرآیند و بهینه سازی
شرایط عملیاتی کمک می کند.مدل سازی ریاضی فرآیند استخراج فوق بحرانی از ماتریس های طبیعی به علت عدم وجود اطالعات کافی
درباره بافت گیاه و اجزای مجود در گیاه و اینکه جزء یا اجزای حل شونده در کدام قسمت از ماتریس گیاهی قرار دارد کار نسبتا پیچیده ای
است .محققان برای پیش بینی استخراج مواد گوناگون از گیاهان مدل های را پیشنهاد کردند این مدل ها در سه گروه عمده قرار می
گیرندکه عبارت اند از :
 _1مدل های تجربی

 _2مدل های که بر اساس موازنه جرمی به دست آمده است

 _3مدل های که بر اساس تشابه بین

حرارت و جرم نوشته شده است.
هر یک از مدل های فوق استخراج مواد از ماتریس های طبیعی را به خوبی پیش بینی کرده اند و تطابق خوبی با نتایج آزمایشگاهی داشته
اند )2 (.

 ) 2سنتز سیال فوق بحرانی
سیاالت فوق بحرانی یا گازهای فشرده بعنوان یک محیط مناسب برای کریستالیزاسیون و تولید نانوپودرها پیشنهاد شدهاند .سیاالت فوق
بحرانی دارای خواص شبه گازی و شبه مایع میباشند که عالوه بر ارزان بودن ،اثر آلوده کنندگی نیز ندارند و موجب کنترل دقیق فرآیند
کریستالیزاسیون شده و توانایی تولید ذرات بسیار ریز با مورفولوژی و توزیع اندازة ذرات مناسب را فراهم میآورند .فرایندهای مختلف تولید
نانو پودرها بر پایه سیال فوق بحرانی شامل انبساط سریع سیاالت فوق بحرانی ،آنتی حالل فوق بحرانی ( ،)1ذرات حاصل از محلول اشباع
گازی و کاهش فشار محلول آلی مایع منبسط شده میباشند .انبساط سریع سیاالت فوق بحرانی یک روش کریستالیزاسیون است که از
خواص یک سیال فوق بحرانی مانند  𝐶𝑂2بعنوان یک حالل برای تسهیل تولید نانوپودر استفاده میکند .فرآیند در دو مرحله صورت میگیرد

که عبارتند از :انحالل پذیری و تشکیل ذره .نیروی محرکه فرآیند از طریق کاهش سریع فشار محلول فوق بحرانی توسط نازل تأمین میشود
و منجر به هسته زایی سریع و تولید ذرات ریز میشود .فرآیند دارای مزایای متعددی است .هر چند این فرآیند در فشارهای باال اتفاق میافتد
اما دمای مورد نیاز نسبتاً پایین است ،در نتیجه هزینه های انرژی پایین میباشد .مزیت دیگر این فرآیند عدم وجود خطرات محیطی است.
البته بزرگترین مزیت این فرآیند قابلیت ساخت ذرات بسیار کوچک در مقیاس میکرو و نانو با توزیع اندازه ذرات مناسب و عاری از حالل
است .با وجود این مزایا ،این روش دارای برخی از معایب نیز می باشد .از معایب اصلی این فرآیند میتوان به نسبت باالی گاز به ماده بواسطه
حاللیت پایین ماده ،نیاز به فشار باال و مشکل جدایش ذرات زیر میکرون از حجم بزرگی از گاز در مقیاس صنعتی اشاره کرد.

شکل  2طرحی از دستگاه سنتز نانوذرات با استفاده از پالسمای تولید شده بوسیله ی RF
یکی دیگر از روشهای تولید نانوپودرها مبتنی بر سیال فوق بحرانی ،فرآیند آنتی حالل فوق بحرانی ( 1 )SASاست که از سیستمهای دوتایی
حالل ،آنتی حالل برای تولید میکروپودرها و نانوپودرها استفاده میکند .در این روش ،سیال فوق بحرانی (بطور مثال ) 𝐶𝑂2
به عنوان یک آنتی حالل عمل می کند و باعث متبلور شدن جسم حل شونده میشود .نیروی محرکه اصلی برای این فرآیند تشکیل قطره
است که از طریق برهم کنش حالل آنتی حالل بوجود میاید.
فرآیند  PGSSبرای ساخت ذرات با توانایی کنترل توزیع اندازه ذرات به کار برده میشود .نیروی محرکه فرایند  PGSSیک افت دمای
ناگهانی محلول در دمای زیر نقطۀ ذوب حالل است .در نتیجه این عمل ،محلول از فشار کاری به شرایط اتمسفری تغییر وضعیت میدهد و
در نتیجه میتوان اثر ژولتامسون را مشاهده کرد .سرمایش سریع محلول موجب تبلور جسم حل شده میشود و هسته زایی هموژن برای
تشکیل ذرات بهوجود می آید .مزیت مهم فرآیند  PGSSنیاز آن به فشار پایینتر در مقایسه با  ، RESSمصرف پایینتر گاز به خاطر نسبتهای
کمتر مایع به گاز و توانایی تشکیل نانوپودرها بدون نیاز به حالل میباشد که هزینه های عملیاتی را در دو حالت کاهش میدهد .اوالً اینکه
نیاز به حالل های شیمیایی گران ،کاهش مییابد .ثانیاً به دلیل عدم بهکارگیری حالل ها ،محصول از خلوص باالیی برخوردار است و نیاز به
حذف باقی مانده حالل نمیباشد .روش کاهش فشار یک محلول آلی مایع منبسط شده ،فرآیندی است که از یک سیال فوق بحرانی به عنوان
کمک حالل برای تشکیل نانوپودرها استفاده میکند .فرآیند  DELOSبرای حل شونده های آلی در حاللهای آلی و مخصوصاً برای تولید
پلیمرها ،رنگها و ذرات دارویی مفید است .زیرا در روشها متداول کاهش اندازه ذره به دلیل محدودیت فیزیکی و شیمیایی غیر ممکن میباشد.
نیروی محرکه برای فرآیند  DELOSافت دمای بزرگ و سریع می باشد)3( .

 )3کاربرد های سیاالت فوق بحرانی
سیاالت فوق بحرانی از نظر خواص انتقالی ،مانند گازھا (نفوذ پذیری باال و ویسکوزیته کم) و از نظر قدرت حاللیت ،شبیه حالل ھای مایع
ھستند .دالیل گسترش استفاده از این سیاالت را می توان به شرح زیر توضیح داد :
در اوایل دهه  ، 70قیمت انرژی بر اثر اتفاقات جهانی به طور غیر قابل پیش بین افزایش پیدا کرد که ا ین مشکل بزر گی برای کشورھای
صنعتی بود .در نتیجه بیشتر مرا کز تحقیقاتی و دانشگاهی به جایگزینی فرایندھایی با مصرف انرژی کمتر توجه کردند ،استفاده از سیاالت
فوق بحرا نی برای جداسازی مخلوط ھا یکی از ا ین فرایندها بود .در فرایند ( )Supercritical Flow SCFE Extractionبرخالف
عملیات استخراج مایع -مایع ،بازیابی حالل به روش انبساط ناگهانی انجام می شود و برای باز یابی حالل نیازی به عملیات تقطیر نیست؛
این موضوع باعث کاهش مصرف انرژی می شود .دلیل دیگر گسترش سیاالت فوق بحرانی این است که فرایندھای غذایی ،آرایشی و دارو یی
و  ...نیازمند رسیدن به درجه خلوص در حد استاندارد هستند .برای مثال بازیابی کا مل حالل در صنایع دارو یی و غذایی ضروری است .در
حالی که در روش ھای معمول مانند تقطیر و استخراج مایع -مایع ،باز یابی کا مل حالل میسر نیست.
دلیل دیگر گسترش سیاالت فوق بحرانی این است که حالل ھای آلی به ویژه حالل ھای کلردار برای محیط زیست مضر هستند .به طوری
که امروزه ثابت شده که حالل های کلردار و بعضی از حالل های آلی مورد مصرف درصنایع ،از قبیل کلروفلوروکربن برای الیه ازون ز یان
آور ند .بنابراین با جایگزینی گاز دی اکسیدکربن به عنوان حالل در فرایندھای فوق بحرانی این مشکل حل شده است.گاز دی اکسد کربن
دارای خواص بی ا ثر بر روی محیط زیست است .
بنا به دالیل یاد شده امروزه فرایند سیاالت فوق بحرانی در بخش ھای مختلف علم و فن ،گسترش یافته وکاربردهای متنوعی در منابع علمی
برای آن گزارش شده است .در بیشتر اوقات دی اکسیدکربن فوق بحرانی سیاالت فوق بحرانی دیگر ترجیح داده می شود چون دمای بحرانی
آن پایین بوده و گاز دی اکسدکربن غیرسمی و غیرقابل اشتعال است .در ادامه این مقاله تعدادی از کاربردهای سیاالت فوق بحرانی در زمینه
های صنایع شیمیایی ،صنایع غذایی ،صنایع دارویی ،صنایع نفت و پتروشیمی و صنایع پلیمر توضیح داده می شود.

 ) 1_3کاربردهای سیال فوق بحرانی در صنایع شیمیایی
سیاالت فوق بحرانی در صنایع شیمیایی به دو صورت حالل و محیطی برای انجام واکنش استفاده می شوند .از جمله کاربردهای سیاالت
فوق بحرا نی به عنوان حالل ،می توان به استخراج قیر از سنگ نفت زا ،استخراج مواد پایه ر نگ ( C. I Disperse Red & C.I.Disperse
 )Redو استخراج مشتقات نیتروفنل به وسیله دی اکسید کربن فوق بحرا نی ا شاره کرد .به عالوه بسیاری از وا کنش های هیدوژناسیون در
محیط آب فوق بحرانی قابل انجام است .در ادامه چندین کاربرد دیگر برای سیاالت فوق بحرا نی در صنایع
شیمیایی بیان می شود.

 ) 1_1_3تجزیه آنیلین در آب فوق بحرانی
آنیلین یک ماده سمی است که به طور گسترده در صنایع شیمیایی ،الستیک ،پالستیک و صنایع دارو یی به عنوان یک ماده اولیه استفاده
می شود .در پساب این صنایع مقداری آنیلین باقی می ماند.به عنوان مثال در کشور چین هرسال  80هزار تن آنیلین به صورت پساب از
صنایع مختلف خارج می شود .آنیلین و بیشتر مشتقات آن به صورت بیولوژیکی ،یا قابل تجزیه نیستند و یا تجزیه آن ها بسیار مشکل و
طوالنی است .روش های الکترولیز و جذب سطحی به وسیله رز ین و اکسیداسیون به وسیله ازن ،از روش ھای سنتی تجزیه آنیلین ھستند.
در حین تجزیه آنیلین در روش های سنتی یاد شده ،ممکن است محصوالت میانی مانند پارا متیل فنل و اسید کربوکسیل نیز تولید شود
که مواد مضری برای محیط زیست هستند.اکسیداسیون آنی لین توسط آب اکسیژنه در آب فوق بحرانی یک روش مفید و موثر برای تجزیه
کامل آنیلین است که توسط کی ( )Xin-Hua qiدر سال  2001پیشنھاد شده است.

 )2_1_3استخراج مواد شیمیایی به وسیله دی اکسید کربن فوق بحرانی
یکی از کاربردهای سیاالت فوق بحرانی در صنایع شیمیایی ،استخراج دی اتیل آمونیوم کربامیت است .از این ماده در استخراج حالل های
مایع و برای استخراج یون های فلزی سمی از جر یان های آلوده استفاده می شود .حاللیت دی اتیل آمونیوم دی اتیل تیوکربامیت در دی
اکسید کربن فوق بحرانی در محدوده فشار  10تا  30مگاپاسکال و در محدوده دمای  308/2تا  328/2درجه کلوین و در حضور اتانل به
عنوان کمک حالل و به صورت دینامیک توسط وانگ ()tao wangدر سال  2002بررسی شده است کاربرد دیگر سیاالت فوق بحرانی در
صنایع شیمیایی ،استخراج ایزومرهای دی هیدروکسی بنزن است.

 )2_3کاربر د سیاالت فوق بحرانی در صنایع غذایی
سیاالت فوق بحرانی نسبت به حالل های مایع از مزایای زیادی برخوردارند .از جمله این مزایای می توان به موارد زیر اشاره کرد :
 -1فرایند استخراج بیشتر سیاالت فوق بحرانی در دمای پایین انجام می شود .بنابراین ،این فرایند برای مواد حساس به دما مناسب است .
 -2در فرایند سیاالت فوق بحرا نی حالل به طور کا مل از محصول قا بل بازیابی است وبه دلیل کاهش مصرف حالل و استفاده مجدد از آن،
از نظر اقتصادی با صرفه است.
 -3عدم حضور حالل در محصول نهایی که باعث باال رفتن کیفیت محصول نهایی می شود .در ادامه ،چندین کاربرد سیاالت فوق بحرانی در
صنایع غذایی بیان می شود.

 )1_2_3استخراج کلسترول ( )C27H45OHاز چربی گاو به وسیله دی اکسیدکربن فوق بحرانی

اگر چه چربی وگوشت گاو یک ماده غذایی پرمصرف است اما وجود مقدار زیاد کلسترول در آن باعث شده که برای اکثر مردم غیرقابل
استفاده باشد .روش سنتی استخراج کلسترول ،به وسیله مقدار ز یادی حالل های کلردار (مانند  ))Dichloroethane( DCEبوده
است که سرطان زا ھستند  .وادارامن ( )N.vadaramanو ھمکارانش در سال  2005استخراج کلسترول از چربی گاو را با استفاده از دی
اکسیدکربن فوق بحرانی بررسی کرده اند .مقدار کلسترول استخراج شده با ا فزایش فشار یا ا فزایش شدت جریان دی اکسیدکربن افزایش
می یابد.

 )3_3کاربرد سیاالت فوق بحرانی در صنایع دارویی
یکی از جدیدترین کاربردهای سیاالت فوق بحرا نی ،استفاده از ن ها به منظور بلورسازی مواد است .درصنایع پلیمری ،دارویی و تولید مواد
منفجره برای تولید محصول با توزیع اندازه مناسب ،از فرایند باز تبلوراستفاده می شود؛ به ویژه در صنایع دارویی ،تولید کریستال های
یکنواخت از نظر توز یع ا ندازه ذرات ،درداروهای تزریقی بسیار مهم است  .بررسی ھای انجام شده نشان داده است در فشار  90بار ،بعد از
گذشت  150دقیقه و در فشار  170بار ،بعداز گذشته  60دقیقه ،تقریباً تمام اسیدهای چرب استخراج می شوند.

 )4_3کاربرد سیاالت فوق بحرانی در صنایع نفت و پتروشیمی
خواصی مانند انتقال جرم ،زمان استخراج کم و جداسازی آسان حالل از مواد استخراج شده ،باعث شده که سیاالت فوق بحرانی در صنایع
نفت و پتروشیمی کاربرد زیادی داشته باشند .از سیاالت فوق بحرا نی برای استخراج بسیاری از ترکیبات نفتی مانند پارافین ھا ،آروماتیک
ها و ترکیبات گوگردی استفاده می شود.همچنین از سیاالت فوق بحرانی برای تبدیل ترکیبات سنگین نفتی به ترکیبات سبکتر و برای
بازیابی بسیاری از کاتالیست های غیرفعال شده استفاده می شود.
در سال  1992آژانس محافظت محیط زیست آمریکا ( )Environmental Protection Agency) (EPAاستخراج هیدروکربن های
مورد نیاز صنعت پتروشیمی از نفت خام به وسیله سیال فوق بحرانی را به عنوان بهترین تکنولوژی در دسترس ،اعالم کرده اند.

 )1_4_3بازیابی کربن فعال به وسیله دی اکسیدکربن فوق بحرانی
باتوجه به گران بودن کربن فعال وباتوجه به اینکه ازبین بردن کربن فعال اشباع شده باعث آلودگی محیط زیست می شوند ،بازیابی آن
اهمیت خاصی دارد.روش های مختلفی برای بازیابی کربن فعال وجود دارد .روش های حرارتی ،شیمیایی ،الکتروشیمیایی  ،کتالیزوری،
بیولوژریکی ،مافوق صوت و استفاده از سیال فوق بحرانی از جمله این روش ها هستند .صفربودن کشش سطحی سیاالت فوق بحرانی باعث
می شود که این سیاالت به سادگی داخل تخلخل ریز مواد جامد نفوذ کرده و آالینده ها رادر خود حل کنند .درنتیجه بازیابی با سیال فوق
بحرانی روش مؤثر با بازده باال بوده وکربن فعال بازیابی شده دارای کیفیت بسیار مطلوبی است .تن و همکارانش درسال  1989بازیابی کربن
فعال اشباع از تولوئن وبنزن به وسیله دی اکسیدکربنفوق بحرانی را بررسی کرده ومدل ریاضی برای آن ارائه کردند.

 )5_3کاربرد سیاالت فوق بحرانی در صنایع پلیمر
در صنایع پلیمر توزیع اندازه ذرات پلیمر تولید شده بسیار مهم است .در روش های معمول برای تغییر توزیع اندازه ،ذرات را خرد می کنند
یا می سایند ،ا ما بسیاری از مواد را نمی توان به آسانی توسط فرایند خردکردن به اندازه دلخواه درآورد .یکی از روش ھا برای تولید پلیمر
با توز یع ا ندازه مطلوب روش باز تبلور است .از سیاالت فوق بحرانی می توان برای گستره وسیعی از مواد به عنوان عامل باز تبلور استفاده
کرد .چندین روش برای استفاده از سیاالت فوق بحرانی در باز تبلور مواد جامد پلیمری وجود دارد که فرایند گاز ضد حالل ( )GASو فرایند
انبساط سریع محلول فوق بحرا نی ( )RESSاز جمله آنهاست .کاربرد دیگر سیاالت فوق بحرانی در صنایع پلیمر ،جداسازی منومر از پلیمر
است .در ز یر یکی از کاربرد ھای سیاالت فوق بحرانی در صنعت پلیمر بیان می شود.

 )1_5_3پودر کردن پلی اتیلن گلیکول به وسیله دی اکسیدکربن فوق بحرانی
در گذشتھ پودرکردن پلی اتیلن گلیکول ( )Poly Ethylene Glycolبھ وسیلھ حالل ھای آلی مانند آلکان ھا ،آلکن ( ) C1-C5و
( )Chlorofluorocarbons( )CFCsانجام می گرفت .در سال ھای اخیر تالش های زیادی برای کاهش تخلیه گازهای مضر به اتمسفر
و یا جایگزینی حالل های بی ضرر انجام شده است .فرایند  Ressبا حالل دی اکسیدکربن فوق بحرانی ،روشی مناسب برای پودر کردن پلی
اتیلن گلیکول است)4( .

 )4نتیجه گیری
سیال فوق بحرانی حالتی از ماده است که دما وفشار آن باالتر از دما وفشار بحرانی است.خواص آن حد واسط بین مایع و گاز است .کاربردهای
زیادی دارد که دراین مقاله به بعضی از آن ها از جمله جداسازی اجزاء مخلوط  ،سنتز سیال ،استخراج وتولید انرژی بیان شده است .اما
پتانس یل این روش بیشتر از کاربرد های محدود بیان شده در این مقاله است .از مزایای این محصوالت صرفه جویی در انرژی  ،باریابی کامل
حالل  ،انتخاب پذیری در جداسازی مخلوط وقدرت حاللیت می باشد .نکته مهم دیگر در این فرآیند ها امکان کنترل فرآیند با تنظیم پارامتر
فشار است .در سال های اخیر در دانشگاه های مختلف کشور پروژه های متعدد تحقیقاتی درباره سیاالت فوق بحرانی اجرا شده است با توجه
به نتایج به دست آمده در داخل کشور وحجم قابل توجه نتایج ومقاالت منتشره در منابع علمی خارج کشور ،زمان آن رسیده که بررسی
های الزم برای اجرای این فرآیند در مقیاس صنعتی انجام شود.
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