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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η υδρογονοαποθείωση αποτελεί την κύρια μέθοδο για την απομάκρυνση των θειούχων ενώσεων 
από τα μέσα αποστάγματα του πετρελαίου. Η εφαρμογή της περιορίζεται στην περίπτωση της 
βαθιάς αποθείωσης με αποτέλεσμα υψηλότερο κόστος επένδυσης και λειτουργίας της 
εγκατάστασης [1]. Εναλλακτικές, ήπιες μέθοδοι [2,3] όπως η οξειδωτική [4] και η εκχυλιστική [5] 
αποθείωση χρησιμοποιούνται για τη βαθιά αποθείωση. Καινοτομία στην εκχυλιστική αποθείωση 
αποτελεί η χρήση ιοντικών υγρών. Πρόκειται για οργανικά άλατα που υφίστανται σε υγρή μορφή 
σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 100 οC. Θεωρούνται «πράσινοι» διαλύτες λόγω της χαμηλής 
τάσης ατμών τους. Η εφαρμογή τους στην αποθείωση εστιάζεται σε μοντέλα καυσίμου χαμηλής 
περιεκτικότητας σε θείο. Μελέτες σε πραγματικό πετρέλαιο δεν απαντώνται συχνά [6-11].  

Η εργασία επικεντρώνεται στο ζήτημα της βαθιάς αποθείωσης διυλιστηριακών τροφοδοσιών 
μέσων κλασμάτων πετρελαίου. Η καινοτομία της  μεθόδου έγκειται στο συνδυασμό του 

διαδεδομένου οξειδωτικού συστήματος H2O2/CH3COOH [12], με ένα «πράσινο» εκχυλιστικό μέσο, 
τα ιοντικά υγρά. Συμβατικοί διαλύτες όπως το CH3CN και η CH3OH, αξιοποιήθηκαν για σύγκριση.  

Είναι σημαντικό ότι μελετήθηκαν τροφοδοσίες υψηλότερης περιεκτικότητας σε θείο από εκείνες 
που απαντώνται στη βιβλιογραφία. 

Έγινε σύνθεση των ιοντικών υγρών: [BMIM][Br] [13,14] με απόδοση αντίδρασης 90-99% και 

[BMIM][HSO4] [15] με απόδοση αντίδρασης 77%. Στοχεύοντας στην ελάττωση του κόστους της 
συνολικής διαδικασίας, έγινε αναγέννηση των μεταχειρισμένων ιοντικών υγρών με μια διεργασία 

αξιοσημείωτα αποτελεσματική.  

Πραγματοποιήθηκε οξειδωτική αποθείωση των διυλιστηριακών τροφοδοσιών: κηροζίνης, LGO, 
LCO και HGO, στις θερμοκρασίες των 50, 70 και 90 οC [16]. Ακολούθησε εκχυλιστική αποθείωση με 
CH3CN και CH3OH σε διαφορετικές αναλογίες διαλύτη προς τροφοδοσία (δ/τ). Η θερμοκρασία των 
70 οC είναι ικανοποιητική για την οξειδωτική αποθείωση της κηροζίνης και του LGO. Στο HGO, ο 
καθοριστικός παράγοντας αποθείωσης είναι η θερμοκρασία οξείδωσης και όχι η αναλογία δ/τ. Το 
CH3CN είναι πιο αποτελεσματικό μέσο εκχύλισης από την CH3OH. Τα οξειδωμένα προϊόντα 
εκχυλίσθηκαν με τα καθαρά και τα ανακυκλωμένα ιοντικά υγρά σε έξι διαδοχικούς κύκλους 
εκχύλισης. Ο συνδυασμός της οξειδωτικής και εκχυλιστικής αποθείωσης με χρήση των ιοντικών 
υγρών, οδηγεί σε μια σταδιακή, ήπια απόδοση αποθείωσης για όλες τις τροφοδοσίες, ενώ τα 
ραφιναρισμένα προϊόντα αποχρωματίζονται κατά τη διάρκεια των πολλαπλών κύκλων εκχύλισης. 
Η αύξηση της θερμοκρασίας εκχύλισης δεν επηρεάζει την ικανότητα αποθείωσης των ιοντικών 

υγρών, διασφαλίζοντας χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση. Η ικανότητα αποθείωσης των ιοντικών 

υγρών ακολουθεί τη σειρά: [BMIM][Br] ≥ [BMIM][Br]ανακυκλ. > [BMIM][HSO4] > [BMIM][HSO4]ανακυκλ.. 
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