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و منحنی تخمـین زده شـده در دمـاي        فوستر وهمکاران مقادیر آزمایشگاهی    29-5نمودار
VW,RK,SRK,PR,SV,PTV&Pazukiحالــتدرجــه سانتیگرادتوســط معــادالت45

Set2با استفاده از vdw1براي 

90

فوق بحرانـی  CO2مقادیر آزمایشگاهی این پروژه براي حاللیت ایبوپروفن در    1-6نمودار

و Pazuki ،vdw2توسـط معادلـه حالـت    (oC35و منحنی تخمین زده شده در دو دماي 

Set2 ( وoC40) توسط معادله حالتPTV ،vdw2 وSet2(

93

CO2یبـوپروفن در  مقادیر آزمایشگاهی فوسـتر و همکـاران بـراي حاللیـت ا     2-6نمودار

توسـط معادلـه   (oC45و oC35فوق بحرانی و منحنی تخمـین زده شـده در سـه دمـاي            

)Set2و PTV ،vdw2توسط معادله حالت (oC40و ) Set2و Pazuki ،vdw2حالت 

93



١

چکیده

در فراینـدهاي صـنایع   در سالهاي اخیر، استفاده از تکنولوژي سیال فوق بحرانی براي حـل مـشکالت موجـود             
حاللیت یک جامد در یک سیال فوق بحرانی، یکی از خواص مهمی است که بـراي  . داروئی افزایش یافته است 

در این تحقیق تالش شده است که یـک      . هر کاربردي از سیاالت فوق بحرانی باید  مدلسازي و محاسبه گردد           
.کربن ارائه شودمدل ریاضی براي محاسبه حاللیت ایبوپروفن در دي اکسید 

در این تحقیق از روش دینامیک و تجهیزات موجود در پژوهشگاه صنعت نفت براي محاسـبه مقـادیر حاللیـت              
بـار اسـتفاده   130تـا  80درجه سانتیگراد و محدوده فـشار  40و  30ایبوپروفن در دي اکسیدکربن در دو دماي        

.حققان براي مقایسه بهره جسته ایمهمچنین از مقادیر مشابه ارائه شده توسط سایر م. شده است
تجـا کمـک   –سـانتیاگو  -براي چک نمودن دقت و سازگاري داده هاي تجربی بدست آمـده، از معادلـه منـدز          

معـادالت حالـت   . معادله حالت و دو قانون اختالط تطابق داده شـده انـد            7مقادیر حاللیت با    . گرفته شده است  
-تجـا  -ورا، پتـل   -رابینسون، استریجک  -کوانگ، پنگ  -ردلیش-سوکوانگ،   -واندروالس، ردلیش : عبارتند از 

. قوانین اختالط نیز، قانون اختالط واندروالس یک و دو پارامتري می باشند. والدراما و پازوکی و دیگران
همچنین از سه گروه از خواص فیزیکی تخمـین  . مدلسازي و تطابق داده ها با نرم افزار مطلب انجام شده است         

مقـادیر ایـن خـواص فیزیکـی     . استفاده شده است) جوبک، لیدرسن و امبروس(ه توسط سه متد مختلف   زده شد 
نتایج بدست آمـده بـر پایـه معـادالت حالـت، قـوانین       .بدست آمده اندPredict Plus 2000توسط نرم افزاز 

.اختالط و متد تخمین خواص فیریکی، مورد بحث و مقایسه قرار گرفته اند
براي هـر سیـستم بدسـت آورده    )AARD%(ترهاي انطباق و مقادیر میانگین مطلق انحراف نسبی       مقادیر پارام 
40درجه سانتیگراد، معادله حالت پازوکی و در دمـاي  45و 35نتایج نشان می دهند که در دماهاي        . شده است 

ن اخـتالط دو پـارامتري   والدراما و واندروالس، هنگام استفاده از قـانو -تجا-درجه سانتگراد معادالت حالت پتل  
از آنالیز کامل نتایج می توان نتیجه گرفت کـه اسـتفاده         .از سایر معادالت حالت دقیق ترند      ،)vdw2(واندروالس

ایـن حقیقـت را   . حاصل می کنـد vdw1در همه معادالت حالت نتایج بهتري را نسبت به استفاده از       vdw2از  
پارامتر انطباق قابل تنظیم، قدرت انعطاف پذیري معادله حالـت  می توان به این شکل توضیح داد که کاربرد دو           

همچنـین مـی تـوان در اغلـب مـوارد،           . براي فیت نمودن داده هاي آزمایشگاهی حاللیت را افزایش می دهـد           
استفاده از متد لیدرسن براي تخمین مقادیر حاللیت ایبوپروفن در دي اکسید کربن فوق بحرانـی را نـسبت بـه             

.    توصیه نمود) بک و امبروسجو(سایر متدها

حالت، قوانین اختالط، حاللیت ایبوپروفن، دي اکـسید کـربن فـوق بحرانـی، ضـریب           معادالت: کلمات کلیدي 

فوگاسیته


