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  سامان: نام                                                   : فرخیدانشجو خانوادگی ام

  حلقه شیمیایی احتراق در فرایند ریفرمینگ نفتا استفاده ازسازي مدلسازي و شبیه :نامهپایان عنوان

  

  پوردکتر علیرضا میراولیایی، دکتر محمدرضا رحیم :راهنمااساتید  

  زادهالهدکتر بهروز میرزایی، دکتر علی نعمتر: ومشااساتید  

                         مهندسی شیمی:  رشته                                           کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

     ردبیلیا محقق :دانشگاه                                                                  : پیشرفتهگرایش 

  116 ات:صفح تعداد               27/11/1393  دفاع: تاریخ          فنی مهندسی :دانشکده 

  :چکیده

این فرایند جهت  باشد. ازپتروشیمی، فرایند تبدیل نفتا می ها در قلب صنایع پاالیش ویکی از مهمترین بخش        

شود. از آنجا که این فرایند به همچون بنزین استفاده میاي سنگین ههاي سبک به هیدروکربنتبدیل هیدروکربن

ها جلوگیري از افت ه شده است. وظیفه این کورهکوره تعبی ،باشد، در میان راکتورهاي این بخششدت گرماگیر می

- زیست میموجب آلودگی محیط به جو، اکسیدکربنمرسوم با انتشار حجم زیادي از ديباشد. ولی این روش دما می

در این تحقیق، سعی شده است تا با استفاده از فرایند به شدت گرمازاي حلقه شیمیایی احتراق در الگوي نوین  .شود

ها را حذف کرده و همچنین با استفاده از مفهوم فرایند حلقه شیمیایی احتراق بدون ، کورهراکتورطرح جفت شدن 

حل شدند.  MATLABافزار با استفاده از نرم ادالت مدلمعاکسیدکربن را جداسازي کرد.  به آسانی دي، هزینه اضافی

 Pt/Re/Al2O3در قسمت گرماگیر فرایند تبدیل نفتا از مشخصات کاتالیست استفاده شده در پاالیشگاه شیراز یعنی 

استفاده شد. همچنین در ناحیه گرمازاي حلقه شیمیایی احتراق، از حامل اکسیژن بر پایه آهن که کمترین اثر مخرب 

فرایند گرمازاي حلقه شیمیایی احتراق از نظر مدلسازي  د، استفاده شد. نتایج نشان دادندست محیطی را دارزی

باشد. این % می100از طرفی راندمان احتراق  باشد.ماگیر بودن فرایند تبدیل نفتا میجوابگوي افت دماي حاصل از گر

اکسیدکربن و بخار راق به طور کامل به ديمیایی احتبدان معناست که سوخت استفاده شده، متان، در بخش حلقه شی

جلوگیري  زیستاکسیدکربن به محیطتوان از انتشار حجم عظیمی از ديل شده است. در مقابل به راحتی میآب تبدی

  کرد.

  اکسیدکربن، ديحلقه شیمیایی احتراق اي، تبدیل نفتا، جفت شدن،اثر گلخانه: هاواژه کلید
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  فهرست مطالب

  صفحه                                                         مطالب عنوانشماره و 

  

 فصل اول: کلیات پژوهش

  2  ............................................... ................................ ................................ ................................ ................................   مقدمه -1- 1

  2  ..................................................... ................................ ................................ ................................   خام نفت عمده بخش -2- 1

  3  ............................................... ................................ ................................ ................................   ینفت يهافرآورده  -2-1- 1

  .Error! Bookmark not defined  ................................ ................................ ................................   )لیتبد( نگیفرمیر -3- 1

  .Error! Bookmark not defined  ..............................................................   احتراق ییایمیش حلقه یاحتراق ندیفرا -4- 1

  .Error! Bookmark not defined  ....... ................................ ................................ ................................   قیتحق نهیشیپ -5- 1

  .Error! Bookmark not defined  ..............  فتان لیتبد ندیفرا يرو بر گرفته صورت قاتیتحق بر يمرور -5-1- 1

 Error! Bookmark not  ............  نفتا لیتبد ندیفرا یواکنش مدل و کینتیس قاتیتحق بر يمرور - 5-1-1- 1

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .................................   نفتا لیتبد ندیفرا يهاستیکاتال بر يمرور - 5-1-2- 1

  .Error! Bookmark not defined  ......................  ندیفرا نوع يرو بر شده انجام مطالعات بر يمرور - 5-1-3- 1

 Error! Bookmark not  .........  احتراق ییایمیش حلقه ندیفرا يرو بر گرفته صورت مطالعات بر يمرور -5-2- 1

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ................... شده جفت راکتور يرو بر شده انجام قاتیتحق بر يمرور -5-3- 1

 يگرمازا شواکن کی با نفتا لیتبد شدن جفت ستمیس يرو بر شده انجام قاتیتحق بر يمرور - 5-3-1- 1

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................... ................................ ................................   گرید

 ریگرماگ واکنش با احتراق ییایمیش حلقه ندیفرا شدن جفت شده انجام مطالعات بر يمرور - 5-3-2- 1

 .Error! Bookmark not defined  .......................................................... ................................ ................................   گرید

 

  پژوهش فصل دوم: مبانی نظري

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................... ................................ ................................   مقدمه -1- 2

  .Error! Bookmark not defined  ..................................... ................................ ................................   نفتا بخش -1-1- 2

  .Error! Bookmark not defined  ........................................ ................................ ................................   نفتا اجزا -1-2- 2

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................ ................................   هانیپاراف - 1-2-1- 2

  .Error! Bookmark not defined  ................................ ................................ ................................   هانفتن - 1-2-2- 2



 ب 

 

  .Error! Bookmark not defined  ....................................................... ................................   هاکیآرومات - 1-2-3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ............................... ................................ ................................   هانیالف - 1-2-4- 2

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................... ................................   یکینتیس يالگو -1-3- 2

  .Error! Bookmark not defined  .................................... ................................   ییزدادروژنیه واکنش - 1-3-1- 2

  .Error! Bookmark not defined  ....... ................................ ................................   شدن يحلقو واکنش - 1-3-2- 2

  .Error! Bookmark not defined  .................................... ................................   ونیزاسیزومریا واکنش - 1-3-3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ...............................................   یانتقال ونیالسیآلک ترانس واکنش - 1-3-4- 2

  .Error! Bookmark not defined  ................................... ................................   نگیدروکراکیه واکنش - 1-3-5- 2

  .Error! Bookmark not defined  .....................................................   ونیزاسیلیآلکيدرودیه واکنش - 1-3-6- 2

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................   نفتا لیتبد ندیفرا ستیلکاتا انواع -1-4- 2

  .Error! Bookmark not defined  ........................................... ................................   يفلز دو ستیکاتال - 1-4-1- 2

  .Error! Bookmark not defined  ......................................... ................................   يفلز سه ستیکاتال - 1-4-2- 2

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................... ................................   راکتور يکربندیپ -1-5- 2

  .Error! Bookmark not defined  .....................................................   يمحور انیجر با يالوله راکتور - 1-5-1- 2

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................   یشعاع انیجر با يالوله راکتور - 1-5-2- 2

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................   یشعاع انیجر با يکرو راکتور - 1-5-3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................   يمحور انیجر با يکرو راکتور - 1-5-4- 2

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................ ................................ ندیفرا يبنددسته -1-6- 2

  .Error! Bookmark not defined  .........................................   یابیباز مهین روش با ثابت بستر ندیفرا - 1-6-1- 2

  .Error! Bookmark not defined  .................................................   يادوره روش با ثابت بستر ندیفرا - 1-6-2- 2

  .Error! Bookmark not defined  ............................................... )مداوم روش( متحرك بستر ندیفرا - 1-6-3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................ ................................   ستیکاتال تیفعال -1-7- 2

  .Error! Bookmark not defined  .............................................   ستیکاتال شدن فعال ریغ يهاروش - 1-7-1- 2

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................ ................................   دروژنیه - 1-7-2- 2

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................... ................................ احتراق ییایمیش حلقه -2- 2

  .Error! Bookmark not defined  .................................. ................................   احتراق ییایمیش حلقه مفهوم -2-1- 2

  .Error! Bookmark not defined  ................................................   احتراق ییایمیش حلقه يراکتور ستمیس -2-2- 2

  .Error! Bookmark not defined  ............................................... ................................ دوار بستر راکتور - 2-2-1- 2



 ج 

 

  .Error! Bookmark not defined  ............................................. ................................   ثابت بستر راکتور - 2-2-2- 2

  .Error! Bookmark not defined  ........................................... ................................ یالیس بستر راکتور - 2-2-3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................   محفظه دو یالیس بستر راکتور - 2-2-4- 2

  .Error! Bookmark not defined  .............................................................. ................................ ژنیاکس حامل -2-3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ...... ................................ ................................   ژنیاکس حامل توسعه - 2-3-1- 2

  .Error! Bookmark not defined  ...........................................................   کلین هیپا بر ژنیاکس حامل - 2-3-2- 2

  .Error! Bookmark not defined  .............................................................   مس هیپا بر ژنیاکس حامل - 2-3-3- 2

  .Error! Bookmark not defined  .............................................................   آهن هیپا بر ژنیاکس حامل - 2-3-4- 2

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................   منگنز فلز هیپا بر ژنیاکس حامل - 2-3-5- 2

  .Error! Bookmark not defined  .........................................................   کبالت هیپا بر ژنیاکس حامل - 2-3-6- 2

  .CLC   ........................................................  Error! Bookmark not defined ندیفرا کینامیترمود و یمیش -2-4- 2

  .CLC   ................................ ................................ ...................  Error! Bookmark not defined ندیفرا سوخت -2-5- 2

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................... ................................ دکربنیاکسيد يجداساز -3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ........................................... ................................   احتراق از قبل يجداساز -3-1- 2

  .Error! Bookmark not defined  ............................................ ................................   احتراق از بعد يجداساز -3-2- 2

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................   الصخ ژنیاکس با سوخت احتراق -3-3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................   )یحرارت مبدل راکتور( یحرارت شده جفت راکتور -4- 2

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................................   یمیش یمهندس در ندیفرا دیتشد - 1 -4- 2

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................ ................................   میمستق شدن جفت -4-2- 2

  .Error! Bookmark not defined  ................................... ................................ معکوس انیجر با شدن جفت -4-3- 2

  .Error! Bookmark not defined  .........  ناهمسو و همسو انیجر با يراکتورها از استفاده با شدن جفت -4-4- 2

  .Error! Bookmark not defined  .................... ................................   یحرارت شده جفت راکتور از يوربهره -4-5- 2

  

  فصل سوم: مواد و روش پژوهش

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................... ................................ ................................   مقدمه -1- 3

 CLC – CNR  .  Error! Bookmark احتراق ییایمیش حلقه و نفتا لیتبد يندهایفرا شدن جفت شرح -1-1- 3

not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ............................... ................................   شده جفت راکتور الزم اتیفرض -1-2- 3

  .Error! Bookmark not defined  ................................... ................................ ................................   نفتا لیتبد ندیفرا -2- 3
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  .Error! Bookmark not defined  ............................................... ................................   ریگرماگ هیناح واکنش -2-1- 3

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................   )نفتا لیتبد ندیفرا( ریگرماگ هیناح اتیفرض -2-2- 3

  .Error! Bookmark not defined  ............................................. ................................   احتراق ییایمیش حلقه ندیفرا -3- 3

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................... احتراق ییایمیش حلقه ندیفرا واکنش -3-1- 3

  .Error! Bookmark not defined  ................................. ................................   گرمازا هیناح بر حاکم اتیفرض -3-2- 3

  .Error! Bookmark not defined  ...... ................................ ................................ ................................   یکمک معادالت -4- 3

  .Error! Bookmark not defined  ............................................... ................................ ................................ يعدد حل -5- 3

  

  هاي پژوهشتایج و یافتهفصل چهارم: ن

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................... ................................ ................................   مقدمه -1- 4

  .CLC – CNR   ....................................  Error! Bookmark not defined شده جفت ستمیس ییدما رفتار -1-1- 4

  .CLC – CNR   ...........................................  Error! Bookmark not defined شده جفت راکتور فشار افت -1-3- 4

  .Error! Bookmark not defined  ........................................... ................................ ................................   لیتبد زانیم -2- 4

  .Error! Bookmark not defined  .............................................................. ................................   احتراق یکل راندمان -3- 4

  .Error! Bookmark not defined  .................................... ................................ ................................   يمدلساز یابیارز -4- 4

  

  گیري و بحثفصل پنجم: نتیجه

  .Error! Bookmark not defined  .............................................   دکربنیاکسيد يجداساز و يانرژ يسازرهیذخ - 5 - 4

  .Error! Bookmark not defined  .................................... ................................ ................................   یکل يریگجهینت -1- 5

  

  

  .Error! Bookmark not defined  ....... ................................ ................................ ................................   مآخذ و منابع فهرست

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................. ................................ ................................   هاوستیپ
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  هافهرست جدول

  صفحه                                                         جدول عنوانشماره و 

  

 ندیفرا یکینتیس يالگو يهاواکنش تعداد و کپارچهی اجزا یابیارز يرو بر گرفته صورت مطالعات: 1-1جدول

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................... ................................ ................................   نفتا لیتبد

  .Error! Bookmark not defined  .......................  نفتا لیتبد ندیفرا يفلز سه و دو يهاستیکاتال یابیارز: 2-1جدول

  .Error! Bookmark not defined  ...............................   خام نفت مختلف انواع از سبک ينفتا برش ياجزا: 1-2جدول

  .Error! Bookmark not defined  ............تمتفاو فلز دیاکس\فلز يهاجفت يبرا ژنیاکس حمل تیظرف: 2-2جدول

  .Error! Bookmark not defined  .  احتراق ییایمیش حلقه در استفاده مورد ژنیاکس يهاحامل واکنش: 3-2جدول

  .Error! Bookmark not defined  ..................  نفتا لیتبد ندیفرا ستیکاتال و خوراك راکتور، اتیخصوص: 1-3جدول

  .Error! Bookmark not defined  .............................................................   نفتا لیتبد واکنش سرعت ثوابت: 2- 3 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .................... ................................   آهن هیپا بر ژنیاکس حامل اتیخصوص :3-3جدول

  .Error! Bookmark not defined  ..................................   آهن هیپا بر ژنیاکس حامل یکینتیس يپارامترها: 4-3جدول

  .Error! Bookmark not defined  ........................................... ................................   )33- 3( معادله ،C ثوابت: 5-3جدول

  .Error! Bookmark not defined  ....... ................................   1393 مهرماه انیپارس گاز یخروج گاز زیآنال: 1-4جدول

 Error! Bookmark  کوره از یخروج گاز لیتحل و هیتجز و کوره هر در شده مصرف یعیطب گاز زانیم: 2-4جدول

not defined.  
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  هافهرست شکل

  صفحه                                                         شکل عنوانشماره و 

 
  .Error! Bookmark not defined  .....................  2013 سال تا 1949 سال از شده انجام مطالعات درصد: 1-1شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................   مختلف يهاسال در شده منتشر مقاالت کل تعداد: 2-1شکل

  .Error! Bookmark not defined  .....................  متفاوت يهازمان در گرفته صورت مطالعات نیب اختالف: 3-1شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................................   تیاسم توسط شده ارائه یکینتیس يالگو: 4-1شکل

  .Error! Bookmark not defined  ....... ................................ ................................   جون هونگ یکینتیس يالگو: 5-1شکل

  .Error! Bookmark not defined  ....................................   جهان در نفتا لیتبد ندیفرا مختلف انواع تیظرف: 6-1شکل

 Error! Bookmark not  ....  ریگرماگ و گرمازا يهاواکنش شدن جفت مورد در شده منتشر مقاالت روند: 7-1شکل

defined.  

 Error! Bookmark notاحتراق ییایمیش حلقه و متان بخار لیتبد ندیفرا دو شده جفت راکتور ستمیس: 9-1شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................ ................................   .نیپاراف نمونه دو: 1- 2شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................ ................................   .نفتن عنو کی ساختار: 2- 2شکل

  .Error! Bookmark not defined  ....................................................... ................................   .کیآرمات نمونه کی: 3- 2شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............................... ................................ ................................   .نیالف نمونه دو: 4- 2شکل

 Error! Bookmark not  ...  شمال يایدر ریتقط روش به جوش نقطه از یتابع عنوان به دروکربنیه اجزا: 5-2شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .................... ................................ ................................   شدن يحلقو واکنش: 7-2شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................ ................................   هانیپاراف نویزاسیزومریا واکنش: 8-2شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................................ ................................   نگیدروکراکیه واکنش: 9-2شکل

  .Error! Bookmark not defined  .............  يمحور انیجر با ثابت بستر يالوله راکتور اگرامید کیشمات: 10-2شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...................   یشعاع انیجر با شده پر يالوله راکتور اگرامید کیشمات: 11-2شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...........  یشعاع انیجر با پرشده بستر يکرو راکتور اگرامید کیشمات: 12-2شکل

  .Error! Bookmark not defined  .................................   محوري انیجر با يکرو راکتور اگرامید کیشمات: 13-2شکل
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 کی صورت به راکتور هر( UOP سانسیل تحت یستیکاتال وستهیپ يایاح فرمریر با نفتا لیتبد ندیفرا: 14-2شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................   )است گرفته قرار يگرید راکتور يرو بر دودکش

 Axens  Error! Bookmark not سانسیل تحت یستیکاتال وستهیپ يایاح فرمریر با نفتا لیتبد ندیفرا: 15-2شکل

defined.  

  .CCR  ..  Error! Bookmark not defined ند،یفرا در یشعاع انیجر با يالوله راکتور اگرامید کیشمات: 17-2لشک

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................   یگرفتگ کک لهیوس به ستیکاتال زوال: 18-2شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................   .احتراق ییایمیش حلقه ندیفرا یکل ساختار: 19-2شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...... ................................ ................................   متحرك بستر راکتور ریتصو: 20-2شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................ ................................   ثابت بستر راکتور: 21-2شکل

  .CFB   ................................ ..........................................  Error! Bookmark not defined یالیس بستر راکتور: 22-2شکل
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 k (mol/kg s bar1/2)   ثابت سرعت واکنش شیمیایی

 k0 (mol1-nm3n-2s-1)   ثابت پیش نمایی ثابت سرعت واکنش شیمیایی
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 L (m)  طول راکتور

 m (g)  جرم نمونه حامل اکسیژن

 mox (g)  مجموع جرم حامل اکسیژن اکسید شده

 Mave (g/mol)   جرم مولکولی میانگین

 i   Mi (g/mol)جرم مولکولی جز 

 j   Mj (g/mol)جرم مولکولی جز 
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 ك 

 

 rCH4b (kg/kgcat s)   سرعت واکنش متان در فاز حباب
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 u0 (m/s)   سرعت ورودي راکتور

 ug (m/s)   سرعت خطی فاز سیال
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 UAF (W/m2K)   ضریب انتقال حرارت بین راکتور هوا و راکتور سوخت
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   عالمت اختصاري  مفهوم یا توضیح
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 (kg/m3)  جامد تراکم

 (-)   کسر حجم فاز حباب از کل بستر

 (-)  فاکتور اثرگذار

 (-)  راندمان احتراق
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  اختصارات

  عالئم و نشانه  توضیحات

 A  آروماتیک

 ACP  پنتانآلکیل سیکلو

 ACH  آلکیل سیکلوهگزان

 PNA  پارافین، نفتن، آروماتیک

 Pt  پالتین

 WETO  انداز فناوري انرژي جهانچشم

 CLC  حلقه شیمیایی احتراق

 CFD  الت محاسباتیدینامیک سیا

 Re  رنیوم

 SR  روش مستقیم

 SRR  روش نیمه بازیابی

 CCR  ریفرمرهاي احیاي پیوسته کاتالیستی

 UOP  هاي نفتی جهان (نام شرکت نفتی به اختصار)فرآورده

 LNG  طبیعی مایع گاز 

 CGSM  مدل اندازه دانه در حال تغییر

 ODE  معادله دیفرانسیل مرتبه اول

 IBP  یهنقطه جوش اول

 FBP  نقطه جوش نهایی

 IEA  المللی انرژينمایندگی بین

 HC  هیدروکربن
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  مقدمه  - 1- 1

ات و در جهان رو به رشد امروز، صنایع عظیمی همچون، نفت، گاز و پتروشیمی، تعیین کننده حی        

دند. ولی از مهمترین معضالت این صنایع، آلودگی بیش از حد و در گرگردش اقتصادي دنیا محسوب می

المللی هاي بینها و نشستها، پیمانباشد. تا به امروز، سازمانزیست مییجه اثر سوء بر روي محیطنت

  .زیست به خصوص در بخش صنعت تشکیل شده استهاي محیطیندهالمتعددي براي کاهش آ

پیداش نفت و به دنبال آن صنعت بسیار پیچیده این ماده پر ارزش تحول  توان به جرأت گفت کهشاید می

بسیار عظیمی در دنیاي امروز ایجاد کرده است. در این تحقیق سعی بر بررسی یک بخش کوچک از 

زیرساخت صنعت نفت یعنی فرایند تبدیل کاتالیستی نفتا و حل معضل آلودگی تولید شده به وسیله این 

  ند حلقه شیمیایی احتراق مورد بررسی و مدلسازي قرار گرفته است.فرایند، توسط فرای

ها به صورت باشند. این مجتمعها میصنعت نفت، پاالیشگاه هايیکی از مهمترین زیرساخت        

شامل واحد تقطیر در جو، واحد تقطیر در خأل، واحد غلظت  . این واحدهاواحدهاي زیر مجموعه هستند

سازي)، واحد تصفیه نفت سفید با هیدروژن، واحد تبدیل کاتالیستی (بنزینه نفتا و شکن، تصفی

سازي و و تصفیه گاز مایع، واحدهاي شیرینسازي، واحد تولید )، واحد هیدروژن1هیدروکراکر (آیزوماکس

سولفورزدایی نفتاي سبک و نفتاي سفید، بازیافت گوگرد، تصفیه گاز با آمین و سولفورزدایی آب ترش، 

  .2باشدتصفیه پساب صنعتی، واحدهاي تولید آب صنعتی، برق و بخار و همچنین مخازن مربوطه میواحد 

  

  بخش عمده نفت خام - 2- 1

% از 97از بیش  دهند. این مقدارخام و یا مواد نفتی را تشکیل می عمده نفت ها بخشهیدروکربن        

ساختار و یا محدوده  3مواد پارافینی، نفتنیکدهد. این مواد به طور کلی شامل، کل جرم آن را تشکیل می

                                                
1 . Isomax 
2 . http://www.sorc.ir/sorc.ir/ 
3 . Naphthenic 
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هاي سنگین واکس) براي C1 – C4ها) در محدوده مولکولی (هاي گازي سبک (آلکانآروماتیک از مولکول

اکسیژن و  اجزاي آلی همچون گوگرد، نیتروژن،شامل  ،باشند. باقی این ترکیبمی 1یا مواد آسفالتین

 % وزنی براي10-14% وزنی براي کربن و 82- 87 بسیار باریک يهمچون، کربن و هیدروژن در محدوده

 & Antos(ی و نوع نفت خام بستگی دارد باشد. این مقادیر به خصوصیات فیزیکهیدروژن موجود می

Aitani., 2004.(  

 

  هاي نفتیفرآورده - 1- 1-2

  توان در یکی از سه گروه زیر قرار داد:هاي هر پاالیشگاه را میآوردهفر

 توانند مستقیماً مصرف شوند مانند بنزین و نفت گاز.هاي تمام شده که میهآوردفر 

 روند و براي بهبود هاي بعدي به کار میهاي نیمه تمام که به عنوان پایه در مخلوطفرآورده

 ها.هاي پایه روان کننده براي ساخت روغنکیفیت نیاز به مواد افزودنی مختلف دارند، مانند برش

 اي نظیر مواد اولیه پتروشیمی.جنبی یا واسطههاي فرآورده 

 هاي نفتی اصلی به ترتیب افزایش جرم مولکولی به قرار زیر است:بندي فرآوردهطبقه

 باشند و به عنوان سوخت هاي سبک میگازهاي سبک: این گازها شامل هیدروژن و هیدروکربن

 روند.صنعتی و یا ماده اولیه پتروشیمی به کار می

 به عنوان  یع شده: این گازها عبارتند از پروپان و بوتان و یا مخلوط تجارتی این دو کهگازهاي ما

 .سوخت خانگی یا صنعتی است

 باشد.بنزین: به عنوان سوخت موتورهاي اتومبیل می 

 ها و عطرها ها و حالل صنعتی در استخراج روغنهاي مخصوص و نفتا: به عنوان حالل رنگبنزین

 روند.به کار می

 شوند.ها مصرف میهاي گازي و موشکخت جت: در موتورهاي واکنشی، توربینسو 

 رود.ها براي ایجاد روشنایی و گرما به کار مینفت سفید: در انواع چراغ 

 شود.گازوئیل و یا نفت گاز: به عنوان سوخت موتورهاي دیزلی مصرف می 

  

                                                
1. Asphaltenic 
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Abstract: 
One of the most important sectors in the heart of refinery and petrochemical industries is 
catalytic naphtha reforming process. The process is used to reform light hydrocarbons to 
heavy ones such as gasoline. Since the process is highly endothermic; some furnaces are 
embedded among reactors of this sector. The function of the furnaces is to prevent 
temperature drop. But this conventional method having emitted large volumes of carbon 
dioxide in the atmosphere will cause environmental pollution. In this study, using the 
highly exothermic chemical looping combustion process in the new paradigm of coupling 
reactor, we tried to remove furnace. Also using the concept of chemical looping 
combustion process, carbon dioxide was separated easily with no extra cost. The model 
equations were solved by using MATLAB software. Characteristics of the used catalyst in 
the Shiraz refinery, Pt/Re/Al2O3, was employed in a part in which endothermic naphtha 
reforming process is carried out. Furthermore, oxygen carrier based on iron with minimal 
environmental impact, was employed in the section of exothermic chemical looping 
combustion. Results indicated that exothermic chemical looping combustion process in 
terms of modeling is responsive to drop in temperature caused by endothermic naphtha 
reforming process. On the other hand, combustion efficiency is 100%. This means the fuel, 
and methane used in the chemical looping combustion have been completely reformed into 
carbon dioxide and water vapor. After all we can easily prevent the emission of large 
volumes of carbon dioxide in the environment. 
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