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 چکیده 

، (Lump-5) ایپنج توده ، یک مدل سینتیکیخالء ینگ گازوییلدروکراکبه منظور توصیف بازده محصوالت هی، در این تحقیق

تشکیل  های گسسته مدل راتوده ،نفتا و گازکروسین، ، دیزلو مواد تبدیل نشده،  خوراک ه است. در این مدل،توسعه داده شد

، توسط روش شبکه سلولی (Plug) هیدروکراکینگ به عنوان یک راکتور پالگ راکتور بستربرای انجام این مهم، ابتدا . دهندمی

 واقعی وهای پس از ارزیابی داده .مسیر در نظر گرفته شد دهضریب و بیست یک شبکه سینتیکی با  سپس شده و سازی  مدل

ضریب  به هشت مدل ضرایبتعداد بنابراین   باشد.میچهار مسیر اصلی شامل واکنش شبکه که  گردیدمشخص  مدل، آنالیز

با توجه به خطای قابل  بهبود یافت. 4.15به % 6.70%از   (%AAD)متوسط انحراف مطلقنتیجه درصد یافته و در کاهش 

توان با اطمینان برای پیش بینی محصوالت هیدروکراکینگ از آزمونهای پایلوتی و امکان سنجی جایگزینی قبول مدل، از آن می

 کاتالیستها در واحدهایی با مقیاس صنعتی، بهره برد.

 

 خالء، هیدروکراکینگ، مدل سینتیکی المپ، کاتالیست گازوییلکلیدي:  واژگان
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 مقدمه 

شود و محصوالت مورد پذیرش بازار که مستقیما از آن تولید می بوده سنگین ترکیباتاز حاوی مقادیر قابل توجهی نفت خام 

 ارتقای برشهای سنگینو میان تقطیر،  تقاضا برای محصوالت سبکبا توجه به افزایش روز افزون  .دارای گستره محدودی است

فرایندی هیدروکراکینگ  Sadighi et al, 2010a).) دتر امری ضروری به نظر می رسنفت خام و تبدیل آن به محصوالت سبک

به در حضور کاتالیست و در فضایی غنی از هیدروژن ی جوش باال های سنگین نفتی با گستره مولکول است که در طی آن

برای استخراج  1920بار در آلمان در اوایل سال  این فرآیند نخستینکوچکتر و با ارزش تر تبدیل می شوند.  مولکول های

تطبیق پذیری و انعطاف پذیری  (.Thybaut and Marin, 2003) از ذخایر زغال سنگ توسعه داده شد سوخت مایع مناسب

فت سفید، نفتای سبک و سنگین و گاز مایع آن را به یکی از این واحد در تولید محصوالت  متنوع و با ارزشی نظیر دیزل، ن

 (.Sadighi et al, 2010b) ترین واحدهای پاالیشگاهی تبدیل نموده استاقتصادی

پارامترهای عملیاتی مانند دمای همچنین تاثیر  ،برای پیش بینی بازده و کیفیت محصوالت ریاضی مدلامروزه استفاده از 

، حساسیتآنالیز برای توانند امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. بعالوه این مدلها میایی سرعت فضو  فشار راکتور،

 فرآیند نیز مورد استفاده قرار گیرندمناسب  کاتالیستانتخاب  طراحی واحدهای جدید و، کنترل فرایند، سازیبهینه

(Valavarasu and sarima, 2005.) وراک موجب شده که توصیف سینتیکی و اما در فرآیند هیدروکراکینگ، پیچیدگی خ

یک مدل سینتیکی ایده ال باید  (.Ancheyta and Aguilar, 1999) مشخص کردن آن در سطح مولکولی بسیار دشوار باشد

های ها و مسیرهای اصلی را در نظر بگیرد. اما در اغلب اوقات بکارگیری این شیوه برای هیدروکراکینگ خوراکتمامی واکنش

باشد. روشی برای رفع علت تعداد بسیار زیاد ترکیبات، پیچیدگی های آنالیزی و محدودیت های محاسباتی، دشوار میواقعی به 

نامیده  (Lumping)هایی هم ارز و مستقل است که این روش، گروه سازی این مشکل، در نظر گرفتن ترکیبات در کالس

های پیچیده به دلیل کاربردی رای مدل سازی سینتیکی مخلوطاین استراتژی ب(. Astarita and Sandler, 1991) شودمی

های مختلفی برای هیدروکراکینگ نفت گاز تاکنون مدل(. Ancheyta and Rodriguez, 2005) بودن آن، پذیرفته شده است

 ای، چهار توده(Yui and Sanford, 1989) ای یوئی و سانسفوردتوان به مدل سه تودهخالء ارائه شده که می

ای صدیقی و همکاران و شش توده (Ayasse et al, 1997) ای آیاس و همکاران، پنج توده(Aboul-Gheit, 1989)ابولگیت

 (.Sadighi et al, 2010c) اشاره نمود

در این تحقیق، بر اساس اطالعات جمع آوری شده از واحد پایلوتی واحد هیدروکراکینگ با خوراک و کاتالیست مورد 

توسعه داده شده و سپس با تفسیر مسیرهای واکنش و حذف  (Lump-5) ایتوده 5یاس صنعتی، مدلی استفاده در مق

واکنشهای غیر محتمل، خطای مدل برای رسیدن به مقدار قابل اطمینان، کاهش یافته است. این تحقیق با همکاری شرکت 

سط آن بتوان بر اساس آزمونهای راکتوری، ملی پاالیش و پخش و پژوهشگاه صنعت نفت ایران برای رسیدن به مدلی که تو

 محصوالت فرآیند هیدروکراکینگ را پیش بینی نموده و امکان سنجی جایگزینی کاتالیستها میسر شود، انجام گرفته است.
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 تست راکتوري

 پایلوت واحد هیدروکراکر

نصب و راه اندازی شده  BASFانس شرکت آزمون هیدروکراکینگ گازوییل خالء در این تحقیق با استفاده از پایلوت تحت لیس

را دارا  C˚500و دما تا  bar 300(  قابلیت تحمل فشار تا 1در یک مرکز تحقیقاتی انجام گرفته است. این پایلوت )شکل

 باشد.می
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+

FI
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 نمودار فرایندي ساده شده از پایلوت واحد هیدروکراکر -1شکل  

 
به سه بخش که در باالی راکتور یک ماده به عنوان توزیع  mm 2160و طول  mm 16ک لوله با قطر راکتور به عنوان ی

کننده مایع و گاز در سطح کاتالیست سپس خود کاتالیست ودر نهایت یک ماده  بی اثر در انتهای راکتور بارگذاری می شود. در 

همچنین دمای بستر کاتالیستی توسط چهار ترموکوپل در طول آزمایش مقدار کاتالیست ها ثابت بوده و تغییر نمی کنند  

 ( ارائه شده است.1دمای ثابت کنترل می شود. شرایط عملیاتی هیدروکراکینگ و آزمون راکتوری در جدول )
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 شرایط عملیاتی هیدروکراکینگ  -1جدول 

Parameter Unit Value 

 Nlit/kg 1550  (Oil2H/نسبت هیدروژن به خوراک )

 C° 375-385 - 395 ماهای عملیاتی د

 barg 171 فشار عملیاتی 

 1/hr 0.94 (LHSVسرعت فضایی مایع)

 0.587 - نسبت خوراک گردشی به خوراک تازه 

 

کاتالیست توصیه می شود. همچنین مقدار  شرکت سازندههیدروژن به خوراک توسط   معموال مقدار فشار عملیاتی و نسبت

آغاز می شود لذا شرایط تست راکتوری از این مقادیر جهت  C380˚و  0.9ا برای یک واحد تجاری از سرعت فضایی مایع و دم

 تغییرات بیشتر انتخاب می شوند.

 

 خصوصیات خوراک ومحصوالت  

حجمی خوراک برگشتی        %37و  (Fresh Feed)حجمی خوراک تازه  %63خوراک واحد هیدروکراکر با ترکیبی از 

(Recycle Feed)  .این واحد با هم مخلوط شده و به عنوان خوراک اصلی واحد هیدروکراکینگ مورد استفاده قرار می گیرد

 ( نشان دهنده ی خصوصیات خوراک تازه و خوراک برگشتی هیدروکراکر می باشد.2جدول )

و خوراک  (Diesel) ، دیزل(Kerosene)، نفت سفید (Naphtha)، نفتا (Gas)محصوالت اصلی این فرایند عبارتند از گاز 

( بدلیل نزدیک بودن خصوصیات تقطیر، 2تبدیل نشده که فرض شده دارای خصوصیات خوراک است. با توجه به جدول )

 چگالی و نقطه جوش ابتدایی و نهایی این فرض قابل قبول می باشد. 

 
 مشخصات خوراک تازه و خوراک برگشتی هیدروکراکر -2جدول

property Recycle feed fresh feed 

SP.GR@15.56 oC 0.8537 0.8595 

Distilation @760 mmHg     

ASTM D1160 C˚ C˚ 

IBP 258 229 

10% 355 384 

30% 403 417 

50% 416 435 

70% 429 453 

90% 460 511 

FBP 508 520 

Nitrogen, ppm 1270 111 

Sulphur content, mass% <0.01 1.98 

Asphaltene, ppm <0.1 <0.1 
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که بر اساس روشهای استاندارد آزمایشگاهی بدست آمده، نشان  ( خصوصیات محصوالت واحد هیدروکراکینگ را3جدول)

 .می دهد

 
 خصوصیات متوسط محصوالت هیدروکراکر -3جدول 

Lump Sp.gr @15 C  ̊ IBP-FBP (C˚) 

Gas 0.35 -40 

Naphtha 0.75 40-160 

Kerosene 0.796 148-267 

Distillate 0.823 266-377 

 

 کاتالیست ها 

باشد که های راکتوری، سیلیکا آلومینای آمورف میکاتالیست تجاری مورد استفاده در این تحقیق برای آزمون

 . ( ارائه شده است4مشخصات آن در جدول )

 
 مشخصات  کاتالیست -4جدول 

Samples مشخصات ظاهری کاتالیست ه ی کاتالیست اجزای تشکیل دهند 

% tests Mass Value Property Value 

3O2Al 56 Size 1.6 

NiO    4.4 Shape Extrudate 

3MoO 13.5 Color Green 

2SiO 1.7 Bulk density (kg/m3) 695 

XRF Al-Ni-Mo  مقدار جزییSi  Surface area (m2/g) 315 

XRD  3O2Al Main Ingredients Al-Ni-Mo  

 
 واکنش هاي شیمیایی

 (.Rodriguez and Ancheyta, 2004) واکنش های زیر واکنشهای عمده ی راکتور هیدروکراکینگ می باشند

 واکنش هاي هیدرو تریتینگ 
 

 (HDS) واکنش هاي گوگرد زدایی

کیب گوگردی در خوراک به عنوان یک تر (dimethyl-dibenzothiophene-4,6) دی متیل دی بنزوفن 6-4در این بخش 

VGO)) برای واکنش های گوگرد زدایی انتخاب می شود (Kunisada et al, 2004 .) برای حذف گوگرد از این ترکیب و

 تبدیل آن به یک هیدروکربن در محدوده ی نقطه جوش محصول دیزل، دو مول هیدروژن به ازای یک مول گوگرد نیاز است

 (Hsu and Robinson, 2006 .)این بعد از واکنش گوگرد گیری این توده گوگردی در بنابرVGO)،)  به محصول دیزل و

 تبدیل می شود.  (H2S)سولفید هیدروژن 
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 (HDN) واکنش هاي نیتروژن زدایی

 ,Angelici) درترکیبات نفتی به شکل هیدروکربن مایع و آمونیاک وجود دارند Organonitrogen))نیتروژن نو ترکیبات ارگا

به شمار می رود که هفت   ((VGOآلکیل آمین ها، کینولین یکی از معمول ترین ترکیبات نیتروژن دار در  بین (.1997

 مولکول هیدروژن به ازای هر اتم نیتروژن نیاز است تا به یک هیدروکربن مایع در محدوده نقطه جوش محصول نفتا تبدیل شود

 (Hsu and Robinson, 2006.) 

 

 (HDA) واکنش هاي هیدروآرماتیکی

 ,Bhaskar et all) ترکیبات آروماتیکی در خوراک های نفتی به شکل های مونو، دی، تری و پلیمری گروه بندی می شوند

( Sanzhez and Ancheyta, 2001) مطابق با منابع علمی، آروماتیک های تک حلقه ای به سختی اشباع می شوند(. 2004

به میزان قابل توجهی سریعتر از آروماتیک های دو حلقه ای اشباع می  VGOر ند حلقه ای موجود دچاما آروماتیک های سه و 

است که برای  VGOبنابراین اشباع آروماتیک های دو حلقه ای ممکن ترین واکنش هیدروتریتینگ (. Tailleur, 2005) شوند

 (.Hsu and Robinson, 2006) این واکنش به دو مول هیدروژن نیاز است

 
 واکنش هاي هیدروکراکینگ 

در واکنش های هیدروکراکینگ ترکیبات پیچیده ی حلقوی در کنار کاتالیست و هیدروژن فراوان به ترکیبات سبک تر با 

 Hsu and)نقطه ی جوش پایین تر تبدیل می شوند که برای مدل سازی این واکنش ها به یک موازنه ی جرم دقیق نیاز است 

Robinson, 2006.) 

 

 ءه مدل سینتیکی براي هیدروکراکینگ گازوییل خالتوسع

ی مدل سازی المپ گسسته  یک مدل سینتیکی کامل با پنج توده برای گازوییل خالء واحد در این کار با استفاده از شیوه

 و گاز ی سبک و سنگین درگروه نفتا، نفتاگروه خوراکنفت گاز خالء و مواد تبدیل نشده در  هیدروکراکینگ توسعه داده شد.

بدین ترتیب یک مدل سینتیکی  .خشک و مایع در گروه گاز و در نهایت دیزل وکروسین پنج گروه سینتیکی را تشکیل دادند

ها و استراتژی استفاده شده در این تحقیق را مسیر واکنش (2پنج توده با شبکه کامل برای این فرایند توسعه داده شد. شکل)

 دهد.نشان می
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D KF N G
KFD KDK KKN KNG

KFK KKG

KFG

KFN

KDN

KDG

 مدل سینتیکی پنج توده با شبکه کامل -2شکل

 
کاهش میزان میانگین انحراف مطلق از طریق روش کاهش یافته برای یک مدل سینتیکی و حذف مسیرهایی با ثابت 

 ].1[سرعت پایین یک استراتژی جدید در فرآیند هیدروکراکینگ است که در این تحقیق نیز از آن پیروی شده است

 

 و بحث هانتایج 

 
مقدار تبدیل و بازده  ،)3(و شکل  )5(جدول، در Matlab 2013پس از توسعه مدل و تخمین ضرایب با استفاده از نرم افزار 

یب فرکانس و در نهایت ثابت سرعت اضر و انرژی اکتیواسیون ادیرمق(، 4( و شکل)6)جدولمدل و بازده واقعی، همچنین در 

 ارائه شده است. ینگ مورد مطالعه،هیدروکراک فرآیندرای ب هاواکنش

 
 بازده برآورد شده از مدل سینتیکی در سه دماي مختلف  -5جدول 

T(°C) 375 385 395 

LHSV: 0.94 (hr-1) Real Model Real Model Real Model 

Residue% 71.01 71.14 69.05 67.99 63.75 64.61 

Diesel% 23.74 23.05 24.22 24.60 25.94 26.01 

Kerosene% 4.11 4.49 5.01 5.63 7.78 7.00 

Naphtha% 0.92 1.03 1.34 1.40 1.97 1.87 

Gas% 0.22 0.28 0.39 0.38 0.57 0.52 

Total Conversion 29.0 28.9 31.0 32.0 36.3 35.4 

Total Product 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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 اختالف میزان بازده واقعی و مدل را براي کاتالیست هیدروکراکینگ در سه دماي مختلف -3شکل 

 
نتایج نشان می دهند افزایش دما باعث کاهش مواد تبدیل نشده و متعاقب آن، باال رفتن میزان تبدیل و مقدار بازده محصوالت 

 .می شود
 

 ماي مختلفمقادیر ضرایب سینتیکی براي تمامی مسیرها در سه د -6جدول 

Frequency 

factor 
(h-1) 

Activation 

energy 
(kcal/mol) 

Rate constant 

T=648.15K 

Rate constant 

T=658.15K 

Rate constant 

T=668.15K 

K0FD 833.7185 EFD 8.72 0.955 1.059 1.170 

K0FK 2.47E+06 EFK 21.19 0.176 0.226 0.288 

K0FN 2.09E+05 EFN 50.52 1.92E-12 3.49E-12 6.21E-12 

K0FG 6.02E+04 EFG 50.43 5.92E-13 1.07E-12 1.91E-12 

K0DK 4.18E+03 EDK 42.62 1.78E-11 2.94E-11 4.78E-11 

K0DN 9.07E+05 EDN 19.31 0.278 0.349 0.436 

K0DG 4.51E+05 EDG 20.09 0.076 0.096 0.121 

K0SN 8.46E+03 ESN 50.66 6.97E-14 1.27E-13 2.26E-13 

K0SG 2.46E+03 ESG 38.29 3.03E-10 4.76E-10 7.37E-10 

K0NG 4.46E+03 ENG 51.29 2.26E-14 4.15E-14 7.45E-14 
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 میزان ثابت سرعت واکنش شیمیایی در هر تبدیل براي سه کاتالیست -4شکل 

 
یر خوراک به نفتا، خوراک به گاز، دیزل به کروسین، کروسین به نفتا، توان نتیجه گرفت که مسمی )4(و شکل )6(از جدول

کروسین به گاز و نفتا به گاز به دلیل نرخ ثابت سرعت بسیار پایین نسبت به مسیرهای دیگر، قابل صرفنظر است. با توجه به 

باشد. در نتیجه فوق قابل قبول میهای آمورف هیدروکراکینگ به تولید محصوالت میان تقطیر، انتخاب پذیری باالی کاتالیست

انرژی  ادیرمقیابد. نتیجه شبکه مدل، از ده مسیر به چهار مسیر اصلی و از بیست ضریب به هشت ضریب سینتیکی کاهش می

( 7هیدروکراکینگ از توسعه این مدل در جدول ) فرآیندرای ب هایب فرکانس و در نهایت ثابت سرعت واکنشاضرو  اکتیواسیون

( شبکه 5بهبود بخشید. در شکل) %4.15به  %6.70ده است. با این استراتژی مقدار میانگین انحراف خطای مطلق از ارائه ش

 شود، ارائه شده است.توده ای(( برای فرآیند هیدروکراکینگ نامیده می 5حاصله که ))شبکه کاهش یافته 

 

F D

G

N

K

KFD

KFK

KDG

KDN

 
 شبکه کاهش یافتهمدل سینتیکی پنج توده با  -5شکل 
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  روابط سینتیکی بدست آمده از مدل کاهش یافته -7جدول 

Frequency 

factor 
(h-1) 

Activation 

energy 
(kcal/mol) 

Rate constant 

T=648.15K 

Rate constant 

T=658.15K 

Rate constant 

T=668.15K 

K0FD 836.4757 EFD 8.73 0.955 1.059 1.170 

K0FK 7.63E+07 EFK 25.69 0.165 0.224 0.300 

K0DN 1.09E+10 EDN 31.68 0.227 0.330 0.474 

K0DG 2.88E+07 EDG 25.62 0.066 0.089 0.120 

 
 

میزان انحراف مطلق برای مدل سینتیکی با شبکه کامل و کاهش یافته نشان داده شده است با توجه به انحراف  8در جدول 

 توان به اعتبار مدل اطمینان حاصل نمود.له از مدل در مقایسه با اطالعات واقعی، میدرصد( نتایج حاص 5قابل قبول )کمتر از 

 
  مقدار میانگین خطاي مطلق براي مدل سینتیکی کامل و کاهش یافته -8جدول 

Typ.Catalyst HCU.Cat 

Lump Network Complete  Reduced  

Un.VGO 1.03 0.92 

Distillate 1.58 1.43 

Kerosene 10.69 6.1 

Naphtha 7.34 3.22 

Gas 12.85 9.1 

Ave % 6.70 4.15 

 

 نتیجه گیري

در این تحقیق پس از انجام آزمونهای راکتوری با استفاده از خوراک و کاتالیست آمورف فرآیند هیدروکراکینگ گازوییل خال در 

دیزل و باقیمانده هیدروکراکینگ، پرداخته مقیاس پایلوت، به پیش بینی محصوالت فرآیند شامل گاز سبک، نفتا، نفت سفید، 

ای با شبکه کامل توسعه داده شده و مقدار ثابت سرعت هر مسیر در شبکه شد. برای انجام این مهم، مدل سینتیکی پنج توده

 %6.70ز ها، میانگین انحراف مطلق اواکنش، تعیین گردید. سپس با توسعه مدل سینتیکی کاهش یافته با استفاده از آنالیز داده

بهبود یافت. مقدار پایین میانگین انحراف مطلق نشان دهنده دقت باالی مدل در پیش بینی محصوالت واحد  %4.15به 

هیدروکراکینگ است. همچنین نتایج نشان می دهندکه با افزایش دما و باال رفتن ثابت سرعت واکنش، میزان تبدیل کاتالیست 

وجه به ثابت سرعت باال در مسیر تبدیل خوراک به میان تقطیر، این کاتالیست گرایش کند. با تمربوطه نیز افزایش پیدا می

دهد. با توجه به پایان رسیدن تر مانند نفتا از خود نشان میزیادی به تولید محصوالت میان تقطیر نسبت به محصوالت سبک

الت هیدروکراکینگ را با اطمینان باال از عمر کاتالیست در واحد صنعتی و نیاز به جایگزینی آن، مدلی که بتواند محصو

 باشد.آزمونهای پایلوتی پیش بینی نماید، حائز اهمیت می
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