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  افزایش جهتشازند پاالیشگاه  ایزومریزاسیون واحد ظرفیت افزایش
  ایزومریت محصول کیفی و کمی

  
  2، حمیدرضا عرفانی فر2علی آل یاسین، 3، صادق مرادي2یمهدي مقدس ،،1محمود سلیمی

  اراك، ایران، دانشگاه آزاد اسالمی اراك، گروه مهندسی شیمی ،استادیار1
  امام خمینی شازند، اراك، ایرانپاالیشگاه  ،اره مهندسی پاالیشاد، کارشناس ارشد فرایند2

  ، اراك، ایراندانشگاه اراك، گروه مهندسی شیمی، استادیار3
  10/9/94: پذیرش         8/5/94: دریافت

  چکیده 
ایزومریزاسیون یک فرآیند ساده و مقرون به صرفه جهت افزایش عدد اکتان در مقایسه بـا سـایر فرآینـدهاي    

هـا بـر   هـا و اولفـین  بار ترکیباتی همچون بنزن، آروماتیـک با توجه به تاثیرات زیان. باشدود عدد اکتان میبهب
ها، فرآینـد ایزومریزاسـیون در صـنعت پـاالیش در حـال      ها و محیط زیست و اولویت حذف آنسالمتی انسان

احد ایزومریزاسیون پاالیشگاه ت وجهت افزایش ظرفی در این پژوهش. اي برخوردار استحاضر از اهمیت ویژه
و در هـر آزمـایش    ها انجـام شـد   فی بر روي این خوراك، چند خوراك پیشنهاد شد که آزمایشات مختلشازند

هـاي نفتـاي سـبک     جریـان  استفاده از نتایج آزمایشگاهی بررسیپس از  .آنالیز محصول تولیدي به دست آمد
ي افـزایش ظرفیـت از قبیـل میـزان سـموم      ها ن محدودیتبا در نظر گرفت شازند ي مختلف پاالیشگاهها واحد

بهترین جریان ، ظرفیت پمپ خوراك و همچنین سرعت فضایی مایع درون راکتور، مجاز براي خوراك ورودي
کاهش  به منظور. افزایش ظرفیت واحد ایزومریزاسیون نفتاي تولیدي واحد آیزوماکس شناخته شد جهتنفتا 

اعمال شد و مخلوط این نفتا بـا خـوراك    سري تغییرات عملیاتی نیز یک اکسسموم کاتالیست در واحد آیزوم
درصد بیشتر از حالت  25را تا  واحد ایزومریزاسیون، ظرفیت خوراك 5به 1به نسبت  NHT2تامینی از واحد 

 .ي باال در پاالیشگاه اراك گردیدباعث سودآور افزایش تولید آیزومریت، کهفعلی باال برد 
  
  آیزوماکس ، سرعت فضایی مایع درون راکتور،افزایش ظرفیت، ایزومریزاسیون، ایزومریت :کلیدي کلمات

  
 مقدمه 
-تشـکیل مـی   75الـی   65ها را نفتاي سبک با عدد اکتان درصد بنزین تولیدي پاالیشگاه 15الی  10 معموالً

لقـوي کمتـري هـم    با توجه به حذف سرب و افزایش تقاضا براي بنزین با کیفیت بهتر کـه ترکیبـات ح  . دهد
 باشـد  مـی  کربنه اشباع 6و  5هاي نرمال پارافین شامل داشته باشد، ایزومریزاسیون این برش نفتی که عمدتا

                                                
 m1382salimi@gmail.com 
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وضع استانداردهاي جدید هم پاالیش گران نفت در سراسر دنیا را بـر آن داشـته   . مورد توجه قرار گرفته است
ریزاسیون نرمال پنتان و نرمـال هگـزان کـه بـه وفـور در      با ایزوم. کنندرچه سریعتر در این زمینه اقدامی تا ه

توان به ترکیبات جدیدي دست یافت که حلقوي نیسـتند و عـدد اکتـان    شوند میبرش نفتاي سبک یافت می
تواند به عنـوان  شود که میمحصول ایزومریت مقدار بسیار ناچیزي از گوگرد و بنزن را شامل می. باالیی دارند

  .]1[ گیرد ل در مخازن بنزین پاالیشگاه مورد استفاده قرارآ ایدهي جزء مخلوط شونده
با اعمال تغییرات عملیاتی در واحد آیزوماکس و گرفتن آنالیزهاي مختلـف   در این پروژه سعی بر آن است که

از این جریان تا حد ممکن خصوصیات جریان مذکور به خصوصیات خوراك ورودي به واحـد ایزومریزاسـیون   
به طوري کـه   تا تغییرات دمایی رآکتور و کیفیت ایزومریت تولیدي در گستره ي مجاز قرار گیردنزدیک شود 

داراي  با افزایش محصول تولیدي کـه طبیعتـاً  که نهایتا این نفتا به عنوان مکمل خوراك به واحد تزریق شود 
شخصات بنزین سبز نزدیک جامعه به م بنزین مصرفی ،خواهد بودعاري از بنزن و آروماتیک اکتان باال و عدد 

  . خواهد شد
 و عدد اکتان پـایینی  دگردبه مخازن بنزینی ارسال میواحد آیزوماکس که  ي سبکنفتاکه الزم به ذکر است 

و ارزش اقتصـادي و   شـود  مـی  و بنـزن تبـدیل   ی با عدد اکتان باال و بدون آروماتیـک یبه فرآوردهاست را را دا
  :توان هدف این پژوهش را در موارد زیر خالصه کردبه طور کلی می. ستمحیط زیستی آن غیر قابل انکار ا

 ارتقاء کیفیت بنزین از لحاظ عدد اکتان) 1
 حذف ترکیبات آروماتیکی به ویژه بنزن به عنوان مواد سرطان زا و مضر زیست محیطی) 2
 هاي اقتصادي آنمزیتبرداري حداکثري از فرایند ایزومریزاسیون با تجهیزات موجود در واحد و بهره) 3
  به عنوان خوراك ایزومریزاسیون اراك پاالیشگاهآیزوماکس  نفتاي واحد از بهینه استفاده) 4
 

  شرح مختصري از واحد ایزومریزاسیون
ایزومریزاسیون پاالیشگاه اراك شماي کلی از فرایند ) 1(ایزومریزاسیون داراي دو بخش است که شکل  فرآیند

  .باشد می
  1ام واکنشبخش انج) الف
 در حضور و هیدروژن شدن اضافه با که شودمی انجام C5/C6پارافینی ایزومریزاسیون هايواکنش واحد این در

 این .شودمی انجام بوتان متیل دي و پنتان متیل به هگزان نرمال و ایزوپنتان به پنتان نرمال کاتالیست، تبدیل

 فشـار  و C270°انـدازي   راه انتهـاي  و C220° انـدازي  راه شـروع  دمـاي  با و ثابت راکتور بستر درون واکنش

 آنجـا  در کـه  شـود مـی  منتقـل  جداسـازي  بخـش  بـه  راکتـور  از خروجی .شودمی انجام barg 3/25عملیاتی 

بـا توجـه بـه در دسـترس نبـودن کاتالیسـت آلمـانی        . ]2[شـوند  مـی  جـدا  هـم  از جانبی و اصلی محصوالت
HYSOPAR ،چینی  در حضور کاتالیستRiso B از مزایاي کاتالیسـت  . شوندانجام میHYSOPAR ،  انجـام

نیازي به تزریـق مـواد    شبراي حفظ فعالیتاین است که پاالیشگاه اراك ایزومریزاسیون در راکتور  يها واکنش
در مقابـل آب و گـوگرد    HYSOPARکاتالیسـت  . نیز این خصوصیت را داراست Riso Bکه  شیمیائی نیست

                                                
1 Reactor Section 
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حساسیت فوق العاده ایی به آب و گوگرد  HYSOPAR نسبت به کاتالیست Riso B ولی ی داردیمقاومت باال
. دهد که از عیوب اصـلی ایـن کاتالیسـت چینـی اسـت      میدارد و در مقابل این مواد فورا فعالیتش را از دست 

  .]3[ دهد میرا نشان  Riso Bسموم موجود در خوراك براي کاتالیست ) 1(جدول 
  

  
   ]2[شازند ) ره(ایند ایزومریزاسیون در پاالیشگاه امام خمینی شماتیک کلی فر. 1شکل 

  
  ]Riso B ]3 ستسموم موجود در خوراك براي کاتالی. 1جدول 

 سموم  میزان
ppm (wt%)5/0 <  سولفور  

 (wt%) 5 < بنزن 
  

 (wt%)5/2 <    ترکیبات سنگین)+
7C( 

  
 ppm (wt%)10<  آب  

 
دي ایزوپنتانـایزر  ي هـا  که برج. شوند میي زیر جداسازي ها در برج ها فرآورده: 1اسازيبخش تفکیک و جد) ب
تـوان در شـکل    میباشند که خط جریان را  می ردي پنتانایزر و دي ایزو هگزانایز -استبیالیزر و دي اتانایزر  -
  .]2[ توان دید می) 1(
  
  

                                                
1 Separation Section 
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  آزمایشات
  خوراك واحد ایزومریزاسیون 

  NHT2حد تأمینی از واخوراك 
ظرفیت واحـد  . شود میتأمین  NHT21 واحد تفکیک خوراك واحد ایزومریزاسیون از جریان نفتاي سبک برج

ي  مواد موجود در خـوراك واحـد ایزومریزاسـیون در گسـتره     .باشدمی m3/h56 ایزومریزاسیون در حال حاضر
  .د در این گستره قرار گیردبای نیز NHT2 طبیعتا نفتاي سبک استحصال یافته از واحد که مشخصی هستند

را  NHT2 به ترتیب آنالیز و خصوصیات تقطیري خوراك ایزومریزاسـیون تـأمینی از واحـد   ) 3(و ) 2(جداول 
  .دهند مینشان 

   NHT2تأمینی از واحد  آنالیز خوراك واحد ایزومریزاسیون .2جدول 
% W  Component % W  Component 

26/5 Cyclohexane  02/0 C-Butene-2  
04/1 2-methyl-t-hexane-3  33/1 Cyclopentene  
82/1 2-methylhexane  05/0 3-methylbutene-1  
81/0 2,3-dimethylpentane  96/11 2-methylpentane  
31/0 1-dimethylcyclopentane  98/8 3-methylpentane  
72/0 3-methylhexane  9/21 n-Hexane  
45/0 2,2 dimethylbutane  83/11 i-pentane  
07/21 n-pentane  27/0 4,4-dimetrylpentane-2  

13/0 1t,3-dimethylcyclopentane  5/7 Methylcyclopentane  
28/0 1c,3-dimethylcyclopentane  81/0 2,4-dimethylpentane  
22/0 1t,2-dimethylcyclopentane  37/0 C-Butene-2  

    99/2 Cyclopentene  
 

، بنـزن  ppm 10، آب کمتـر از  ppm 5/0شود، میزان گـوگرد کمتـر از    میمشاهده 3همان طور که در جدول 
+درصد وزنی و میزان  5کمتر از 

7C 5/2  میـزان سـموم    )1( باشد؛ کـه بـا توجـه بـه جـدول      میدرصد وزنی
   .قرار دارندنشان داده شده است در محدوده ي مجاز ) 3(جدول  کاتالیست که در

  

  2بررسی نفتاي سبک پیشنهادي واحد آیزوماکس
آن چه براي افزایش ظرفیت واحد ایزومریزاسیون پاالیشگاه اراك بررسی شـده نفتـاي تولیـد شـده در واحـد      

شود براي آشنایی با خصوصـیات تقطیـري و    میکه از باالي برج تفکیک این واحد استحصال  آیزوماکس است
  .آورده شده است) 5(و ) 4(نفتا جداول  ترکیب درصد اجزا این

                                                
1 Naphtha Hydro Treating 
2 Isomax 
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   NHT2تأمینی از واحد  خصوصیات تقطیري خوراك واحد ایزومریزاسیون .3جدول 
 

ISOM (unit 33) 
Feedstock 

Description ISOM (unit 
33) Feedstock 

Description 

  ASTM 
distillation , deg 

C 

6730/0 Sp.Gr 

44 IBP 32/0 Total sulfur 

51 vol %5 Trace RSH, wt ppm 

52 vol %10  5/69 RON 

55 vol %30  2/4 Water Content 

59 vol %50  9/97 Paraffin+Naphten, vol 
% 

63 vol %70  080/2 Aromatic, vol % 

68 vol %90  0/0 Olefins, vol % 

70 vol %95  1/0 Nitrogen, wt ppm 

86 FBP 08/2 Benzene, vol % 

   68 RVP, kpa 

 
  

   جریان نفتاي سبک واحد آیزوماکس آنالیز .4جدول 
% W  Compound Name  % W  Compound Name  

01/6 2,2-dimethelpentane 12/7 i-pentane 

69/0 2,4-dimethylpentane 58/13 n-pentane 

23/2 Benzene 28/0 2,2-dimethylbutane 

12/0 3,3-dimethylpentane 96/0 2,3-dimethylbutane 

33/3 Cyclohexane 99/0 3-methylpentane-1 

53/3 2-methylhexane 74/9 2-methylpentane 

33/1 2,3-dimethylpentane 4/7 3-methylpentane 

35/0 1,1-dimethylcyclopentane 05/19 n-hexane 

28/4 3-methylhexane 22/0 4,4-dimethylpentane-2 

25/0 2,2,3-trimethylpentane 96/0 1c,3-dimethylcyclopentane 

22/0 2,4-dimethylpentane 83/0 1t,3-dimethylcyclopentane 

24/0 1c,2t,4-trimethylcyclopentane 27/0 3-ethylpentane 

4/2 1c,2t,3-trimethylcyclopentane 54/1 1t,2-dimethylcyclopentane  
1/0 Toluene 79/7 n-heptane 

41/0 1c,3-dimethylhexane 51/2 Methylcyclohexane 
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  خصوصیات تقطیري نفتاي سبک واحد آیزوماکس .5جدول 
  

L.N Isomax Description L.N Isomax Description 
  ASTM 

distillation , deg 
C 

6680/0 Sp.Gr 

40 IBP 0/29 Total sulfur 

42 vol %5 20 RSH, wt ppm 

45 vol %10  72 RON 

49 vol %30  0/22 Water Content 

53 vol %50  5/97 Paraffin+Naphten, 
vol % 

59 vol %70  3/2 Aromatic, vol % 

68 vol %90  2/0 Olefins, vol % 

75 vol %95  1/0 Nitrogen, wt ppm 

87 FBP 3/2 Benzene, vol % 

   78 RVP, kpa 

  
 ppm29 اکس داراينفتـاي سـبک مربـوط بـه واحـد ایزومـ       شـود،  مـی مشاهده ) 5(همان طور که در جدول 

ي این مقـادیر و  با مقایسه. باشدمی 7Cوزنی  %79/7حجمی بنزن و  %3/2آب،  ppm 22ترکیبات گوگردي، 
همـان   .گیرددر محدود مجاز سموم کاتالیست قرار نمی 7Cمقادیر گوگرد و  شود مینتیجه گرفته ) 1(جدول 

 ppm 10بایـد کمتـر از    Riso Bمیزان آب در خوراك ایزومریزاسیون براي کاتـالیزور   شداره طور که قبال اش
و افـزایش   کاتالیسـت  شکست مکانیکیباعث  وجود بیش از حد مجاز آب در خوراك هیدروکربنی. وزنی باشد

+Cمیـزان مجـاز   . دهـد که به شدت فعالیت کاتالیسـت را کـاهش مـی   گردد  میبر روي سطح آن  کک
ي بـرا  7

. وزنـی اسـت  % 65/27مقـدار   )4(طبق جـدول   وزنی باشد که در اینجا% 5/2باید کمتر از  Riso B کاتالیزور
+Cمیزان زیاد 

دهد کـه ایـن امـر نیـز     هاي کراکینگ پتانسیل ایجاد کک را افزایش میبه دلیل ایجاد واکنش 7
الیسـت طبیعتـا باعـث اخـتالل     کاهش شدید فعالیـت کات . کندفعالیت کاتالیست را با کاهش جدي روبرو می

+Cهاي حذف بنزن و شود و حتی ممکن است واکنشهاي راکتور میواکنش
  .]4[را تحت تاثیر قرار دهد 7

  
  استفاده بهینه از نفتاي سبک آیزوماکس در جهت افزایش ظرفیت واحد ایزومریزاسیون

بـه راکتـور واحـد     خـوراك ورودي نفتاي تولیدي واحد آیزومـاکس بـا توجـه بـه میـزان مجـاز سـموم بـراي         
شـرایط در   مورد استفاده قـرار گیـرد مگـر اینکـه     تواند به عنوان مکمل خوراك این واحد میایزومریزاسیون ن

ي مجاز سـموم کاتالیسـت قـرار     که نفتاي تولیدي این واحد در گستره کنداي تغییر  واحد آیزوماکس به گونه
   .گیرد
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  ایزوماکس به خوراك ایزومریزاسیونراهکار عملیاتی تزریق نفتاي سبک 

سـازي در  تـوان انجـام داد حـداکثر خنـک    آنچه در فرآیند ایزوماکس به عنوان تغییـر شـرایط عملیـاتی مـی    
ي هوایی باالي برج را سـرویس گذاشـت و مبـدل    ها یعنی بتوان تمامی فنکندانسور برج تفکیک کننده است 

کـه بـا ایـن کـار میـزان قابـل تـوجهی از         رویس باشـد خنک کننده با باالترین میزان خنک کننـدگی در سـ  
+Cهاي سنگین اعم از هیدروکربن

مـواد موجـود در    )6(جدول .شوداز جریان نفتاي سبک تولیدي حذف می 7
د کـه موفـق بـودن حـذف ایـن سـم       دهـ نفتاي سبک ایزوماکس را بعد از تغییر شرایط عملیـاتی نشـان مـی   

  .دهد میکاتالیست را به خوبی نشان 
  

  خصوصیات نفتاي سبک ایزوماکس پس از تغییر شرایط عملیاتی .6ول جد
  

% W  Compound Name  % W  Compound Name  

04/15 2-methylpentane 1/23 i-pentane 

47/9 3-methylpentane 45/15 n-pentane 

39/11 n-hexane 25/0 2,2-dimethylbutane 

06/0 4,4-dimethylpentane-2 17/1 2,3-dimethylbutane 

82/12 2,2-dimethelpentane 88/1 3-methylpentane-1 

53/0 3-methylhexane 48/0 2,4-dimethylpentane 

22/0 1c,3-dimethylcyclopentane 74/3 Benzene 

17/0 1t,3-dimethylcyclopentane 32/0 3,3-dimethylpentane 

27/0 3-ethylpentane 69/1 Cyclohexane 

22/0 1t,2-dimethylcyclopentane  57/0 2-methylhexane 

71/0 n-heptane 19/0 2,3-dimethylpentane 

28/0 Methylcyclohexane 04/0 1,1-dimethylcyclopentane 

  
+Cمقدار شود،  دیده می) 6(همان طور که در جدول 

ه، در نتیجه مقدار دیوزنی رس% 71/0به % 79/7از  7
C+

  .لیست قرار گرفتدر محدود مجاز سموم کاتا 7
  . کند میتغییر شرایط عملیاتی مذکور کمکی در حذف ترکیبات گوگردي، بنزن و آب نالزم به ذکر است که 

 NHT2بنابراین براي بر طرف کردن این مشکل از فراینـد اخـتالط نسـبی بـین نفتـاي سـبک آیزومـاکس و        
آنـالیز خـوراك مخلـوط را نشـان     ) 7(جـدول  . صـورت پـذیرفت   1به  5با نسبت  این اختالط استفاده شد که

  .دهد می
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   خوراك مخلوط فرآیند ایزومریزاسیونآنالیز  .7جدول 
  

% W  Compound Name  % W  Compound Name  
929/2 3-methylhexane 484/11  i-pentane 

851/0 1c,3-dimethylcyclopentane 952/18 n-pentane 

571/0 1t,3-dimethylcyclopentane 36/0 2,2-dimethylbutane 

0 3-ethylpentane 502/1 2,3-dimethylbutane 

033/1 1t,2-dimethylcyclopentane  0 3-methylpentane-1 

031/0 n-heptane 712/10 2-methylpentane 

0 Methylcyclohexane 503/8 3-methylpentane 

001/0 Cyclohexene 029/20 n-hexane 

003/0 3,cis-hexane 0 4,4-dimethylpentane-2 

001/0 2,t-hexane 0 2,2-dimethelpentane 

0 3methylcyclopentane 778/0 2,4-dimethylpentane 

003/0 3,3DMPentane-1 612/2 Benzene 

779/6 Methylcyclopentane 828/4 3,3-dimethylpentane 

807/1 Cyclopentane 0 Cyclohexane 

009/0 2methyl-1,3butadien 316/4 2-methylhexane 

037/0 2,2,3Tmethylbutane 463/1 2,3-dimethylpentane 

002/0 n-butane 492/0 1,1-dimethylcyclopentane 

46/0 Total Sulfur (ppm)    
8/4  Water Content (ppm)     

  
، دهـد  مـی شان را ن ي مختلفها شود، آنالیز خوراك مخلوط در تاریخمی مشاهده )7(همان طور که در جدول 

ایـن   در نتیجـه مقـدار  . ه استدیرس ppm2/4به  ppm 22آب از  و ppm 42/0 به ppm 29از میزان گوگرد 
تـوان نفتـاي تولیـدي     میحال .قرار گرفت Riso Bمجاز سموم کاتالیست  ي هدر محدود )گوگرد و آب (سموم

  .االیشگاه اراك پذیرفتواحد آیزوماکس را به عنوان مکمل افزایش ظرفیت واحد ایزومریزاسیون پ
  

  پمپ خوراك بررسی محدویت سرعت فضایی مایع درون راکتور و
بـراي افـزایش ظرفیـت    به غیر از میزان مجاز سموم کاتالیست راکتـور  هایی همانطور که اشاره شد محدودیت

ایع و همچنین سرعت فضـایی مـ   به ویژه پمپ خوراك واحد ها ظرفیت پمپ. وجود داردواحد ایزومریزاسیون 
بایـد   باشد که میفرایند ایزومریزاسیون پاالیشگاه اراك  پارامترهاي افزایش ظرفیتاز مهم ترین درون راکتور 

  .شود بررسی ها آن محدودیت
 بـه آرامـی   خـوراك ورودي بـه بـرج دي آیزوپنتانـایزر     ،جهت بررسی محدودیت ظرفیت جریان پمپ خوراك

رود بـه ظرفیـت   میپمپ خوراك که جریان پایین برج که به سمت  یافتاین کار را تا انجا ادامه  .دادافزایش 
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با توجه به اسناد مربوط به واحد ایزومریزاسیون و دستورالعمل عملیاتی آن ظرفیت پمـپ  . رسیداسمی پمپ 
 .است m3/h6/83 مذکور

درون  سـرعت فضـایی مـایع   . سرعت فضایی مایع درون راکتـور اسـت  مد نظر قرار گیرد پارامتر دیگر که باید 
گستره ي مجـاز بـراي ایـن    . باشد میساعت ن راکتور به حجم کاتالیست در یک حجم مایع درو راکتور نسبت

بـراي کاتالیسـت    LHSVالزم به ذکر است کـه مقـدار    .قرار دارد 3تا  1پارامتر در فرایند ایزومریزاسیون بین 
Riso B    بنـابراین جهـت بررسـی    ]. 2[باشـد  مـی  2برابـر بـا    اراكدر راکتور واحد ایزومریزاسـیون پاالیشـگاه

  . دمحجم کاتالیست به دست آ آن يدانسیتهو  راکتوردرون  وزن کاتالیست، با داشتن LHSVمحدودیت 
راکتـور واحــد   رايبـ  LHSVي مجـاز بـراي جریـان مـایع ورودي بـه راکتــور بـا توجـه بـه تعریـف          محـدوده 

  ].2[تجاوز کند  hr m3/ 123 از ، نبایداراكایزومریزاسیون پاالیشگاه 
کـه   .رسـد  می m3/h 123رسد دبی جریان مایع ورودي به راکتور به  می m3/h 68هنگامی که دبی خوراك به 

ایـن در  . تجـاوز نکنـد   2از عـدد   LHSVدبی ورودي به راکتـور اسـت تـا     این عدد حداکثر میزان مجاز براي
مجاز قرار دارد بنـابراین محـدودیت   هنوز در گستره ي  )-3301p(پمپ خوراك صورتی است که دبی ورودي 

LHSV  3301(پمپ خوراك زودتر از محدودیت دبیp-(  افزایش ظرفیت خوراك تـا  با .دهد میرخm3/h 68 
و ایـن   فاصله ي چنـدانی نـدارد   C 8/247° که این از حالت پایدار یعنی C 6/251° به دماي خروجی راکتور

+Cي بنزن و ها بدرصد ترکی. دهد میعملکرد خوب راکتور را نشان 
محصول ثابت مانده اسـت   و در خوراك 7

+Cي حذف اشباع سازي بنزن و حذف ها یعنی واکنش
  . به خوبی انجام شده است 7

 
  بهره وري اقتصادي طرح

  :متر مکعبی ایزومریت در هر ساعت12با توجه به افزایش 
ایـن افـزایش محصـول سـودي      باشد که در یک سال با میدالر  1200قیمت هر تن ایزومریت در حال حاضر 

  .دالر نصیب شرکت خواهد شد 84000برابر با 
بـاال   76قیمت نفتاي سبک استحصال شده در شرایط گفته شده در واحد آیزوماکس که عدد اکتـان آنـرا تـا    

متر مکعب تولیـد ایـن نفتـا در آیزومـاکس سـودي      10باشد که با توجه به  میدالر 1080برد بازاي هر تن  می
  .دالر در سال خواهد داشت40000برابر با 

  
 نتیجه گیري

زینـه ي قطعـی   نفتاي سبک واحـد ایزومـاکس گ   NHT2 ، m3/h12د نفتاي تولیدي واح m3/h56با توجه به 
کـه واحـد ایزومـاکس فقـط     با توجه به این .باشد می واحد ایزومریزاسیون پاالیشگاه اراك براي افزایش ظرفیت

m3/h 10  شـود  تعبیـه ذخیره ي نفتاي سبک ایزومـاکس   تانک مناسبی براياید ب کند مینفتاي سبک تولید 
و آنالیز میزان سموم کاتالیست، نفتاي خصوصیات تقطیري ي مربوط به ها در صورتی که با استفاده از آزمایش

جهـت افـزایش ظرفیـت    مورد نظر جهت تزریق به واحد ایزومریزاسیون تایید شود این جریان نفتـاي سـبک   
 نسبت اخـتالط ایـن دو جریـان نفتـا در تانـک     . شود میتزریق خوراك واحد ایزومریزاسیون  خوراك به تانک
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باید به گونه ایی باشد که شرایط این جریان مخلوط از لحاظ ترکیبـات گـوگردي میـزان آب، میـزان     خوراك 
C+

ي هـا  زمـان  آزمایشات در نسبت اختالط این دو جریان با توجه به. و بنزن در محدوده ي مجاز قرار گیرد 7
این نتیجـه را حاصـل    واحد ایزومریزاسیونبه صورت پی در پی از خوراك مخلوط در تانک خوراك مختلف و 

یک متر مکعب نفتـاي تولیـدي از واحـد آیزومـاکس      NHT2متر مکعب نفتاي تولیدي از  5 کند که بازاي می
دوه ي مجاز سموم کاتالیست قرار تا گستره ي میزان آب و گوگرد نیز در مح براي مخلوط در نظر گرفته شود

  .گیرد
  

  پیشنهادات
  :شود میجهت ادامه انجام تحقیق پیشنهاداتی ارائه 

در افزایش ظرفیت خوراك واحـد   با توجه به اینکه .مقاوم در برابر سموم خوراك ستاستفاده از یک کاتالی -1
کاتالیسـت   اسـتفاده از  ،مـود نتقطیـر نیـز اسـتفاده    واحـد  از جریـان نفتـاي سـبک     تـوان  میایزومریزاسیون 

HYSOPAR به جاي RISO  مقاومت باالتري نسـبت بـه سـموم خـوراك      شود زیرا میدرراکتور واحد توصیه
   دارد

معموال براي  باشد و میباالتر  NHT2میزان سموم کاتالیست در نفتاي ایزوماکس به مراتب از نفتاي واحد  -2
شـود کـه آنـالیزوري در     مـی گیرد، پیشنهاد انجام  بایدمکرر لیز ان خوراك ایزومریزاسیون آناتزریق آن به عنو

ایزوماکس روي جریان نفتاي سبک تعبیه شود تا به صورت لحظه اي غلظـت سـموم   واحد باالي برج تفکیک 
این جریان بـراي اخـتالط بـه سـمت     ، کاتالیست را نمایش دهد تا در صورت قرار گرفتن در محدوده ي مجاز

  .ارسال شود ومریزاسیونتانک خوراك واحد ایز
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