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تبدیل کاتالیستی نفتا ریفرمینگ
فرآین��د نفت��ا ریفرمینگ، فرآیندی برای تولید بنزین ب��ا عدد اکتان زیاد و 
افزایش تولید آروماتیک هایی مانند بنزن، تولوئن و زایلن در صنایع ش��یمیایی 
اس��ت. برای افزایش بازده این فرآیند تحقیقاتی روی کاتالیس��ت ها، سینتیک 
واکنش ها و س��اختار آنها انجام ش��ده و با توجه به وجود هزاران هیدروکربن 
مختلف در این فرآیند، س��ینتیک های پیچیده ای برای آن ارائه گردیده است. 
س��اده ترین سینتیک توس��ط اسمیت1 بررسی ش��ده؛ او هیدروکربن های نفتا 
ریفرمینگ را در س��ه گروه پارافین ه��ا، نفتن ها و آروماتیک ها و چهار واکنش 

اصلی طبقه بندی کرده که به صورت زیر نشان داده شده است ]1[:
 Dehydrogenation of naphthene to aromatic )Naphthene )Cn H2n(  

Aromatic )Cn H2n-6(+3H2

 Dehydrocyclization of paraffin to naphthene )Naphthene )Cn H2n(+H2   

 Paraffin )Cn H2n+2((

 Hydrocracking of naphthene to lower hydrocarbons )Naphthene )Cn 

H2n)+n/3H2 → Lighter ends )C1-C5))

 Hydrocracking of paraffin to lower hydrocarbons )Paraffin )Cn H2n+2((+ n-3
3 H2

   

→ Lighter ends )C1-C5((

همه ی واکنش ها در حضور کاتالیست انجام می شود. واکنش های اول و دوم 
برگش��ت پذیر و واکنش های س��وم و چهارم برگشت ناپذیرند. معادالت سرعت 
واکنش های فرآیند با استفاده از مدل اسمیت طبق روابط-1 تا 4 است ]1[:
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Ke  و Kƒ به ترتی��ب ثاب��ت س��رعت واکنش ه��ا و ثابت تعادل هس��تند که از 

معادالت-۵ تا 9 به دست می آیند ]2[.
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ضریب فعال س��ازی کاتالیس��ت اس��ت به دلیل در نظرنگرفتن غیرفعال شدن 
کاتالیست α=1 است. ثوابت معادالت-۵ تا9 در جدول-1 ارائه شده اند ]2[.

1- چرخه ی احتراق شیمیایی2
در دهه های اخیر پیش��رفت های قابل توجهی در زمینه ی رس��یدن به درک 
هرچ��ه بهت��ر آب و هوای کره ی زمین حاصل ش��ده اس��ت. دم��ای میانگین 
س��االنه ی س��طح کره ی زمین طی 200 س��ال اخی��ر افزایش یافت��ه که آنرا 
به طور کل��ی گرمایش جهانی  گویند ]3[. افزایش گازه��ای گلخانه ای در جّو 
با گرم ش��دن کره ی زمین ارتباط مستقیم دارد. مهم ترین گازهای گلخانه ای 
آب، دی اکس��یدکربن، متان و ... هس��تند. این گازهای مض��ّر، حاصل احتراق 

 کیوان طریقتی،  مدیریت نظارت بر تولید نفت و گاز  سمیرا ابراهیمیان، داوود ایرانشاهی*، دانشگاه صنعتی امیرکبیر  

 )NR-CLC( در این مقاله کوپل حرارتی فرآیند کاتالیس��تی نفتا ریفرمینگ با فرآیند چرخه ی احتراق ش��یمیایی
ارائه ش��ده اس��ت. فرآیند چرخه ی احتراق شیمیایی )CLC( فرآیند ی سازگار با محیط زیست است که گرمای مورد 
نیاز فرآیند گرماگیر نفتا ریفرمینگ را فراهم می کند. در این س��اختار، گرمکن های میانی که در فرآیند معمول نفتا 
ریفرمینگ )CNR( جهت آماده س��ازی دمای مناس��ب خوراک نفتا قرار داده ش��ده، حذف گردیده و فرآیند چرخه ی 
احتراق ش��یمیایی جایگزین آنها شده اس��ت. فرآیند چرخه ی احتراق شیمیایی و فرآیند نفتا ریفرمینگ به ترتیب در 
بستر متحرک و ثابت در سه رآکتور سری مدل سازی شده است. کاتالیست های NiO18-α-Al2O3 به عنوان حامل های 
اکس��یژن )OC( در رآکتورهای هوا )AR( و سوخت )FR( فرآیند چرخه ی احتراق شیمیایی استفاده می شود. نتایج 
کوپل حرارتی با حالت معمول فرآیند نفتا ریفرمینگ مقایسه شده که نشان می دهد ساختار جدید تأثیر به سزایی بر 

تولید آروماتیک ها و هیدروژن داشته است.
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س��وخت های فسیلی مانند نفت، گاز و زغال س��نگ هستند. یکی از مهم ترین 
گازهای گلخانه ای، دی اکس��یدکربن اس��ت که بیش��ترین تأثی��ر منفی را بر 
اتمس��فر و آب اقیانوس ها دارد؛ چراکه منجر به تغییرات ش��دید آب و هوایی 
و زمس��تان های معتدل و تابستان های بس��یار گرم می شود. به وضوح مشخص 
اس��ت که انتش��ار گازهای گلخان��ه ای تأثیر منفی قابل توجهی ب��ر آب و هوا، 
اقتصاد و محیط زیس��ت دارد و نمی توان آنرا نادیده گرفت. به دلیل آزاد شدن 
دی اکس��یدکربن از احتراق سوخت های فسیلی فن های مختلفی برای تثبیت 
دی اکسیدکربن و ذخیره سازی آن )3CCS( توسعه یافته است ]4[. برای حذف 

دی اکسیدکربن روش های مختلفی وجود دارد ]۵[:
 روش پیش احتراق4

 روش پس احتراق۵
 روش احتراق با اکسیژن خالص6

 روش احتراق در چرخه ی شیمیایی7

س��ه فرآیند روش پیش احتراق، روش پس احتراق و روش احتراق با اکس��یژن 
خال��ص از اصلی ترین فرآینده��ای صنعتی تثبیت کننده ی دی اکس��یدکربن 
هس��تند. اما به دلی��ل مصرف ان��رژی زیاد در ای��ن روش ها و نی��ز تجهیزات 
گران قیمت به کار رفته در این فرآیندها، عموماً تثبیت دی اکسیدکربن در این 

روش ها از لحاظ انرژی به صرفه نیست ]4[.
فن آوری نوین جهت ذخیره و تثبیت کربن، چرخه ی احتراق شیمیایی است 
که شامل فرآیند سوختن سوخت، همراه با جداسازی هم زمان دی اکسیدکربن 
اس��ت ]6[. مفهوم چرخه ی احتراق ش��یمیایی در 19۵4 توسط  لوویس ارائه 
شد ]7[. چرخه ی احتراق شیمیایی شامل اکسیدفلز به عنوان حامل اکسیژن8 
است. این فرآیند از دو رآکتور بستر سیال دارای ارتباط داخلی9 که با عناوین 

رآکتور هوا10 و رآکتور س��وخت11 ش��ناخته می ش��ود تش��کیل گردیده است. 
جامدات حامل اکسیژن بین رآکتور هوا و رآکتور سوخت دائماً در گردشند. در 
فرآیند چرخه ی احتراق شیمیایی، سوخت گازی به عنوان خوراک وارد رآکتور 
سوخت ش��ده و در آنجا توسط اکسیژن متصل به اکسیدفلز، اکسید می شود. 
سوختن کامل در این رآکتور، باعث تولید دی اکسیدکربن و بخار آب می شود. 
بنابراین دی اکس��یدکربن تولید شده، آماده ی تصفیه از طریق میعان بخار آب 
است و دیگر نیازمند  صرف انرژی بسیار زیاد جهت جداسازی دی اکسیدکربن 
نیست. جریان دی اکسیدکربن عاری از بخار آب می تواند به صورت مجزا به کار 
رود یا در کاربردهای دیگر اس��تفاده ش��ود. این فرآیند در کل گرمازاس��ت و 
گرمای��ی معادل گرمای حاصل از احت��راق معمولی فراهم می کند ]8[. نمایی 
از چرخه ی ش��یمیایی احتراق که در شکل-1 نشان داده شده به درک بیشتر 

این فرآیند کمک می کند.
 حامل اکس��یژن مورد اس��تفاده در این مدل سازی Nio15- α - AI2O3 است. 
واکنش اکس��ایش گرم��اده درون رآکتور هوا و واکن��ش کاهش درون رآکتور 

سوخت طبق معادالت-11و10 انجام می شوند:
 

2 2 2O Ni NiO+ → 298 479.4K
kJH

mol
∆ = − )10(

4 2 24 4 2CH NiO Ni H O CO+ → + + 298 156.5K
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با اعمال مدل واکنش��ی هسته ی کوچک شونده12، معادالت-12 تا 14 ارائه 
می شود:
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2- کوپل حرارتی فرآیند نفتا ریفرمینگ
برای تأمین گرمای مورد نی��از واکنش های نفتا از کوره ی بزرگی که حجم 
زیادی دی اکس��یدکربن وارد اتمس��فر می کند و اثرات مخرب بس��یاری دارد 
استفاده می شود. از این رو ضرورت اصالح این فرآیند از دیدگاه محیط زیستی 
از موضوع��ات مورد عالقه ی پژوهش��گران در دهه های اخیر بوده اس��ت. یکی 
از روش ه��ای مؤثر برای اصالح ای��ن فرآیند، مدیریت مناب��ع انرژی به نحوی 
اس��ت که بتوان از کوپل کردن یک واکنش گرماگیر و یک واکنش گرماده در 
ی��ک رآکتور بهره برد. در این ص��ورت دیگر نیازی به وجود کوره های حرارتی 

 1  نمای ساده از فرآیند چرخه ی احتراق شیمیایی

 1  مشخصات سورفکتانت هاي استفاده شده

ثابت تعادلانرژی فعال سازی )کیلوژول/ساعت(ثابت عددشماره ی معادله
523/21363509/87 kmol h.kcat .Mpa
635/98585509/87 kmol h.kcat .Mpa2

742/9763800-
846/15460451/04×10-3  Mpa3

9-7/1280009/87 Mpa3
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نخواه��د بود. همچنین در این روش که یک نوع انتگراس��یون فرآیندهاس��ت 
فرآیند گرماده نیز خنک می شود و نیازمند فرآیندهای خنک کننده نیست. در 

شکل- 2 نمایی ساده از کوپل حرارتی این دو فرآیند ارائه شده است.

3- مدل س�ازی کوپل حرارت�ی فرآیند نفتا ریفرمینگ هم�راه چرخه ی احتراق 
)NR-CLC(  13شیمیایی

نفت��ا ریفرمینگ فرآیندی ش��یمیایی اس��ت که نفتن ه��ا و پارافین ها را به 
آروماتیک ه��ا تبدیل می کند. این فرآیند به ش��دت گرماگیر اس��ت و به همین 
دلیل دما و س��رعت واکنش در طول رآکتور کاهش می یابد. فرآیند چرخه ی 
احتراق شیمیایی فرآیند گرمادهی است که می تواند از طریق کوپل حرارتی با 

نفتا ریفرمینگ، افت دمای آنرا جبران کند. در ساختار پیشنهادی رآکتورهای 
معمول، نفتا ریفرمینگ14 با چرخه ی احتراق ش��یمیایی کوپل حرارتی ش��ده 
اس��ت. رآکتورهای نفتا ریفرمینگ به صورت بس��تر ثاب��ت و رآکتورهای هوا و 
س��وخت بس��تر متحرکند. جریان های ورودی به رآکتور نفت��ا ریفرمینگ در 
لوله های عمودی پوشانده شده توسط رآکتور هوا وارد می شود. رآکتور سوخت 
نیز رآکتور هوا را پوشانده است. در جدول-2 اطالعات جریان های ورودی ارائه 
ش��ده اند. در این پژوهش جهت مدل سازی فرآیند یک مدل یک بعدی هموژن 

به کار رفته است که فرضیات آن به شرح زیر است:
 نفوذ شعاعی جرم و انرژی ناچیز است.

 مخلوط گازی تحت فشار و دمای رآکتور به صورت ایده آل فرض می شود.

 2  اطالعات ورودی رآکتورهای کوپل شده

رآکتور هوارآکتور اولرآکتور دوم
دمای ورودی )کلوین(840840
طول رآکتور )متر(6/86/29

اندازه ی ذره )میلی متر(44
تخلخل کاتالیست0/520/52
نرخ مولی هوا )مول/ثانیه(22461750
نرخ مولی کاتالیست )مول/ثانیه(780600
سرعت خوراک )متر/ثانیه(0/20/2

رآکتور سوخترآکتور اولرآکتور دوم
دمای ورودی )کلوین(840840
طول رآکتور )متر(6/86/29

اندازه ی ذره )میلی متر(44
تخلخل کاتالیست0/520/52
نرخ مولی گاز )مول/ثانیه(284210
نرخ مولی کاتالیست )مول/ثانیه(780600
سرعت خوراک )متر/ثانیه(0/20/2

رآکتورهای کوپل شدهرآکتور اولرآکتور دوم
تعداد لوله ها9151

قطر لوله )میلی متر(125125

 2  نمای ساده ای از کوپل حرارتی فرآیند نفتا ریفرمینگ با چرخه ی احتراق شیمیایی

 3  شــکل تغییــر نرخ مولــی )الف( آروماتیک هــا )ب( پارافین هــا )ج( نفتن ها در 
مقایسه با حالت معمول فرآیند نفتا ریفرمینگ

)الف(

)ب(

)ج(
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 سیستم کاماًل ایزوله فرض می شود.
 از مقاومت انتقال جرم و حرارت فاز جامد صرف نظر می شود.

 از غیرفعال شدن کاتالیست صرف نظر می شود.
 سیستم پایا فرض می شود.

4- نتایج و شکل ها
الف( نفتا ریفرمینگ

ش��کل-3 )ال��ف(، )ب( و )ج(  تغییرات نرخ مول��ی آروماتیک ها، پارافین ها 
و نفتن ها را در رآکتورهای کوپل ش��ده نش��ان می ده��د. همان طور که دیده 

می شود مقدار آروماتیک تولیدی به 1۵0kmol/h و مقدار پارافین ها و نفتن ها 
به ترتیب به kmol/h 4۵ و kmol/h ۵  رس��یده اس��ت. به عل��ت متفاوت بودن 
حجم کاتالیس��ت های نفتا ریفرمینگ،. اندازه ی ش��عاع در رآکتورهای اول تا 
سوم تغییر کرده است. مقدار تولید آروماتیک در رآکتورهای کوپل حدود 12 
درصد بیش��تر  از حالت معمولی است. دلیل افزایش آروماتیک تأمین گرمای 
مورد نیاز واکنش های گرماگیر نفتا ریفرمینگ توسط فرآیند گرماده اکسایش 
در رآکتور هوا از چرخه ی احتراق ش��یمیایی اس��ت و واکنش به س��مت تولید 
بیشتر آروماتیک پیش رفته است. در شکل-3 )ب( مقدار مصرف پارافین ها در 
رآکتور آخر بیش��تر از رآکتورهای قبل اس��ت. این نتایج به دلیل افزایش انجام 
واکنش ه��ای هیدروکراکینگ در رآکتور آخر اس��ت. در ش��کل-3 )ج( مقدار 
مص��رف نفتن ها در رآکتور آخر تقریباً ثابت اس��ت. زی��را واکنش های مصرف 
نفتن و تبدیل آن به آروماتیک ها بیش��تر در رآکتور اول اتفاق می افتد. مقدار 
مصرف نفتن ه��ا و پارافین ها در حالت کوپل به دلی��ل مصرف در واکنش های 

تولید آروماتیک بیشتر از حالت معمول است.
ش��کل دمایی کوپ��ل رآکتورهای فرآین��د نفتا ریفرمینگ ب��ا چرخه ی احتراق 
شیمیایی در شکل-4 ارائه شده است. در رآکتور اول نمودار دما ابتدا کاهش و سپس 
افزایش می یابد. زیرا واکنش های گرماگیر هیدروژن دهی و دی هیدروسیکلوزاسیون 
بیش��تر در رآکتور اول انجام می گردد و به همی��ن دلیل دما کاهش می یابد و پس 
از انتق��ال گرما از رآکتور ه��وا به رآکتور نفتا ریفرمین��گ افزایش می یابد که این 

 3  معادالت جرم و انرژی به همراه معادالت کمکی

موازنه ی جرم

]9[

موازنه ی انرژی
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]10[

ضریب رسانش گرمایی
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گرانروی

]10[

ضریب انتقال حرارت

]11[

ضریب انتقال حرارت کلی
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 4  مقایسه ی دمای فرآیند نفتا ریفرمینگ در دوحالت معمول و کوپل شده

 5  )الف( دمای رآکتور هوا )ب( دمای رآکتور سوخت در حالت کوپل شده

)ب()الف(
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افزایش در رآکتور دوم ادامه می یابد. به دلیل افزایش دمای نفتا ریفرمینگ و ایجاد 
مش��کالتی از قبیل س��ینترینگ1۵ و ایجاد نقاط داغ بروی کاتالیست، رآکتور سوم 
با فرآیند حلقه ی احتراق ش��یمیایی کوپل حرارتی نش��ده است. همان طور که در 
ش��کل-4 دیده می ش��ود با کوپل حرارتی نفتا ریفرمینگ افت دمایی که در حالت 

معمول آن وجود داشته بسیار کمتر شده است.

5- چرخه ی احتراق شیمیایی
رآکت��ور هوا و رآکتور س��وخت در چرخ��ه ی احتراق ش��یمیایی به ترتیب 
فرآیندهای گرماده و گرماگیری هس��تند که ش��کل دمایی آنها در شکل-۵-

الف وب نشان داده شده است. رآکتور سوخت با اکسید کردن فلز نیکل گرمای 
زیادی آزاد می کند که این گرما را به قسمت نفتا ریفرمینگ و رآکتور سوخت 
انتقال می دهد. رآکتور سوخت به دلیل انجام واکنش های کاهش گرماگیر بوده 

است و دمای آن کاهش می یابد.
در رآکتور س��وخت، متان با اکسیدفلز واکنش داده و آب و دی اکسیدکربن 
تولی��د می کند. برای افزایش ب��ازده این فرآیند و عدم وجود متان در خروجی 
ای��ن رآکتور تالش ش��ده تمامی مت��ان ورودی به طور کامل مصرف ش��ود تا 
جداسازی دی اکسیدکربن از آب به آسانی انجام گردد و مشکلی از جهت باقی 
ماندن متان در خروجی نباشد. نرخ مولی مصرف متان در شکل-6 نشان داده 

شده که این مقدار به حدود صفر می رسد.
 

نتیجه گیری
در این پژوهش، کوپل حرارتی فرآیند تبدیل کاتالیستی نفتا ریفرمینگ همراه 
با چرخه ی احتراق ش��یمیایی جهت افزایش تولید آروماتیک ها بررسی و ارزیابی 
ش��د. به دلیل گرماگیر بودن فرآیند نفتا ریفرمین��گ و نیاز واکنش ها به حرارت 
زیاد، حامل اکس��یژن NiO18-α-Al2O3 در رآکتورهای س��وخت و هوای چرخه ی 
احتراق شیمیایی استفاده شده است. با درنظر گرفتن آروماتیک به عنوان محصول 
نهایی فرآیند نفتا ریفرمینگ، نتایج نش��ان داد که کوپل کردن چرخه ی احتراق 
ش��یمیایی با این فرآیند به افزایش تولیدآروماتیک ها کمک ش��ایانی کرده است. 
به نحوی که مقدار تولید آن 12 درصد افزایش یافته اس��ت. از نظر زیست محیطی 
و به دام انداختن و ذخیره ی کربن، استفاده از فرآیند چرخه ی احتراق شیمیایی 
به جای کوره های حرارتی باعث تثبیت و جداسازی آسان دی اکسیدکربن تولیدی 
بوده و از رها ش��دن آن به اتمسفر جلوگیری می کند. در این مدل سازی شرایط 
عملیاتی طوری تنظیم شده که مصرف سوخت به حدود صفر می رسد و مشکلی 

جهت جداسازی سوخت از دی اکسیدکربن  ندارد.  6  تغییر نرخ مولی متان در دو رآکتور کوپل شده

پانویس هاپانویس ها
1. Smith
2. Chemical Looping Combustion )CLC(
3. carbon capture and storage
4. Pre-combustion capture
5. Post-combustion capture
6. Oxy fuel combustion capture
7. Chemical Looping Combustion capture
8. Oxygen Carrier )OC(

9. interconnected
10. Air reactor )AR(
11. Fuel reactor )FR(
12. Shrinking Core Model )SCM(
13. Naphtha reforming-Chemical Looping Combustion )NR-CLC(
14. Conventional Naphtha Reforming )CNR(
15. Sintering
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