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  : استاد
   

  

  :نگارش
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  فهرست مطالب

  شماره صفحه  عنوان مطالب
                                                                                                        

  1  چکیده

  2  مقدمه

  3  کلیات: فصل اول 

  4  منابع خوراك پتروشیمی از پاالیش نفت )1-1 °

  4  فرآیند هاي مادر پتروشیمی )1-2 °

  5  مجتمع هاي پتروشیمی) 1-3 °

  7  تروشیمیواحدهاي صنایع پ) 1-4 °

  11  ها کیآرومات دیتول متداول يیندهاآفر: فصل دوم 

  13  ریفورمینگ کاتالیستی صنعتی )2-1 °

  35  هاي تولید آروماتیکها از طریق آروماتیزاسیون آلکانفرایند )2-2 °

  51  آلکانها آروماتیزاسیون فرایند با کاتالیستی ریفرمینگ فرایند مقایسۀ) 2-3 °

  58  آروماتیکها هاي تبدیلی یندفرآ  )2-4 °

  91         آروماتیک ها انواع روشهاي جداسازي :فصل سوم 

  92  انواع روشهاي جداسازي) 3-1

  104  آروماتیکی C8برش  فرایند جداسازي) 3-2

  141  گیري و پیشنهادات نتیجه:  چهارمفصل 

  142  گیري نتیجه  °



 

ز 

  

  فهرست مطالب
  شماره صفحه  عنوان مطالب

                                                                                                        

  141  منابع و ماخذ

  141  فهرست منابع فارسی

  142  فهرست منابع التین

  142  سایت هاي اطالع رسانی

  143  چکیده انگلیسی

    
 



 

ح 

 

  ها ولفهرست جد  
  شماره صفحه  عنوان 

                                                                                                          
  14  داده هاي ترمودینامیکی ریفورمینگ کاتالیستی :1- 2

  16  حداکثر ناخالصیهاي موجود در خوراك ریفورمینگ کاتالیستی :2- 2

  17  شرایط عملیاتی ریفورمینگ کاتالیستی :3- 2

  22  در فرایند ریفورمینگ کاتالیستی نفت خامموازنۀ جرم  :4- 2

  22  داده هاي اقتصادي فرایند ریفورمینگ کاتالیستی :5- 2

  23  داده هاي اقتصادي عملیات کمکی ریفورمینگ کاتالیستی :6- 2

  26  تبدیل کاتالیستی و آرومایزینگ براي تولید بنزن و زایلینها نمقایسه بی :7- 2

  28  تاي سبکتولید آروماتیکها از نف :8- 2

  29  تولید آروماتیکها از نفتاي سنگین :9- 2

  31  تولید آروماتیکها از نفتا با طیف گسترده :10- 2

  UOP  31فرآیند مجتمع تولید مواد آروماتیکی به روش :11- 2

  33  برشهاي نفتا :12- 2

  34  مشخصات دو نمونه نفتا :13- 2

  CCR Platformer  35تخمین بازده تولید در واحد  :14- 2

  36  درجه حرارتهاي مورد نیاز براي تبدیل پارافینها به آروماتیکها و الفینها :15 - 2

  41  گرید نفتی BTXخواص  –آلکان آروماتیزاسیون  :16- 2

  BTX  43به  LPGدرصد آروماتیکهاي تولیدي از فرایند تبدیل  :17- 2

  Cyclar  44موازنۀ جرمی واحد  :18- 2

  44  طراحی فرایند تولید آروماتیکها از پروپانمبناء  – آروماتیزاسیون آلکان :19 - 2

  LPG  45از  BTXمیزان مصرف سرویسهاي جانبی براي تولید  :20 - 2

  46  خواص مادة مخلوط شونده با بنزین cyclerمحصول مایع  :21 - 2

  Cyclar  47اثر فشار روي بازده هاي محصول فرایند  :22 - 2



 

ط 

  

  ها ولفهرست جد
  فحهشماره ص  عنوان 

                                                                                                          
  Cyclar  47اثر فشار بر توزیع محصوالت مایع فرایند  :23 - 2

  48  موازنۀ جرمی بر اساس تولید سیکلوهگزان :24 - 2

  49  اساس خوراکهاي پارافینیبر  Aroformingفرایند  BTXبازده هاي  :25 - 2

  51  اثرات نوع و شدت خوراك بر بازده و انتخاب پذیري محصول :26 - 2

  55  حدود مواد ناخالص موجود در خوراك :27 - 2

  Platforming  57و  Cyclarموازنه هاي جرمی بر اساس فرایندهاي  :28- 2

  59  ترکیب درصد خوراك : 29 - 2

  60  ترکیب درصد محصوالت :30 - 2

  60  ترکیب درصد راندمان تسهیم نامتناسب تولوئن :31 - 2

  MSTDP  63شرایط عملیاتی فرایند  :32 - 2

  65  مبانی و فرضیات طراحی فرایند عدم تناسبی تولوئن :33 - 2

  67  داده هاي اقتصادي فرایند دیسموتاسیون تولوئن :34 - 2

  72  ها زایلن داده هاي اقتصادي آلکیل زدایی از تولوئن و :35 - 2

  73  داده هاي اقتصادي آلکیل زدایی از بنزین حرارتی در حضور هیدروژن :36- 2

  74  بازدهی فرایند هیدرودي الکیالسیون :37- 2

  C9  75اجزاء ترکیب آروماتیکهاي  :38 - 2

  76  برگشتی C9Aبا خوراك تولوئن و Tatoray  توزیع محصول در واحد :39 - 2

  78  نیایزومریزاسیون زایل ول واحدترکیب درصد خوراك و محص :40 - 2

  83  براساس خوراك و محصول نهایی   Octafiningعملکرد فرایند  :41 - 2

  85  در راکتور ایزومریزاسیون isomarعملکرد کاتالیست  :42 - 2

  88  موازنۀ جرم فرایند ایزومریزاسیون زایلین ها در حضور فلزات نجیب :43- 2

  88  د ایزومریزاسیون زایلین هاداده هاي اقتصادي فراین :44 - 2
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  ها ولفهرست جد
  شماره صفحه  عنوان 

                                                                                                          
  89  زایلین هابراي ایزومریزاسیون   Maruzenداده هاي اقتصادي فرایند  :45 - 2

  92  ها ناقتصادي فرایند جداسازي بنزن، تولوئن و زایلی داده هاي :1 - 3

  IFP  ،Lurgi  ،Toray  96داده هاي اقتصادي تکنیکهاي توسعه شرکتهاي  :2- 3

  100  خواص و عملکرد و حاللهاي مورد استفاده در انواع فرآیندهاي استخراج: 3 - 3

  104  آروماتیکی C8خواص فیزیکی ترکیبات  :5 - 3

  106  ایند استخراج با حالل هاي مختلف براي بازیافت آروماتیکهامقایسه فر :6 - 3

  110  صادي تولید اتیل بنزن وارتوزایلینداده هاي اقت :7 - 3

  128  کسخالصه ماکزیمم مقادیر مختلف همراه خوراك وارد واحد پار :9 - 3

  129  اثرات بازیابی پارازایلین برروي اندازه واحد و میزان تولید محصوالت :10 - 3

  129  پارازایلین برروي اندازه واحد/ ارتوزایلین ماناثرات تولید همز :11 - 3

  130  منابع مختلف C8روي برشهاي  Parexفرایند  :12 - 3

  Aromax  133عملکرد فرایند  :13 - 3

  136  داده هاي اقتصادي مهمترین فرایندهاي جذب و کریستالیزاسیون :14 - 3

  137  حدترکیب خوراك ورودي به وا :15- 3

  Mitsubishi  Gas  Chmical     139داده هاي اقتصادي فرایند  :16 - 3
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  فهرست نمودارها
  شماره صفحه  عنوان 

                                                                                                          
  6  نی پتروشیمیدسته بندي کلی محصوالت میا: 1- 1

  8  واحدهاي صنایع پتروشیمی: 2- 1

  19  قابل احیاء –جریان انواع مختلف ریفورمینگهاي نیمه : 1- 2

  UOP  20فرایند  :2- 2

  IFP  21فرایند  :3- 2

  Catalyc reforming AROMIZING  25مقایسه فرایند   :4- 2

  27  تولید آرومتیکها از نفتاي سبک :5- 2

  30  از نفتا با طیف گسترده تولید آروماتیکها :6 - 2

  32  شماي واحد ریفرمینگ در یک مجتمع آروماتیک :7- 2

  UOP  38شرکت )  CCR( سیستم احیاي پیوسته کاتالیست  :8- 2

  UOP/BP  39بر اساس فرایند  LPGفرایند آروماتیزاسیون  :9- 2

  LPG  43هاي محصوالت آروماتیک و هیدروژن تولیدي از خوراك بازده  :10- 2

  Cyclar  48نمودار خط تولید مجتمع بنزن و سیکلو هگزان بر اساس  :11- 2

  56  پارازایلین و ارتوزایلین از طریق تبدیل نفتاشماتیک تولید بنزن ،  :12 - 2

  62  دیسموتاسیون تولوئن در فاز بخار یندآفر: 13- 2

  Toluene Disproportionation  63شماي جریان واحد  :14- 2

  66  ناسبی تولوئنفرایند عدم ت :15- 2

  69  شماي جریان هیدرودي الکیالسیون :16- 2

  69  آلکیل زدایی در حضور هیدروژن:  17 - 2

  Tatoray   72شماي جریان واحد :18- 2

  77  آروماتیک ها  C9/مختلف تبدیل تولوئن اشکال  :19- 2

  C8  79تعادلی ترکیبات تعادلی آروماتیکی غلظت  :20- 2



 

ل 

  

  فهرست نمودارها
  شماره صفحه  عنوان 

                                                                                                          
  82  اتالف حلقه هاي آروماتیکی در فرایند ایزومریزاسیون زایلین ها :21 - 2

  Octafining  85فرایند : 22- 2

  uop  87علق به جریان فرایند ایزومریزاسیون متشماي  :23 - 2

  95  تقطیر استخراجی: 1- 3

  99  مایع - عملیات استخراج مایع :2 - 3

  IFP  103فرایند  :3 - 3

  105  ارتباط نسبت رفالکس و تعداد سینی هاي برج تفکیک زایلینها :4 - 3

  106  شماي یک واحد تولید پارازایلین از خوراك ریفرمیت :5 - 3

  107  آرماتیکها توسط حالل سولفوالن شماي جریان در یک واحد استخراج :6 - 3

  113  منحنی تعادل مخلوط متازایلین و پارازایلین :7 - 3

  113  بر حسب دما C8منحنی حاللیت ترکیبات آروماتیکی  :8 - 3

  114  دماي اوتکتیک بر حسب ترکیب خوراكمنحنی تغییرات :9 - 3

  Phillips  116فرایند  :10- 3

  ARCO  117فرایند جدید توسط شرکت  :11- 3

  ARCO  118فرایند  :12 - 3

  123  فرآیند پارکس: 13 - 3

  125  بستر متحرك شبیه سازي شده براي جداسازي پارازایلین :14 - 3

  Toray  132 فرآیند: 15 - 3

  Asahi  134فلودیاگرام : 16 - 3

  135  فرآیند میتسوبیشی: 17- 3

  Mitsubishi  Gas  Chmical    138فرآیند : 18 - 3

  



 

م 

  

  ها شکل فهرست  
  شماره صفحه  عنوان 

                                                                                                          
  Cyclar 46در فرایند  +C6تفکیک اجزاء محصول  :1- 2

  Cyclar  52مقایسۀ بازده هاي محصوالت آروماتیک در فرایند  :2 - 2

  53  ده هاي وزنی آروماتیکها بر اساس در صد خوراكتوزیع باز :3 - 2

  54  نفتا Platformingو  Cyclarمقایسۀ بازده هاي هیدروژن در فرایند  :4- 2

  97  منحنی تعادل مخلوط بنزن، هپتان نرمال و دي اتیلن گلیکول :1- 3

  99  متیل پیرولیدون - Nرفتار مخلوط حاللها با  :2 - 3

  Lurgi(  102فرایند (استخراج آروماتیک ها  :3 - 3

  Union Carbide  109فرایند شرکت  :4- 3

  111  شماي جریان در یک واحد بازیابی زایلین ها :5 - 3

  126  جداسازي با بستر متحرك جذب سطحی : 6- 3

  131  محفظه هاي جاذب سطحی و شیر چرخشی : 7- 3

  Parex  136بازیابی محصول بر نسبت رفالکس در فرایند مقایسه اثر  :8 - 3
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  :چکیده
در صنایع پتروشیمی شناخته می شوند که باید و ارزشمند آروماتیک ها به عنوان یکی از محصوالت مادر       

در تولید  این مواد .ندچند مرحله دیگر را در صنایع پایین دستی پتروشیمی طی کنند تا مورد استفاده قرار بگیر
در ساخت قطعات هواپیما، تولید مواد دارویی  ه از آن هاطیف وسیعی از محصوالت کاربرد دارند تا جایی ک

  .مانند آسپرین و حتی در صنعت عطرسازي نیز استفاده میشود
بدین گونه است که در فصل نخست کلیات صنعت پتروشیمی و واحدها و فرآیندهاي  سمینارساختار مطالب 

ند کلی تکنولوژي صنایع آروماتیکی روو سوم در ادامه در فصل دوم . مادر در این صنعت بازگو شده است
  . مرحلۀ فرآیندهاي متداول تولید و جداسازي آروماتیک ها تشریح گردیده است دودر 


