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  :چكيده
                 غلظت شكن يكي از واحـد هـاي بـا ارزش پااليشـگاهي محسـوب مـي شـود زيـرا از خـوراك          واحد

مي آيد  بنزين و گاز مايع بدست ،محصوالت با ارزشي چون گازوئيل) ته مانده برج خالء ( بي ارزش 

  ه موقعيت ممتاز پااليشگاه نفت بندر عبـاس از حيـث نـوع و تنـوع خـوراك و نيـز واحـد        و با توجه ب

بـا   را واحدما ابتدا  در اين تحقيق ،غلظت شكن آن در بين واحد هاي غلظت شكن ساير پااليشگاه ها

شبيه سازي كرديم و بعـد از كـاليبره كـردن بـا داده هـاي واقعـي        Petro-Simاستفاده از نرم افزار

     خطا را به حداقل رسانديم و در مرحله بعد، نقاط تـاثير گـذار بـر فرآينـد را شناسـائي كـرديم        واحد،

و روي هر يك از آنها تغييرات الزم را اعمال نموديم و تاثير آنها را روي محصـوالت، خصوصـا بنـزين    

ن بـازده  ثبت كرديم و دريافتيم كه تغييرات همزمان دماي خروجي كوره و فشار ظرف سوكر بيشتري

را در افزايش بنزين دارد و نقاط حساس ديگر را اولويت بندي كرديم و در نهايت با تحليـل داده هـا   

نتيجه گيري مطلوب را انجام داديم و در آخر با توجه به تنوع خوراك و در نتيجه ويسـكوزيته هـاي   

رديم كه مـي تـوان   متفاوت شرايط عملياتي جديد را با در نظر گرفتن ويسكوزيته خوراك پيشنهاد ك

   .   از آن براي ساير واحد هاي غلظت شكن كه از روش سوكر استفاده مي كنند بكار برد

نگاه ما بيشتر تمركز روي بنزين توليدي واحد و ارائه راه كاري در جهت توليد بيشتر اين فرآورده بـا  

خودكفـايي ايـن   ارزش است تا بتوانيم با توليد بيشتر ايـن محصـول گـامي هرچنـد كوچـك در راه      

  .يك برداريمژمحصول استرات

          
  

  

  

  

  

  


