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 :پژوهشي عنوان پروژه(1

 ایزومرسازی  ساخت کاتالیست اشباع کننده بنزن واحد

 :شرح مسئله(2

بارگیری شده در برخي راکتورهای و همچنین تجربه استفاده از کاتالیست اشباع سازی بنزن ذیل با عنایت به توضیحات فرآیند ایزومرسازی 

نیاز مي باشد که کاتالیست مناسب این ،  (کاهش مقدار بنزن تا مقدار صفر)و عدم اخذ نتیجه مناسب  واحد ایزومر پاالیشگاه های کشور

 فرآیند تولید و بومي سازی گردد.

 

 خالصه ای از فرآیند واحد ایزومرسازی :

نفتدای  ،واحدد طراحدي شدده اسدت. خدوران ایدن 88بشدهه در روز بندزین بدا عددد اکتدان  20000تولیدد منظور به فرآیندی واحداین 

 : باشد. این واحد شامل دو بخش مياست 70با عدد اکتان کمتر از  (C5/C6 Naphtha)سبک 

واحد  بخش دوم و )ترکیبات شامل گوگرد، نیتروژن، اکسیژن و ...(در خوران  سموم موجودتصفیه بخش تصفیه هیدروژني: در این بخش  الف(

 گردد.مي انجاممنظور حفاظت از کاتالیست  هب

 تبدددیل مددي NH3و  H2Sدر مجدداورت کاتالیسددت و هیدددروژن بدده و و نتیددروژن موجددود در خددوران در راکتددور ایددن بخددش گددوگرد 

شدوند. نفتدای خروجدي از بخدش تصدفیه حداوی گدوگرد کمتدر از ادامه، این ترکیبات با جریان گداز تدرا از واحدد خدار  ميشود. در 

0.5 ppm 0.1و نیتروژن کمتر از ppm  280خواهدد بدود. دمدای عملیداتي حداکر بدر راکتدور ایدن بخدش°C 25.3  آنو فشدار Barg 

  باشد.مي

 شوند.   به ایزومرهای شاخه دار تبدیل مي با حضور کاتالیست نهای پنج و شش کربنه خطيبخش ایزومرسازی: در این بخش هیدروکرب ب(

باشد تعبیه شده است. ایزوپنتان خروجي از منظور جداسازی ایزوپنتان که دارای عدد اکتان باال ميدر ابتدای این بخش یک بر  تفهیک به 

با توجه به تاثیر مخرب آب بر کاتالیست این بخش، جریان گردد. این بر  جهت اختالط با محصول بنزین نهایي پاالیشگاه به مخازن ارسال مي

 (.ppm 0.1شوند) کمتر از گاز ورودی به راکتورها در ابتداء کامالً توسط دو سری خشک کن تا حد مجاز از آب عاری مي مایع و

 در این بخش سه راکتور وجود دارد. راکتور اول وظیفه اشباع بنزن و تنظیر نمودن مقدار مجاز این ترکیب را به عهده دارد. دو راکتور بعد 

محصول نهایي در انتهای واحد یک بر   Conversionمنظور افزایش و افزایش عدد اکتان را انجام مي دهند. بهواکنش های ایزومرسازی 

دمای عملیاتي . شونداین مواد مجدداً به راکتور بازگردانده ميمنظور جداسازی مواد با عدد اکتان پایین نصب شده است. تقطیر دیگر به

  باشد.مي Barg 37.6-30  آنها و فشار C°160-120راکتورهای این بخش 
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 اسیون نفتای سبکایزومریزنمودار فرآیندی واحد 

 

 کاتالیست های واحد:

 

 
 

 

Units & Catalysts Type Quantity (m
3
) Supplier 

Country of 

Origin 
Manufacture 
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LNHT Catalyst HDMax 250 24 

IODC, CST India SUD-CHEMIE LNHT Grading 1 CSK-GG 0.84 

LNHT Grading 2 CS-390 LDP 0.84 

 

Units & Catalysts Type 
Quantity 

(m
3
) 

Supplier 
Country 

Of Origin 
Manufacture 

IS
O

M
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N
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Isomerization  Catalyst Same as Axens IS 614 A 210.32 --- --- --- 

Olefins/ Aromatics 

Saturation Catalyst 
Same as Axens LD 412 R 11.66 --- --- --- 
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 :طبق طراحي واحد خوراک و محصوالت

HYDROTREATED LIGHT NAPHTHA TO ISOM HYDROTREATER 

FEEDSTOCK 

  
 

STABILIZER OFF-GAS ISOMERATE PRODUCT 

  
 :طبق طراحي واحد مشخصات فرآیندی راکتورهای

 راکتورهای واحد ایزومر
عملهرد شرایط 

 )طراحي(راکتور
 نوع واکنش انجام شده کاتالیست مورد استفاده

وظیفه و نقش راکتور 

 در فرآیند

 راکتور اشباع کننده بنزن

T(in)=120(SOR) 

T(Out)=140(SOR) 

P=37.6(barg) 

H2 flow=580kg/hr 

LD412 اشباع کامل بنزن اشباع بنزن 

 1راکتور ایزومریزاسیون 

T(in)=130(SOR) 

T(Out)=147(SOR) 

P=34.9(barg) 

 

IS614 

 ایزومرسازی

 اشباع بنزن

 هیدروکراکینگ

 افزایش عدد اکتان

 2راکتور ایزومریزاسیون 

T(in)=120(SOR) 

T(Out)=126(SOR) 

P=32(barg) 

 

IS614 

 ایزومرسازی

 اشباع بنزن

 هیدروکراکینگ

 افزایش عدد اکتان

 

Component 
Flow Composition 

Wt.% 
Component 

Flow Composition 

Wt.% 

NH3 0 2-MethylHexane 0.18 

H2S 0 3-MethylHexane 0.07 

H2 0 3-EthylPentane 0.002 

METHANE 0 22-DiMethylPentane 0.26 

ETHANE 0 24-DiMethylPentane 0.62 

PROPANE 0 223-TriMethylButane 0.022 

NBUTANE 1.69 33-DiMethylPentane 0.027 

IBUTANE 0.09 23-DiMethylPentane 0.053 

NPENTANE 28.29 
11-DiMethylCycloPentane  

0.064 

IPENTANE 15.31 1cis3-DMCycloP 0.043 

22-DMButane 0.49 1trans3-DMCycloP 0.032 

23-DMButane 1.56 1trans2-DMCycloP 0.044 

2-MethylPentane 10.31 1cis2-DMCycloP 0 

3-MethylPentane 7.85 EthylCycloPent 0 

NHEXANE 17.39 MethylCycloHex 0 

CYCLOPENTANE 1.64 TOLUENE 0 

Methyl CycloPentane 7.12 H2O 0 

CycloHexane 3.45 Total   kmol/h 1 101 

BENZENE 3.40 Total   kg/h 86 150 

HEPTANE 0.005 Sp. Gr 0.6619 

 

Origin Light SR Naphtha 

MW kg/kmol 77.95 

Specific gravity 0.660 @15 deg. C / 15 deg. C 

ASTM D-86 deg. C  

I.B.P. 15.6 

5% 29.7 

10% 44.6 

30% 43.1 

50% 52.3 

70% 62.9 

90% 65.6 

95% 76.5 

F.B.P 83.4 

MAV ou Diol % - 

Impurities  

Sulfur       wt. ppm 2500 

Nitrogen   wt. ppm 2 

Pb              wt. ppb - 

As              wt. ppb - 

Si              wt. ppm - 

Others       wt. ppm - 

 

 SOR EOR 

Off gas normal flowrate kg/h 4106 4400 

Molecular Weight kg/kmol 21.9 22.7 

Chlorides content mol ppm Nil Nil 

C5+ content, mol % 1.85 1.27 

 

 SOR EOR 

Isomerate Product flowrate, kg/h 68 648 68 398 

Estimated RON 88.5 88.6 

Estimated MON 86.9 86.9 

Estimated Yield % wt 96.5 96.1 

Estimated RVP (psi) 12.6 12.9 
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 :اهداف و انتظارات کارفرما (3

در  صفر درصددر ورودی به )وزني(  %2 حدود زبه جهت کاهش بنزن ا  ساخت کاتالیست اشباع کننده بنزن واحد ایزومرسازی  -1

 .با عمر مفید قابل قبول خوران طراحي واحد مذکورمقادیر کمي و کیفي با عنایت به  ؛خروجي آن

 رسیده شود. تایید کارفرماباید به مقیاس پایلوت  در آزمایشگاهي و سپس سعملهرد کاتالیست در مقیاصحه گذاری نتایج تست  -2

 یند کلي واحد ایزومرسازی و عملهرد راکتورهای بعدی آن مشهل ایجاد کند.کاتالیست ساخته شده نباید در فرآ -3

، خوردگي، کیفیت و کمیت  HSEدست واحد از جنبه های  بررسي تاثیر استفاده از کاتالیست تولید شده در فرآیند های پایین -4

 محصوالت

 با عنایت به عمر مفید عملهرد آن موضوع پژوهشکاتالیست  و مصرف بررسي کامل اقتصادی تولید -5

 خواهد بود. TRL=5سطح آمادگي فناوری در پایان پروژه  -6

 :( شرح محدودیت ها و تخصیص امهانات4
 سال در نظر گرفته شده است. 1بهینه به شرکت سازنده داخلي    Catalyst recipeبا هدف نهایي ارائه حداکثر زمان اجرای پروژه  (1

 ي داشته باشد.در مقیاس آزمایشگاه و پایه آن کاتالیستنوع  در زمینه ساخت این يطرح بایستي رزومه کاری قابل قبولتیر اجرایي   (2

دستیابي به نتایج پروژه، مجری طرح بایستي امهانات الزم و تجهیزات مورد نیاز را جهت انجام تحقیقات را داشته به دلیل ضیق وقت جهت  (3

 باشد؛ مگر آنهه تجهیزات درخواستي جهت سفارا خرید به راحتي در دسترس بوده و تاخیری در اجرای پروژه ننماید.

که اهداف و انتظارات کارفرما را تامین نماید،  LD 412Rابه خارجي همچون در صورتیهه مجری طرح مایل به ساخت هر نوع کاتالیست مش (4

ایي آنها جهت مشابه سازی، نتایج کاتاتست معتبر به منظور صحه گذاری و پذیرا کارایي مورد انتظار شیمی -فیزیهي از بررسیهایپیش  بایستي

 مورد نیاز جهت آزمایشات مربوطه اطمینان حاصل نماید.جي خارکارفرما را ارائه نماید. ضمن  اینهه از تامین مقدار کاتالیست 

نماید داشته تحقیقاتي( که کارفرما معرفي مي -مجری بایستي تعامل سازنده با ارکان دخیل در پروژه )همچون سازندگان کاتالیست، مراکز علمي  (5

 برخوردار باشند.باشد و به منظور دستیابي هرچه سریعتر با اهداف پروژه از انعطاف پذیری باالیي 

 از قبل مهاتبه صورت گرفته و مجوز الزم اخذ گردد. به پاالیشگاه و مراکز پژوهشي جهت ورود نفرات، خودرو و تجهیزات (6

جهیزاتي که در سرویس عملیاتي هستند، قابلیت توقف نخواهند داشت  مگر آنهه حسب مورد و بر اساس نیازهای تعمیراتي یا فرآیندی، از ت (7

 خار  شوند.سرویس 

قرارداد به مجری وجود دارد و الزم است مجری این اطالعات را محرمانه  انعقادپس از امهان در اختیار گذاشتن اطالعات مرتبط با موضوع پژوهش  (8

 تلقي نموده و از انتشار آن به هر نحو جلوگیری بعمل آید.

 :(الزامات قانوني5
 انتشار هرگونه اطالعات شرکت بدون مجوز کتبي کارفرمارعایت الزامات حفظ اطالعات شرکت و عدم  (1

 رعایت الزامات امنیتي و حراستي شرکت (2

  HSEرعایت الزامات قانوني در حوزه  (3

 رعایت سایر الزامات قانوني کشور (4

 

 های مد نظر کارفرما:خروجي(6
نقشه❑ گزارا  های آموزشيکارگاه❑ بازدید از طرح❑ سمینار❑ لوح فشرده 

طراحي ❑ طراحي نیمه تفصیلي❑ طراحي مفهومي❑ طراحي پایه                                                                                         ❑

 تفصیلي

راههارهای عملي❑ بررسي اقتصادی 

                    گزارا مدیریتي کتابهای الهترونیهي ❑ دیتاشیت❑ دستورالعمل◼ سازی نرم افزاریشبیه❑ پایلوت 

 مستندات آموزشيتهیه ❑ تملک تجهیزات مورد استفاده در پروژه❑ ITکد نرم افزاری و ❑ انتقال دانش فني    مقاله                                                                                                                          ❑

   کاتالیست  پتنت رساني و انفورماتیکخدمات اطالع❑
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 بنزن اشباع سازی کاتالیست مشخصات 
TABEL 1- CATALYST GENERAL INFORMATION: 

Catalyst Type Reduced and activated platinum on high purity alumina 

Catalyst Function Hydrogenate olefins and aromatics contained in the isomerization feedstock. 

Design Reference Catalyst AXENS, LD 412 R 

Required Volume 312 m 

Loading Type DENSE 

 

TABEL2-PHYSICAL AND CHEMICAL SPECIFICATIONS OF CATALYST: 

Typical Properties  

Shape Cylindrical extrudates 

Diameter 1.2 mm 

Platinum 0.35 wt% 

Surface area /gr2210  m 

Total pore volume /gr30.6  cm 

Sock loading density 0.600 kg/lit 

Dense loading density 0.690 kg/lit 

 

TABEL3-PROCESS SPECIFICATION:      Hydrogenation Reactor  

STATE START OF RUN END OF RUN 

Stream 

 

Property 

REACTOR 

INLET 

REACTOR 

OUTLET 

REACTOR 

INLET 

REACTOR 

OUTLET 

Temperature                      °C 120 139.8 140 159.3 

Pressure                        bar g. 37.6 35.8 37.6 35.8 

Total Mass Flow             kg/h 151005 151005 151045 151045 
3Total Flowing Density     kg/m 322.6 390.3 293.8 349.7 

Total Molecular Weight 

kg/kmol 
71.82 75.89 71.59 75.63 

 

Component Rates        kmol/hr     

H2 277.87 165.28 284.99 172.40 

C1 7.94 7.94 8.14 8.14 

C2 8.55 8.55 8.77 8.77 

C3 4.89 4.89 5.01 5.01 

IC4 1.53 1.53 1.57 1.57 

NC4 1.53 1.53 1.57 1.57 

IC5 9.12 9.12 9.16 9.16 

NC5 328.07 328.07 328.11 328.11 

22MB 28.01 28.01 32.42 32.42 

23MB 118.92 118.92 119.28 119.28 

2MP 424.46 424.46 422.58 422.58 

3MP 269.59 269.59 267.69 267.69 

NC6 306.62 306.62 305.54 305.54 

CP 20.29 20.29 20.31 20.31 

MCP 144.99 144.99 142.12 142.12 

BENZENE 37.53 0 37.53 0 

CH 89.48 127.01 89.17 126.71 

NC7 12.57 12.57 12.75 12.75 

MCH 6.32 6.32 8.00 8.00 

11MCH 4.21 4.21 5.01 5.01 
 

TOTAL                          kmol/h 2102.48 1989.89 2109.73 1997.14 
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