
  

  

 يشگاهيبه روش آزما يو ساخت کک نفت يبررس

   
  يريام يوسفيطاهر  ، *جعفرصادق مقدس کامران قاسم زاده، 

  دانشگاه صنعتي سهند تبريز، دانشکده مهندسي شيمي

  

  دهيچک

ل يتبـد  يندها بـرا ين فرايت ترياز پر اهم يکي. شود يش نفت خام محسوب مياز محصوالت حاصل از پاال يکي يکک نفت

ن صورت است که تـه  يند به ايفرا يطرح کل. است يريبه روش تاخ يد، کک سازيمف يبه فرآورده ها ينفت يده هاته مان

 0 يق شده و تا دماين برج خالء به کوره تزريسنگ يمانده ها
C۴۸۰  ن کـوره بـه بـرج    يـ ا يخروج. شوند يداده محرارت

 0  ييکک ساز با محدوده دما يها
C۴۹۰-۴۶۶  فشار وpsig ۳۵ نگ انجام يند کراکين برج ها فرايدر ا. شوند يتاده مفرس

د کـک،  يـ تول يدمـا . گـردد  ين برج استخراج مـ ييند از پايپس از اتمام فرا يديشده و محصوالت سبک از باال و کک تول

د يـ ن مقاله امکان توليدر ا. کک بسته به نوع خوراک متفاوت خواهد بود گوگرد و خاکستر يو محتوا يزان کک شوندگيم

از  .شده اسـت  يبررس يشگاهيستم آزمايسک يز در يتبر يمير خالء مجتمع پتروشيبرج تقط ينفت يکک از پس مانده ها

نسـبت بـه خـوراک     يبـاالتر  يندگورانـدمان کـک شـ    C.F.O، خوراک قين تحقيدر ا ستفاده شدهان دو نمونه خوراک يب

SMTAR از خـواص   يبرخـ  نيهمچنـ .  رغـوب تـر بـوده اسـت    ز مين نوع خوراک نيد شده از اينشان داده است، کک تول

     .اندسه شده يمقا يخارج يخواص نمونه ها باد شده يتول يکک نفت يکيزيف

  يريتاخ ينگ، کک سازي، کراکينفت ي، پس مانده هايکک نفت :يديکلمات کل

  :مقدمه -۱

و  يه حرارتيباشد، که از تجز يم يل به خاکسترياه رنگ مايس يک جامد کربني يکک نفت

گذشته کک در . شود يه ميش نفت خام تهياز پاال حاصل ،عيما نيسنگ يدروکربن هايون هيزاسيمريپل

آمار  بر اساس يول. گرفت يشگاهها مورد توجه قرار ميت در پااليزان اهمين ميبا کمتر يبه عنوان محصول

ده ين تن رسويليم۱۰۰ش از يبه ب ۲۰۰۶در جهان در سال  يد کک نفتيزان توليده، ميگزارش گرد

ش يوافزا يت نفت خام مخازن نفتيفيد ومصرف نفت، کاهش کيش تولين موضوع افزايل ايدل .]۱[است

ش يدر حال افزا يکک نفت يبرا يجهان يگر تقاضايبه عبارت د .ر سوخت ها استيسا ل ويگازوئ يتقاضا

را  يات کک سازيانجام عمل ضرورتوضع شده  يليفس يهاسوخت  يکه برا ين سختيقوان ياز طرف. است
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 يانداز راه يکشور ما هنوز واحد کک ساز يشگاههاياست که در پاال ين در حاليا. ده استيموجب گرد

نگ يکراک يکه واکنش هايدروکربن ها، زمانيه يند حرارتيمشخص شده است که فرا يبه خوب .نشده است

ون و يزاسيمريپل يکند و واکنش ها يم يرويکال آزاد پيزم راديافتد، از مکان يه آن اتفاق ميدر مرحله اول

مانند  ين و محصوالتيل اجزاء سنگيبه تشک ييواکنش ها در مراحل نها. باشند يم ييچگالش مراحل نها

 .شود يکک منجر م

  : ] ۵، ۲[باشد يموجود م يد کک نفتيتول يدو روش عمده برا يدر حالت کل 

  ال  يروش بستر س -۲            يريروش تاخ -۱

زان مواد فرار با هم متفاوت يو م يکيزياز لحاظ خواص ف ،شود يه مين دو روش تهيکه از ا يکک نفت

ن کک يشود که ا يا خام اطالق ميگردد کک سبز  يد مين دو روش توليکه از ا ينفت ککبه  .خواهند بود

  . شود ينه نشده مصرف مينه شده و کلسيخود به دو شکل عمده کلس ينفت

 يکه کک مصرف رايز ،گردد يوم استفاده مينيمانند صنعت آلوم يع بزرگيصنا ينه شده برايکک کلس

بمانـد، بـه    يبـاق باً خـالص  يده و کربن به شکل تقريبات فرارش خارج گرديترک يد تمامين صنعت بايدر ا

کـک  .شود يه ماستفاد C0۱۳۵۰ يک کوره دوار در دمايون از يناسيند کلسيانجام فرا ين منظور برايهم

زغـال سـنگ در    يبـرا  ينيگزيا به عنـوان جـا  يع مختلف ينه نشده معموالً به عنوان سوخت در صنايکلس

و  يکـ يزيکـک هـا براسـاس سـاختار ف     يموارد مصرف البته .شود يگون مصرف ماگون ييايميش يندهايفرا

د يـ ، توليکترودسـاز ال يمـثالً جهـت اسـتفاده از کـک در کارخانـه هـا      . باشد ين مييخواص آنها قابل تع

  .]۶، ۵[.ردياز کک انجام بگ ييند گوگرد زدايد فرايبا يوم سازينيو کارخانجات آلوم ييايميمحصوالت ش

 ين و بـرش هـا  يسـنگ  يل نفت هايتبد يبرا ينگ حرارتيند کراکيک فراي يريتاخ يروش کک ساز

ن بـه محصـوالت بـا ارزش    ييپا يبا ارزش اقتصاد يميپتروش يشگاهها، مجتمع هايمانده پاال ين باقيسنگ

نـد  يک فرايـ بـه عنـوان    يريتـاخ  يند کـک سـاز  ين بار فراياول يبرا ۱۹۳۰ل سال يدر اوا .باشد يباالتر م

کربن باال  عات و مواد جامد باي، مان به گازهايسنگ يند خوراک نفتين فرايا يدر ط .مطرح شد يشگاهيپاال

  .]۱[گردد يم    ل يشود، تبد يده ميکک نامکه 

  :ر استيز يشامل قسمت ها اغلب يريتاخ يواحد کک سازک ي

بـرج  افت گرما، يستم بازيک کننده، کوره کک ساز، درام کندانس شدن، سيا ستون کک، تفکيدو محفظه 

  . گريد يزات جانبيو تجه زنامخ ،نفت گاز سبک، پمپها يان ساز برايعر

  .است ر ارائه شدهيز ۱ در شکل يريتاخ يند کک سازياز فرا يکل يشما



  
  

  : ] ۶، ۱[ه استيقابل ته يکيزيکک با سه ساختار فبر اساس نوع خوراک،  يريتاخ يکک ساز دنيفرا در

  .)Shot coke( يادانه ، کک )Sponge coke( ي، کک اسفنج)Needle coke( يکک سوزن

کـه   ييشـود و از خـوراک هـا    ين نام خوانده مـ يشکل خود به ا يبه خاطر ساختار سوزن يکک سوزن

اسـتفاده   يتيگراف يساختن الکترودها ين نوع کک براياز ا. نديآ يباشند به دست م ينم نيآسفالت ياراد

     ن نـام خوانـده   يـ ه بـه اسـفنج بـه ا   يل ظاهر شـب يز به دلين يکک اسفنج. دارد ييمت بااليشوند، که ق يم

       د يـ باشـد، تول  يمـ ن کـم و متوسـط   يآسـفالت  يمحتـوا  يشود و از پس ماند برج تحت خالء کـه دارا  يم

ات يخصوص يدارا يات سخت بودن باشد به عنوان کک اسفنجيخصوص يدارا ياگر کک اسفنج .گردد يم

  . شود يد آند استفاده ميتول يال برا دهيا يسخت بودن باشد به عنوان کک اسفنج

ک يـ نامي، دنيآسـفالت  يبا غلظت باال ياز به خوراکين يريتاخ يدر کک ساز يد کک دانه ايتول يبرا

توانند مانع از به وجـود آمـدن    يم يکيآرومات يخوراک ها .باشد يم محفظه يباال ير و دمايمحفظه تاخ

  . ]۸[شوند يدانه ا يکک ها

به دست آمـده   يريد شده به روش تاخيتول يکه از کک نفت يمختلف يزهايآنال يل و بررسيبر اساس تحل

  .ارائه شده است ۱-۱مطابق جدول  يز کک نفتيآنال ياست، محدوده استاندارد برا
  

 ]۴[يز کک نفتيمحدوده استاندارد آنال۱-۱جدول    

  نه شدهيکک کلس  کک سبز  ب درصديترک

  ۹۸ – ۵/۹۹  ۸۰-۹۵  )يدرصد وزن(کربن ثابت 

  ۱/۰  ۳- ۵/۴  )يدرصد وزن(دروژن يه

  -  ۱/۰- ۵/۰  )يدرصد وزن(تروژن ين

  -  ۲/۰-۶  )يدرصد وزن(سولفور 

  ۲/۰ – ۸/۰  ۵ -۱۵  )يوزن درصد(مواد فرار 

  ۱/۰  ۵/۰ -۱۰  )يدرصد وزن(رطوبت 

  ۰۲/۰- ۷/۰  ۱/۰ -۱  )يدرصد وزن(خاکستر 

  ۹/۱ – ۲/۱  ۲/۱ - ۶/۱  )يدرصد وزن(ته توده يدانس

  ppm(  ۷۸۰۰-۲۵۴   ۷۸۰۰ - ۲۵۴(فلزات 

 ]۳[شماي کلي فرايند کک سازي تأخيري-١شكل



  . ک راکتوريک کوره و ي: ل شده استيتشک يال هم از دو قسمت اصليند بستر سيفرا

         يال با دمايستر سبک راکتور يوارد   مين به شکل مستقيسنگ يدروکربن هايال هيدر روش بستر س

C
باشـد،   ير مـ ينگ گرمـاگ يند کراکيکه فرا يياز آنجا. شوند يل ميدما به کک تبدن يدر ا و شده 0۵۰۰

ش حـرارت بـه   يو افـزا  يجزئـ  شيال شده و پس از اکسايک کوره بستر سياز کک از راکتور وارد  يمقدار

   .گردد يال باز ميراکتور بستر س

 ياتيعمل ي، شناخت پارامترهايشگاهيآزما مقياسدر  يند کک سازيفرا يق بررسيتحقن ياهدف از انجام 

        يمشـابه خـارج   ينمونـه هـا   ين بـرا يگزيجـا  يد ککـ يـ مهمتر از همه تول و يديت کک توليفيموثر بر ک

  . باشد يم

  

  شاتينجام آزماروش ا  -۲

 C.F.O  )Cracked يصـنعت  يز بـه نـا م هـا   يـ تبر يمير پتروشيتقط يبرج ها يب از پس ماندهايدو ترک

Fuel Oil  ( وSMTAR  )Styrene Monomer Tar  (و انجـام   يد کـک نفتـ  يـ تول يبه عنوان خوراک برا

  . ائه شده استار ۱ -۲ب در جدول ين دو ترکيات مربوط به ايخصوص. شات استفاده شده استيآزما

       ح داده يکـه توضـ   يبراسـاس روشـ   ،SMTAR و C.F.Oاز هـر دو خـوراک   کـک  ابتـدا  در ق يـ ن تحقيدرا

د شده با استفاده از يکک تول يکيزياز خواص ف يک سري يريسپس با اندازه گ. د شده استيشود، تول يم

 در. ده اسـت يانتخاب گرد رت باالتيفيد کک با کيجهت تول ، خوراک مناسبASTMاستاندارد  يروش ها

با چند ته توده کک يدانسو  زان خاکستريزان گوگرد، ميزان کربن، ميد شده از نظر ميتول يها نمونهانتها 

  .اندسه شده يمقا ينمونه خارج

  

  SMTAR و C.F.O يز خوراک هايآنال ۱ - ۲جدول 

 SMTAR CFO پارامتر

Styrene Monomer(wt%) ۴۷۹/۹  ٤/٠ 

N-C11(wt%) - ١/٠ 

Aromatics(wt%) ٣٣/٥٣ ٣٦٧/٨ 

Heaviers(wt%) ٨٢/٤٤ ١٥٤/٨٢ 

Base density(kg/m
3
) ٢٧/١٠٨ ٩/٩٨٨ 

 

   يد کک نفتيتول يشگاهيستم آزمايس -۱ -۲

. است يک کوره مناسب ضرورياز به يباشد، ن ينگ ميکراک يند کک سازينکه اساس فرايبا توجه به ا

Cباالتر از  ينکه کک در دمايل ايگر به دلياز طرف د
د ياکسـ  ن واکـنش داده و ژيتواند با اکسـ  يم 0۲۵۰

ن دو هـدف از  يـ ا محقق شـدن  يبرا. ن باشدژياز هوا و اکس يد عاريش بايزماآط انجام يحن ميبنابرا شود،

اده اسـتف  RE.1.150025154]از نـوع  [با کنترل کننده دمـا   Heraeus R04.50]از نوع [ ياک کوره لولهي

  .ه استشد

  .نشان داده شده است ۲در شکل  يشگاهيزماآزات يتجه نيا از يريتصو

  



  

   يد کک نفتيروش تول -۲ -۲

      وزن  ينـ يک بوتـه چ يـ در  خـوراک از  يستم فوق الذکر ابتـدا مقـدار مشخصـ   يد کک در سيتول يبرا

ک سـرپوش بـر   يـ  يدهـ ند حرارت يفرا يرون در طيبه ب خوراکخته شدن ياز ر يريجلوگ يبرا. شود يم

ان يـ نـگ، جر ينـد کراک يفرا يژن در طـ ياز اکس يعار يطيجاد محيجهت ا. رديگ يقرار م ينيبوته چ يرو

بوته پس از قرار گرفتن . گردد يمق يبه داخل کوره تزرتر بر ساعت يل ۵/۳ يبا دب وستهيتروژن به طور پين

دن به يجهت رس يينترل کننده دماک ده ويآن، کوره روشن گرد يدر داخل کوره و آب بند خوراک يحاو

با شدت  C0 ۵۰۰يدما
min

0
C۱۰ کـوره بـه    يدن دمـا يپـس از رسـ  . شـود  يم ميتنظC

کـوره   0۵۰۰

وره نکه کيپس از ا. باشد يتر بر ساعت ميل ۵/۳هم  يتروژن مصرفين يدب. خاموش شده تا کامالً سرد شود

ـ  . شـود  يمـ  يرياندازه گمجدداً رون آورده شده و وزن آن يسرد شد، نمونه ب يعيبه طور طب  ينسـبت وزن

کک حاصـل شـده جهـت    . دهد يرا نشان م يه، راندمان کک شوندگيمحصول حاصل شده به خوراک اول

  .گردد يم يک ظرف جمع آوريشات الزم در يخواص مختلف آن و انجام آزما يرياندازه گ

  

  
  

  يشگاهيستم آزمايس -۲شکل

  

  د ککيمحاسبه راندمان تول -۳ -۲

کـه در  .انجـام شـده اسـت    D-4530 ASTMه روش استاندارد يد شده، بر پايمحاسبه راندمان کک تول

 نـگ، محاسـبه  يند کراکيفرا يدر ط) مانده يباق(ن شده يزان کربن ته نشيم يريق اندازه گيقت از طريحق



 يريـ ج حاصـل از انـدازه گ  ينتـا  د، کـه يهر دو خوراک تکرار گرد يبرا بار۲ش به تعداد يآزمان يا .شود يم

  .آورده شده است ۳-۲و ۲ -۲ول ادر جد SMTARو  C.F.Oدو خوراک  يمانده بر رو يزان کربن باقيم
  

 C.F.Oنمونه  يبرا مانده يزان کربن باقيم يريج حاصل از اندازه گينتا ۲- ۲جدول

  )گرم( هيخوراک اولمقدار  )گرم( يديحصول کک تولمقدار م (%)ديبازده تول کوره يدما

C
0۵۰۰ ٣٦٦/٣ ٤٣٩٥/٠ ٠٥/١٣ 

C
0۵۰۰ ٠٠٦/٤ ٥٣٣٠/٠ ٣١/١٣ 

C
0۵۰۰ ٠٧١/٤ ٥٥٤١/٠ ٦٠/١٣ 

  

 SMTAR نمونه يمانده برا يکربن باق يريج حاصل از اندازه گينتا ۳- ۲جدول 

  )گرم( هيخوراک اولمقدار  )گرم( يديمقدار محصول کک تول (%)ديبازده تول کوره يدما

C
0۵۰۰ ٦٩٥/١٤ ٦٥١/٠ ٤٣/٤ 

C
0۵۰۰ ٩٨٩/٨ ٣٥٠/٠ ٨٩/٣ 

C
0۵۰۰ ١٤٣/٧ ٢٩١/٠ ٠٧/٤ 

  

جـه  يباشـد، در نت  يمـ  SMTARش از خـوراک  يب C.F.O خوراک يد برايتول د بازدهنده يج نشان مينتا

  .باشد يشتر مين خوراک بيد محصول کک از ايزان توليم

  

  ته توده ککيدانس خاکستر و، زان گوگرديم يرياندازه گ -۴ -۲

گوگرد  يرد، محتوايگ يمورد استفاده قرار م يوم سازينيآلوم هن وآع يع، در صنايکک به صورت وس

گوگرد در کـک   يکه محتوا يدر صورت. دارد يژمصرف انر يبر رو يابل مالحظه اموجود در کک اثرات ق

زان يـ ابد و مي يم شيافزا blast يد آهن از کوره هايدر تول %۵/۱  حدود يژابد، مصرف انريش يافزا% ۱/۰

 را نشان يند گوگرد زدائيفرا زان گوگرد کک ويت مين موضوع اهميا .افتيکاهش خواهد % ۵باً يد تقريتول

  .]۱۱[دهد يم

خاکستر  يمحتوا. انجام شده است D-1552. ASTMاستاندارد گوگرد براساس روش  يمحتوا يرياندازه گ

 ۳شات بـه تعـداد   ين آزمايا .شده است يرياندازه گ D-3174 . ASTM ز براساس روشيد شده نيکک تول

  .ارائه شده اند ۵-۲و۴-۲ل د شده در جداويدو نمونه کک تول يج حاصل بر روينتا دند کهيبار تکرار گرد

  
  C.F.Oگوگرد کک حاصل از خاکستر و يمحتوا ۴- ۲جدول 

  انجام گرفته يتعداد تستها (%)گوگرد يمحتوا (%)خاکستر يمحتوا

١ ١٢/٢ ٣٧٠/٠  

٢ ٠٧/٢ ٤١٠/٠  

٣ ٠٩/٢ ٣٨٠/٠  

  نيانگيم  ٠٩٣/٢  ٣٨٣/٠

  

  

  



   SMTAR خاکستر و گوگرد حاصل از يمحتوا ۵- ۲جدول 

  انجام گرفته يتعداد تستها (%)گوگرد يمحتوا (%)رخاکست يمحتوا

١ ٢١٠/٤ ٢٩١/٠  

٢ ٢٧٠/٤ ٣٢٠/٠  

٣ ٣١٠/٤ ٣٠١/٠  

  نيانگيم  ٢٦٣/٤  ٣٠٣٤/٠

  

که يبطور زان آن در خوراک مورد استفاده دارد،يبا م يميارتباط مستق يديزان گوگرد در کک توليم

شود و  يد شده ظاهر ميوراک در کک تولاز کل گوگرد موجود در خ% ۷۰دهند، حدود يشات نشان ميآزما

 نديفرا يزان گوگرد برايلذا خوراک با حداقل م. گردد يستم خارج ميساز  يخروج يه همراه گازهايبق

  .باشد يتر ممناسب  يساز کک

اسـت و کـک حاصـله از نمونـه      ينييگوگرد نسبتاً پا يمحتوا يدارا C.F.Oج حاصله نمونه يبا توجه به نتا

SMTAR باشد يگوگرد متوسط م يمحتوا يادار.  

ن روش يدر ا .انجام شده است C-599 ASTMه روش استاندارد يته توده هم برپايدانس يرياندازه گ

ج يشود و نتا يمحاسبه م C0 ۵±۲۵ يجرم در هوا يريله اندازه گيبه وس يوکربن يتيته مواد گرافيدانس

  .ارائه شده است ۶-۲در جدول يرين اندازه گياز احاصل 

  

  

  يديدو نمونه کک تول يشده برا يريته توده اندازه گير دانسيمقاد ۶ - ۲جدول 

  

      

             

                 

   يد کک نفتيند توليدر فراخوراک  يرفتار حرارت يبررس -۵ -۲

ز يآنال آن از يحرارت ده يط خروج گاز در طيشرا خوراک مورد مطالعه و يرفتار حرارت يجهت بررس

گـرم از نمونـه    يلـ يم ۲۷-۳۰ب که حدود ين ترتيبه ا. ه استاستفاده شد) Thermogravimetry(يحرارت

.1min( نژترويتحت اتمسفر ن −
ml ۱۵۰ ( ز يلانـ آداخـل کـوره دسـتگاه     يکوچک يومينيف آلومک ظريدر

     ن از آ يقـه دمـا  يمتـر بـر دق   يسـانت  ۳۰، ۲۰، ۱۰، ۵ يتحت شدت حـرارت خطـ   قرار داده شد و يحرارت

C
Cبه  ۳۵ 0

ـ    ) TGگنال يسـ ( يهـدر رفـت وزنـ    ش داده شـد و يافزا ۶۰۰ 0         يو سـرعت هـدر رفـت وزن

مربوط بـه   يزهايد و آنالياز دما و زمان ثبت گرد يدستگاه به عنوان تابع ژرات ولتاييو تغ) DTGگنال يس(

  .داده ها انجام شد يرو

ج ينتـا  .باشـد  ير گذار ميتاث ييت کک نهايفيک يبر رو يحرارت ده يخروج گازها در ط نکهيبا توجه به ا

ن شـکل بـا   يـ سـه ا يبا مقا   .نشان داده شده است ۳ در شکل ين روش به صورت نمودار ستونيحاصل از ا

 C.F.Oخـوراک   يحـرارت دهـ   ينمود که خروج گازهـا در طـ   يريگ جهيتوان نت يمرجع م ياگرام هايد

  .شود يانجام م SMTARخوراک  ياست که بر رو يند مشابهيمناسب تر از فرا

  )مترمکعب يگرم بر سانت(ته توده يدانس  يخوراک مصرف

SMTAR ۹۸۷/۰  

C.F.O  ۲۱/۱  



  

  
  SMTAR و  C.F.Oراک دو خو يسه رفتار حرارتيمقا -۳شکل 

  

 يخارج يد شده با نمونه هايتول يز کک نفتيسه آناليمقا -۳

نـد  يبـا اسـتفاده از فرا   يد کـک نفتـ  يـ نـه تول يانجام گرفتـه در زم  يها يبا توجه به مطالعات و بررس

   . ارائه شده است ۱-۳مطابق جدول  يز کک نفتيآنال يمحدوده استاندارد برا، يريتاخ

د يـ تول ينفتـ ز کـک  ي، آناليقاتيتحقن پروژه يد شده در ايتول يکک نفت يفيسه کيقان راستا جهت ميدر ا

آورده  ۲-۳کا و آلمـان در جـدول   يد شده در آمريتول يکک نفت ينمونه ها به همراه C.F.Oشده از نمونه 

  .]۴[شده است
  

  يخارج يسه با نمونه هايدر مقا يد شده داخليتول يب درصد کک نفتيترک ۱-۳جدول 

  محدوده استاندارد  کايآمر  آلمان  يداخل  )يدرصد وزن(اجزا 

  ۱/۰-۱  ۷۳/۰  ۲۶/۰  ۳۷/۰  خاکستر

  ۲/۰ -۶  ۰۲/۱  ۶۴/۰  ۰۷/۲  سولفور

  ۲/۱ - ۶/۱  -  -  ۲۱/۱  ته تودهيدانس

  ۸۰-۹۵  ۶/۸۸  ۲/۸۸  ۳/۸۷  کربن ثابت

  

 يکک نفت، با توجه به خواص قين تحقيه شده در ايته يشگاهياز خواص کک آزما يج برخيبا توجه به نتا

    آورده شده است، مالحظه  ]۴[ن خواص در مرجع يکه محدوده استاندارد ا يريند تاخيحاصل از فرا

ن ين محصول ايچنهم. باشند يم يخواص مطلوب يق داراين تحقيد شده در ايشود که نمونه کک تول يم

که  يتفاوت اندک. باشند يسه ميکا قابل مقايآلمان و آمر يکشورها يق در خواص مذکور با نمونه هايتحق

ه ياول يب خوراک هايتفاوت بودن ترکاز م يتوان ناش يشود را م يمشاهده م ۱-۳ر جدول يدر مقاد

  .دانست

  

  



  

  يريجه گينت - ۴

بـوده   يداخلـ  ينفتـ  ياز پـس مانـدها   يکک نفت يشگاهيآزما ديتول يقاتين پروژه تحقيا يهدف اصل

شتر يب SMTARنسبت به نمونه  C.F.Oنمونه  يکک شوندگ ن دو نمونه استفاده شده، راندمانياز ب .است

کـه   يدر صـورت . باشد يمه يزان گوگرد در خوراک اوليمتناسب با م يکک نفتمقدار گوگرد در . باشد يم

بـا  . تواند استفاده شود ين نوع کک به عنوان سوخت ميباال باشد، ا يزان گوگرد و خاکستر در کک نفتيم

سـه بـا   يدر مقا يزان گوگرد و خاکسـتر کمتـر  ي، مC.F.O خوراک د شده ازيولت يج، کک نفتيتوجه به نتا

ر يتـاث  ييت کک نهـا يفيک يبر رو يحرارت ده يخروج گازها در ط که يياز آنجا .دارد SMTARخوراک 

د کک، مشاهده شد که خـروج گازهـا در   يند توليخوراک ها در فرا يرفتار حرارت يبا بررس. باشد يگذار م

انجـام   SMTARخـوراک   ياست که بر رو يند مشابهيمناسب تر از فرا C.F.Oخوراک  يحرارت ده يط

   .شود يم

انجـام   يفـ يبـه لحـاظ ک   يمشابه خـارج  يد شده با نمونه هايتول يکه از کک نفت يسه ايت با مقايدر نها

و  دوجود دارت مناسب در کشورمان يفيبا ک يد کک نفتيامکان تول جه گرفت کهيتوان نت يگرفته است، م

      .از کردين يمحصول ب نياز واردات ا را کشور يع داخليصنا، يکک ساز يتوان با ساخت واحدها يم
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