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املقدمة
منطقة  من  كبري  ب�شكل  وتتنوع  جدًا  معقدة  خالئط  عن  عبارة  اخلام  البرتول 
ملنطقة اأخرى ومن حقل حلقل اآخر، فلكل منها تركيبة فردية خا�شة بها وال ميكن اأن 
تتماثل بدقة مع اأي برتول خام وتختلف عن بع�شها البع�ص يف اخلوا�ص الفيزيائية 
االآخر  والبع�ص  فاحت  لون  وذو  متحركة  �شوائل  اخلام  البرتول  وبع�ص  والكيميائية. 
كثيف اأو كثيف جدًا اأو مواد قطرانية. كما واأن بع�ص اأنواع البرتول لها روائح مقبولة 

واالأخرى لها روائح مميزة.

يوجد البرتول يف مكامن حتت االأر�ص يف بنيان �شخرية. وي�شتخرج من هذه املكامن 
بوا�شطة حفر اآبار يتدفق منها حتت �شغط املكمن اأو بوا�شطة ال�شخ اخلارجي.

اأو  اأ�شا�شية،  ب�شفة  هيدروكربونية  مركبات  اخلام  الزيت  يف  املركبات  وتعترب 
تكون هيدروكربونات م�شتبدلة والتي يكون فيها العن�شران الرئي�شيان هما الكربون 
اأقل اأهمية وهي  )83-87%( والهيدروجني )10-14%( متحدان مع ثالثة عنا�شر 
اأقل من 0،1  الكربيت )0،1 اإىل 3% ونادرًا ما ت�شل اإىل 7%( والنرتوجني )غالبًا 

واأحيانًا ي�شل اإىل 2%( واالأك�شجني )ي�شل اإىل %1،5(.

يخ�شع البرتول اخلام قبل البدء يف عمليات التكرير اإىل عمليات تثبيت و معاجلة 
اأولية ت�شمل اإزالة الغازات املذابة و املاء و االأمالح و ال�شوائب االأخرى مثل الرمل و 

الطني، يلي ذلك اإخ�شاع البرتول اإىل عمليات التكرير املختلفة والتي ت�شتمل على:
التنقية(. و  اخلفيفة  املقطرات  وتثبيت  )التقطري  فيزيائية  • عمليات 

.) واأخرى  ت�شكيل،  اإعادة  تك�شري،   ( كيميائية  • عمليات 



تكرير البترول6

معهد بحوث البتروكيماويات

التثبيـت
تتم هذه العملية بوا�شطة ف�شل الغاز احلر – املوجود فوق طبقة البرتول – والغاز 
املذاب فيه. وجتري هذه العملية عموما يف منطقة اإنتاج البرتول يف اأجهزة خا�شة على 
عدة مراحل و ذلك بخف�ص �شرعة حركة مزيج البرتول والغاز ، كما وميكن اأن جتري هذه 

العملية اأي�شا يف م�شايف تكرير البرتول كمعاجلة اأولية ال�شتعادة الغاز منه، �شكل )1(.

املعاجلة الأولية
ي�شاحب البرتول عادة عند ا�شتخراجه ماء و �شوائب اأخرى مثل االأمالح – توجد ب�شورة 
اأ�شا�ص على �شكل كلوريدات مثل كلوريد ال�شوديوم ، كلوريد الكال�شيوم و كلوريد املغني�شيوم 
و الطني ويجب ف�شل هذه ال�شوائب قبل بدء عمليات التقطري الأنها ت�شبب م�شاكل  – والرمل 
كثرية عند معاجلة البرتول خا�شة يف وحدة التكرير، اإ�شافة اإىل اأنها توؤدي اإىل خف�ص  جودة 

متبقيات التقطري و زيادة ن�شبة الرماد فيها، و تتم هذه املعاجلة كاالآتي :
1- اإزالة املاء و ال�سوائب العالقة 

البرتول  برتقيد  وغريها  والطني  الرمل  مثل  العالقة  وال�شوائب  املاء  اإزالة  يتم 
اخلام يف خزانات تعرف بخزانات الرتقيد حيث يطفو البرتول وترت�شب ال�شوائب 

يف قاع اخلزان حيث ميكن اإزالتها .

�سكل)1(: خمطط مب�سط لتثبيت البرتول اخلام
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2- اإزالة الأمالح 
بعد تنقية البرتول من ال�شوائب تبداأ عملية اإزالة االأمالح والتي تتم بعدة طرق 

منها ما يلي :
الد�شمة،  االأحما�ص  بال�شوابني،  املعاجلة  وت�شمل  كيميائية:  مبواد  املعاجلة   -
الناجت  اال�شتحالب  الإزالة  املرتفع  اجلزيئي  الوزن  ذات  اأو  االأغوال  ال�شلفونات، 
عن املعلقات املائية امللحية يف البرتول اخلام و حتويله اإىل معلقات متجمعــة يتــم 

ف�شلهـا بالرتقيد.
مانعة  كيميائية  مواد  باإ�شافة  وتتم  والكهرباء:  الكيميائية  باملواد  املعاجلة   -
اإىل  باإخ�شاعها  يتم ف�شلها مبعاجلة كهربائية وذلك  لت�شكل معلقات  لالإ�شتحالب 
فرق جهد مرتفع ي�شاعد على اإلتحامها مع بع�ص عند االأقطاب وتر�شبها، بعد ذلك 

جتري عملية الرتقيد، �شكل )2(.
- املعاجلة باملاء ال�ساخن : وتتم باإ�شافة املاء احلار عند درجة حرارة 95 اإىل 150م 
و�شغط يرتاوح مابني 3 اإىل 8 % جو اإىل البرتول امل�شخن، بكمية ترتاوح ما بني 10 
اإىل 15%  من حجم الزيت حيث يتم ا�شتحالب املزيج لينتقل امللح اىل الطور املائي، 
اأبراج مملوءة  ال�شاخن عرب  باملاء  املعاجلة  امللحية  املائية  املعلقات  تف�شل  وبعدها 

بالرمل واحل�شى.

ط لوحدة نزع الأمالح من البرتول اخلام بالكهرباء �سكل)2(: خمطط مب�سَّ
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العمليات الفيزيائية
ت�شمل العمليات الفيزيائية لتكرير البرتول عمليات التقطري باأنواعها املختلفة ، 

وعمليات التنقية باملذيبات واالإدم�شا�ص، وميكن �شرح هذه العمليات فيما يلي :-
• التقطري

على  للح�شول  ت�شنيعه  يف  االأوىل  اخلطوة  اخلام  البرتول  تقطري  عملية  تعد 
امل�شتقات البرتولية باأنواعها املختلفة، وهي اأكرث العمليات اأهمية يف م�شفاة تكرير 
درجة  على ح�شب  البرتولية  املنتجات  ف�شل  على  التقطري  عملية  وتعتمد  البرتول، 
غليان كل جزء من مكوناته. وفيما يلي �شرح موجز الأهم عمليات التقطري امل�شتخدمة 

يف ف�شل و تنقية املنتجات البرتولية وذالك على النحو التايل :-
)اأ( التقطري حتت ال�سغط اجلوي :

وتهدف اإىل ف�شل البرتول اخلام اإىل اأجزاء خمتلفة ح�شب نطاق درجات غليانها 
لها  التي  تلك  اأكرث تطايرًا من  املنخف�شة  الغليان  ال�شوائل ذات درجات  حيث تكون 
درجات غليان اأعلى. وت�شتمل عملية التقطري حتت ال�شغط اجلوي عند 760 مم زئبق، 
�شكل )3( على مراحل رئي�شة هي ت�شخني مبدئي للقيم )Feed Stock( با�شتخدام 
مبادالت حرارية ، يليه ت�شخني با�شتخدام االأفران االأنبوبية اإىل درجة حرارة 300 
الذي قد ي�شل طوله يف  التجزئة  الرئي�شة يف عمود  املنتجات  م ثم ف�شل  اإىل 400

ط لوحدة تقطري للنفط اخلام مرتبطة مع وحدة تثبيت. �سكل)3(: خمطط مب�سَّ
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يتم  وبعدها  جتزئة،  طبقة   50 اإىل   30 على  يحتوي  و  مرت   45 اإىل  الوحدات  بع�ص 
ف�شل الغازات الناجتة با�شتخدام اأبراج ف�شل الغازات، وبالتربيد االأويل للمنتجات 

بو�شاطة مبدالت حرارية. وجترى عملية التقطري يف اأنظمة تقطري خمتلفة منها :
1- اأنظمة تقطري ذات مرحلة واحدة.

2- اأنظمة تقطري ذات مرحلتني.
3- ونظام تقطري نفط خام مع  وحدة معاجلة بالهيدروجني وجمزئ.

ميكن ت�شنيف نواجت تقطري البرتول حتت ال�شغط اجلوي اإىل ما يلي :-
. البنتان(  البيوتان،  الربوبان،  االإيثان،  )امليثان،  • غازات 

ـل، اإيرث برتويل، جازولني، نفثا (. البرتول امل�شيَّ )غاز  خفيفة  • مقطرات 
زيت وقود، زيت غاز ، مقطرات �شمعية خفيفة( . )كريو�شني،  متو�شطة  • مقطرات 

زيوت تزييت(. )ديزل،  ثقيلة  • مقطرات 
�شبة �شلبة(. اأو  لزجة  و�شوائل  اأ�شفلتينات  راتنجات،  )اأ�شفلت،  • بقايا 

)ب( التقطري حتت �سغط منخف�س
جتري هذه العملية عند درجة حرارة اأقل من تلك التي حتدث عندها تفاعالت 
اأو حتطيم وحتت �شغط منخف�ص يرتاوح مابني 50 اإىل 100 مم .  تك�شري حراري 
زئبق ، وت�شمح هذه الطريقة بتقطري املواد يف درجة حرارة اأقل من درجة غليانها . 
وت�شتخدم عملية التقطري حتت ال�شغط املنخف�ص للح�شول على نواجت اأثقل من تلك 
التي يتم احل�شول عليها يف عملية التقطري حتت ال�شغط اجلوي ، وتعتمد نواجت هذه 
العملية على نوع اللقيم وظروف الت�شغيل ، ومن هذه النواجت زيت غاز ثقيل وزيوت 

تزييت خفيفة ومتو�شطة وثقيلة و�شمع وبيتومني.
)ج( تقطري الزيت اخلفيف

 وتتم العملية لتثبيت املقطرات اخلفيفة عن طريق ف�شل الغازات املذابة فيها 
وجتزئتها اإىل اأجزاء بدرجات غليان منخف�شة، ويت�شمن غاز التثبيت جزًءا كبريًا 
 )C4-C3( اأربع ذرات كربون اأو  الهيدروكربونية املحتوية على ثالث  من املركبات 
وهي ت�شكل موردًا خ�شبًا لل�شناعات البرتوكيميائية نظرًا الحتوائها على الربوبلني 
والبيوتيلني. تتم هذه العملية يف اأعمدة تثبيت حيث تنزع املركبات الهيدروكربونية 
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البرتول  غاز  نواجت  ال�شتعادة  املكونات  هذه  جتزاأ  ثم  اللقيم،  من   C4 اإىل   C1 من
ـل �شكل )LPG(، �شكل )4(. امل�شيَّ

)د( التقطري الآزيوتروبي
تكون درجة غليان  البع�ص حيث  بع�شهما   وهو عملية ف�شل مكوين خليط من 
اخلليط خمتلفة عن درجتي غليان املكونني النقيني وذلك باإ�شافة مذيب له درجة 
غليان اأقل من درجة غليان املكونني النقيني. وينتج عن ذلك تكوين مزيج اآخر مع 
اأحد املكونني ليبقى املكون االآخر الذي ي�شهل ف�شله عن اخلليط االأ�شلي بالتقطري، 
متتزج  التي  املتجان�شة  اخلالئط  هما  االآزيوتروبية  اخلالئط  من  نوعان  وهناك 
اإىل  تنف�شل مكوناتها  التي  املتجان�شة  ال�شائلة واخلالئط غري  مكوناتها يف احلالة 
يف  امل�شتخدمة  املذيبات  وتت�شف  اأبخرتها.  تكثيف  عند  ممتزجتني  غري  طبقتني 

عملية التقطري االآزيوتروبي بال�شفات التالية :-
جميع مكونات النظام. غليان  درجة  من  اأقل  غليان  درجات  • ذات 

النظام. مكونات  جتاه  فعالة  • غري 
اأي غري قابلة للتفكك عند درجات احلرارة املرتفعة . حراريًا  • ثابتة 

عالية. انتقائية  • ذات 
للوحدات. تاآكاًل  ت�شبب  • ال 

ط لوحدة تك�سري حراري مل�ستق نفطي. �سكل)4(: خمطط مب�سَّ
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ومن اأمثلة املذيبات امل�شتخدمة يف عمليات الف�شل املختلفة : االأ�شيتون ، الغول 
امليثيلي، االأ�شيتونرتيل، ايثيلني جليكول، ثنائي ايثيلني جليكول، ثنائي ميثيل الفورم 

اأميد، الفينول وغريها من املذيبات االأخرى .
)هـ( التقطري ال�ستخال�سي

وهو عملية ت�شتخدم لف�شل مكونني اأو اأكرث من بع�شهم البع�ص و ذلك بو�شاطة 
مذيب ي�شبه اأحد املذيبات امل�شتخدمة يف التقطري االآزيوتروبي ولكن له درجة غليان 
اأعلى من درجات غليان املكونات النقية للمزيج ، ومن اأمثلة هذا النوع من التقطري 
عملية  اأو  احلراري  التك�شري  عملية  من  الناجت   C4 اأجزاء  عن  البيوتاديئني  ف�شل 
نزع الهيدروجني ، و ف�شل االآيزوبرين من نواجت عملية نزع الهيدروجني من مزائج 
االآيزوبنتان و االآيزواأميل، و ف�شل العطريات عن املركبات الهيدروكربونية امل�شبعة 
من نواجت عمليات التك�شري احلراري و االأجزاء الناجتة عن اإعادة الت�شكيل احلفزي، 
جتزئة  و  العطريات  من  للزيوت  االإنتقائية  التنقية  اإجراء  بوا�شطته  ميكن  كما 

العطريات اأحادية احللقة و ثنائية احللقة و غريها من عمليات الف�شل االأخرى .

عمليات التنقية
نوعية  ذات  منتجات  على  للح�شول  تهدف  فيزيائية  ف�شل  عمليات  عن  عبارة 
جيدة، ومن اأمثلة تلك العمليات التقنية باملذيبات والتقنية باالإدم�شا�ص ، وفيما يلي 

�شرحًا موجزًا لكل منهما :
الطريقة على اختالف درجة ذوبان جمموعات  تعتمد هذه  باملذيبات :  التقنية   -
امل�شتق  ن�شبة  املختلفة وذلك ح�شب  القطبية  املذيبات  الهيدروكربونية يف  املركبات 
املركب  وبنية  املذيب،  وطبيعة  احلرارة،  ودرجة  املذيبة،  املادة  اإىل  البرتويل 
الهيدروكربوين. وت�شتخدم هذه العملية لنزع العطريات و االأوليفينات من املنتجات 
عمليات  نواجت  من  العطريات  وا�شتخال�ص  التزييت،  زيوت  الإنتاج  املعدة  البرتولية 
اأو ا�شتخدامها كمواد  اإعادة الت�شكيل واإ�شافتها اإىل اجلازولني لرفع عدد االأوكتان 
اأولية يف ال�شناعات البرتوكيميائية. كما ت�شتخدم هذه الطريقه لتجزئة اال�شفلتينات 
واملخلفات البرتولية، وتنقية زيوت التزييت من العطريات الثقيلة ، ومن اهم املذيبات 
امل�شتخدمة و ال�شائعة يف هذه العملية الفورفورال والفينول وثنائي كلورواإيثيل االإيرث 

والنرتوبنزين واالإيثيلني جليكول.
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- التنقية بالإدم�سا�س: وهي عملية ف�شل فيزيائـية يتم فيها دخول بع�ص جزيئات 
املـادة  ) �شائل – غاز ( داخل البنية ال�شبكية ملادة االإدم�شا�ص بينما تطرد اجلزيئات 
االأخرى اإىل اخلارج،  وتعتمد فعالية االإدم�شا�ص على حجم م�شامات �شطحها. ويف 
عالية  م�شامية  ذات  �شلبة  مواد  ا�شتخدام  ميكن  البرتولية  امل�شتقات  تنقية  جمال 
كال�شيليكا جل )Silica gel( لف�شل العطريات من الهيدروكربونات، الفحم احليواين 
املن�شط الإزالة املكونات ال�شائلة من املكونات الغازية. ومن مواد االدم�شا�ص االخرى 
لف�شل  ت�شتخدم  اإنتقائية   طبيعة  ذات  مواد  وهي  والزيواليت،  اجلزيئية  املناخل 

الربافينات النظامية عن وقود اجلازولني بغية رفع العدد االأوكتاين له.

العمليات الكيميائية
الناجتة  البرتولية  امل�شتقات  بع�ص  اأو  جميع  على  الكيميائية  العمليات  جترى 
من وحدات التقطري يف م�شايف البرتول للح�شول على منتجات ذات نوعية جيدة 
تتنا�شب مع متطلبات االإ�شتخدام، مثل عملية حت�شني واإنتاج اجلازولني والكريو�شني 
يف  كلقائم  ت�شتخدم  خفيفة  هيدروكربونية  ومنتجات  التزييت  وزيوت  الغاز  وزيت 

وحدات ال�شناعات البرتوكيميائية، ومن هذه العمليات ما يلي :-
- التك�سري احلراري

تاأثري  بدون مواد حمفزة حتت  وهي عبارة عن عملية كيميائية حرارية جترى 
الثقيل  اخلام  البرتول  تك�شري  فيها  ويتم  مرتفعة،  و�شغوط  عالية  حرارة  درجات 
وبواقي التقطري الناجتة من وحدات التقطري حتت ال�شغط اجلوي وحتت ال�شغط 
املنخف�ص والتي لها درجات غليان مرتفعة ) وزن جزيئي مرتفع ( اىل منتجات لها 
درجة غليان منخف�شة ) وزن جزيئي منخف�ص (. وحتدث اأثناء التك�شري تفاعالت 
اأخرى مثل نزع الهيدروجني من النفثينات ونزع االألكيل من العطريات وَت�َشُكْل واإعادة 
اإحتاد جذور حرة )Free Radicals( واإعادة هدرجة ، وتفكك وتكاثف لالأوليفينات  
متعددة  اأو  احللقة  اأحادية  عطرية  مركبات   )Cyclization( وحتلق  املت�شكلة، 
احللقات اأو تفاعالت ت�شكل فحم الكوك . وتتوقف تلك التفاعالت على نوع اللقيم 

امل�شتخدم وظروف الت�شغيل ونوع املنتج املراد اإنتاجه ، ومن امثلة ذلك مايلي:-
• اإنتاج جازولني من م�شتقات ثقيلة باإ�شتخدام التك�شري احلراري يف الطور املختلط 
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عند درجة حرارة من 380 اإىل 490 م و�شغط، يزيد على 20 جوي ، واإنتاج اأوليفينات 
من     حرارة  درجة  عند  الغازي  الطور  يف  احلراري  التك�شري  باإ�شتخدام  وعطريات 

550 اإىل 600 م و�شغط اأقل من 4 جو .
اأوليفينية باإ�شتخدام  وغازات  الغليان  درجة  متو�شطة  ومقطرات  جازولني  • اإنتاج 
التك�شري احلراري االإنتقائي لزيت ثقيل عند درجات حرارة ترتاوح مابني 480 اإىل 

530 م و�شغط يرتاوح مابني 25 اإىل 40 جو ... وهكذا.
- التك�سري احلفزي

التك�شري احلفزي عملية كيميائية حرارية تتم يف وجود مواد حمفزة ، وجترى عند 
درجات حرارة مرتفعة با�شتخدام حمفزات من ال�شيليكا اأو االألومينا اأو املغني�شيا . 
بعدد  اجلازولني  من  جيدة  نوعية  على  احل�شول  اإىل  اأ�شا�شا  العملية  هذه  وتهدف 
اأوكتان مرتفع، ومكونات قطرات متو�شطة بتحويل زيت الوقود حتت ظروف معينة،  
ال�شناعات        يف  الهامة   C4 - C3 اأجزاء  م�شادر  اإحدى  اأي�شًا  العملية  هذه  وتعد 
البرتوكيميائية . جتري عملية التك�شري احلفزي يف مفاعالت ذات الطبقة الثابتة 
ارة )Fluidized Bed( عند درجات حرارة من  )Fixed Bed( اأو ذات الطبقة الفوَّ
الرئي�ص  التفاعل  يكون  اجلوي،  ال�شغط  من  يقرب  �شغط  وحتت  م   525 اإىل   450
اإىل  الهيدروكربونية   املركبات  – كربون يف  كربون  روابط  تك�شري  العملية  يف هذه 
برافينات ذات ذرات كربون اأقل واإىل اأوليفينات ومتاكب ، ونزع هيدروجني ، وحتلق 
ظروف  على  التفاعالت  هذه  حدوث  ويتوقف   . عطرية  مركبات  ت�شكل  اإىل  موؤدية 
الت�شغيل ونوع اللقيم امل�شتخدم واملنتج املرغوب اإنتاجه. ويبني �شكل )5( خمططًا 

مب�شطًا لوحدة تك�شري حمفز بالطور ال�شائل .
- التك�سري املهدرج

هو عملية تك�شري حراري – بوجود هيدروجني – لالأجزاء البرتولية من النفثا 
التقطري  الناجتة عن  والبقايا  املقطرات  فيها  للتقطري مبا  القابلة  اأجزاء غري  اإىل 
حتت الفراغ مع هدرجة املركبات االأوليفينة الناجتة عن التك�شري حتت �شغط مرتفع. 
وزيوت  الطائرات  ووقود  النفثا  من  جيدة  نوعيات  انتاج  اإىل  العملية  هذه  وتهدف 
ودرجات  اأوزان جزيئية  لها  م�شبعة  الإنتاج مركبات هيدروكربونية  واأحيانًا  تزييت، 
غليان منخف�شة ويتم يف هذه العملية اأي�شا نزع الكربيت والنرتوجني واالأك�شجني. 
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االأ�شا�ص  االختالف  ولكن  احلفزي  التك�شري  لعمليات  م�شابهة  العملية  هذه  وتعد 
بينهما يف اأن ن�شبة التحول العامة للربافينات فيها اأعلى من ن�شبتها اأثناء التك�شري 
احلفزي. وتتم هذه العملية على حمفزات ثنائية الوظيفة وفعالة لو�شائط النيكل – 
ملة على ال�شيليكا واالألومينا والزيواليت . ويحدث على  الكوبالت – املوليبدنوم املحَّ
هذه املحفزات �شنفني من التفاعالت هما تفاعالت هدرجة االأوليفينات واملركبات 
تك�شري  تفاعالت  واالأك�شجني،  والنرتوجني  الكربيت  ومركبات  احللقية  العطرية 

روابط كربون – كربون .
- اإعادة الت�سكيل احلفزي

مرتفع  اأوكتان  بعدد  ال�شيارات  على جازولني  للح�شول  الطريقة  ت�شتخدم هذه 
اأو الإنتاج مركبات هيدروكربونية عطرية مثل البنزين والتولوين والزايلينات ، ومن 
عادة  حمفزات  وجود  يف  اجلازولني  اأو  النفثا  العملية  هذه  يف  امل�شتخدمة  اللقائم 
مل على االألومينا ،  ماتكون على نوعني هما حافزات اأك�شيد املوليبدنوم والكروم املحَّ
مل على األومينا . ومن اأهم التفاعالت الرئي�شة التي حتدث  اأو حمفزات بالتني حمَّ
اأثناء اإعادة الت�شكيل احلفزي تفاعالت نزع  هيدروجني من النفثينات وتفاعالت نزع 
هيدروجني وحتلق للربافينات النظامية وتفاعالت تك�شري بالهيدروجني للربافينات 
 )Isomerization( ايزومريي  بتحول  م�شحوب  هيدروجني  نزع  وتفاعالت 

ط لوحدة تك�سري حمفز بالطور ال�سائل. �سكل)5(: خمطط مب�سَّ
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ونزع كربيت  ايزوبرافينات  اإىل  النظامية  للربافينات  اآيزومريي  للنفثينات وحتول 
العملية  والغازية يف هذه  ال�شائلة  النواجت  نوعية  وتتوقف  بالهيدروجني.  ونيرتوجني 
�شغط  حتت  عادة  العملية  وجترى  الت�شغيل،  وظروف  امل�شتخدم  اللقيم  نوع  على 
يرتاوح ما بني 10 اإىل 34 جو، ودرجة حرارة من 450 اإىل 540 م ون�شبة مولية من 

الهيدروجني للهيدوكربون من 1:3 اإىل 1:66 .
- عمليات كيميائية اأخرى

هناك  ولكن  البرتولية  ال�شناعات  يف  اأعاله  املذكورة  العمليات  اأهمية  رغم 
عمليات اأخرى منها :-

اجلزيئة  لهيكل  ترتيب  اإعادة  فيها  يتم  اآيزومريي  حتول  عملية  هو  التماكب:  )اأ( 
هذه  اإ�شتخدام  وميكن  له،  املكونة  الذرات  وعدد  نوع  تغري يف  دون  الهيدروكربونية 
العملية لتحويل الربافني النظامي يف اجلزء اجلازوليني اإىل اآيزوبرافني لرفع عدد 
اأوكتان اجلازولني، ويف هذه احلالة فاإن الوحدات امل�شتخدمة يف عمليات التماكب ال 
تختلف كثريا عن الوحدات امل�شتخدمة يف عمليات اإعادة الت�شكيل ، حيث تكون املادة 
الكلور عند  املن�شط وحام�ص  االأملنيوم  كلوريد  العملية  امل�شتخدمة يف هذه  املحفزة 

درجة حرارة 130 م و�شغط يبلغ حوايل 55 جو.
اآيزوبرافينات  لت�شكل  الربافينات  اإىل  االأوليفني  اإن�شمام  فيها  ويتم  الألكلة:  )ب( 
جازولني  الإنتاج  العملية  هذه  اإ�شتخدام  وميكن  جدًا،  مرتفعة  اأوكتانية  اأعداد  ذات 
ذو عدد اأوكتان مرتفع ، وتتم بوجود مواد حمفزة من كلوريد االألومنيوم اأو حام�ص 
الكربيتيك اأو فلوريد الهيدروجني ، وتعتمد ظروف الت�شغيل على نوع اللقيم واملادة 

املحّفزة امل�شتخدمة .
من  اجلزيئة  متعددة  اأو  ثنائية  مركبات  ـكل  ت�شَّ فيها  ويتم  املحفزة:  )جـ(البلمرة 
االأوليفينات ذات الوزن اجلزيئي املنخف�ص ، وت�شتخدم هذه العملية لتحويل الغازات 
والتك�شري  احلراري  التك�شري  اإعادة  عمليات  مثل   – تكرير  عمليات  من  الناجتة 
اأوكتان مرتفع. وجتري هذه  بعدد  اإىل جازولني  باالأوليفينات  – والغنية  الو�شيطي 
فو�شفات  على  ـل  املحمَّ الفو�شفور  حام�ص  من  مكونة  حمفزة  مادة  بوجود  العملية 
و�شغط  م   250 اإىل   150 مابني  ترتاوح  حرارة  درجة  عند  الكادميوم  اأو  النحا�ص 

10اإىل 85 جو .
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عمليات تنقية اأخرى
تخ�شع امل�شتقات البرتولية ملعاجلات اأخرى قبل ت�شويقها كاملعاجلة باالأحما�ص، 
والقلويات ، وعمليات التحلية، وف�شل املواد ال�شمعية من املقطرات باإ�شتخدام اليوريا، 

واملعاجلة املانعة باالأك�شدة، واملعاجلة بالهيدروجني الإزالة مركبات الكربيت.




