
فرآورده هاي نفتی و مشخصات آنها

www.icheh.com



1

"آنهاومشخصاتنفتیهايفراورده"

مقدمه

نفت خام اساسا از هیدروکربنهاي پارافینی نفتنی وآروماتیک تشکیل شده است.عالوه بر این 

اکسیژن دار و مقدار جزیی فلزات نیز در نفت ,نیتروژن دار,مقدار کمی ترکیبات گوگردي 

خام وجود دارد.

پاالیشگاه بر روي نفت خام انجام گیرد مستلزم ترتیب و تنظیم عملیات مختلفی که باید در 

شناسایی موارد زیر است :

فراورده هاي نفتی و مشخصات آنها-

ترکیب نفت خام-

نفتیخواص شیمیایی فیزیکی فراورده هاي -

فراورده هاي نفتی

فراورده هاي هر پاالیشگاه را میتوان در یکی از سه گروه زیر قرار داد :

ام شده که میتوانندمستقیما مصرف شوند مانند بنزین ونفت گاز.فراورده هاي تم-

فراورده هاي نیمه تمام که به عنوان پایه در مخلوطهاي بعدي به کار می روند و براي بهبود -

کیفیت نیاز به مواد افزودنی مختلف دارند مانند برشهاي پایه روان کننده براي ساخت روغنها.

اي نظیر مواد اولیه پتروشیمی.فراورده هاي جنبی یا واسطه -

WWW.ICHEH.COM



2

طبقه بندي فراورده هاي نفتی اصلی به ترتیب افزایش جرم مولکولی به قرار زیر است:

گازهاي سبک:این گازها شامل هیدروژن و هیدروکربن هاي سبک می باشند و عنوان -1

سوخت صنعتی ویا ماده اولیه پتروشیمی به کار می روند.

رتند از این گازها عبا):     L.P.G=liquefied petroleum gases(گازهاي مایع شده-2

پروپان وبوتان ویا مخلوط تجارتی این دو که به عنوان سوخت خانگی یا صنعتی می باشد.

:به عنوان سوخت موتورهاي اتومبیل می باشد.)GASOLINEن(بنزی-2

در استخراج : به عنوان حالل رنگها وحالل صنعتی NAPHTA)(بنزینهاي مخصوص و نفتا -4

روغنها وعطرها به کار می روند.

توربینهاي گازي و موشکها.,:در موتورهاي واکنشی )(JET FUELخت جتسو-5

:در انواع چراغها براي ایجاد روشنایی وگرما .)KEROSENE(نفت سفید-6

به عنوان سوخت موتورهاي دیزلی:)DIESEL OIL(گازوئیل یا نفت گاز-7

سوخت تاسیسات حرارتی خانگی یا تاسیسات صنعتی کم عنوان ه بنفت سوخت سبک: -8

قدرت .

):هم به عنوان پایه در ترکیب روغنهاي موتور وهمبه عنوان روان spindlesروغنهاي سبک (-9

کننده در مکانیک ظریف به کار می رود.

):به عنوان پایه با گرانروي باال در ترکیب روغنهايBRIGHT STOCKدوغنهاي سنگین(-10

موتور وارد میشود .
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):در ماشین هاي بخار وصنایع سنگین .CYLINDER OILروغنهاي سیلندر(-11

در عایقکاري الکتریکی وحفاظت مواد غذایی .:)waxesپارافینها و مومها (-12

پر ):به عنوان سوخت تاسیسات حرارتیHEAVY FUEL OILنفت سوختهاي سنگین (-13

قدرت و سوخت دیزلهاي بزرگ.

):مصارف آن در جاده سازي وساختمانها ست.ASPHALT &BITUMENفالت وقیر(آس-14

:به عنوان سوخت صنعتی ونیز در ساخت الکترودها به کار میرود.COKE)کک(-15

هاي نفتیه روشها ي آزمایش فراورد

در این قسمت تعدادي از معمولترین آزمایشهاي استاندارد که براي تعیین مشخصات 

کار میروند ارائه میشود:فراوردهاي نفتی به

به جرم همان حجم آب در دماي استاندارد .tمعینی از نمونه  دردماي چگالی:نسبت جرم-1

بائث میشود که مقادیر چگالی وچگالی نسبی یکی باشد.t=4cانتخاب حالت استاندارد در

می شود:اندازه گیري 20cدر فرانسه چگالی در 

4²°=d

براي بیان چگالی به کار میرود .specific gravityر کشورهاي انگلیسی زبان کلمه د

و چگالی نسبی به صورت انتخاب شده است.60fدر مورد فرآوردهاي نفتی دماي استاندارد 

sp.gr.60/60f.بیان میشود
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بیان میشود APIدر سیستم آمریکایی چگالی فرآوردهاي نفتی به صورت درجه 

:API=141.5/(spgr.60/60f)-131.5

)(R.V.Pفشار بخار رد-2

گاز مایع)است دستگاه مربوطه شامل -آزمایش فشار بخار مختص فراوردهاي سبک (بنزین

محفظه یا اتاق هوا و مانومتر میباشد این مجموعه دریک حمام ,حاوي نمونه ظرف

ر روي مانومتر رقم ثابتی قرار میگیرد پس از رسیدن به تعادل فشار بخار د100Fترموستاتیک 

را نشان میدهد که همان فشار بخار رد میباشد .

فشار اندازه گیري شده فشار بخار حقیقی نمونه ,نکته:به علت وجود هوا در دستگاه 

نیست.اهمیت این ازمایش به لحاظ نشان دادن میزان فراوردهاي بسیار سبکی است که از نظر 

ایمنی باید مورد توجه قرار گیرد.

ASTMتقطیر -3

لوله کندانسور غوطه ور در مخلوط آب و یخ و استوانه مدرج ,دستگاه تقطیر شامل بالن تقطیر

براي جمع آوري نمونه تقطیر شده میباشد.

باسرعت معینی تبخیر میشود بخارهاي حاصل پس از عبور از نمونه100CC.هنگام آزمایش

ند در این آزمایش منحنی تغیرات دما بر کندانسور مایع شده در استوانه جمع آوري میشو

حسب حجم تقطیر شده رسم میشود.حداکثر دما معرف نقطه نهایی تقطیر است که مطابق با 

قسمتهاي سنگینی که تقطیر نمیشوند در بالن باقی میباشد.d)حجم کل تقطیر شده (

بیالن حجمی تقطیر به قرار زیر است :r(0میمانند( 

d+r+l=100
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اغلب یک برش را به وسیله فاصله یا گستره جوش آن 0حجم تلف شده در تقطیر است lکه 

مشخص میکنند که عبارتند از :

شنهایی     =  گستره جونقطه جوش–اولیه نقطه جوش

)colourرنگ (-4

میکنند .در فراورده هاي در این آزمایش رنگ نمونه را با رنگ شیشه هاي استاندارد مقایسه

سبک رنگ یکی از نشانه هاي کیفیت تفکیک است مثال رنگ سیاه گازوئیل معرف حضور ذرات 

اسفالت در آن است.

)flach pointنقطه اشتعال(-5

در این آزمایش مقداري معین نمونه در ظرف سر باز یا سر بسته با سرعت ثابت گرم میشود 

ودر باالي نمونه جمع میشودباعث ایجاد جرقه ت فرار تبخیر هنگامیکه مقدار کافی از ترکیبا

میشود دراین حال دماي نمونه نشان دهنده نقطه اشتعال است.

اگر گرم کردن  نمونه ادامه یابد به نقطه اي میرسیم که دیگر  جرقه ایجاد شده خاموش 

را مشخص نمیشود این دما معرف نقطه احتراق است این آزمایش میزان مواد فرار نمونه

میکندو معلوم میکند که تا چه دمایی می توان یک فراوده را بدون ایجاد خطر گرم کرد.

)pour pointنقطه ریزش(- )cloud pointنقطه ابري شدن(-6

اگر نمونه را به آهستگی و بدون به هم زدن سرد کنیم دمایی که در آن نمونه کدر میشود ویا 

است واگر سرد شدن را ادامه دهیم نمونه به نقطه ابر شیري رنگ میشود نقطه ابري شدن
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انجماد میرسد اگر پس از انجماد نمونه کمی گرم شود دمایی که نمونه شروع به مایع شدن 

میکند نقطه ریزش است .هدف این آزمایش مشخص کردن میزان پارافین ها در روغن ویا 

اي نفتی است.مقدار هیدروکربنهاي با نقطه انجماد باال در سایر فراوردهه

براي پمپ کردن آنها در زمستان باید نقطه ریزش به هنگام کار برد فراوردههاي نفتی بویزه 

آنها را در نظر داشت .

)viscosityگرانروي (-7

گرانروي میزان مقاومت داخلی یک سیال را در مقابل جریان نشان میدهد.در سیستم 

cgsن میشود.اگرانروي دینامک یا مطلق بر حسب پواز بیا

یک پواز عبارتست از نیروي یک دین که سطح یک سانتیمتر مربعی را با سرعت یک سانتیمتر 

μ==یک سانتیمتر از آن جابجا میکند: در ثانیه نسبت به سطح دیگري به فاصله

سیالیت نام دارد.,عکس گرانروي 

جریان آنها در لوله ها را مشخص میکند.گرانروي قابلیت پمپ شدن مواد و نوع

)و باقیمانده کربن کنرادسون ash contentمقدار خاکستر (-8

مقدار خاکستر در فراوردههاي سنگین اندازه گیري میشود و باقمیانده کربن کنرادسون در 

مورد فرآورده هاي غیر فرار اندازه گیري میشود .

)penetrationدرجه نفوذ (-9
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مومها)اندازه گیري -پارافینها-گریسها-ر فراورده هاي جامد یا نیمه جامد (قیرهادرجه نفوذ د

میشود وبراي طبقه بندي قیرهاي جاده سازي به کار میرود.

)SOFTNING POINTنقطه نرم شدن(-10

یک حلقه راروي ,براي تعیین نقطه نرم شدن قیر از روش حلقه و ساچمه استفاده میشود 

ز قیر گرم پر میکنند پس از آنکه قیر سفت شد روي قیر یک ساچمه صفحه قرار می دهند وا

این مجموعه را در حمام آب می گذارند ودماي آب را با فوالدي استاندارد می گذارند وسپس

سرعت معین افزایش می دهند زمانی که ساچمه از قیر عبور کند دما را مینویسند که همان 

0نقطه نرم شدن قیر است

)DUCTILITYکشش قیر(-11

نمونه قیري که در قالب قرار دارد را در یک حمام با دماي معین قرار میدهند و سپس فکهایی 

که قیر را در میان گرفته اند بتدریج از هم دور میشوند قیر کشیده میشود وهنگامیکه دو پاره 

0شد فاصله بین دو فک را اندازه میگیرند و به عنوان کشش قیر مینویسند

)FRASS(نقطه ترك-12

یک صفحه نازك فوالدي را با الیه نازکی از قیر میپوشانند وبین دو گیره قرارمیدهند که به یک 

پایه وصل اند مجموعه را در یک حمام سرد (استون ویخ کربنیک)قرار میدهند در فواصل 

که شکافهایی در الیه دمایی معیین صفحه قابل انعطاف را خارج نموده خم میکنند هنگامیکه 

0ر ایجاد شود  دماي مربوطه را که همان نقطه ترك است را میخوانندقی

WWW.ICHEH.COM



8

گوگرد-13

مقدار گوگرد فراوردههاي نفتی با روشهاي مختلفی مانند روش چراغ وروش بمب اندازه گیري 

در این روشها نمونه را در یک چراغ ویا بمب میسوزانند گازهاي حاصل از احتراق 0میشود

وزنی مقدار کل یشوند وسپس به روش تیتر کردن یا به روش جذب محلولهاي جاذب مناسب م

گوگرد در نمونه تعیین میشودگوگرد خاصیت آرام سوزي بنزینها را کاهش میدهد در اثر 

گوگرد تبدیل به دي اکسید گوگرد میشود که در حضور آب تولید اسید سولفوریک ,احتراق 

0شودمیکند وباعث خوردگی در لوله هاي اگزوز ودود کشها می

روشهاي طبقه بندي سوختها

عالوه بر آزمایشهاي سریعی که در آزمایشگاه بر روي فراوردههاي نفتی انجام میشود یک رشته 

آزمایش جهت شناخت کیفیت احتراق سوختهاي موتور (بنزین وگازوئیل)وجود دارد که موتور 

0تک سیلندر استاندارد انجام میشود

درون سوزکیفیت احتراق بنزین در موتورهاي 

:             بر اساس رابطه زیر بازده حرارتی موتورهاي درون سوز بستگی به نسبت تراکم دارد 

n-1)(*1-(1/R) =η

ηبازده حرارتی=

nنسبت گرماي ویژه در فشار ثابت به گرماي ویژه در حجم ثابت==CP/CV

R     = نسبت تراکم==V/V

براي افزایش بازده موتور باید نسبت تراکم باال برد ولی اگر این نسبت از حد معینی تجاوز نماید 
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موتور )که صدایی شبیه به کوبیدن چکش دارد درknock(تقه یا کوبشپدیده اي به نام 

0تقه باعث گرم شدن بیش از حد موتور وافت قدرت آن میشود0بوجود میآید

C.F.Rموتور 

استفاده C.F.Rبراي تعیین کیفیت احتراق که بستگی به ترکیب سوخت دارد از موتور 

.51میشود.شکل صفحه 

عدد اکتان 

د.این مقیاس عدد اکتان براي مشخص کردن کیفیت احتراق سوخت موتورها به کار میرو

مقیاس بر مبناي استعداد کوبش دو هیدرو کربن خالص که داراي نقطه جوش نزدیکند قرار 

دارد :

هیدروکربن پارافین با زنجیر مستقیم هفت کربنی که خاصیت )nc7h16نرمال هپتان (-

انفجاریش زیاد است و به طور قرار دادي عدد اکتانش صفر است.

تیل پنتان است که پارافین شاخه داري است که تري م2,2,4ایزو اکتان که در حقیقت -

قرار داده اند.100خاصیت غیر انفجاري دارد و عدد اکتانش را 

استفاده میشود در این موتور کیفیت CFRبراي اندازه گیري عدد اکتان یک سوخت از موتور 

قرار احتراق سوخت مورد نظر ومخلوطهاي مختلفی از ایزو اکتان و نرمال پنتان مورد آزمایش

می گیرد .
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عدد اکتان یک سوخت درصد حجمی ایزو اکتان در مخلوط با نرمال پنتان است در صورتیکه 

استاندارد کیفیت احتراق ا ین مخلوط وسوخت مورد نظر هنگام آزمایش با یکی از روشهاي 

یکسان باشد .

روش موتور-2روش پژوهش       -1عدد اکتان را به دو روش تعیین میکنند :

استفاده میشود تفاوت اصلی این دو روش در شرایط عملیاتی CFRهر روش از موتور در 

آنهاست روش موتور نشاندهنده رفتار یک سوخت در رانندگی با سرعت ذیاد در جاده است ولی 

0روش پژوهش مشخصات سوخت را در رانندگی سهري وبا سرعت کم نشان میدهد

)ANTI-KNOCKمواد ضد کوبش (

مشاهده شده بود که افزایش مقدار کمی از "جنرال موتور"آزمایشگاههاي در1922ازسال 

باعث جلوگیري از تشکیل ,سلنیوم)به بنزین -ید-قلع- سرب-فلزي (آهن–بعضی ترکیبات آلی 

پر اکسیدها شده در نتیجه مانع حالت انفجاري سوخت میشود پس از آزمایشات متعدد تترا 

0انتخاب کردند ,حجم به بنزین افزود 4*8/10را که میتوان تا pb(c2h5)4اتیل سرب

جوش نا محلول در آب وبا نقطه 1.66تترا اتیل سرب مایعی است سمی به چگالی 

افزایش مقادیر اولیه سرب سبب افزایش عدد اکتان میشود اما باالتر از در صد c0∙200حدود

0تترااتیل سرب عدد اکتان را افزایش نمیدهد معینی دیگر 

زاینده عدد اکتانسایر مواد اف
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الکلهااز 0الکلها و متیل ترشیئري بوتیل اتر جایگزین مناسبی براي تترا اتیل سرب میباشند

مواد غیرهیدررو کربنی هستند که به علت داشتن عدد اکتان باال میتوانند در بهبود خاصیت 

ل استفاده آرام سوزي بنزینها موثر باشند که بیشتر از الکلها ي سبک مانند متانول واتانو

0میشود

فراریت واحد افزایش میدهد اما باعث 4تا 2%متانول به بنزین عدد اکتان آنرا 10افزودن 

بسیار سمی است وتنفس آن خورندگی وحاللیت در آب میشود و همچنین از نظر ایمنی

خطرناك است براي رفع این مشکل الکلهاي باالتر از متانول نظیر متیل ترشیئري بوتیل اتر 

)MTBE(

میالدي بوده 80هیدروکربن اکسیژنداري است که به عنوان یک افزاینده عدد اکتان از دهه 

در اثر افزایش متانول به CH3-CH3-O-C(CH3)2وتیل اتر به فرمولاست متیل ترشیئري ب

در برابر اکسیداسیون پایدار است 0MTBEایزو بوتن در حضور کاتالیزور اسیدي تولید میشود 

یک افزودنی عالی محسوب میشود تنها فیزیکی مناسب وعدد اکتان باال وبه علت مشخصات

) عدد اکتان رادر اثر افزودن در صدهاي مختلف 56اشکال آن گرانی است شکل(صفحه

MTBEاز دیگر مواد افزاینده عدد اکتان مخلوط 0به بنزینهاي مختلف نشان میدهدMTBE

وزي موجب افزایش قدرت موتور وکاهش است که عالوه بر خاصیت باالي آرام سC4والکلهاي 

0خروجی از اگزوز میشودCOمصرف بنزین و کاهش 

)PERFORMANCE NUMBERعدد پر فرمانس (
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میشود این براي ارزیابی بنزین هواپیما از یک معیار قراردادي به نام عدد پر فرمانس استفاده

ه حداکثر قدرت حاصل از که معرف بازده قدرت نسبت بخاب شده استمعیار به طور تجربی انت

0ایزو اکتان در شرایط عمل مشابه باشد

دارند از رابطه زیر به دست 100عدد پرفرمانس براي سوختها یی که عدد اکتان پائینتر از

میایند:

)P.N=2800/(128-O.N)

,ON=100+28/28T/(1+.736T+√ 1+1.472T-.35216T²که در فرمول قبل:

Tسانتیمتر مکعب تترا اتیل سرب در هر گالن امریکایی=

است عدد پرفرمانس از رابطه زیر بدست 100در مورد سوختهایی که عدد اکتان آنها باالتر از 

میاید:

PN=100+

)CETANE NUMBERعدد ستان (

معیار عدد ستان 0عیار عدد ستان را بکار میبرندي مشخص کردن کیفیت سوختهاي دیزلی مبرا

وآلفامتیل نفتالن )C16H34بر اساس کیفیت احتراق دو هیدروکربن مبنا یعنی نرمال ستان (

در نظر گرفته شده است 100عدد ستان نرمال ستان به علت کوتاهی دوره تاخیر 0قرار دارد

بد احتراق آن صفر فامتیل نفتالن به علت دوره تاخیر طوالنی ودر نتیجه کیفیت وعدد ستان آل
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عدد ستان سوختهاي دیزلی در درجه اول به ترکیب شیمیایی 0قرار داده شده است

0هیدروکربنهاي سازنده بستگی دارد هیدروکربنهاي با عدد اکتان باال عدد ستان کمتري دارند

)DIESEL INDEXاندیس دیزل (

دارد واز طرفی آزمایش آن وقتگیر CFRاندازه گیري عدد ستان نیاز به موتور مخصوص چون

است براي تخمین درجه آرامسوزي سوخت به جاي عدد ستان معموال اندیس دیزل را طبق 

(/نقطه انیلین100رابطه زیر به دست می آورند:

D.I=API *(

بسادگی میتوان اندیس دیزل را یافت وسپس از روي APIه به اندازه گیري نقطه انیلین ودرج

0عدد ستان مشخص میشود59آن با استفاده از منحنی شکل صفحه 

نقطه انیلین پایینترین دمایی است که در آن حجمهاي مساوي از انیلین و فرآوردهاي نفتی 

0کامال در یکدیگر حل میشوند

سوخت از بمب کالریمتر استفاده میشود ارزش گرمایی:براي اندازه گیري ارزش گرمایی یک

0است10000cal/kgارزش گرمایی نفت سوختها معموال حدود 

)GUMصمغ(

صمغها ترکیباتی هستند که در اثر اکسید شدن وپلیمري شدن اولفینهاي ناپایدار موجود در 

0بنزین تولید میشوند

سرب بنزین 
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تترا متیل سرب به کلرید سرب  تبدیل سوخت را با محلول اسید کلریدریک حرارت میدهند تا 

شود به محلول کلرید سرب مقدار مشخصی کلرید کادمیوم اضافه میکنندسپس این مخلوط به 

0وسیله پوال رو گراف مورد آزمایش قرار میگیرد

مقدارآروماتیکها

هیدروکربنهاي آلفینی و آروماتیک بوسیله مخلوطی از اسید سولفوریک  وانیدرید فسفریک 

یشود میزان آلفینها بوسیله اندیس برم تعیین میشود ومقدار آروماتیکها از روي اختالف جذب م

بدست میاید اندیس برم عبارت است از مقدار برمی که برروي صد گرم نمونه در شرایط 

0استاندارد اثر میدهد

SMOKE POINTنقطه دود 

سوخت را در یک چراغ دود ارتفاع شعله ایجاد شده (بر حسب میلیمتر) به وسیله نقطه

0استاندارد در لحظه شروع دود زدن مشخص میکند 

STABILITYTHERMALثبات حرارتی 

0هدف این آزمایش تعیین مقاومت یک روغن در مقابل حرارت و اکسیژن هواست

دیگر روشهاي آزمایش فراوردهاي نفتی عبارتنداز:

هستند ولی در سوختهاي میزان آب ورسوب :سوختهاي سبک عاري از آب و رسوب -الف

0سنگین حد مجازي براي آن وجود ندارد

میزان آب-ب
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0میکنند قدرت اسیدي :قدرت اسیدي نمونه را با محلول سود یا پتاس الکلی تیتر -ج

0درصد روغن :این آزمایش در مورد پارافین ها و موم ها به کار میرود-د

بررسی مشخصات فراوردهاي نفتی 

ئل فراوردهاي نفتی تابع کیفیت مورد نظر مصرف کننده و امکانات پاالیشگر و مسامشخصات 

0اقتصادي است

گازهاي مایع شده :تحت این عنوان بوتان تجارتی پروپان تجارتی ویا مخلوطی از این دو -1

چون جداسازي کامل هیدرو کربنهاي سبک از نظر اقتصادي مقرون به صرفه 0عرضه میشوند 

ن همیشه مقداري از این هیدروکربنها در گازهاي مایع شده باقی میماند به همین نیست بنابرای

دلیل یکی از مشخصات گاز مایع در صد مجاز هیدرو کربنهاي سبکتر و نیز سنگینتر 

محدودیت ترکیبات 0مشخصات پروپان وبوتان تجارتی را میدهد 63جدول صفحه 0میباشد

0ستسبک در گاز مایع از نظر ایمنی الزامی ا

سوختهاي موتورهاي اتومبیل -2

)12(وگاهی 10تا 4بنزین مخلوطی است از گروههاي مختلف هیدروکربنی که مولکولشان بین 

نوع سوخت موتور در بازار عرضه میشود: بنزین معمولی 2کربن دارند در حال حاضر 

)REGULAR GASOLIN(,) بنزین سوپرPREMIUM GASOLIINE که اختالفشان در(

0ان استعدد اکت

مشخصات بنزینها
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چگالی :نمیتواند به تنهایی کیفیت یک بنزین را مشخص کند چگالی بنزین معمولی حدود -الف

0است77ودر مورد بنزین سوپر %76%

انعکاسی از ترکیب بنزین است و اطالعاتی در باره سهولت ASTMتقطیر :منحنی تقطیر -ب

0کارتر وامکان فرسایش و پوششها میدهدروغن رقیق شدن ,راه اندازي موتور در سرما 

فشار بخار -ج

مواد فرار باعث سهولت راه اندازي موتور در زمستان میشوند ولی احتمال انجماد سوخت را نیز 

بوجود میاورند که با کاهش فشار بخار و افزایش ضد یخ به بنزین از این امر جلوگیري میشود 

سبک به علت تشکیل سدي از بخار در لوله بنزین در تابستان نیز مقدار زیاد هیدروکربنهاي

0باعث توقف موتور میشود 

GUMSصمغها -د

0تجاوز کند100ccدر10mil grصمغ موجود در بنزین نباید از غلظت

0واحد عدد اکتان را کاهش دهد3تا 2تشکیل صمغ میتواند 

پایداري -ه

براي بهبود پایداري میتوان از مواد 0ستیکی از ویژگیهاي بنزین پایداري آن در برابر اکسیژن ا

0ضد اکسید شدن اسنفاده کرد

گوگرد -و
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%0.15وزنی  ودر مورد بنزین سوپر 0.17حد مجاز مقدار گوگرد در بنزین معمولی %

0میباشد

بعضی اشکاال ت حضور گوگرد در بنزین عبارتست از :

در مجاورت بخار آب اسید تولید انیدریدهاي سولفورو و سولفوریک بر اثر احتراق که -1

0سولفوریک خورنده تولید میکند

آلودگی محیط زیست-2

کاهش حساسیت سرب بنزین-3

0هم اشکال عمده اي ندارد %4.تا .%25.مصرف بنزینهایی با 

عدد اکتان-ز

-شرط مرغوبیت یک بنزین تنها باال بودن عدد اکتان نیست سایر ویژگیها نظیر فشار بخار

0مقدار صمغ و گوگرد نیز باید در حد مطلوب باشند-منحنی تقطیر

مواد افزودنی جهت بهبود کیفیت بنزین 

مواد افزایش دهنده عدد اکتان مانند تترا اتیل سرب که ماده بسیار موثري است ولی سمی و -1

)  جانشین مناسبی MTBEالوده کننده محیط زیست است ولی متیل ترشیئري بوتیل اتر (

0سرب استبراي تترا اتیل

مواد باز دارنده تشکیل صمغ نظیر فنلها وامینها-2
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مواد باز دارنده تشکیل رسوبهاي سخت-3

مواد ضد یخ-4

0رنگها براي تمایز بنزینهاي سرب دار که البته رنگ هیچ رابطه اي با کیفیت بنزین ندارد-5

حاللهاي نفتی و بنزینهاي مخصوص -3

ز نفت خام تهیه شده داراي هیدروکربنهاي پارافینی حاللهاي نفتی برشهاي سبکی اند که ا

نفتنی وآروماتیکی با نسبتهاي متفاوند این حاللها معموال بیرنگ بوده ودر آب حل نمیشوند این 

حالل ها کاربردهاي گوناگون دارند مثال به عنوان حل کننده صمغها در صنایع رنگ سازي 

در استخراج مواد مختلف روغنی واروماتیکی چسب سازي و الستیک سازي به کار میروند ونیز ,

0میگیرندونیز در بعضی از واکنش هاي شیمیایی به عنوان واسطه مورد استفاده 

حاللهاي نفتی به چهار گروه تقسیم میشوند

0قرار دارند160Cتا30Cبا نقطه جوش ویژه که بین SBPحاللهاي -1

حاللهاي اروماتیکی  مانند بنزن وتولوئن و زایلن-2

C°210تا C°150حاللهاي سفید با نقطه جوش بین-3

°300Cتا 160حالل نوع نفت سفید با نقطه جوش بین -4

کراکینگ ,و سفید از تقطیر نفت خام وسایر حالل ها از روش هاي استخراج SBPحاللهاي نوع 

رفرمینگ و الکیالسیون بدست میایند ,
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ویژگیهاي حاللها 

ید داراي ویژگیهاي زیر باشد:حالل نفتی با,بر حسب نوع کاربرد 

قدرت حل کنندگی حالل را نشان می دهد که  بستگی به نوع سازندهاي آن حاللیت :-الف

دارد 

فراریت :در نوع کاربرد حالل مناسب است که بهترین روش براي تعیین فراریت روش -ب

0تقطیر است

در مورد بعضی ) و°18C(کمتر از دماي محیطSBPآتش زایی:نقطه اشتعال حاللهاي -ج

0نقطه اشتعال و فراریت و فشار بخار به یکدیگر وابسته اند0است°23Cحاللهاي سفید حدود 

بو:بوي حالل بستگی به هیدروکربنهاي سازنده ان دارد به این ترتیب که پارافین ها بوي -د

ه علت مالیم نفتنیها بوي نه مالیم ونه تند واروماتیک ها بوي تند دارند ترکیبات گوگردي ب

0بوي تند وزننده بر سایر بوها غلبه داردداشتن 

گرانروي :گرانروي حاللها از سایر فراوردها ي نفتی  کمتر است به طور کلی هرچه چگالی و -ه

0دماي جوش یک حالل باالتر باشد گرانروي ان بیشتر است

بنزینهاي مخصوص 

د کاربرد آنها به عنوان  حالل تشکیل شده انc10تا c4بنزینهاي مخصوص از هیدروکربنهاي 

بستگی به سرعت تبخیرشان دارد و بر حسب فاصله جوش دسته بندي می شوند  مشخصه 

از تقطیر جز به جز برش بنزین بدست میایند وبه 0مشترك آن ها مقدار اندك گوگرد است 
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شدت گوگردگیري می شوند محدودیت گوگرد بیشتر براي حاللهایی است که در صنایع 

زي به کار میروند چون در ترکیب رنگها امالح واکسیدهاي سربی موجود است که در رنگسا

0مجاورت یک حالل گوگرد دار سولفید سرب سیاهرنگ تولید میکنند

نفت سفید -4

این برش شامل هیدروکربنهایی است که گستره جوشهاي آنها بال فاصله پس از بنزینها قرار 

نفت سفید را میتوان پس از تخلیص و بی استc14تاc10ي شامل هیدرو کربنها0گرفته اند 

0بو کردن به عنوان حالل حشره کشها استفاده کرد

)jet fuelسوخت جت (-5

0با ظهور هواپیماي جت کاربرد دیگري براي برش کروزن به عنوان سوخت جت پیدا شد 

یم می شوند :سوختهاي جت انواع گوناگون دارند واز نظر ویژگیها به سه گروه اصلی تقس

سوختهاي جت بنزینی -

این سوختها از بنزین هوا پیما سنگینتر وفشار بخارشان پایینتر است این نوع سوختها معموال 

0در هواپیما هاي نظامی استفاده میشوند 

نفتی ختهاي جت سو- 

این سوختها در واقع همان برش نفت سفیدند که کیفیتشان اندکی بهبود یافته واز نظر - 

دود و نقطه انجماد و خورندگی وضعیت بهتري پیدا کردهاند در هواپیماي نظامی نقطه

0ومسافربري به کار میروند 
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سوختهاي جت نفتی سنگین - 

این سوختها از سوختهاي قبلی سنگینتر ند ونقطه اشتعالشان باالتر است ومصارف 

0نظامی دارند

برخی از ویژگیهاي سوختهاي جت :

0است8.در حدود ختهاي جت چگالی :چگالی سو-الف

0باشد210g/cm2تا 140فشار بخار :فشار بخار این سوخت باید بین -ب

0کمتر باشد%25:میزان اروماتیکها باید از میزان اروماتیکها-ج

0در نظر گرفته  شده استJP4برايC°60-و,JP1براي C°40-نقطه انجماد :-د

0ات معلق آب باشدمیزان آب :سوخت جت باید عاري از قطر-ه

jp4از برش کروزن تهیه شده است وJP1وضعیت انفجاري: به طور خالصه -و

0و برش کروزن است مخلوطی ازبنزینهاي سبک وسنگین 

نفت گاز -6

نفت گاز میباشد این ,در تقطیر نفت خام برشی که پس از نفت سفید بدست میاید 

کربن 20تا14ر مولکولشان بین برش مخلوطی از هیدروکربنهاي مختلفی است که د

مهمترین مصرف نفت گاز به عنوان سوخت موتورهاي دیزلی و تاسیسات 0دارند 

0حرارتی  است

0ویژگیهاي نفت گاز بستگی به نفت خام اولیه دارد

برخی از ویژگیهاي نفت گاز :

0میباشد89.تا81.چگالی :بین -الف
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0استc°220تقطیر :نقطه جوش اولیه نفت گاز حدود –ب 

0سانتی استوك باشد12گرانروي :باید کمتر از –ج 

0باشد 50عدد ستان :باید بیشتر از –چ 

قرار داده C°7-ودر تابستان C°10-نقطه جوش :حدود نقطه ریزش در زمستان –ح 

0شده است

0میزان خاکستر :باید ناچیز باشد تا از تشکیل رسوب هاي جامد جلوگیري کند-د

0مقدار مجاز آب باید جزیی وغیر قابل اندازه گیري باشد میزان آب :–و 

0وزنی است %5.میزان گوگرد :حداکثر میزان مجاز گوگرد در نفت گاز –ه 

نفت سوختها -7

نفت سوخت یا نفت کوره سنگین ترین قسمت نفت خام است که از باقیمانده تقطیر 

یاید از نفت سوختهاي در گرانروي بدست مخال مستقیما ویا پس از عملیات کاهش 

موتور هاي دیزلی  کند مثل موتور کشتیها وتاسیسات بزرگ صنعتی مثل نیروگاهها ي 

0برق استفاده میشود

منحنی هاي تغییرات گرانروي بر حسب دما را براي چندین نفت 77شکل صفحه 

0سوخت نشان میدهد 

در ایران نفت سوختها را به سه دسته تقسیم کرده اند :

ت کوره سبک نف-1
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گرانروي نفت کوره سبک پایین است براي تهیه آن از فراوردههاي سبک (نفت سفید 

ونفت گاز )استفاده میشود ودر واحدهایی که سیستم گرم کنننده  ندارند به کار 

0میرود

نفت کوره معمولی-3

است ودر واحدهاي مجهز 600SCحدود 100Fگرانروي نفت کوره معمولی در دماي 

0تم گرم کننده ومراکز حرارتی ونیروگاهها مصرف میشودبه سیس

نفت کوره سنگین -3

است این سوخت در 2000SCحدود 100Fگرانروي نفت کوره  سنگین در دماي 

نیروگاههاي صنایع  سنگین که به سیستم هاي گرم کننده مجهز ند استفاده میشود.

وپایداري حرارتی ونقطه غیر از گرانروي سایر ویژگیها ي نفت سوخت مانند چگالی 

0ریزش ونقطه اشتعال مقدار گوگرد وفلزات باید در حد مناسب باشند

ویژگی نفت سوختها

0چگالی : هر چه چگالی نفت کوره باالتر باشد ارزش گرمایی آن بیشتر است –الف 

0تغییر کندF°70-20نقطه ریزش :میتواند در گستره -ب

0ارزیابی میشودASTMکی از روشهاي پایداري حرارتی :این ویژگی با ی-ج

باشد تا ایمنی آن در هنگام ذخیره تضمین C°70نقطه اشتعال :باید باالتر از –چ 

0شود

در مورد %1.5در مورد نفت سوخت سبک تا%1.میزان آب :مقدار مجاز آب از -ح

0نفت سوخت سنگین تغییر میکند 
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0تغیر میکند%5-%5.میزان گوگرد :در گستره  -د

سدیم و... یافت میشود که از ,مس,سرب,فلزات : در نفت سوخت فلزاتی چون آهن -و

0میان آنها  انادیم و سدیم خورندگی بیشتر دارد

%35.باقی مانده کربن :در مورد نفت سوخت سبک تعیین میشود ومقدارمجاز آن -ه

.است

روغنها  -8

در خالء نفت خام مـی باشـند کـه پـس از طـی چنـدین       روغنهاي نفتی از فرآورده هاي تقطیر

مرحله عملیات پاالیش  ( استخراج با حالل ، موم گیري ، تصفیه ) آمـاده مصـرف مـی شـوند .     

و جـرم مولکولیشـان   37تـا  25تعداد کربنشان بین 1000تا 750گستره جوش روغنها بین 

می باشد .  495تا 350بین 

انواع اصلی روغنها 

Lub oilروغنهاي موتور -1

Turbin oilروغنهاي توربین -2

( اسپیندل ، حرکتی و انتقالی ، فشار باال ، ماشـین  Machine oilروغنهاي ماشین آالت -3

هاي بافندگی )

( ترانسفورماتور ، خازن ، سوئیچ ، عایق کابل )Insulating oilروغنهاي عایق -4

تفرقه ( روغنهاي برش ، روغنهاي سفید ، روغنهاي سیاه )روغنهاي م-5
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روغنهاي موتور –الف 

در ارتباط با نقش روان کنندگی روغنهاي موتور ، مهمترین ویژگی آنها گرانروي است . -

خاصیت پاکسازي : این خاصیت براي پاکسازي موتور الزم است . حضور هیدرو کربنها نقشـی  -

ولفوناتها یا فنات هاي کلسیم و باریم به روغن ، موجب انحالل رسوبهاي در روغن و یا افزایش س

زغالی و یا فرآورده هاي اکسیداسیون می شود . روغنهاي با اندیس گرانـروي متوسـط بـه طـور     

طبیعی حاوي ترکیبات نقشی می باشند و به آنها روغن هاي نیمه پاکساز گویند .  

ن باید اندك باشد این باقیمانده نشان دهنده رسـوبهاي  کربن کنرادسون : باقیمانده کربن روغ-

زغالهایی است که از تکلیس روغن بر روي نقاط داغ و یا احتـراق روغـن در بعضـی شـرایط بـه      

وجود می آیند . 

نقطه انجماد : نقطه انجماد روغن باید پایین باشد تا راه اندازي موتـور در سـرما بـه سـهولت     -

ستقیماً با گرانروي و اندیس گرانروي ارتباط دارد . انجام شود . این خاصیت م

پایداري : روغنی پایدار است که پس از مدتی کار خواصش را حفظ کند . ولی معموالً در اثـر  -

حرارت مولکول هاي روغن اکسید می شوند و رسوب آسفالتی تشکیل می دهند . مواد افزودنی 

می شود . از نوع دکسونی و فنلی باعث کاهش این پدیده 

) مشخصات تعدادي از روغنهاي روان کننـده را بـر حسـب اسـتانداردهاي     II-1-11جدول : ( 

آمریکایی می دهد . 

روغنهاي ماشین آالت–ب 
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برحسب نوع و اندازه ماشین ، از روغنهایی با خواص بسیار متفاوت استفاده می شود . 

ت سازي ، چرخ خیاطی و دوچرخه به روغنهاي سبک اسپیندل : در مکانیک ظریف نظیر ساع-

کار می روند . 

سانتی استوك کمتر است . 5/16از 50گرانروي آنها در 

روغنهاي حرکتی و انتقالی : در ماشین هاي بخار به کار می روند و اغلب با روغنهاي گیاهی و -

لسـیون را  یا حیوانی مخلوط می شوند تا بعضی خواص از قبیل قابلیت روغنکاري و تشـکیل امو 

به دست آورند . 

سانتی استوك است . 150و 20بین 50گرانروي آنها در 

روغنهاي فشار باال : هنگامیکه فشارهاي موضعی در چرخ دنده ها زیـاد باشـد بـه روغـن روان     -

کننده هاي جامد نظیر گرافیت ، تالک ، میکا ، ترکیبات گوگردي یا کلـردار مـی افزاینـد . ایـن     

جعبه دنده و چرخ دنده ماشینهاي ابزار به کار می رود .روغنها براي

روغنهاي عایق –ج 

روغنهاي عایق در ترانسفورماتورهاي بزرگ و بعضی کلیدهاي قطع و وصل فشار قوي به کار می 

روند . این روغنها از نوع اسپیندل می باشند که تصفیه اسیدي شده اند .  

روغنهاي سیاه –د 

WWW.ICHEH.COM



27

بند و از مخلوط کردن باقیمانده هاي سنگین با پارافین ها و کولوفان به دست این روغنها نامرغو

ین هاي کشاورزي و کابل یدك کش ها به کـار مـی   ـمی آیند و براي روغنکاري واگن ها ، ماش

روند .  

وازلین –ه 

مصرف اصلی وازلین در داروسازي است که به آن روغن سفید نیز گفته می شود . 

شروغنهاي بر–و 

هنگام کار بر روي فلزات ( تراش ، مفتول کردن ، ورقه کردن ) از روغنهاي بـرش اسـتفاده مـی    

شود . 

مومهاي نفتی  -9

اتم کـربن اسـت   50تا 20مومهاي نفتی از هیدرو کربنهاي اشباع شده اي که ملکولشان داراي 

ژه روغنها به دست می تشکیل شده اند . این مومها از تصفیه و یا موم گیري برشهاي نفتی به وی

آیند . از نظر نوع بلور و درصد روغن به سه دسته تقسیم می شوند :  

) مومهاي پتروالتوم3) مومهاي میکرو کریستالی    2) مومهاي پارافینی     1

کاربرد مومها  

موم به علت خـواص و مقاومـت در برابـر نفـوذ آب ، کـاربرد صـنعتی وسـیعی دارد و در تهیـه         

می براي بسته بندي مواد غذایی ، شـمع سـازي ، پوشـش سـیم پیچهـا ، صـنایع       کاغذهاي مو
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نساجی ، چرم سازي ، ساخت لوازم آرایشی و دارویی و بهداشتی ، صـنایع چـاپ و تهیـه انـواع     

واکسها استفاده می شوند .

گریس ها -10

ز گریس عبارتست از یک محصول جامد ( یـا نیمـه جامـد ) کـه ا    ASTMطبق تعریف موسسه 

مخلوط کردن یک عامل پل ساز با یک روان کننده مایع به وجود می آید . براساس یک تعریف 

دیگر گریس عبارتست از امولسیون صابون در روغن .  

مصرف اصلی گریس ها به عنوان روان کننده است و در موارد زیر کاربردشان بر روغنها تـرجیح  

دارد : 

تغییرات جوي و گرد و غبار باشد . در صورتی که محل روغنکاري در معرض -

روغنکاري چرخ دنده ها ، غلتکها و محورهاي ضخیم .-

در مواردي که عالوه بر روان کنندگی ، عمل غیر قابل نفوذ کردن نیز الزم باشد . -

انواع گریس ها  

از نظر مشخصات می توان ریسها را به چهار دسته تقسیم کرد :

. ایـن گریسـها پایـه کلسـیم یـا      85ر آب و مقـاوم در دماهـاي تـا    گریس هاي مقاوم در براب-

آلومینیوم دارند .  
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. این گریسـها پایـه   200تا 150گریس هاي محلول در آب ولی مقاوم در دماهاي باال یعنی -

سدیم دارند .  

س هاي همه کاري که در هواپیمایی به کار می روند و داراي پایـه لیتـیم یـا بـاریم مـی      ـگری-

شند . با

سایر گریس ها که کاربردهاي مخصوص دارند ، به طور مثال در شیرهاي تحت فشار و دمـاي  -

، از گریس هاي سیلیکون استفاده می شود . 200

تقسیم بندي دیگر گریس ها براساس نوع صابون و یا عامل پل سازي است که در سـاخت آنهـا   

، سـدیم ، آلومینیـوم ، لیتـیم ، بـاریم ،     به کار رفته و عبارتنـد از : گـریس هـاي پایـه کلسـیم     

سرب لیتیوم ، گرافیتی ، رزیدیم –کلسیم –استرنسیم ، کمپلکس کلسیم و گریسهاي مختلط 

، جامد ، نیمه جامد ، بدون صابون .

ساختار گریس 

به صورت شبکه بلوري صابونی است که در میان خلل و فرج آن روغن نفوذ کرده است .

به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند :سازنده هاي گریس 

مواد روغنی -

مواد تغلیظ کننده یا ژل ساز -

مواد افزودنی -
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نمودار انواع گریس هاست . 93) صفحه II-1-12شکل ( 

قیرها-11

قیر سنگین ترین قسمت نفت خام است که از انتهاي ستون تقطیر خالء به دست می آید . قیر 

و یا قهوه اي تیره و در شرایط عادي به صورت جامد یا نیمـه جامـد و در اثـر    خالص سیاه رنگ 

حرارت به تدریج نرم می شود و در دي سولفید کربن و تتراکلرید کربن محلول است . 

قیر شامل ترکیبات پیچیده کربنی ، آسفالتن ، صمغ ها و مواد روغنی است . 

انواع قیرها 

، جامد ، مایع و امولسیونی تقسیم می شوند .  قیرها به چهار گروه قیرهاي نرم

: از باقیمانده تقطیر نفت خام به دست می آیند و بر حسب درجه نفوذ بـه  قیرهاي نرم–الف 

) تقسـیم مـی شـوند .    100) و نـرم ( بـیش از   10-100) نیمه جامد (0-10قیرهاي جامد (

کابردهاي قیرهاي نیمه جامد بیشتر در راهسازي است . 

از اکسید کردن قیرهاي نرم به دست می آیند و نقطـه نرمیشـان حـدود    قیرهاي جامد :–ب 

باالتر از قیرهاي نرم مشابه است . 20

بیشـتر در  یک حالل مناسـب اسـت .   قیر مایع در حقیقت مخلوط قیر باقیرهاي مایع :–ج 

دسته تقسیم می شوند :  با توجه به نوع حالل مصرفی قیرها به سه جاده سازي به کار می رود .
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) : حاللشان از نـوع سـبک و هنگـام کـاربرد سـرعت      Rapid ceuringقیرهاي زود گیر ( -1

تبخیر می شود .

) : از حاللهایی نظیـر نفـت سـفید اسـتفاده مـی      Medium ceuringقیرهاي نیم گیر ( -2

شود . شود که تبخیرشان چندان سریع نیست . به همین دلیل قیر دیرتر لخته می 

) : از حاللهـاي غیـر تبخیـر شـونده نظیـر نفـت گـاز        Slow ceuringقیرهاي دیرگیـر (  -3

استفاده می شود . 

: امولسیون قیر مخلوطی است از قیـر ، آب و مـاده امولسـیون سـاز .     امولسیون هاي قیر –د 

دن آنهـا مـی   ماده امولسیون ساز با ایجاد بار الکتریکی در اطراف ذرات قیر مانع بـه هـم چسـبی   

شود . امولسیون قیر مایع قهوه اي روانی است که بدون اسـتفاده از حـرارت بـه کـار مـی رود .      

شسته شدن امولسیون در اثر تبخیر آب یا خنثی شدن بار الکتریکی عملی می شود و با پخـش  

امولسیون الیه نازکی از قیر بر سطح مواد باقی می ماند . 

کاربردهاي قیر 

به علت ممانعت از نفوذ آب و رطوبت در عایقهـاي حرارتـی و صـوتی در سـاخت     قیرهاي جامد 

لوله هاي آب ، کف پوش ، کابل ، الستیک ، رنگ و ورنی به کار مـی رونـد . قیرهـاي مـایع در     

جاده سازي و امولسیون قیر نیز براي راهسازي و تثبیت خاك ، عایق کـاري سـاختمان ، حفـظ    

انی ، کاهش هرز روي آب و پوشش محافظ فلزات به کار می رطوبت خاك ، تهیه مصالح ساختم

رود . 
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کک -12

در بعضی پاالیشگاهها باقیمانده هاي سنگین را در واحد کک سازي به شدت می شکنند تا کک 

صنعتی با کیفیت مرغوب به دست آید . کک سوخت مناسبی براي متالوپی و صـنایع سـرامیک   

غال دینام ، سمباده ، گرافیت و پیگمان رنگـرزي بـه کـار    است . کک براي ساخت الکترودها ، ز

می رود .  

مواد اولیه پتروشیمی  -13

ترکیب نفت خام و روشهاي شناسایی آن

نفت خام اساساً از هیدرو کربن ها تشکیل شده است . این هیدرو کربن ها متعلق به سـه گـروه   

پارافینی نفتی و آروماتیک می باشند . 

کربنهاي پارافینی اتصال اتمهاي کربن به وسیله پیوندهاي ساده است . سایر هیدرو ویژگی هاي 

است .C     Hپیوندها نیز به وسیله اتمهاي هیدروژن اشباع شده اند . فرمول عمومی آنها 

هیدروکربنهاي حلقوي سیر شده اند .  C   Hنفتن ها یا سیکلو پارافین ها به فرمول 

ه بنزنی است که سیر نشده ولی پایدار است . ویژگی هاي آروماتیک ها حلق

ترکیبات گوگردي موجود در نفـت خام عبارتنـد از مرکاپــتان هـا ، انـواع سـولفید هـا و پلـی        

سولفیدها ، تیوفن و ترکیبات تیوفنی که در قسمتهاي سنگین نفت خام متمرکزنـد . ترکیبـات   

بازي تقسـیم مـی شـوند . در نفـت     نیتروژن دار موجود در نفت خام به دو دسته ي بازي و غیر
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خام ترکیبات اکسیژن دار به صورت اسیدهاي کربوکلسیلیک ، فنول ها ، کتون هـا و ترکیبـاتی   

از نوع دي بنزو فوران موجود است . 

، مهمترین ترکیبات گوگردي ، نیتروژن 107و 106) الف و ب صفحه هاي II-2-3جدول ( 

خام را ارائه می دهند . دار و اکسیژن دار موجود در نفتهاي

شناسایی ترکیب نفت خام و فرآورده هاي نفتی 

به منظور مشخص نمودن گروههاي مختلف هیدروکربنی سازنده نفت خام یا برشهاي نفتی 

چندین رابطه وجود دارد : 

عامل تشخیص : -1

ش معرف الف ) هیدروکربنهاي خالص : چنانچه نموداري در نظر گرفته شود که محور طولهای

نقطه جوش و محور عرضها معرف چگالی باشد در این صورت می توان هر هیدرو کربن خالص 

را با یک نقطه بر روي نمودار نشان داد . 

هیدروکربن را نشان می دهد که برحسب گروههاي 110و 109)  صفحه II-2-1شکل ( 

هیدروکربنی طبقه بندي شده اند . 

) فرمول زیر را جهت عامل تشخیص ارائه کردند :U.D.Pشرکت ( نلسون ، واتسون و مورنی از 

  =KvOP عامل تشخیص
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13=K. هیدروکربنهاي نرمال پارافینی و ایزو پارافینی :

12=K . هیدروکربنهاي مختلط که مقدار حلقه و زنجیرشان معادل است :

11=Kماتیک هاي که استخالفشان کم است . : نفتنی هاي خالص یا آرو

10=K . آروماتیک هاي خالص :

)    جرم مولکولی را برحسب دماي جوش و چگالی ارائه می II-2-4) و ( II-2-3شکلهاي ( 

دهند . 

دماي متوسط میانگین : نفت خام و برشهاي مخلوط تعداد –ب ) مخلوطهاي هیدروکربنی 

شند . براي به دست آوردن عامل تشخیص چنین مخلوطی به زیادي هیدروکربن خالص می با

دو مشخصه چگالی و دماي جوش نیاز است : 

 =d

vi حجم سازنده :iدر مخلوط

di چگالی سازنده :i

dچگالی مخلوط :
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 براي به دست آوردن نقطه جوش متوسط میانگین ، از شیب منحنیASTM  50و نقطـه%

تقطیر استفاده می شود . منحنی هاي تصحیح نقاط جوش متوسط برشـهاي نفتـی بـه وسـیله     

) ارائـه شـده انـد . بـراي اسـتفاده از ایـن       II-2-6) و ( II-2-5ماکسول مطابق شـکلهاي  (  

منحنی ها ، شیب منحنی و نقطه جوش متوسط حجمی مورد نیازند کـه بـه کمـک داده هـاي     

زیر به دست می آیند :  بر طبق روابطASTMتقطیر

S =  شیب منحنیASTM

=7Tدماي جوش متوسط حجمی

% تقــطیر  50در دست نباشد می توان از دمــاي  t7براي محاسبه ASTMاگر منحنی کامل 

ل زیر اســتفاده مـی   استفاده کرد . براي محاسبه نقطه جوش متوسط حجمی نفت خام از فرمو

شود :

=7Tدر مورد نفت خام

در دست نباشد براي تعیین نقاط جوش متوسـط از منحنـی   T.B.Pدر صورتی که نتایج تقطیر 

استفاده می شود و براي محاسـبه شـیب منحنـی و نقطـه     115) صفحه II-2-5هاي شکل ( 

ستفاده می شود :  جوش متوسط حجمی برش از فرمول زیر ا
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S =شیب منحنی تقطیرT.B.P

=7Tبرش نفتی

=7T نفت خام

% تقطیر را به عنوان نقطـه جـوش   50نزدیک به خط مستقیم باشد نقطه T.B.Pهرگاه منحنی 

نی به کمک نقاط ابتدایی و انتهایی جوش به دست متوسط حجمی به کار می برند و شیب منح

S=می آید : 

)  Correlation Indexاندیس ارتباط ( 

طبق نظریات نلسون و واتسون دفتر معاون آمریکا رابطه اي بین چگالی و دما برقرار کرد به 

صورت زیر : 

 =C.Iسب کلوندماي جوش بر ح

C.I=0در مورد هیدروکربن هاي پارافین 

CI= 100در مورد هیدروکربنهاي آروماتیکها 

ویژه سادهمعیارهاي -3

بررسی ویژگیهاي فراورد ههاي نفتی نشان داده است که بعضی از مشخصات فیزیکی بستگی 

دهد که مستقیم با ساختار مولکولی دارد شناخت تمامی ویا قسمتی از مشخصات امکان می

0تصور قابل قبولی از ترکیب شیمیایی یک برش نفتی داشته باشیم
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معیارهاي مرکب-4

حال اگر 0هیدروکربنهاي نفتی خواص واسطی بین هیدرو کربنهاي پارافینی و اروماتیکی دارند

مخلوطی از هیدرو کربنها ي پارافینی و اروماتیکی داشته باشیم روابط قبلی نمیتوانند مشخص 

مخلوط منحصرا از هیدرو کربنهاي نفتنی تشکیل شده یا مخلوطی از پارافینها کنند که

:در n.d.Mو]n.d.APواروماتیکهاست براي این ابهام از روشهاي زیر استفاده میشود:روشهاي 

یا نقطه انیلین Mوجرم مولکولی nضریب شکست dاین روشها شناسایی سه مشخصه چگالی 

AP 6-2و5-2طبق جدول .کافی است.

مشخصات شیمی فیزیکی فرآورده هاي نفتی

سه صورت هیدروکربنهاي خالص ، برشهاي نفتی و مخلوط برشـها  فرآورده هاي پاالیشگاهی به

یافت می شوند . 

مشخصات شیمی فیزیکـی هیـدروکربنهاي سـبک در مراجـع     هیدروکربنهاي خالص :–الف 

دما و فشار به وسـیله منحنـی هـاي    مختلف ارائه شده اند که تغییرات این مشخصات بر حسب 

مختلف عرضه می شوند .

به علت پیچیدگی نمی توان برش نفتی را به سـازنده هـایش تفکیـک    برش هاي نفتی :–ب 

برش معلوم است و امکـان مـی دهـد کـه بـا      ASTMکرد ولی معموالً چگالی و منحنی تقطیر

د . بـا داشـتن چگـالی و دمـاي     استفاده از عامل تشخیص ، تصوري از ترکیب برش به دست آور

جوش متوسط می توان مشخصات شیمی فیزیکی هیدروکربن معادل برش را یافت . 
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براي تعیین خواص این مخلوطها مخلوط هیدروکربن هاي خالص و یا برشهاي نفتی :–ج 

، باید قوانین افزایش خواص مختلف در مخلوط را دانست .

و آنتالپی به روش حجمی ، وزنی یـا مولکـولی و برخـی    چگالی ، جرم مولکولی ، ارزش گرمایی 

خواص نظیر گرانروي ، نقطه انجماد و عدد اکتان نیاز به روابط تجربی دارند .  

فشار بخار  -1

هیدروکربنهاي خالص  –الف 

فشار بخار نشان دهنده تمایل مولکولها به فرار از فاز مایع و ایجاد یک فاز بخار در حـال تعـادل   

میکی با مایع می باشد . ترمودینا

در ترمودینامیک ، تغییرات فشار بخار بر حسب دما به وسیله معادله ي کالپیرون ارائه می شود 

:

d ( Lnp )=

p فشار بخار گاز اشباع یا فشار بخار مایع :

r  گرماي تبخیر مولکولی :

R                    ثابت گازهاي کامل : =Lnpپس از انتگرال گیري

Tدماي مطلق :
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برشهاي نفتی –ب 

فشار بخار یک برش نفتی را می تـوان ماننـد یـک هیـدروکربن خـالص انـدازه گرفـت . تمایـل         

مولکولها به فرار از فاز مایع به وسیله دستگاه رد اندازه گیري مـی شـود فشـار بخـار رد کـه در      

ندازه گیري می شود عبارتست از مجموع فشارهاي جزیی هیدروکربنهاي سازنده بـرش و  ا100

رابطه ي میان فشار بخار حقیقی و فشار رد را 133صفحه )II-3-2فشار جزیی هوا . شکل ( 

است . 5/1و 1نشان می دهد که نسبت فشار بخار حقیقی به فشار بخار رد بین 

ها مخلوط هیدروکربنها و برش–ج 

در حالت ایده آل فشار بخار یک مخلوط هیدروکربنی از رابطه رائول به صورت زیر به دست می 

m( T.V.P )=  آید :                                                                      

( T.V.P )m فشار بخار حقیقی مخلوط در دماي :t

( T.V.P )I فشار بخار حقیقی سازنده :I در دمايt

Xi کسر مولی سازنده :Iدر مخلوط

خواص بحرانی -2

هیدروکربنهاي خالص  –الف 
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هرگاه جسمی در فشار جو گرم شود دماي آن باال می رود تا به نقطه جوش برسد در این نقطـه  

ش یابد ، بخارهـا بـه مـایع    در دماي ثابت تمامی آن تبدیل به بخار می شود حاال اگر فشار افزای

تبدیل می شود و عمل تبخیر صورت نمی گیرد مگر آنکه دما افـزایش یابـد . ادامـه ایـن رونـد      

سبب می شود تا به دمایی برسیم که هر چه فشار اعمال شود میعان صورت نگیرد . ایـن نقطـه   

در )II-3-6( را نقطه بحرانی گویند . مشخصات بحرانی هیدروکربنهاي خـالص در شـکلهاي   

ارائه شده است .  141و 140صفحه هاي 

برشهاي نفتی –ب 

) محل cیک مخلوط هیدروکربنی نیز داراي نقطه بحرانی حقیقی است که این نقطه بحرانی ( 

) مخلوط است که باالي منحنی Dew) و شبنم ( Bubbleبرخورد منحنی هاي حباب ( 

. 142صفحه )II -3-7( شکل هیدروکربنهاي پارافینی قرار دارد مطابق 

گرماي نهان تبخیر –ج 

گرماي نهان تبخیر مقدار حرارتی است که به واحد جرم جسم داده می شود تا تبدیل بـه بخـار   

شود . در مورد هیدروکربنهاي خالص ، این تبدیل در دما و فشار ثابت انجام می شود در حـالی  

ماي متغیر صورت می گیـرد و یـا در دمـاي ثابـت و     که در مورد مخلوط ها یا در فشار ثابت و د

فشار متغیر .
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برقـرار شـده اسـت ، گرمـاي نهـان      » ماکسـول  « که توسط 158صفحه )II-3-18( نمودار 

تبخیر هیدروکربنهاي سبک تا اکتان و نیز هیدروکربنهاي پارافینی سنگین تري را که بـا نقطـه   

جوش مشخص شده اند ارائه می دهد . 

الپی آنت–د 

آنتالپی یک ماده ( هیدروکربن خالص یا برش نفتی ) ، مقدار کل گرماي موجود در این مـاده را  

در حالت ترمودینامیکی مشخص شده اي ( از نظر فشار و دما ) معلوم می کند . 

در فشار ثابت ، عبارت عمومی آنتالپی به صورت زیر می باشد :  

H =

قائده افزایش آنتالپی ها 

در فاز مایع ، آنتالپی مولی یک مخلوط برابر مجموع حاصل ضربهاي آنتالپی سازنده ها در -

کسر مولی آنهاست .

در فاز بخار ، در فشار صفر تا یک اتمسفر می توان آنتالپی ها را با رعایت نسبت مولی به -

یکدیگر افزود . 

، تغییرات آنتالپی یک مخلوط برحسب فشار همانند یک هیدروکربن خالص با در دماي ثابت-

همان جرم مولکولی است .

نشانگر شار حرارتی در یک محیط همگن در واحد زمان از سطحی عمود بـر  هدایت حرارتی :

امتداد شار . 
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ارزش گرمایی یا گرماي احتراق 

و یا جرم یک سوخت ، گرماي احتـراق آن  مقدار گرماي آزاد شده در نتیجه احتراق واحد حجم

سوخت می باشد .

راق ـرماي احتـ ـتبدیل بـه مـایع شـود ، گـ    60ازهاي احتراق در ـود در گـهرگاه بخار آب موج

) به دست می آید ولی اگر بخار آب به همان صورت در گازهـاي احتـراق بـاقی مـی     Gلی ( ـک

تالف میـان ایـن دو مقـدار مربـوط بـه      ) به دست می آیـد . اخـ  Nماند گرماي احتراق خالص (

است . 588، یعنی60گرماي میعان بخار آب در 

گرماي احتراق سوختهاي گازي  –الف 

مورد Mچنانچه گرماي احتراق مخلوطی از هیدروکربن هاي گازي با جرم مولکولی متوسط 

مولهاي زیر که گرماي احتراق خالص و کلی را براي برشهاي پارافینی نظر باشد ، می توان از فر

و اولفینی می دهند ، استفاده کرد : 

پارافین هااولفین ها                               

در  است . (ترمی)در به ترتیب گرماي احتراق کلی و خالص برحسب Gو Nکه 

گرماي احتراق سوختهاي مایع –ب 
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بیان می شـود ، تـابع چگـالی و عامـل     kcol/kgگرماي احتراق سوختهاي مایع نفتی که برحسب 

است . H/Cتشخیص فرآورده و یا تابع نسبت 

تشخیص و دماي جوش متوسـط بـه دسـت    هیدروژن موجود در سوخت با در نظر گرفتن عامل 

می آید که با معلوم شدن آن می توان گرماي احتراق خالص سوخت را یافـت . در صـورتی کـه    

اسـت در محاسـبات   گوگرد در سوخت زیاد باشد باید گرماي آن را کـه برابـر    

وارد کرد . 

گرانروي-5

ن مقاومت داخلی یک سیال را در مقابل جریان نشان گرانروي یک کمیت فیزیکی است که میزا

می دهد و ناشی از اصطکاك بین مولکولها است . 

هیدروکربن هاي خالص  –الف 

نمودارهاي مربوط به گرانروي هیدروکربنهاي خالص در کتب مرجع وجود دارد و تغییرات آن 

برحسب دما و تعداد کربن مشخص می گردد . 

برش هاي نفتی –ب 

نروي برشهاي نفتی مایع ارتباط نزدیکی با جرم مولکولی و ترکیب شیمیایی آنها دارد . گرا

در مورد برشهاي نفتی در فاز بخار و در فشار یک اتمسفر ، تغییرات گرانروي بر حسب دما و 

جرم مولکولی تعیین می شود . 
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مخلوط هیدروکربنها و یا برشها –ج 

شهاي مختلفی پیشنهاد شده که عبارتند از :  براي تعیین گرانروي یک مخلوط رو

ــایی ASTMروش - ــروي  ASTM: اداره اســتانداردهاي آمریک ــه دســت آوردن گران ــراي ب ، ب

دما را پیشنهاد می کند .  –مخلوط دو سیال ، استفاده از مختصات نمودار گرانروي 

را مورد استفاده ASTMدماي –: این روش به نوعی دیگر ، نمودار گرانروي Wrightروش -

.  182صفحه )II-3-38( قرار می دهد مطابق شکل 

روش اندیس اختالط ماکسول : در ایـن روش بـه جـاي گرانـروي سـازنده هـاي مخلـوط ، از        -

کمیتی به نام اندیس اختالط گرانروي استفاده می شود . این اندیس ها را می توان بـه صـورت   

تالط مخلوط به دست آید : حجمی به یکدیگر افزود تا اندیس اخ

(V.B.I ) m =

عدد اکتان –6

هر بنزین داراي خصوصیتی است که نشانگر میزان افزایش عدد اکتـان بـراي درصـد معینـی از     

)  نامیده Lead  susceptibilityتترا اتیل سرب می باشد . این خصوصیت حساسیت سرب (

. می شود 

WWW.ICHEH.COM



45

را طوري تنظیم کرده است که رابطه بین عـدد  187صفحه )II-3-40( شکل گارتن مقیاس

اکتان و مقدار تترا اتیل سرب به صورت خطی درآید . براي استفاده از این نمودار ، ابتـدا نقطـه   

اي که عدد اکتان بنزین پس از افزایش مقدار معینی تترا اتیل سرب مـی باشـد بـر روي شـکل     

ون سرب بنزین را روي محور قائم قرار می دهند و این دو نقطه را مشخص سپس عدد اکتان بد

به هم وصل می کنند . خط حاصل تغییرات عدد اکتان بنزین مورد نظر را بر اثـر افـزایش تتـرا    

اتیل سرب نشان می دهد . ضمناً عدد مربوط به هر یک از خطـوط قسـمت پـائین نمـودار کـه      

زین مورد نظر می باشد . موازي این خط باشد معرف حساسیت سرب بن

چون تاکنون هیچ گونه رابطه دقیقی میان حساسیت سرب و سایر مشخصات فیزیکی بنزین هـا  

بدست نیامده است می توان افزایش عدد اکتان بر اثـر تتـرا اتیـل سـرب را در مـورد بنزینهـاي       

فـزایش  به دست آورد . در این جـدول ا 186صفحه )II-3-3( مختلف از روي جدول نلسون 

تترا اتیل سرب داده شده است . 3عدد اکتان تنها در مورد 

سرب بنزینها را با توجه به میزان گوگرد 189صفحه )II-3-43( و )II-3-42( نمودارهاي 

و نوع بنزین ، ارائه می دهند . 

عدد اکتان مخلوط بنزین ها 

عـداد اکتـان مختلـف و ترکیـب     معموالً بنزین هاي تجارت مخلـوطی از چنـد نـوع بنـزین بـا ا     

شیمیایی متفاوتند . نلسون براي محاسبه عدد اکتان بنزین ها یک رابطه عمومی پیشنهاد کرد :

Nm=
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NmوNaوNb    به ترتیب عدد اکتان مخلـوط بنزینهـا ، بنـزینA وB  ، بـودهX   نیـز کسـر

حجمی بنزین با اکتان باالتر می باشد . 

را در مورد مخلوط بنزینهـاي  Cمی توان ضریب 191صفحه )II-3-44( ا استفاده از شکلب

مختلف به دست آورد . 

عدد ستان-7

به 193صفحه )II-3-45( براي یافتن عدد ستان یک برش ، ابتدا اندیس دیزل آنرا از شکل 

خیص دماي جوش متوسط دست می آورند . در این نمودار نلسون رابطه ساده اي بین عامل تش

عـدد سـتان   )II-3-46( حجمی و اندیس دیزل برقرار کرده است . سپس با استفاده از شکل 

به دست می آید . 

نقطه انجماد و ریزش –8

براي سوختهاي جت و گازوئیل بـه دسـت مـی آیـد .     196صفحه )II-3-47( طبق نمودار 

.  194فحه ص)II-3-15( براي سایر روغنها از جدول 

حد انفجار و نقطه اشتعال-9

هرگاه دماي یک مایع قابل احتراق به تدریج افـزایش یابـد ، هـواي بـاالي     حد انفجار :–الف 

مایع از بخارهاي سبک غنی می شود در یک حد معین ، این مخلوط هوا و بخار ، با عبـور یـک   

نامیـده  » حد ابتدایی انفجار « ا شعله مشتعل می شود . در این حالت درصد حجمی بخار در هو

می شود . 
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در صورتی که درصد بخار باز هم افزایش یابد اشتعال شدیدتر می شود تا به نقطه حداکثر خـود  

می نامند . » حد انتهایی انفجار « برسد درصد حجمی بخار در این حالت 

فرمـول لوشـاتولیه   براي محاسبه حد ابتدایی انفجار مخلوط چند گـاز قابـل اشـتعال در هـوا از    

استفاده می شود : 

L=

L . حد ابتدایی انفجار مخلوط چند گاز :

V12وv3وv. درصد حجمی گاز در مخلوط اولیه :

L12وL3وL. حد ابتدایی انفجار هر یک از گازها :

ی اسـت کـه در آن   : نقطه اشتعال یک مـایع قابـل احتـراق حـداقل دمـای     نقطه اشتعال –ب 

بخارهاي جمع شده در باالي مایع در اثر عبور یک شعله ، براي چند لحظه مشتعل می شـوند .  

نقطه اشتعال معرف درصد مواد سبک فرآورده است . براي محاسبه آن یک رابطـه تقریبـی زیـر    

آمده است . 

t= %64T+62

کشش سطحی -10

دین / سانتی متر قرار دارد . 30تا 25کشش سطحی اکثر فرآورده هاي نفتی بین 
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درجه نفوذ و نقطه نرم شدن قیرها  –11

میزان قیري را که می توان از یک نفت خام به دست آورد نه تنها به گستره جـوش نفـت خـام    

بلکه به عامل تشخیص برشهاي سنگین نیز بستگی دارد . بین درجه نفوذ یک قیر و نقطـه نـرم   

ارائه شده است . 204صفحه )II-3-51( که در شکل شدن آن رابطه اي وجود دارد 

% 10) هر برش نیز یـک رابطـه تقریبـی بـا دقـت      cبین مقدار قیر و درصد کربن کنرادسون ( 

وجود دارد : 

A = 5 + 3.1 C   درصد وزنی قیر

منحنیھای تقطیر-12

ما بر حسب درصد در مورد برشهاي نفتی میتوان منحنیهاي تقطیر را با ترسیم تغیرات د

حجمی تقطیر شده بدست آورد روشهاي متداولتر بکار رفته جهت رسم منحنیها عبارتند از 

ASTM وT.B.P کهT.B.P یشگاهی بر سایر به سبب دقت ونزدیکی با شرایط تقطیر پاال

.روشها ترجیح دارد

حسني چوبدار: تنظمي 
www.icheh.com

WWW.ICHEH.COM




