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 :تحت عنوان

 امکان سنجی و بررسی سنتز مزوفاز از قيرهای پاالیشگاهی برای تبدیل به کک سوزنی 

 سينا جهادی

 دکتر مهدی احمدیان، دکتر مسعود پنجه پور اساتيد راهنما:

 دکتر مریم کرباسی ، اساتيد داور: دکتر محمود مرآتيان

ست.  سوزنی ا ستفاده در کوره قوس الکتریکی، کک  سنتز مزوفاز و کک با وجود تحقيقات زیادی که در زمينه جنس الکترود های گرافيتی مورد ا

و روغن حاصل از  هدف از این تحقيق بررسی قيرهای  نفتی توليدی ایران اما هنوز ابهامات زیادی در این زمينه وجود دارد.  ،سوزنی انجام شده است

مناسب سنتز  است. لذا  روشو  آن ها و کک سوزنی از  ابليت و  امکان سنجی سنتز مزوفازترکيب و ساختار،  ق فرایند شکست کاتاليستی از لحاظ

ميزان ترکيبات آروماتيک و   ،سمماختار  ،از لحاظ ترکيب حاصممل از فرایند شممکسممت کاتاليسممتی پسممماند در این پژوهش دو نمونه  قير نفتی و روغن

شار باال انجام سنتز قير مزوفاز  در دامنه دمایی و ف سی قرار گرفت. فرایند  سوزنی مورد برر سنتز مزوفاز و کک  سنتز  قير  قابليت  شود. به منظور  می 

اتمسممفر  10فشممار  و  درجه سممانتی گراد 600با قابليت کار در دامنه دمایی L303راکتور تحت فشممار از جنس فوالد  ممد زن   ،مزوفاز از مواد اوليه

حرارتی قرار گرفتند و تاثير  قير های نفتی و روغن فرایند شممکسممت کاتاليسممتی در این راکتورلکو مورد تحت فرایند تجزیهطراحی و سمماخته شممد.  

.  به منظور بررسممی ميزان گوگرد و کربن نمونه های قير و روغن ، فشممار و افزودن روغن آروماتيسمميته باال مورد بررسممی قرار گرفتپارامترهای دما

 گوگرد، هيدروژن و نيتروژن است. یک آناليز عنصری برای تعيين دقيق غلظت عناصر کربن، استفاده شدکه  لکوآناليز فرایند شکست کاتاليستی از 

روغن حاصل از فرایند شکست کاتاليستی دارای بيشترین ميزان کربن و کمترین ميزان گوگرد نسبت به قير های نفتی  ،طبق نتایج حاصل از این آناليز

سنجی مادون قرمز ف ست.  آناليز طيف  سوزنی ا سنتز مزوفاز و کک  ست که از جمله ویژگی های مطلوب برای  سی   FTIR))وریه ا به منظور برر

انجام شد. مشخص شد که روغن پسماند فرایند شکست کاتاليستی دارای آروماتيسيته بيشتری نسبت به نمونه های دیگر ميزان آروماتيسيته مواد اوليه 

(  XRDتفرق اشعه ایکس) است. همچنين مطالعات ریز ساختاری بر روی نمونه های کک سنتز شده و نمونه کک های تکليس شده به کمک روش

م نشان داد که تکليس کک های سنتز شده منجر به افزایش کریستاليته و نظم ساختاری شده است. روغن پسماند فرایند شکست کاتاليستی دارای نظ

ر نفتی به منظور افزایش روغن نفتی آروماتيسممميته باال به قيهمچنين افزودن   سممماختاری و کریسمممتاليته بيشمممتری نسمممبت به نمونه های قير نفتی بود.

صنوعی صورت م سيته به  شده با  ، آروماتي سنتز  ساختار کک های  شت.  مورفولوژی و  شده ندا سنتز  سوزنی  ساختار قير مزوفاز و کک  تاثيری  بر  

سماند فرایند شکست استفاده از ميکروسکوپ نوری پالریزه مورد بررسی قرار گرفت که تصدیق کننده نتایج آزمون پراش اشعه ایکس بود. روغن پ

 اتمسفر برای سنتز قير مزوفاز  است  10درجه سانتی گراد و فشار   400کاتاليستی گزینه مناسبی برای سنتز مزوفازو کک سوزنی است. دمای 
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