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 کراکينگ فرآيندی است که در صنايع شيميایی کاربرد دارد و برای 

کاهش وزن مولکولی هيدروکربن ها به وسيله شکستن پيوندهای آن ها و در تبديل نفت خام به سوخت های سفيد مانند بنزين، سوخت 
جت،گازوئيل و نفت سفيد از اين فرآيند استفاده می شود.1

کراکينگ به انگليسی )Cracking( به تمامی واکنش های تجزيه هيدروکربن ها اطالق می شود و در صنعت نفت معموال واژه کراکينگ را درمورد 
تجزيه هيدروکربن های سنگينی که می جوشد، به کار می برند.2

شيمی دانان اين فرآيند را برای شکستن مولکول های نفت چراغ به مولکول های کوچک تر)در اندازه مولکول های بنزين( طراحی کردند که در آن، 

تا حدود 70 درجه سانتيگراد گرم می شود.

معادله شيميایی کراکينگ بصورت زير می باشد:

C16H34(g)700C C8H16(g)+C8H18(g(           

شکل 2

در عمل می توان مولکول های بزرگ را که از 1 تا 1۴ يا تعداد بيشترين اتم کربن دارند در راه کراکينگ مولکول های بزرگ تر به دست آورد.

مولکول هایی با 5 تا 12 کربن، برای استفاده بنزين سودمند می باشند و در پااليشگاه مقداری از مولکول های 1 تا ۴ کربن را که در فرآيند کراکينگ 

تشکيل می شوند، می سوزانند و دمای باالی مورد نياز برای اجزای فرآيند کراکينگ را تامين می کنند. به طور معمول بيش از نفت خام کراکينگ 

می شود.۳ برای فعال سازی واکنش می توان از حرارت يا کاتاليزور استفاده کرد که از متداول ترين انواع روش های کراکينگ در صنايع نفت هستند 

که در مورد تجزيه يک گاز يا برش سبک مايع در دما و فشار به منظور توليد هيدروکربن سبک پتروشيمی صورت می گيرد که برای صرفه جویی در 
انرژی و هزينه دما و فشار پايين تر از کاتاليزور استفاده می شود. بدين ترتيب کراکينگ حرارتی از کاتاليزوری متمايز می شود.۴

کراکينگ حرارتی در رقابت با روش جديد کراکينگ کاتاليزوری عقب زده شده ولی کمی بعد با پيدايش صنعت جديد پتروشيمی توسعه دوباره پيدا کرد.
اولين واحد کراکينگ با بخار ايجاد شد که امروزه بخاطر تامين مواد اوليه پتروشيمی اهميت زيادی دارد.5

انواع کراکينگ
جدول 1

کراکينگ کاتاليزوریکراکينگ بخارآب
هيدروکراکينگکراکينگ حرارتی

کراکينگ با بخار آب يا پيروليز 
راکينگ با بخار آب يا پيروليز يکی از متداول ترين روش های کراکينگ در صنايع شيميایی است و منبع اصلی هيدروکربن های بزرگ ، برش های نفت 

سفيد يا بنزين در فرآيند تقطير جزء به جزء نفت خام می باشد.

برای کراکينگ حرارتی در خصوص بخارآب با هدف توليد هيدروکربن های سبک اشباع شده )اتيلن پروپيلن بوتن و...( ، ماده اوليه را به دمای باالی 

700 تا 900 درجه می رسانند. برای تأمين بخار موردنياز اين فرآيند وجود يک ديگ بخار الزامی است.

زمان واکنش بسيار کوتاه و درحد دهم ثانيه است.فرآورده های خروجی از کوره بايد به سرعت سرد شوند. از آن جایی که فشار بر روی اين واکنش 

اثر نامطلوبی دارد و تشکيل کک را تسريع می بخشد، بنابراين در اين فرآيند در درجه اول کاهش فشار جزئی هيدروکربن ها مدنظر است تا از 

واکنش کک جلوگيری کند.

بخارآب مزايایی دارد که می توان به همراه آوردن مقداری کالری به داخل راکتور و کاهش اثر کاتاليزوری جداره ها اشاره کرد.
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کراکينگ حرارتی
لکان ها را به طور ساده از درون اتاقی که تا دمای باال گرم شده است، عبور می دهند. در طی اين فرآيند، خوراک در داخل کوره تا دمای 950 تا  آ

1020 درجه فارنهايت گرم می شود. مدت حرارت ديدن خوراک بايد کوتاه باشد تا از انجام واکنش شيميایی جانبی  در طول فرآيند جلوگيری شود؛ 

در غير اين صورت مقدار زيادی کک تشکيل شده که لوله های کوره را مسدود کرده و موجب توقف فرآيند می شود. سپس خوراک حرارت ديده به 

 داخل راکتور انتقال يافته و در فشار باال مولکول های آن شکسته می شود.

کراکينگ کاتاليزوری
هيدروکربن های پيچيده را با هدف افزايش قيمت و افزايش مقدار هيدروکربن های سبک تر به هيدروکربن های کوچک تر اجزاء نفت را در دمای 

200 تا 500 درجه می جوشانند.

کراکينگ با هدف توليد بيشتر سوخت به کار می رود و بدين منظور کراکينگ کاتاليزوری مهم ترين فرآيند است. برش هایی از نفت که دمای جوش 

باال دارند )نوعا گازوئيل(در دمای ۴50 تا 550 درجه سانتی گراد صورت می گيرد. اين روش نه تنها با شکستن مولکول های کوچک تر، بازده بنزين را 

افزايش می دهد بلکه کيفيت بنزين را نيز باال می برد.

"کراکينگ کاتاليزوری بستر سيال بطور مخفف )FFC)Fluid Catalytic Crackingيکی از مهم ترين فرآيندهای پااليشگاه نفت محسوب 

می شود. چراکه اين روش فرآيند اصلی توليد بنزين است.

لومينيوم بنتونيت ،بوکسيت و سيليکات  کاتاليست های مورد استفاده در واحدهای کراکينگ معموال مواد جامد مثل :زئوليت ،،هيدروسيليکات آ

لومينا به شکل پودر، پلت و...می باشد.  آ

هيدروکراکينگ
هيدروژن تحت فشار قابل توجهی باعث عمل شکستن يا هيدروکراکينگ می شود. واکنش های هيدروکراکينگ در دماهایی کاتاليت 550 تا 750 

درجه  و فشارهای راکتور  1۴00psig صورت می گيرد.

 هدف هيدروژن در اينجا متوقف کردن و مانع شدن از تشکيل تار وکک تحت شرايط معين و تبديل آروماتيک های پلی حلقوی که مقاوم و 

سخت هستند، به موادی که راحت شکسته شوند.

آروماتيک های حلقوی سرد شده در خوراک درصورتی که روابط تعادلی مطلوب باشند، هيدروژناسيون می شوند و هيدروژناسيون بيشترشان، 

موجب افزايش توليد بنزين می شود.

 امروزه در پااليشگاه های مدرن هيدروکراکينگ و کراکينگ کاتاليسيتی به صورت يک تيم عمل می کنند.

به طورکلی، کراکينگ يکی از اصلی ترين پروسه هایی است که در آن، تهيه مشتقات باارزش نفتی انجام می گيرد. اين عمل برای شکسته شدن 

مولکول های بزرگتر به کوچکتر، بايد انرژی بيشتر از انرژی باندی مولکول به مواد داده شود؛ درنتيجه فرآيند کامال گرماگير است. در صنعت اين 

انرژی با گرما در فشار باال صورت می گيرد که کاری پرهزينه است که هزينه آن هم برای تامين انرژی و هم نگهداری تجهيزات است.

وجود تکنولوژی نانو و نانو کاتاليست ها از قابليت افزايش راندمان هم از نظر انرژی و هم کنترل شرايط واکنش و تجهيزات از مزايای خوبی 

 برخوردار است.
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