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Abstract 

In present work experimental and theoretical studies (A comprehensive 
mathematical model and simulation was developed to describe the reaction 
kinetics in catalytic reforming process) have been carried out on tri-metal 
supported on Al2O3 catalysts using catalytic reforming process. The Iraqi heavy 
naphtha is used as a feedstock for the process. The dehydrogenation, 
dehydrocyclization, and hydrocracking reaction were investigated to 
characterize the catalysts performance toward higher activity and selectivity to 
desired products. The performance of catalysts was studied under the following 
operating condition: weight hour space velocity in the range of (1-2 hr-1), 
reaction temperature in the range of (480-510 °C). The results showed that the 
conversion of heavy naphtha components (Paraffin’s and Naphthenes) increases 
with increasing of reaction temperature and decreases with increasing of weight 
hour space velocity. Also, it was noted that the yield of aromatics and light 
component increases for the two types of catalysts at the same condition. The 
concentration, conversion, and temperature profiles have been studied of and 
the results show a good agreement between experimental and simulation model 
with a deviation ranging between 4. 18 % to 19.50%.  

 

 تفاع�ت التھذيب لمادة النفثا الثقيلة باستخدام عوامل مساعدة ث�ثية
دراسة تجريبية وتحليلية, المعدن   

لخ�صةا  
ت��ـضمن البح��ث اع��داد دراسـ��ـة ش��املة عمليـ��ـة ونظريـ��ـة للعوام��ل المس��اعدة ث�ثي��ة المع��دن 

) العراقي�ـة(ـا الثقي�ـلة المحملة على ا1لومينا المس�تخدمة ف�ي عملي�ة التھ�ذيب باس�تخدام  م�ـادة النفث�
م��ن اج��ل دراس��ة امكاني��ة زي��ادة كف��اءة العملي��ة وتحس��ين أنتقائي��ة العوام��ل .كم��ادة اولي��ة للعملي��ة 

       المساعدة تم خ�ل البحث  دراســة التفاعـ�ت الرئيسية التي تحدث في عملية التھ�ذيب وھ�ي
ي��ة وك��ذلك تفاع��ـ�ت التكس��ير تك��وين المركب��ات الحلق تف��اع�ت ,تفاع��ـ�ت ازال��ة الھي��دروجين( 

العوام��ل المس��اعدة الث�ثي��ة المع��دن   ن��وعين م��ن ت��م دراس��ة اداء .بوج��ود الھي��دروجين) الح��راري
درجة حرارة التفاع�ل , ) 1-ساعة 1-2(السرعة الفراغية للغاز:  حسب الضروف التشغيلية التالية 

الم��واد (ول لم�ادة النفث��ا الثقيل�ة أثبت��ت النت�ائج العملي�ة ان نس��بة التح� .)°م 480-510(تت�راوح ب�ين 
ت��زداد م��ع زي��ادة درج��ة ح��رارة التفاع��ل وتق��ل م��ع زي��ادة الس��رعة ) البرافيني��ة والم��واد النفثيني��ة

للم�واد العطري��ة والمركب��ات الخفيف�ة ت��زداد لجمي��ع   (yield)ك��ذلك ل�وحظ ان ا1نتاجي��ة. الفراغي�ة
ابق كبي�ر ب�ين النت�ائج العملي�ة للبح�ث أثبت�ت النت�ائج وج�ود تط� .انواع العوامل المساعدة المحضرة

  وذل�ك م�ن خ��ل دراس�ة)  19.50%  - 4.18(% والنتائج النظرية ونسبة أنحراف تتراوح بين 
 ). وتوزيع درجة الحرارة, نسبة التحول, توزيع  التراكيزللمواد الداخلة والناتجة( 


