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  ظم وطرق وحمفزات إلنتاج منتج خامن
  امللخص 

يتعلــق االخــرتاع بــتالمس مــادة تغذيــة خــام مــع حمفــز واحــد أو أكثــر ينــتج النــاتج اإلمجــايل الــذي 
م وضـــغط 525ويكـــون املنـــتج اخلـــام عبـــارة عـــن خلـــيط ســـائل عنـــد . يشـــتمل علـــى املنـــتج اخلـــام

سكال 0.101 خلـواص األخـرى للمنـتج اخلـام بنسـبة وميكن تغيـري واحـدة أو أكثـر مـن ا. ميجا 
لنسبة للخواص املناظرة ملادة التغذية اخلام% 10   . على األقل 



 

 

  ظم وطرق وحمفزات إلنتاج منتج خامن

  الوصف الكامل

  :اخللفية التقنية

يتعلـــق االخـــرتاع احلـــايل بشـــكل عـــام بـــنظم وطـــرق وحمفـــزات ملعاجلـــة تغذيـــة خـــام وبرتكيبـــات ميكـــن 
ستخدام ت وبشكل حمدد جداً، تتعلق مناذج معينـة مـذكورة . لك النظم والطرق واحملفزاتإنتاجها 

تـج إمجـايل، حيـث يشـتمل النـاتج  يف هذه الوثيقة بنظم وطرق وحمفـزات لتحويـل تغذيـة خـام إىل 
 5 0.101م وضــغط 525اإلمجــايل علــى املنــتج اخلــام الــذي يكــون عبــارة عــن خلــيط ســائل عنــد 

ســكال ويتضــمن خاصــية واحــد لنســبة للخاصــية املنــاظرة للمنــتج ميجا ة أو أكثــر ميكــن تغيريهــا 
  .اخلام

ويتم بشكل شائع اإلشارة إىل املـواد اخلـام الـيت تتضـمن واحـدة أو أكثـر مـن اخلـواص املناسـبة الـيت 
ســتخدام مرافــق تقليديــة  ً أو املعاجلــة  لنقــل إقتصــاد كمــواد خــام غــري "ال تســمح للمــواد اخلــام 

 10  ".مفيدة

ت احلمضـية الـيت تسـهم يف الـرقم احلمضـي وميكن للم واد اخلام غري املفيدة أن تشتمل على املكـو
مرتفـع  TANوميكن للمواد اخلام غـري املفيـدة الـيت يكـون هلـا . ملادة التغذية اخلام") TAN("الكلي 

ت املعدنيـــة أثنـــاء نقـــل و كـــل املكـــو  .أو معاجلـــة املـــواد اخلـــام غـــري املفيـــدة/نســـبياً أن تســـهم يف 
ت  ت احلمضية من املواد اخلام غـري املفيـدة أن يتضـمن تعـادل كيميـائي ملكـو وميكن إلزالة املكو

أو /وميكـن كبـديل اسـتخدام معـادن مقاومـة للتآكـل يف نقـل املعـدات و. محضية مع قواعـد خمتلفـة 15 

لتـــايل، فقـــد . معـــدات املعاجلـــة ويتضـــمن اســـتخدام معـــدن مقـــاوم للتآكـــل غالبـــاً نفقـــات كبـــرية، و
وميكـــن لطريقـــة . يكـــون مـــن غـــري املفضـــل اســـتخدام املعـــدن املقـــاوم للتآكـــل يف املعـــدات املوجـــودة

كل للمواد اخلـام غـري املفيـدة قبـل نقـل و أو معاجلـة /أخرى ملنع التآكل أن تتضمن إضافة موانع 



 

 

تخدمة وميكن الستخدام موانـع التآكـل أن يـؤثر سـلبياً علـى املعـدات املسـ. املواد اخلام غري املفيدة
  .أو جودة املنتجات الناجتة من املواد اخلام/يف معاجلة املواد اخلام و

ت مرتفعـة نسـبياً مـن املـواد املتبقيـة وتتجـه تلـك . وحتتوي املواد اخلام غري املفيدة غالباً على مسـتو
هظـــة التكلفـــة يف النقـــل و ت املرتفعـــة للمـــادة املتبقيـــة إىل أن تكـــون صـــعبة و ة أو املعاجلـــ/املســـتو

 5  .ستخدام املرافق التقليدية

 ً مثــل الكربيــت (وحتتــوي املــواد اخلــام غــري املفيــدة غالبــاً علــى ذرات غــري متجانســة مربوطــة عضــو
ً يف بعـــض ). واألكســـجني والنيرتوجـــني وميكـــن أن يكـــون للـــذرات غـــري املتجانســـة املربوطـــة عضـــو

ثرياً معاكساً على احملفزات   .احلاالت 

ت املعدنيـة مثـل وميكن للمواد اخلام  غـري املفيـدة أن تشـتمل علـى كميـات مرتفعـة نسـبياً مـن امللـو
ديوم و ت املعدنيـة . أو احلديـد/النيكل والفا وأثنـاء معاجلـة تلـك املـواد اخلـام، ميكـن ترسـيب امللـو 10 

ت املعدنيــة علــى ســطح احملفــز أو يف احلجــم الفجــوى للمحفــز/و وميكــن لتلــك . أو مركبــات امللــو
  .ن تؤدي إىل إخنفاض يف فعالية احملفزالرتسبات أ

أو ترســيبه علــى أســطح احملفــز مبعــدل ســريع أثنــاء معاجلــة املــواد اخلــام /وميكــن تكــوين فحــم كــوك و
وميكــن . وقــد يكــون مــن املكلــف تنشــيط الفعاليــة احلفزيــة حملفــز ملــوث بفحــم الكــوك. غــري املفيــدة

أو تـؤدي إىل /يط أن تقلل من فعالية احملفـز وأيضاً لدرجات احلرارة املرتفعة املستخدمة أثناء التنش 15 

  .تلف احملفز

وميكــن للمــواد اخلــام غــري املفيــدة أن تشــتمل علــى معــادن يف األمــالح املعدنيــة لألمحــاض العضــوية 
ســيوم و( وال يــتم عــادة فصــل املعــادن املوجــودة يف األمــالح ). أو الصــوديوم/مثــل الكالســيوم والبو

أو /مــواد خــام غــري مفيــدة بعمليــات تقليديــة مثــل نــزع األمــالح واملعدنيــة لألمحــاض العضــوية مــن 
حلمض  20  .الغسيل 



 

 

ويـــتم غالبـــاً مواجهـــة معاجلـــات يف العمليـــات التقليديـــة عنـــدما توجـــد معـــادن يف األمـــالح املعدنيـــة 
ديوم اللذين يرتسبان عادة قرب السـطح اخلـارجي . لألمحاض العضوية وعلى عكس النيكل والفا

ل مميـز ترســيب املعــادن املوجــودة يف األمـالح املعدنيــة لألمحــاض العضــوية يف للمحفـز، ميكــن بشــك
لتحديـــد عنــد اجلـــزء العلــوي لطبقـــة احملفـــز . أحجــام الفجـــوات املوجــودة بـــني جســيمات احملفـــز، و

فعلـــى ســـبيل املثـــال، تـــؤدي املعـــادن املوجـــودة يف األمـــالح املعدنيـــة لألمحـــاض العضـــوية عنـــد اجلـــزء  5 

دة يف إخنفاض الضغط خالل الطبقـة وميكنهـا بفعاليـة سـد العلوي لطبقة احملف ز بشكل عام إىل ز
وعالوة على ذلك، ميكن للمعـادن املوجـودة يف األمـالح املعدنيـة لألمحـاض العضـوية . طبقة احملفز

  .أن تؤدي إىل ختميد سريع للمحفزات

كـن ملرافـق املعاجلـة ومي. وميكن للمواد اخلام غري املفيدة أن تشتمل على مركبات أكسجني عضـوية
جـــم علـــى األقـــل مـــن  0.002الـــيت تعـــاجل املـــواد اخلـــام غـــري املفيـــدة مبحتـــوى لألكســـجني مقـــداره  10 

وميكـــن . األكســـجني لكـــل جـــم مـــن املـــادة اخلـــام غـــري املفيـــدة أن تواجـــه مشـــكالت أثنـــاء املعاجلـــة
مثــل (كســدة ملركبــات األكســجني العضــوية عنــد تســخينها أثنــاء املعاجلــة تكــوين مركبــات عاليــة األ

كســدة الكحــوالت و/مركبــات الكيتــون و كســدة /أو األمحــاض املتكونــة  أو األمحــاض املتكونــة 
كـــل أو تلـــوث /الـــيت يصـــعب إزالتهـــا مـــن املـــادة اخلـــام املعاجلـــة و) اإلثـــريات أو ميكـــن أن ُحتـــدث 

 15  .للمعدات أثناء املعاجلة وتؤدي إىل إنسدادات يف خطوط النقل

ت قليلــة اهليــدروجني وميكــن للمــواد اخلــام غــري وعنــد معاجلــة . املفيــدة أن تشــتمل علــى هيــدروكربو
ت قليلــة اهليــدروجني، فــإن األمــر يتطلــب بشــكل عــام إضــافة كميــات منســجمة مــن  هيــدروكربو

جتـة مـن عمليـات التكسـري وميكـن . اهليدروجني، وخصوصاً إذا كان يتم إنتـاج أجـزاء غـري مشـبعة 
 تتضـمن عـادة اسـتخدام حمفـز هدرجـة نشـط، أن حتتـاج ملنـع األجـزاء للهدرجة أثناء املعاجلة، واليت

أو مرتفـــع /ويعتـــرب اهليـــدروجني مرتفـــع التكلفـــة يف إنتاجـــه و. غـــري املشـــبعة مـــن تكـــوين فحـــم كـــوك 20 

  .التكلفة يف النقل إىل مرافق املعاجلة



 

 

ومييـل . افـق التقليديـةوتتجه املواد اخلام غري املفيـدة أيضـاً ألظهـار عـدم الثبـات أثنـاء املعاجلـة يف املر 
ت أثناء املعاجلة و أو تكوين منتجـات /عدم ثبات املادة اخلام إىل أن يؤدي إىل فصل طور املكو

ين أكسيد الكربون(نوية غري مرغوب فيها    ).مثل كربتيد اهليدروجني واملاء و

غـري مفيـدة بـدون وينقص العمليات التقليدية غالباً القدرة على تغري خاصـية منتقـاة يف مـادة خـام 
فعلــى ســبيل املثــال، يــنقص . تغيــري خــواص أخــرى بشــكل كبــري أيضــاً يف املــادة اخلــام غــري املفيــدة 5 

يف مـادة خـام غـري مفيـدة يف حـني يتغـري يف  TANالعمليات التقليدية غالباً القدرة على خفض الــ 
ت معينـة  ملقـدار املطلـوب حملتـوى مكـو ت املعدنيـةمثـل الكربيـت أو امل(نفس الوقـت فقـط  ) لـو

  .يف املادة اخلام غري املفيدة

وتشتمل بعض عمليات حتسني جودة املادة اخلـام علـى إضـافة خمفـف إىل املـواد اخلـام غـري املفيـدة 
ت الـــيت تســـهم يف اخلـــواص غـــري املفيـــدة ومـــع ذلـــك، فـــإن إضـــافة . خلفـــض النســـبة الوزنيـــة للمكـــو 10 

اخلـام غــري املفيــدة بسـبب تكــاليف املخفــف  املخفـف تزيــد بشـكل عــام مــن تكـاليف معاجلــة املــواد
وميكـن إلضـافة خمفـف إىل مـادة خـام غــري . أو التكـاليف الزائـدة ملعاجلـة املـواد اخلـام غـري املفيــدة/و

  .مفيدة يف بعض احلاالت أن يقلل من تركيز تلك املادة اخلام

رز ملـــــاي 6.277.269لســـــودهاكار وآخـــــرين، ورقـــــم  6.547.957والـــــرباءات األمريكيـــــة رقـــــم 
لبـــريدين وآخـــرين، ورقـــم  5.928.502جلرانـــد وآخـــرين، ورقـــم  6.063.266وآخـــرين، ورقـــم  15 

لرتاشـــــــــــــيت وآخـــــــــــــرين، ورقـــــــــــــم  5.897.769لبـــــــــــــريدين وآخـــــــــــــرين، ورقـــــــــــــم  5.914.030
لتناكا وآخرين، تصـف عمليـات ونظـم  5.851.381لرتاشيت وآخرين، ورقم  5.871.636

فإن العمليات والـنظم واحملفـزات املـذكورة يف تلـك ومع ذلك، . وحمفزات عديدة ملعاجلة املواد اخلام
  .الرباءات قيدت قابلية التطبيق بسبب العديد من املشاكل الفنية املبينة سابقاً 



 

 

 TANمثـل (واخلالصة، أن املواد اخلام غري املفيدة يكون هلا بشكل عام خواص غري مرغوب فيها 
أو امليـل إىل اسـتهالك كميـات كبـرية /ملعاجلـة ومرتفع نسبياً، وامليل إىل أن تصـبح غـري مركـزة أثنـاء ا

وتشتمل خواص غري مرغوب فيها أخرى على مقادير عاليـة ). نسبياً من اهليدروجني أثناء املعاجلة
ت غــــري مرغــــوب فيهــــا  ً (نســــبياً ملكــــو مثــــل املــــادة املتبقيــــة وذرات غــــري متجانســــة مربوطــــة عضــــو

ت معدنيـة ومعـادن موجـودة يف األمـالح امل أو مركبـات عضـوية /عدنيـة لألمحـاض العضـوية ووملو 5 

أو مرافـق /وتتجه تلك اخلواص إىل إحداث مشاكل يف النقل التقليدي و). حتتوي على أكسجني
لعمليـة و كل زائد وإخنفاض عمر احملفز، وإنسـدادات  أو اسـتخدام /املعاجلة، اليت تشتمل على 

لتــايل، تكــون ه. زائــد للهيــدروجني أثنــاء املعاجلــة نــاك حاجــة إقتصــادية وفنيــة كبــرية لــنظم وطــرق و
. أو حمفزات مطورة لتحويل املواد اخلام غري املفيدة إىل منتجات خام خبواص مرغوب فيها جداً /و

أو حمفزات ميكنها تغيري خواص منتقاة يف /وهناك أيضاً حاجة إقتصادية وفنية كبرية لنظم وطرق و 10 

  .إلنتقائي فقط خلواص أخرى يف املادة اخلام غري املفيدةاملادة اخلام غري املفيدة أثناء التغيري ا

  :الكشف عن االخرتاع

تتعلق االخرتاعات املذكورة يف هذه الوثيقة بشكل عام بنظم وطرق وحمفـزات لتحويـل تغذيـة خـام 
تــــج إمجـــــايل يتضـــــمن منـــــتج خــــام وغـــــاز غـــــري قابـــــل للتكثيــــف يف بعـــــض النمـــــاذج وتتعلـــــق . إىل 

هـــذه الوثيقـــة بشـــكل عـــام أيضـــاً برتكيبـــات حتتـــوي علىتوليفـــات جديـــدة االخرتاعـــات املـــذكورة يف  15 

ت فيها سـتخدام الـنظم والطـرق املـذكورة يف هـذه . للمكو وميكن احلصول على تلـك الرتكيبـات 
  .الوثيقة

تالمـس مـادة تغذيـة خـام مـع حمفـز واحـد : ويوفر االخرتاع طريقة إلنتاج منتج خـام، يشـتمل علـى
اإلمجايل الـذي يشـتمل علـى املنـتج اخلـام، وحيـث يكـون املنـتج اخلـام عبـارة  أو أكثر إلنتاج الناتج
سكال، ويكون لتغذية اخلام  0.101م وضغط 525عن خليط سائل عند  مقداره  TANميجا 20 



 

 

على األقل وحمفز واحد على األقل له توزيع حجم مسامي بقطر مسامي متوسط يف مـدى  0.3
علـــى األقـــل يف % 60عـــدد إمجـــايل للمســـام مقـــداره اجنســـرتوم، وب 180اجنســـرتوم إىل  90مـــن 

أجنسرتوم للقطر املسـامي املتوسـط، حيـث يكـون  45توزيع حبجم مسامي له قطر مسامي ضمن 
، والـتحكم يف D4282لطريقة  ASTMتوزيع احلجم املسامي مثلما مت حتديده بواسطة مواصفات 

 TAN  5علــى األكثــر مــن % 90مقــداره  TANظــروف الــتالمس حبيــث يكــون لــذلك املنــتج اخلــام 

لطريقـة   ASTMمثلمـا مت حتديـده بواسـطة مواصـفات  TANمادة التغذيـة اخلـام، حيـث يكـون الــ 
D664.  

تالمـس مـادة تغذيـة خـام مـع حمفـز : ويوفر االخرتاع أيضاً طريقـة إلنتـاج منـتج خـام، تشـتمل علـى
ام، وحيـث يكـون املنـتج اخلـام واحد أو أكثر إلنتاج الناتج اإلمجايل الـذي يشـتمل علـى املنـتج اخلـ

سـكال، ويكـون لتغذيـة اخلـام  0.101م وضـغط 525عبارة عن خليط سائل عنـد   TAN 10ميجا

على األقل وحمفز واحـد علـى األقـل لـه توزيـع حجـم مسـامي بقطـر مسـامي متوسـط  0.3مقداره 
ون ويكـ D4282لطريقـة  ASTMاجنسرتوم على األقل، مثلما مت حتديـده بواسـطة مواصـفات  90

: جــم 0.08جــم إىل  0.0001للمحفــز توزيــع للحجــم املســامي لــه بكــل جــرام مــن احملفــز مــن 
موليبـــدنوم، أو واحـــد أو أكثـــر مـــن مركبـــات املوليبـــدنوم، وحمســـوب كـــوزن للموليبـــدنوم أو خالئـــط 

علـى األكثـر % 90مقـداره  TANمنها والتحكم يف ظروف الـتالمس حبيـث يكـون للمنـتج اخلـام  15 

ملواصــــفات  TANيــــة اخلــــام، حيــــث يكــــون الـــــ مــــادة التغذ TANمــــن   ASTMمثلمــــا مت حتديــــده 
  .D664لطريقة  

تالمـس مـادة تغذيـة خـام مـع حمفـز : ويوفر االخرتاع أيضاً طريقـة إلنتـاج منـتج خـام، يشـتمل علـى
واحد أو أكثـر إلنتـاج النـاتج اإلمجـايل الـذي يشـتمل علـى املنـتج اخلـام، حيـث يكـون املنـتج اخلـام 

ســــكال، ويكـــون ملــــادة التغذيـــة اخلــــام  0.101م وضـــغط 525عنــــد خلـــيط ســـائل   TAN 20ميجا

ملواصــفات  0.3مقــداره  ، وحمفــز واحــد علــى ASTM D664علــى األقــل، مثلمــا مت حتديــد ذلــك 



 

 

أجنسـرتوم علـى األقـل، مثلمـا  180األقل له توزيع حجـم مسـامي بقطـر مسـامي متوسـط مقـداره 
ملواصــــفات  ، ويكــــون للمحفــــز توزيــــع حلجــــم املســــام D4282  لطريقــــة ASTMمت حتديــــد ذلــــك 

للجــدول الــدوري، ومركــب واحــد أو أكثــر ) 6(يشــتمل علــى معــدن واحــد أو أكثــر مــن العمــود 
للجـــدول الـــدوري وخالئـــط منهـــا، والـــتحكم يف ظـــروف ) 6(ملعـــدن واحـــد أو أكثـــر مـــن العمـــود 

مــادة التغذيــة  TANعلــى األكثــر مــن % 90مقــداره  TANالــتالمس حبيــث يكــون للمنــتج اخلــام  5 

ملواصفات  TANاخلام، وحيث يكون الـ    .D664لطريقة   ASTMمثلما مت حتديده 

تالمـس مـادة تغذيـة خـام مـع حمفـز : ويوفر االخرتاع أيضاً طريقـة إلنتـاج منـتج خـام، يشـتمل علـى
 واحد أو أكثـر إلنتـاج النـاتج اإلمجـايل الـذي يشـتمل علـى املنـتج اخلـام، حيـث يكـون املنـتج اخلـام

ســــكال، ويكـــون ملــــادة التغذيـــة اخلــــام  0.101م وضـــغط 525خلـــيط ســـائل عنــــد   TANميجا
ملواصــفات  0.3مقــداره  ، وحمفــز واحــد علــى ASTM D664علــى األقــل، مثلمــا مت حتديــد ذلــك  10 

أجنسـرتوم علـى األقـل، مثلمـا  180األقل له توزيع حجـم مسـامي بقطـر مسـامي متوسـط مقـداره 
ملواصــفات  : ، وحمفــز واحــد علــى األقــل يشــتمل علــىD4282لطريقــة   ASTMمت حتديــد ذلــك 

للجـــدول الـــدوري، أو مركـــب واحـــد أو أكثـــر ملعـــدن ) 6(معـــدن واحـــد أو أكثـــر مـــن العمـــود ) أ(
معـــدن واحـــد  أو ) ب(للجـــدول الـــدوري، أو خالئـــط منهـــا، و) 6(واحـــد أو أكثـــر مـــن العمـــود 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  15  أكثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 10(و أكثــــر ملعــــدن واحــــد أو أكثــــر مــــن العمــــود للجــــدول الــــدوري، أو مركــــب واحــــد أ) 10(
  للجـــــدول الـــــدوري، أو خالئـــــط منهـــــا، وحيـــــث تكـــــون النســـــبة اجلزيئيـــــة إلمجـــــايل معـــــادن العمـــــود 

، والـــتحكم يف ظــروف الـــتالمس 10إىل  1يف مـــدى مــن ) 6(إىل إمجــايل معـــادن العمــود ) 10(
التغذيـــة اخلـــام،  مـــادة TANعلـــى األكثـــر مـــن % 90مقـــداره  TANحبيـــث يكـــون للمنـــتج اخلـــام 

ملواصفات  TANوحيث يكون الـ   D664.  20لطريقة   ASTMمثلما مت حتديده 



 

 

تالمـس مـادة تغذيـة خـام مـع حمفـز : ويوفر االخرتاع أيضاً طريقـة إلنتـاج منـتج خـام، تشـتمل علـى
واحد أو أكثـر إلنتـاج النـاتج اإلمجـايل الـذي يشـتمل علـى املنـتج اخلـام، حيـث يكـون املنـتج اخلـام 

ســــكال، ويكـــون ملــــادة التغذيـــة اخلــــام  0.101م وضـــغط 525ط ســـائل عنــــد خلـــي  TANميجا
حمفـز أول، ويكـون للمحفـز األول ) أ: (على األقل، ويتضمن احملفز الواحـد أو أكثـر 0.3مقداره 

معــدن واحــد أو أكثــر مــن : جــرام مــن 0.06إىل  0.0001بكــل جــرام مــن احملفــز األول، مــن  5 

) 6(و مركــب واحــد أو أكثــر ملعــدن واحــد أو أكثــر مــن العمــود للجــدول الــدوري، أ) 6(العمــود 
ن، ويكـــون للمحفـــز ) ب(للجـــدول الـــدوري، حمســـوب كـــوزن ملعـــدن أو خالئـــط منهـــا، و حمفـــز 

معـدن واحـد أو أكثـر مـن العمـود : جرام على األقل من 0.02الثاين بكل جرام من احملفز الثاين 
للجـدول ) 6(دن واحـد أو أكثـر مـن العمـود للجدول الدوري، أو مركب واحـد أو أكثـر ملعـ) 6(

ـــتالمس حبيـــث يكـــون  ـــتحكم يف ظـــروف ال ـــدوري، حمســـوب كـــوزن ملعـــدن أو خالئـــط منهـــا، وال ال 10 

مـادة التغذيـة اخلـام، وحيـث يكـون الــ  TANعلـى األكثـر مـن  % 90مقداره  TANللمنتج اخلام 
TAN   ملواصفات   .D664لطريقة   ASTMمثلما مت حتديده 

) 5(معـــدن واحـــد أو أكثـــر مـــن العمـــود ) أ: (اع أيضـــاً تركيبـــة حمفـــز، تشـــتمل علـــىويـــوفر االخـــرت 
للجــــدول ) 5(للجـــدول الـــدوري، أو مركـــب واحـــد أو أكثـــر ملعـــدن واحـــد أو أكثـــر مـــن العمـــود 

جم على األقـل  0.1مادة حاملة هلا حمتوى ثيتا ألومينا مقداره ) ب(الدوري، أو خالئط منها، و 15 

ن املـادة احلاملـة، مثلمـا مت حتديـد ذلـك حبيـود األشـعة السـينية، وحيـث من ثيتا ألومينا بكل جـم مـ
أجنســرتوم، مثلمـــا مت  230يكــون للمحفــز توزيــع حجـــم مســامي بقطــر مســامي متوســـط مقــداره 

ملواصفات    .D664لطريقة   ASTMحتديد ذلك 

) 6(د معـــدن واحـــد أو أكثـــر مـــن العمـــو ) أ: (ويـــوفر االخـــرتاع أيضـــاً تركيبـــة حمفـــز، تشـــتمل علـــى
للجــــدول ) 6(للجـــدول الـــدوري، أو مركـــب واحـــد أو أكثـــر ملعـــدن واحـــد أو أكثـــر مـــن العمـــود  20 

جم على األقـل  0.1مادة حاملة هلا حمتوى ثيتا ألومينا مقداره ) ب(الدوري، أو خالئط منها، و



 

 

من ثيتا ألومينا بكل جـم مـن املـادة احلاملـة، مثلمـا مت حتديـد ذلـك حبيـود األشـعة السـينية، وحيـث 
أجنســرتوم، مثلمـــا مت  230يكــون للمحفــز توزيــع حجـــم مســامي بقطــر مســامي متوســـط مقــداره 

ملواصفات    .D664لطريقة   ASTMحتديد ذلك 

) 5(معـــدن واحـــد أو أكثـــر مـــن العمـــود ) أ: (ويـــوفر االخـــرتاع أيضـــاً تركيبـــة حمفـــز، تشـــتمل علـــى
للجــــدول ) 5(العمـــود للجـــدول الـــدوري، أو مركـــب واحـــد أو أكثـــر ملعـــدن واحـــد أو أكثـــر مـــن  5 

للجـــدول الـــدوري أو مركـــب واحـــد أو أكثـــر ) 6(الـــدوري، أو معـــدن واحـــد أو أكثـــر مـــن العمـــود 
مادة حاملـة هلـا ) ب(للجدول الدوري، أو خالئط منها، و) 6(ملعدن واحد أو أكثر من العمود 

مثلمـا مت  جـم مـن ثيتـا ألومينـا بكـل جـم مـادة حاملـة علـى األقـل، 0.1حمتوى ثيتا ألومينـا مقـداره 
حتديــد ذلــك حبيــود األشــعة الســينية، وحيــث يكــون للمحفــز توزيــع حجــم مســامي بقطــر مســامي 

ملواصـفات  230متوسط مقداره  لطريقـة   ASTMاجنسرتوم على األقـل، مثلمـا مت حتديـد ذلـك  10 

D664.  

دمــج مــادة حاملــة مــع معــدن واحــد أو : ويــوفر االخــرتاع أيضــاً طريقــة إلنتــاج حمفــز، تشــتمل علــى
أكثر لتكوين خليط مـن املـادة احلاملـة واملعـدن، حيـث يشـتمل املـادة احلاملـة ثيتـا ألومينـا، ومعـدن 

للجــدول الــدوري، ومركــب ) 5(واحــد أو أكثــر يشــتمل علــى معــدن واحــد أو أكثــر مــن العمــود 
للجــــدول الــــدوري، أو خالئــــط منهــــا، ) 5(واحــــد أو أكثــــر ملعــــدن واحــــد أو أكثــــر مــــن العمــــود  15 

م 5400ريــة خللــيط املــادة احلاملــة للثيتــا ألومينــا واملعــدن عنــد درجــة حــرارة مقــدارها واملعاجلــة احلرا
علــى األقــل، وتكــوين احملفــز، حيــث يكــون للمحفــز توزيــع ححــم مســامي بقطــر مســامي متوســط 

ملواصــــــفات  230مقـــــداره    لطريقــــــة  ASTMاجنســــــرتوم علــــــى األقــــــل، مثلمـــــا مت حتديــــــد ذلــــــك 
D664.  



 

 

دمــج مــادة حاملــة مــع معــدن واحــد أو : ريقــة إلنتــاج حمفــز، تشــتمل علــىويــوفر االخــرتاع أيضــاً ط
أكثر لتكوين خليط مـن املـادة احلاملـة واملعـدن، حيـث يشـتمل املـادة احلاملـة ثيتـا ألومينـا، ومعـدن 

للجــدول الــدوري، ومركــب ) 6(واحــد أو أكثــر يشــتمل علــى معــدن واحــد أو أكثــر مــن العمــود 
للجــــدول الــــدوري، أو خالئــــط منهــــا، ) 6(مــــن العمــــود  واحــــد أو أكثــــر ملعــــدن واحــــد أو أكثــــر

م 5400واملعاجلــة احلراريــة خللــيط املــادة احلاملــة للثيتــا ألومينــا واملعــدن عنــد درجــة حــرارة مقــدارها  5 

علــى األقــل، وتكــوين احملفــز، حيــث يكــون للمحفــز توزيــع ححــم مســامي بقطــر مســامي متوســط 
ملواصــــــفات اجنســــــرتوم علــــــى األقــــــل، مثلمـــــا مت حتديــــــ 230مقـــــداره    لطريقــــــة  ASTMد ذلــــــك 

D664  .  

تالمـس مـادة تغذيـة خـام مـع حمفـز : ويوفر االخرتاع أيضاً طريقـة إلنتـاج منـتج خـام، تشـتمل علـى
واحد أو أكثـر إلنتـاج النـاتج اإلمجـايل الـذي يشـتمل علـى املنـتج اخلـام، حيـث يكـون املنـتج اخلـام  10 

سـكال، ويكـون ملـادة التغذيـة اخلـام ميجا 0.101م وضـغط 525عبارة عـن خلـيط سـائل عنـد 
TAN  علــى األقــل، وحمفــز واحــد علــى األقــل لــه توزيــع حجــم مســامي بقطــر مســامي  0.3مقـداره

ملواصــــفات  180متوســــط مقــــداره    لطريقــــة  ASTMاجنســــرتوم علــــى األقــــل، مثلمــــا مت حتديــــده 
D4282د أو أكثــر مــن ، ويكـون للمحفــز توزيــع للحجــم املســامي يتضــمن ثيتــا ألومينــا ومعــدن واحــ
) 6(للجـــدول الـــدوري، ومركـــب واحـــد أو أكثـــر ملعـــدن واحـــد أو أكثـــر مـــن العمـــود ) 6(العمـــود  15 

للجـــدول الـــدوري، أو خالئـــط منهـــا، والـــتحكم يف ظـــروف الـــتالمس حبيـــث يكـــون للمنـــتج اخلـــام 
TAN  على األكثر من % 90مقدارهTAN  مـادة التغذيـة اخلـام، حيـث يكـون الــTAN  مثلمـا مت

  .      D664لطريقة  ASTMملواصفات حتديده 

تالمـس مـادة تغذيـة خـام مـع حمفـز : ويوفر االخرتاع أيضاً طريقـة إلنتـاج منـتج خـام، تشـتمل علـى
واحـــد أو أكثـــر يف وجـــود مصـــدر هيـــدروجني إلنتـــاج النـــاتج اإلمجـــايل الـــذي يشـــتمل علـــى املنـــتج  20 

 0.010وضـــــغط م 525اخلـــــام، حيـــــث يكـــــون املنـــــتج اخلـــــام عبـــــارة عـــــن خلـــــيط ســـــائل عنـــــد 



 

 

ســكال، ويكــون للمنــتج اخلــام  علــى األقــل، ويكــون ملــادة التغذيــة اخلــام  0.3مقــداره  TANميجا
جم أكسـجني بكـل جـم مـن مـادة التغذيـة اخلـام علـى األقـل  0.0001حمتوى أكسجني مقداره 

أجنســرتوم  90وحمفــز واحــد علــى األقــل لــه توزيــع حجــم مســامي بقطــر مســامي متوســط مقــداره 
، والـــتحكم يف ظـــروف D4282لطريقـــة  ASTMمثلمـــا مت حتديـــد ذلـــك مبواصـــفات  علـــى األقـــل،

 TAN 5على األكثر مـن % 90مقداره  TANحبيث يكون للمنتج اخلام  TANالتالمس خلفض الـ 

مــادة التغذيــة اخلــام، وخلفــض حمتــوى املركبــات الــيت حتتــوي علــى أكســجني عضــوي حبيــث يكــون 
علــى األقــل مــن حمتــوى أكســجني مــادة التغذيــة % 90للمنــتج اخلــام حمتــوى أكســجني  مقــداره 

ــــ   ملواصـــفات  TANاخلـــام، وحيـــث يكـــون ال ويكـــون  D664لطريقـــة  ASTMمثلمـــا مت حتديـــده 
ملواصفات    .  E385لطريقة  ASTMحمتوى األكسجني مثلما مت حتديده 

خـام مـع حمفـز تالمـس مـادة تغذيـة : ويوفر االخرتاع أيضاً طريقـة إلنتـاج منـتج خـام، تشـتمل علـى 10 

واحد أو أكثـر إلنتـاج النـاتج اإلمجـايل الـذي يشـتمل علـى املنـتج اخلـام، حيـث يكـون املنـتج اخلـام 
سـكال، ويكـون ملـادة التغذيـة اخلـام  0.101م وضـغط 525عبارة عـن خلـيط سـائل عنـد  ميجا

TAN  0.001علــى األقــل، ويكــون حملفــز واحــد علــى األقــل، بكــل جــم مــن احملفــز  0.1مقــداره 
للجدول الـدوري، أو مركـب واحـد أو ) 6(معدن واحد أو أكثر من العمود : على األقل منجم 

للجدول الدوري، حمسـوب كـوزن للمعـدن أو خالئـط ) 6(أكثر ملعدن واحد أو أكثر من العمود  15 

منهـا، والــتحكم يف حــاالت الــتالمس حبيــث تكـون الســرعة الفراغيــة للســائل يف الســاعة يف منطقــة 
علــى األكثــر مــن % 90مقــداره  TAN، ويكــون للمنــتج اخلــام 1–ســاعة  10الــتالمس أكثــر مــن 

TAN مادة التغذيـة اخلـام، وحيـث يكـون الــ TAN  ملواصـفات لطريقـة  ASTMمثلمـا مت حتديـده 
D664  .  

تالمـس مـادة تغذيـة خـام مـع حمفـز : ويوفر االخرتاع أيضاً طريقـة إلنتـاج منـتج خـام، تشـتمل علـى 20 

مصـــدر هيـــدروجني إلنتـــاج النـــاتج اإلمجـــايل الـــذي يشـــتمل علـــى املنـــتج واحـــد أو أكثـــر يف وجـــود 



 

 

 0.010م وضـــــغط 525اخلـــــام، حيـــــث يكـــــون املنـــــتج اخلـــــام عبـــــارة عـــــن خلـــــيط ســـــائل عنـــــد 
ســكال، ويكــون للمنــتج اخلــام  علــى األقــل، ويكــون ملــادة التغذيــة اخلــام  0.1مقــداره  TANميجا

ة التغذيــة اخلــام علــى األقــل وحمفــز جــم كربيــت بكــل جــم ملــاد 0.0001حمتــوى كربيــت مقــداره 
للجدول الدوري، أو مركب ) 6(واحد على األقل يشتمل على معدن واحد أو أكثر من العمود 

للجــــدول الــــدوري، أو خالئــــط منهــــا، ) 6(واحــــد أو أكثــــر ملعــــدن واحــــد أو أكثــــر مــــن العمــــود  5 

يــدروجني جزيئــي والــتحكم يف ظــروف الــتالمس حبيــث متــتص مــادة التغذيــة اخلــام أثنــاء الــتالمس ه
مبعدل منتقى ملنع فصل طـور مـادة التغذيـة اخلـام أثنـاء الـتالمس، وتكـون السـرعة الفراغيـة للسـائل 

، ويكـــون للمنـــتج اخلـــام 1–ســـاعة  10يف الســـاعة يف منطقـــة تالمـــس واحـــدة أو أكثـــر تزيـــد عـــن 
TAN  علـــى األكثـــر مــن % 90مقــدارهTAN  ى  مـــادة التغذيـــة اخلـــام، ويكــون للمنـــتج اخلـــام حمتـــو

 TAN 10مـــن حمتـــوى كربيـــت مـــادة التغذيـــة اخلـــام، وحيـــث يكـــون الــــ % 130إىل  70كربيـــت مـــن 

ملواصــفات  ، ويكــون حمتــوى الكربيــت مثلمــا مت حتديــده D664لطريقــة  ASTMمثلمــا مت حتديــده 
  .  D4294لطريقة  ASTMملواصفات 

دة تغذيـة خـام مـع حمفـز تالمـس مـا: ويوفر االخرتاع أيضاً طريقـة إلنتـاج منـتج خـام، تشـتمل علـى
واحـــد أو أكثـــر يف وجـــود مصـــدر هيـــدروجني غـــازي إلنتـــاج النـــاتج اإلمجـــايل الـــذي يشـــتمل علـــى 

 15 0.101م وضـــغط 525املنـــتج اخلـــام، حيـــث يكـــون املنـــتج اخلـــام عبـــارة عـــن خلـــيط ســـائل عنـــد 

ـــتالمس  ـــاء ال ـــة اخلـــام أثن ـــتالمس حبيـــث متـــتص مـــادة التغذي ـــتحكم يف ظـــروف ال ســـكال، وال ميجا
  .روجني مبعدل منتقى ملنع فصل طور مادة التغذية اخلام أثناء التالمسهيد

تالمـــس مـــادة تغذيـــة خـــام مـــع : ويـــوفر االخـــرتاع أيضـــاً طريقـــة إلنتـــاج منـــتج خـــام، تشـــتمل علـــى
هيدروجني يف وجود حمفز واحد أو أكثر إلنتـاج النـاتج اإلمجـايل الـذي يشـتمل علـى املنـتج اخلـام، 

ســكال،  0.101م وضــغط 525رة عــن خلــيط ســائل عنــد حيــث يكــون املنــتج اخلــام عبــا ميجا 20 

ـــة  والـــتحكم يف ظـــروف الـــتالمس حبيـــث يـــتم تالمـــس مـــادة التغذيـــة اخلـــام مـــع هيـــدروجني يف حال



 

 

نيـــــة للهيـــــدروجني، وتكـــــون حالـــــة  امتصـــــاص أوىل للهيـــــدروجني وبعدئـــــذ عنـــــد حالـــــة إمتصـــــاص 
نيـة للهيـدروجني ويـتم الـتحكم يف االمتصاص األوىل للهيدروجني خمتلفـة عـن حالـة االمتصـاص الثا

خللــيط   P -امتصــاص اهليــدروجني الصــايف يف حالــة االمتصــاص األوىل للهيــدروجني ملنــع القيمــة 
، وتتغــري خاصــية واحــدة أو 1.5النــاتج اإلمجــايل مــن االخنفــاض إىل أقــل مــن / مــادة التغذيــة اخلــام

لنسبة خلاصية واح% 90أكثر للمنتج اخلام بنسبة   5  .دة أو أكثر ملادة التغذية اخلامعلى األكثر 

تالمـس مـادة تغذيـة خـام مـع حمفـز : ويوفر االخرتاع أيضاً طريقـة إلنتـاج منـتج خـام، تشـتمل علـى
نية إلنتاج الناتج اإلمجـايل  واحد أو أكثر عند درجة حرارة أوىل متبوع بتالمس عند درجة حرارة 

م 525عبــارة عــن خلــيط ســائل عنــد  الــذي يشــتمل علــى املنــتج اخلــام، حيــث يكــون املنــتج اخلــام
سكال، ويكون ملادة التغذية اخلام  0.101وعند ضغط  علـى األقـل،  0.3مقـداره  TANميجا

م  علـى األقـل 530والتحكم يف ظروف الـتالمس حبيـث تكـون درجـة حـرارة الـتالمس األوىل أقـل  10 

لنسـبة  علـى% 90مقداره  TANمن درجة حرارة التالمس الثانية، ويكون للمنتج اخلام  األكثـر 
ملواصــــفات  TANمــــادة التغذيــــة اخلــــام، وحيــــث يكــــون الـــــ  TANإىل   ASTMمثلمــــا مت حتديــــده 

  . D664لطريقة 

تالمـس مـادة تغذيـة خـام مـع حمفـز : ويوفر االخرتاع أيضاً طريقـة إلنتـاج منـتج خـام، تشـتمل علـى
م، حيـث يكـون املنـتج اخلـام واحد أو أكثـر إلنتـاج النـاتج اإلمجـايل الـذي يشـتمل علـى املنـتج اخلـا 15 

سـكال، ويكـون ملـادة التغذيـة اخلـام  0.101م وضـغط 525عبارة عـن خلـيط سـائل عنـد  ميجا
TAN  جـم  0.0001على األقل، ويكون ملادة التغذية اخلام حمتوى كربيت مقـداره  0.3مقداره

عـدن واحـد من الكربيت بكل جم من مادة التغذية اخلام، وتشتمل على حمفز واحد على األقل مل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   أو أكثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للجـدول ) 6(للجدول الدوري، أو مركب واحـد أو أكثـر ملعـدن واحـد أو أكثـر مـن العمـود ) 6( 20 

مقـداره  TANالدوري، أو خالئط منها، والتحكم يف ظروف التالمس حبيث يكـون للمنـتج اخلـام 



 

 

كربيــت مقــداره   مــادة التغذيــة اخلــام، ويكــون للمنــتج اخلــام حمتــوى TANعلــى األكثــر مــن % 90
مثلمـا مت حتديـده  TANمن حمتوى كربيت مادة التغذية اخلام، وحيث يكون الــ % 130إىل  70

ملواصــــفات D664لطريقــــة  ASTMملواصــــفات  ــــده  ــــوى الكربيــــت مثلمــــا مت حتدي ، ويكــــون حمت
ASTM  لطريقةD4294.  

ادة تغذيـة خـام مـع حمفـز تالمـس مـ: ويوفر االخرتاع أيضاً طريقـة إلنتـاج منـتج خـام، تشـتمل علـى 5 

واحد أو أكثـر إلنتـاج النـاتج اإلمجـايل الـذي يشـتمل علـى املنـتج اخلـام، حيـث يكـون املنـتج اخلـام 
سـكال، ويكـون ملـادة التغذيـة اخلـام  0.101م وضـغط 525عبارة عـن خلـيط سـائل عنـد  ميجا

TAN  جـم  0.1مقـداره على األقل، ويكون ملـادة التغذيـة اخلـام حمتـوى مـادة متبقيـة  0.1مقداره
من املادة املتبقيـة بكـل جـم مـن مـادة التغذيـة اخلـام، وتشـتمل علـى حمفـز واحـد علـى األقـل ملعـدن 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن العمـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أو أكثــــــــــــــــــــ  10  واحــــــــــــــــــــ

للجـدول ) 6(للجدول الدوري، أو مركب واحـد أو أكثـر ملعـدن واحـد أو أكثـر مـن العمـود ) 6(
مقـداره  TANيكـون للمنـتج اخلـام الدوري، أو خالئط منها، والتحكم يف ظروف التالمس حبيث 

مـــادة التغذيـــة اخلـــام، ويكـــون للمنـــتج اخلـــام حمتـــوى مـــادة متبقيـــة   TANعلـــى األكثـــر مـــن % 90
 TANمـــن حمتـــوى املـــادة املتبقيـــة ملـــادة التغذيـــة اخلـــام، حيـــث يكـــون الــــ % 130إىل  70مقـــداره 

ملواصــــفات  املتبقيــــة مثلمــــا مت  ، ويكــــون حمتــــوى املــــادةD664لطريقــــة  ASTMمثلمــــا مت حتديــــده  15 

ملواصفات    .D5307لطريقة  ASTMحتديده 

تالمـس مـادة تغذيـة خـام مـع حمفـز : ويوفر االخرتاع أيضاً طريقـة إلنتـاج منـتج خـام، تشـتمل علـى
واحد أو أكثـر إلنتـاج النـاتج اإلمجـايل الـذي يشـتمل علـى املنـتج اخلـام، حيـث يكـون املنـتج اخلـام 

سـكال، ويكـون ملـادة التغذيـة اخلـام   0.101وضـغط  م525عبارة عـن خلـيط سـائل عنـد  ميجا
TAN   علـــى األقـــل، ويكـــون ملـــادة التغذيـــة اخلـــام حمتـــوى  0.1مقـــدارهVGO   جـــم  0.1مقـــداره 20 

VGO  على األقل بكل جم من مادة التغذية اخلام، وحمفـز واحـد علـى األقـل يشـتمل علـى معـدن



 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن العمـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أو أكثــــــــــــــــــــ   واحــــــــــــــــــــ
للجـدول ) 6(ركب واحـد أو أكثـر ملعـدن واحـد أو أكثـر مـن العمـود للجدول الدوري، أو م) 6(

مقـداره  TANالدوري، أو خالئط منها، والتحكم يف ظروف التالمس حبيث يكـون للمنـتج اخلـام 
مقــداره  VGOمــادة التغذيــة اخلــام، ويكــون للمنــتج اخلــام حمتــوى  TANعلــى األكثــر مــن % 90
مثلمـا مت  VGOاخلـام، وحيـث يكـون حمتـوى الــ ملادة التغذية  VGOمن حمتوى الـ % 130 -70 5 

ملواصفات    .D5307لطريقة  ASTMحتديده 

تالمـس مـادة تغذيـة خـام مـع حمفـز : ويوفر االخرتاع أيضاً طريقـة إلنتـاج منـتج خـام، تشـتمل علـى
واحد أو أكثـر إلنتـاج النـاتج اإلمجـايل الـذي يشـتمل علـى املنـتج اخلـام، حيـث يكـون املنـتج اخلـام 

سـكال، ويكـون ملـادة التغذيـة اخلـام  0.101م وضـغط 525عـن خلـيط سـائل عنـد عبارة  ميجا
TAN  على األقل، ويكون أحـد احملفـزات علـى األقـل قابـل للحصـول عليـه بواسـطة 0.3مقداره : 10 

للجدول الدوري، أو مركب واحد أو ) 6(دمج مادة حاملة مع معدن واحد أو أكثر من العمود 
للجـــدول الـــدوري، أو خالئـــط منهـــا، إلنتـــاج مـــادة ) 6(مـــن العمـــود أكثـــر ملعـــدن واحـــد أو أكثـــر 

منتجة حملفز، وتكوين احملفز بتسخني املادة املنتجة للمحفز يف وجود مركب واحد أو أكثر حيتوي 
م، والـتحكم يف ظـروف الـتالمس حبيـث يكـون 5500على ذرة كربيت عند درجة حـرارة أقـل مـن 

 15  .مادة التغذية اخلام TANقل من على األ% 90مقداره  TANللمنتج اخلام 

تالمـس مـادة تغذيـة خـام مـع حمفـز : ويوفر االخرتاع أيضاً طريقة إلنتاج منتج خام، تشـتمل علـى 
واحد أو أكثـر إلنتـاج النـاتج اإلمجـايل الـذي يشـتمل علـى املنـتج اخلـام، حيـث يكـون املنـتج اخلـام 

سـكال، ويكـ 0.101م وضـغط 525عبارة عـن خلـيط سـائل عنـد  ون ملـادة التغذيـة اخلـام ميجا
يــت 5100(م  537.8ســنيت ســتوك علــى األقــل عنــد  10لزوجــة مقــدارها  ، ويكــون ملــادة )فهر

علـى األقـل وحمفـز واحـد علـى األقـل يشـتمل علـى معـدن  10مقدارها  APIالتغذية اخلام جاذبية  20 

لـتالمس للجدول الدوري، أو خالئط منها، والتحكم يف ظروف ا) 6(واحد أو أكثر من العمود 



 

 

علــى األكثــر مــن لزوجــة مــادة %  90م مقــدارها 537.8حبيــث يكــون للمنــتج اخلــام لزوجــة عنــد 
مـــن %  130 -70مقـــدارها  APIم، ويكـــون للمنـــتج اخلـــام لزوجـــة 537.8التغذيـــة اخلـــام عنـــد 

ــــ  مثلمـــا مت حتديـــدها مبواصـــفات  APIملـــادة التغذيـــة اخلـــام، وحيـــث تكـــون جاذبيـــة  APIجاذبيـــة ال
ASTM ة  لطريقـــــD6822 وتكـــــون اللزوجـــــة مثلمـــــا مت حتديـــــدها مبواصـــــفات ،ASTM   لطريقـــــة
D2669.  5 

تالمـس مـادة تغذيـة خـام مـع حمفـز : ويوفر االخرتاع أيضاً طريقـة إلنتـاج منـتج خـام، تشـتمل علـى
واحد أو أكثـر إلنتـاج النـاتج اإلمجـايل الـذي يشـتمل علـى املنـتج اخلـام، حيـث يكـون املنـتج اخلـام 

سـكال، ويكـون ملـادة التغذيـة اخلـام  0.101م وضـغط 525سـائل عنـد  عبارة عـن خلـيط ميجا
TAN  حمفــز واحــد علــى األقــل يشــتمل علــى : ، وحمفــز واحــد أو أكثــر يشــتمل علــى0.1مقــداره

ديوم، أو خالئـــط منهـــا، وحمفـــز إضـــايف، حيـــث  ديوم، أو واحـــد أو أكثـــر مـــن مركبـــات الفـــا فـــا 10 

، أو مركـــب واحـــد أو أكثـــر )6(و أكثــر مـــن العمـــود يشــتمل احملفـــز اإلضـــايف علـــى معـــدن واحـــد أ
، أو توليفــات منهــا، والــتحكم يف ظــروف الــتالمس حبيــث )6(ملعــدن واحــد أو أكثــر مــن العمــود 

مـــادة التغذيـــة اخلـــام، وحيـــث  TANعلـــى األكثـــر مـــن % 90مقـــداره  TANيكـــون للمنـــتج اخلـــام 
  .D664لطريقة   ASTMمثلما مت حتديده مبواصفات  TANيكون الـ 

تالمـس مـادة تغذيـة خـام مـع حمفـز : ويوفر االخرتاع أيضاً طريقـة إلنتـاج منـتج خـام، تشـتمل علـى 15 

واحد أو أكثـر إلنتـاج النـاتج اإلمجـايل الـذي يشـتمل علـى املنـتج اخلـام، حيـث يكـون املنـتج اخلـام 
سـكال، ويكـون ملـادة التغذيـة اخلـام  0.101م وضـغط 525عبارة عـن خلـيط سـائل عنـد  ميجا

TAN على األقل، وإنتاج هيـدروجني أثنـاء الـتالمس، والـتحكم يف ظـروف الـتالمس  0.1داره مق
مـــادة التغذيـــة اخلـــام،  TANعلـــى األكثـــر مـــن % 90مقـــداره  TANحبيـــث يكـــون للمنـــتج اخلـــام 

ملواصفات  TANوحيث يكون الـ   D664 .  20لطريقة  ASTMمثلما مت حتديده 



 

 

تالمـس مـادة تغذيـة خـام مـع حمفـز : خـام، تشـتمل علـىويوفر االخرتاع أيضاً طريقـة إلنتـاج منـتج 
واحد أو أكثـر إلنتـاج النـاتج اإلمجـايل الـذي يشـتمل علـى املنـتج اخلـام، حيـث يكـون املنـتج اخلـام 

سـكال، ويكـون ملـادة التغذيـة اخلـام   0.101م وضـغط 525عبارة عـن خلـيط سـائل عنـد  ميجا
TAN  ديوم أو مركــب واحــد  علــى األقــل، وحمفــز واحــد علــى األقــل 0.1مقــداره يشــتمل علــى فــا

ديوم أو خالئط منهـا، والـتحكم يف ظـروف الـتالمس حبيـث تكـون درجـة حـرارة  أو أكثر من الفا 5 

 TANعلى األكثر من % 90مقداره  TANم على األقل، ويكون للمنتج اخلام 5200التالمس 
ملواصفات TANمادة التغذية اخلام، وحيث يكون الـ    .D664لطريقة  ASTM مثلما مت حتديده 

تالمـس مـادة تغذيـة خـام مـع حمفـز : ويوفر االخرتاع أيضاً طريقـة إلنتـاج منـتج خـام، تشـتمل علـى
واحد أو أكثـر إلنتـاج النـاتج اإلمجـايل الـذي يشـتمل علـى املنـتج اخلـام، حيـث يكـون املنـتج اخلـام 

سـكال، ويكـون ملـادة ا 0.101م وضـغط 525عبارة عـن خلـيط سـائل عنـد  لتغذيـة اخلـام ميجا 10 

TAN  ديوم أو مركــب واحــد  0.1مقــداره علــى األقــل، وحمفــز واحــد علــى األقــل يشــتمل علــى فــا
ديوم أو خالئط منها، وتوفري غـاز يتضـمن مصـدر للهيـدروجني أثنـاء الـتالمس،  أو أكثر من الفا

لــتالمس ويــتم تــوفري تــدفق الغــاز يف اجتــاه يقابــل تــدفق مــادة التغذيــة اخلــام، والــتحكم يف ظــروف ا
مـــادة التغذيـــة اخلـــام،  TANعلـــى األكثـــر مـــن % 90مقـــداره  TANحبيـــث يكـــون للمنـــتج اخلـــام 

ملواصفات  TANوحيث يكون الـ   D664.  15لطريقة  ASTMمثلما مت حتديده 

تالمـس مـادة تغذيـة خـام مـع حمفـز : ويوفر االخرتاع أيضاً طريقـة إلنتـاج منـتج خـام، تشـتمل علـى
تج اإلمجـايل الـذي يشـتمل علـى املنـتج اخلـام، حيـث يكـون املنـتج اخلـام واحد أو أكثـر إلنتـاج النـا

سـكال، ويكـون ملـادة التغذيـة اخلـام  0.101م وضـغط 525عبارة عـن خلـيط سـائل عنـد  ميجا
جـم علـى األقـل، وحمفـز واحـد  0.00002مقـداره  Fe/V/Niبكل جرام منهـا حمتـوى إمجـايل مـن 

ديوم، أو مركــب  ديوم واحــد أو أكثــر، أو خالئــط منهــا، ويكــون علــى األقــل يشــتمل علــى فــا فــا 20 

ديوم توزيــع حجــم مســامي بقطــر مســامي متوســط مقــداره  أجنســرتوم، والــتحكم  180حملفــز الفــا



 

 

علــى % 90مقــداره  Fe/V/Niيف ظــروف الــتالمس حبيــث يكــون للمنــتج اخلــام حمتــوى إمجــايل مــن 
مثلمــا مت  Fe/V/Niكــون حمتــوى الـــ ملــادة التغذيــة اخلــام، وحيــث ي Fe/V/Niاألكثــر مــن حمتــوى الـــ 

  .D5708للطريقة   ASTMحتديده مبواصفات 

تالمـس مـادة تغذيـة خـام مـع حمفـز : ويوفر االخرتاع أيضاً طريقـة إلنتـاج منـتج خـام، تشـتمل علـى
واحد أو أكثـر إلنتـاج النـاتج اإلمجـايل الـذي يشـتمل علـى املنـتج اخلـام، حيـث يكـون املنـتج اخلـام  5 

ســـكال، ويتضـــمن أحـــد احملفـــزات  0.101م وضـــغط 525ل عنـــد عبـــارة عـــن خلـــيط ســـائ ميجا
ديوم واحـد أو أكثـر، أو خالئـط منهـا، وتشـتمل مـادة التغذيـة  ديوم، أو مركب فـا على األقل فا
اخلام على ملح معدين قلوي واحد أو أكثر حلمض عضوي واحد أو أكثر أو واحد أو أكثـر مـن 

ضــوي واحــد أو أكثــر، أو خالئــط منهــا، ويكــون ملــادة األمــالح املعدنيــة ألقــالء أرضــية حلمــض ع
التغذيـــة اخلـــام بكـــل جـــرام منهـــا حمتـــوى إمجـــايل ملعـــدن قلـــوي، ومعـــدن إقـــالء أرضـــية يف األمـــالح  10 

جــم علـى األقـل، والـتحكم يف ظـروف الــتالمس  0.00001املعدنيـة لألمحـاض العضـوية مقـداره 
عـــدن أقـــالء أرضـــية يف األمـــالح حبيـــث يكـــون للمنـــتج اخلـــام حمتـــوى إمجـــايل مـــن معـــدن قلـــوي وم

على األكثر من حمتـوى املعـدن القلـوي ومعـدن األقـالء % 90املعدنية لألمحاض العضوية مقداره 
األرضية يف األمالح املعدنية لألمحاض العضوية يف مـادة التغذيـة اخلـام، وحيـث يـتم حتديـد حمتـوى 

ملواصــــفات املعــــدن القلــــوي ومعــــدن األقــــالء األرضــــية يف األمــــالح املعدنيــــة ل ألمحــــاض العضــــوية  15 

ASTM   لطريقةD1318.  

تالمـس مـادة تغذيـة خـام مـع حمفـز : ويوفر االخرتاع أيضاً طريقـة إلنتـاج منـتج خـام، تشـتمل علـى
واحد أو أكثـر إلنتـاج النـاتج اإلمجـايل الـذي يشـتمل علـى املنـتج اخلـام، حيـث يكـون املنـتج اخلـام 

سكال، وتشتمل مـادة التغذيـة اخلـام  0.101م وضغط 525عبارة عن خليط سائل عند  ميجا
علـــى ملـــح معـــدين قلـــوي واحـــد أو أكثـــر حلمـــض عضـــوي واحـــد أو أكثـــر أو واحـــد أو أكثـــر مـــن  20 

األمــالح املعدنيــة ألقــالء أرضــية حلمــض عضــوي واحــد أو أكثــر، أو خالئــط منهــا، ويكــون ملــادة 



 

 

الء أرضـــية يف األمـــالح التغذيـــة اخلـــام بكـــل جـــرام منهـــا حمتـــوى إمجـــايل ملعـــدن قلـــوي، ومعـــدن إقـــ
جــم علــى األقــل، وحمفــز واحــد علــى األقــل لــه  0.00001املعدنيــة لألمحــاض العضــوية مقــداره 

أجنســـرتوم،  180أجنســـرتوم إىل  90توزيـــع حجـــم للمســـام بقطـــر مســـامي متوســـط يف مـــدى مـــن 
علــى األقــل مــن العــدد اإلمجــايل للمســام يف توزيــع احلجــم املســامي قطــر للمســام % 60ويكــون لـــ 

أجنســرتوم لقطــر املســام املتوســطة، وحيــث يكــون توزيــع حجــم املســام مثلمــا مت حتديــده  45من ضــ 5 

، والــتحكم يف ظــروف الــتالمس حبيــث يكــون للمنــتج اخلــام D4282لطريقــة  ASTMملواصــفات 
حمتــوى إمجــايل ملعــدن قلــوي ومعــدن أقــالء أرضــية يف األمــالح املعدنيــة لألمحــاض العضــوية معدنيــة 

لــــى األكثــــر مــــن حمتــــوى املعــــدن القلــــوي ومعــــدن األقــــالء األرضــــية يف األمــــالح ع% 90مقــــداره 
املعدنيـــة لألمحـــاض العضـــوية ملـــادة التغذيـــة اخلـــام، وحيـــث يكـــون حمتـــوى املعـــدن القلـــوي ومعـــدن 

ملواصـــفات   ASTM 10األقـــالء األرضـــية يف األمـــالح املعدنيـــة لألمحـــاض العضـــوية مثلمـــا مت حتديـــده 

  .D1318لطريقة  

تالمـس مـادة تغذيـة خـام مـع حمفـز : الخرتاع أيضاً طريقـة إلنتـاج منـتج خـام، تشـتمل علـىويوفر ا
واحد أو أكثـر إلنتـاج النـاتج اإلمجـايل الـذي يشـتمل علـى املنـتج اخلـام، حيـث يكـون املنـتج اخلـام 

سـكال، ويكـون ملـادة التغذيـة اخلـام  0.101م وضـغط 525عبارة عـن خلـيط سـائل عنـد  ميجا
جــم علــى األقــل، ويكــون حملفــز  0.00002مقــداره  Fe/V/Niوي إمجــايل مــن بكــل جــم منهــا حمتــ 15 

أجنســرتوم إىل  90واحــد علــى األقــل توزيــع حجــم مســامي بقطــر مســامي متوســط يف مــدى مــن 
ـــ  180 علــى األقــل مــن العــدد اإلمجــايل للمســام بتوزيــع حلجــم املســام % 60أجنســرتوم ويكــون ل

وسـط، وحيـث يكـون توزيـع احلجـم املسـامي أجنسـرتوم بقطـر مسـامي مت 45بقطر مسامي ضـمن 
ملواصــــفات  ، والــــتحكم يف ظــــروف الــــتالمس حبيــــث D4282لطريقــــة  ASTMمثلمــــا مت حتديــــده 

ـــــ  ــــتج اخلــــام حمتــــوى إمجــــايل لل ـــــ % 90مقــــداره  Fe/V/Niيكــــون للمن ــــر مــــن حمتــــوى ال علــــى األكث 20 



 

 

Fe/V/Ni  ملـــادة التغذيـــة اخلـــام، وحيـــث يكـــون حمتـــوى الــــFe/V/Ni  ملواصـــفات مثلمـــا مت حتديـــده 
ASTM   لطريقةD5708.  

تالمـس مـادة تغذيـة خـام مـع حمفـز : ويوفر االخرتاع أيضاً طريقـة إلنتـاج منـتج خـام، تشـتمل علـى
واحد أو أكثـر إلنتـاج النـاتج اإلمجـايل الـذي يشـتمل علـى املنـتج اخلـام، حيـث يكـون املنـتج اخلـام 

سـكال، ويكـون ملـادة التغذيـة اخلـام ميجا 0.101م وضـغط 525عبارة عـن خلـيط سـائل عنـد  5 

حمتوى إمجايل من املعادن القلوية ومعادن األقالء األرضية يف األمالح املعدنيـة لألمحـاض العضـوية 
جم على األقل بكل جم من مادة التغذيـة اخلـام، وحمفـز واحـد علـى األقـل لـه  0.0001مقداره 

على األقـل، مثلمـا مت حتديـده  أجنسرتوم 180توزيع حجم مسامي بقطر مسامي متوسط مقداره 
ويكــون للمحفــز توزيــع حجــم مســامي يشــتمل علــى معــدن  D4282للطريقــة  ASTMملواصــفات 

للجـدول الـدوري أو مركـب واحـد أو أكثـر ملعـدن واحـد أو أكثـر ) 6(واحد أو أكثر من اجلدول  10 

كــون للجــدول الــدوري أو خالئــط منهــا، والــتحكم يف ظــروف الــتالمس حبيــث ي) 6(مــن العمــود 
للمنـــتج اخلـــام حمتـــوى إمجـــايل ملعـــدن قلـــوي ومعـــادن أقـــالء أرضـــية يف األمـــالح املعدنيـــة لألمحـــاض 

علـــى األكثـــر مـــن حمتـــوى املعـــدن القلـــوي ومعـــدن األقـــالء األرضـــية يف % 90العضـــوية مقـــدارها  
األمـالح املعدنيــة لألمحـاض العضــوية يف مـادة التغذيــة اخلـام، وحيــث يكـون حمتــوى املعـدن القلــوي 

ملواصـــفات وم عـــدن األقـــالء األرضـــية يف األمـــالح املعدنيـــة لألمحـــاض العضـــوية مثلمـــا مت حتديـــده  15 

ASTM  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   لطريقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
D1318.  

تالمـس مـادة تغذيـة خـام مـع حمفـز : ويوفر االخرتاع أيضاً طريقـة إلنتـاج منـتج خـام، تشـتمل علـى
ث يكـون املنـتج اخلـام واحد أو أكثـر إلنتـاج النـاتج اإلمجـايل الـذي يشـتمل علـى املنـتج اخلـام، حيـ

سكال، وتشتمل مـادة التغذيـة اخلـام  0.101م وضغط 525عبارة عن خليط سائل عند  ميجا 20 

علــى ملــح معــدين قلــوي واحــد أو أكثــر حلمــض عضــوي وأحــد أو أكثــر، أو ملــح معــدين ألقــالء 



 

 

يل أرضية واحـد أو أكثـر أو خالئـط منهـا ويكـون ملـادة التغذيـة اخلـام بكـل جـرام منهـا حمتـوى إمجـا
مـــن املعــــادن القلويــــة ومعــــادن األقــــالء األرضــــية يف األمــــالح املعدنيــــة لألمحــــاض العضــــوية مقــــداره 

جم علـى األقـل بكـل جـم مـن مـادة التغذيـة اخلـام، وحمفـز واحـد علـى األقـل لـه توزيـع  0.0001
أجنســـرتوم علـــى األقـــل، مثلمـــا مت حتديـــده  230حجـــم مســـامي بقطـــر مســـامي متوســـط مقـــداره 

ويكــون للمحفــز توزيــع حجــم مســامي يشــتمل علــى معــدن  D4282للطريقــة  ASTMملواصــفات  5 

للجـدول الـدوري أو مركـب واحـد أو أكثـر ملعـدن واحـد أو أكثـر ) 6(واحد أو أكثر من اجلدول 
للجــدول الــدوري أو خالئــط منهــا، والــتحكم يف ظــروف الــتالمس حبيــث يكــون ) 6(مــن العمــود 

معـــادن أقـــالء أرضـــية يف األمـــالح املعدنيـــة لألمحـــاض للمنـــتج اخلـــام حمتـــوى إمجـــايل ملعـــدن قلـــوي و 
علـــى األكثـــر مـــن حمتـــوى املعـــدن القلـــوي ومعـــدن األقـــالء األرضـــية يف % 90العضـــوية مقـــدارها  

األمـالح املعدنيــة لألمحـاض العضــوية يف مـادة التغذيــة اخلـام، وحيــث يكـون حمتــوى املعـدن القلــوي  10 

ملواصـــفات ومعـــدن األقـــالء األرضـــية يف األمـــالح املعدنيـــة لأل محـــاض العضـــوية مثلمـــا مت حتديـــده 
ASTM  لطريقةD1318.  

تالمـس مـادة تغذيـة خـام مـع حمفـز : ويوفر االخرتاع أيضاً طريقـة إلنتـاج منـتج خـام، تشـتمل علـى
واحد أو أكثـر إلنتـاج النـاتج اإلمجـايل الـذي يشـتمل علـى املنـتج اخلـام، حيـث يكـون املنـتج اخلـام 

سـكال، ويكـون ملـادة التغذيـة اخلـام  0.101م وضـغط 525عبارة عـن خلـيط سـائل عنـد  ميجا 15 

بكـل جـم مـن مـادة التغذيـة  Fe/V/Niجم علـى األقـل  0.0002مقداره  Fe/V/Niحمتوى إمجايل 
 230اخلام، ويكون حملفز واحد علـى األقـل توزيـع حلجـم مسـامي بقطـر مسـامي متوسـط مقـداره 

ملو  ويكـــــون  D4282لطريقـــــة  ASTMاصـــــفات أجنســـــرتوم علـــــى األقـــــل، مثلمـــــا مت حتديـــــد ذلـــــك 
للجـــدول ) 6(للمحفـــز توزيـــع حجـــم مســـامي يشـــتمل علـــى معـــدن واحـــد أو أكثـــر مـــن العمـــود 

للجــدول الــدوري، أو ) 6(الــدوري، أو مركــب واحــد أو أكثــر ملعــدن واحــد أو أكثــر مــن العمــود  20 

مــــن خالئــــط منهــــا، والــــتحكم يف ظــــروف الــــتالمس حبيــــث يكــــون للمنــــتج اخلــــام حمتــــوى إمجــــايل 



 

 

Fe/V/Ni  علــى األكثــر مــن حمتــوى الـــ % 90مقــدارهFe/V/Ni  ملــادة التغذيــة اخلــام، وحيــث يكــون
ملواصفات  Fe/V/Niحمتوى الـ    .D5708للطريقة   ASTMمثلما مت حتديده 

تالمـس مـادة تغذيـة خـام مـع حمفـز : ويوفر االخرتاع أيضاً طريقـة إلنتـاج منـتج خـام، تشـتمل علـى
لنـاتج اإلمجـايل الـذي يشـتمل علـى املنـتج اخلـام، حيـث يكـون املنـتج اخلـام واحد أو أكثـر إلنتـاج ا

سكال، وتشتمل مـادة التغذيـة اخلـام  0.101م وضغط 525عبارة عن خليط سائل عند  ميجا 5 

علــى ملــح معــدين قلــوي واحــد أو أكثــر حلمــض عضــوي واحــد أو أكثــر، أو ملــح معــدين ألقــالء 
أكثر أو خالئط منهـا، ويكـون ملـادة التغذيـة اخلـام أرضية واحد أو أكثر حلمض عضوي واحد أو 

حمتــوى إمجــايل بكــل جــرام منهــا معــدن قلــوي ومعــدن أقــالء أرضــية يف األمــالح املعدنيــة لألمحــاض 
جــم علــى األقــل، وحمفــز واحــد علــى األقــل لــه توزيــع حجــم مســامي  0.0001العضــوية مقــدارها 

ملواصــفات اجنســرتوم علــى األقــل، مثل 90بقطــر مســامي متوســط مقــداره   ASTM 10مــا مت حتديــده 

، ويكــون للمحفــز الــذي لــه توزيــع حبجــم مســامي حمتــوى موليبــدنوم إمجــايل بكــل D4282لطريقــة 
موليبدنوم، أو مركب موليبدنوم واحد أو : جم من 0.3جم إىل  0.0001جرام من احملفز، من 

مس حبيــث يكــون أكثــر، حمســوب كــوزن للموليبــدنوم أو خالئــط منهــا، والــتحكم يف ظــروف الــتال
للمنـــتج اخلـــام حمتـــوى إمجـــايل ملعـــدن قلـــوي، ومعـــدن أقـــالء أرضـــية يف األمـــالح املعدنيـــة لألمحـــاض 

علـــى األكثـــر مـــن حمتـــوى املعـــدن القلـــوي، ومعـــدن األقـــالء األرضـــية يف % 90العضـــوية مقـــداره  15 

، أمــالح معدنيــة لألمحــاض العضــوية يف مــادة التغذيــة اخلــام، حيــث يكــون حمتــوى املعــدن القلــوي
ملواصــــفات  ومعــــدن األقــــالء األرضــــية يف أمــــالح معدنيــــة لألمحــــاض العضــــوية مثلمــــا مت حتديــــده 

ASTM   لطريقةD1318.  

تالمـس مـادة تغذيـة خـام مـع حمفـز : ويوفر االخرتاع أيضاً طريقـة إلنتـاج منـتج خـام، تشـتمل علـى
ث يكـون املنـتج اخلـام واحد أو أكثـر إلنتـاج النـاتج اإلمجـايل الـذي يشـتمل علـى املنـتج اخلـام، حيـ 20 

سـكال، 0.101م وضـغط 525عبارة عـن خلـيط سـائل عنـد  ويكـون ملـادة التغذيـة اخلـام  ميجا



 

 

TAN  على األقل، ويكون ملادة التغذيـة اخلـام بكـل جـرام منهـا حمتـوى إمجـايل مـن الــ  0.3مقداره
Fe/V/Ni  جـــم علـــى األقـــل، ويكـــون حملفـــز واحـــد علـــى األقـــل توزيـــع حجـــم 0.00002مقـــداره 

ملواصــفات  90مســامي بقطــر مســامي متوســط مقــداره  أجنســرتوم علــى األقــل، مثلمــا مت حتديــده 
ASTM  لطريقـــــةD4282 ويكـــــون للمحفـــــز حمتـــــوى موليبـــــدنوم بكـــــل جـــــم مـــــن احملفـــــز مقـــــداره ،

موليبدنوم، أو مركب واحد أو أكثـر مـن املوليبـدنوم، حمسـوب  : جم من 0.3جم إىل  0.0001 5 

ئـــط منهـــا، والـــتحكم يف ظـــروف الـــتالمس حبيـــث يكـــون للمنـــتج اخلـــام كـــوزن للموليبـــدنوم أو خال
TAN  علـــى األكثـــر مـــن % 90مقـــدارهTAN  مـــادة التغذيـــة اخلـــام ويكـــون للمنـــتج اخلـــام حمتـــوى

ملـــادة التغذيـــة اخلـــام،  Fe/V/Niعلـــى األكثـــر مـــن حمتـــوى الــــ % 90مقـــداره  Fe/V/Niإمجـــايل مـــن 
ملواصـفات مثلمـا مت حتد Fe/V/Niوحيث يكون حمتـوى الــ  ويكـون  D5708لطريقـة  ASTMيـده 

 D644.  10لطريقة   ASTMمثلما مت حتديده مبواصفات  TANالـ 

تالمـس مـادة تغذيـة خـام مـع حمفـز : ويوفر االخرتاع أيضاً طريقـة إلنتـاج منـتج خـام، تشـتمل علـى
نـتج اخلـام واحد أو أكثـر إلنتـاج النـاتج اإلمجـايل الـذي يشـتمل علـى املنـتج اخلـام، حيـث يكـون امل

سكال، وتشتمل مـادة التغذيـة اخلـام  0.101م وضغط 525عبارة عن خليط سائل عند  ميجا
على ملح معدين قلوي واحـد أو أكثـر حلمـض عضـوي واحـد أو أكثـر، أو أمـالح معدنيـة ألقـالء 
أرضية واحـدة أو أكثـر ألمحـاض عضـوية واحـدة أو أكثـر، أو خالئـط منهـا، ويكـون ملـادة التغذيـة  15 

تــوى إمجــايل بكــل جــرام منهــا مــن املعــدن القلــوي، ومعــدن األقــالء األرضــية يف األمــالح اخلــام حم
جــــم علــــى األقــــل، وحمفــــز واحــــد علــــى األقــــل  0.00001املعدنيــــة لألمحــــاض العضــــوية مقــــداره 

) ب(للجـدول الـدوري، أو خالئـط منهـا، و) 6(معدن واحد أو أكثـر مـن العمـود : يشتمل على
للجدول الـدوري، أو مركـب واحـد أو أكثـر ملعـدن واحـد ) 10(د معدن واحد أو أكثر من العمو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  20  أو أكثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للجدول الدوري، أو خالئط منها، حيث تكون النسبة اجلزيئية للمعادن اإلمجاليـة للعمـود ) 10(



 

 

، والــــتحكم يف ظــــروف 10إىل  1يف مــــدى مــــن ) 6(إىل املعــــادن اإلمجاليــــة مــــن العمــــود ) 10(
نـتج اخلــام حمتـوى إمجــايل ملعـدن قلــوي ومعـدن أقــالء أرضـية يف األمــالح الـتالمس حبيـث يكــون للم

علــــى األكثــــر مــــن حمتــــوى املعــــدن القلــــوي ومعــــدن % 90املعدنيــــة لألمحــــاض العضــــوية مقــــدارها 
األقـــالء األرضـــية يف األمـــالح املعدنيـــة لألمحـــاض العضـــوية يف مـــادة التغذيـــة اخلـــام، وحيـــث يكـــون 

ء األرضــية يف األمــالح املعدنيــة لألمحــاض العضــوية مثلمــا مت حمتــوى املعــدن القلــوي ومعــدن األقــال 5 

ملواصفات    .D1318لطريقة  ASTMحتديده 

تالمـس مـادة تغذيـة خـام مـع حمفـز : ويوفر االخرتاع أيضاً طريقـة إلنتـاج منـتج خـام، تشـتمل علـى
نـتج اخلـام واحد أو أكثـر إلنتـاج النـاتج اإلمجـايل الـذي يشـتمل علـى املنـتج اخلـام، حيـث يكـون امل

سكال، ويكـون ملـادة التغذيـة اخلـام،  0.101م وضغط 525عبارة عن خليط سائل عند  ميجا
بكــل جــم مــن  Fe/V/Niجــم علــى األقــل مــن الـــ 0.00002مقــداره  Fe/V/Niحمتــوى إمجــايل مــن  10 

معـدن واحـد أو أكثـر مـن العمـود ) أ: (مادة التغذية اخلام، وحمفـز واحـد علـى األقـل يشـتمل علـى
للجـدول ) 6(ول الدوري، أو مركب واحـد أو أكثـر ملعـدن واحـد أو أكثـر مـن العمـود للجد) 6(

للجــدول الــدوري أو ) 10(معــدن واحــد أو أكثــر مــن العمــود ) ب(الــدوري، أو خالئــط منهــا، و
للجــدول الــدوري أو خالئــط منهــا، ) 10(مركــب واحــد أو أكثــر ملعــدن واحــد أكثــر مــن العمــود 

) 6(إىل املعـادن اإلمجاليـة مـن العمـود ) 10(ايل معـادن العمـود حيث تكون النسـبة اجلزيئيـة إلمجـ 15 

، والتحكم يف ظروف التالمس حبيـث يكـون للمنـتج اخلـام حمتـوى إمجـايل 10إىل  1يف مدى من 
ملـادة التغذيـة اخلـام، وحيـث يكـون  Fe/V/Niعلى األكثر من حمتوى % 90مقداره  Fe/V/Niمن 

  .D5708لطريقة   ASTMملواصفات مثلما مت حتديده  Fe/V/Niحمتوى الـ 

تالمـس مـادة تغذيـة خـام مـع حمفـز : ويوفر االخرتاع أيضاً طريقـة إلنتـاج منـتج خـام، تشـتمل علـى
واحد أو أكثـر إلنتـاج النـاتج اإلمجـايل الـذي يشـتمل علـى املنـتج اخلـام، حيـث يكـون املنـتج اخلـام  20 

سكال، وتش 0.101م وضغط 525عبارة عن خليط سائل عند  تمل مـادة التغذيـة اخلـام ميجا



 

 

على واحد أو أكثر من األمالح املعدنية القلوية لواحد أو أكثر من األمحاض العضوية، أو واحـد 
أو أكثر من األمالح املعدنية لألقالء األرضـية حلمـض عضـوي واحـد أو أكثـر، أو خالئـط منهـا، 

ومعــدن أقــالء أرضــية يف  ويكــون ملــادة التغذيــة اخلــام بكــل جــرام منهــا حمتــوى إمجــايل ملعــدن قلــوي
جــم علــى األقــل وحمفــز واحــد أو أكثــر  0.0001األمــالح املعدنيــة لألمحــاض العضــوية مقــداره 

 5 0.06إىل  0.0001حمفــز أول، ويكــون للمحفــز األول بكــل جــرام منــه مــن ) أ: (يشــتمل علــى

للجـــدول الـــدوري، أو مركـــب واحـــد أو أكثـــر ) 6(معـــدن واحـــد أو أكثـــر مـــن العمـــود : جـــم، مـــن
للجدول الدوري، حمسوب كوزن للمعدن أو خلالئط منهـا، ) 6(دن واحد أو أكثر من العمود ملع
ن، ويكـــون للمحفـــز الثـــاين بكـــل جـــرام منـــه ) ب(و معـــدن : جـــم علـــى األقـــل مـــن 0.02حمفـــز 

للجدول الدوري، أو مركـب واحـد أو أكثـر ملعـدن واحـد أو أكثـر ) 6(واحد أو أكثر من العمود 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن العمـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  10  مــــــــــ

ل الـــدوري حمســـوب كـــوزن للمعـــدن أو خلالئـــط منهـــا، والـــتحكم يف ظـــروف الـــتالمس للجـــدو ) 6(
حبيــث يكــون للمنــتج اخلــام حمتــوى إمجــايل ملعــدن قلــوي ومعــدن أقــالء أرضــية يف األمــالح املعدنيــة 

على األكثر من حمتوى املعدن القلوي ومعدن األقـالء األرضـية % 90لألمحاض العضوية مقداره 
ألمحـــاض العضـــوية يف مـــادة التغذيـــة اخلـــام، يكـــون حمتـــوى املعـــدن القلـــوي يف األمـــالح املعدنيـــة ل

ملواصـــفات  ومعـــدن األقـــالء األرضـــية يف األمـــالح املعدنيـــة لألمحـــاض العضـــوية مثلمـــا مت حتديـــده  15 

ASTM   لطريقةD1318.  

تالمـس مـادة تغذيـة خـام مـع حمفـز : ويوفر االخرتاع أيضاً طريقـة إلنتـاج منـتج خـام، تشـتمل علـى
حد أو أكثـر إلنتـاج النـاتج اإلمجـايل الـذي يشـتمل علـى املنـتج اخلـام، حيـث يكـون املنـتج اخلـام وا

سكال، وتشتمل مـادة التغذيـة اخلـام  0.101م وضغط 525عبارة عن خليط سائل عند  ميجا
على واحد أو أكثر من األمالح املعدنية القلوية لواحد أو أكثر من األمحاض العضوية، أو واحـد  20 

من األمالح املعدنية لألقالء األرضـية حلمـض عضـوي واحـد أو أكثـر، أو خالئـط منهـا،  أو أكثر



 

 

ويكــون ملــادة التغذيــة اخلــام بكــل جــرام منهــا حمتــوى إمجــايل ملعــدن قلــوي ومعــدن أقــالء أرضــية يف 
جـم علـى األقـل وحمفـز واحـد علـى األقـل  0.0001األمالح املعدنية لألمحاض العضـوية مقـداره 

للجـدول ) 6(معـدن واحـد أو أكثـر مـن العمـود : جـم علـى األقـل مـن 0.001له بكل جم منـه 
للجــــدول الــــدوري ) 6(الــــدوري، أو مركــــب واحــــد أو أكثــــر ملعــــدن واحــــد أو أكثــــر مــــن العمــــود 

حمســـوب كـــوزن للمعـــدن أو خلالئـــط منهـــا، والـــتحكم يف ظـــروف الـــتالمس حبيـــث تكـــون الســـرعة  5 

ويكـــون للمنـــتج اخلـــام  1-ســـاعة 10أكثـــر مـــن الفراغيـــة للســـائل يف الســـاعة يف منطقـــة الـــتالمس 
حمتوى إمجـايل ملعـدن قلـوي ومعـدن أقـالء أرضـية يف األمـالح املعدنيـة لألمحـاض العضـوية مقـدارها 

علـــى األكثـــر مـــن حمتـــوى املعـــدن القلـــوي ومعـــدن األقـــالء األرضـــية يف األمـــالح املعدنيـــة % 90
ى املعــدن القلــوي ومعــدن األقــالء لألمحــاض العضــوية يف مــادة التغذيــة اخلــام، وحيــث يكــون حمتــو 

ملواصــفات  لطريقــة   ASTMاألرضــية يف األمــالح املعدنيــة لألمحــاض العضــوية مثلمــا مت حتديــده  10 

D1318.  

تالمـس مـادة تغذيـة خـام مـع حمفـز : ويوفر االخرتاع أيضاً طريقـة إلنتـاج منـتج خـام، تشـتمل علـى
ى املنـتج اخلـام، حيـث يكـون املنـتج اخلـام واحد أو أكثـر إلنتـاج النـاتج اإلمجـايل الـذي يشـتمل علـ

ســكال، ويكــون لكــل تغذيــة خــام،  0.101م وضــغط 525عبــارة عــن خلــيط ســائل عنــد  ميجا
جـم علـى األقـل ويكـون لكـل  0.00002مقـداره  Fe/V/Niبكل جرام منها، حمتوى إمجـايل مـن  15 

مـن العمـود معـدن واحـد أو أكثـر : جم على األقـل مـن 0.001حمفز على األقل بكل جرام منه 
للجـدول ) 6(للجدول الدوري، أو مركب واحـد أو أكثـر ملعـدن واحـد أو أكثـر مـن العمـود ) 6(

الــدوري، حمســوب كـــوزن للمعــدن أو خلالئـــط منهــا، والـــتحكم يف ظــروف الـــتالمس حبيــث تكـــون 
، ويكــون للمنــتج 1-ســاعة 10الســرعة الفراغيــة للســائل يف الســاعة يف منطقــة الــتالمس أكثــر مــن 

ملـادة التغذيـة  Fe/V/Niعلـى األكثـر مـن حمتـوى % 90مقـداره  Fe/V/Niتـوى إمجـايل مـن اخلام حم 20 

ملواصفات  Fe/V/Niاخلام، وحيث يكون حمتوى الـ    .D5708لطريقة   ASTMمثلما مت حتديده 



 

 

تالمـس مـادة تغذيـة خـام مـع حمفـز : ويوفر االخرتاع أيضاً طريقـة إلنتـاج منـتج خـام، تشـتمل علـى
إلنتـاج النـاتج اإلمجـايل الـذي يشـتمل علـى املنـتج اخلـام، حيـث يكـون املنـتج اخلـام واحد أو أكثـر 

سـكال، ويكـون ملـادة التغذيـة اخلـام  0.101م وضـغط 525عبارة عـن خلـيط سـائل عنـد  ميجا
جـم علـى األقـل مـن األكسـجني، وحمتـوى   0.0001حمتـوى أكسـجني مقـداره : بكل جرام منها
قل كربيت، وحمفـز واحـد علـى األقـل يشـتمل علـى معـدن جم على األ 0.0001كربيت مقداره  5 

للجدول الدوري، أو مركـب واحـد أو أكثـر ملعـدن واحـد أو أكثـر ) 6(واحد أو أكثر من العمود 
للجــدول الــدوري أو خلالئــط منهــا، والــتحكم يف ظــروف الــتالمس حبيــث يكــون ) 6(مــن العمــود 

حمتــوى األكســجني ملــادة التغذيــة  علــى األكثــر مــن% 90للمنــتج اخلــام حمتــوى أكســجني مقــداره 
مــن حمتــوى الكربيــت يف مــادة % 130 -70اخلــام ويكــون للمنــتج اخلــام حمتــوى كربيــت مقــداره 

ملواصـــفات  لطريقـــة  ASTMالتغذيــة اخلـــام، حيــث يكـــون حمتـــوى األكســجني مثلمـــا مت حتديــده  10 

E385  ملواصفات   .D4294لطريقة   ASTMويكون حمتوى الكربيت مثلما مت حتديده 

تالمـس مـادة تغذيـة خـام مـع حمفـز : ويوفر االخرتاع أيضاً طريقـة إلنتـاج منـتج خـام، تشـتمل علـى
واحد أو أكثـر إلنتـاج النـاتج اإلمجـايل الـذي يشـتمل علـى املنـتج اخلـام، حيـث يكـون املنـتج اخلـام 

سـكال، ويكـون ملـادة التغذيـة اخلـام  0.101م وضـغط 525عبارة عـن خلـيط سـائل عنـد  ميجا
جـم علـى األقـل وحمتـوى كربيـت  0.00002مقـداره  Fe/V/Niل جم منها حمتوى إمجايل مـن بك 15 

جم على األقل كربيت، وحمفز واحد على األقل يشتمل على معدن واحـد أو  0.0001مقداره 
للجـــدول الـــدوري، أو مركـــب واحـــد أو أكثـــر ملعـــدن واحـــد أو أكثـــر مـــن ) 6(أكثـــر مـــن العمـــود 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أو خالئط منها، والتحكم يف ظروف التالمس حبيث يكون للمنـتج اخلـام  للجدول الدوري،) 6(

ملـادة التغذيـة اخلـام،  Fe/V/Niعلى األكثر مـن حمتـوى % 90مقداره  Fe/V/Niحمتوى إمجايل من  20 

مـن حمتـوى الكربيـت يف مـادة التغذيـة % 130 -70ويكون للناتج اخلـام حمتـوى كربيـت مقـداره 



 

 

ملواصـفات  Fe/V/Niاخلام، وحيث يكون حمتـوى الــ  ، D5708لطريقـة  ASTMمثلمـا مت حتديـده 
ملواصفات    .  D4294لطريقة  ASTMويكون حمتوى الكربيت مثلما مت حتديده 

تالمـس مـادة تغذيـة خـام مـع حمفـز : ويوفر االخرتاع أيضاً طريقـة إلنتـاج منـتج خـام، تشـتمل علـى
لـى املنـتج اخلـام، حيـث يكـون املنـتج اخلـام واحد أو أكثـر إلنتـاج النـاتج اإلمجـايل الـذي يشـتمل ع

سكال، وتشتمل مـادة التغذيـة اخلـام  0.101م وضغط 525عبارة عن خليط سائل عند  ميجا 5 

على واحد أو أكثر من األمالح املعدنية القلوية لواحد أو أكثر من األمحاض العضوية، أو واحـد 
واحـد أو أكثـر، أو خالئـط منهـا،  أو أكثر من األمالح املعدنية لألقالء األرضـية حلمـض عضـوي

ويكــون ملــادة التغذيــة اخلــام بكــل جــرام منهــا حمتــوى إمجــايل ملعــدن قلــوي ومعــدن أقــالء أرضــية يف 
 0.1جــم علــى األقــل وحمتــوى مقــداره لـــ  0.0001األمــالح املعدنيــة لألمحــاض العضــوية مقــداره 

على معدن واحـد أو أكثـر مـن جم على األقل من املادة املتبقية، وحمفز واحد على األقل يشتمل  10 

) 6(للجــدول الــدوري، أو مركــب واحــد أو أكثــر ملعــدن واحــد أو أكثــر مــن العمــود ) 6(العمــود 
للجـــدول الـــدوري أو خالئـــط منهـــا، والـــتحكم يف ظـــروف الـــتالمس حبيـــث يكـــون للمنـــتج اخلـــام 

ية مقــداره حمتــوى إمجــايل ملعــدن قلــوي ومعــدن أقــالء أرضــية يف األمــالح املعدنيــة لألمحــاض العضــو 
علـــى األكثـــر مـــن حمتـــوى املعـــدن القلـــوي ومعـــدن األقـــالء األرضـــية يف األمـــالح املعدنيـــة % 90

 15 -70لألمحاض العضوية يف مادة التغذية اخلام، ويكون للمنـتج اخلـام حمتـوى مـواد متبقيـة مقـداره 

قــالء مــن احملتــوى املتبقــي ملــادة التغذيــة اخلــام، ويكــون حمتــوى املعــدن القلــوي ومعــدن األ% 130
ملواصـــفات  للطريقـــة  ASTMاألرضــية يف األمـــالح املعدنيـــة لألمحـــاض العضــوية مثلمـــا مت حتديـــده 

D1318  ملواصفات   .D5307لطريقة   ASTMويكون حمتوى املادة املتبقية مثلما مت حتديده 

 تالمـس مـادة تغذيـة خـام مـع حمفـز: ويوفر االخرتاع أيضاً طريقـة إلنتـاج منـتج خـام، تشـتمل علـى
واحد أو أكثـر إلنتـاج النـاتج اإلمجـايل الـذي يشـتمل علـى املنـتج اخلـام، حيـث يكـون املنـتج اخلـام  20 

ســكال، ويكــون لكــل تغذيــة خــام  0.101م وضــغط 525عبــارة عــن خلــيط ســائل عنــد  ميجا



 

 

جم على األقل للمـادة املتبقيـة وحمتـوى إمجـايل  0.1بكل جرام منها حمتوى للمادة املتبقية مقداره 
جــم علــى األقــل، ويتضــمن حمفــز واحــد علــى األقــل معــدن  0.00002مقــداره  Fe/V/Niمــن الـــ 

للجــدول الــدوري، أو مركــب واحــد أو أكثــر ملعــدن واحــد أو ) 6(واحــد علــى األقــل مــن العمــود 
للجــدول الــدوري أو خلالئــط منهــا، والــتحكم يف ظــروف الــتالمس حبيــث ) 6(أكثــر مــن العمــود 

علــــى األكثــــر مــــن حمتــــوى الـــــ % 90مقــــداره  Fe/V/Niمــــن  يكــــون للمنــــتج اخلــــام حمتــــوى إمجــــايل 5 

Fe/V/Ni  مـــن % 130 -70ملـــادة التغذيـــة اخلـــام ويكـــون للمنـــتج اخلـــام حمتـــوى متبقـــي مقـــداره
ملواصـفات  Fe/V/Niاحملتوى املتبقي ملادة التغذية اخلام، وحيث يكون حمتوى الـ  مثلما مت حتديـده 

ASTM  لطريقــةD5708 ملواصــفات ويكــون احملتــوى املتب لطريقــة   ASTMقــي مثلمــا مت حتديــده 
D5307.  

تالمـس مـادة تغذيـة خـام مـع حمفـز : ويوفر االخرتاع أيضاً طريقـة إلنتـاج منـتج خـام، تشـتمل علـى 10 

واحد أو أكثـر إلنتـاج النـاتج اإلمجـايل الـذي يشـتمل علـى املنـتج اخلـام، حيـث يكـون املنـتج اخلـام 
سكال، وتشتمل مـادة التغذيـة اخلـام  0.101م وضغط 525عبارة عن خليط سائل عند  ميجا

علــى ملــح معــدين قلــوي واحــد أو أكثــر حلمــض عضــوي واحــد أو أكثــر، أو ملــح معــدين ألقــالء 
أرضـــية واحـــد أو أكثـــر حلمـــض عضـــوي واحـــد أو أكثـــر، أو خلالئـــط منهـــا، ويكـــون ملـــادة التغذيـــة 

لتفريــغ  تــج  جــم علــى األقــل  0.1اره مقــد") VGO("اخلــام بكــل جــم منهــا حمتــوى زيــت غــاز  15 

وحمتوى إمجايل ملعدن قلوي ومعدن أقالء أرضـية يف األمـالح املعدنيـة لألمحـاض العضـوية مقـدارها 
) 6(جــم، وحمفــز واحــد علــى األقــل يشــتمل علــى معــدن واحــد أو أكثــر مــن العمــود  0.0001

ل للجــــدو ) 6(للجـــدول الـــدوري، أو مركـــب واحـــد أو أكثـــر ملعـــدن واحـــد أو أكثـــر مـــن العمـــود 
الدوري، أو خلالئط منها، والتحكم يف ظروف التالمس حبيث يكون للمنـتج اخلـام حمتـوى إمجـايل 

علــى % 90ملعــدن قلــوي، ومعــدن أقــالء أرضــية يف األمــالح املعدنيــة لألمحــاض العضــوية مقــداره  20 

األكثر من حمتوى املعدن القلوي ومعدن األقالء األرضية يف األمـالح املعدنيـة لألمحـاض العضـوية 



 

 

مــن حمتــوى الـــ % 130 -70مقــداره  VGO مــادة التغذيــة اخلــام ويكــون للمنــتج اخلــام حمتــوى يف
VGO  ملــادة التغذيــة اخلــام، وحيــث يكــون حمتــوى الـــVGO  ملواصــفات  ASTMمثلمــا مت حتديــده 

، ويكـــون حمتـــوى املعـــدن القلـــوي ومعـــدن األقـــالء األرضـــية يف األمـــالح املعدنيـــة D5307لطريقـــة 
ملواصفات لألمحاض العض   .D1318لطريقة   ASTMوية مثلما مت حتديده 

تالمـس مـادة تغذيـة خـام مـع حمفـز : ويوفر االخرتاع أيضاً طريقـة إلنتـاج منـتج خـام، تشـتمل علـى 5 

واحد أو أكثـر إلنتـاج النـاتج اإلمجـايل الـذي يشـتمل علـى املنـتج اخلـام، حيـث يكـون املنـتج اخلـام 
سـكال، ويكـون ملـادة التغذيـة اخلـام  0.101 م وضـغط525عبارة عـن خلـيط سـائل عنـد  ميجا

 VGOجـم علـى األقـل وحمتـوى  0.00002مقـداره  Fe/V/Niبكل جـم منهـا حمتـوى إمجـايل مـن 
جــم علــى األقــل، وحمفــز واحــد علــى األقــل يشــتمل علــى معــدن واحــد أو أكثــر مــن  0.1مقــداره 
للجـدول الـدوري ) 6(مـود للجدول الدوري أو مركـب واحـد أو أكثـر ملعـادن مـن الع) 6(العمود  10 

أو خلالئـــط منهـــا، والـــتحكم يف ظـــروف الـــتالمس حبيـــث يكـــون للمنـــتج اخلـــام حمتـــوى إمجـــايل مـــن  
Fe/V/Ni  غالبـــاً مـــن حمتــــوى % 90مقـــدارهFe/V/Ni  ملـــادة التغذيـــة اخلــــام ويكـــون للمنـــتج اخلــــام
ملــــادة التغذيــــة اخلــــام، وحيــــث يكــــون  VGOمــــن حمتــــوى % 130 – 70مقــــداره  VGOحمتــــوى 

ملواصـــــفات  VGOتـــــوى الــــــ حم ، ويكـــــون حمتـــــوى الــــــ D5307لطريقـــــة  ASTMمثلمـــــا مت حتديـــــده 
Fe/V/Ni  ملواصفات  D5708.  15لطريقة   ASTMمثلما مت حتديده 

تالمـس مـادة تغذيـة خـام مـع حمفـز : ويوفر االخرتاع أيضاً طريقـة إلنتـاج منـتج خـام، تشـتمل علـى
ذي يشـتمل علـى املنـتج اخلـام، حيـث يكـون املنـتج اخلـام واحد أو أكثـر إلنتـاج النـاتج اإلمجـايل الـ

سكال، وتشتمل مـادة التغذيـة اخلـام  0.101م وضغط 525عبارة عن خليط سائل عند  ميجا
علــى ملــح معــدين قلــوي واحــد أو أكثــر حلمــض عضــوي واحــد أو أكثــر، أو ملــح معــدين ألقــالء 

هـا، ويكـون ملـادة التغذيـة اخلـام أرضية واحد أو أكثر حلمض عضوي واحد أو أكثر أو خلالئط من 20 

بكــل جــم منهــا حمتــوى إمجــايل ملعــدن قلــوي ومعــدن أقــالء أرضــية يف األمــالح املعدنيــة لألمحــاض 



 

 

جــم علــى األقــل وحمفــز واحــد علــى األقــل حملفــزات ميكــن احلصــول  0.00001العضــوية مقــداره 
دوري أو مركـب للجـدول الـ) 6(بدمج مادة حاملة من معـدن واحـد أو أكثـر مـن العمـود : عليها

للجــدول الــدوري أو خالئــط منهــا إلنتــاج ) 6(واحــد أو أكثــر ملعــدن واحــد أو أكثــر مــن العمــود 
مادة منتجـة حملفـز، وتكـوين احملفـز بتسـخني املـادة املنتجـة للمحفـز يف وجـود مركبـات حتتـوي علـى 

م، والـــتحكم يف ظـــروف الـــتالمس حبيـــث 5400ذرة كربيــت أو أكثـــر عنـــد درجـــة حـــرارة أقـــل مـــن  5 

يكون للمنتج اخلام حمتوى إمجايل ملعدن قلوي ومعدن أقالء أرضية يف األمالح املعدنية لألمحـاض 
علـــى األكثـــر مـــن حمتـــوى املعـــدن القلـــوي ومعـــدن األقـــالء األرضـــية يف % 90العضـــوية مقـــدارها 

أمالح أمحاض عضوية يف مادة التغذية اخلام، وحيث يكون حمتوى املعدن القلوي ومعدن األقالء 
ملواصــفات األر  لطريقــة  ASTMضــية يف األمــالح املعدنيــة لألمحــاض العضــوية مثلمــا مت حتديــده 

D1318 .  10 

تالمـس مـادة تغذيـة خـام مـع حمفـز : ويوفر االخرتاع أيضاً طريقـة إلنتـاج منـتج خـام، تشـتمل علـى
ام واحد أو أكثـر إلنتـاج النـاتج اإلمجـايل الـذي يشـتمل علـى املنـتج اخلـام، حيـث يكـون املنـتج اخلـ

سـكال، ويكـون ملـادة التغذيـة اخلـام  0.101م وضـغط 525عبارة عـن خلـيط سـائل عنـد  ميجا
جــم علــى األقــل وحمفــز واحــد  0.00002مقــداره  Fe/V/Niبكــل جــم منهــا حمتــوى إمجــايل مــن 
) 6(بــدمج مــادة حاملــة مــع معــدن واحــد أو أكثــر مــن العمــود : علــى األقــل ميكــن احلصــول عليــه 15 

للجدول الـدوري ) 6(واحد أو أكثر ملعدن واحد أو أكثر من العمود  للجدول الدوري أو مركب
أو خالئـــط منهـــا إلنتـــاج مـــادة منتجـــة حملفـــز، وتكـــوين احملفـــز بتســـخني املـــادة املنتجـــة للمحفـــز يف 

م، 5400وجـــود مركبـــات حتتـــوي علـــى ذرة كربيـــت واحـــدة أو أكثـــر عنـــد درجـــة حـــرارة أقـــل مـــن 
% 90إمجــايل مقــداره  Fe/V/Niلمنــتج اخلــام حمتــوى والــتحكم يف ظــروف الــتالمس حبيــث يكــون ل

مثلمــا مت  Fe/V/Niملــادة التغذيــة اخلــام، وحيــث يكــون حمتــوى الـــ  Fe/V/Niعلــى األقــل مــن حمتــوى  20 

ملواصفات    .D5708لطريقة   ASTMحتديده 



 

 

جــــم علــــى األقــــل  0.001: ويــــوفر االخــــرتاع أيضــــاً تركيبــــة خــــام حتتــــوي بكــــل جــــم منهــــا علــــى
ت  ســكال،  0.101م عنــد ضــغط 5260م و595بتوزيــع ملــدى الغليــان بــني هيــدروكربو ميجا

ت بتوزيـــع ملـــدى الغليـــان بـــني  0.001و م عنـــد 5320م و5260جـــم علـــى األقـــل هيـــدروكربو
ســكال، و 0.101ضــغط  ت بتوزيــع ملــدى الغليــان  0.001ميجا جــم علــى األقــل هيــدروكربو

سكال، و 0.101م عند ضغط 5650م و5320بني  قـل ميجا كثر من صفر جـم، ولكـن  5 

  .جم من حمفز واحد أو أكثر بكل جم من املنتج اخلام 0.01من 

جــم علــى األقــل كربيــت  0.01: ويــوفر االخــرتاع أيضــاً تركيبــة خــام حتتــوي بكــل جــم منهــا علــى
ملواصفات  جم على األقل مادة متبقيـة،  0.2، وD4294لطريقة  ASTMمثلما مت حتديد ذلك 

ملواصــفات مثلمــا مت حتديــ ، ويكــون للرتكيبــة وزن جزيئــي حملتــوى D5307لطريقــة  ASTMد ذلــك 
MCR  مع حمتوىC5  على األقل، حيث يكون حمتوى الـ  1.5أسفلتينات مقدارهMCR  مثلما مت 10 

ملواصفات  أسـفلتينات مثلمـا مت حتديـده  C5، ويكـون حمتـوى الــ D4530لطريقة  ASTMحتديده 
  .D2007قة  لطري ASTMملواصفات 

ويوفر االخرتاع أيضاً طريقة إلنتاج منتج خام، تتضمن تالمس منتج خام مع حمفز واحد أو أكثر 
تـــج إمجـــايل يشـــتمل علـــى املنـــتج اخلـــام، حيـــث يكـــون املنـــتج اخلـــام قابـــل للتكثيـــف عنـــد  إلنتـــاج 

ســـــكال، وتكـــــون مـــــادة التغذيـــــة اخلـــــام حملتـــــوى  0.101م وضـــــغط 525 مقـــــدارها  MCRميجا 15 

جم على األقل لكل جم من مادة التغذية اخلام وحمفز واحد على األقل ميكن احلصـول  0.001
للجــدول الــدوري أو مركــب ) 6(بــدمج مــادة حاملــة مــع معــدن واحــد أو أكثــر مــن العمــود : عليــه

للجــدول الــدوري أو خالئــط منهــا إلنتــاج ) 6(واحــد أو أكثــر ملعــدن واحــد أو أكثــر مــن العمــود 
وين احملفــز بتســخني املــادة املنتجــة للمحفــز يف وجــود مركبــات حتتــوي علــى مــادة منتجــة حملفــز وتكــ

م، والــتحكم يف ظــروف الــتالمس 5500ذرة كربيــت واحــدة أو أكثــر عنــد درجــة حــرارة أقــل مــن  20 

ملــادة  MCRعلــى األكثــر مــن حمتــوى الـــ % 90مقــداره  MCRحبيــث يكــون للمنــتج اخلــام حمتــوى 



 

 

ــــ  ـــة اخلـــام، وحيـــث يكـــون حمتـــوى ال ملواصـــفات  MCRالتغذي لطريقـــة   ASTMمثلمـــا مت حتديـــده 
D4530.  

تالمـس منـتج خـام مـع حمفـز واحـد : ويوفر االخرتاع أيضاً طريقـة إلنتـاج منـتج خـام، تشـتمل علـى
تــج إمجــايل يشــتمل علــى املنــتج اخلــام، حيــث يكــون املنــتج اخلــام قابــل للتكثيــف  أو أكثــر إلنتــاج 

ســـكال، وتكـــ 0.101م وضـــغط 525عنـــد  مقـــداره  MCRون مـــادة التغذيـــة اخلـــام حمتـــوى ميجا 5 

جــم علــى األقــل لكــل جــم مــن مــادة التغذيــة اخلــام وحمفــز واحــد علــى األقــل لــه توزيــع  0.001
أجنسـرتوم ويكـون لــ  180أجنسـرتوم إىل  70حجم مسامي بقطـر مسـامي متوسـط يف مـدى مـن 

 45ام ضــمن علــى األقــل مــن العــدد اإلمجــايل للمســام توزيــع حجــم مســامي بقطــر للمســ% 60
أجنســـــرتوم وبقطـــــر مســـــامي متوســـــط، وحيـــــث يكـــــون توزيـــــع حجـــــم املســـــام مثـــــل مـــــا مت حتديـــــده 

، والــتحكم يف ظــروف الــتالمس حبيــث يكــون للمنــتج اخلــام D4282لطريقــة  ASTMملواصــفات  10 

MCR  علـــى األكثـــر مـــن الــــ % 90مقـــدارهMCR  ملـــادة التغذيـــة اخلـــام، وحيـــث يكـــون الــــMCR 
مل   .D4530لطريقة  ASTMواصفات مثلما مت حتديده 

جــــم علــــى األكثــــر  0.004: ويــــوفر االخــــرتاع أيضــــاً تركيبــــة خــــام حتتــــوي بكــــل جــــم منهــــا علــــى
جـــــم علـــــى  0.003، وE385لطريقـــــة  ASTMأكســـــجني، مثلمـــــا مت حتديـــــد ذلـــــك مبواصـــــفات 

ملواصــفات  جــم علـــى  0.3، وD4294لطريقــة  ASTMاألكثــر كربيــت، مثلمــا مت حتديــد ذلــك  15 

ملواصفات  األقل   .D5307لطريقة   ASTMمادة متبقية، مثلما مت حتديد ذلك 

جــــم علــــى األكثــــر  0.004: ويــــوفر االخــــرتاع أيضــــاً تركيبــــة خــــام حتتــــوي بكــــل جــــم منهــــا علــــى
جـــــم علـــــى  0.003، وE385لطريقـــــة  ASTMأكســـــجني، مثلمـــــا مت حتديـــــد ذلـــــك مبواصـــــفات 

ملواصـفات  جـم علـى  0.04، وD4294لطريقـة  ASTMاألكثر كربيـت، مثلمـا مت حتديـد ذلـك 
ملواصــفات   20 0.2، وD2896لطريقــة  ASTMاألكثــر نيرتوجــني أساســي، مثلمــا مت حتديــد ذلــك 



 

 

ملواصـفات  ويكـون  ،D5307لطريقـة ASTMجم على األقل مادة متبقية، مثلما مت حتديـد ذلـك 
ملواصفات 0.5مقداره  TANللرتكيبة    .D664لطريقة   ASTM تقريباً، مثلما مت حتديد ذلك 

جـم علـى األقـل كربيـت،  0.001: ويوفر االخرتاع أيضاً تركيبـة خـام حتتـوي بكـل جـم منهـا علـى
ملواصفات  جم على األقل مادة متبقيـة،  0.2، وD4294لطريقة  ASTMمثلما مت حتديد ذلك 
ملواصـفات  جزيئـي حملتـوى ، ويكـون للرتكيبـة وزن D5307لطريقـة   ASTMمثلما مت حتديد ذلك  5 

MCR  مع حمتـوىC5  علـى األقـل، ويكـون للرتكيبـة  1.5أسـفلتينات مقـدارهTAN   0.5مقـداره 
ملواصفات  TANتقريباً، وحيث يكون الـ  ، ويكـون وزن D664لطريقة  ASTMمثلما مت حتديده 

ملواصــفات  MCRالـــ  ات أســلفتين C5، ويكــون وزن الـــ D4530لطريقــة  ASTMمثلمــا مت حتديــده 
ملواصفات    .D2007لطريقة   ASTMمثلما مت حتديده 

الشــرتاك مــع واحــد أو أكثــر مــن الطــرق أو الرتكيبــات  ويف بعــض النمــاذج، يــوفر االخــرتاع أيضــاً  10 

أو /متــــت معاجلتهــــا يف معمــــل تكريــــر وتقطريهــــا و) أ: (طبقــــاً لالخــــرتاع، مــــادة التغذيــــة اخلــــام الــــيت
ت) ب(تقطريها جتزيئياً، و ، وحتتـوي مـادة التغذيـة 4حتتوي على عـدد كربـوين يزيـد عـن  ا مكو

ت بكــل جــم مــن مــادة التغذيــة اخلــام، و 0.5اخلــام علــى  ) جـــ(جــم علــى األقــل مــن تلــك املكــو
ت، يكـــون جلـــزء منهـــا م عنـــد ضـــغط 5100توزيعـــاً ملـــدى غليـــان يقـــل عـــن : تتضـــمن هيـــدروكربو

ســــكال، وتوزيعــــاً ملــــدى غليــــان بــــني  0.101  15 0.101م عنــــد ضــــغط 5200وم 5100ميجا

سكال، وتوزيعاً ملدى غليان بني  سـكال،  0.101م عند ضغط 5300م و5200ميجا ميجا
ســكال، وتوزيعــاً ملــدى  0.101م عنـد ضــغط 5400م و5300وتوزيعـاً ملــدى غليــان بــني  ميجا

ســـكال، و 0.101م عنـــد ضـــغط 5650م و5400غليـــان بـــني  حتتـــوي علـــى األقـــل ) د(ميجا
ت هلـا توزيـع ملـدى غليـان يقـل  0.001: ة التغذيـة اخلـام علـىبكل جم مـن مـاد جـم هيـدروكربو

سكال، و 0.101م عند ضغط 5100عن  ت هلا توزيـع ملـدى  0.001ميجا جم هيدروكربو 20 

ســـــــــــكال، و 0.101م عنـــــــــــد ضـــــــــــغط 5200م و5100غليـــــــــــان بـــــــــــني  جـــــــــــم  0.001ميجا



 

 

ت هلـــــــــا توزيـــــــــع ملـــــــــدى غليـــــــــان بـــــــــني   0.101غط م عنـــــــــد ضـــــــــ5300م و5200هيـــــــــدروكربو
ســـكال، و ت هلـــا توزيـــع ملـــدى غليـــان بـــني  0.001ميجا م  5400م و5300جـــم هيـــدروكربو

ســكال، و 0.101عنــد ضــغط  ت هلــا توزيــع ملــدى غليــان  بــني  0.001ميجا جــم هيــدروكربو
ســكال، و 0.101م عنــد ضــغط 5650م و5400 علــى األقــل  0.1مقــداره  TAN) هـــ(ميجا

، 5إىل  0.5أو مــن  10إىل  0.4أو مــن  20إىل  0.3ن علــى األقــل أو يف مــدى مــ 0.3أو  5 

سـكال،  0.101م علـى األقـل عنـد ضـغط 5200هلا نقطة غليـان مبدئيـة مقـدارها ) و(و ميجا
ديوم وحديـــد، و) ز(و جـــم علـــى األقـــل مـــن  0.00002حتتـــوي علـــى ) ح(تتضـــمن نيكـــل وفـــا

حتتــوي علــى ) ى(يــت، وتتضــمن كرب ) ط(بكــل جــرام مــن مــادة التغذيــة اخلــام، و Fe/V/Niإمجــايل 
) ك(جـــم كربيـــت بكـــل جـــم مـــن مـــادة التغذيـــة اخلـــام، و 0.05جـــم علـــى األقـــل أو  0.0001

حتتوي علـى ) ل(بكل جم من مادة التغذية اخلام، و VGOجم على األقل  0.001حتتوي على  10 

ت ) م(جم على األقل مادة متبقية بكل جم من مادة التغذية اخلـام، و 0.1 تتضـمن هيـدروكربو
ملـح معـدين قلـوي واحـد أو أكثـر حلمـض عضـوي واحـد أو أكثـر، ) ن(وي على أكسـجني، وحتت

أو ملــح معــادن أقــالء أرضــية واحــد أو أكثــر حلمــض عضــوي واحــد أو أكثــر، أو خالئــط منهــا، 
تتضـــمن ملـــح زرنـــيخ ) ع(أو /تتضـــمن ملـــح زنـــك واحـــد علـــى األقـــل حلمـــض عضـــوي، و) س(و

 15  .واحد على األقل حلمض عضوي

الشـــرتاك مـــع طريقـــة أو تركيبـــة واحـــدة أو أكثـــر طبقـــاً ويف بعـــض الن مـــاذج، يـــوفر االخـــرتاع أيضـــاً 
زالــة النفثــا ومركبــات متطــايرة أكثــر مــن  لالخــرتاع مــادة التغذيــة اخلــام الــيت ميكــن احلصــول عليهــا 

  .النفثا من املادة اخلام

الشـــرتاك مـــع طريقـــة أوتركيبـــة واحـــ دة أو أكثـــر طبقـــاً ويف بعـــض النمـــاذج، يـــوفر االخـــرتاع أيضـــاً 
لالخــرتاع طريقــة لــتالمس مــادة تغذيــة خــام مــع حمفــز واحــد أو أكثــر إلنتــاج النــاتج اإلمجــايل الــذي  20 

 – C5يشتمل على املنتج اخلام الذي يكون فيه لكل مـن مـادة التغذيـة اخلـام واملنـتج اخلـام حمتـوى 



 

 

ة التغذيـــة اخلـــام أســـفلتينات مبـــاد – C5يكـــون جممـــوع حمتـــوى ) أ: (، وMCRأســـفلتينات وحمتـــوى 
ملنــتج  – C5، ويكــون جممــوع حمتــوى Sمبــادة التغذيــة اخلــام عبــارة عــن  MCRوحمتــوى  أســفلتينات 

 'S، ويتم التحكم يف ظروف التالمس حبيث تكون 'Sملنتج اخلام عبارة عن  MCRاخلام وحمتوى 
بة يـــتم الـــتحكم يف ظـــروف الـــتالمس حبيـــث تكـــون النســـ) ب(أو /، وSعلـــى األكثـــر مـــن % 99

ملنــتج اخلــام يف مــدى مــن  – C5ملنــتج اخلــام إىل حمتــوى  MCRالوزنيــة حملتــوى   5 1.2أســفلتينات 

  .1.9إىل  1.3أو من  2إىل 

الشـــرتاك مـــع طريقـــة أو تركيبـــة واحـــدة أو أكثـــر طبقـــاً  ويف بعـــض النمـــاذج، يـــوفر االخـــرتاع أيضـــاً 
غــــــاز ) ب(غــــــازي أو  )أ: (لالخــــــرتاع مصــــــدر للهيــــــدروجني، يكــــــون فيهــــــا مصــــــدر اهليــــــدروجني

ت خفيفـــة أو ) د(ميثـــان أو ) جــــ(هيـــدروجني أو  خالئـــط ) و(أو /غـــاز خـــام و) هــــ(هيـــدروكربو
 10  .منها

الشـــرتاك مـــع طريقـــة أو تركيبـــة واحـــدة أو أكثـــر طبقـــاً  ويف بعـــض النمـــاذج، يـــوفر االخـــرتاع أيضـــاً 
نــاتج اإلمجــايل الــذي لالخــرتاع طريقــة لــتالمس مــادة تغذيــة خــام مــع حمفــز واحــد أو أكثــر إلنتــاج ال

يشتمل على املنتج اخلام حيث يتم تالمس مادة التغذية اخلام يف منطقة الـتالمس الـيت تكـون فـىي 
  .مرفق بعيد عن الشاطئ أو مقرتن به

الشـــرتاك مـــع طريقـــة أو تركيبـــة واحـــدة أو أكثـــر طبقـــاً  ويف بعـــض النمـــاذج، يـــوفر االخـــرتاع أيضـــاً  15 

أو /تغذيــة خــام مــع حمفــز واحــد أو أكثــر يف وجــود غــاز و لالخــرتاع طريقــة تتضــمن تالمــس مــادة
ـــتالمس حبيـــث ـــتحكم يف ظـــروف ال تكـــون نســـبة مصـــدر اهليـــدروجني ) أ: (مصـــدر هيـــدروجني وال

مـــــرت مكعـــــب طبيعـــــي مـــــن مصـــــدر  800 – 5الغـــــازي إىل مـــــادة التغذيـــــة اخلـــــام يف مـــــدى مـــــن 
حمفــز واحــد أو أكثــر، هيــدروجني غــازي بكــل مــرت مكعــب مــن مــادة التغذيــة اخلــام املتالمســة مــع 

خــتالف الضــغط اجلزئــي ) ب(و يــتم الــتحكم يف النســبة املنتقــاة المتصــاص اهليــدروجني الصــايف  20 



 

 

 TANتكــون نســبة امتصــاص اهليــدروجني حبيــث يكــون للمنــتج اخلــام ) جـــ(ملصــدر اهليــدروجني، و
، ولكــن يكــون إمتصــاص اهليــدروجني أقــل مــن مقــدار إمتصــاص اهليــدروجني الــذي 0.3أقــل مــن 

تكون ) د(يؤدي إىل فصل طور أساسي بني مادة التغذية اخلام والناتج اإلمجايل أثناء التالمس، و
مــرت مكعــب طبيعــي  80 – 1أو  30 – 1النســبة املنتقــاة إلمتصــاص اهليــدروجني يف مــدى مــن 

تكـون السـرعة الفراغيـة يف ) هـ(من مصدر اهليدروجني بكل مرت مكعب من مادة التغذية اخلام، و 5 

علـى  1-ساعة 15على األقل أو  1-ساعة 11أو مصدر اهليدروجني يف السائل /للغاز و الساعة
ــــــاً، و 1-ســــــاعة 20األقــــــل أو  ــــــي للغــــــاز و) و(تقريب ــــــتحكم يف الضــــــغط اجلزئ ــــــتم ال أو مصــــــدر /ي

م، 5500 -50تكـــون درجـــة حـــرارة الـــتالمس يف مـــدى مـــن ) ز(اهليـــدروجني أثنـــاء الـــتالمس، و
 30 – 0.1أو مصدر اهليدروجني يف السائل يف مـدى مـن /غاز ووالسرعة الفراغية يف الساعة لل

 10 20 – 1أو مصـــــدر اهليـــــدروجني يف مـــــدى مـــــن /، ويكـــــون الضـــــغط الكلـــــي للغـــــاز و1-ســـــاعة

ســـكال، و أو مصـــدر اهليـــدروجني يف اجتـــاه مقابـــل لتـــدفق مـــادة /يكـــون تـــدفق الغـــاز و) ح(ميجا
مـــادة التغذيـــة  H/Cمـــن % 130 -70مقـــداره  H/Cيكـــون للمنـــتج اخلـــام ) ط(التغذيـــة اخلـــام، و

أو يف مـدى /علـى األكثـر و% 80يكون إمتصاص اهليدروجني مبادة التغذيـة اخلـام ) ى(اخلام، و
مـــرت مكعـــب طبيعـــي مـــن اهليـــدروجني بكـــل مـــرت مكعـــب مـــن مـــادة  50 – 1أو  80 – 1مـــن 

ألكثــر علــى ا% 90مقــداره  Fe/V/Niيكــون للمنــتج اخلــام حمتــوى إمجــايل لـــ ) ك(التغذيــة اخلــام، و 15 

) ل(ملـادة التغذيـة اخلـام، و Fe/V/Niعلى األكثر من حمتوى الـ % 10على األكثر أو % 50أو 
ـــــتج اخلـــــام حمتـــــوى كربيـــــت مقـــــداره  مـــــن حمتـــــوى % 120 -80أو % 130 -70يكـــــون للمن

% 130 -70مقـداره  VGOيكـون للمنـتج اخلـام حمتـوى ) م(الكربيت يف مادة التغذيـة اخلـام، و
يكـــون للمنـــتج اخلـــام حمتـــوى ) ن(ملـــادة التغذيـــة اخلـــام، و VGOالــــ  مـــن حمتـــوى% 110 -90أو 

) س(من احملتوى املتبقي ملادة التغذيـة اخلـام، و% 110 -90أو % 130 -70متبقي مقداره  20 

علـــى األكثـــر أو % 70علـــى األكثـــر أو % 90يكـــون للمنـــتج اخلـــام حمتـــوى أكســـجني مقـــداره 



 

 

األكثـر مـن حمتـوى األكسـجني ملـادة على % 10على األكثر أو % 40على األكثر أو % 50
يكـــون للمنـــتج اخلـــام حمتـــوى إمجـــايل ملعـــدن قلـــوي ومعـــدن أقـــالء أرضـــية يف ) ع(التغذيـــة اخلـــام، و

علــــى األكثــــر أو % 50علــــى األكثــــر أو % 90األمــــالح املعدنيــــة لألمحــــاض العضــــوية مقــــداره 
مـــالح املعدنيـــة علـــى األكثـــر مـــن حمتـــوى املعـــدن القلـــوي ومعـــدن األقـــالء األرضـــية يف األ% 10

ملـــادة التغذيـــة اخلـــام أثنـــاء  P -تكـــون القيمـــة ) ف(لألمحـــاض العضـــوية يف مـــادة التغذيـــة اخلـــام، و 5 

% 90م  مقــدارها 537.8يكــون للمنــتج اخلــام لزوجــة عنــد ) ص(علــى األقــل، و 1.5الــتالمس 
علــى األكثــر مــن لزوجــة مــادة التغذيــة اخلــام عنــد % 10علــى األكثــر أو % 50علــى األكثــر أو 

 APIمـــن جاذبيـــة % 130 -70مقـــدارها  APIيكـــون للمنـــتج اخلـــام جاذبيـــة ) ق(م، و537.8
% 50علــى األكثــر أو % 90مقــداره  TANيكــون للمنــتج اخلــام ) ر(أو /ملــادة التغذيــة اخلــام، و

 TAN 10علــى األكثــر مــن % 10علــى األكثــر أو % 20علــى األكثــر أو % 30علــى األكثــر أو 

إىل  0.05أو  0.2إىل  0.01أو  0.5إىل  0.001مــــن أو يف مــــدى /مــــادة التغذيــــة اخلــــام و
0.1.  

الشـــرتاك مـــع طريقـــة أو تركيبـــة واحـــدة أو أكثـــر طبقـــاً  ويف بعـــض النمـــاذج، يـــوفر االخـــرتاع أيضـــاً 
لالخــرتاع، طريقــة تتضــمن تالمــس مــادة تغذيــة خــام مــع حمفــز واحــد أو أكثــر والــتحكم يف ظــروف 

يـــتم خفـــض ) أ: (تويـــة علـــى أكســـجني، الـــيت فيهـــاالـــتالمس خلفـــض حمتـــوى املركبـــات العضـــوية احمل 15 

حمتـــوى املركبـــات العضـــوية املنتقـــاة، واحملتويـــة علـــى أكســـجني حبيـــث يكـــون للمنـــتج اخلـــام حمتـــوى 
يتضـمن ) ب(على األكثر من حمتوى األكسجني ملادة التغذيـة اخلـام، و% 90أكسجني مقداره 

كســـجني ملـــح معـــدين حلمـــض  مركـــب واحـــد علـــى األقـــل مـــن املركبـــات العضـــوية احملتويـــة علـــى أ
يتضــــمن مركــــب واحــــد علــــى األقــــل مــــن املركبــــات العضــــوية احملتويــــة علــــى ) جـــــ(كربوكســــيلي، و

يتضـــمن مركـــب واحـــد علـــى األقـــل مـــن ) د(أكســـجني ملـــح معـــدين قلـــوي حلمـــض كربوكســـيلي، و 20 

) هـــ(املركبــات العضــوية احملتويــة علــى أكســجني ملــح معــدين ألقــالء أرضــية حلمــض كربوكســيلي، و



 

 

مركب واحد على األقل من املركبات العضوية احملتوية على أكسجني ملح معدين حلمض   يتضمن
ً واحــداً أو أكثــر مــن العمــود  للجــدول الــدوري، ) 12(كربوكســيلي، حيــث يتضــمن املعــدن معــد

يكــون للمنــتج اخلــام حمتــوى ملركبــات عضــوية غــري حمتويــة علــى جمموعــة كربوكســيلية مقــداره ) و(و
حمتــوى املركبــات العضــوية غــري احملتويــة علــى جمموعــة كربوكســيلية يف مــادة  علــى األكثــر مــن% 90

ينشــأ واحــد علــى األقــل مــن املركبــات احملتويــة علــى األكســجني يف مــادة ) ز(أو /التغذيــة اخلــام، و 5 

  .التغذية اخلام من محض نفثينيك أو مركبات عضوية غري كربوكسيلية حمتوية على أكسجني

الشـــرتاك مـــع طريقـــة أو تركيبـــة واحـــدة أو أكثـــر طبقـــاً ويف بعـــض النمـــاذج، يـــوفر اال خـــرتاع أيضـــاً 
يـــتم ) أ: (لالخـــرتاع، طريقـــة تتضـــمن تالمـــس مـــادة تغذيـــة خـــام مـــع حمفـــز واحـــد أو أكثـــر، وفيهـــا

تالمس مادة التغذية اخلام مع حمفـز واحـد علـى األقـل عنـد درجـة حـرارة أوىل ويتبـع ذلـك تالمـس 
نيــة، ويــتم الــت حكم يف ظـــروف الــتالمس حبيــث تكــون درجــة حــرارة الـــتالمس عنــد درجــة حــرارة  10 

يــتم تالمــس مــادة ) ب(م علــى األقــل عــن درجــة حــرارة الــتالمس الثــاين، و530األول منخفضــة 
التغذيـة اخلــام مـع هيــدروجني عنـد حالــة امتصـاص أوىل للهيــدروجني وبعدئـذ عنــد حالـة إمتصــاص 

م علـى األقـل مـن درجـة 530األوىل أقـل نية للهيدروجني وتكون درجة حـرارة حالـة االمتصـاص 
يـتم تالمـس مـادة التغذيـة اخلـام مـع حمفـز واحـد علـى األقـل عنـد ) جــ(حرارة االمتصاص الثانيـة، و

نيـة، ويـتم الـتحكم يف ظـروف الـتالمس حبيـث  درجة حرارة أوىل متبوع بتالمس عند درجة حرارة  15 

مــن درجــة حــرارة الــتالمس الثانيــة، م علــى األكثـر 5200تكـون درجــة حــرارة الــتالمس األوىل أقــل 
يــتم إنتــاج غــاز هيــدروجني أثنــاء الــتالمس ) هـــ(يــتم إنتــاج غــاز هيــدروجني أثنــاء الــتالمس، و) د(و

ويـــتم أيضـــاً الـــتحكم يف ظـــروف الـــتالمس حبيـــث متـــتص مـــادة التغذيـــة اخلـــام جـــزء علـــى األقـــل مـــن 
ن ويشـكل تالمـس مـادة يتم تالمس مادة التغذية اخلام مع حمف) و(اهليدروجني املنتج، و ز أول و

% 90مقـــداره  TANالتغذيـــة اخلـــام واحملفـــز األول منـــتج خـــام أوىل، ويكـــون للمنـــتج اخلـــام األويل  20 

مادة التغذية اخلام، ويشكل تالمس املنتج اخلام األوىل واحملفز الثـاين منـتج  TANعلى األكثر من 



 

 

املنـــتج اخلـــام األويل،  TANعلـــى األكثـــر مـــن % 90مقـــداره  TANخـــام، ويكـــون للمنـــتج اخلـــام 
يتم إجـراء تالمـس يف مفاعـل ذى ) ح(يتم إجراء تالمس يف مفاعل ذى طبقات مرتاصة، و) ز(و

يــتم تالمــس مــادة التغذيــة اخلــام مــع حمفــز إضــايف بعــد الــتالمس مــع حمفــز ) ط(طبقــات تغلــي، و
ديوم ويــت) ى(واحــد أو أكثــر، و م تالمــس مــادة يكــون احملفــز الواحــد أو أكثــر عبــارة عــن حمفــز فــا

ديوم،  التغذيــة اخلــام مــع حمفــز إضــايف يف وجــود مصــدر هيــدروجني بعــد الــتالمس مــع حمفــز الفــا 5 

مــرت مكعــب طبيعــي بكــل مــرت  20 – 1يــتم إنتــاج هيــدروجني عنــد معــدل يف مــدى مــن ) ك(و
يــتم إنتــاج هيــدروجني أثنــاء الــتالمس، ويــتم تالمــس مــادة ) ل(مكعــب مــن مــادة التغذيــة اخلــام، و

ية اخلام مـع حمفـز إضـايف يف وجـود غـاز وجـزء علـى األقـل مـن اهليـدروجني املنـتج، ويـتم أيضـاً التغذ
الــتحكم يف ظــروف الــتالمس حبيــث يكــون تــدفق الغــاز يف اجتــاه مقابــل لتــدفق مــادة التغذيــة اخلــام 

ديوم عند درجة حرار ) م(وتدفق اهليدروجني املنتج، و ة يتم تالمس مادة التغذية اخلام مع حمفز فا 10 

نيــة، ويــتم الــتحكم يف ظــروف الــتالمس حبيــث  لتــايل مــع حمفــز إضــايف عنــد درجــة حــرارة  أوىل و
يـتم إنتـاج غـاز ) ن(م علـى األقـل مـن درجـة احلـرارة الثانيـة، و530تكون درجـة احلـرارة األوىل أقـل 

 هيــدروجني أثنــاء الــتالمس، ويــتم تالمــس مــادة التغذيــة اخلــام مــع حمفــز إضــايف، ويــتم الــتحكم يف
) س(أو /ظروف التالمس حبيث ميتص احملفـز اإلضـايف جـزء علـى األقـل مـن اهليـدروجني املنـتج، و

نيــة، ويــتم الــتحكم يف  لتــايل تالمــس مــادة التغذيــة اخلــام مــع حمفــز إضــايف عنــد درجــة حــرارة  يــتم  15 

  .م على األقل5180ظروف التالمس حبيث تكون درجة احلرارة الثانية 

الشـــرتاك مـــع طريقـــة أو تركيبـــة واحـــدة أو أكثـــر طبقـــاً ويف بعـــض النمـــاذج، يـــوفر ا الخـــرتاع أيضـــاً 
يكــون ) أ: (لالخــرتاع، طريقــة تتضــمن تالمــس مــادة تغذيــة خــام مــع حمفــز واحــد أو أكثــر، وفيهــا
ألومينـا أو  –احملفز عبارة عـن حمفـز حممـول، وتتضـمن املـادة احلاملـة ألومينـا أو سـيليكا أو سـيليكا 

يكــون احملفـــز ) ب(يد زركونيــوم أو أكســـيد مغنيســيوم أوخالئــط منهـــا، وأكســيد تيتــانيوم أو أكســـ 20 

تتضـمن الطريقــة أيضـاً حمفــز إضــايف ) جـــ(عبـارة عــن حمفـز حممــول وتكـون املــادة احلاملــة مسـامية، و



 

 

حلــرارة عنــد درجــة حــرارة تزيــد عــن  لكربيــت، و5400متــت معاجلتــه  يكــون ) د(م قبــل املعاجلــة 
يكـون حمفـز واحـد علـى األقـل يف ) هــ(أو /ف سنة على األقل، وعمر حمفز واحد على األقل نص

بتة أو مالطية يف مادة التغذية اخلام   .طبقة 

الشـــرتاك مـــع طريقـــة أو تركيبـــة واحـــدة أو أكثـــر طبقـــاً  ويف بعـــض النمـــاذج، يـــوفر االخـــرتاع أيضـــاً 
حمفـز واحــد لالخـرتاع، طريقـة تتضـمن تالمــس مـادة تغذيـة خــام مـع حمفـز واحـد أو أكثــر، ويكـون  5 

على األقل عبارة عن حمفز حممول أو حمفز معدين بكميـة كبـرية، ويتضـمن احملفـز احملمـول أو احملفـز 
للجـدول الـدوري،  10 – 5معدن واحد أو أكثـر مـن األعمـدة ) أ: (املعدين ذى الكمية الكبرية

للجــــدول الــــدوري أو  10 – 5أو مركــــب واحــــد أو أكثــــر ملعــــدن واحــــد أو أكثــــر مــــن األعمــــدة 
 0.0001جـم علـى األقـل أو مـن  0.0001يكـون بكـل جـم مـن احملفـز ) ب(خالئط منها، و

 10 10 – 5معــدن واحــد أو أكثــر مــن األعمــدة : جــم مــن 0.3 – 0.001جــم أو مــن  0.6 –

 10 – 5للجـــــدول الـــــدوري، أو مركـــــب واحـــــد أو أكثـــــر ملعـــــدن واحـــــد أو أكثـــــر مـــــن األعمـــــدة 
 – 6على معدن واحد أو أكثـر مـن األعمـدة  يشتمل) جـ(للجدول الدوري، أو خالئط منها، و

 10 – 6للجــدول الــدوري، أو مركــب واحــد أو أكثــر ملعــدن واحــد أو أكثــر مــن األعمــدة  10
 – 7يشـتمل علـى معـدن واحـد أو أكثـر مـن األعمـدة ) د(للجدول الدوري، أو خالئط منهـا، و

 15 10 – 7مـــدة للجـــدول الـــدوري، أو مركـــب واحـــد أو أكثـــر ملعـــدن واحـــد أو أكثـــر مـــن األع10

 0.6 – 0.0001يكـون بكــل جــم مــن احملفــز، مــن ) هـــ(للجـدول الــدوري، أو خالئــط منهــا، و
للجــــدول  10 – 7معــــدن واحــــد أو أكثــــر مــــن األعمــــدة : جــــم مــــن 0.3 – 0.001جــــم أو 

للجـــــدول  10 – 7الـــــدوري، أو مركـــــب واحـــــد أو أكثـــــر ملعـــــدن واحـــــد أو أكثـــــر مـــــن األعمـــــدة 
يشــــتمل علــــى معــــدن واحــــد أو أكثــــر مــــن ) و(ئــــط منهــــا، والــــدوري، أو خالئــــط منهــــا، أو خال

للجدول الدوري، أو مركب واحـد أو أكثـر ملعـدن واحـد أو أكثـر مـن األعمـدة  6 – 5األعمدة  20 

يشتمل على معدن واحد أو أكثر من العمـود ) ز(للجدول الدوري، أو خالئط منها، و 6 – 5



 

 

للجـدول ) 5(و أكثـر مـن العمـود للجدول الدوري، أو مركب واحـد أو أكثـر ملعـدن واحـد أ) 5(
جـم علـى األقـل أو مـن  0.0001يكـون بكـل جـم مـن احملفـز ) ح(الدوري، أو خالئـط منهـا، و

معــدن واحــد : جــم مــن 0.08 – 0.01جــم أو  0.3 -0.001جــم أو  0.6 – 0.0001
للجــدول الــدوري أو مركــب واحــد أو أكثــر ملعــدن واحــد أو أكثــر مــن ) 5(أو أكثــر مــن العمــود 

يشــتمل علــى معــدن واحــد أو أكثــر مــن ) ط(للجــدول الــدوري أو خالئــط منهــا، و) 5(العمــود  5 

) 6(للجــدول الــدوري أو مركــب واحــد أو أكثـــر ملعــدن واحــد أو أكثــر مــن العمـــود ) 6(العمــود 
ـــــط منهـــــا، و ـــــدوري أو خالئ   - 0.0001يكـــــون بكـــــل جـــــم مـــــن احملفـــــز مـــــن ) ى(للجـــــدول ال

جــم ملعــدن  0.08 – 0.01م أو جــ 0.1 – 0.005جــم أو  0.3 – 0.001جــم أو 0.6
للجـدول الـدوري أو مركـب واحـد أو أكثـر ملعـدن واحـد أو أكثـر ) 6(واحـد أو أكثـر مـن العمـود 

يشتمل على معدن واحـد أو أكثـر مـن ) ك(للجدول الدوري أو خالئط منها، و) 6(من العمود  10 

) 10(لعمـود للجدول الدوري أو مركب واحد أو أكثر ملعدن واحد أو أكثـر مـن ا) 10(العمود 
جـم أو  0.6 – 0.0001هلا بكل جم من احملفز مـن ) ل(للجدول الدوري أو خالئط منها، و

للجـدول الـدوري أو مركـب ) 10(معدن واحد أو أكثـر مـن العمـود : جم من 0.3 – 0.001
) م(للجـدول الـدوري أو خالئـط منهـا، و) 10(واحد أو أكثر ملعدن واحـد أو أكثـر مـن العمـود 

ديو  ديوم واحد أو أكثر أوخالئط منها، ويتضمن فا يتضمن نيكل أو مركب ) ن(م أو مركب فا 15 

لـت واحـد أو أكثـر ) س(نيكل واحد أو أكثر أو خالئط منها، و لـت أو مركـب كو يتضـمن كو
يتضـمن موليبـدنوم أو مركـب موليبـدنوم واحـد أو أكثـر أو خالئـط منهـا، ) ع(أو خالئط منهـا، و

: مـــن 0.1 -0.005جـــم أو مـــن  0.3 – 0.001ز مـــن يكـــون بكـــل جـــم مـــن احملفـــ) ف(و
يتضــــمن تنجســــنت أو ) ص(موليبــــدنوم أو مركــــب موليبــــدنوم واحــــد أو أكثــــر أو خالئــــط منهــــا، و

 20 0.001يكـون بكـل جـم مـن احملفـز مـن ) ق(مركب تنجسنت واحد أو أكثر أو خالئط منهـا، و

يشــتمل ) ر(و تنجســنت أو مركــب تنجســنت واحــد أو أكثــر أو خالئــط منهــا،: جــم مــن 0.3 –



 

 

للجـدول الـدوري ومعـدن واحـد أو أكثـر مـن العمـود ) 6(على معـدن واحـد أو أكثـر مـن العمـود 
إىل معــادن العمــود ) 10(للجــدول الــدوري، حيــث تكــون النســبة اجلزيئيــة ملعــادن العمــود ) 10(
ــــر مــــن العمــــود ) ش(، و5إىل  1مــــن ) 6( للجــــدول ) 15(يشــــتمل علــــى معــــدن واحــــد أو أكث

للجــدول الــدوري أو ) 15(ب واحــد أو أكثــر لعنصــر واحــد أو أكثــر مــن العمــود الــدوري أو مركــ
عنصــر : جــم مــن 0.06  - 0.00001يكــون بكــل جــم مــن احملفــز مــن ) ت(خالئــط منهــا، و 5 

للجـــدول الـــدوري أو مركـــب واحـــد أو أكثـــر لعنصـــر واحـــد أو ) 15(واحـــد أو أكثـــر مـــن العمـــود 
فوســفور أو مركــب فوســفور ) ث(منهــا، وللجــدول الــدوري أو خالئــط ) 15(أكثــر مــن العمــود 

جــم علــى األكثــر مــن ألفــا ألومينــا بكــل جــم  0.1يوجــد ) خ(واحــد أو أكثــر أو خالئــط منهــا، و
  .جم على األقل من ثيتا ألومينا بكل جم من احملفز 0.5يوجد ) ذ(أو /من احملفز، و

الشـــرتاك مـــع طريقـــة أو تركيبـــة وا حـــدة أو أكثـــر طبقـــاً ويف بعـــض النمـــاذج، يـــوفر االخـــرتاع أيضـــاً  10 

لالخـــرتاع، طريقـــة لتشـــكيل حمفـــز يتضـــمن دمـــج مـــادة حاملـــة مـــع معـــدن واحـــد أو أكثـــر لتكـــوين 
خليط من مادة حاملة ومعدن، حيث يشتمل املادة احلاملة ثيتا ألومينا ومعاجلة خليط مادة الثيتا 

حلــرارة عنــد درجــة حــرارة مقــدارها  : وتتضــمن أيضــاً  م علــى األقــل،5400ألومينـا احلاملــة واملعــدن 
احلصــول ) ب(دمــج خلــيط املــادة احلاملــة واملعــدن مــع مــاء لتكــوين معجــون وبثــق املعجــون، و) أ(

حلــرارة عنــد درجــة حــرارة مقــدارها  أو /م علــى األقــل و5800علــى ثيتــا ألومينــا مبعاجلــة األلومينــا  15 

لكربيت) جـ(   .معاجلة احملفز 

الشـــ رتاك مـــع طريقـــة أو تركيبـــة واحـــدة أو أكثـــر طبقـــاً ويف بعـــض النمـــاذج، يـــوفر االخـــرتاع أيضـــاً 
لالخــرتاع، طريقــة تتضــمن تالمــس مــادة تغذيــة خــام مــع حمفــز واحــد أو أكثــر، يكــون فيهــا توزيــع 

أجنســرتوم علــى  60قطــر مســامي متوســط مقــداره ) أ: (احلجــم املســامي حملفــز واحــد علــى األقــل
اجنسـرتوم علـى األقـل  200قـل أو اجنسرتوم على األ 180اجنسرتوم على األقل أو 90األقل أو  20 

اجنسـرتوم علـى األقـل أو  320اجنسرتوم علـى األقـل أو  300اجنسرتوم على األقل أو  230أو 



 

 

 140 -100اجنســــــــرتوم أو  180 – 90اجنســــــــرتوم علــــــــى األقــــــــل أو يف مــــــــدى مــــــــن  500
اجنســـرتوم  500 -180اجنســـرتوم أو  250 -230اجنســـرتوم أو  130 -120اجنســـرتوم أو 

علــى األقــل مــن % 60يكــون لـــ ) ب(اجنســرتوم، و 300 -60اجنســرتوم أو  500 -230أو 
اجنســـرتوم   25اجنســـرتوم أو  35اجنســـرتوم أو  45العـــدد اإلمجـــايل للمســـام قطـــر مســـامي ضـــمن 

جـم  /2م 90جـم علـى األقـل أو / 2م60مساحة سـطح مقـدارها ) جـ(كقطر مسامي متوسط، و 5 

جــم علــى / 2م150جــم علــى األقــل أو / 2م 120جــم علــى األقــل أو / 2م100علــى األقــل أو 
حجــم إمجــايل لكــل ) د(أو /جــم علــى األقــل و/ 2م220جــم علــى األقــل أو /2م200األقــل أو 

جــم / 3ســم 0.5جــم علــى األقــل أو /3ســم 0.4جــم علــى األقــل أو /3ســم 0.3املســام مقــداره 
  .جم على األقل/ 3سم 0.7على األقل أو 

الشـــرتاك مـــع طريقـــة أو تركيبـــة واحـــدة أو أكثـــر طبقـــاً  ويف بعـــض النمـــاذج، يـــوفر االخـــرتاع أيضـــاً  10 

لالخرتاع، طريقة تتضمن تالمس مادة تغذية خـام مـع حمفـز حممـول واحـد أو أكثـر، تتضـمن فيهـا 
ألومينا أو أكسيد تيتـانيوم أو أكسـيد زركونيـوم  –ألومينا أو سيليكا أو سيليكا ) أ: (املادة احلاملة

أو دلتــــا /تتضــــمن جامــــا ألومينــــا و) ب(أو زيوليــــت، و/ا وأو أكســــيد مغنيســــيوم أو خالئــــط منهــــ
يكــون ) د(جــم علــى األقــل جامــا ألومينــا، و 0.5يكــون بكــل جــم مــادة حاملــة، ) جـــ(ألومينــا، و

) هــــ(جــم علـــى األقـــل ثيتــا ألومينـــا، و 0.5جـــم علــى األقـــل أو  0.3بكــل جـــم مــادة حاملـــة، أو  15 

يوجــد ) و(نــا أو ثيتــا ألومينــا أو خالئــط منهــا، وتتضــمن ألفــا ألومينــا أو جامــا ألومينــا أو دلتــا ألومي
  .جم على األكثر ألفا ألومينا بكل جم من املادة احلاملة 0.1

الشـــرتاك مـــع طريقـــة أو تركيبـــة واحـــدة أو أكثـــر طبقـــاً  ويف بعـــض النمـــاذج، يـــوفر االخـــرتاع أيضـــاً 
ديوم الذي ي متوسط مقداره يكون له توزيع حجم مسامي بقطر مسام) أ: (لالخرتاع، حمفز الفا

يتضــــمن مــــادة حاملــــة أو مــــادة حاملــــة تتضــــمن ثيتــــا ألومينــــا ) ب(أجنســــرتوم علــــى األقــــل، و 60 20 

ديوم توزيــع حجــم مســامي بقطــر مســامي متوســط مقــداره  اجنســرتوم علــى  60ويكــون حملفــز الفــا



 

 

للجــدول الــدوري أو مركــب ) 6(يشــتمل علــى معــدن واحــد أو أكثــر مــن العمــود ) جـــ(األقــل، و
أو /للجــدول الــدوري أو خالئــط منهــا، و) 6(أكثــر ملعــدن واحــد أو أكثــر مــن العمــود  واحــد أو

معـدن واحـد أو أكثـر مـن العمـود : جـم علـى األقـل مـن 0.001يكون بكل جـم مـن احملفـز ) د(
  للجـــــــــدول الـــــــــدوري أو مركـــــــــب واحـــــــــد أو أكثـــــــــر ملعـــــــــدن واحـــــــــد أو أكثـــــــــر مـــــــــن العمـــــــــود ) 6(
 5  .للجدول الدوري، أو خلالئط منها) 6(

الشـــرتاك مـــع طريقـــة أو تركيبـــة واحـــدة أو أكثـــر طبقـــاً ويف  بعـــض النمـــاذج، يـــوفر االخـــرتاع أيضـــاً 
إىل  0.001علـــى األكثـــر أو مـــن  0.1مـــن  TAN) أ: (لالخـــرتاع، املنـــتج اخلـــام الـــذي تكـــون لـــه

جــــــــم علـــــــــى  0.000009) ب(، و0.1إىل  0.05أو مــــــــن  0.2إىل  0.01أو مــــــــن  0.5
أرضــية يف األمــالح املعدنيــة لألمحــاض العضــوية بكــل جــم مــن األكثــر معــدن قلــوي ومعــدن أقــالء 

أو /بكل جم من املنتج اخلـام، و Fe/V/Niجم على األكثر من  0.00002) جـ(املنتج اخلام، و 10 

جــم مــن حمفــز واحــد علــى األقــل بكــل جــم مــن  0.01أكثــر مــن صــفر جــرام ولكــن أقــل مــن ) د(
  .املنتج اخلام

الشـــرتاك مـــع طريقـــة أو تركيبـــة واحـــدة أو أكثـــر طبقـــاً ويف بعـــض النمـــاذج، يـــوفر االخـــرتاع أيضـــ اً 
لالخرتاع، ملح معدين قلوي واحد أو أكثر حلمض عضوي واحد أو أكثر أو ملح معـدين ألقـالء 

معــدن قلــوي : أرضــية واحــد أو أكثــر حلمــض عضــوي واحــد أو أكثــر أو خلالئــط منهــا يكــون فيهــا 15 

سـيوم وواحد على األقل عبارة عن ليثيوم أو صـوديوم أو ب يكـون معـدن أقـالء أرضـية ) ب(أو /و
  .واحد على األقل عبارة عن مغنيسيوم أو كالسيوم

الشـــرتاك مـــع طريقـــة أو تركيبـــة واحـــدة أو أكثـــر طبقـــاً  ويف بعـــض النمـــاذج، يـــوفر االخـــرتاع أيضـــاً 
 لالخرتاع، طريقة تتضمن تالمس مادة تغذية خام مع حمفز واحد أو أكثـر إلنتـاج النـاتج اإلمجـايل

دمــج املنــتج اخلــام مــع مــادة خــام ) أ: (الــذي يشــتمل علــى املنــتج اخلــام، وتتضــمن الطريقــة أيضــاً  20 



 

 

دمـج املنـتج اخلـام ) ب(تتشابه أو ختتلف عن مادة التغذية اخلام لتكوين خليط مناسـب للنقـل، و
مـــع املـــادة اخلـــام الـــيت تتشـــابه أو ختتلـــف عـــن مـــادة التغذيـــة اخلـــام لتكـــوين خلـــيط مناســـب ملرافـــق 

تـج تقطـري واحـد أو أكثـر ) د(أو /جتزئة املنتج اخلام و) جـ(عاجلة، وامل جتزئة املنتج اخلـام إىل جـزء 
تج تقطري واحد على األقل   .وإنتاج وقود النقل من جزء 

الشـــرتاك مـــع طريقـــة أو تركيبـــة واحـــدة أو أكثـــر طبقـــاً  ويف بعـــض النمـــاذج، يـــوفر االخـــرتاع أيضـــاً  5 

جـم علـى األقـل  0.5جم على األقل أو  0.3يكون هلا ) أ: (حملمول اليتلالخرتاع، تركيبة احملفز ا
) جــ(تتضمن دلتا ألومينـا يف املـادة احلاملـة، و) ب(من الثيتا ألومينا بكل جم من املادة احلاملة، و

يكــون هلــا ) د(جــم علــى األكثــر مــن ألفــا ألومينــا بكــل جــم مــن املــادة احلاملــة، و 0.1يكــون هلــا 
يكـون هلـا ) هــ(اجنسـرتوم علـى األقـل، و 230قطر مسامي متوسط مقداره توزيع حجم مسامي ب

 10  جـــــــــــــم علـــــــــــــى األقـــــــــــــل / 3ســـــــــــــم 0.3حجـــــــــــــم مســـــــــــــامي بتوزيـــــــــــــع حلجـــــــــــــم املســـــــــــــام مقـــــــــــــداره 

جـم علــى األقــل /2م60يكـون هلــا مســاحة سـطح مقــدارها ) و(جــم علـى األقــل، و/3سـم 0.7أو 
 10 – 7دة تتضـــــمن معـــــدن واحـــــد أو أكثـــــر مـــــن األعمـــــ) ز(جـــــم  علـــــى األقـــــل، و/2م90أو 

للجـدول  10 – 7للجدول الدوري أو مركب واحد أو أكثر ملعدن واحد أو أكثر مـن األعمـدة 
للجـدول الـدوري ) 5(تتضمن معدن واحـد أو أكثـر مـن العمـود ) ح(الدوري أو خالئط منها، و

للجـــدول الـــدوري أو خلالئـــط ) 5(أو مركـــب واحـــد أو أكثـــر ملعـــدن واحـــد أو أكثـــر مـــن العمـــود  15 

 – 0.001جـــم أو مـــن  0.6 – 0.0001يكـــون هلـــا بكـــل جـــم مـــن احملفـــز مـــن  )ط(منهـــا، و
) 5(أو مركـب واحـد أو أكثـر مـن العمـود ) 5(معـدن واحـد أو أكثـر مـن العمـود : جم من 0.3

للجـــدول الـــدوري أو ) 6(تتضـــمن معـــدن واحـــد أو أكثـــر مـــن العمـــود ) ى(أو خلالئـــط منهـــا، و
للجــدول الــدوري أو خلالئــط منهــا، ) 6(عمــود مركــب واحــد أو أكثــر ملعــدن واحــد أو أكثــر مــن ال

 20 0.3 – 0.001جـــم أو مـــن  0.6 – 0.0001يكـــون هلـــا بكـــل جـــم مـــن احملفـــز، مـــن ) ك(و

أو ) 6(أو مركـــب واحــد أو أكثـــر مــن العمـــود ) 6(معــدن واحـــد أو أكثــر مـــن العمــود : جــم مـــن



 

 

ديوم واحـــد أو أو أكثـــر أو خل) ل(خلالئـــط منهـــا، و ديوم أو مركـــب فـــا الئـــط منهـــا، تتضـــمن فـــا
تتضــــمن ) ن(تتضــــمن موليبــــدنوم أو مركــــب موليبــــدنوم واحــــد أو أكثــــر أو خلالئــــط منهــــا، و) م(و

لـت، أو مركـب  ) س(تنجسنت أو مركب تنجسنت واحد أو أكثـر أو خلالئـط منهـا، و تتضـمن كو
لت واحد أو أكثر أو خلالئط منها و تتضمن نيكل أو مركب نيكل واحـد أو أكثـر ) ع(أو /كو

 5  .ئط منهاأو خلال

الشـــرتاك مـــع طريقـــة أو تركيبـــة واحـــدة أو أكثـــر طبقـــاً  ويف بعـــض النمـــاذج، يـــوفر االخـــرتاع أيضـــاً 
علــى األكثــر أو  0.5علــى األكثــر أو  1مقــداره  TAN: لالخــرتاع، الرتكيبــة اخلــام الــيت يكــون هلــا

 جــم علــى 0.001تكــون هلــا بكــل جــم مــن الرتكيبــة ) ب(تقريبــاً، و 0.1علــى األكثــر أو  0.3
ت بتوزيـــــــع ملـــــــدى الغليـــــــان بـــــــني   0.101م عنـــــــد ضـــــــغط 5260م و595األقـــــــل هيـــــــدروكربو

ســكال، أو  جــم علــى  0.01جــم علــى األقــل أو  0.005جــم علــى األقــل، أو  0.001ميجا 10 

ت بتوزيـــــــع ملـــــــدة الغليـــــــان بـــــــني   0.101م عنـــــــد ضـــــــغط 5320م و5260األقـــــــل هيـــــــدروكربو
ســـكال، و ت 0.001ميجا م 5230بتوزيــــع ملـــدى الغليـــان بــــني  جـــم علــــى األقـــل هيـــدروكربو

ســـكال، و 0.101م عنـــد ضـــغط 5650و جـــم علـــى األقـــل  0.0005يكـــون هلـــا ) جــــ(ميجا
جم علـى  0.001يكون هلا بكل جم من الرتكيبة ) د(نيرتوجني قاعدي بكل جم من الرتكيبة، و

 15 جــم علــى 0.00005يكــون هلــا ) هـــ(أو /جــم علــى األقــل نيرتوجــني إمجــايل و 0.01األقــل أو 

ديوم إمجايل بكل جم من الرتكيبة   .األكثر نيكل وفا

الشـــرتاك مـــع طريقـــة أو تركيبـــة واحـــدة أو أكثـــر طبقـــاً  ويف بعـــض النمـــاذج، يـــوفر االخـــرتاع أيضـــاً 
: لالخرتاع، الرتكيبـة اخلـام الـيت تشـتمل علـى حمفـز واحـد أو أكثـر، ويكـون حملفـز واحـد علـى األقـل

اجنسرتوم  500اجنسرتوم على األقل أو 180مقداره توزيع حجم مسامي بقطر مسامي متوسط 
 20 -120اجنســرتوم أو  140 -100اجنســرتوم أو  180 -90أو يف مــدى مــن /علــى األكثــر و

أجنسـرتوم علـى األقـل، مـع وجـود  90هلـا قطـر مسـامي متوسـط مقـداره ) ب(اجنسرتوم أو  130



 

 

 45طـر مسـامي ضـمن من العدد اإلمجايل للمسام يف توزيع حبجم مسـامي لـه ق% 60أكثر من 
لقطر املسامي املتوسط، و 25اجنسرتوم أو  35اجنسرتوم أو  تكون هلـا مسـاحة ) جـ(اجنسرتوم، 

جــم علــى /2م 220جــم علــى األقــل أو /2م120جــم علــى األقــل أو / 2م100ســطح مقــدارها 
ومينـا أل –تتضمن مادة حاملة، وتتضمن املادة احلاملة ألومينا أو سيليكا أو سـيليكا ) د(األقل، و

أو خالئــــط منهــــا، /أو أكســــيد تيتــــانيوم أو أكســــيد زركونيــــوم أو أكســــيد مغنيســــيوم أو زيوليــــت و 5 

للجدول الـدوري أو مركـب واحـد أو  10 – 5تتضمن معدن واحد أو أكثر من األعمدة ) هـ(و
) و(للجـــدول الـــدوري أو خالئـــط منهـــا، و 10 – 5أكثـــر ملعـــدن واحـــد أو أكثـــر مـــن األعمـــدة 

للجـدول الـدوري أو مركـب واحـد أو أكثـر ملعـدن ) 5(أو أكثـر مـن العمـود  تتضمن معـدن واحـد
يكـون هلـا بكـل جـم مـن ) ز(للجدول الدوري أو خالئـط منهـا، و) 5(واحد أو أكثر من العمود 

أو مركـب معـدين واحـد ) 5(معدن واحد أو أكثر من العمـود : جم على األقل 0.0001احملفز  10 

) 6(تتضـمن معـدن واحـد أو أكثـر مـن العمـود ) ح(ها، وأو خالئط من) 5(أو أكثر من العمود 
للجدول الـدوري ) 6(للجدول الدوري أو مركب واحد أو أكثر ملعدن واحد أو أكثر من العمود 

معــدن : جــم علــى األقــل مــن 0.0001يكــون هلــا بكــل جــم مــن احملفــز ) ط(أو خالئــط منهــا، و
أو خالئـــط ) 6(ر مـــن العمـــود أو مركـــب معـــدين واحـــد أو أكثـــ) 6(واحـــد أو أكثـــر مـــن العمـــود 

للجـــدول الـــدوري أو مركـــب واحـــد أو ) 10(منهـــا، وتتضـــمن معـــدن واحـــد أو أكثـــر مـــن العمـــود  15 

  أكثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ملعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أو أكثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
تتضـمن عنصــر واحـد أو أكثــر مـن العمــود ) ك(أو /للجـدول الــدوري أو خلالئـط منهــا، و) 10( 
) 15(نصــــر واحــــد أو أكثــــر مــــن العمــــود للجــــدول الــــدوري أو مركــــب واحــــد أو أكثــــر لع) 15(

  .للجدول الدوري أو خالئط منها



 

 

وميكـــن يف منـــاذج أخـــرى دمـــج خـــواص مـــن منـــاذج معينـــة لالخـــرتاع مـــع خـــواص مـــن منـــاذج أخـــرى 
وميكن على سبيل املثال دمج خواص من أحد مناذج االخرتاع مـع خـواص مـن أي مـن . لالخرتاع

  .النماذج األخرى

ي مــن الطــرق والــنظم املــذكورة يف هــذه ويف منــاذج أخــرى، ميكــن احل صــول علــى منتجــات خــام 
 5  .الوثيقة

  .وميكن يف مناذج أخرى إضافة خواص إضافة إىل النماذج احملددة املذكورة يف هذه الوثيقة

  :وصف األشكال والرسومات
إلشـــارة إىل  تتضـــح فوائـــد االخـــرتاع احلـــايل للمهـــرة يف الفـــن مبســـاعدة الوصـــف التفصـــيلي التـــايل و

  : ملخططات املرفقة اليت فيهاا

 10  .رسم ختطيطي لنموذج نظام التالمس): 1(شكل رقم 

رمســـان ختطيطيـــان لنمـــاذج نظـــم الـــتالمس الـــيت تشـــتمل علـــى منطقتـــني ): ب2(و) أ2(الشـــكالن 
  .للتالمس

رمسان ختطيطيان لنماذج نظم التالمس اليت تشتمل على ثالث منـاطق ): ب3(و) أ3(الشكالن 
  .للتالمس

الشرتاك مع نظام التالمس): 4(شكل رقم   15  .رسم ختطيطي لنموذج منطقة منفصلة 

الشرتاك مع نظام التالمس): 5(شكل رقم    .رسم ختطيطي لنموذج منطقة اخللط 

رســم ختطيطــي لنمــوذج جمموعــة مؤتلفــة ملنطقــة الفصــل ونظــام الــتالمس ومنطقــة ): 6(شــكل رقــم 
  .اخللط



 

 

ادة التغذيــة اخلــام واملنــتج اخلــام لنمــوذج تالمــس جــدول للخــواص النموذجيــة ملــ): 7(شــكل رقــم 
  .مادة التغذية اخلام مع ثالث حمفزات

متثيــل بيــاين للمتوســط املــرجح لدرجــة حــرارة الطبقــة مقابــل طــول فــرتة التشــغيل ): 8(شــكل رقــم 
  .لنموذج تالمس مادة التغذية اخلام مع حمفز واحد أو أكثر

التغذيــة اخلــام واملنــتج اخلــام لنمــوذج تالمــس  جــدول للخــواص النموذجيــة ملــادة): 9(شــكل رقــم  5 

  .مادة التغذية اخلام مع حمفزين

جـــدول آخـــر للخـــواص النموذجيـــة ملـــادة التغذيـــة اخلـــام واملنـــتج اخلـــام لنمـــوذج ): 10(شـــكل رقـــم 
  .تالمس مادة التغذية اخلام مع حمفزين

ت خـام مـع جدول مادة التغذيـة اخلـام واملنتجـات اخلـام لنمـاذج تالمـس ): 11(شكل رقم  تغـذ
 10  .أربعة نظم حمفزات خمتلفة

للمنتجـات اخلـام مقابـل زمـن التشـغيل لنمـاذج تالمـس  P-متثيـل بيـاين للقيمـة ): 12(شكل رقـم 
ت اخلام مع أربعة نظم حمفزات خمتلفة   .التغذ

ت خــام مقابــل زمــن التشــغيل ): 13(شــكل رقــم  متثيــل بيــاين المتصــاص هيــدروجني صــايف بتغــذ
ت خام مع أربعة نظم حمفزات خمتلفةلنماذج تالمس ت   .غذ

متثيــل بيــاين حملتــوي متبقــي معــرب عنــه بنســبة وزنيــة ملنتجــات خــام مقابــل زمــن ): 14(شــكل رقــم  15 

ت خام مع أربعة نظم حمفزات خمتلفة   .التشغيل لنماذج تالمس تغذ

غيل للمنتجـــات اخلـــام مقابـــل زمـــن التشــــ APIمتثيـــل بيـــاين للتغـــري يف جاذبيــــة ): 15(شـــكل رقـــم 
  .لنماذج تالمس مادة التغذية اخلام مع أربعة نظام حمفزات خمتلفة



 

 

متثيل بياين حملتوى األكسجني، معـرب عنـه بنسـبة وزنيـة للمنتجـات اخلـام مقابـل ): 16(شكل رقم 
ت اخلام مع أربعة نظم حمفزات خمتلفة   .زمن التشغيل لنماذج تالمس التغذ

ادة التغذيــــة اخلــــام واملنتجــــات اخلــــام لنمــــاذج جــــدول للخــــواص النموذجيــــة ملــــ): 17(شــــكل رقــــم 
تالمــس مــادة التغذيــة اخلــام مــع نظــم احملفــزات الــيت تشــتمل علــى مقــادير خمتلفــة حملفــز موليبــدنوم 

ديوم وحمفـز موليبـدنوم ديوم، مع نظام احملفز الذي يشتمل على حمفز فـا ديوم ومـع / وحمفز فا فـا 5 

  .خرز زجاجي

ت جدول خلواص مـاد): 18(شكل رقم  ة التغذيـة اخلـام واملنتجـات اخلـام لنمـاذج تالمـس التغـذ
  .اخلام مع حمفز واحد أو أكثر عند سرعات فراغية خمتلفة للسائل يف الساعة

ت خـام ): 19(شكل رقم  ت اخلام واملنتجات اخلام لنماذج تالمـس تغـذ جدول خلواص التغذ
 10  .عند درجات حرارة تالمس خمتلفة

اع يكون عرضة لتعديالت خمتلفة ولصور بديلة، أال أنه يـتم علـى سـبيل وعلى الرغم من أن االخرت 
وينبغـي . وميكـن أال يكـون للمخططـات مقيـاس رسـم. املثال بيان مناذج معينة منـه يف املخططـات

إدراك أنه ال يقصد من املخططات والوصف التفصيلي له حصر االخرتاع يف الصـورة احملـددة الـيت 
ــــة كافــــة التعــــديالت  مت الكشــــف عنهــــا، ولكــــن النيــــة ــــك حنــــو تغطي تتجــــه علــــى العكــــس مــــن ذل

واملكافئات والبدائل اليت تقع ضمن روح وجمـال االخـرتاع احلـايل مثلمـا مت حتديـده بعناصـر احلمايـة  15 

  .املرفقة

  :الوصف التفصيلي لالخرتاع

ات ويـتم حتديـد التعبـري . يتم مبزيد من التفصيل يف هذه الوثيقة الكشف عـن منـاذج معينـة لالخـرتاع
  .املستخدمة يف هذه الوثيقة كالتايل



 

 

  .إىل اجلمعية األمريكية لالختبارات القياسية واملواد" ASTM"يشري تعبري 

يـت 560(م 515.5عنـد  APIإىل جاذبية  "  APIجاذبية "ويشري تعبري  وتكـون جاذبيـة ). فهر
API  مثلما مت حتديدها مبواصفاتASTM  لطريقةD6822 .  

ئوية للهيدروجني الذري والنسبة املئوية للكربون الذري ملـادة التغذيـة اخلـام واملنـتج وتكون النسبة امل
 D5291.  5لطريقة   ASTMاخلام مثلما مت حتديدها مبواصفات 

أو املنـــتج اخلـــام مثلمـــا مت /وتكـــون توزيعـــات مـــدى الغليـــان ملـــادة التغذيـــة اخلـــام والنـــاتج اإلمجـــايل و
  .، ما مل يشار إىل غري ذلك بطريقة أخرىD5307لطريقة  ASTMحتديدها مبواصفات 

ن يف البنتــان" أســفلتينات C5"ويشــري تعبــري  ويكــون . إىل األســفلتينات الــيت ال تكــون قابلــة للــذو
  .D2007لطريقة   ASTMأسفلتينات مثلما مت حتديده مبواصفات  C5حمتوى الـ 

أو /للجــدول الــدوري و Xعمــود إىل معــدن واحــد أو أكثــر مــن ال" Xمعــادن العمــود "ويشــري تعبــري  10 

 Xللجـدول الـدوري الـذي تتطـابق فيـه  Xمركب واحد أو أكثر ملعـدن واحـد أو أكثـر مـن العمـود 
علـى سـبيل " 6معـادن العمـود "ويشري تعبري . للجدول الدوري) 12 – 1مثل، (مع رقم العمود 

احـــد أو أكثـــر أو مركـــب و /للجـــدول الـــدوري و) 6(املثــال إىل معـــدن واحـــد أو أكثـــر مـــن العمــود 
  .للجدول الدوري) 6(ملعدن واحد أو أكثر من العمود 

أو /للجـدول الـدوري و Xإىل عنصـر واحـد أو أكثـر مـن العمـود " Xعناصـر العمـود "ويشري تعبري  15 

 Xللجدول الدوري، الذي تتطابق فيـه  Xمركب واحد أو أكثر لعنصر واحد أو أكثر من العمود 
علــى " 15عناصــر العمــود "ويشــري تعبــري . ول الــدوريللجــد) 18 -13مثــل، (مــع رقــم العمــود 

أو مركـب واحـد أو /للجـدول الـدوري و) 15(سبيل املثال إىل عنصر واحـد أو أكثـر مـن العمـود 
  .للجدول الدوري) 15(أكثر لعنصر واحد أو أكثر من العمود 



 

 

 مــن ويــتم يف نطــاق هــذا الطلــب حســاب وزن املعــدن مــن اجلــدول الــدوري أو وزن املركــب املعــدين
اجلــدول الــدوري أو وزن العنصــر مــن اجلــدول الــدوري أو وزن مركــب العنصــر مــن اجلــدول الــدوري  

 MoO3جـــم مـــن 0.1فعلـــى ســـبيل املثـــال، إذا كـــان يـــتم اســـتخدام . كـــوزن ملعـــدن أو وزن للعنصـــر
جــم بكــل جــم  0.067بكــل جــم مــن احملفــز، فيكــون الــوزن احملســوب ملعــدن املوليبــدنوم يف احملفــز 

 5  .من احملفز

مثـل مـادة التغذيـة اخلـام أو النـاتج اإلمجـايل (إىل وزن املكـون يف طبقـة حتتيـة " حمتـوى"ويشري تعبـري 
. معــرب عنــه كجــزء وزين أو نســبة وزنيــة تعتمــد علــى الــوزن الكلــي للطبقــة التحتيــة) أو املنــتج اخلــام

لوزن" Wtppm"ويشري تعبري    .إىل جزء يف املليون 

إىل اخللــيط الــذي يالمــس احملفــز أثنــاء " النــاتج اإلمجــايل/ يــة اخلــام خلــيط مــادة التغذ"ويشــري تعبــري 
 10  .املعاجلة

ت بتوزيـــــع ملـــــدى غليـــــان بـــــني " تـــــج التقطـــــري"ويشـــــري تعبـــــري   5400(م 5204إىل هيـــــدروكربو
يـــت يـــت 5650(م 5343و) فهر ســـكال 0.101عنـــد ضـــغط ) فهر ويكـــون حمتـــوى . ميجا

  .D5307لطريقة   ASTMت تج التقطري مثلما مت حتديده مبواصفا

أو كربيـــت متضـــمن يف الرتكيبـــة /إىل أكســـجني ونيرتوجـــني و" ذرات غـــري متجانســـة"ويشـــري تعبـــري 
ت ويكــــون حمتــــوى الــــذرات غــــري املتجانســــة مثلمــــا مت حتديــــده مبواصــــفات . اجلزيئيــــة للهيــــدروكربو 15 

ASTM  لطريقــــــةE385  لنســــــبة لألكســــــجني والطريقــــــةD5762 اإلمجــــــايل لنســــــبة للنيرتوجــــــني 
إىل مركبات النيرتوجـني " نيرتوجني قاعدي كمي"ويشري تعبري . لنسبة للكربيت D4294والطريقة 

ـــــيت يكـــــون هلـــــا  ـــــده ") bn("ويكـــــون النيرتوجـــــني القاعـــــدي . 40أقـــــل مـــــن  pKaال مثلمـــــا مت حتدي
  .D2986لطريقة  ASTMمبواصفات 



 

 

أو املركبـــات الـــيت تتفاعـــل عنـــد /ب وأو املركـــ/إىل هيـــدروجني و" مصـــدر هيـــدروجني"ويشـــري تعبـــري 
وميكـــن . تواجـــد تغذيـــة خـــام وحمفـــز لتـــوفري هيـــدروجني للمركبـــات املوجـــودة يف مـــادة التغذيـــة اخلـــام

ت  ـــــى هيـــــدروكربو  C1-C4مثـــــل (ملصـــــدر اهليـــــدروجني أن يشـــــتمل علـــــى غـــــري ســـــبيل احلصـــــر عل
ن ت مثـــل ميثـــان، أو إيثـــان، أو بروبيـــان، أو بيـــو وميكـــن . خالئـــط منهـــا أو مـــاء أو) هيـــدروكربو

إجراء ميزان الكتلة لتقييم الكمية الصافية للهيدروجني اليت يتم توفريهـا للمركبـات يف مـادة التغذيـة  5 

  .اخلام

وتكـون قـوة . إىل قوة االنضـغاط املطلوبـة لسـحق احملفـز" قوة سحق اللوحة املسطحة"ويشري تعبري 
  .D4179لطريقة   ASTMأنسحاق اللوحة املسطحة مثلما مت حتديدها مبواصفات 

إىل معــدل التغذيــة احلجميــة للســائل بكــل حجــم إمجــايل حملفــز ويــتم التعبــري " LHSV"ويشــري تعبــري 
لســاعات  ويــتم حســاب احلجــم اإلمجــايل للمحفــز مبجمــوع أحجــام احملفــزات  ). 1–ســاعة (عنــه  10 

  .كلها يف مناطق التالمس، مثلما مت وصف ذلك يف هذه الوثيقة

إىل الرتكيبــة الــيت تشــتمل علــى مركــب واحــد أو أكثــر يف حالــة ســائلة " ســائل خلــيط"ويشــري تعبــري 
سكال، ويشـار إليـه فيمـا بعـد  0.101م، وضغط 525(عند درجة حرارة وضغط عياري  ميجا

أو الرتكيبــة الــيت تشــتمل علــى توليفــة ملركــب واحــد أو أكثــر يف حالــة ") STP"يف هــذه الوثيقــة كـــ 
 STP.  15أو أكثر يف حالة صلبة عند مع مركب واحد  STPسائلة عند 

إىل اجلــــدول الــــدوري مثلمــــا مت حتديــــده بواســــطة االحتــــاد الــــدويل " اجلــــدول الــــدوري"ويشــــري تعبــــري 
  .2003يف نوفمرب ) IUPAC(للكيمياء البحتة والتطبيقية 

إىل معــادن قلويــة، ومعــادن أقــالء " معــادن يف األمــالح املعدنيــة لألمحــاض العضــوية"ويشــري تعبــري 
ويكـــون حمتـــوى املعـــادن يف األمـــالح املعدنيـــة . ، وزنـــك، وزرنـــيخ، وكـــروم أو توليفـــات منهـــاأرضـــية

 D1318.  20لطريقة   ASTMلألمحاض العضوية مثلما مت حتديده مبواصفات 



 

 

إىل كمية املتبقي من الكربون بعد التبخـري ") MCR" ("املتبقي من الكربون الدقيق"ويشري احملتوى 
 ASTMمثلمـــا مت حتديـــده مبواصـــفات  MCRويكـــون حمتـــوى . التحتيـــة واإلحنـــالل احلـــراري للطبقـــة

  .D4530لطريقة  

ت هيدروكربونية بتوزيع ملدة الغليـان بـني " نفثا"ويشري تعبري  يـت 5100(م 538إىل مكو ) فهر
يت 5392(م 5200و سكال 0.101عند ضغط ) فهر ويكون حمتوى النفثا مثلما مت . ميجا 5 

  .D5307لطريقة  ASTMحتديده مبواصفات 

ديوم وحديد أو توليفات منها" Ni/V/Fe"ويشري تعبري    .إىل نيكل وفا

ديوم واحلديـد أو توليفـات منهـا" Ni/V/Feحمتوى "ويشري تعبري  ويكـون . إىل حمتـوى النيكـل والفـا
  .D5708لطريقة    ASTM مثلما مت حتديده مبواصفات Fe/V/Niحمتوى الـ 

 10  .إىل أمتار مكعبة طبيعية للغاز بكل مرت مكعب من مادة التغذية اخلام" Nm3/m3"ويشري تعبري 

إىل مركبـات عضـوية حتتـوي " مركبات عضوية غري كربوكسيلية حتتوي على أكسجني"ويشري تعبري 
وتشــتمل املركبــات العضــوية غــري ). -CO2-(علــى أكســجني وال حتتــوي علــى جمموعــة كربوكســيلية 

كســجني علــى غــري ســبيل احلصــر علــى إثــريات، وإثــريات حلقيــة، الكربوكســيلية الــيت حتتــوي علــى أ
ت، والدهيـــدات أوتوليفـــات منهـــا، والـــيت ال حتتـــوي علـــى  وكحـــوالت، وكحـــوالت عطريـــة، وكيتـــو

 15  .جمموعة كربوكسيلية

ت و" غـــاز غـــري قابـــل للتكثيـــف"ويشـــري تعبـــري  ت تكـــون عبـــارة عـــن /إىل مكـــو أو خمـــاليط ملكـــو
  . STPغازات عند 

إىل القيمـــة العدديـــة الـــيت متثـــل إجتـــاه إنـــدماج "  P -أو القيمـــة " P) التشـــتت(قيمـــة " ويشـــري تعبـــري
 .J: يف P -ويـتم وصـف حتديـد القيمـة  . اجلسيمات املرتسبة لألسفلتينات يف مادة التغذيـة اخلـام



 

 

J. Heithaus in "Measurement and Significance of Asphaltene Peptization", Journal of 

Institute of Petroleum, Vol. 48, Number 458, February 1962, pp. 45-53..  

إىل القطـــر املســـامي " حجـــم مســـامي"و" قطـــر مســـامي متوســـط"و" قطـــر مســـامي"ويشـــري تعبـــري 
 D4284لطريقـة   ASTMوالقطر املسامي املتوسط واحلجـم املسـامي، مثلمـا مت حتديـده مبواصـفات

ســـتخدام الزئبـــق ع(  A 5وميكـــن اســـتخدام ). 5140نـــد زاويـــة تالمـــس تســـاوي لقيـــاس املســـامية 

micromeritics® A9220 instrument (Micromeritics Inc., Norcross, Georgia, U.S.A.)  يف
  .حتديد تلك القيم

ت الــيت يكــون هلــا توزيــع ملــدى الغليــان يزيــد عــن " مــادة متبقيــة"ويشــري تعبــري    م 5538إىل املكــو
يت 51000(   . D5307لطريقة  ASTMحتديد ذلك مبواصفات  ، مثلما مت)فهر

 10  .إىل قدم مكعب عياري للغاز بكل برميل من مادة التغذية اخلام" SCFB"ويشري تعبري 

  .D3663لطريقة  ASTMللمحفز مثلما مت حتديدها مبواصفات " مساحة السطح"وتكون 

مللـي جـرام  TANويشري تعبري  بكـل جـرام  KOHللــ ") مجمـ("إىل الرقم احلمضي الكلـي معـرب عنـه 
  .D664لطريقة   ASTMمثلما مت حتديده مبواصفات  TANويكون الـ . من العينة") جم("

ت بتوزيـــع ملـــدى الغليـــان بـــني " VGO"ويشـــري تعـــرب  يـــت 5650(م 5343إىل هيـــدروكربو ) فهر
يـــت 51000(م 5538و ســـكال 0.101عنـــد ضـــغط ) فهر  VGO 15ويكـــون حمتـــوى الــــ. ميجا

  .D5307لطريقة   ASTMحتديده مبواصفات مثلما مت 

يـــت 5100(م 537.8إىل اللزوجـــة احلركيـــة عنـــد " لزوجـــة"ويشـــري تعبـــري  وتكـــون اللزوجـــة ). فهر
ستخدام املواصفات    .D445لطريقة   ASTMمثلما مت حتديدها 



 

 

الطبقـة ويف سياق هذا الطلب، ينبغـي إدراك أنـه إذا كانـت القيمـة الـيت مت احلصـول عليهـا خلاصـية 
أو إعـــادة معـــايرة الطريقـــة /التحتيـــة املختـــربة خـــارج حـــدود طريقـــة االختبـــار، فإنـــه ميكـــن تعـــديل و

  .املختربة الختبار تلك اخلاصية

ت وجعلهـا مركـزة /وميكن إنتاج و أو استخالص مواد خـام مـن تكوينـات حتتـوي علـى هيـدروكربو
ون املـواد اخلـام بشـكل عـام صـلبة وتكـ. وميكن للمواد اخلام أن تشتمل على زيت خام. بعد ذلك 5 

وميكــن للرتكيــز أن يشــتمل علــى غــري ســبيل احلصــر علــى إزالــة لغــازات . أو ســائلة/أو شــبه صــلبة و
. غـري قابلـة للتكثيـف أو مــاء أو أمـالح أو توليفـات منهــا مـن املـادة اخلـام لتكــون مـادة خـام مركــزة

لقرب منهأو اال/وميكن غالباً حدوث هذا الرتكيز عند موقع اإلنتاج و   .ستخالص أو 

ت متعــددة /واليــتم عــادة تقطــري و أو تقطــري اخلامــات املركــزه جتزيئيــاً يف مرفــق معاجلــة إلنتــاج مكــو
ــــة ملــــدى الغليــــان  ــــا أو نــــواتج التقطــــري أو (بتوزيعــــات معين ). أو زيــــوت تزليــــق/و  VGOمثــــل النفث 10 

. طــرق التقطــري الفراغــيأو /ويشــتمل التقطــري علــى غــري ســبيل احلصــر علــى طــرق التقطــري اجلــوى و
ت الـيت يكـون هلـا رقـم  /وميكن للخامات املركزة غري املقطرة و أو غري اجملزأة أن تشتمل على املكو

ت بكـل جـم مـن اخلـام 0.5يف كميات مقدارها  4كربون يزيد عن  . جم على األقـل مـن املكـو
منزوعــة امللــح  وتشــتمل أمثلــة اخلامــات املركــزة علــى خامــات خالصــة وخامــات مقطوفــة وخامــات

 15  .وخامات مقطوفة منزوعة امللح أو توليفات منها

ـــتم إزالـــة بعـــض علـــى األقـــل مـــن " مقطوفـــة"ويشـــري تعبـــري  إىل اخلـــام الـــذي متـــت معاجلتـــه حبيـــث ت
ت اليت يكون هلا نقطة غليـان أقـل مـن  سـكال  0.101م عنـد ضـغط 535املكو  595(ميجا

يت عند ضـغط  جـم علـى  0.1طوفـة عـادة حمتـوى مقـداره وتكـون للخامـات املق). جـوى 1فهر
ت بكــل جــم مــن  0.02علــى األكثــر أو  0.05األكثــر أو  جــم علــى األكثــر مــن تلــك املكــو

 20  .اخلام املقطوف



 

 

لنقــل إىل مرافــق معاجلــة تقليديــة  ويكــون لــبعض اخلامــات املركــزة خــواص تســمح للخامــات املركــزة 
ت أو ســــفن(حبــــامالت إنتقــــال  بيــــب أو شــــحا ويكــــون للخامــــات األخــــرى ). مثــــل خطــــوط أ

وميكـــن للخامـــات غـــري املفيـــدة أن تكـــون غـــري . خاصـــية غـــري مناســـبة أو أكثـــر جتعلهـــا غـــري مفيـــدة
لتــايل تعطــى قيمــة اقتصــادية منخفضــة للخــام غــري /مقبولــة حباملــة اإلنتقــال و أو مرفــق املعاجلــة، و

الــذي يشــتمل علــى اخلــام  وميكــن للقيمــة االقتصــادية أن تكــون إىل درجــة جتعــل مــن اخلــزان. املفيــد 5 

  .أو املعاجلة/غري املفيد مرتفع التكلفة جداً يف اإلنتاج أو النقل و

مقــداره  TAN) أ: (وميكــن خلــواص اخلامــات غــري املفيــدة أن تشــتمل علــى غــري ســبيل احلصــر علــى
ســـنيت ســـتوك علـــى األقـــل،  10لزوجـــة مقـــدارها ) ب(علـــى األقـــل، و 0.3علـــى األقـــل أو  0.1
جم على األقـل أو  0.00002إمجايل مقداره  Fe/V/Niحمتوى ) د(تقريباً، و 19جاذبية ) جـ(و

حمتـوى ذرات غـري متجانسـة ) هــ(بكل جم من اخلام، و Fe/V/Niجم على األقل من  0.0001 10 

حمتــوى ) و(جــم علــى األقــل ذرات غــري متجانســة بكــل جــم مــن اخلــام، و 0.005إمجــايل مقــداره 
 C5حمتــــوى ) ز(دة متبقيــــة بكــــل جــــم مــــن اخلــــام، وجــــم علــــى األقــــل مــــا 0.01متبقــــي مقــــداره 

حمتـــوى ) ح(أســـفلتينات بكـــل جـــم مـــن اخلـــام، و C5جـــم علـــى األقـــل  0.04أســـفلتينات مقـــداره 
MCR  جــم علــى األقــل  0.002مقــدارهMCR حمتــوى للمعــادن يف ) ط(بكــل جــم مــن اخلــام، و

بكــل جــم مــن  جــم علــى األقــل معــادن 0.00001األمــالح املعدنيــة لألمحــاض العضــوية مقــداره  15 

ويف بعــض النمــاذج، ميكــن للخــام غــري املفيــد أن يشــتمل بكــل جــم . توليفــات منهــا) ى(اخلــام أو 
جــم  0.5جــم علــى األقــل مــادة متبقيــة أو  0.3جــم علــى األقــل مــادة متبقيــة أو  0.2منــه علــى 

ويف بعـض النمـاذج، ميكـن للخــام . جــم علـى األقـل مـادة متبقيــة 0.9علـى األقـل مـادة متبقيـة أو 
،  10إىل  0.5أو  0.3، أو 20إىل  0.3أو  0.1يف مـدى مـن  TANري املفيد أن يكـون لـه غ

وميكــن يف منــاذج معينــة أن يكــون للخامــات غــري املفيــدة بكــل جــم مــن . 5إىل  0.5أو  0.4أو  20 



 

 

جــم علــى األقــل أو  0.01جــم علــى األقــل أو  0.005اخلــام غــري املفيــد حمتــوى كربيــت مقــداره 
  .جم على األقل 0.02

: يف بعــض النمــاذج، يكــون للخامــات غــري املفيــدة خــواص تشــتمل علــى غــري ســبيل احلصــر علــىو 
جــم علــى األقــل  0.005حمتــوى أكســجني مقــداره ) ب(علــى األقــل، و 0.5مقــداره  TAN) أ(

جــم  0.04أســفلتينات مقــداره  C5حمتــوى ) جـــ(أكســجني بكــل جــم مــن مــادة التغذيــة اخلــام، و 5 

مـا يزيـد عـن اللزوجـة املطلوبـة ) د(مـن مـادة التغذيـة اخلـام، و أسـفلتينات بكـل جـم C5على األقـل 
، )علـى األقـل 10مقدارها  APIسنيت ستوك ملادة التغذية اخلام مع جاذبية  10مثل، أكثر من (
جـــم علـــى  0.0001حمتـــوى للمعـــادن يف األمـــالح املعدنيـــة لألمحـــاض العضـــوية مقـــدارها ) هــــ(و

  .وليفات منهات) و(األقل معادن بكل جم من اخلام، أو 

جـم  0.001: وميكن للخامات غري املفيدة أن تشتمل بكـل جـم مـن اخلامـات غـري املفيـدة علـى 10 

ت بتوزيـع ملــدى  0.01جــم علـى األقــل أو  0.005علـى األقـل أو  جـم علــى األقـل هيــدروكربو
ســكال، و 0.101م عنــد ضــغط 5200م و595الغليــان بــني  جــم علــى األقــل  0.005ميجا

ت بتوزيــع ملــدى الغليــان بــني جــم علــى  0.001أو  م عنــد 5300م و5200األقــل هيــدروكربو
ســــكال، و 0.101ضــــغط جــــم علــــى األقــــل أو  0.005جــــم علــــى األقــــل أو  0.001ميجا
ت بتوزيــع ملــدة الغليــان بــني  0.01 م عنــد ضــغط 5400م و5300جــم علــى األقــل هيــدروكربو 15 

سكال، و 0.101 جـم  0.01األقل أو جم على  0.005جم على األقل أو  0.001ميجا
ت بتوزيــع ملــدى الغليــان بــني  درجــة مئويــة عنــد ضــغط  650م و5400علــى األقــل هيــدروكربو

سكال 0.101   .ميجا

جـم  0.001: وميكن للخامات غري املفيدة أن تشتمل بكـل جـم مـن اخلامـات غـري املفيـدة علـى
ت 0.01جــم علـى األقــل أو  0.005علـى األقـل أو  بتوزيـع ملــدى  جـم علــى األقـل هيــدروكربو 20 



 

 

سـكال، و 0.101م مئوية علـى األكثـر عنـد ضـغط 5100الغليان مقداره  جـم  0.001ميجا
ت بتوزيـع ملــدى  0.01جــم علـى األقــل أو  0.005علـى األقـل أو  جـم علــى األقـل هيــدروكربو

سكال، و 0.010م عند ضغط 5200م و5100الغليان بني  جـم علـى األقـل  0.001ميجا
ت بتوزيـع ملـدى الغليـان بـني  0.01ل أو جم على األقـ 0.005أو  جـم علـى األقـل هيـدروكربو

ســــــــكال، و 0.101م عنــــــــد ضــــــــغط 5300م و5200 جــــــــم علــــــــى األقــــــــل أو  0.001ميجا 5 

ت بتوزيـــع ملـــدى الغليـــان بـــني  0.01جـــم علـــى األقـــل أو  0.005 جـــم علـــى األقـــل هيـــدروكربو
ســــــــكال، و 0.101م عنــــــــد ضــــــــغط 5400م و5300 ل أو جــــــــم علــــــــى األقــــــــ 0.001ميجا

ت بتوزيـــع ملـــدى الغليـــان بـــني  0.01جـــم علـــى األقـــل أو  0.005 جـــم علـــى األقـــل هيـــدروكربو
سكال 0.101م عند ضغط 5650م و5400   . ميجا

جـم  0.001وميكن لبعض اخلامات غري املفيدة أن تشتمل بكل جـم مـن اخلـام غـري املفيـد علـى  10 

ت بتوزيـع ملــدى جـم علــى األقـل ه 0.01جــم علـى األقــل أو  0.005علـى األقـل أو  يــدروكربو
ت  0.101م على األكثر عند ضغط 5100الغليان مقداره  إلضافة إىل مكو سكال،  ميجا
وعــادة، يكــون للخامــات غــري املفيــدة بكــل جــم مــن اخلامــات غــري املفيــدة حمتــوى . عاليــة الغليــان

ت مقداره    .جم تقريباً  0.1جم على األكثر أو  0.2لتلك اهليدروكربو

جـم  0.001بعض اخلامات غري املفيدة أن تشتمل بكل جم من اخلام غري املفيدة علـى وميكن ل 15 

ت بتوزيـع ملــدى  0.01جــم علـى األقــل أو  0.005علـى األقـل أو  جـم علــى األقـل هيــدروكربو
سكال 0.101م على األقل عند ضغط 5200الغليان مقداره    .ميجا

جـم  0.001من اخلام غري املفيدة علـى وميكن لبعض اخلامات غري املفيدة أن تشتمل بكل جم 
ت بتوزيـع ملــدى  0.01جــم علـى األقــل أو  0.005علـى األقـل أو  جـم علــى األقـل هيــدروكربو
 20  .م على األقل5650الغليان مقداره 



 

 

ســتخدام العمليــات املــذكورة يف هــذه  وتشــتمل أمثلــة اخلامــات غــري املفيــدة الــيت ينبغــي معاجلتهــا 
ســاحل اخللــيج األمريكــي : ر علــى خامــات مــن منــاطق العــامل التاليــةالوثيقــة علــى غــري ســبيل احلصــ

وجنوب كاليفورنيا والرمال األسفلتية بكندا وأحواض سانتوس وكامبوس الربازيلية وخليج السـويس 
جنــوال وخلــيط بوهــاي الصــيين  ململكــة املتحــدة واملنــاطق املغمــورة  املصــري وتشــاد وحبــر الشــمال 

 5  . وسومطرة األندونيسيةوزوليا الفينزويلي وماليز 

وميكن ملعاجلـة اخلامـات غـري املفيـدة أن يعـزز خـواص اخلامـات غـري املفيـدة حبيـث تصـبح اخلامـات 
  .أو املعاجلة/مرضية للنقل و

". كتغذيــة خــام"أو اخلـام غــري املفيــد الـذي تــتم معاجلتــه يف هـذه الوثيقــة /ويـتم اإلشــارة إىل اخلــام و
ويكـون املنـتج . تكون مقطوفة مثلما مت وصف ذلـك يف هـذه الوثيقـةوميكن ملادة التغذية اخلام أن 

اخلــام النــاتج عــن معاجلــة مــادة التغذيــة اخلــام مثلمــا مت وصــفها يف هــذه الوثيقــة مناســباً بشــكل عــام  10 

وتكـــون خـــواص املنـــتج اخلـــام النـــاتج مثلمـــا مت وصـــفه يف هـــذه الوثيقـــة أقـــرب . أو املعاجلـــة/للنقـــل و
ط غــرب تكســاس مــن مــادة التغذيــة اخلــام أو أقــرب للخــواص املنــاظرة للخــواص املنــاظرة خلــام وســ

وميكــن . خلــام برنــت مــن مــادة التغذيــة اخلــام، وبــذلك يعــزز القيمــة االقتصــادية ملــادة التغذيــة اخلــام
ستخدام أقل معاجلة أولية أو بدون ذلك وبذلك تعـزز فعاليـات التكريـر . تكرير هذا املنتج اخلام 

أو تقطـري جـوى إلزالـة /يـة أن تشـتمل علـى نـزع الكربيـت أو إزالـة للمعـادن ووميكن للمعاجلة األول 15 

  .الشوائب

وميكـــن ملعاجلـــة مـــادة التغذيـــة اخلـــام طبقـــاً لالخرتاعـــات املـــذكورة يف هـــذه الوثيقـــة أن تشـــتمل علـــى 
أو توليفـــات ملنطقـــيت تالمـــس أو /تالمـــس مـــادة التغذيـــة اخلـــام مـــع احملفـــزات يف منطقـــة تالمـــس و

يف منطقــة الــتالمس تغيــري خاصــية واحــدة علــى األقــل ملــادة التغذيــة اخلــام بــتالمس  وميكــن. أكثــر
ويـتم . مادة التغذية اخلام مع حمفز واحد أو أكثـر متناسـب مـع نفـس خاصـية  مـادة التغذيـة اخلـام 20 



 

 

ويف بعـــض النمـــاذج، يكـــون . يف بعـــض النمـــاذج إجـــراء الـــتالمس يف وجـــود مصـــدر للهيـــدروجني
دة هيدروكربونيــة واحـــدة أو أكثـــر تتفاعــل حتـــت ظــروف تفاعـــل معينـــة مصــدر اهليـــدروجني مــن مـــا

  .لتوفري مقادير صغرية نسبياً من اهليدروجني للمركبات املوجودة يف مادة التغذية اخلام

الــذي يشــتمل علــى ) 100(عبــارة عــن رســم ختطيطــي لنظــام الــتالمس ) 1(ويكــون شــكل رقــم 
عــــن طريــــق ) 102(ام منطقــــة الــــتالمس وتــــدخل مــــادة التغذيــــة اخلــــ). أ102(منطقــــة الــــتالمس  5 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وميكن ملنطقة التالمس أن تكـون مفاعـل أو جـزء مـن مفاعـل أو أجـزاء متعـددة ملفاعـل ). 104(

وتشــــتمل أمثلــــة منطقــــة الــــتالمس علــــى مفاعــــل بطبقــــات مرتاصــــة، ومفاعــــل . أو توليفــــات منهــــا
ســتمرار  ، ومفاعــل بطبقــة متميعــة، ")CSTR("بطبقــات تغلــي، ومفاعــل خبــزان يــتم فيــه التقليــب 

لرش، وموصل سائل ويف مناذج معينة، يكون نظام التالمس يف مرفق بعيد عن . سائل/ ومفاعل  10 

) 100(وميكن لتالمس مادة التغذية اخلام مع احملفزات يف نظـام الـتالمس . الشاطئ أو متقرن به
  . أن يكون عملية مستمرة أو عملية على دفعات

ويف بعـض النمـاذج، ). مثـل حمفـزين(أن تشتمل علـى حمفـز واحـد أو أكثـر  وميكن ملنطقة التالمس
. مـادة التغذيـة اخلـام TANميكن لتالمس مادة التغذية اخلام مع حمفز أول مـن احملفـزين أن خيفـض 

املخفـــض مـــع احملفـــز الثـــاين مـــن حمتـــوى  TANويقلـــل الـــتالمس التـــايل ملـــادة التغذيـــة اخلـــام ذات الــــ  15 

واللزوجــــة  TANويف منــــاذج أخــــرى، يتغــــري الـــــ  . APIويزيــــد مــــن جاذبيــــة  الــــذرات غــــري املتجانســــة
ـــ  أو توليفــات  APIوحمتــوى الــذرات غــري املتجانســة واحملتــوى املتبقــي وجاذبيــة  Fe/V/Niوحمتــوى ال

لنســبة لــنفس خــواص مــادة التغذيــة % 10مــن تلــك اخلــواص للمنــتج اخلــام حبــوايل  علــى األقــل 
  .اخلام مع حمفز واحد أو أكثر اخلام بعد تالمس مادة التغذية



 

 

حلجـم أو % 60 – 10ويف مناذج معينة، يكون حجم احملفز يف منطقة الـتالمس يف مـدى مـن 
حلجـــم، مـــن احلجـــم اإلمجـــايل ملـــادة التغذيـــة % 40 – 30حلجـــم أو مـــن % 50 – 20مـــن 

ام أن يشــتمل ويف بعــض النمــاذج ميكــن ملــالط احملفــز ومــادة التغذيــة اخلــ. اخلــام يف منطقــة الــتالمس
جـم مـن  100جم حمفز بكل  3 – 0.01جم أو 5 – 0.005جم أو  10 – 0.001من 

 5  .مادة التغذية اخلام يف منطقة التالمس

وميكن لظروف التالمس يف منطقة التالمس أن تشتمل على غري سبيل احلصـر علـى درجـة حـرارة 
ويـتم الـتحكم يف ظـروف . وضغط وتدفق ملصدر هيدروجني وتدفق لتغذيـة خـام أو توليفـات منهـا

وميكن لدرجة حـرارة منطقـة الـتالمس . التالمس يف بعض النماذج إلنتاج منتج خام خبواص معينة
ــــــــــــــــرتاوح مــــــــــــــــن  . م5420 -80م أو5430 -70م أو 5440 -60م أو 5500 – 50أن ت

ســــكال أو  20 – 0.1وميكــــن للضــــغط يف منطقــــة الــــتالمس أن يــــرتاوح مــــن   10 12 – 1ميجا

ســـكال أو  ســـكال أو  10 – 4ميجا ســـكال 8 – 6ميجا وتـــرتاوح الســـرعة الفراغيــــة . ميجا
 25 -0.5أو  1-ســــاعة 30 -0.1للســــائل يف الســــاعة ملــــادة التغذيــــة اخلــــام بشــــكل عــــام مــــن 

علـــى األقـــل أو  1-ســـاعة 10 – 2أو  1-ســـاعة 15 -1.5أو  1-ســـاعة 20 – 1أو  1-ســـاعة
  .على األقل 1-ساعة 20على األقل أو  1-ساعة 15على األقل أو  1-ساعة 11

، ترتاوح نسبة مصـدر )مثل غاز هيدروجني(ويف مناذج يتم فيها اإلمداد مبصدر للهيدروجني كغاز  15 

/ نيـــوتن مـــرت مكعـــب 100.000 -0.1اهليـــدروجني الغـــازي إىل مـــادة التغذيـــة اخلـــام عـــادة مـــن 
نيـــوتن  8.000 – 1مـــرت مكعـــب أو / نيـــوتن مـــرت مكعـــب 10.000 – 0.5مـــرت مكعـــب أو 

 3.000 – 5مـرت مكعـب أو / نيوتن مرت مكعب  5.000 – 2مرت مكعب أو / كعبمرت م
مــرت مكعــب متالمســة مــع / نيــوتن مــرت مكعــب 800 -10مــرت مكعــب أو / نيــوتن مــرت مكعــب

ويــتم دمــج مصــدر اهليــدروجني يف بعــض النمــاذج مــع غــازات حاملــة وإعــادة دورانــه مــن . احملفــزات 20 

أو /مل على سبيل املثال أن يكـون نيرتوجـني أو هليـوم ووميكن للغاز احلا. خالل منطقة التالمس



 

 

أو تـدفق مصـدر اهليـدروجني يف /وميكن للغـاز احلامـل تسـهيل تـدفق مـادة التغذيـة اخلـام و. أرجون
ويف بعض النمـاذج، . وميكن أيضاً للغاز احلامل تعزيز اخللط يف مناطق التالمس. مناطق التالمس

كغــاز حامــل وإعــادة ) هيــدروجني أو ميثــان أو إيثــانمثــل (ميكــن اســتخدام مصــدر للهيــدروجني 
  . تدويره من خالل منطقة التالمس

لتــزامن مــع مــادة التغذيــة اخلــام يف ) 102(وميكــن ملصــدر اهليــدروجني دخــول منطقــة الــتالمس  5 

  ويف منطقـــــــة الـــــــتالمس ). 106(أو بشـــــــكل منفصـــــــل عـــــــن طريـــــــق املاســـــــورة ) 104(املاســـــــورة 
غذية اخلام مع حمفز الناتج اإلمجايل الذي يشتمل على منـتج خـام ، ينتج تالمس مادة الت)102(

أو /ويف بعــض النمــاذج، يــتم دمــج غــاز حامــل مــع مــادة التغذيــة اخلــام و. وغــاز يف بعــض النمــاذج
وميكـــن للنـــاتج اإلمجـــايل اخلـــروج مـــن منطقـــة الـــتالمس ). 106(مصـــدر للهيـــدروجني يف املاســـورة 

 10  ).110(ن طريق املاسورة ع) 108(والدخول ملنطقة الفصل ) 102(

ســتخدام تقنيــات ) 108(وميكـن يف منطقــة الفصـل  فصــل املنـتج اخلــام وغــاز عـن النــاتج الكلـي 
وميكــن للمنــتج اخلــام اخلــروج مــن منطقــة . فصــل معروفــة بشــكل عــام مثــل فصــل غــاز عــن ســائل

ب) 112(عـن طريـق املاسـورة ) 108(الفصل  يـب ويـتم بعدئـذ نقلـه حبـامالت إنتقـال وخطـوط أ
وميكــن للغــاز أن يشــتمل . وأوعيــة ختــزين ومعامــل تكريــر ومنــاطق معاجلــة أخــرى أو توليفــات منهــا

ين أكسيد الكربون و(على غاز متكون أثناء املعاجلة  أو أول أكسـيد /مثل كربتيد هيدروجني أو  15 

ىل وميكـن إعـادة تـدوير الغـاز الزائـد إ. أو غاز حامل/أو مصدر هيدروجني غازي زائد و) الكربون
  .وتنقيته ونقله إىل مناطق معاجلة أخرى وأوعية ختزين أو توليفات منها) 100(نظام التالمس 

ويتم يف بعض  النمـاذج إجـراء تالمـس ملـادة التغذيـة اخلـام مـع احملفـزات إلنتـاج النـاتج اإلمجـايل يف 
  . رىوميكن فصل الناتج اإلمجايل لتكوين املنتج اخلام وغازات أخ. منطقيت تالمس أو أكثر



 

 

الــذي ) 100(عبــارة عــن رمســني ختطيطيــني لنمــاذج نظــام الــتالمس ) 3 – 2(ويكــون الشــكالن 
  ، يشـــتمل نظـــام الـــتالمس )ب2(و) أ2(ويف الشـــكلني . يشـــتمل علـــى منطقـــيت تالمـــس أو ثالثـــة

علــــى ) ب3(و) أ3(ويشــــتمل الشــــكالن ). 114(و) 102(علــــى منطقــــيت الــــتالمس ) 100(
، يــــتم بيــــان منــــاطق )أ3(و) أ2(ويف الشــــكلني ). 116(و) 114(و) 102(منــــاطق الــــتالمس 

وتــــدخل . كمنــــاطق تالمــــس منفصــــلة يف مفاعــــل واحــــد) 116(و) 114(و) 102(الــــتالمس  5 

  ). 104(عن طريق املاسورة ) 102(مادة التغذية اخلام منطقة التالمس 

م ويــــت) 106(ويـــتم يف بعـــض النمــــاذج دمـــج الغــــاز احلامـــل مــــع مصـــدر اهليــــدروجني يف املاســـورة 
) 1(وميكــن يف منــاذج معينــة مثلمــا هــو مبــني يف األشــكال . إدخالــه إىل منــاطق الــتالمس كخلــيط

أو الغـاز احلامـل منـاطق الـتالمس الواحـدة أو أكثـر /دخول مصـدر اهليـدروجني و) ب3(و) أ3(و
أو يف اجتــاه مضــاد لتــدفق /و) 106(مــع مــادة التغذيــة اخلــام بشــكل منفصــل عــن طريــق املاســورة  10 

وميكـــن إلضـــافة مصـــدر ). 106َ(يـــة اخلـــام مثـــل أن يكـــون ذلـــك عـــن طريـــق املاســـورة مـــادة التغذ
أو التالمس ملـادة /أو الغاز احلامل مقابل تدفق مادة التغذية اخلام أن يعزز اخللط و/اهليدروجني و

  .التغذية اخلام مع احملفز

. التغذيــــةتيـــار ) 102(ويشـــكل تالمـــس مــــادة التغذيـــة اخلـــام مــــع احملفـــزات يف منطقـــة الــــتالمس 
ويف الشــكلني ). 114(إىل منطقــة الــتالمس ) 102(ويتــدفق تيــار التغذيــة مــن منطقــة الــتالمس  15 

  ) أ3(
  ).116(إىل منطقة التالمس ) 114(، يتدفق تيار التغذية من منطقة التالمس )ب3(و

. أن تشــــتمل علــــى حمفــــز واحــــد أو أكثــــر) 116(و) 114(و) 102(وميكــــن ملنــــاطق الــــتالمس 
عــن طريــق ) 102(خيــرج تيــار التغذيــة مــن منطقــة الــتالمس ). ب2(يف شــكل  ومثلمــا هــو مبــني

، خيــرج )ب3(ومثلمــا هــو مبــني يف شــكل ). 114(ويــدخل منطقــة الــتالمس ) 118(املاســورة  20 



 

 

  ويــدخل منطقــة الــتالمس ) 118(عــن طريــق املاســورة ) 114(تيــار التغذيــة مــن منطقــة الــتالمس 
)116.(  

أو منطقـــــة /و) 114(زات إضـــــافية يف منطقـــــة الـــــتالمس وميكـــــن تالمـــــس تيـــــار التغذيـــــة مـــــع حمفـــــ
) 114(وخيــرج النــاتج اإلمجــايل مــن منطقــة الــتالمس . لتكــوين النــاتج اإلمجــايل) 116(الــتالمس 

). 110(عـــن طريـــق املاســـورة ) 108(ويـــدخل منطقـــة الفصـــل ) 116(أو منطقـــة الـــتالمس /و 5 

  ج املنـــتج اخلـــام مـــن منطقـــة الفصـــل وخيـــر . أو غـــاز عـــن النـــاتج اإلمجـــايل/ويـــتم فصـــل املنـــتج اخلـــام و
  ).112(عن طريق املاسورة ) 108(

). 100(عبـارة عـن رسـم ختطيطـي لنمـوذج منطقـة فصـل قبـل نظـام الـتالمس ) 4(ويكون شكل 
عــن طريــق ) 120(إىل منطقــة الفصــل ) إمــا مقطــوف أو غــري مقطــوف(ويــدخل اخلــام غــري املفيــد 

فصــل جــزء علــى األقــل مــن اخلــام غــري املفيــد  ، يــتم)120(ويف منطقــة الفصــل ). 122(املاســورة  10 

إلنتـاج مـادة ) مثل الرش والفصـل الغشـائي وإخنفـاض الضـغط(ستخدام تقنيات معروفة يف الفن 
ويف . فعلــى ســبيل املثــال، ميكــن جزئيــاً علــى األقــل فصــل املــاء عــن اخلــام غــري املفيــد. التغذيــة اخلــام

ت الــيت يكــون هلــا توزيــع ملــدى غليــان أقــل مــن منــوذج آخــر، ميكــن جزئيــاً علــى األقــل فصــل املكــو
ويف بعـض النمـاذج، . م عن اخلام غري املفيـد إلنتـاج مـادة التغذيـة اخلـام5100م أو أقل من 595

ويف . يتم فصل جزء على األقل من النفثا واملركبات املتطايرة أكثـر مـن النفثـا عـن اخلـام غـري املفيـد 15 

ت املفصــولة مــن منطقــة الفصــل بعــض النمــاذج، خيــرج جــزء علــى األقــل مــن املكــ عــن ) 120(و
  ).124(طريق املاسورة 

يف بعض النمـاذج ) 120(وتشتمل مادة التغذية اخلام اليت يتم احلصول عليها من منطقة الفصل 
ت بتوزيع ملدى غليان مقداره  م علـى األقـل أو بتوزيـع ملـدى غليـان 5100على خليط من املكو

وتشـتمل مـادة التغذيـة اخلـام املفصـولة عـادة علـى . ى األقـلم علـ5120يف بعض النماذج مقـداره  20 



 

 

ت بتوزيع ملدى الغليان بني   – 200م أو 5900 -120م أو 51000 – 100خليط ملكو
ويــدخل نظــام ) 120(وخيــرج جــزء علــى األقــل ملــادة التغذيــة اخلــام مــن منطقــة الفصــل . م5800

عـن ) علـى سـبيل املثـال 3 – 1ال أنظر مناطق الـتالمس املوجـودة يف األشـك) (100(التالمس 
وميكـــن يف بعـــض النمـــاذج وضـــع . للمعاجلـــة أيضـــاً لتكـــوين املنـــتج اخلـــام) 126(طريـــق املاســـورة 
وبعـد املعاجلـة، خيـرج املنـتج اخلـام مـن نظـام . قبل أو بعد وحدة إزالـة امللـح) 120(منطقة الفصل  5 

  ).112(عن طريق املاسورة ) 100(التالمس 

. خلط املنتج اخلام مع اخلام الذي مياثل أو خيتلف عـن مـادة التغذيـة اخلـامويتم يف بعض النماذج 
تـــج  وميكـــن علـــى ســـبيل املثـــال دمـــج املنـــتج اخلـــام مـــع خـــام لـــه لزوجـــة خمتلفـــة وبـــذلك يـــؤدي إىل 

وميكـن يف منـوذج آخـر خلـط املنـتج . خملوط لـه لزوجـة تكـون بـني لزوجـة املنـتج اخلـام ولزوجـة اخلـام
املتـنج اخلـام  TANبـني  TANخمتلف، وبذلك ينتج الناتج الذي يكون له  TANاخلام مع خام له  10 

  .أو املعاجلة/وميكن للناتج املخلوط أن يكون مناسباً للنقل و. واخلام

يف منــــاذج معينــــة، تــــدخل مــــادة التغذيــــة اخلــــام نظــــام الــــتالمس ) 5(ومثلمــــا هــــو مبــــني يف شــــكل 
قـل مـن املنـتج اخلـام مـن نظـام الـتالمس وخيـرج جـزء علـى األ) 104(عن طريـق املاسـورة ) 100(
ويـــتم يف منطقـــة ). 130(ويـــتم إدخالـــه إىل منطقـــة اخللـــط ) 128(عـــن طريـــق املاســـورة ) 100(

مثـل تيـار (دمج جزء على األقل من املنتج اخلام مع تيار للمعاجلة واحد أو أكثـر ) 130(اخللط  15 

ت خــام واحــدة أو أك ت مثــل نفثــا منتجــة مــن فصــل تغــذ وخــام وتغذيــة خــام أو ) ثــرهيــدروكربو
تج خملوط ويتم مباشرة إدخـال تيـارات املعاجلـة ومـادة التغذيـة اخلـام واخلـام . خالئط منها إلنتاج 

). 132(أو قبــل منطقــة اخللــط عــن طريــق املاســورة ) 130(أو خالئــط منهــا إىل منطقــة اخللــط 
نـتج املخلـوط أن يفـي وميكـن للم. أو جبوارها) 130(وميكن وضع نظام للخلط يف منطقة اخللط 

وتشـتمل مواصـفات املنـتج . أو حامالت النقل/مبواصفات املنتج احملددة بواسطة معامل التكرير و 20 

. أو لزوجــة أو توليفــات منهــا TANأو  APIعلــى غــري ســبيل احلصــر علــى مــدى أو حــد جلاذبيــة 



 

 

ه أو ليــــتم نقلــــ) 134(عــــن طريــــق املاســــورة ) 130(وخيــــرج النــــاتج املخلــــوط مــــن منطقــــة اخللــــط 
  .معاجلته

  مـــن خـــالل املاســـورة ) 120(، يـــدخل اخلـــام غـــري املفيـــد إىل منطقـــة الفصـــل )6(ويف شـــكل رقـــم 
. ، ويـــتم فصـــل اخلـــام غـــري املفيـــد مثلمـــا ســـبق وصـــف ذلـــك لتكـــوين مـــادة التغذيـــة اخلـــام)122(

). 126(مــن خــالل املاســورة ) 100(وتــدخل مــادة التغذيــة اخلــام بعــد ذلــك إىل نظــام الــتالمس  5 

ت علــى األقــل مــن اخلــام غــري املفيــد مــن منطقــة الفصــل  وختــرج عــن طريــق ) 120(بعــض املكــو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويــدخل منطقــة ) 100(وخيــرج جــزء علــى األقــل مــن املنــتج اخلــام مــن نظــام الــتالمس ). 124(
أو خامــات إىل /وتــدخل تيــارات معاجلــة أخــرى و). 128(مــن خــالل املاســورة ) 130(اخللــط 

ويتم دجمها مـع املنـتج اخلـام لتكـوين ) 132(اشرة أو عن طريق املاسورة مب) 130(منطقة اخللط  10 

  ).134(عن طريق املاسورة ) 130(وخيرج الناتج املخلوط من منطقة اخللط . الناتج املخلوط

أو مرفـــق /أو النـــاتج املخلـــوط إىل معمـــل التكريـــر و/ويـــتم يف بعـــض النمـــاذج نقـــل املنـــتج اخلـــام و
أو النـاتج املخلـوط إلنتـاج منتجـات جتاريـة مثـل وقـود النقـل /نتج اخلـام ووميكن معاجلة امل. املعاجلة

ت أو التقطـري التجزيئـي /وميكن للمعاجلة أن تشـمل التقطـري و. ووقود التسخني ومزلقات وكيماو
وميكـــن يف . أو النـــاتج املخلـــوط إلنتـــاج واحـــد أو أكثـــر مـــن أجـــزاء نـــواتج التقطـــري/للمنـــتج اخلـــام و 15 

هليدروجني/ة الناتج املخلوط وبعض النماذج معاجل   .أو واحد أو أكثر من أجزاء نواتج التقطري 

علــــى % 50علــــى األكثــــر أو % 90مقــــداره  TANويف بعــــض النمــــاذج، يكــــون للمنــــتج اخلــــام 
ويف بعـض . مـادة التغذيـة اخلـام TANعلـى األكثـر مـن % 10على األكثـر أو % 30األكثر أو 

 – 30أو % 70 – 20أو % 80 – 1دى مــــن يف مــــ TANالنمــــاذج، يكــــون للمنــــتج اخلــــام 
ويف منــاذج معينـــة، يكـــون للمنـــتج اخلـــام . مـــادة التغذيـــة اخلـــام TANمــن % 50 -40أو % 60 20 



 

 

TAN  علــى األكثــر  0.2علــى األكثــر أو  0.3علــى األكثــر أو  0.5علــى األكثــر أو  1مقــداره
ون بشـــكل متكـــرر املنــتج اخلـــام أن يكـــ TANوميكـــن لــــ . تقريبـــاً  0.05علــى األكثـــر  أو  0.1أو 

ويف بعـض النمـاذج، ميكـن لــ . على األقل 0.001على األقل، وبشكل متكرر جداً  0.0001
TAN  أو مـــن  0.2إىل  0.01أو مـــن  0.5إىل  0.001املنـــتج اخلـــام أن يكـــون يف مـــدى مـــن

 5  .0.1إىل  0.05

أو  علــى األكثــر% 90إمجــايل مقــداره  Fe/V/Niويف بعــض النمــاذج، يكــون للمنــتج اخلــام حمتــوى 
ـــــر أو % 50 ـــــر أو % 5أو % 10علـــــى األكث ــــــ % 3علـــــى األكث ـــــر مـــــن حمتـــــوى ال علـــــى األكث

Fe/V/Ni ويكــون للمنـتج اخلـام يف بعــض النمـاذج حمتـوى . ملـادة التغذيـة اخلـامFe/V/Ni  إمجــايل يف
مــــن حمتــــوى الـــــ % 50 – 30أو % 60 -20أو % 70 – 10أو % 80 – 1مــــدى مــــن 

Fe/V/Ni ــــة اخلــــام ــــوى  ويف . ملــــادة التغذي ــــه حمت ــــتج اخلــــام بكــــل جــــم من ــــة، يكــــون للمن منــــاذج معين 10 

Fe/V/Ni  جـم إىل  7-10×  3جـم  أو  5-10×  5جـم إىل  7-10×   1إمجـايل يف مـدى مـن
ويف مناذج معينة، حيتـوي اخلـام علـى  . جم 5-10×  1جم إىل  6-10×  1جم أو  10-5×  2
اإلمجايل  Fe/V/Niحمتوى الـ  ويف بعض النماذج، يكون. Fe/V/Niجرام على األكثر  10-5×  2

ـــ % 110 -90أو % 120 -80أو % 130 – 70للمنــتج اخلــام عبــارة عــن  مــن حمتــوى ال
Fe/V/Ni 15  .ملادة التغذية اخلام 

ويف بعض النماذج، يكون للمنتج اخلام حمتـوى إمجـايل مـن املعـادن يف األمـالح املعدنيـة لألمحـاض 
% 5علـــى األكثـــر أو % 10كثـــر أو علـــى األ% 50علـــى األكثـــر أو % 90العضـــوية مقـــداره 

علــــى األكثــــر مــــن احملتــــوى اإلمجــــايل للمعــــادن يف األمــــالح املعدنيــــة لألمحــــاض العضــــوية يف مــــادة 
ويف منـاذج معينـة، يكـون للمنـتج اخلـام حمتـوى إمجـايل للمعـادن يف األمـالح املعدنيــة . التغذيـة اخلـام

 20 – 30أو % 60 – 20أو % 70 – 10أو % 80 – 1لألمحــاض العضـــوية يف مــدى مـــن 

مـــن احملتـــوى اإلمجـــايل للمعـــادن يف األمـــالح املعدنيـــة لألمحـــاض العضـــوية يف مـــادة التغذيـــة % 50



 

 

وتشتمل األمحاض العضوية اليت تشكل أمالح معدنية بشكل عام على غـري سـبيل احلصـر . اخلام
. تعلى أ محاض كربوكسيلية ومركبات ثيول ومركبات إمييد وأمحـاض سـلفونيك ومركبـات سـلفو

وتشــتمل أمثلــة األمحــاض الكربوكســيلية علــى غــري ســبيل احلصــر علــى أمحــاض نفثينيــك وأمحــاض 
وميكـن للجـزء املعـدين لألمـالح املعدنيـة أن يشـتمل علـى معـادن قلويـة . فينثرينيك ومحـض بنزويـك

سيوم( ) اريوممثـل املغنيسـيوم والكالسـيوم والبـ(ومعادن أقـالء أرضـية ) مثل الليثيوم والصوديوم البو 5 

ومعــادن ) مثــل الــزرنيخ) (15(ومعــادن العمــود ) مثــل الزنــك والكــادميوم) (12(ومعــادن العمــود 
  .أو خالئط منها) مثل الكروم) (6(العمود 

ويف منـــاذج معينـــة، يكـــون للمنـــتج اخلـــام حمتـــوى إمجـــايل للمعـــادن يف األمـــالح املعدنيـــة لألمحـــاض 
جــم،  0.00005جــم إىل  0.0000001العضــوية بكــل جــم مــن  املنــتج اخلــام يف مــدى مــن 

جــــــــــــم إىل  0.000001جــــــــــــم، أو مــــــــــــن  0.00002جــــــــــــم إىل  0.0000003أو مــــــــــــن  10 

ويف . جم ملعادن يف األمالح املعدنية لألمحـاض العضـوية بكـل جـم مـن املنـتج اخلـام 0.00001
بعــض النمــاذج، يكــون احملتــوى اإلمجــايل للمعــادن يف األمــالح املعدنيــة لألمحــاض العضــوية للمنــتج 

مــــن احملتــــوى اإلمجــــايل للمعــــادن يف  110 -90أو % 120 -80أو % 130 – 70م اخلــــا
  .األمالح املعدنية لألمحاض العضوية يف مادة التغذية اخلام

للمنتج اخلام الذي مت إنتاجه من تالمس مادة التغذيـة اخلـام  APIويف مناذج معينة، تكون جاذبية  15 

أو % 110 – 90أو % 120  -80أو % 130 – 70مــع حمفــز، عنــد ظــروف الـــتالمس 
 APIويف منـاذج معينـة، تكـون جاذبيـة . ملادة التغذية اخلام APIمن جاذبية الـ % 130 – 100

  .25 -16أو  30 -15أو  40 – 14للمنتج اخلام من 

علـى األكثـر % 80على األكثر أو % 90ويف مناذج معينة، يكون للمنتج اخلام لزوجة مقدارها 
ويف بعــض النمــاذج، يكــون للمنــتج اخلــام . مــادة التغذيــة اخلــام علــى األكثــر مــن لزوجــة% 70أو  20 



 

 

مـن لزوجـة مـادة التغذيـة % 40 -30أو % 50 – 20أو % 60 – 10لزوجة يف مدى من 
علـى األكثـر مـن لزوجـة مـادة التغذيـة % 90ويف بعض النماذج، تكون لزوجة املنتج اخلام . اخلام

 -90أو % 120 -80أو % 130 -70 للمنـتج اخلـام APIاخلام يف حني تكون جاذبيـة الــ 
  .ملادة التغذية اخلام  APIمن جاذبية الـ % 110

علـى % 90ويف بعض النماذج، يكون للمنتج اخلام حمتوى إمجايل لـذرات غـري متجانسـة مقـداره  5 

على األكثر من احملتـوى اإلمجـايل % 5على األكثر أو % 10على األكثر أو % 50األكثر أو 
ويف منــاذج معينــة، يكــون للمنــتج اخلــام حمتــوى إمجــايل . ملــادة التغذيــة اخلــامللــذرات غــري املتجانســة 

علــى األقــل أو % 80علــى األقــل أو % 30علــى األقــل أو % 1لــذرات غــري متجانســة مقــداره 
  .على األقل من احملتوى اإلمجايل للذرات غري املتجانسة ملادة التغذية اخلام% 99

علـــى األكثـــر أو % 90يف املنـــتج  اخلـــام أن يكـــون  ويف بعـــض النمـــاذج، ميكـــن حملتـــوى الكربيـــت 10 

علـى األكثـر مـن حمتـوى الكربيـت يف املنـتج  % 5علـى األكثـر أو % 10على األكثر أو % 50
% 30علــى األقــل أو % 1ويف منــاذج معينــة، يكــون للمنــتج اخلــام حمتــوى كربيــت مقــداره . اخلــام

الكربيــت يف مــادة التغذيــة علــى األقــل مــن حمتــوى % 99علــى األقــل أو % 80علــى األقــل أو 
 -80أو % 130 -70ويف بعـــض النمـــاذج، يكـــون حمتـــوى الكربيـــت يف املنـــتج  اخلـــام . اخلـــام
 15  .من حمتوى الكربيت يف مادة التغذية اخلام% 110 -90أو % 120

ملنـــتج اخلـــام أن يكـــون  علـــى % 90ويف بعـــض النمـــاذج، ميكـــن للمحتـــوى اإلمجـــايل للنيرتوجـــني 
على األكثر من احملتـوى اإلمجـايل % 5على األكثر أو % 10ألكثر أو على ا% 80األكثر أو 

ويف منــاذج معينــة، يكــون للمنــتج اخلــام حمتــوى إمجــايل للنيرتوجــني . للنيرتوجــني ملــادة التغذيــة اخلــام
علـى األكثـر % 99على األكثر أو % 80على األكثر أو % 30على األكثر أو % 1مقداره 

 20  . ملادة التغذية اخلاممن احملتوى اإلمجايل للنيرتوجني



 

 

على األكثر % 95ويف بعض النماذج، ميكن حملتوى النيرتوجني القاعدي للمنتج اخلام أن يكون 
علــى األكثــر % 5علــى األكثــر أو % 10علــى األكثــر أو % 50علــى األكثــر أو %% 90أو 

اخلـام حمتـوى  ويف منـاذج معينـة، يكـون للمنـتج. من حمتوى النيرتوجني القاعـدي ملـادة التغذيـة اخلـام
علــــى األقــــل أو % 80علــــى األقــــل أو % 30علــــى األقــــل أو % 1نيرتوجــــني قاعــــدي مقــــداره 

 5  .على األقل من حمتوى النيرتوجني القاعدى ملادة التغذية اخلام% 99

علـــى األكثـــر أو % 90ويف بعـــض النمـــاذج، ميكـــن حملتـــوى األكســـجني للمنـــتج اخلـــام أن يكـــون 
علــى األكثــر مــن % 5علــى األكثــر أو % 10ر أو علــى األكثــ% 30علــى األكثــر أو % 50

ويف منــاذج معينــة، يكــون للمنــتج اخلــام حمتــوى أكســجني . حمتــوى األكســجني ملــادة التغذيــة اخلــام
علـى األقـل مـن % 99علـى األقـل أو % 80على األقل أو % 30على األقل أو % 1مقداره 

حمتـــوى األكســـجني للمنـــتج ويف بعـــض النمـــاذج، يكـــون . حمتـــوى األكســـجني ملـــادة التغذيـــة اخلـــام 10 

مــــن % 50 – 30أو % 60 – 20أو % 70 – 10أو % 80 – 1اخلــــام يف مــــدى مــــن 
ويف بعـــض النمـــاذج، ميكـــن للمحتـــوى اإلمجـــايل ملركبـــات . حمتـــوى األكســـجني ملـــادة التغذيـــة اخلـــام

علـــى األكثـــر أو % 50علـــى األكثـــر  أو % 90احلمــض الكربوكســـيلي للمنـــتج اخلـــام أن تكـــون 
علـــى األكثـــر مـــن حمتـــوى مركبـــات احلمـــض الكربوكســـيلي يف مـــادة % 5ثـــر أو علـــى األك% 10

ويف منــاذج معينــة، يكــون للمنــتج اخلــام حمتــوى إمجــايل ملركبــات محــض كربوكســيلي . التغذيــة اخلــام 15 

علـى األقـل مـن % 99علـى األقـل أو % 80على األقل أو % 30على األقل أو % 1مقداره 
  .بوكسيلي يف مادة التغذية اخلاماحملتوى اإلمجايل ملركبات احلمض الكر 

ويف بعــــض النمــــاذج، ميكــــن خفــــض املركبــــات العضــــوية املنتقــــاة احملتويــــة علــــى أكســــجني يف مــــادة 
أو أمـالح معدنيـة /ويف بعض النماذج، ميكن كيميائياً خفض أمحاض كربوكسـيلية و. التغذية اخلام

وميكن متييـز . توية على أكسجنيألمحاض كربوكسيلية قبل املركبات العضوية غري الكربوكسيلية احمل 20 

مركبــات أمحــاض كربوكســيلية وعضــوية غــري كربوكســيلية حتتــوي علــى أكســجني يف املنــتج اخلــام مــن 



 

 

ســتخدام طــرق التحليــل الطيفــي  ألشــعة حتــت احلمــراء (خــالل حتليــل املنــتج اخلــام  مثــل التحليــل 
  ).أو كروماتوجراف الغاز/ومقياس الطيف الكتلي و

% 80علــى األكثــر أو % 90خلــام يف بعــض النمــاذج حمتــوى أكســجني مقــداره ويكــون للمنــتج ا
علـى األكثـر مـن حمتـوى األكسـجني ملـادة التغذيـة % 50على األكثر أو % 70على األكثر أو 
علـــى % 50علـــى األكثـــر أو % 70علـــى األكثـــر أو % 90املنـــتج اخلـــام  TANاخلـــام، ويكـــون  5 

ويف منــاذج معينــة، يكــون للمنــتج . ذيــة اخلــاممــادة التغ TANعلــى األكثــر مــن % 40األكثــر أو 
علـى األقـل أو % 80علـى األقـل أو % 30علـى األقـل أو % 1اخلام حمتوى أكسـجني مقـداره 

مقـداره  TANعلى األقل من حمتوى األكسـجني ملـادة التغذيـة اخلـام ويكـون للمنـتج اخلـام % 99
 TANاألقــل مــن علــى % 99علــى األقــل أو % 80علــى األقــل أو % 30علــى األقــل أو % 1

 10  .مادة التغذية اخلام

أو أمــالح معدنيــة /وبشــكل إضــايف، ميكــن أن يكــون للمنــتج اخلــام حمتــوى أمحــاض كربوكســيلية و
علـــــى % 50علـــــى األكثـــــر أو % 70علـــــى األكثـــــر أو % 90ألمحـــــاض كربوكســـــيلية مقـــــدارها 

ربوكســيلية علــى األكثــر مــن مــادة التغذيــة اخلــام وحمتــوى ملركبــات عضــوية غــري ك% 40األكثــر أو 
مــــن % 110 – 90أو % 120 – 80أو % 130 – 70حتتــــوي علــــى أكســــجني ضــــمن 

 15  .مركبات عضوية غري كربوكسيلية حتتوي على أكسجني ملادة التغذية اخلام

جـــم أو مـــن  0.15 – 0.05ويف بعـــض النمـــاذج، يشـــمل املنـــتج اخلـــام يف تركيبتـــه اجلزيئيـــة مـــن 
وميكـن للمنـتج اخلـام أن يشـمل يف . اخلـامجم هيدروجني بكـل جـم مـن املنـتج  0.13 – 0.09

جـم كربـون بكـل جـم مـن املنـتج  0.88 – 0.82جـم أو مـن  0.9 – 0.8تركيبته اجلزيئية مـن 
للمنـتج اخلـام أن تكـون ضـمن ) C/H(وميكن لنسبة اهليدروجني الـذري إىل الكربـون الـذري . اخلام
. منـتج اخلــامالذريـة لل C/Hمـن نسـبة % 110 – 90أو % 120 – 80أو % 130 – 70 20 



 

 

الذريـة للمنـتج اخلـام أن  C/Hلنسـبة % 30 – 10الذرية للمنتج اخلـام ضـمن  C/Hوتظهر نسبة 
أو أنـــــه يـــــتم إنتـــــاج /أو اســـــتهالك اهليـــــدروجني يف العمليـــــة يكـــــون ضـــــئيًالً◌ نســـــبياً و/إمتصـــــاص و

  .اهليدروجني يف موضعه

ت مبدى لنقاط الغليان نماذج، يشتمل املنتج اخلـام ويف بعض ال. ويشتمل املنتج اخلام على مكو
جــــم  0.5إىل  0.001جــــم علــــى األقــــل أو مــــن  0.001: بكــــل جــــم مــــن املنــــتج اخلــــام علــــى 5 

ت بتوزيـــــــع ملـــــــدى غليـــــــان مقـــــــداره   0.101م علـــــــى األقـــــــل عنـــــــد ضـــــــغط 5100هيـــــــدروكربو
ســكال أو  ت بتوزيــع  0.5 – 0.001جــم علــى األقــل أو مــن  0.001ميجا جــم هيــدروكربو
سـكال أو  0.101م عنـد ضـغط 5200م و5100ملدى غليان بـني  جـم علـى  0.001ميجا
ت بتوزيـــــــع ملـــــــدى غليـــــــان بـــــــني  0.5 – 0.001األقـــــــل، أو مـــــــن  م 5200جـــــــم هيـــــــدروكربو

ــــــــد ضــــــــغط 5300و ســــــــكال، أو   0.101م عن ــــــــل أو مــــــــن  0.001ميجا ــــــــى األق جــــــــم عل 10 

ت بتوزيــع ملــدى غليــان بــني  0.5  -0.001 م عنــد ضــغط 5400م و5300جــم هيــدروكربو
ســـــــــــكال، و 0.101 جـــــــــــم  0.5إىل  0.001جـــــــــــم علـــــــــــى األقـــــــــــل أو مـــــــــــن  0.001ميجا

ت بتوزيع ملدى غليان بني  سكال 0.101م عند ضغط 5538م و5400هيدروكربو   .ميجا

جـم علـى األقـل  0.001ويشتمل املنتج اخلام يف بعض النماذج بكل جـم مـن املنـتج اخلـام علـى 
ت بتوزيـــــــع ملــــــدى غليـــــــان مقــــــداره   15 0.101علـــــــى األكثــــــر عنـــــــد ضـــــــغط  م5100هيــــــدروكربو

ســكال و ت بتوزيــع ملــدى غليــان بــني  0.001أو /ميجا م 5100جــم علــى األقــل هيــدروكربو
سكال 0.101م عند ضغط 5200و   .ميجا

جـم  0.01جـم علـى األقـل أو  0.001ويف بعض النماذج، ميكن للمنتج اخلام أن حيتوي علـى 
منـاذج أخـرى، ميكـن للمنـتج اخلـام أن حيتـوي علـى ويف . على األقل نفثا بكل جم من املنتج اخلام



 

 

جــم علــى األكثــر نفثــا بكــل جــم مــن املنــتج  0.8جــم علــى األكثــر أو  0.6حمتــوى للنفثــا مقــداره 
  .اخلام

تــج تقطــري مقــداره   -80أو % 130 – 70ويف بعــض النمــاذج، يكــون للمنــتج اخلــام حمتــوى 
تــج التقطــري ملــادة الت% 110 – 90أو % 120 تــج  . غذيــة اخلــاممــن حمتــوى  وميكــن حملتــوى 

جم  0.5 – 0.00001التقطري للمنتج اخلام أن يكون بكل جم من املنتج اخلام يف مدى من  5 

  .جم 0.2 – 0.002جم أو  0.3 – 0.001أو 

% 120 -80أو % 130 – 70مقـداره  VGOويف مناذج معينة، يكون للمنـتج اخلـام حمتـوى 
ويف بعـض النمــاذج، يكـون للمنــتج . التغذيــة اخلـام ملـادة VGOمـن حمتـوى الـــ % 110 – 90أو 

جـــــم أو  0.8 -0.00001يف مـــــدى مـــــن  VGOاخلـــــام بكـــــل جـــــم مـــــن املنـــــتج اخلـــــام حمتـــــوى 
 10  .جم 0.3 – 0.001جم أو  0.4 – 0.002جم أو  0.5 – 0.001

ـــــوى متبقـــــي مقـــــداره  ـــــتج اخلـــــام حمت  -80أو % 130 – 70ويف بعـــــض النمـــــاذج، يكـــــون للمن
وميكــن أن يكــون للمنــتج . احملتــوى املتبقــي ملــادة التغذيــة اخلــام مــن% 110 – 90أو % 120

جــــم أو  0.8 – 0.00001اخلــــام بكــــل جــــم مــــن املنــــتج اخلــــام حمتــــوى متبقــــي يف مــــدى مــــن 
  - 0.005جـم أو  0.3 – 0.001جـم أو  0.4 – 0.0005جم أو  0.5 – 0.0001

 15  .جم 0.1 – 0.01جم أو  0.2

 – 80أو % 130 – 70مقـــــــداره  MCRتـــــــوى ويف منـــــــاذج معينـــــــة، يكـــــــون للمنـــــــتج اخلـــــــام حم
ملـــادة التغذيـــة اخلـــام، يف حـــني يكـــون للمنـــتج  MCRمـــن حمتـــوى الــــ % 110 – 90أو% 120

علـى % 50علـى األكثـر أو % 80علـى األكثـر أو % 90أسـفلتينات مقـداره  C5اخلام حمتوى 
ـــ  ـــ ويف منــاذج معينــة، ي. أســفلتينات ملــادة التغذيــة اخلــام C5األكثــر مــن حمتــوى ال  C5كــون حمتــوى ال

علــى األقــل % 70علــى األقــل أو % 60علــى األقــل أو % 10أســفلتينات ملــادة التغذيــة اخلــام  20 



 

 

للمنــتج اخلــام  MCRأســفلتينات ملــادة التغذيــة اخلــام يف حــني يكــون حمتــوى الـــ  C5مــن حمتــوى الـــ 
ض ويف بعـض النمـاذج، ميكـن خلفـ. ملادة التغذية اخلام MCRمن حمتوى الـ % 30 – 10ضمن 

بــت نســبياً أن  MCRأســفلتينات ملــادة التغذيــة اخلــام أثنــاء احلفــاظ علــى حمتــوى الـــ  C5حمتــوى الـــ 
  .الناتج اإلمجايل/ يزيد من ثبات خليط مادة التغذية اخلام 

ضـية  MCRأسـفلتينات وحمتـوى الــ  C5ويف بعض النماذج، ميكـن دمـج حمتـوى الــ  إلنتـاج عالقـة ر 5 

ت اللزوجـــة العاليـــ ت اللزوجـــة العاليـــة يف مـــادة بـــني مكـــو لتناســـب مـــع مكـــو ة يف املنـــتج اخلـــام 
أسـفلتينات ملـادة التغذيـة اخلـام  C5وميكن على سبيل املثال متثيل جمموعـة حمتـوى الــ . التغذية اخلام
ـــ  أســفلتينات  C5وميكــن متثيــل جمموعــة حمتــوى الـــ . Sملــادة التغذيــة اخلــام بواســطة  MCRوحمتــوى ال

لنسـبة إىل   'S(وميكـن مقارنـة اجملمـوعني . 'Sللمنتج اخلام بواسـطة  MCRتوى الـ للمنتج اخلام وحم
S (ت اللزوجة العالية يف مادة التغذيـة اخلـام اخلاصـة  'Sوميكـن لــ . لتقييم اخلفض الصايف يف مكو 10 

ويف . Sلــ % 80 – 20أو % 90 – 10أو % 99– 1ملنتج اخلام أن تكون يف مدى مـن 
أسـفلتينات يف مـدى مـن  C5للمنـتج اخلـام حمتـوى   MCRون لنسبة حمتوى الــ  بعض النماذج، يك

  .1.9 – 1.3أو  2 – 1.2أو  3 – 1

علـى % 80علـى األكثـر أو % 90، مقداره MCRويف مناذج معينة، يكون للمنتج اخلام حمتوى 
. ملــادة التغذيــة اخلــام MCRعلــى األكثــر مــن حمتــوى الـــ % 10علــى األكثــر أو % 50األكثــر أو  15 

 – 10أو % 80 – 1يف مـدى مقـداره  MCRويف بعض النماذج، يكون للمنتج اخلام، حمتـوى 
ويكـــون . ملـــادة التغذيـــة اخلـــام MCRمـــن حمتـــوى الــــ % 50 – 30أو % 60 – 20أو % 70

جــــم أو  0.08 – 0.005جــــم أو  0.1 – 0.0001للمنــــتج اخلــــام يف بعــــض النمــــاذج مــــن 
  .اخلامبكل جم من املنتج  MCRجم   0.05 – 0.01



 

 

جـم  0.01ويف بعض النماذج، يشتمل املنـتج اخلـام علـى مـا يزيـد عـن صـفر جـم ولكـن أقـل مـن 
جـــــم مـــــن احملفـــــز اإلمجـــــايل  0.0001 – 0.00001جـــــم أو  0.001 – 0.000001أو 

أو /وميكـــن للمحفـــز أن يســـاعد يف تركيـــز املنـــتج اخلـــام أثنـــاء النقـــل و. بكـــل جـــم مـــن املنـــتج اخلـــام
دة قـدرات فصـل املـاء عـن املنـتج /ز منع التآكل أو منـع االحتكـاك ووميكن للمحف. املعاجلة أو ز
وميكن تشكيل الطرق املذكورة يف هذه الوثيقة إلضافة حمفز واحد أو أكثر مما مت وصـفه يف . اخلام 5 

  . هذه الوثيقة للمنتج اخلام أثناء املعاجلة

عـن خـواص مـادة التغذيـة  خـواص خمتلفـة) 100(ويكون للمنتج اخلـام املنـتج مـن نظـام الـتالمس 
مــــنخفض،  TAN) أ: (وميكـــن لتلـــك اخلـــواص أن تشـــتمل علـــى غـــري ســـبيل احلصـــر علـــى. اخلـــام

حمتـــوى مـــنخفض مـــن ) د(إمجـــايل مـــنخفض، و Fe/V/Niحمتـــوى ) جــــ(لزوجـــة منخفضـــة، و) ب(و
 C5 10حمتــــوى ) و(حمتــــوى متبقــــي مــــنخفض، و) هـــــ(الكربيــــت أو النيرتوجــــني أو توليفــــات منهمــــا، و

) ط(منخفضــــــة، و APIجاذبيــــــة ) ح(مــــــنخفض و MCRحمتــــــوى  ) ز(مــــــنخفض، و أســــــفلتينات
ويف بعـض . توليفـات منهـا) ى(حمتوى معادن منخفض يف أمالح معدنية لألمحاض العضوية، أو 

لتناســب مــع مــادة التغذيــة  النمــاذج، ميكــن إنتقائيــاً تغيــري خاصــية واحــدة أو أكثــر للمنــتج اخلــام 
فعلــى ســبيل . ص أخــرى بقــدر كبــري أو ال تتغــري بشــكل أساســياخلــام يف حــني ال يــتم تغيــري خــوا

ت  TANاملثـال، يفضـل خفــض الــ  إنتقائيـاً فقــط يف مـادة التغذيــة اخلـام بـدون تغيــري مقـادير مكــو 15 

وميكــن يف تلــك ). VGOأو   Fe/V/Niمثــل كربيــت أو مــادة متبقيــة أو (أخــرى بشــكل كبــري أيضــاً 
ولــيس علــى خفــض  TANء الــتالمس علــى خفــض الـــ  إمتصــاص اهليــدروجني أثنــا" تركيــز"الطريقــة 

ت أخــرى لتــايل، ميكــن خفــض . مكــو مــادة التغذيــة اخلــام، أثنــاء اســتخدام هيــدروجني  TANو
ت أخرىفـــي مـــادة  أقـــل، حيـــث يـــتم أيضـــاً اســـتخدام قليـــل مـــن هـــذا اهليـــدروجني يف خفـــض مكـــو

مرتفع ولكن به حمتوى الكربيت  TANوإذا كان للخام غري املفيد على سبيل املثال . التغذية اخلام 20 



 

 

أو النقل، فعندئذ ميكن بشكل فعال جداً معاجلة /الذي يكون مقبوًال للوفاء مبواصفات املعاجلة و
  .بدون خفض الكربيت أيضاً  TANتلك مادة التغذية اخلام خلفض الـ 

وميكـــن للمحفـــزات املســــتخدمة يف منـــوذج واحــــد أو أكثـــر لالخرتاعـــات أن تشــــتمل علـــى معــــدن 
وميكن للمعادن أن تكون يف . أو معدن واحد أو أكثر على مادة حاملة/ب واحد أو أكثر وسائ

وميكــن إدخــال احملفــزات املــذكورة يف هــذه الوثيقــة إىل . صــورة طبيعيــة أو يف صــورة مركــب للمعــدن 5 

مثلما يكـون (منطقة التالمس كمادة منتجة وتصبح نشطة بعد ذلك كمحفز يف منطقة التالمس 
وميكــن ). أو تغذيــة خــام حتتــوي علــى كربيــت مــع مــادة منتجــة/م تالمــس كربيــت وذلــك عنــدما يــت

للمحفــز أو توليفــة احملفــزات املســتخدمة مثلمــا مت وصــفها يف هــذه الوثيقــة أن تكــون أو ال تكــون 
وتشتمل أمثلة احملفزات التجارية اليت يتوقع استخدامها مثلمـا هـو مـذكور يف هـذه . حمفزات جتارية
 HDS3; HDS22; HDN60; C234; C311; C344; C411; C424; C344; C444; 10:  الوثيقـة علـى

C447; C454; C448; C524; C534; DN110; DN120; DN130; DN140; DN190; DN200; 

DN800; DN2118; DN2318; DN3100; DN3110; DN3300; DN3310; RC400; RC410; 

RN412; RN400; RN420; RN440; RN450; RN650; RN5210; RN5610; RN5650; RM430; 

RM5030; Z603; Z623; Z673: Z703; Z713; Z723; Z753; and Z763, الـيت يـتم توافرهـا مـن ،
 CRI International, Inc. (Houston, Texas, U.S.A.).  15:  شركة

ويف بعــض النمــاذج، تشــتمل احملفــزات املســتخدمة لتغيــري خــواص مــادة التغذيــة اخلــام علــى معــدن 
 – 5(وتشـــتمل معـــادن األعمـــدة . علـــى مـــادة حاملـــة) 10 – 5(ألعمـــدة واحـــد أو أكثـــر مـــن ا

ديوم وكروم وموليبدنوم وتنجستني ومنجنيز وتكنتيوم ورنيوم ) 10 على غري سبيل احلصر على فا
الديـــوم ورودينيـــوم وأوزميـــوم وايريـــديوم وبالتـــني أو خالئـــط  لـــت ونيكـــل وروثينيـــوم و وحديـــد وكو

) 10 – 5(ي بكـل جـم منـه علـى حمتـوى إمجـايل ملعـادن األعمـدة وميكـن للمحفـز أن حيتـو . منها 20 

جــم علــى األقــل أو  0.01جــم علــى األقــل أو  0.001جــم علــى األقــل أو  0.0001مقــداره 



 

 

جـــم أو  0.1 – 0.001جـــم أو  0.3 – 0.005جـــم أو  0.6 – 0.0001يف مـــدى مـــن 
إلضـافة ) 15(ويف بعض النماذج، يشـتمل احملفـز علـى عناصـر العمـود . جم 0.08 – 0.01

وميكـن أن . على فوسفور) 15(وتشتمل أمثلة عناصر العمود ). 10 – 5(إىل معادن األعمدة 
بكــــــل جــــــم مــــــن احملفــــــز يف مــــــدى مــــــن ) 15(يكــــــون للمحفــــــز حمتــــــوى إمجــــــايل لعنصــــــر العمــــــود 

جــــم  0.03 – 0.00005جــــم أو  0.06 – 0.00001جــــم أو  0.1 – 0.000001 5 

  .جم 0.001 – 0.0001أو 

وميكـن للمحفـز أن يكـون لـه بكـل جـم ). 6(عينة، يشتمل احملفز على معادن العمود ويف مناذج م
جــم علــى  0.01جــم علــى األقــل أو  0.0001مقــداره ) 6(منــه حمتــوى إمجــايل ملعــادن العمــود 

 – 0.001جــــم أو 0.6 – 0.0001أو يف مــــدى مــــن /جــــم علــــى األقــــل و 0.02األقــــل أو 
ويف بعـــــض النمـــــاذج، يشـــــمل . جـــــم 0.08 – 0.01جـــــم أو  0.1 – 0.005جـــــم أو  0.3 10 

ويف بعــض . بكــل جــم مــن احملفــز) 6(جــم مــن معــادن العمــود  0.06 – 0.0001احملفــز مــن 
  ).6(إلضافة إىل معادن العمود ) 15(النماذج، يشتمل احملفز على عناصر العمود 

 مـع معـدن واحـد أو أكثـر) 6(ويف بعض النماذج، يشتمل احملفـز علـى توليفـة مـن معـادن العمـود 
ــــة ملعــــدن العمــــود ). 10 – 7(أو األعمــــدة /و) 5(مــــن العمــــود  إىل ) 6(وميكــــن للنســــبة اجلزيئي

وميكــــــن . 5 – 2أو  10 – 1أو  20 -0.1أن تكــــــون يف مــــــدى مــــــن ) 5(معــــــدن العمــــــود  15 

 0.1أن تكون يف مـدى مـن ) 10 – 7(إىل معادن األعمدة ) 6(للنسبة اجلزيئية ملعدن العمود 
) 15(ويف بعض النماذج، يشتمل احملفز على عناصر العمـود . 5 – 2أو  10 – 1أو  20 –

  أو /و) 5(مــع معــدن واحــد أو أكثــر مــن األعمــدة ) 6(إلضــافة إىل توليفــة مــن معــادن العمــود 
). 10(ومعـادن العمـود ) 6(ويف مناذج أخرى، يشتمل احملفـز علـى معـادن العمـود ). 10 – 7(

يف ) 6(إىل املعــدن اإلمجــايل مــن العمــود ) 10(ود وميكــن للنســبة اجلزيئيــة للمعــدن اإلمجــايل للعمــ 20 

ويف منــاذج معينــة، يشــتمل احملفــز علــى . 5 – 2أو مــن  10 – 1احملفــز أن تكــون يف مــدى مــن 



 

 

  وميكـــن للنســـبة اجلزيئيـــة للمعـــدن اإلمجـــايل للعمـــود ). 10(ومعـــادن العمـــود ) 5(معـــادن العمـــود 
  .5 – 2أو من  10 – 1تكون من يف احملفز أن ) 5(إىل املعدن اإلمجايل للعمود ) 10(

يف مــادة حاملــة أو ترســيبها عليهــا ) 10 – 5(ويف بعــض النمــاذج، يــتم تضــمني معــادن األعمــدة 
يف توليفــة مـع عناصــر ) 10 – 5(ويف منــاذج معينـة، يـتم تضــمني معـادن األعمـدة . لتكـوين حمفـز

ذج يـتم فيهـا محـل املعـادن ويف منـا. يف مـادة حاملـة أو ترسـيبها عليهـا لتكـوين احملفـز) 15(العمود  5 

وميكـــن . أو العناصـــر، يشـــتمل وزن احملفـــز علـــى كـــل املـــادة احلاملـــة وكـــل املعـــادن وكـــل العناصـــر/و
  للمـــــــــادة احلاملـــــــــة أن تكـــــــــون مســـــــــامية وميكـــــــــن أن تشـــــــــتمل علـــــــــى أكاســـــــــيد تتحمـــــــــل درجـــــــــة 
ـــــــــــت أو توليفـــــــــــات منهـــــــــــا ـــــــــــات زيولي ـــــــــــون مســـــــــــامي أو مركب   . احلـــــــــــرارة أو مـــــــــــواد أساســـــــــــها كرب

  اســـــــــيد الـــــــــيت تتحمـــــــــل درجـــــــــة احلـــــــــرارة أن تشـــــــــتمل علـــــــــى غـــــــــري ســـــــــبيل احلصـــــــــر وميكـــــــــن لألك
ألومينــا وأكســيد تيتــانيوم وأكســيد زركونيــوم وأكســيد مغنيســيوم  –علــى ألومينــا وســيليكا وســيليكا  10 

 Criterion Catalysts:  وميكن احلصول على مواد حاملة من  منتج جتاري مثل. أو خالئط منها

and Technologies LP (Houston, Texas, U.S.A.) . وتشتمل مـواد أساسـها كربـون مسـامي علـى
وتشــتمل أمثلــة مركبــات الزيوليــت . أو جرافيــت مســامي/غــري ســبيل احلصــر علــى كربــون ُمنشــط و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مركبـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  – yعلــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ومركبـــــــــ   زيوليــــــــ
 15  زيوليـــــــــــــــــــــت  ZSM-5بيتـــــــــــــــــــــا زيوليـــــــــــــــــــــت ومركبـــــــــــــــــــــات موردنيـــــــــــــــــــــت زيوليـــــــــــــــــــــت ومركبـــــــــــــــــــــات 

ــــلوميكــــن احلصــــول . ومركبــــات فريريــــت زيوليــــت :  علــــى مركبــــات الزيوليــــت مــــن منــــتج جتــــاري مث
Zeolyst (Valley Forge, Pennsylvania, U.S.A.).  

ويـــتم حتضـــرياملادة احلاملـــة يف بعـــض النمـــاذج حبيـــث يكـــون للمـــادة احلاملـــة متوســـط قطـــر مســـامي 
اجنســــرتوم علــــى  180أجنســـرتوم علــــى األقـــل أو  170أجنســــرتوم علـــى األقــــل أو  150مقـــداره 
ويف . اذج معينــة، يــتم حتضــري مــادة حاملــة بتكــوين معجــون مــائي مــن املــادة احلاملــةويف منــ. األقــل 20 

ويـــتم إضـــافة مـــاء . بعـــض النمـــاذج، تـــتم إضـــافة محـــض إىل املعجـــون للمســـاعدة يف بثـــق املعجـــون



 

 

لتماســـكية  لطـــرق املطلوبـــة للحصـــول علـــى املعجـــون القابـــل للبثـــق و ملقـــادير و ومحـــض خمفـــف 
األمحــاض علــى غــري ســبيل احلصــر علــى محــض نيرتيــك ومحــض أســيتيك وتشــتمل أمثلــة . املطلوبــة

  .ومحض كربيتيك ومحض هيدروكلوريك

ســتخدام طــرق بثــق احملفــز املعروفــة بشــكل عــام وطــرق قطــع احملفــز  وميكــن بثــق املعجــون وقطعــه 
حلــرارة عنــد درجــة حــرارة يف مــدى مــن . لتكــوين مــواد منبثقــة  5 – 5وميكــن معاجلــة املــواد املنبثقــة 

) ســـاعات 8 – 0.5مثـــل أن يكـــون ذلـــك ملـــدة (م لفـــرتة زمنيـــة 5235 -85م أو مـــن 5260
وميكــن أيضــاً أن يــتم . أو حــىت يــتم وصــول حمتــوى الرطوبــة للمــادة املبثوقــة إىل املســتوى املطلــوب/و

حلــرارة عنــد درجــة حــرارة  حلــرارة للمــادة املبثوقــة املعاجلــة   – 800يف مــدى مــن (عمــل معاجلــة 
لتكــوين املــادة احلاملــة الــيت يكــون هلــا قطــر مســامي متوســط ) م51100 – 900م أو 51200

 10  .اجنسرتوم على األقل 150مقداره 

ويف مناذج معينة، تشتمل املادة احلاملة على جاما ألومينا وثيتا ألومينا ودلتا ألومينا وألفا ألومينا أو 
األلفــا ألومينــا أو توليفــات منهــا  وميكــن ملقــدار اجلامــا ألومينــا أو الــدلتا ألومينــا أو. توليفــات منهــا

جــــم أو  0.99 – 0.0001بكــــل جــــم مــــن املــــادة احلاملــــة للمحفــــز أن يكــــون يف مــــدى مــــن 
جم على األكثر مثلما يـتم حتديـد ذلـك  0.1جم أو  0.1 – 0.01جم أو  0.5 – 0.001

الشــرت . حبيــود األشــعة الســينية اك مــع ويف بعــض النمــاذج، يكــون للمــادة احلاملــة إمــا مبفردهــا أو  15 

 – 0.1صـــور أخـــرى لأللومينـــا حمتـــوى ثيتـــا ألومينـــا بكـــل جـــم مـــن املـــادة احلاملـــة يف مـــدى مـــن 
جـــم مثلمـــا يـــتم حتديـــد ذلـــك حبيـــود األشـــعة  0.8 – 0.6جـــم أو 0.9 – 0.5جـــم أو 0.99
جــم  0.3جــم علـى األقــل أو  0.1ويف بعــض النمـاذج، ميكــن أن يكـون للمــادة احلاملـة . السـينية

جــم علــى األقــل مــن ثيتــا ألومينــا، مثلمــا يــتم حتديــد  0.8علــى األقــل أو  جــم 0.5علــى األقــل أو 
 20  .ذلك حبيود األشعة السينية



 

 

سـتخدام أسـاليب تقنيـة لتحضـري احملفـز معروفـة بشـكل عـام ويـتم . وميكن حتضري حمفزات حممولة 
جلربيلــوف وأخــرين،  6.618.333وصــف أمثلــة لتحضــريات احملفــز يف الــرباءات األمريكيــة رقــم 

لبــوون وآخــرين، ومنشــور طلــب  5.744.025جلربيلــوف وآخــرين، ورقــم  6.290.841م ورقــ
  .لبهان 20030111391الرباءة األمريكي رقم 

ويف مناذج معينة، يـتم معاجلـة . ويف بعض النماذج، ميكن تشرب املادة احلاملة مبعدن لتكوين حمفز 5 

حلرارة عند درجات حرارة يف مدى من  م 5900 -600م أو 51200 – 400املادة احلاملة 
ويف بعـــض النمـــاذج، ميكـــن اســـتخدام مســـاعدات للتشـــريب أثنـــاء حتضـــري . قبـــل التشـــريب مبعـــدن

وتشتمل أمثلة مساعدات التشريب على مكون حلمض سيرتيك ومحض إيثيلني داي أمـني . احملفز
  .وأمونيا أو خالئط منها) EDTA(ترتا أسيتيك 

ضـافة إىل خالئـط ) 10 – 5(أو تضـمني معـادن األعمـدة  وميكن يف مناذج معينة تكـوين حمفـز  10 

حلـرارة  ملعاجلـة  وتـوفر غالبـاً تغطيـة املعـدن علـى اجلـزء العلـوي "). للتغطيـة("مادة حاملـة مشـكلة 
حلــرارة، والــيت يكــون هلــا تركيــز متســق بشــكل أساســي أو نســيب  ملعاجلــة  للمــادة احلاملــة املشــكلة 

حلـرارة للمـادة احلاملـة املشـكلة بعـد كـل . للمعدن، خواص حفزية مفيدة للمحفـز وتتجـه املعاجلـة 
سـتخدام . تغطية للمعدن إىل حتسـني النشـاط احلفـزي للمحفـز ويـتم وصـف طـرق لتحضـري حمفـز 

 15  .لبهان 20020111391طرق التغطية يف منشور طلب الرباءة األمريكي رقم  

ســتخدام معــد) 10 – 5(وميكـن خلــط معـادن األعمــدة  ة خلـط مناســبة لتكــوين ومــادة حاملـة 
) 10 – 5(وميكــن خلــط معــادن األعمــدة . واملــادة احلاملــة) 10 – 5(خلــيط معــادن األعمــدة 

ســتخدام معــدة خلــط مناســبة وتشــتمل أمثلــة أجهــزة اخللــط املناســبة علــى براميــل . واملــادة احلاملــة 
بتــــة وخالطــــات رحويــــة  نــــوع مثــــل نــــوع للخلــــط علــــى دفعــــات أو (دوارة وصــــهاريج أو أحــــواض 

وخالطات صـدمية وأي خالطـات أخـرى معروفـة بشـكل عـام أو وسـيلة معروفـة ) للخلط املستمر 20 



 

 

ويــتم يف . واملــادة احلاملــة بشــكل مناســب) 10 – 5(بشــكل عــام لتــوفري خلــيط معــادن األعمــدة 
مشـتتة بشـكل متجـانس فعليـاً )  10 – 5(مناذج معينة خلط املواد حىت تصبح معادن األعمـدة 

  .ملةيف املادة احلا

حلـرارة عنـد درجـات حـرارة مـن  م أو مـن 5750 – 150ويف بعض النماذج، يتم معاجلـة احملفـز 
 5  .م بعد دمج املادة احلاملة مع املعدن5730 – 400م أو من 5740 – 200

حلــــــرارة يف وجــــــود هــــــواء ســــــاخن و أو هــــــواء غــــــين /ويف بعــــــض النمــــــاذج، ميكــــــن معاجلــــــة احملفــــــز 
م إلنتــزاع املــادة املتطــايرة حبيــث 51000م و5400دى بــني ألكســجني عنــد درجــة حــرارة يف مــ

  .إىل أكسيد املعدن املناظر) 10 – 5(يتم حتويل جزء على األقل من معدن األعمدة 

حلـــرارة يف وجـــود هـــواء عنـــد درجـــات حـــرارة يف  وميكـــن مـــع ذلـــك يف منـــاذج أخـــرى معاجلـــة احملفـــز 
م أو أقـل مـن 5400و أقـل مـن م أ5300أقل علـى سـبيل املثـال مـن (م 5500 -35مدى من  10 

ت املتطايرة بـدون حتويـل  3 – 1لفرتة زمنية يف مدى من ) م5500 ساعات إلزالة معظم املكو
ويــتم بشــكل عــام اإلشــارة إىل احملفــزات الــيت يــتم . إىل أكســيد املعــدن) 10 – 5(ملعــادن األعمــدة

ات بتلـــك الطريقـــة وعنـــدما يـــتم حتضـــري حمفـــز ". غـــري حممصـــة"حتضـــريها بتلـــك الطريقـــة كمحفـــزات 
إلشــرتاك مــع طريقــة إلدخــال كربتيــد، ميكــن بشــكل أساســي تشــتيت املعــادن النشــطة يف املــادة 

 15 6.218.333ويـــتم وصــــف حتضـــريات لتلـــك احملفــــزات يف الرباءتـــني األمـــريكيتني رقــــم . احلاملـــة

  .جلربيلوف وأخرين 6.290.741جلربيلوف وأخرين ورقم 

لتكــوين ) 10 – 5(تــا ألومينــا حاملــة مــع معــادن األعمــدة وميكــن يف منــاذج معينــة دمــج مــادة ثي
وميكــن معاجلــة خلــيط مــادة ). 10 – 5(خلــيط مــن مــادة ثيتــا ألومينــا حاملــة ومعــادن األعمــدة 

م 5400حلــرارة عــن درجــة حــرارة مقــدارها ) 10 – 5(الثيتــا ألومينــا احلاملــة ومعــادن األعمــدة 



 

 

. أجنسـرتوم علـى األقـل 230متوسـط مقـداره لتكوين حمفز له توزيع حجم مسامي بقطر مسامي 
  .م تقريباً 51200ويتم عادة إجراء تلك املعاجلة احلرارية عند درجات حرارة مقدارها 

ســواء كانــت مــادة حاملــة جتاريــة أو مــادة حاملــة (ويف بعــض النمــاذج، ميكــن دمــج املــادة احلاملــة 
ويف . حمفــز معــدين ســائب أو/مــع حمفــز حممــول و) حمضــرة مثلمــا مت وصــف ذلــك يف هــذه الوثيقــة

وميكـن علـى سـبيل ). 15(بعض النماذج، ميكن للمحفز احملمول أن يشتمل على معادن العمود  5 

 1أو احملفز املعدين السائب إىل مسحوق حبجم جسيم متوسط من /املثال سحق احملفز احملمول و
دة وميكــن دمــج املســحوق مــع مــا. ميكــرون 40 – 5ميكــرون أو  45 – 2ميكــرون أو  50 –

ويف بعـض النمـاذج، ميكـن دمـج املسـحوق مـع املـادة احلاملـة . حاملة لتكوين حمفز معدين مـدموج
ســتخدام تقنيــات قياســية لتكــوين حمفــز لــه توزيــع حجــم مســامي بقطــر مســامي  وبثقــه بعــد ذلــك 

 10 130 – 120أجنســـرتوم أو  180 – 90أجنســـرتوم أو  200 – 80متوســـط يف مـــدى مـــن 

  .أجنسرتوم

ملـادة املتبقيـة ويسمح دمج احمل فز مع املادة احلاملة يف بعض النماذج جلزء على األقل مـن املعـدن 
مـــدموج علـــى ســـبيل املثـــال يف املـــادة احلاملـــة، بتوجيـــه أقـــل (حتـــت ســـطح احملفـــز املعـــدين املـــدموج 

ويف بعــض . للمعــدن علــى الســطح ممــا ميكــن حدوثــه بطريقــة أخــرى يف احملفــز املعــدين غــري املــدموج
أو النشــــاط احلفــــزي /ؤدي وجــــود معــــدن أقــــل علــــى ســــطح احملفــــز إىل متديــــد العمــــر والنمــــاذج، يــــ 15 

لتحـــرك إىل ســـطح احملفـــز أثنـــاء االســـتخدام لســـماح جلـــزء علـــى األقـــل مـــن املعـــدن  . للمحفـــز، و
كــل ســطح احملفــز أثنــاء تالمــس احملفــز مــع  وميكــن للمعــادن أن تتحــرك لســطح احملفــز مــن خــالل 

  .مادة التغذية اخلام

ت احملفــزات إىل تغيــريات يف بعــض النمــاذج يف الرتتيــب البنــائي /إدخــال و ويــؤدي أو خلــط مكــو
إىل ترتيــــب عشــــوائي بشــــكل ) 6(ويف الرتكيــــب البلــــوري ألكاســــيد العمــــود ) 6(ملعــــادن العمــــود  20 



 

 

وميكـــن حتديــد ترتيـــب معـــادن . يف الرتكيبـــة البلوريـــة للمحفــز املـــدموج) 6(أساســي ملعـــادن العمــود 
وميكـــن حتديـــد ترتيـــب املعـــدن . تخدام طـــرق حيـــود األشـــعة الســـينية للمســـحوقســـ) 6(العمـــود 

لتناســـب مـــع ترتيـــب املعـــدن الطبيعـــي يف أكســـيد املعـــدن مبقارنـــة ترتيـــب قمـــة  الطبيعـــي يف احملفـــز 
مـع ترتيـب قمـة العمـود ) 6(يف طيـف حيـود األشـعة السـينية ألكسـيد العمـود ) 6(معدن العمـود 

أو عـدم وجـود منـاذج مرتبطـة /وميكـن مـن توسـيع و. ينية للمحفـزيف طيف حيود األشعة السـ) 6( 5 

يف طيف حيود األشعة السينية، تقدير أنه يـتم عشـوائياً وبشـكل فعلـي ترتيـب ) 6(مبعادن العمود 
  .يف الرتكيبة البلورية) 6(معادن العمود 

لث أكسيد موليبدنوم ومادة األلومينا احلاملـة الـيت  يكـون هلـا قطـر وميكن على سبيل املثال دمج 
لـث أكسـيد  180مسامي متوسط مقـداره  أجنسـرتوم علـى األقـل لتكـوين خلـيط مـن األلومينـا و

 D003 10أو /و D002أو  D001مثــل  قمــم (ويكــون لثالــث أكســيد املوليبــدنوم منــوذج حمــدد . املوليبــدنوم

لـث أكسـيد العمـود ). حمددة حـرارة لتسـخني عنـد درجـة ) 6(وميكـن معاجلـة خلـيط األلومينـا و
يـــت 51000(م 5538مقـــدارها  علـــى األقـــل إلنتـــاج احملفـــز الـــذي ال يظهـــر منـــوذج لثـــاين ) فهر

  ). D001مثل عدم وجود القمة  (أكسيد املوليبدنوم يف طيف حيود األشعة السينية 

وتشــــتمل متغــــريات الرتكيبــــة املســــامية . وميكــــن يف بعــــض النمــــاذج متييــــز احملفــــزات برتكيبــــة مســــامية
غـــري ســـبيل احلصـــر علـــى قطـــر مســـامي وحجـــم مســـامي ومســـاحات ســـطحية أو  املختلفـــة علـــى 15 

وميكـــن أن يكـــون للمحفـــز توزيـــع للمقـــدار الكلـــي ألحجـــام املســـام مقابـــل أقطـــار . توليفـــات منهـــا
– 30وميكـــن للقطـــر املســـامي املتوســـط لتوزيـــع حجـــم املســـام أن يكـــون يف مـــدى مـــن . املســـام

ويف بعــض النمــاذج، . أجنســرتوم 300 – 60أجنســرتوم أو  500 – 50أجنســرتوم أو  1000
جــم علــى األقــل جامــا ألومينــا بكــل جــم مــن احملفــزات  0.5يكــون للمحفــزات الــيت تشــتمل علــى 

 20 – 90أجنســــرتوم أو  200 -60توزيــــع حلجــــم مســــامي بقطــــر مســــامي متوســــط يف مــــدى مــــن 

ويف منـــاذج أخـــرى، . أجنســـرتوم 130 -120أجنســـرتوم أو  140 – 100أجنســـرتوم أو  180



 

 

جـم علـى األقـل مـن ثيتـا ألومينـا بكـل جـم مـن احملفـزات  0.1ن للمحفـزات الـيت تشـتمل علـىيكو 
 – 200أجنسـرتوم أو  500 – 180توزيع حلجم مسامي بقطر مسامي متوسـط يف مـدى مـن 

ويف بعض النماذج، يكون القطر املسامي املتوسـط . أجنسرتوم 250 -230أجنسرتوم أو  300
 150أجنســـرتوم علـــى األقـــل أو  150ســـرتوم علـــى األقـــل أو أجن 120لتوزيـــع احلجـــم املســـامي 
 5 220أجنســــرتوم علــــى األقــــل أو  200أجنســــرتوم علــــى األقــــل أو  180أجنســــرتوم علــــى األقــــل 

وتكـــون . أجنســـرتوم علـــى األقـــل 300أجنســـرتوم علـــى األقـــل أو  230أجنســـرتوم علـــى األقـــل أو 
  . ألقلأجنسرتوم على ا 1000تلك األقطار املسامية املتوسطة عادة 

أجنســرتوم  60وميكــن للمحفــز أن يكــون لــه توزيــع حجــم مســامي بقطــر مســامي متوســط مقــداره 
ويف بعـــض النمـــاذج، يكـــون للمحفـــز توزيـــع حجـــم مســـامي بقطـــر . أجنســـرتوم 90علـــى األقـــل أو 

 10 120أجنســـرتوم أو  140 – 100أجنســـرتوم أو  180 – 90مســـامي متوســـط يف مـــدى مـــن 

األقـل مـن العـدد اإلمجـايل للمسـام بتوزيـع حجـم مسـامي  على% 60أجنسرتوم، ويكون  130–
ـــــه قطـــــر مســـــامي ضـــــمن  أجنســـــرتوم للقطـــــر املســـــامي  25أجنســـــرتوم أو  35أجنســـــرتوم أو  45ل

ويف مناذج معينة، يكـون للمحفـز توزيـع حجـم مسـامي بقطـر مسـامي متوسـط يف مـدى . املتوسط
ايل للمســام يف توزيــع علــى األقــل مــن العــدد اإلمجــ% 60أجنســرتوم، ويكــون  180 – 70مــن 

أجنســـرتوم للقطـــر  25أجنســـرتوم أو  35أجنســـرتوم أو  45حجـــم مســـامي بقطـــر مســـامي ضـــمن  15 

  .املسامي املتوسط

أجنسـرتوم علـى  180ويف النماذج اليت يكون فيها القطر املسامي املتوسط لتوزيع احلجم املسامي 
% 60يكــون ألكثــر مــن أجنســرتوم علــى األقــل،  230أجنســرتوم علــى األقــل أو  200األقــل أو 

 90أجنسـرتوم أو  50من العدد اإلمجايل للمسام يف توزيـع احلجـم املسـامي بقطـر مسـامي ضـمن 
ويف بعـض النمـاذج، يكـون للمحفـز توزيـع حجـم مسـامي . أجنسرتوم مـن القطـر املسـامي املتوسـط 20 

أجنســرتوم أو  400 – 200أجنســرتوم أو  500 – 180بقطــر مســامي متوســط يف مــدى مــن 



 

 

علـــى األقـــل مـــن العـــدد اإلمجـــايل  للمســـام يف توزيـــع % 60أجنســـرتوم، ويكـــون  300 – 230
أجنســــرتوم للقطــــر  90أجنســــرتوم أو  70أجنســــرتوم أو  50حجــــم مســــامي بقطــــر مســــام ضــــمن 

  .املسامي املتوسط

/ 3سم 0.7جم على األقل أو /3سم 0.3ويف بعض النماذج، ميكن للحجم املسامي أن يكون  
ويف مناذج معينة، ميكن حلجم املسام أن يكون يف . جم على األقل/3سم 0.9جم على األقل أو  5 

  .جم/3سم 0.7 – 0.5جم أو /3سم 0.8 – 0.4جم أو /3سم 0.99 -0.3مدى من 

وميكــن يف بعــض النمــاذج أن يكــون للمحفــز الــذي يكــون لــه توزيــع حجــم مســامي بقطــر مســامي 
جـم علـى األقـل /2م 100أجنسرتوم مساحة سطح مقـدارها  180 – 90متوسط يف مدى من 

جـــم علـــى األقـــل أو /2م 220جـــم علـــى األقـــل أو /2م 170جـــم علـــى األقـــل أو /2م 120أو 
 10 300 - 100وميكــــن ملســــاحة الســــطح أن تكــــون يف مــــدى مــــن . جــــم علــــى األقــــل/2م 270

  .جم/2م 220 -170جم أو /2م 250 – 130جم أو /2م 270 - 120جم أو /2م

يكــون لــه توزيــع حجــم مســامي بقطــر مســامي متوســط يف  ويف منــاذج معينــة، ميكــن للمحفــز الــذي
جــم  علــى /2م 60أجنســرتوم، أن تكــون لــه مســاحة ســطح مقــدارها  300 – 180مــدى مــن 
جـم  علـى األقـل /2م 120جـم  علـى األقـل أو /2م 100جم  على األقـل أو /2م 90األقل أو 

 15 300 – 60وميكـــن ملســـاح الســـطح أن تكـــون يف مـــدى مـــن . جـــم  علـــى األقـــل/2م 270أو 

  .جم/2م 250 -120جم أو /2م 270 - 100جم أو /2م 280- 90جم أو  /2م

ت واألشــكال األســطوانية و أو نــواتج /ويف منــاذج معينــة، خيــرج احملفــز يف صــور مشــكَّلة مثــل الكــر
سـم / نيـوتن 500 – 50ويكون للمحفز عادة قوة سـحق للوحـة املسـطحة يف مـدى مـن . البثق
ســـم / نيـــوتن 300 – 200ســـم أو / نيـــوتن 350 – 100 ســـم أو/ نيـــوتن 400 – 60أو  
 20  .سم/ نيوتن 280 – 220أو 



 

 

أو املـادة املنتجـة للمحفـز إىل كربتيـدات لتكـوين كربتيـدات /ويتم يف بعض النمـاذج حتويـل احملفـز و
، ACTICATTMعمليـة : مثل(ستخدام أساليب تقنية معروفة يف الفن ) قبل االستخدام(معدنية 
ويف بعــض النمــاذج، ميكــن جتفيــف احملفــز وحتويلــه إىل كربتيــد ).  .CRI International, Incلشــركة 

وبشـــكل بـــديل، ميكـــن حتويـــل احملفـــز إىل كربتيـــد يف موضـــعه بـــتالمس احملفـــز مـــع مـــادة . بعـــد ذلـــك
وميكــن إلدخــال الكربيــت يف املوقــع . التغذيــة اخلــام الــيت تشــتمل علــى مركبــات حتتــوي علــى كربتيــد 5 

هيـــدروجني غـــازي يف وجــود هيـــدروجني أو عوامـــل إدخـــال الكربيـــت للطـــور إمــا اســـتخدام كربتيـــد 
تشـــمل مركبـــات كربتيـــد ألكيـــل ومركبـــات كربتيـــد متعـــددة (الســـائل مثـــل مركبـــات كربيـــت عضـــوية 
ويــتم وصــف عمليــات إدخــال للكربيــت خــارج املوقــع يف ). ومركبــات ثيــول ومركبــات سلفوكســيد

لســــــيمنز  5.688.736ز وآخــــــرين ورقــــــم لســــــيمن 5.468.372الرباءتــــــني األمــــــريكيتني رقــــــم 
 10  .وآخرين

) 10 – 5(علـــــى معـــــادن األعمـــــدة ") حمفـــــز أول("ويف منـــــاذج معينـــــة، يشـــــتمل نـــــوع أول حملفـــــز 
الشــرتاك مــع مــادة حاملــة ويكــون لــه توزيــع حجــم مســامي بقطــر مســامي متوســط يف مــدى مــن 

جـم /2م100وميكن أن يكون للمحفز األول مسـاحة سـطح مقـدارها . أجنسرتوم 250 -150
وميكـــن . جـــم علـــى األقـــل/3ســـم 0.5وميكـــن حلجـــم مســـام احملفـــز األول أن يكـــون . علـــى األقـــل

جـم علـى األقـل مـن جامـا ألومينـا،  0.5للمحفز األول أن يكون لـه حمتـوى جامـا ألومينـا مقـداره  15 

ويكـون . جم على األكثر من جامـا ألومينـا، بكـل جـم مـن احملفـز األول 0.9999وبصفة منطية 
، بكـل جـم مـن احملفـز، يف )6(األول يف بعض النماذج حمتوى إمجايل من معـادن العمـود للمحفز 

 Fe/V/Niويكــون احملفــز األول قــادر علــى إزالــة جــزء مــن الـــ . جــم 0.1إىل  0.0001مــدى مــن 
ت الـيت تسـهم يف  مـادة التغذيـة اخلـام، وإزالـة  TANمن مادة التغذية اخلام، وإزالة جـزء مـن املكـو

أسلفتينات من مادة التغذية اخلام، وإزالـة جـزء علـى األقـل مـن املعـادن  C5قل من الـ جزء على األ 20 

وميكـن . املوجودة يف األمالح املعدنية لألمحاض العضوية يف مادة التغذية اخلام، أو توليفـات منهـا



 

 

واحملتـــوى املتبقـــي أو  APIأو جاذبيـــة الــــ  VGOمثـــل حمتـــوى الكربيـــت وحمتـــوى الــــ (خلـــواص أخـــرى 
أن تظهــر تغــريات ضــئيلة نســبياً عنــدما يــتم تالمــس مــادة التغذيــة اخلــام مــع احملفــز ) فــات منهــاتولي

وميكــن للقــدرة علــى التغيــري االنتقــائي خلــواص مــادة التغذيــة اخلــام يف حــني يــتم فقــط تغيــري . األول
ملعاجلـة بشـكل فعـال جـداً  ويف . خواص أخرى مبقادير قليلة نسبياً أن يسـمح ملـادة التغذيـة اخلـام 

ي ترتيب  5  .بعض النماذج، ميكن استخدام حمفز أول واحد أو أكثر 

ن("ويف منــاذج معينــة، يشــتمل النــوع الثــاين للمحفــز  ) 10 – 5(علــى معــادن األعمــدة ") حمفــز 
 90الشــرتاك مــع مــادة حاملــة، ويكــون لــه توزيــع مســامي بقطــر مســامي متوســط يف مــدى مــن 

علـــى األقـــل مـــن العـــدد اإلمجـــايل للمســـام بتوزيـــع % 60ويكـــون . أجنســـرتوم 180أجنســـرتوم إىل 
. أجنســرتوم مــن القطــر املســامي املتوســـط 45حجــم مســامي للمحفــز الثــاين بقطــر مســام ضــمن 

وميكــن لــتالمس مــادة التغذيــة اخلــام مــع احملفــز الثــاين حتــت ظــروف تالمــس مناســبة أن ينــتج املنــتج  10 

لنسـبة لـنفس خـواص مـادة متغـري بشـ) TANمثـل (اخلام الذي تكون له خواص منتقاة  كل كبـري 
وميكــــن وجــــود مصــــدر . التغذيــــة اخلــــام يف حــــني يــــتم فقــــط تغيــــري خــــواص أخــــرى مبقــــدار ضــــئيل

  .للهيدروجني يف بعض النماذج أثناء التالمس

ت الـيت تســهم يف  مـادة التغذيــة   TANوميكـن للمحفـز الثــاين خفـض جــزء علـى األقــل مـن املكــو
ت اليت تسهم يف اللزوجات املرتفعة نسبياً، وخفـض جـزء علـى اخلام، وجزء على األقل من املك و 15 

ت اخلـام مـع . للمنـتج اخلـام Fe/V/Niاألقل مـن حمتـوى الــ  وبشـكل إضـايف، ميكـن لـتالمس التغـذ
لنســبة حملتــوى كربيــت  احملفــز الثــاين إنتــاج منــتج خــام مــع تغيــري ضــئيل نســبياً يف حمتــوى الكربيــت 

% 70لى سبيل املثال أن يكون للمنتج اخلام حمتوى كربيت مقـداره وميكن ع. مادة التغذية اخلام
وميكــــن أيضــــاً للمنــــتج اخلــــام إظهــــار . مــــن حمتــــوى الكربيــــت يف مــــادة التغذيــــة اخلــــام% 130 -

تــج التقطــري، وحمتــوى الـــ  لنســبة ملــادة  VGOتغيــريات ضــئيلة نســبياً يف حمتــوى  واحملتــوى املتبقــي  20 

  .التغذية اخلام



 

 

مثـل ( Fe/V/Niج، ميكن أن يكون ملادة التغذية اخلام حمتوى منخفض نسبياً من ويف بعض النماذ 
لــوزن تقريبــاً  50 مرتفــع نســبياً وحمتــوى أســفلتينات أو حمتــوى  TAN، ولكــن بــه )جــزء يف املليــون 

ــــ. مـــن معـــادن يف األمـــالح املعدنيـــة لألمحـــاض العضـــوية  TANمثـــل (مرتفـــع نســـبياً  TANوميكـــن ل
وميكن لتغذيـة . أو التكرير/جعل مادة التغذية اخلام غري مرضية للنقل و) لعلى األق 0.3مقداره 

لنسـبة خلامـات  C5غري مفيدة مبحتوى  أسفلتينات مرتفع نسبياً أن يظهر تركيز أقل أثناء املعاجلـة  5 

وميكــن لــتالمس مــادة التغذيــة اخلــام مــع احملفــزات . أســفلتينات مــنخفض نســبياً  C5أخــرى مبحتــوى 
ت احلمضــية و الثانيــة إزالــة . مــادة التغذيــة اخلــام TANأســفلتينات الــيت تســهم يف  C5أو الـــ /املكــو

ت الـــيت تســـهم يف الــــ/أســـفلتينات و C5ويف بعـــض النمـــاذج، ميكـــن خلفـــض الــــ  أن  TANأو املكـــو
لنســبة للزوجــة مــادة التغذيــة اخلــام ويف . يقلــل لزوجــة خلــيط مــادة التغذيــة اخلــام والنــاتج اإلمجــايل 

عينة، ميكن لتوليفة واحدة أو أكثر مـن احملفـزات الثانيـة تعزيـز تركيـز خلـيط النـاتج اإلمجـايل مناذج م 10 

قل إمتصاص للهيدروجني الصـايف مبـادة التغذيـة اخلـام  دة عمر احملفز والسماح  واملنتج اخلام، وذ
ـــة، مثلمـــا مت وصـــف ذلـــك يف هـــذه  أو لتوليفـــات منهـــا، عنـــد اســـتخدامها يف معاجلـــة خـــام التغذي

  .الوثيقة

لـــث مـــن احملفـــزات  لـــث("وميكـــن يف بعـــض النمـــاذج احلصـــول علـــى نـــوع  بـــدمج مـــادة ") حمفـــز 
وميكــــن تســــخني املــــادة املنتجــــة . إلنتــــاج مــــادة منتجــــة للمحفــــز) 6(حاملــــة مــــع معــــادن العمــــود  15 

م 5500للمحفز يف وجـود مركـب واحـد أو أكثـر حيتـوي علـى كربيـت عنـد درجـة حـرارة أقـل مـن 
. لفــرتة زمنيــة قصــرية نســبياً لتكــوين احملفــز الثالــث غــري احملمــص) م5482قــل مــن مثــل أن تكــون أ(

ويف منـــاذج . م علـــى األقـــل ملـــدة ســـاعتني5100ويـــتم عـــادة تســـخني املـــادة املنتجـــة للمحفـــز حـــىت 
يف مـدى ) 15(معينة، ميكن أن يكون للمحفز الثالث بكل جم منه حمتوى عنصري مـن العمـود 

وميكــن . جــم 0.01 – 0.005جــم أو  0.02 – 0.005جــم أو  0.03 -  0.001مــن  20 

للمحفز الثالث إظهار فعالية كبرية وتركيـز عنـد اسـتخدامه يف معاجلـة مـادة التغذيـة اخلـام مثلمـا مت 



 

 

ويف بعـض النمــاذج، يــتم تســخني املـادة املنتجــة للمحفــز عنــد درجــة . وصـف ذلــك يف هــذه الــرباءة
  .أو أكثرم يف وجود مركب كربيت واحد 5500حرارة أقل من 

ت الـيت تسـهم يف  مـادة التغذيـة  TANوميكن للمحفز الثالـث خفـض جـزء علـى األقـل مـن املكـو
اخلام، وخفض جزء على األقل للمعادن يف األمالح املعدنية لألمحـاض العضـوية، وخفـض حمتـوى 

ت . للمنتج اخلام، وخفض لزوجة املنتج اخلام Fe/V/Niالـ  وبشـكل إضـايف، ميكـن لـتالمس التغـذ 5 

لنســبة حملتــوى  اخلــام مــع احملفــز الثالــث إنتــاج منــتج خــام بتغيــري ضــئيل نســبياً يف حمتــوى الكربيــت 
قــل إمتصــاص للهيــدروجني الصــايف نســبياً مبــادة التغذيــة اخلــام . الكربيــت يف مــادة التغذيــة اخلــام و

مــن % 130 -% 70وميكــن علــى ســبيل املثــال أن يكــون للمنــتج اخلــام حمتــوى كربيــت مقــداره 
سـتخدام احملفـز الثالـث . توى الكربيت يف مادة التغذية اخلـامحم وميكـن أيضـاً للمنـتج اخلـام املنـتج 

تــج التقطــري وحمتــوى الـــ  APIإظهــار تغيــريات ضــئيلة نســبياً يف جاذبيــة الـــ  واحملتــوى  VGOوحمتــوى  10 

لنســـبة ملـــادة التغذيـــة اخلـــام أمـــالح  واملعـــادن يف TANوميكـــن للقـــدرة علـــى خفـــض الــــ . املتبقـــي 
ولزوجة املنتج اخلام يف حني تتغري أيضاً مبقدار ضئيل  Fe/V/Niمعدنية ألمالح عضوية وحمتوى الـ 

تــج التقطــري وحمتــوى الـــ  APIفقــط يف جاذبيــة الـــ  لنســبة ملــادة  VGOوحمتــوى  ت املتبقيــة  واحملتــو
الستخدام مبجموعة من مرافق املع   .اجلةالتغذية اخلام، أن تسمح للمنتج اخلام 

ملـــادة  MCRوميكــن للمحفـــز الثالــث يف بعـــض النمـــاذج خفــض جـــزء علــى األقـــل مـــن حمتــوى الــــ   15 

ويف منـــاذج . التغذيـــة اخلـــام يف حـــني يـــتم احلفـــاظ علـــى ثبـــات مـــادة التغذيـــة اخلـــام والنـــاتج اإلمجـــايل
 0.0001يف مـدى مـن ) 6(معني، ميكـن أن يكـون للمحفـز الثالـث حمتـوى معـادن مـن العمـود 

جـــم وحمتـــوى معـــادن للعمـــود  0.01 – 0.001جـــم أو  0.05 – 0.005أو جـــم  0.1 –
 – 0.001جـــــم أو  0.03 – 0.005جـــــم أو  0.05 -  0.0001يف مـــــدى مـــــن ) 10(

تســـهيل خفـــض ) 10(و) 6(وميكـــن حملفـــز معـــادن العمـــودين . جـــم بكـــل جـــم مـــن احملفـــز 0.01 20 

ت الــيت تســهم يف  عنــد درجــات حــرارة يف مــادة التغذيــة اخلــام  MCRجــزء علــى األقــل مــن املكــو



 

 

 10 -0.1م وضـــــــــــغوط يف مــــــــــدى مـــــــــــن 5450 -350م أو 5500 – 300مــــــــــدى مــــــــــن 
سكال أو  سكال أو  8 – 1ميجا سكال 5 – 2ميجا   .ميجا

) 5(علــــى معــــادن العمــــود ") حمفــــز رابــــع("ويف منــــاذج معينــــة، يشــــتمل نــــوع رابــــع مــــن احملفــــزات 
ز الرابــع توزيــع حجــم مســام بقطــر مســامي ويكــون للمحفــ. الشــرتاك مــع مــادة ثيتــا ألومينــا حاملــة

ويف بعـض النمـاذج، ميكـن للقطـر املسـامي املتوسـط . أجنسـرتوم علـى األقـل 180متوسط مقداره  5 

 250أجنســرتوم علــى األقــل أو  230أجنســرتوم علــى األقــل أو  220للمحفــز الرابــع أن يكــون 
املـــة أن تشـــتمل علـــى وميكـــن للمـــادة احل. أجنســـرتوم علـــى األقـــل 300أجنســـرتوم علـــى األقـــل أو 

جـم علـى األقـل  0.9جم على األقـل أو  0.8جم على األقل أو  0.5جم على األقل أو  0.1
وميكـن للمحفـز الرابـع أن يشـتمل يف بعـض النمـاذج علـى . ثيتا ألومينا بكل جم من املادة احلاملـة

قـل جم على األ 0.0001بكل جم من احملفز، و) 5(جم على األكثر معادن من العمود  0.1 10 

عبــارة ) 5(ويف منــاذج معينــة، يكــون معــدن العمــود . لكــل جــم مــن احملفــز) 5(مــن معــادن العمــود 
ديوم   .عن فا

ويف بعــض النمــاذج، ميكــن تالمــس مــادة التغذيــة اخلــام مــع حمفــز إضــايف بعــد الــتالمس مــع احملفــز 
و احملفـز الثـاين احملفـز األول أ: وميكن للمحفـز اإلضـايف أن يكـون واحـد أو أكثـر مـن التـايل. الرابع

أو احملفــز الثالــث أو احملفــز اخلــامس أو احملفــز الســادس أو احملفــز الســابع أو حمفــزات جتاريــة مــذكورة  15 

  .يف هذه الوثيقة أو توليفات منها

ويف بعض النماذج، ميكن إنتاج هيدروجني أثناء تالمـس مـادة التغذيـة اخلـام مـع احملفـز الرابـع عنـد 
. م5370 – 330م أو 5380 – 320م أو 5400 – 300درجــــــة حــــــرارة يف مــــــدى مــــــن  

علــى األكثــر أو % 90مقــداره  TANوميكــن للنــاتج اخلــام املنــتج مــن هــذا الــتالمس أن يكــون لــه 
مــــادة التغذيــــة  TANعلــــى األكثــــر مــــن % 10علــــى األكثــــر أو % 50علــــى األكثــــر أو % 80 20 



 

 

 40 – 10أو  3م/3نيـوتن م 50 – 1وميكن إلنتاج اهليـدروجني أن يكـون يف مـدى مـن . اخلام
 Fe/V/Niوميكــن للمنــتج اخلــام أن يكــون لــه حمتــوى  . 3م/3نيــوتن م 25 – 15أو  3م/3نيــوتن م

% 50علـــى األكثـــر أو % 70علـــى األكثـــر أو % 80علـــى األكثـــر أو % 90إمجـــايل مقـــداره 
اإلمجـايل ملـادة  Fe/V/Niعلـى األكثـر مـن حمتـوى الــ % 1علـى األكثـر أو % 10على األكثـر أو 

 5  .اخلامالتغذية 

) 6(علــى معــادن العمـــود ") احملفــز اخلــامس("ويف منــاذج معينــة، يشــتمل النــوع اخلــامس للمحفــز 
ويكون للمحفز اخلامس توزيع حجم مسـام بقطـر مسـامي . الشرتاك مع مادة ثيتا ألومينا حاملة

أجنســرتوم  230أجنســرتوم علــى األقــل أو  220أجنســرتوم علــى األقــل أو  180متوســط مقــداره 
أجنســـرتوم  500أجنســـرتوم علـــى األقـــل أو  300أجنســـرتوم علـــى األقــل أو  250ألقـــل أو علــى ا
جـم علـى األقـل أو  0.5جـم علـى األقـل أو  0.1وميكن للمادة احلاملـة أن تشـتمل علـى . تقريباً  10 

ويف بعــض النمــاذج، يكــون . جــم علــى األقــل ثيتــا ألومينــا بكــل جــم مــن املــادة احلاملــة 0.999
ويشتمل . جم من ألفا ألومينا بكل جم من احملفز 0.1ألفا ألومينا أقل من  للمادة احلاملة حمتوى

بكـل جـم مـن احملفـز ) 6(جم على األقل معـادن مـن  العمـود  0.1احملفز يف بعض النماذج على 
ويف بعــض النمــاذج، . بكــل جــم مــن احملفــز) 6(جــم علــى األقــل مــن معــادن العمــود  0.0001و

 15  .أو تنجسنت/موليبدنوم و عبارة عن) 6(تكون معادن العمود 

ويف منــاذج معينــة، ميكــن أن يكــون امتصــاص اهليــدروجني الصــايف بواســطة مــادة التغذيــة اخلــام أن 
 180 – 1أو  3م/3نيـوتن م 100 -  0.01مثـل أن يكـون ذلـك مـن (يكون منخفضاً نسبياً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ني
س مـادة التغذيـة عندما يتم تالم) 3م/3نيوتن م 30 – 10أو  3م/3نيوتن م 50 – 5أو  3م/3م

 20 -320م أو مــــن 5400 -310اخلــــام مــــع احملفــــز اخلــــامس، عنــــد درجــــة حــــرارة يف مــــدى مــــن 

وميكــن إلمتصــاص نيرتوجــني صــايف مبــادة التغذيــة اخلــام يف .  م5360 – 330م أو مــن 5370



 

 

 3أو  3م/3نيــوتن م 15 – 2أو  3م/3نيـوتن م 20 – 1بعـض النمـاذج أن يكـون يف مـدى مـن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتن  10 – ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   نيـــــــــ
وميكــن أن يكــون للمنــتج اخلــام النــاتج مــن تالمــس مــادة التغذيــة اخلــام مــع احملفــز اخلــامس . 3م/3م

TAN  10علـــى األكثـــر أو % 50علـــى األكثـــر أو % 80علـــى األكثـــر أو % 90مقـــداره %
املنـــتج اخلـــام يف مـــدى مـــن  TANوميكـــن أن يكـــون . مـــادة التغذيـــة اخلـــام TANعلـــى األكثـــر مـــن  5 

  . 0.03 – 0.02و أ 0.05 – 0.03أو  0.1 – 0.01

ومعــادن ) 5(علــى معــادن العمــود ") حمفــز ســادس("ويف منــاذج معينــة، يشــتمل نــوع ســادس حملفــز 
ويكـون للمحفـز السـادس توزيـع حجـم مسـام . الشرتاك مع مادة ثيتا ألومينـا حاملـة) 6(العمود 

سـام ويف بعـض النمـاذج، ميكـن لقطـر امل. أجنسرتوم على األقل 180بقطر مسام متوسط مقداره 
أجنســـرتوم علـــى  230أجنســـرتوم علـــى األقـــل أو  220املتوســـط لتوزيـــع حجـــم املســـام أن يكـــون  10 

. أجنســرتوم تقريبــاً  500أجنسـرتوم علــى األقــل أو  300أجنســرتوم علــى األقــل أو  250األقـل أو 
 0.8جـم علـى األقـل أو  0.5جـم علـى األقـل أو   0.1وميكن للمـادة احلاملـة أن تشـتمل علـى 

جـم علـى األكثـر مـن الثيتـا ألومينـا بكـل جـم  0.99جـم علـى األقـل أو  0.9أو  جم على األقل
وميكــن للمحفــز أن يشــتمل يف بعــض النمــاذج علــى إمجــايل معــادن مــن العمــود . مــن املــادة احلاملــة

 15 0.0001جـم علـى األكثـر بكـل جـم مـن احملفـز، و 0.1مقـداره ) 6(ومعادن مـن العمـود ) 5(

ويف بعــض . بكــل جــم مــن احملفــز) 6(ومعــادن العمــود ) 5(جــم علــى األقــل مــن معــادن العمــود 
  وإمجــــــــايل معــــــــادن العمــــــــود ) 6(النمــــــــاذج، ميكــــــــن للنســــــــبة اجلزيئيــــــــة إلمجــــــــايل معــــــــادن العمــــــــود 

ويف منــــاذج معينــــة، يكــــون . 5 – 2أو  10 – 1أو  20 -0.1أن تكــــون يف مــــدى مــــن ) 5(
ديوم وتكون معادن العمود ) 5(معدن العمود    .أو تنجسنت/ليبدنوم وعبارة عن مو ) 6(فا

 20 310وعندما يتم تالمـس مـادة التغذيـة اخلـام مـع احملفـز السـادس عنـد درجـة حـرارة يف مـدى مـن 

ــــــــــه ميكــــــــــن المتصــــــــــاص 5360 -330م أو مــــــــــن 5370 -320م أو مــــــــــن 5400 – م، فإن



 

 

 20إىل  3م/3نيــــوتن م 10 –اهليــــدروجني الصــــايف مبــــادة التغذيــــة اخلــــام أن يكــــون يف مــــدى مــــن 
 5إىل   3م/3نيـــــــوتن م - 5 -أو   3م/3نيـــــــوتن م 10إىل   3م/3نيـــــــوتن م 7 –أو  3م/3نيـــــــوتن م
ويكون االمتصاص السليب للهيدروجني الصايف أحد الدالالت على أن اهليدروجني  .3م/3نيوتن م

ويكـــون للمنـــتج اخلـــام النـــاتج مـــن تالمـــس مـــادة التغذيـــة اخلـــام مـــع احملفـــز . يـــتم إنتاجـــه يف املوقـــع
علــى األكثــر أو  % 50علــى األكثــر أو % 80علــى األكثــر أو % 90مقــداره  TANالســادس  5 

املنـتج  TANوميكن  لــ . مادة التغذية اخلام TANعلى األقل  من  % 1على األكثر أو  % 10
  .0.04 – 0.03أو  0.05 -0.02أو  0.1 -0.01اخلام أن يكون يف مدى من 

التغذية اخلام مـع احملفـز الرابـع أو ويؤدي إخنفاض إمتصاص اهليدروجني الصايف أثناء تالمس مادة 
اخلــامس أو الســادس أو تقليــل احلاجــة الكليــة للهيــدروجني أثنــاء املعاجلــة يف حــني يــتم إنتــاج املنــتج 

أو نقـل اهليـدروجني مكلفـاً، /وحيـث يكـون إنتـاج و. أو املعاجلة/اخلام الذي يكون مرضياً للنقل و 10 

  .من تكاليف املعاجلة الكلية فإن تقليل استخدام اهليدروجني يف العملية يقلل

حمتـوى إمجـايل ملعـادن العمـود ") احملفـز السـابع("ويف مناذج معينة، يكون للنوع السـابع للمحفـزات 
. بكـــل جــــم مـــن احملفــــز) 6(جـــم مــــن معـــادن العمــــود  0.06 – 0.0001يف مـــدى مــــن ) 6(

ابع مفيــداً يف ويكــون احملفــز الســ. أو تنجســنت/عبــارة عــن موليبــدنوم و) 6(ويكــون معــدن العمــود 
 15  .مادة التغذية اخلام TANمن % 90مقداره  TANإنتاج املنتج اخلام الذي يكون له 

وميكـــن أيضـــاً عمـــل منـــاذج أخـــرى للمحفـــزات األول والثـــاين والثالـــث والرابـــع واخلـــامس والســـادس 
  .أو استخدامها مثلما يتم وصف ذلك بطريقة أخرى يف هذه الوثيقة/والسابع و

نتاج منتج خام يكـون وميكن إلنتقاء حمف زات هذا الطلب والتحكم يف ظروف التشغيل السماح 
لنسبة ملادة التغذية اخلـام يف حـني ال يـتم بشـكل كبـري تغيـري /و TANله  أو خواص منتقاة متغرية 



 

 

لنسـبة . اخلواص األخرى ملادة التغذيـة اخلـام وميكـن أن يكـون للمنـتج اخلـام النـاتج خـواص معـززة 
لتايل يكون مرضياً جداً للنقل و ملادة التغذية   .أو التكرير/اخلام و

وميكن لنظـام مـن حمفـزين يف تسلسـل منتقـى الـتحكم يف تسلسـل حتسـينات اخلاصـية ملـادة التغذيـة 
 C5أو جـــزء علـــى األقـــل مـــن الــــ APIأو جاذبيـــة الــــ  TANوميكـــن علـــى ســـبيل خفـــض الــــ . اخلـــام

أو جـزء علـى األقـل /ء علـى األقـل مـن النيكـل وأسفلتينات أو جزء على األقل من احلديد أو جـز  5 

ديوم يف مــــادة التغذيــــة اخلــــام قبــــل أن يــــتم خفــــض جــــزء علــــى األقــــل مــــن الــــذرات غــــري  مــــن الفــــا
  .املتجانسة يف مادة التغذية اخلام

أو ثبـات /أو إنتقائيـة احملفـزات يف بعـض النمـاذج أن حيسَّـن مـن أعمـار احملفـزات و/وميكن لنظام و
أو ثبـات خلـيط مــادة /وميكـن لتحسـني عمـر احملفـز و. يـة اخلـام والنـاتج اإلمجـايلخلـيط مـادة التغذ

لعمـل ملـدة  شـهور علـى  3التغذية اخلام والناتج اإلمجايل أثناء املعاجلة أن يسمح لنظام التالمس  10 

  . شهور على األقل أو سنة على األقل بدون إحالل للمحفز يف منطقة التالمس 6األقل أو 

خلفض يف جزء على األقل من الــ  وميكن لتوليفات أو جـزء  Fe/V/Niاحملفزات املنتقاة أن تسمح 
أســفليتنات أو جـزء علـى األقـل مــن املعـادن يف األمـالح املعدنيـة لألمحــاض  C5علـى األقـل مـن الــ 

ت الـيت تسـهم يف الــ  أو جـزء علـى األقـل مـن البقيـة  TANالعضوية أو جزء على األقل مـن املكـو
نهـا مـن مـادة التغذيـة اخلـام قبـل أن يـتم تغيـري خـواص أخـرى ملـادة التغذيـة اخلـام، يف أو توليفات م 15 

مثل احلفـاظ (حني يتم احلفاظ على ثبات خليط مادة التغذية اخلام والناتج اإلمجايل أثناء املعاجلة 
وبشـــكل بــديل، ميكــن بشــكل تزايـــدي ). 1.5ملــادة التغذيـــة اخلــام أعلــى مــن  P -علــى القيمــة  

بـتالمس مـادة التغذيـة اخلـام مـع احملفـزات  APIأو جاذبية /و TANأسفليتنات أو الـ  C5خفض الـ 
أو إنتقـــائي الســـماح /وميكـــن لقـــدرة تغيـــري خـــواص مـــادة التغذيـــة اخلـــام بشـــكل تزايـــدي و. املنتقـــاة

 20  .حلفاظ على ثبات خليط مادة التغذية اخلام والناتج اإلمجايل أثناء املعاجلة



 

 

وميكــن . قبــل سلســلة مــن احملفــزات) املــذكور ســابقاً (ن وضــع احملفــز األول ويف بعــض النمــاذج، ميكــ
ت معدنيـة و ت بـوزن جزيئـي مرتفـع أو ملـو زالـة ملـو أو معـادن /لوضع احملفز األول أن يسـمح 

يف األمـــالح املعدنيـــة لألمحـــاض العضـــوية، يف حـــني يـــتم احلفـــاظ علـــى ثبـــات خلـــيط مـــادة التغذيـــة 
  .اخلام والناتج اإلمجايل

ـــة جـــزء علـــى األقـــل مـــن  زال ت  Fe/V/Niويســـمح احملفـــز األول يف بعـــض النمـــاذج  ـــة مكـــو وإزال 5 

ت الـــيت تســـهم يف خفـــض عمـــر احملفـــزات األخـــرى يف النظـــام أو توليفـــات  محضـــية أو إزالـــة املكـــو
ــــ . منهـــا مـــن مـــادة التغذيـــة اخلـــام  C5فعلـــى ســـبيل املثـــال، يـــؤدي خفـــض جـــزء علـــى األقـــل مـــن ال

لنســـبة ملـــادة التغذيـــة اخلـــام إىل منـــع أســـفلتينات يف خلـــ يط مـــادة التغذيـــة اخلـــام والنـــاتج اإلمجـــايل 
دات الطـــول الـــزمين لنظـــام  لتـــايل ميكـــن لـــز إنســـداد احملفـــزات األخـــرى الـــيت يـــتم وضـــعها آلحقـــاً و

ـــة جـــزء علـــى األقـــل مـــن . الـــتالمس العمـــل بـــدون تزويـــد للمحفـــز وميكـــن يف بعـــض النمـــاذج إلزال 10 

Fe/V/Ni دة عمر حمفز واحد أو أكثر موضوع بعد احملفز األولمن مادة ا   .لتغذية اخلام ز

وميكــــن أيضــــاً للــــتالمس . أو احملفــــزات الثالثــــة بعــــد احملفــــز األول/وميكــــن وضــــع احملفــــزات الثانيــــة و
أو احملفــزات الثالثــة أن /اإلضــايف خللــيط مــادة التغذيــة اخلــام والنــاتج اإلمجــايل مــع احملفــزات الثانيــة و

ــــ  ــــ  TAN خيفـــض ال أو خيفـــض حمتـــوى الكربيـــت أو خيفـــض حمتـــوى  Fe/V/Niأو خيفـــض حمتـــوى ال
 15  .أو خيفض حمتوى املعادن يف األمالح املعدنية لألمحاض العضوية/األكسجني و

أو احملفــزات الثالثــة /ويف بعــض النمــاذج، ميكــن لــتالمس مــادة التغذيــة اخلــام مــع احملفــزات الثانيــة و
منخفض أو حمتوى كربيـت  TANوالناتج اإلمجايل الذي يكون له  إنتاج خليط مادة التغذية اخلام

مـــــنخفض أو حمتـــــوى أكســـــجني مـــــنخفض أو حمتـــــوى مـــــنخفض للمعـــــادن يف األمـــــالح املعدنيـــــة 
لألمحاض العضوية أو حمتوى أسفلتينات منخفض أو لزوجة منخفضة أو توليفات منهـا، متناسـبة 

تم احلفـاظ علـى ثبـات خلـيط مـادة التغذيـة اخلـام مع اخلواص املناظرة ملادة التغذية اخلام يف حني يـ 20 



 

 

وميكن وضع احملفز الثاين يف تسلسـل مـع احملفـز الثـاين الـذي يكـون . والناتج اإلمجايل أثناء املعاجلة
لعكس   .قبل احملفز الثالث أوالعكس 

ـــاء  ـــة إىل تقليـــل اســـتخدام اهليـــدروجني أثن وتتجـــه قـــدرة نقـــل اهليـــدروجني إىل منـــاطق تالمـــس معين
وميكــــن اســــتخدام توليفــــات احملفــــزات الــــيت تســــهل إنتــــاج اهليــــدروجني أثنــــاء الــــتالمس . المسالــــت

واحملفزات اليت متتص مقدار منخفض نسبياً من اهليدروجني أثناء التالمس يف تغيري خواص منتقـاة  5 

لتناسب مع نفـس خـواص مـادة التغذيـة اخلـام وميكـن علـى سـبيل املثـال اسـتخدام . للمنتج اخلام 
الشــرتاك مــع احملفــزات األوىل واحملفــزات الثانيــة واحملفــزات الثالثــة واحملفــزات اخلامســة  احملفــز الرابــع 

أو احملفــزات الســابعة لتغيــري اخلــواص املنتقــاة ملــادة التغذيــة اخلــام، أثنــاء تغيــري /واحملفــزات السادســة و
ى ثبـات مـادة التغذيـة أو أثنـاء احلفـاظ علـ/خواص أخرى فقط ملادة التغذية اخلام مبقادير منتقـاة و

أو عدد مـن احملفـزات لتقليـل إمتصـاص اهليـدروجني /وميكن إنتقاء ترتيب و. اخلام والناتج اإلمجايل 10 

ويسـمح االمتصـاص القليـل . الصايف أثناء احلفاظ على ثبات مـادة التغذيـة اخلـام والنـاتج اإلمجـايل
تــــج ا حلفـــاظ علــــى احملتـــوى املتبقــــي وحمتـــوى  أو  APIلتقطـــري وجاذبيــــة الـــــ للهيـــدروجني الصــــايف 

للخــواص املنــاظرة ملــادة التغذيــة اخلــام، يف حــني % 20توليفــات منهــا ملــادة التغذيــة اخلــام ضــمن 
ــــ  أو لزوجـــة مـــادة /و TANعلـــى األكثـــر مـــن الــــ % 90أو لزوجـــة املنـــتج اخلـــام /و TANيكـــون ال

 15  .التغذية اخلام

م إنتــاج املنــتج اخلــام الــذي يكــون لــه وميكــن للخفــض يف إمتصــاص اهليــدروجني مبــادة التغذيــة اخلــا
لنسـبة لــ TANتوزيع ملدى الغليان مماثل لتوزيع نقطة الغليان ملادة التغذية اخلام و  TANمنخفض 

ـــ . مــادة التغذيــة اخلــام الــذري للمنــتج اخلــام فقــط مبقــادير ضــئيلة نســبياً  C/Hوميكــن أيضــاً تغيــري ال
  .خلامالذري ملادة التغذية ا C/Hملقارنة مع الـ 



 

 

ضـــافة إنتقائيـــة للهيـــدروجني إىل  وميكـــن إلنتـــاج اهليـــدروجني يف منـــاطق تالمـــس معينـــة الســـماح 
ويف بعــــض . أو الســــماح خبفــــض إنتقــــائي خلــــواص مــــادة التغذيــــة اخلــــام/منــــاطق تالمــــس أخــــرى و

. النماذج، ميكن وضع حمفـزات رابعـة قبـل أو بعـد أو بـني حمفـزات إضـافية مـذكورة يف هـذه الوثيقـة
إنتــــاج هيــــدروجني أثنــــاء تالمــــس مــــادة التغذيــــة اخلــــام مــــع احملفــــزات الرابعــــة وميكــــن نقــــل  وميكــــن

وميكـن لنقـل اهليـدروجني أن . هيدروجني إىل مناطق التالمس اليت تشتمل على احملفـزات اإلضـافية 5 

ويف بعــض النمــاذج، ميكــن لنقــل اهليــدروجني أن يكــون . يكــون مقابــل لتــدفق مــادة التغذيــة اخلــام
ويف بعض النماذج، ميكن لنقل اهليـدروجني أن يكـون مـتالق يف . ق مادة التغذية اخلاممقابل لتدف

  .نقطة واحدة مع تدفق مادة التغذية اخلام

أن يـتم إنتـاج ) ب علـى سـبيل املثـال2أنظر شـكل (وميكن على سبيل املثال يف تشكيل للرصات 
) ب2يف شـكل  102مس مثل منطقة التال(هيدروجني أثناء التالمس يف منطقة تالمس واحدة  10 

) ب2يف شـكل  114مثـل منطقـة الـتالمس (وميكن نقل اهليدروجني إىل منطقة تالمـس إضـافية 
ويف بعض النمـاذج، ميكـن لتـدفق اهليـدروجني أن يكـون . يف اجتاه مقابل لتدفق مادة التغذية اخلام

يل لرصــات وبشــكل بــديل، ميكـن يف تشــك. مـتالق يف نقطــة واحـدة مــع تــدفق مـادة التغذيــة اخلـام
إنتــاج هيــدروجني أثنــاء الـتالمس يف منطقــة تالمــس واحــدة ) ب علــى ســبيل املثـال3أنظـر شــكل (
وميكن نقل مصدر هيـدروجني إىل منطقـة تالمـس ). ب3يف شكل  102مثل منطقة التالمس ( 15 

مثل إضـافة هيـدروجني مـن خـالل املاسـورة (إضافية أوىل يف اجتاه مقابل لتدفق مادة التغذية اخلام 
نيــة يف ) ب3املوجــودة يف شــكل  114إىل منطقــة الــتالمس 106َ وإىل منطقــة تالمــس إضــافية 

مثــل إضــافة هيــدروجني مــن خــالل (اجتــاه يتالقــى يف نقطــة واحــدة مــع تــدفق مــادة التغذيــة اخلــام 
  ).ب3املوجودة يف شكل  116إىل منطقة التالمس  106َاملاسورة 

ع واحملفــز الســادس يف تسلســل إمــا مــع احملفــز الرابــع ويف بعــض النمــاذج، يــتم اســتخدام احملفــز الرابــ 20 

لعكس وميكن لتوليفة احملفز الرابع مـع حمفـز إضـايف . الذي يكون قبل احملفز السادس أو العكس 



 

 

أو ختفـــــض حمتـــــوى املعـــــادن يف األمـــــالح /و Fe/V/Niأو ختفـــــض حمتـــــوى الــــــ  TANأن ختفـــــض الــــــ 
. ض للهيـــدروجني مبـــادة التغذيـــة اخلـــاماملعدنيـــة لألمحـــاض العضـــوية، مـــع امتصـــاص صـــايف مـــنخف

لتغيــري  وميكــن المتصــاص اهليــدروجني الصــايف املــنخفض أن يســمح خلــواص أخــرى للمنــتج اخلــام 
لنسبة لنفس خواص مادة التغذية اخلام   . مبقادير قليلة فقط 

ن وميكــ. ويف بعـض النمـاذج، ميكـن اسـتخدام حمفـزين خمتلفـني مــن بـني جمموعـة احملفـز السـابعة معـاً  5 

  أن يكــون للمحفــز الســابع املســتخدم قبــل احملفــز الســابع اآلخــر حمتــوى إمجــايل مــن معــادن العمــود 
وميكـــن أن يكـــون للمحفـــز . جـــم 0.06 – 0.0001بكـــل جـــم مـــن احملفـــز يف مـــدى مـــن ) 6(

بكـل جـم مـن احملفـز السـابع اآلخـر، وهـو مـا ) 6(السابع اآلخر حمتوى إمجايل من معادن العمـود 
جـم  0.02يف احملفـز السـابع األول أو ) 6(عن احملتـوى اإلمجـايل ملعـادن العمـود يتساوى أو يزيد 

ويف بعـض النمـاذج، ميكـن عكـس وضـع . بكل جم مـن احملفـز) 6(على األقل من معادن العمود  10 

وميكـــن لقـــدرة اســـتخدام مقـــدار ضـــئيل نســـبياً ملعـــدن . احملفـــز الســـابع األول واحملفـــز الســـابع اآلخـــر
ً يف احملفز السابع اآلخر أن تسمح فقط بتغيري اخلواص األخـرى للمنـتج اخلـام مبقـادير  نشط حفز

لنســـبة لـــنفس خـــواص مـــادة التغذيـــة اخلـــام  مثـــل تغيـــري ضـــئيل نســـبياً يف حمتـــوى ذرة غـــري (ضـــئيلة 
  ).أو توليفات منها VGOأو حمتوى متبقي أو حمتوى  APIمتجانسة أو جاذبية 

فزين السابعني األول واآلخر أن ينـتج املنـتج اخلـام الـذي وميكن لتالمس مادة التغذية اخلام مع احمل 15 

علــى األكثــر أو % 50علــى األكثــر أو % 80علــى األكثــر أو % 90مقــداره  TANيكــون لــه 
ويف بعـــض النمـــاذج، . مـــادة التغذيـــة اخلـــام TANعلـــى األقـــل مـــن  % 1علـــى األكثـــر أو % 10

لــتالمس TANميكــن بشــكل تزايــدي خفــض  مــع حمفــزين ســابعني أول وآخــر  مــادة التغذيــة اخلــام 
لنسـبة ملـادة ( مثل تالمس مادة التغذية اخلام مـع حمفـز لتكـوين منـتج خـام مبـدئي خبـواص متغـرية 

التغذيــة اخلــام وتالمــس املنــتج اخلــام املبــدئي بعــد ذلــك مــع حمفــز إضــايف إلنتــاج منــتج خــام خبــواص  20 



 

 

لنســبة للمنــتج اخلــام املبــدئي بشــكل تزايــدي أن تســاعد  TANـ وميكــن لقــدرة خفــض الــ). متغــرية 
  . يف احلفاظ على ثبات خليط مادة التغذية اخلام والناتج اإلمجايل أثناء املعاجلة

الشـــرتاك مـــع ظـــروف الـــتالمس /ويف بعـــض النمـــاذج، ميكـــن إلنتقـــاء احملفـــز و أو ترتيـــب احملفـــزات 
خفـــض إمتصـــاص أن تســـاعد يف ) مثـــل درجـــة احلـــرارة ومعـــدل تـــدفق مـــادة التغذيـــة اخلـــام(املقننـــة 

اهليــدروجني مبــادة التغذيــة اخلــام واحلفــاظ علــى ثبــات خلــيط مــادة التغذيــة اخلــام والنــاتج اإلمجــايل  5 

لنســبة خلــواص مــادة التغذيــة اخلــام . أثنــاء املعاجلــة وتغيــري خاصــية واحــدة أو أكثــر للمنــتج اخلــام 
طــوار عديــ ثــر ثبــات خلــيط مــادة التغذيــة اخلــام والنــاتج اإلمجــايل  دة منفصــلة عــن خلــيط وميكــن 

نيـة . مادة التغذية اخلام والناتج اإلمجـايل وميكـن علـى سـبيل املثـال حـدوث فصـل الطـور بعـدم ذو
أو املنـــتج اخلـــام يف خلــــيط مـــادة التغذيـــة اخلـــام والنـــاتج اإلمجـــايل، وتكتــــل /مـــادة التغذيـــة اخلـــام و

ت مـن خلـيط مـادة  األسفلتينات من خليط مادة التغذية اخلـام والنـاتج اإلمجـايل، وترسـيب مكـو 10 

  .التغذية اخلام والناتج اإلمجايل، أو توليفات منها

أو النـاتج اإلمجـايل /وميكن عند أوقات معينـة أثنـاء فـرتة الـتالمس تغيـري تركيـز مـادة التغذيـة اخلـام و
وحيـث يتغـري تركيـز النـاتج اإلمجـايل يف خلـيط مـادة . يف خليط مادة التغذية اخلام والناتج اإلمجايل

ت مــادة التغذيــة ال نيــة مكــو تغذيــة اخلــام والنــاتج اإلمجــايل بســبب تكــوين املنــتج اخلــام وتتجــه ذو
ت النــاتج اإلمجــايل يف خلــيط مــادة التغذيــة اخلــام والنــاتج اإلمجــايل إىل التغيــري/اخلــام و . أو مكــو 15 

ت الـيت تكــون قاب ن فعلـى ســبيل املثــال، ميكـن ملــادة التغذيــة اخلــام أن حتتـوي علــى املكــو لــة للــذو
 TANمثـل الــ (وحيـث تتغـري خـواص مـادة التغذيـة اخلـام . يف مادة التغذية اخلام عند بداية املعاجلة

ت أن متيـل إىل )أو توليفات منهـا P -أسفلتينات والقيمة  C5والـ  MCRوالـ  ، فإنـه ميكـن للمكـو
ً يف خلــيط مــادة التغذيــة اخلــام والنــاتج اإلمجــايل  بعــض احلــاالت، ميكــن ويف. أن تصــبح أقــل ذو

ــــاتج اإلمجــــايل تشــــكيل طــــورين و ــــة اخلــــام والن ن يف /ملــــادة التغذي ــــذو أو يصــــبحان غــــري قــــابلني لل 20 

نيـة أن تـؤدي إىل خلـيط مـادة التغذيـة اخلـام والنـاتج . بعضهما البعض وميكـن أيضـاً لتغـريات الذو



 

 

األســفلتينات يف ويغــري تكــوين طــورين مــن خــالل تكتــل . اإلمجــايل الــذي يشــكل طــورين أو أكثــر
ت إىل خفــض عمــر احملفــز /تركيــز مــادة التغذيــة اخلــام والنــاتج اإلمجــايل و أو يتجــه ترســيب املكــو

فعلى سبيل املثال، ميكن للمعاجلة . وبشكل إضايف، ميكن خفض فعالية العملية. الواحد أو أكثر
خلـواص املتكررة خلليط مادة التغذيـة اخلـام والنـاتج اإلمجـايل أن تكـون ضـرورية إلن تـاج منـتج خـام 

 5  .املطلوبة

خللـــيط مـــادة التغذيـــة اخلـــام والنـــاتج اإلمجـــايل وميكـــن  P -وميكـــن يف أثنـــاء املعاجلـــة مراقبـــة القيمـــة  
وبصـفة . أو خلـيط مـادة التغذيـة اخلـام والنـاتج اإلمجـايل/تقييم ثبات العملية ومادة التغذية اخلـام و

األكثـر أن تكتـل األسـفلتينات مـن مـادة التغذيـة علـى  1.5الـيت تكـون   P -منطيـة، تبـني القيمـة 
ـا تـزداد أو  1.5بشكل مبدئي  P -وإذا كانت القيمة  . اخلام حيدث بشكل عام على األقل وأ

بتة نسبياً أثنـاء  بتة نسبياً أثناء التالمس، فعندئذ يبني ذلك أن مادة التغذية اخلام تكون  تكون  10 

مـادة التغذيـة اخلـام والنـاتج اإلمجـايل، مثلمـا يـتم تقييمـه وميكن التحكم يف ثبات خلـيط . التالمس
لرتتيــب اإلنتقــائي P -لقيمــة   لــتحكم يف ظــروف الــتالمس  لــتحكم يف ظــروف الــتالمس و  ،

وميكــن للــتحكم يف ظــروف الــتالمس أن يشــتمل علــى الــتحكم يف . للمحفــزات أو توليفــات منهــا
رارة والضــغط وامتصــاص اهليــدروجني وتــدفق مــادة الســرعة الفراغيــة للســائل يف الســاعة ودرجــة احلــ

 15  .التغذية اخلام أو توليفات منها

ـــ  أســفلتينات  C5ويف بعــض النمــاذج، يــتم الــتحكم يف درجــات حــرارة الــتالمس حبيــث يــتم إزالــة ال
وميكــن خلفــض . ملــادة التغذيــة اخلــام MCRأو أســفلتينات أخــرى أثنــاء احلفــاظ علــى حمتــوى  الـــ /و

أو درجات حـرارة الـتالمس املرتفعـة أن يـؤدي /خالل امتصاص اهليدروجني و من MCRحمتوى الـ 
أو /إىل تكوين الطورين اللذين ميكنهما خفض ثبات خليط مادة التغذية اخلام والنـاتج اإلمجـايل و

ويســـمح الـــتحكم يف درجـــة حـــرارة الـــتالمس وامتصـــاص اهليـــدروجني . عمـــر حمفـــز واحـــد أو أكثـــر 20 



 

 

أسـفلتينات يف حـني يغـري حمتـوى الــ  C5ذكورة يف هـذه الوثيقـة خبفـض الــ الشرتاك مع احملفـزات املـ
MCR  ًملادة التغذية اخلام فقط مبقدار ضئيل نسبيا .  

ويف بعـــض النمـــاذج، يـــتم الـــتحكم يف ظـــروف الـــتالمس حبيـــث ميكـــن لـــدرجات احلـــرارة يف منطقـــة 
ة خمتلفـــة بتغيـــري ويســـمح التشـــغيل عنـــد درجـــات حـــرار . تالمـــس واحـــدة أو أكثـــر أن تكـــون خمتلفـــة

إنتقائي يف خواص مـادة التغذيـة اخلـام يف حـني يـتم احلفـاظ علـى ثبـات خلـيط مـادة التغذيـة اخلـام  5 

وتكـون درجـة . وتدخل مادة التغذية اخلام منطقة تالمس أوىل عند بـدء العمليـة. والناتج اإلمجايل
وتكـــون درجـــات . وىلحـــرارة الـــتالمس األوىل هـــي درجـــة احلـــرارة املوجـــودة يف منطقـــة الـــتالمس األ

... مثــل درجــة احلــرارة الثانيــة ودرجــة احلــرارة الثالثــة ودرجــة احلــرارة الرابعــة(حــرارة الــتالمس األخــرى 
وميكـن . هي درجات احلرارة يف مناطق التالمس اليت يتم وضعها بعـد منطقـة الـتالمس األوىل) إخل

ميكــن لدرجــة حــرارة م، و 5420 – 100لدرجــة حــرارة الــتالمس األوىل أن تكــون يف مــدى مــن  10 

م، والـذي 560 – 40م أو 59 – 30م أو 5100 – 20التالمس الثانية أن تكـون يف املـدى 
ويف بعض  النمـاذج، تكـون درجـة حـرارة الـتالمس . يكون خمتلفاً عن درجة حرارة التالمس األوىل
ة أن وميكــن لوجــود درجــات حــرارة تالمــس خمتلفــ. الثانيــة أكــرب مــن درجــة حــرارة الــتالمس األوىل

ـــ  ـــ /و TANخيفــض ال ـــ  C5أو حمتــوى ال لنســبة لل ـــ  TANأســفلتينات يف املنــتج اخلــام   C5وحمتــوى ال
أسـفلتينات،  C5أو الــ /و TANأسفلتينات ملادة التغذية اخلام إىل حد يزيد عن مقدار خفـض الــ   15 

لنسبة م 510إن وجدت، عندما تكون درجات حرارة التالمس األوىل والثاين متماثلة أو ضمن 
  .لبعضهما البعض

أو حمفـــز رابـــع، /وميكـــن علـــى ســـبيل املثـــال ملنطقـــة الـــتالمس األوىل أن تشـــتمل علـــى حمفـــز  أول و
وميكــن . وميكــن ملنطقــة الــتالمس الثانيــة أن تشــتمل علــى حمفــزات أخــرى مــذكورة يف هــذه الوثيقــة

لثانيـة أن تكـون م، وميكـن لدرجـة حـرارة الـتالمس ا5350لدرجة حرارة التالمس األوىل أن تكون  20 

أو /وميكـــن لـــتالمس مـــادة التغذيـــة اخلـــام يف منطقـــة الـــتالمس األوىل مـــع احملفـــز األوىل و. م5300



 

 

احملفــز الرابــع عنــد درجــة احلــرارة املرتفعــة قبـــل الــتالمس مــع احملفــزات األخــرى يف منطقــة الـــتالمس 
التغذيـــــة اخلـــــام أســـــفلتينات يف مـــــادة  C5أو الــــــ /و TANالثانيـــــة أن يـــــؤدي إىل خفـــــض أكـــــرب للــــــ  

أسفلتينات يف نفـس مـادة التغذيـة اخلـام عنـدما تكـون  C5أو الـ /و TANلتناسب مع خفض الـ  
  .م510درجات حرارة التالمس األوىل والثانية ضمن 

 5  :األمثلة

يــتم فيمــا بعــد بيــان أمثلــة غــري مقيــدة لتحضــري املــادة احلاملــة وحتضــريات احملفــزات والــنظم، برتتيــب 
  .وبظروف تالمس مقننة منتقى للمحفزات

  :حتضري مادة حاملة حملفز): 1(مثال رقم 
 ,Criterion Catalysts and Technologies LP)جـم ألومينـا  576مت حتضـري مـادة حاملـة بسـحق 

Michigan City, Michigan, U.S.A.)  10 35جم محض نيرتيك ثلجـي ملـدة  8جم ماء و 585مع 

، وجتفيفــه بــني Trilobe 1.3ن خــالل لوحــة القالــب ومت بثــق اخللــيط املســحوق النــاتج مــ. دقيقــة
جـم مـادة حاملـة حممصـة  650م، ممـا أدى إىل 5918م وحتميصه بعد ذلك عنـد 5125 -90

. ومت وضع املـادة احلاملـة احملمصـة يف فـرن لينـدبرج. أجنسرتوم 182بقطر مسامي متوسط مقداره 
ونصـف، وتثبيتـه بعدئـذ يف هـذا م ملـدة سـاعة 51100 – 1000ومت رفع درجة حرارة الفرن إىل 

ولقد أشتملت املادة احلاملة بكل جم مـن املـادة احلاملـة . املدى ملدة ساعتني إلنتاج املادة احلاملة 15 

جــم دلتــا ألومينــا  0.0208جــم ألفــا ألومينــا و 0.0008جــم جامــا ألومينــا و 0.0003علــى 
وكــان للمــادة احلاملــة . نيةجــم ثيتــا ألومينــا، مثلمــا مت حتديــد ذلــك حبيــود األشــعة الســي 0.9781و

وكــان . جــم/3ســم0.821جــم  وحجــم مســام إمجــايل مقــداره /2م110مســاحة ســطح مقــدارها 
أجنســـــرتوم وبنســـــبة  232للمــــادة احلاملـــــة توزيــــع حجـــــم مســــام بقطـــــر مســــامي متوســـــط مقــــداره 

أجنسـرتوم مـن  85من العدد الكلي ملسام بتوزيع حجم املسـامي لـه قطـر مسـام ضـمن % 66.7 20 

  .امي املتوسطالقطر املس



 

 

 180ويظهــر هــذا املثــال كيفيــة حتضــري املــادة احلاملــة الــيت يكــون هلــا توزيــع حجــم مســام مقــداره 
  .جم على األقل ثيتا ألومينا 0.1أجنسرتوم على األقل وتشتمل على 

  ): 2(مثال رقم 
ديوم لــه توزيــع حجــم مســام بقطــر مســامي متوســط مقــداره  أجنســرتوم  230حتضــري حمفــز فــا

 5  :لعلى األق

لطريقـــة التاليـــة ديوم  مت تشـــرب مـــادة األلومينـــا احلاملـــة، الـــيت مت حتضـــريها . مت حتضـــري حمفـــز الفـــا
ديوم، مت حتضــريه بــدمج )1(لطريقــة املــذكورة يف مثــال  ســتخدام حملــول تشــريب للفــا  ،7.69 

  . 2.27وكان األس اهليدروجيين للمحلول . جم ماء غري متأين 82مع  VOSO4جم من 

ــــة ومت ت ديوم، وتعتيقهــــا ملــــدة ) جــــم 100(شــــريب مــــادة األلومينــــا احلامل مبحلــــول تشــــريب للفــــا
ســتخدام تقليــب عرضــي وجتفيفهــا عنــد  م  لعــدة ســاعات وحتميصــها بعــد ذلــك 5125ســاعتني  10 

ديوم، بكل جـم مـن  0.04ولقد أحتوى احملفز الناتج على . م  ملدة ساعتني5480عند  جم فا
ديوم توزيـع حجـم مسـام بقطـر مسـام متوسـط . حاملـة احملفز، وجعل الباقي مادة وكـان حملفـز الفـا

. جــــم/2م110جــــم، ومســــاحة ســــطح / 3ســــم 0.69أجنســــرتوم، وحجــــم مســــام  350مقــــداره 
مــــن العــــدد اإلمجــــايل للمســــام بتوزيــــع حجــــم مســــامي حملفــــز % 66.7وبشــــكل إضــــايف، كــــان لـــــ 

ديوم بقطر مسامي ضمن   15  . توسطأجنسرتوم من قطر املسام امل 70الفا

الــذي يكــون لــه توزيــع حجــم مســام بقطــر مســامي ) 5(ويظهــر هــذا املثــال حتضــري حمفــز العمــود 
  .أجنسرتوم على األقل 230متوسط مقداره 



 

 

  ):3(مثال رقم 
أجنســرتوم  230حتضــري حمفــز موليبــدنوم لــه توزيــع حجــم مســام بقطــر مســام متوســط مقــداره 

  :على األقل
لطريقـــ لطريقـــة . ة التاليـــةمت حتضـــري حمفـــز املوليبـــدنوم  مت تشـــريب مـــادة األلومينـــا احلاملـــة احملضـــرة 

ومت حتضــري حملــول التشــريب للموليبــدنوم . مبحلــول تشــريب للموليبــدنوم) 1(املــذكورة يف مثــال رقــم  5 

 H2O2جـــــم مـــــن  1.12، وMoO3جـــــم مـــــن  6.38و 2Mo2O7(NH4)جـــــم مـــــن  4.26بـــــدمج 
جـــم مـــاء غـــري متـــأين لتكـــوين  6.51، و)MEA(جـــم مـــن مونـــو إيثـــانول أمـــني  0.27، و30%
ومت تربيــد احمللــول املســخن إىل . م  حــىت إذابــة املــواد الصــلبة565ومت تســخني املــالط حــىت . مــالط

 82ومت تضبيط حجم احمللول إىل . 5.36وكان األس اهليدروجيين للمحلول . درجة حرارة الغرفة
 10  .مل مباء غري متأين

سـتخدام حملــول تشـريب للموليبـدنوم، وتعتيقهــا ) جـم 100(ومت تشـريب مـادة األلومينـا احلاملــة 
ســتخدام تقليــب عرضــي، وجتفيفهــا عنــد  م لعــدة ســاعات وحتميصــها بعــد 5125ملــدة ســاعتني 

جــم مــن املوليبــدنوم بكــل  0.04وأحتــوى احملفــز النــاتج علــى . م ملــدة ســاعتني5480ذلــك عنــد 
دنوم توزيـع حجـم مسـام بقطـر مسـام وكـان حملفـز املوليبـ. جم من احملفز، وجعل الباقي مادة حاملـة

جــــــــم  ومســــــــاحة ســــــــطح / 3ســــــــم 0.77أجنســــــــرتوم، وحجــــــــم مســــــــام  250متوســــــــط مقــــــــداره  15 

مــن العــدد اإلمجــايل للمســام بتوزيــع حجــم مســام % 67.7وبشــكل إضــايف، كــان . جــم/2م116
  .أجنسرتوم من القطر املسامي املتوسط 86حمفز املوليبدنوم بقطر مسامي متوسط ضمن 

الـــذي يكـــون لـــه توزيـــع حجـــم مســـام بقطـــر ) 6(ال حتضـــري حمفـــز معـــدن العمـــود ويظهـــر هـــذا املثـــ
  .أجنسرتوم على األقل 230مسامي متوسط مقداره 

 20  ):4(مثال رقم 



 

 

ديوم لـه توزيــع حجـم مسـام بقطــر مسـام متوسـط مقــداره / حتضـري حمفـز موليبــدنوم   230فـا
  :أجنسرتوم على األقل

ديوم / مت حتضري حمفـز املوليبـدنوم مت تشـريب مـادة األلومينـا احلاملـة، احملضـرة . لطريقـة التاليـةالفـا
ديوم احملضـــر كالتـــايل/ ، مبحلـــول تشـــريب للموليبـــدنوم)1(لطريقـــة املـــذكورة يف مثـــال رقـــم مت . فـــا

جـم  0.56، وMoO3جـم مـن  3.21و 2Mo2O7(NH4)جم مـن  2.14عمل حملول أول بدمج  5 

، )MEA(م مـــن مونـــو إيثـــانول أمـــني جـــ 0.14، و30%) H2O2(مـــن هيدروكســـيد هيـــدروجني 
م حـــىت إذابـــة املـــواد 565ومت تســـخني املـــالط إىل . جـــم مـــاء  غـــري متـــأين لتكـــوين مـــالط 3.28و

  .ومت تربيد احمللول املسخن إىل درجة حرارة الغرفة. الصلبة

ن بـــدمج  ومت دمـــج . جـــم مـــاء غـــري متـــأين 40مـــع  VOSO4جـــم مـــن  3.57ومت عمـــل حملـــول 
لــول الثــاين ومتــت إضــافة مــاء غــري متــأين كــايف جلعــل حجــم احمللــول املــدمج حــىت احمللــول األول واحمل 10 

ديوم/ مل، للحصول على حملول تشريب من املوليبدنوم 82 ومت تشـريب األلومينـا مبحلـول . الفـا
ســتخدام تقليـب عرضــي وجتفيفـه عنــد / التشـريب للموليبـدنوم ديوم، وتعتيقهـا ملــدة سـاعتني  الفــا

وأحتـوى احملفـز النـاتج . م ملـدة سـاعتني5480ات وحتميصها بعد ذلك عنـد م  لعدة ساع5125
ديوم و 0.02بكـــل جـــم مـــن احملفـــز علـــى  جـــم مـــن املوليبـــدنوم، مـــع جعـــل  0.02جـــم مـــن الفـــا

ديوم توزيــع حجــم مســام بقطــر مســام متوســط / وكــان حملفــز املوليبــدنوم. البــاقي مــادة حاملــة الفــا 15 

  .أجنسرتوم 300مقداره 

الــذي يكــون لــه توزيـــع ) 5(ومعــدن العمــود ) 6(ملثــال حتضــري حمفــز معــدن العمــود ويظهــر هــذا ا
  .أجنسرتوم على األقل 230حجم مسام بقطر مسام متوسط مقداره 



 

 

  ):5(مثال رقم 
  :تالمس مادة التغذية اخلام مع ثالثة حمفزات

زدواجات حرارية ل قياس درجـات مت تزويد مفاعل أنبويب مبوضع لإلزدواج احلراري بشكل مركزي 
ومت تشــكيل طبقــة احملفــز مبــلء احليــز املوجــود بــني موضــع . احلــرارى يف كــل مكــان مــن طبقــة احملفــز

 5  اإلزدواج احلـــــــــــــــراري واجلـــــــــــــــدار الـــــــــــــــداخلي للمفاعـــــــــــــــل مـــــــــــــــع حمفـــــــــــــــزات وكربيـــــــــــــــد ســـــــــــــــيليكون 

(20-grid, Stanford Materials; Aliso Viejo, CA)  ،ويعتقــد أن كربيــد الســيليكون، أن وجــد
ص حفزيــة منخفضــة حتــت ظــروف العمليــة املــذكورة يف هــذه الوثيقــة، ومت خلــط كــل تكــون لــه خــوا

احملفزات مع مقدار حجم مسـاو لكربيـد السـيليكون قبـل وضـع اخللـيط يف أجـزاء منطقـة الـتالمس 
  .للمحفز

. وكان تدفق مادة التغذية اخلام إىل املفاعل من اجلزء العلوي للمفاعل إىل اجلزء السـفلي للمفاعـل 10 

ومت وضــع . كربيــد ســيليكون عنــد اجلــزء الســفلي للمفاعــل للعمــل كمــادة حاملــة ســفلية  ومت وضــع
علـــى اجلـــزء العلـــوي لكربيـــد الســـيليكون ) 2ســـم 42(كربيـــد ســـيليكون / خلـــيط ســـفلي مـــن احملفـــز

وكــان للمحفــز الســفلي توزيــع حجــم مســام بقطــر مســام متوســط . لتكــوين منطقــة تالمــس ســفلية
ـــ  77مقــداره  مــن العــدد اإلمجــايل للمســام يف توزيــع حجــم املســام % 66.7أجنســرتوم، ويكــون ل

وأحتـــوى احملفـــز الســـفلي علـــى . أجنســـرتوم مـــن القطـــر املســـامي املتوســـط 20قطـــر مســـامي ضـــمن  15 

جم نيكل بكل جم من احملفز، مع جعـل البـاقي مـادة ألومينـا  0.025جم موليبدنوم و 0.095
  .حاملة

علـــى اجلـــزء العلـــوي ملنطقـــة ) 3ســـم 56(كربيـــد ســـيليكون /ومت وضـــع خلـــيط مـــن حمفـــز متوســـط 
وكــان للمحفــز املتوســط توزيــع حجــم مســام . الــتالمس الســفلية لتكــوين منطقــة تالمــس متوســطة

مـــن العـــدد اإلمجـــايل للمســـام يف % 66.7أجنســـرتوم، وحبــوايل  98بقطــر مســـام متوســـط مقـــداره  20 

وأحتـوى . وسـطأجنسرتوم من قطر املسام املت 24توزيع حجم مسام له قطر مسام متوسط ضمن 



 

 

جــم مــن املوليبــدنوم بكــل جــم مــن احملفــز،  0.08جــم مــن النيكــل و 0.02احملفــز املتوســط علــى 
  .وجعل الباقي مادة ألومينا حاملة

علـــى اجلـــزء العلـــوي ملنطقـــة ) 3ســـم 42(كربيـــد ســـيليكون / ومت وضـــع خلـــيط مـــن حمفـــز علـــوي 
لـوي توزيـع حجـم مسـام بقطـر وكان للمحفـز الع. التالمس املتوسطة لتكوين منطقة تالمس علوية

جم موليبدنوم بكـل جـم مـن احملفـز،  0.04أجنسرتوم وأحتوى على  192مسام متوسط مقداره  5 

  .والباقي يكون بشكل مبدئي مادة جاما ألومينا حاملة

ومت وضــع كربيــد ســيليكون علــى اجلــزء العلــوي ملنطقــة الــتالمس العلويــة ملــلء احليــز امليــت والعمــل  
ومت محل طبقة احملفـز إىل فـرن لينـدبرج الـذي أشـتمل علـى مخـس منـاطق  .كمنطقة تسخني متقدم

تســـخني منـــاظرة ملنطقـــة التســـخني املتقـــدم ومنـــاطق الـــتالمس العلويـــة واملتوســـطة والســـفلية واملـــادة 
 10  .احلاملة السفلية

دخــال خلــيط غــازي مقــداره  حلجــم كربتيــد هيــدروجني % 5ومت حتويــل احملفــزات إىل كربتيــدات 
لـــرت مـــن خلـــيط غـــازي  1.5جـــم غـــاز هيـــدروجني إىل منـــاطق الـــتالمس عنـــد معـــدل حل% 95و

). مل يتم حساب كربيد السيليكون كجزء من حجم احملفـز(من احملفز اإلمجايل ) ملل(بكل حجم 
ــــتالمس إىل  ــــاطق ال دة درجــــات حــــرارة من يــــت 5400(م  5204ومتــــت ز خــــالل ســــاعة ) فهر

دة منــاطق الــتالمس 5204عــد التثبيــت عنــد وب. م ملــدة ســاعتني5204وتثبيتهــا عنــد  م، متــت ز 15 

ً إىل  ـــــت 5600(م 5316تصـــــاعد ي ـــــت 550(م 510مبعـــــدل ) فهر ي ومت . كـــــل ســـــاعة) فهر
ـــــد  ـــــتالمس عن ـــــاطق ال ً إىل 5316احلفـــــاظ علـــــى من م 5370م ملـــــدة ســـــاعة، مث رفعهـــــا تصـــــاعد

يــــت 5700( ســــماح ملنــــاطق ومت ال. م ملــــدة ســــاعتني5370خــــالل  ســــاعة وتثبيتهــــا عنــــد ) فهر
لتربيد إىل درجة احلرارة احمليطة   .التالمس 



 

 

ومت ترشــيح مــادة خــام مــن منصــة مــارس يف خلــيج املكســيك وتســخينها بعــد ذلــك يف فــرن عنــد 
يـــت 5200(م 593درجـــة حـــرارة مقـــدارها  ســـاعة لتكـــوين مـــادة التغذيـــة  24 -12ملـــدة ) فهر

ومتت تغذية مـادة التغذيـة ). 7(يف شكل  ،)1(اخلام اليت يكون هلا اخلواص امللخصة يف اجلدول 
وتدفقت مادة التغذية اخلام مـن خـالل منطقـة التسـخني املتقـدم . اخلام إىل اجلزء العلوي للمفاعل

ومنطقـــة الـــتالمس العلويـــة ومنطقـــة الـــتالمس املتوســـطة ومنطقـــة الـــتالمس الســـفلية واملـــادة احلاملـــة  5 

مــــع كــــل حمفــــز مــــن احملفــــزات يف وجــــود غــــاز ومت تالمــــس مــــادة التغذيــــة اخلــــام . الســــفلية للمحفــــز
كانـــت نســـبة غـــاز اهليـــدروجني إىل مـــادة التغذيـــة : وكانـــت ظـــروف الـــتالمس كالتـــايل. هيـــدروجني

، وكانــت الســرعة الفراغيــة للســائل )SCFB 2000( 3م/3نيــوتن م 328اخلــام املتــوفرة للمفاعــل 
سـكال  6.9، وكان الضـغط 1-ساعة 1يف الساعة  ومت ). وصـة مربعـةب/ رطـل 1014.7(ميجا

يــت 5700(م 5370تســخني منــاطق الــتالمس الثالثــة إىل  م 5370واحلفــاظ عليهــا عنــد ) فهر 10 

دة درجـــات حـــرارة منـــاطق الـــتالمس الثالثـــة واحلفـــاظ عليهـــا يف . ســـاعة 500ملـــدة  ومت بعدئـــذ ز
يـــــت 5715(م 5379: التسلســـــل التـــــايل  5730(م 5388ســـــاعة وبعدئـــــذ  500ملـــــدة ) فهر

يـــــت يـــــت 5734(م 5390ســـــاعة، مث  500دة ملـــــ) فهر ســـــاعة وبعدئـــــذ  1800ملـــــدة ) فهر
يت 5742(م 5394   .ساعة 2400ملدة ) فهر

ومت إدخــال النــاتج اإلمجــايل إىل . مــن طبقــة احملفــز) أي، املنــتج اخلــام وغــاز(وخــرج النــاتج اإلمجــايل  15 

مجـايل إىل املنـتج ويف فاصـل الغـاز عـن السـائل، مت فصـل النـاتج اإل. فاصل طور الغـاز عـن السـائل
ومت . ومت قيـــاس دخـــول الغـــاز إىل النظـــام بواســـطة وحـــدة الـــتحكم يف التـــدفق الكتلـــي. اخلـــام وغـــاز

ً حتليــل املنــتج اخلــام لتحديــد النســبة . قيــاس الغــاز اخلــارج مــن النظــام جبهــاز قيــاس الرطوبــة ومت دور
ت املنــتج اخلــام وســطات للنســب املئويــة الوزنيــة وتكــون النتــائج املدرجــة، مت. املئويــة الوزنيــة ملكــو

ت  20  ).7(املوجود يف شكل ) 1(ويتم تلخيص خواص املنتج اخلام يف جدول . احملددة للمكو



 

 

، كــان للمنــتج اخلــام، بكــل جــم مــن املنــتج اخلــام، حمتــوى كربيــت )1(ومثلمــا هــو مبــني يف جــدول 
جــــــم وحمتــــــوى أكســــــجني مقــــــداره  0.255جــــــم وحمتــــــوى متبقــــــي مقــــــداره  0.0075مقــــــداره 

أســفلتينات مقــداره  C5إىل حمتــوى  MCRوكــان للمنــتج اخلــام نســبة مــن حمتــوى . جــم 0.0007
ديوم . 0.09مقداره  TANو 1.9 لوزن 22.4وكان إمجايل النيكل والفا   .جزء يف املليون 

مقابـل طـول ") WABT("ومت حتديد أعمار احملفزات بقياس املتوسـط املـرجح لدرجـة حـرارة الطبقـة  5 

ويعتقـد . وميكن ارتباط أعمار احملفزات بدرجة حرارة طبقـة احملفـز. ادة التغذية اخلامفرتة التشغيل مل
خنفـــاض الــــ  عبـــارة عـــن متثيـــل بيـــاين للــــ ) 8(ويكـــون شـــكل . WABTأن عمـــر احملفـــز يـــنخفض 

WABT  مقابـــل الـــزمن")t (" لتحســـني مـــادة التغذيـــة اخلـــام يف منـــاطق الـــتالمس املـــذكورة يف هـــذا
ملنــاطق الــتالمس الثالثــة مقابــل ســاعات زمــن  WABTمتوســط الـــ ) 136(خطــط وميثــل امل. املثــال

وخـــالل معظـــم . التشـــغيل لـــتالمس مـــادة التغذيـــة اخلـــام مـــع احملفـــزات العلويـــة والوســـطى والســـفلية 10 

الثابتـة  WABT ومـن الــ. م تقريبـاً 520ملنـاطق الـتالمس فقـط  WABTأوقات التشـغيل، تغـريت الــ 
ثر الفعالية احلفزيـة للمحفـزنسبياً، كان من املمكن تقد وبصـفة منطيـة، يـرتبط زمـن . ير أنه مل يتم 

ســــاعة بعــــام واحــــد مــــن التشــــغيل  3500 – 3000تشــــغيل الوحــــدة التجريبيــــة البــــالغ مقــــداره 
  .التجاري

ويظهــر هــذا املثــال أن تالمــس مــادة التغذيــة اخلــام مـــع حمفــز واحــد لــه توزيــع حجــم مســام بقطـــر  15 

جنسرتوم على األقل وحمفزات إضافية هلا توزيع حجم مسام بقطـر أ 180مسامي متوسط مقداره 
علـــى األقـــل مـــن % 60أجنســـرتوم، وبعـــدد إمجـــايل  180 – 90مســـام متوســـط يف مـــدى بـــني 

أجنسرتوم من القطـر املسـامي املتوسـط،  45املسام يف توزيع حلجم املسام، له قطر مسامي ضمن 
ومت بقيـاس . ايل الذي مت تضـمينه يف املنـتج اخلـاممع ظروف التالمس املقننة، قد أنتج الناتج اإلمج

وكــان للمنــتج اخلــام . النــاتج اإلمجـايل/ احلفــاظ علــى ثبـات خلــيط مــادة التغذيـة اخلــام  P -القيمـة  20 

TAN  منخفض وحمتوىFe/V/Ni  منخفض وحمتوى كربيت منخفض وحمتوى أكسجني مـنخفض



 

 

ـــ لتناســب مــع مــادة التغذيــة اخلــام، يف حــني كــان احملتــوى  للمنــتج اخلــام  VGOاملتبقــي وحمتــوى ال
  .من تلك اخلواص ملادة التغذية اخلام% 110 -% 90

  ):6(مثال رقم 
تالمــس مــادة التغذيــة اخلــام مــع حمفــزين هلمــا توزيــع حلجــم املســام بقطــر مســامي متوســط يف 

 5  :أجنسرتوم 180 – 90مدى بني 

ريقـة حتويـل احملفـز إىل كربيتـدات وط) فيما عـدا عـدد وحمتـوى منـاطق التفاعـل(كان جهاز املفاعل 
  وطريقــــــة فصــــــل النــــــاتج اإلمجــــــايل وطريقــــــة حتليــــــل املنــــــتج اخلــــــام مماثلــــــة ملــــــا مت وصــــــفه يف مثــــــال 

  .ومت خلط كل حمفز مع حجم معادل من كربيد السيليكون). 5(

 .وكان تدفق مادة التغذية اخلام إىل املفاعل من اجلزء العلوي للمفاعل إىل اجلزء السـفلي للمفاعـل
لطريقــة التاليــة مت وضــع كربيــد ســيليكون عنــد اجلــزء . ومتــت تعبئــة املفاعــل مــن أســفل إىل أعلــى  10 

كربيــد ســيليكون / ومت وضــع خلــيط حمفــز ســفلي . الســفلي للمفاعــل ليعمــل كمــادة حاملــة ســفلية
وكـان للمحفــز . علـى اجلــزء العلـوي لكربيـد الســيليكون لتكـوين منطقـة تالمــس سـفلية) 3سـم80(

مــن % 66.7أجنســرتوم، وبــه  127ع حجــم مســام بقطــر مســامي متوســط مقــداره الســفلي توزيــ
أجنســــرتوم مــــن القطــــر  32العــــدد اإلمجــــايل مســــام بتوزيــــع حجــــم مســــام لــــه قطــــر مســــامي ضــــمن 

جــم نيكــل بكــل جــم  0.02جــم موليبــدنوم و 0.11وتضــمن احملفــز الســفلي . املســامي املتوســط 15 

  .من احملفز، والباقي مادة حاملة

علـــى اجلـــزء العلـــوي ملنطقـــة ) 3ســـم80(كربيـــد الســـيليكون / مـــن احملفـــز العلـــويومت وضـــع خلـــيط 
وكان للمحفز العلوي توزيع حجم مسـام بقطـر . التالمس السفلية لتكوي منطقة التالمس العلوية

مــن العــدد اإلمجــايل للمســام يف توزيــع % 66.7أجنســرتوم، وبــه  100مســامي متوســط مقــداره 
وتضــمن احملفــز . أجنســرتوم مــن القطــر املســامي املتوســط 20حجــم مســام لــه قطــر مســامي ضــمن  20 



 

 

ومت وضـع  . جم موليبدنوم بكل جم من احملفز، والباقي ألومينـا 0.12جم نيكل و 0.03العلوي 
كربيــد ســليكون علــى اجلــزء العلــوي ملنطقــة الــتالمس األوىل لتعبئــة الفــراغ امليــت والعمــل كمنطقــة 

ن لينـــد بـــرج الـــذي تضـــمن أربعـــة مناطقـــة تســـخني ومت حتميـــل طبقـــة احملفـــز يف فـــر . تســـخني متقـــدم
  .مناظرة ملنطقة التسخني املتقدم ومنطقيت تالمس واملادة احلاملة السفلية

) 2(الــــذي تكــــون لــــه اخلــــواص امللخصــــة يف جــــدول رقــــم ) فينــــزويال( BS-4ومتــــت تغذيــــة خــــام   5 

منطقـــــة وتـــــدفقت مــــادة التغذيـــــة اخلـــــام مــــن خـــــالل . إىل اجلـــــزء العلــــوي للمفاعـــــل) 9(لشــــكل 
التســـخني املتقــــدم ومنطقـــة الــــتالمس العلويـــة ومنطقــــة الـــتالمس الســــفلية واملـــادة احلاملــــة الســــفلية 

. ومت تالمــس مــادة التغذيــة اخلــام مــع كــل حمفــز مــن احملفــزات يف وجــود غــاز اهليــدروجني. للمفاعــل
تــوفرة كانــت نســبة غــاز اهليــدروجني إىل مــادة التغذيــة اخلــام امل: وكانــت ظــروف الــتالمس كالتــايل

 10 1وكانــت الســرعة الفراغيــة للســائل يف الســاعة ) SCFB 1000( 3م/3نيــوتني م 160للمفاعــل 

ســكال  6.9وكــان الضــغط  1-ســاعة ومت تســخني منطقــيت ). بوصــة مربعــة/ رطــل 1014(ميجا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتالمس إىل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   م 5260ال

يــــت 5500( يــــت 5500(م 5260واحلفــــاظ عليهــــا عنــــد ) فهر ومت . ســــاعة 287ملــــدة ) فهر
ــــايلبعدئــــذ  ــــتالمس واحلفــــاظ عليهــــا يف التسلســــل الت دة درجــــات احلــــرارة ملنطقــــيت ال   م 5270: ز

يــــت 5525( يــــت 5550(م 5288ســــاعة، مث  190ملــــدة ) فهر ســــاعة، مث  216ملــــدة ) فهر 15 

يـــت 5600(م 5315 يـــت 5650(م 5343ســـاعة وبعـــد ذلـــك  360ملـــدة ) فهر ملـــدة ) فهر
  . ساعة 1173ساعة من إمجايل زمن التشغيل البالغ  120

وكـان للمنـتج ). 5(ومت خروج الناتج اإلمجايل من املفاعل وفصـله مثلمـا مت وصـف ذلـك يف مثـال 
وكــان . أثنــاء املعاجلــة 12.5مقــداره  APIومتوســط  جاذبيــة  0.42مقــداره  TANاخلــام متوســط 

 20  جـــــــــــــم مـــــــــــــن الكربيـــــــــــــت  0.0023للمنـــــــــــــتج اخلـــــــــــــام، بكـــــــــــــل جـــــــــــــم مـــــــــــــن املنـــــــــــــتج اخلـــــــــــــام، 



 

 

ويـتم إدراج . جـم بقيـة 0.378و VGOجـم مـن   0.441ني، وجم مـن األكسـج 0.0034و
  ). 9(لشكل ) 2(خواص إضافية للمنتج اخلام يف اجلدول 

ويظهر هذا املثال أن تالمس مادة التغذية اخلام مع احملفزات اليت يكون هلا توزيعات حجـم مسـام 
 TANذي لــه أجنســرتوم، أنــتج املنــتج اخلــام الــ 180 – 90بقطــر مســامي متوســط يف مــدى بــني 

مـــنخفض وحمتـــوى أكســـجني مـــنخفض، متناســـب مـــع خـــواص مـــادة  Fe/V/Niمـــنخفض وحمتـــوى  5 

مـــن % 100و% 99للمنـــتج اخلـــام  VGOالتغذيـــة اخلـــام، يف حـــني كـــان حمتـــوى البقيـــة وحمتـــوى 
  .اخلواص اخلاصة مبادة التغذية اخلام

  ):7(مثال رقم 
  :تالمس مادة التغذية اخلام مع حمفزين

واحملفــزات وطريقــة فصــل املنـــتج ) فيمــا عـــدا عــدد وحمتــوى منــاطق الـــتالمس(كــان جهــاز املفاعــل  10 

اإلمجــايل وحتليــل املنــتج اخلــام وطريقــة حتويــل احملفــز لكربتيــدات متماثلــة مثلمــا مت وصــف ذلــك يف 
  ).6(مثال 

  لشـكل ) 3(الـذي لـه خـواص ملخصـة يف جـدول )  BC-10خـام (ومت تغذية مادة التغذية اخلام 
وتـــدفقت مـــادة التغذيـــة اخلـــام مـــن خـــالل منطقـــة التســـخني . العلـــوي للمفاعـــل إىل اجلـــزء) 10(

ملفاعـــل . املتقـــدم ومنطقـــة الـــتالمس العلويـــة ومنطقـــة الـــتالمس الســـفلية واملـــادة احلاملـــة الســـفلية  15 

كانــت نســبة غــاز اهليــدروجني إىل مــادة التغذيــة اخلــام املتــوافرة : وكانــت ظــروف الــتالمس كالتــايل
، وكانــــــت الســــــرعة الفراغيــــــة للســــــائل يف الســــــاعة )SCFB 500( 3م/3م نيــــــوتني 80للمفاعــــــل 
ســـكال  6.9وكـــان الضـــغط  1–ســـاعتني  ومت تســـخني ). بوصـــة مربعـــة/ رطـــل 1014.7(ميجا

ً إىل  يت 5650(م 5343منطقيت التالمس تصاعد  1007وكان إمجايل زمن التشـغيل ). فهر
 20  .ساعات



 

 

أثنــاء  16.2مقــداره  APIومتوســط جلاذبيــة  0.16مقــداره  TANوكــان للمنــتج اخلــام متوســط للـــ
لــــوزن كالســــيوم و 1.9وكــــان للمنــــتج اخلــــام . املعاجلــــة لــــوزن  6جــــزء يف املليــــون  ملليــــون  جــــزء 

لــوزن زنــك و 0.6صــوديوم و ســيوم 3جــزء يف املليــون  لــوزن بو وكــان للمنــتج . جــزء يف املليــون 
 0.376جــم أكســجني و 0.002وجــم كربيــت  0.0033اخلــام، بكــل جــم مــن املنــتج اخلــام 

) 3(ويتم إدراج خواص إضافية للمنـتج اخلـام يف اجلـدول . جم مادة متبقية 0.401و VGOجم  5 

  ). 10(يف شكل 

ويظهــر هــذا املثــال أن تالمــس مــادة التغذيــة اخلــام مــع حمفــزات منتقــاة بتوزيعــات حجــم مســام يف 
مــنخفض وإمجــايل حمتــوى  TANأجنســرتوم، أنــتج املنــتج اخلــام الــذي لــه  180 – 90مــدى مــن 

ســيوم يف حــني كــان حمتــوى الكربيــت وحمتــوى  مــنخفض مــن الكالســيوم والصــوديوم والزنــك والبو
VGO  مــــن اخلــــواص املنــــاظرة ملــــادة % 103و% 94و% 76وحمتــــوى البقيــــة مــــن املنــــتج اخلــــام 10 

  .التغذية اخلام

  ): 11 – 8(األمثلة 
  :عند حاالت تالمس خمتلفةتالمس مادة التغذية اخلام مع أربعة نظام حمفزات و 

، وكــل طريقــة لتحويــل احملفــز )فيمــا عــدا عــدد وحمتــوى منــاطق الــتالمس(كــان كــل جهــاز مفاعــل 
تــج إمجــايل وكــل حتليــل ملنــتج خــام متماثلــة مــع مــا مت وصــفه يف  لكربتيــدات، وكــل طريقــة لفصــل  15 

زئني  كربيـد ومت خلط كـل احملفـزات مـع كربيـد سـيليكون يف نسـبة حجميـة مقـدارها جـ). 5(مثال 
وكـان تـدفق مـادة التغذيـة اخلـام . سيليكون إىل جزء واحد حمفز ما مل يتم بيان ذلك بطريقة أخـرى

ومت وضــــع كربيــــد . خــــالل كــــل مفاعــــل مــــن اجلــــزء العلــــوي للمفاعــــل إىل اجلــــزء الســــفلي للمفاعــــل
ويكـــون لكـــل مفاعـــل . ســـيليكون عنـــد اجلـــزء الســـفلي لكـــل مفاعـــل ليعمـــل كمـــادة حاملـــة ســـفلية

كربيـد السـيليكون / وبعـد أن مت وضـع خمـاليط احملفـز. قة تالمس سفلية ومنطقة تالمس علويةمنط 20 

يف منـــاطق الـــتالمس لكـــل حمفـــز، مت وضـــع كربيـــد ســـيليكون علـــى اجلـــزء العلـــوي ملنطقـــة الـــتالمس 



 

 

ومت حتميــل كــل مفاعــل . العلويــة ملــلء احليــز امليــت والعمــل كمنطقــة تســخني متقــدم يف كــل مفاعــل
برج الذي مت تضـمينه أربعـة منـاطق تسـخني منـاظرة ملنطقـة التسـخني املتقـدم ومنطقـيت إىل فرن ليند

  . التالمس واملادة احلاملة السفلية

كربيــد ســيليكون / نيكــل غــري حممــص / ، مت وضــع خلــيط مــن حمفــز موليبــدنوم)8(ويف مثــال رقــم 
جــم  0.146وتضــمن احملفــز، بكــل جــم مــن احملفــز، . يف منطقــة الــتالمس الســفلية) 3ســم 48( 5 

  .جم فوسفور، والباقي مادة ألومينا حاملة 0.021جم نيكل و 0.047موليبدنوم و

مــع احملفــز الــذي لــه توزيــع حجــم ) 3ســم 12(كربيــد ســيليكون / ومت وضــع خلــيط حملفــز موليبــدنوم
وكـــان حملفـــز . أجنســـرتوم يف منطقـــة الـــتالمس العلويـــة 180مســـام بقطـــر مســـامي متوســـط مقـــداره 

جـم موليبـدنوم بكـل جـم مـن احملفـز، وتكـون البقيـة عبـارة  0.04إمجايل مقداره  املوليبدنوم حمتوى
جــم علــى األقــل مــن جامــا ألومينــا بكــل جــم مــن املــادة  0.50عــن املــادة احلاملــة الــيت تضــمنت  10 

  .احلاملة

لــــت غــــري حممــــص كربيــــد ســــيليكون / وضــــع خلــــيط مــــن حمفــــز موليبــــدنوم ) 9(ومت يف مثــــال    كو
لـــــت غـــــري احملمـــــص / وتضـــــمن حمفـــــز املوليبـــــدنوم. الـــــتالمس يف كـــــل منطقـــــيت) 3ســـــم 48( الكو

لــت و 0.043جــم موليبــدنوم و  0.143 جــم فوســفور والبــاقي مــادة ألومينــا  0.021جــم كو
 15  .حاملة

وكــان . يف منطقــة الــتالمس العلويــة) 3ســم12(كربيدســيليكون /ومت وضــع خلــيط حمفــز موليبــدنوم
  ).8(نطقة التالمس العلوية للمثال حمفز املوليبدنوم مماثل ملا هو موجود يف م

خلــــط حمفــــز املوليبــــدنوم مثلمــــا مت وصــــف ذلــــك يف منطقــــة الــــتالمس العلويــــة ) 10(ومت يف مثــــال 
  ).3سم 60(مع كربيد سيليكون ووضعه يف كال منطقيت التالمس ) 8(للمثال 



 

 

) 3مسـ 48(كربيد سيليكون / نيكل غري حممي/ وضع خليط حملفز موليبدنوم) 11(ومت يف مثال 
النيكل غري احملمص، بكل جم مـن احملفـز، / وتضمن حمفز املوليبدنوم. يف منطقة التالمس السفلية

جـــــم فوســـــفور، والبـــــاقي مـــــادة ألومينـــــا  0.01جـــــم نيكـــــل، و 0.025جـــــم موليبـــــدنوم و 0.09
  .حاملة

وكـان . يف منطقـة الـتالمس العلويـة) 3سـم12(كربيـد سـيليكون / ومت وضع خليط حملفز موليبدنوم 5 

  ).8(ز املوليبدنوم مماثل ملا هو موجود يف منطقة التالمس العلوية للمثال حمف

وتسخينه بعد ذلك يف فرن عند درجـة حـرارة ) خبليج املكسيك(ومت ترشيح خام من منصة مارس 
يــت 5200(م 593مقــدارها    ســاعة لتكــوين مــادة التغذيــة اخلــام لألمثلـــة  24 -12ملــدة ) فهر

ومتت تغذية مـادة ). 11(لشكل ) 4(واص امللخصة يف اجلدول اليت يكون هلا اخل) 11 – 8(
وتـدفقت مـادة التغذيـة اخلـام مـن خـالل . التغذية اخلام إىل اجلزء العلوي للمفاعل يف تلـك األمثلـة 10 

منطقة التسخني املتقدم ومنطقة التالمس العلوية ومنطقة التالمس السفلية واملادة احلاملة السفلية 
. مــادة التغذيــة اخلــام مــع كــل حمفــز مــن احملفــزات يف وجــود غــاز هيــدروجني ومت تالمــس. ملفاعــل

كانت نسبة غـاز اهليـدروجني إىل مـادة التغذيـة اخلـام : وكانت ظروف التالمس لكل مثال كالتايل
 6.9، وكــان الضــغط اإلمجــايل لكــل نظــام )SCFB 1000( 3م/3نيــوتن م 160أثنــاء الــتالمس 
ســــكال  ــــة للســــائل يف الســــاعة )بعــــةبوصــــة مر /رطــــل 1014.7(ميجا ، وكانــــت الســــرعة الفراغي 15 

لنســــبة  1-ســــاعة تالمــــس األوىل وأخنفضــــت بعــــد ذلــــك إىل ســــاعة 200أثنــــاء الـــــ  1-ســــاعتني
م 5343وكانـــت درجـــات حـــراراة الـــتالمس يف كـــل منـــاطق الـــتالمس . ألوقـــات الـــتالمس املتبقيـــة

يت 5650(  الـتحكم يف درجـات سـاعة، مت 500وبعـد . سـاعة مـن الـتالمس 500ملـدة ) فهر
م 5354مت رفـــع درجـــة احلـــرارة يف منـــاطق الـــتالمس إىل : احلـــرارة يف كـــل منـــاطق الـــتالمس كالتـــايل

يــــــــــت 5670(  20  م 5366ســــــــــاعة، مث رفعهــــــــــا إىل  200م ملــــــــــدة 5354وتثبيتهــــــــــا عنــــــــــد )  فهر

يت 5690(  5700(م 5371سـاعة، مث رفعهـا إىل  200م ملـدة 5366، مث تثبيتهـا عنـد )فهر



 

 

يـــــــت ـــــــد )فهر  5725(م 5385ســـــــاعة، مث رفعهـــــــا إىل  1000م ملـــــــدة 5371، مث تثبيتهـــــــا عن
يت سـاعة، مث رفعهـا إىل درجـة احلـرارة النهائيـة البالغـة  200م ملـدة 5385، مث تثبيتهـا عنـد )فهر
يــــت 5750(م 5399 ســــاعة، لفــــرتة تالمــــس إمجاليــــة  200م ملــــدة 5399وتثبيتهــــا عنــــد ) فهر

  .ساعة 2300مقدارها 

ً حتليــل املتنجــات اخلــام لتحديــد الـــ وميكــن دو  وإمتصــاص اهليــدروجني مبــادة التغذيــة اخلــام  TANر 5 

ويتم إدراج قيم متوسطة خلواص . واحملتوى املتبقي وحمتوى األكسجني VGOوحمتوى  P -والقيمة 
  ).11(يف شكل ) 5(يف جدول ) 11 – 8(املنتجات اخلام املنتجة يف األمثلة 

مقابـل زمـن التشـغيل ") P("للمنـتج اخلـام  P -متثيل بياين للقيمـة  عبارة عن) 12(ويكون شكل 
")t (" لكــل مــن نظــم حمفــزات األمثلــة)وكــان ملــادة التغذيــة اخلــام قيمــة ). 11 – 8- P  مقــدارها

 P 10 -علـى الرسـم القيمـة ) 146(و) 144(و) 142(و) 140(ومتثل املواقـع . على األقل 1.5

تالمس مادة التغذية اخلـام مـع نظـم احملفـزات األربعـة لألمثلـة للمنتج اخلام الذي مت احلصول عليه ب
ـــــ . علــــى التــــوايل) 11 – 8( لنســــبة إىل ال للمنــــتج اخلــــام  P -ســــاعة، ظلــــت القيمــــة  2300و

لنســبة لــنظم حمفــزات األمثلــة  1.5مقــدارها  ، كانــت )11(ويف مثــال ). 10 – 8(علــى األقــل 
ايـــة التشـــغيل . ت التشـــغيللنســـبة ألغلـــب أوقـــا 1.5أكثـــر مـــن  P -القيمـــة   2300الــــ (ويف 
للمنــتج اخلــام لكــل  P –ومــن القيمــة . P 1.4 –، كانــت القيمــة )11(لنســبة للمثــال ) ســاعة 15 

بتة نسبياً يف كـل حماولـة أثنـاء الـتالمس  مثـل (حماولة، ميكن استنتاج أن مادة التغذية اخلام ظلت 
 P –، ظلــت القيمــة )12(مبــني يف شــكل  ومثلمــا هــو). عــدم إنفصــال طــور مــادة التغذيــة اخلــام

بتة نسبياً أثناء األجـزاء الكبـرية لكـل حماولـة، فيمـا عـدا مثـال  الـذي أزدادت ) 10(للمنتج اخلام 
  .P –فيه القيمة 



 

 

") H2("عبـــارة عـــن متثيـــل بيـــاين المتصـــاص هيـــدروجني صـــايف بتغذيـــة خـــام ) 13(ويكـــون شـــكل 
  ومتثـــــل املواقـــــع . ات يف وجـــــود غـــــاز هيـــــدروجنيألربعـــــة نظـــــم حمفـــــز ") t("مقابـــــل زمـــــن التشـــــغيل 

علــــى الرســــم امتصــــاص هيــــدروجني صــــايف بــــتالمس مــــادة ) 154(و) 152(و) 15(و) 148(
وكـــان امتصـــاص . علـــى التـــوايل) 11 – 8(التغذيـــة اخلـــام مـــع كـــل مـــن أنظمـــة احملفـــزات لألمثلـــة 

ســاعة، يف  2300قــداره اهليــدروجني الصــايف مبــادة التغذيــة اخلــام خــالل الفــرتة الزمنيــة للتشــغيل م 5 

  ومثلمــــا هــــو مبــــني يف شــــكل ). SCFB 300 – 43.8(  3م/ 3نيــــوتن م 48 - 7مــــدى بــــني 
بت نسبياً أثناء كل حماولة)13(   .، كان امتصاص اهليدروجني الصايف من مادة التغذية اخلام 

للمنـتج  عبارة عن متثيل بياين للمحتوى املتبقي، معرب عنه بنسبة مئوية وزنيـة) 14(ويكون شكل 
ويف كـــل ). 11 – 8(لكـــل مـــن نظـــم حمفـــزات األمثلـــة ") t("مقابـــل زمـــن التشـــغيل ") R("اخلـــام 

مـن احملتـوى % 90 – 88حماولة من احملاوالت األربعة، كان للمنتج اخلـام حمتـوى متبقـي مقـداره  10 

 لرسم احملتوى) 162(و) 160(و) 158(و) 156(ومتثل املواضع . املتبقي ملادة التغذية اخلام
املتبقي للمنتج اخلام الذي مت احلصول عليه بتالمس مادة التغذيـة اخلـام مـع نظـم احملفـزات لألمثلـة 

، ظــل احملتــوى املتبقــي للمنــتج اخلــام )14(ومثلمــا هــو مبــني يف شــكل . علــى التــوايل) 11 – 8(
  . بتاً نسبياً خالل األجزاء الكبرية لكل حماولة

") APIدلتــا ("للمنــتج اخلــام  API للتغيــري يف جاذبيــة عبــارة عــن متثيــل بيــاين) 15(ويكــون شــكل  15 

  ومتثـــل املواضـــع ). 11 – 8(لكـــل نظـــام مـــن نظـــم حمفـــزات األمثلـــة ") t("مقابـــل زمـــن التشـــغيل 
للمنــــتج اخلــــام الــــذي مت احلصــــول  APIلرســــم جاذبيــــة ) 170(و) 168(و) 166(و) 164(

ويف كـــل . علـــى التـــوايل) 11 – 8(عليـــه بـــتالمس مـــادة التغذيـــة اخلـــام مـــع نظـــم حمفـــزات األمثلـــة 
سـنيت  72.7 – 58.3حماولة مـن احملـاوالت األربعـة، كـان لكـل منـتج خـام لزوجـة يف مـدى مـن 

وتتطـــابق . درجـــة 4.1إىل  1.5لكـــل املنتجـــات اخلـــام حبـــوايل  APIوأزدادت جاذبيـــة الــــ . ســـتوك 20 



 

 

وتكـون . 22.95 -21.7ملنتجـات خـام يف مـدى مـن  APIالزائدة مع جاذبيـة  APIجاذبية الـ 
  .ملادة التغذية اخلام APIمن جاذبية الـ % 117  -110يف هذا املدى  APIجاذبية 

، عبـــارة عـــن متثيـــل بيـــاين حملتـــوى أكســـجني، معـــرب عنـــه بنســـبة مئويـــة وزنيـــة )16(ويكـــون شـــكل 
 – 8(لكـل نظـام مـن نظـم احملفـزات يف األمثلـة ") t("مقابل زمـن التشـغيل ")  O2("للمنتج اخلام 

لرســـم حمتـــوى أكســـجني املنـــتج ) 178(و) 176(و) 174(و) 172(متثـــل املواضـــع و ). 11 5 

، )11 – 8(اخلام الذي مت احلصول عليه بـتالمس مـادة التغذيـة اخلـام مـع نظـم احملفـزات لألمثلـة 
على األكثر من مادة التغذية % 16وكان لكل منتج خام حمتوى أكسجني مقداره . على التوايل

بكـل جـم مـن  0.0015 – 0.0014حمتـوى أكسـجني يف مـدى مـن وكـان لكـل منـتج . اخلام
، ظـل حمتـوى األكسـجني للمنـتج )16(ومثلما هو مبني يف شكل . املنتج اخلام خالل كل حماولة

بتــاً نســبياً بعــد  ويظهــر حمتــوى األكســجني الثابــت نســبياً . ســاعة مــن زمــن الــتالمس 200اخلــام  10 

. املنتقـــاة احملتويـــة علـــى أكســـجني أثنـــاء الـــتالمس للمنـــتج اخلـــام أنـــه يـــتم خفـــض املركبـــات العضـــوية
يف تلك األمثلة، فيمكن استنتاج أنه يتم خفض جزء على األقل  TANوحيث يتم أيضاً خفض الـ

مــــن املركبــــات العضــــوية الكربوكســــيلية احملتويــــة علــــى أكســــجني بشــــكل إنتقــــائي يفــــوق املركبــــات 
  .العضوية غري الكربوكسيلية احملتوية على أكسجني

يـت 5700(م 5371: وعند ظروف تفاعل) 11(مثال  ويف سـكال  6.9وضـغط ) فهر ميجا 15 

نيـــوتن  160، ونســبة هيـــدروجني مبــادة التغذيــة اخلــام مقــدارها )بوصــة مربعــة/ رطــل 1014.7(
ــــ )SCFB 1000( 3م/3م ـــة اخلـــام  MCR، كـــان خفـــض حمتـــوى ال لـــوزن % 17.5مبـــادة التغذي

يــت 5750(م 5399وعنــد درجــة حــرارة . امالعتمــاد علــى وزن مــادة التغذيــة اخلــ وعنــد ) فهر
يف مـــادة  MCRنفـــس الضـــغط ونســـبة اهليـــدروجني مبـــادة التغذيـــة اخلـــام، كـــان خفـــض حمتـــوى الــــ 

 20  .العتماد على وزن مادة التغذية اخلام% 25.4التغذية اخلام 



 

 

يــت 5700(م 5371: وعنــد ظــروف تفاعــل) 9(ويف مثــال  ســكال  6.9وضــغط ) فهر   ميجا
  نيـــوتن  160، ونســبة هيـــدروجني مبــادة التغذيــة اخلــام مقــدارها )بوصــة مربعــة/ رطــل 1014.7(
ــــ )SCFB 1000( 3م/3م ـــة اخلـــام  MCR، كـــان خفـــض حمتـــوى ال لـــوزن % 17.5مبـــادة التغذي

يــت 5750(م 5399وعنــد درجــة حــرارة . العتمــاد علــى وزن مــادة التغذيــة اخلــام وعنــد ) فهر
يف مـــادة  MCRني مبـــادة التغذيـــة اخلـــام، كـــان خفـــض حمتـــوى الــــ نفـــس الضـــغط ونســـبة اهليـــدروج 5 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اخلـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   التغذيــــــ
  . العتماد على وزن مادة التغذية اخلام% 19

مبــــادة التغذيــــة اخلــــام أن احملفــــزات املعدنيــــة غــــري  MCRويظهــــر هــــذا اخلفــــض الزائــــد يف حمتــــوى الـــــ 
ــــ ) 10(و) 6(احملمصـــة للعمـــودين  احلـــرارة املرتفعـــة  عنـــد درجـــات MCRتســـهل خفـــض حمتـــوى ال

 10  ).9(و) 6(أكثر من احملفزات املعدنية غري احملمصة للعمودين 

) 0.8مقــداره  TAN(مرتفــع نســبياً  TANوتظهــر هــذه األمثلــة أن تالمــس مــادة تغذيــة خــام ذات 
مــع حمفــز واحــد أو أكثــر ينــتج املنــتج اخلــام أثنـــاء احلفــاظ علــى ثبــات خلــيط مــادة التغذيــة اخلـــام 

متصـــاص ضـــئيل نســـبياً للهيـــدروجني الصـــايف والنـــاتج اإلمجـــايل وكانـــت خـــواص املنـــتج اخلـــام . و
على األكثر مـن نفـس خـواص مـادة التغذيـة اخلـام يف حـني كانـت اخلـواص املنتقـاة % 70املنتقاة 

 15  .من نفس خواص مادة التغذية اخلام% 30 -20للمنتج اخلام ضمن 

لتحديــد ومثلمــا هــو مبــني يف جــدول  متصــاص إنتــاج كــل منــ) 4(ومت  تج مــن املنتجــات اخلــام 
ت اخلـام مقـداره  لتغـذ وكـان لتلـك . تقريبـاً ) SCFB 275( 3م/3نيـوتن م 44هيدروجني صايف 

علــى األكثــر مــن مــادة التغذيــة اخلــام، ومتوســط حملتــوى % 4مقــداره  TANاملنتجــات متوســط للـــ
V/Ni  على األكثر مـن حمتـوى % 61إمجايل مقدارهV/Ni تغذيـة اخلـام، يف حـني اإلمجـايل ملـادة ال

وكـان متوسـط احملتـوى املتبقـي لكــل . 3ملـادة التغذيـة اخلـام أكثــر مـن  P -مت احلفـاظ علـى القيمـة  20 



 

 

 VGOوكـان متوسـط حمتـوى الــ . من احملتوى املتبقـي ملـادة التغذيـة اخلـام% 90 – 88منتج خام 
اذبيــة الـــ وكــان متوســط ج. للمنــتج اخلــام VGOمــن حمتــوى الـــ % 117 -115لكــل منــتج خــام 

API  من جاذبيـة الــ % 117  -110لكل منتج خامAPI  ملـادة التغذيـة اخلـام، يف حـني كانـت
  .على األكثر من لزوجة مادة التغذية اخلام% 45لزوجة كل منتج خام 

 5  ): 14 -12(األمثلة 

 180تالمس مادة تغذية خام مع حمفزات هلا توزيع حجم مسام بقطر مسام متوسط مقداره 
  :على األقل مع أقل استهالك للهيدروجنيأجنسرتوم 
وكـل ) فيما عدا عـدد وحمتـوى منـاطق الـتالمس(، كان كل جهاز املفاعل )14 -12(يف األمثلة 

طريقــة لتحويــل احملفــز إىل كربتيــدات وكــل طريقــة فصــل للنــاتج اإلمجــايل وكــل حتليــل للمنــتج اخلــام 
. ع حجم معـادل مـن كربيـد السـيليكونومت خلط كل احملفزات م). 5(مماثل ملا مت وصفه يف مثال  10 

وكـــان تـــدفق مـــادة التغذيـــة اخلـــام إىل كـــل مفاعـــل مـــن اجلـــزء العلـــوي للمفاعـــل إىل اجلـــزء الســـفلي 
. ومت وضع كربيد سيليكون عند اجلزء السفلي لكل مفاعل ليعمل كمادة حاملـة سـفلية. للمفاعل

يط احملفــــز وكربيــــد وبعــــد أن مت وضــــع خمــــال. وأحتــــوى كــــل مفاعــــل علــــى منطقــــة تالمــــس واحــــدة
السيليكون يف منطقة التالمس لكـل مفاعـل، مت وضـع كربيـد سـيليكون علـى اجلـزء العلـوي ملنطقـة 

ومت . الـــتالمس العلويـــة ملـــلء احليـــز امليـــت وتعمـــل املنطقـــة كمنطقـــة تســـخني متقـــدم يف كـــل مفاعـــل 15 

ة حتميــــل كــــل مفاعــــل إىل فــــرن لينــــدبرج الــــذي تضــــمن ثالثــــة منــــاطق تســــخني تتطــــابق مــــع منطقــــ
ومت تالمس مادة التغذيـة اخلـام مـع كـل . التسخني املتقدم ومنطقة التالمس واملادة احلاملة السفلية

  . حمفز يف وجود غاز هيدروجني

علــى اجلــزء العلــوي لكربيــد الســيليكون ) 3ســم 40(ومت وضــع خلــيط للمحفــز وكربيــد الســيليكون 
لنســبة ملثــال . لتكــوين منطقــة الــتالمس ديوم مثلمــا مت ، كــان احملفــز ع)12(و بــارة عــن حمفــز الفــا 20 

لنســـبة ملثـــال ). 2(حتضـــريه يف مثـــال  ، كـــان احملفـــز عبـــارة عـــن حمفـــز موليبـــدنوم مثلمـــا مت )13(و



 

 

لنســـبة ملثـــال ). 2(حتضـــريه يف مثـــال  ، كـــان احملفـــز عبـــارة عـــن حمفـــز املولبيـــدنوم مثلمـــا مت )13(و
لنســبة ملثــال ). 3(حتضــريه يف املثــال  ديوم / فــز عبــارة عــن حمفــز املوليبــدنوم، كــان احمل)14(و الفــا

  ).4(مثلما مت حتضريه يف املثال 

كانت نسبة اهليدروجني إىل مادة التغذية : كالتايل) 14 -12(وكانت ظروف التالمس لألمثلة 
، وكانــت السـرعة الفراغيــة للســائل )SCFB 1000( 3م/ 3نيــوتن م 160اخلـام املتــوافرة للمفاعـل  5 

سـكال  6.9وكـان الضـغط   1-ساعة 1يف الساعة  ومت ). بوصـة مربعـة/ رطـل 1014.7(ميجا
ً تســــخني منــــاطق الــــتالمس إىل  يــــت 5650(م 5343تصــــاعد خــــالل فــــرتة مــــن الــــزمن )  فهر

  .ساعة 360ساعة لفرتة تشغيل إمجالية مقدارها  120م ملدة 5343واحلفاظ عليها عند 

  فصــلها مثلمــا ســبق وصــف ذلــك يف مثــال ومت خــروج النــواتج اإلمجاليــة مــن منــاطق الــتالمس ومت 
،  )12(ويف مثـال . ومت حتديد إمتصاص اهليدروجني الصايف أثناء التالمس لكل نظـام حمفـز). 5( 10 

، وكـــان للمنـــتج )SCFB  65 -( 3م/ 3نيـــوتن م 10.7 –كـــان أمتصـــاص اهليـــدروجني الصـــايف 
يف يف مــدى مــن ، كــان إمتصــاص اهليــدروجني الصــا)13(ويف مثــال . 6.75مقــداره  TANاخلــام 
يف مــدى مــن  TANوكــان للمنــتج اخلــام ) SCFB  18.7 – 13.9( 3م/ 3نيــوتن م 3 – 2.2
، كــان امتصــاص اهليــدروجني الصــايف أثنــاء تالمــس مــادة التغذيــة )14(ويف مثــال . 0.5 -0.3

ديوم يف مـدى مـن / اخلام مع حمفز املوليبـدنوم / 3نيـوتن م 0.6إىل  3م/ 3نيـوتن م 0.05 –الفـا 15 

  .0.5 -0.2يف مدى من  TANوكان للمنتج اخلام ) SCFB 4إىل  SCFB  0.36 -( 3م

ومت مــن قــيم إمتصــاص اهليــدروجني الصــايف أثنــاء الــتالمس تقــدير أنــه مت إنتــاج هيــدروجني مبعــدل 
ديوم) SCFB  65( 3م/ 3نيــوتن م 10.7مقــداره  . أثنــاء تالمــس مــادة التغذيــة اخلــام وحمفــز الفــا

لنســبة ملقــدار ويســمح إنتــاج اهليــدروجني ســتخدام أقــل للهيــدروجني يف العمليــة   أثنــاء الــتالمس 



 

 

وتتجــه . اهليــدروجني املســتخدم يف عمليــات تقليديــة لتحســني خــواص املنتجــات اخلــام غــري املفيــدة
  .احلاجة إىل هيدروجني أقل أثناء التالمس إىل خفض تكاليف معاجلة املادة اخلام

إلضافة إىل ذلك، أنتج تالمس ما ديوم منـتج خـام / دة التغذية اخلام مـع حمفـز املوليبـدنوم و الفـا
  . املنتج اخلام الذي مت إنتاجه من حمفز املوليبدنوم مبفرده TANأقل من  TANبه 

 5  ):18 -15(األمثلة 

ديوم وحمفز إضايف   :تالمس مادة تغذية خام مع حمفز فا
، وكــل طريقــة لتحويــل احملفــز )سفيمــا عــدا عــدد وحمتــوى منــاطق الــتالم(كــان كــل جهــاز املفاعــل 

لكربتيــدات، وكــل طريقــة لفصــل منــتج إمجــايل وكــل حتليــل ملنــتج خــام متماثــل مــع مــا مت وصــفه يف 
ومت خلط كـل احملفـزات مـع كربيـد سـيليكون يف نسـبة حجميـة مقـدارها جـزئني  كربيـد ). 5(مثال 

دفق مـادة التغذيـة اخلـام وكـان تـ. سيليكون إىل جزء واحد حمفز ما مل يتم بيان ذلك بطريقة أخـرى 10 

ومت وضــــع كربيــــد . خــــالل كــــل مفاعــــل مــــن اجلــــزء العلــــوي للمفاعــــل إىل اجلــــزء الســــفلي للمفاعــــل
ويكـــون لكـــل مفاعـــل . ســـيليكون عنـــد اجلـــزء الســـفلي لكـــل مفاعـــل ليعمـــل كمـــادة حاملـــة ســـفلية

يكون كربيـد السـيل/ وبعـد أن مت وضـع خمـاليط احملفـز. منطقة تالمس سفلية ومنطقة تالمس علوية
يف منـــاطق الـــتالمس لكـــل حمفـــز، مت وضـــع كربيـــد ســـيليكون علـــى اجلـــزء العلـــوي ملنطقـــة الـــتالمس 

ومت حتميــل كــل مفاعــل . العلويــة ملــلء احليــز امليــت والعمــل كمنطقــة تســخني متقــدم يف كــل مفاعــل 15 

إىل فرن ليندبرج الذي مت تضـمينه أربعـة منـاطق تسـخني منـاظرة ملنطقـة التسـخني املتقـدم ومنطقـيت 
  .لتالمس واملادة احلاملة السفليةا

ديوم مثلما مت وصف ذلك يف مثال  واستخدامه مع احملفـز ) 2(ومت يف كل مثال حتضري حمفز الفا
  .اإلضايف



 

 

يف منطقـة الـتالمس ) 3سـم 45(كربيد سيليكون / ، مت وضع خليط حملفز إضايف)15(ويف مثال 
لطريقــة الســفلية، مــع احملفــز اإلضــايف الــذي يكــون عبــارة عــن حمفــ ز املوليبــدنوم الــذي مت حتضــريه 

ديوم ). 3(املـــذكورة يف مثـــال  يف ) 3ســـم 15(كربيـــد الســـيليكون / ومت وضـــع خلـــيط حمفـــز الفـــا
  .منطقة التالمس العلوية

يف منطقـة الـتالمس ) 3سـم 30(كربيد سيليكون / ، مت وضع خليط حملفز إضايف)16(ويف مثال  5 

لطريقــة الســفلية، مــع احملفــز اإلضــايف الــذي يكــ ون عبــارة عــن حمفــز املوليبــدنوم الــذي مت حتضــريه 
ديوم ). 3(املـــذكورة يف مثـــال  يف ) 3ســـم 30(كربيـــد الســـيليكون / ومت وضـــع خلـــيط حمفـــز الفـــا

  .منطقة التالمس العلوية

يف منطقـة الـتالمس ) 3سـم 45(كربيد سيليكون / ، مت وضع خليط حملفز إضايف)17(ويف مثال 
ديوم مثلمـا مت حتضـريه / اإلضايف الذي يكون عبـارة عـن حمفـز املوليبـدنوم السفلية، مع احملفز  الفـا 10 

ديوم ). 4(يف مثــــال  يف منطقــــة ) 3ســــم 15(كربيــــد الســــيليكون / ومت وضــــع خلــــيط حمفــــز الفــــا
  .التالمس العلوية

 Pyrex®  (Glass Works Corporation, New York, U.S.A.)، مت وضـع خـرزات)18(ويف مثـال 
  . كل منطقة تالمسيف) 3سم30(

ــــه اخلــــواص ) 18 -15(لألمثلــــة ) حــــوض ســــانتوس، مــــن الربازيــــل(ومتــــت تغذيــــة خــــام  الــــذي ل 15 

لشـــكل )5(امللخصـــة يف جـــدول  وتـــدفقت مـــادة التغذيـــة . إىل اجلـــزء العلـــوي للمفاعـــل) 17(، 
اخلـــام مـــن خـــالل منطقـــة التســـخني املتقـــدم ومنطقـــة الـــتالمس العلويـــة ومنطقـــة الـــتالمس الســـفلية 

ملفاعـــلواملـــ ومت تالمـــس مـــادة التغذيـــة اخلـــام مـــع كـــل حمفـــز يف وجـــود غـــاز . ادة احلاملـــة الســـفلية 
كانـت نسـبة غـاز اهليـدروجني إىل مـادة : وكانت ظـروف الـتالمس لكـل مثـال كالتـايل. هيدروجني

ســاعة األوىل  86ملــدة الـــ ) SCFB 1000( 3م/ 3نيــوتن م 160التغذيــة اخلــام املتــوفرة للمفاعــل  20 



 

 

للفـــرتة الزمنيـــة املتبقيـــة، وكانـــت الســـرعة الفراغيـــة للســـائل يف ) SCFB 500( 3م/ 3م نيـــوتن 80و
ســــكال  6.9وكــــان الضــــغط  1-ســــاعة 1الســــاعة  ومت ). بوصــــة مربعــــة/رطــــل 1014.7(ميجا

ً إىل  يـــــت 5650(م 5343تســـــخني منـــــاطق الـــــتالمس تصـــــاعد خـــــالل فـــــرتة مـــــن الـــــزمن ) فهر
  .ساعة 1400تشغيل الكلية البالغة م خالل فرتة ال5343واحلفاظ عليها عند 

الــذي لــه توزيــع ) 5(وتظهــر تلــك األمثلــة أن تالمــس مــادة تغذيــة خــام مــع حمفــز معــدن العمــود  5 

الشـرتاك مـع حمفـز إضـايف لـه توزيـع  350حجم مسامي بقطـر مسـام متوسـط مقـداره  أجنسـرتوم 
ر أجنســــرتوم ويف وجــــود مصــــد 300 -250حجــــم مســــام بقطــــر مســــام متوســــط يف مــــدى مــــن 

لنســـبة لـــنفس خـــواص مـــادة التغذيـــة  خلـــواص الـــيت  يـــتم تغيريهـــا  للهيـــدروجني، ينـــتج منـــتج خـــام 
لنســبة لــنفس  اخلــام، يف حــني يــتم فقــط تغيــري مقــادير ضــئيلة مــن اخلــواص األخــرى للمنــتج اخلــام 

ومت بشكل إضايف مالحظـة إمتصـاص ضـئيل نسـبياً للهيـدروجني أثنـاء . خواص مادة التغذية اخلام 10 

  .اجلة مبادة التغذية اخلاماملع

لتحديــد ومثلمــا هــو مبــني يف جــدول  مقــداره  TAN، كــان للمنــتج اخلــام )17(لشــكل ) 5(و
وكــان لكــل املنتجــات ). 17 -15(مــادة التغذيــة اخلــام لألمثلــة  TANعلــى األكثــر مــن % 15

ى علــــى األكثــــر وحمتــــو % 44مقــــداره  Fe/V/Niحمتــــوى ) 17 -15(اخلــــام املنتجــــة يف األمثلــــة 
لنســــبة لــــنفس % 75علــــى األكثــــر ولزوجــــة مقــــدارها % 50أكســــجني مقــــداره  علــــى األكثــــر  15 

 -15(وبشكل إضايف، كان لكل املنتجات اخلام املنتجـة يف األمثلـة . اخلواص مبادة التغذية اخلام
  .ملادة التغذية اخلام APIمن جاذبية الـ % 103 -100مقدارها  APIجاذبية ) 17

يف مثــال (ج املنــتج اخلــام الــذي مت إنتاجــه حتــت ظــروف غــري حفزيــة وعلــى العكــس مــن ذلــك، أنــت
لنســبة للزوجــة وجاذبيــة الـــ   APIمنــتج بلزوجــة زائــدة وجاذبيــة ) 18 ملــادة التغذيــة  APIمنخفضــة 



 

 

أو /املــنخفض اســتنتاج أنــه مت بــدء التكويــك و APIوميكــن مــن اللزوجــة الزائــدة وجاذبيــة الـــ . اخلــام
  .مبلمرة مادة التغذية اخلا

  ):19(مثال رقم 
  :تالمس مادة تغذية خام عند سرعات فراغية خمتلفة للسائل يف الساعة

ويـــتم إدراك ). 6(كانـــت نظـــم الـــتالمس واحملفـــزات متماثلـــة مثلمـــا مت وصـــف ذلـــك يف مثـــال رقـــم  5 

ت اخلام يف جدول  كانـت : وكانـت ظـروف الـتالمس كالتـايل). 18(بشـكل ) 6(خواص التغذ
   1000(  3م/3نيـــوتن م 160إىل مـــادة التغذيـــة اخلـــام املتـــوفرة للمفاعـــل  نســـبة غـــاز اهليـــدروجني

SCFB( سكال  6.9، وكان الضغط وكانت درجة حـرارة ) بوصة مربعة/ رطل 1014.7(ميجا
يــت 5700(م 5371منــاطق الــتالمس  دة )19(ويف مثــال . إلمجــايل زمــن التشــغيل) فهر ، مت ز

إىل   1-ســــاعة1اء الــــتالمس خــــالل فــــرتة مــــن الــــزمن مــــن الســـرعة الفراغيــــة للســــائل يف الســــاعة أثنــــ 10 

دة السـرعة الفراغيـة  48ملدة  1-ساعة12، واحلفاظ عليها عند  1-ساعة12 سـاعة ومت بعدئـذ ز
  .ساعة 96ملدة  1-ساعة 20.7واحلفاظ عليها عند  1-ساعة 20.7للسائل يف الساعة إىل 

ــــ )19(ويف مثـــال  ــــ  TAN، مت حتليـــل املنـــتج اخلـــام لتحديـــد ال  VGOواللزوجـــة والكثافـــة وحمتـــوى ال
واحملتــوى املتبقــي وحمتــوى الــذرات غــري املتجانســة وحمتــوى املعــادن يف األمــالح املعدنيــة لألمحــاض 

ـــة للســـائل يف الســـاعة عنـــد  ـــاء الفـــرتات الزمنيـــة الـــيت كانـــت فيهـــا الســـرعة الفراغي  15 12العضـــوية أثن

) 6(ة خلـواص املنتجـات اخلـام يف جـدول ويتم بيان القيم املتوسط .1-ساعة 20.7وعند  1-ساعة
  ). 18(بشكل 

مـنخفض  TAN) 19(، كـان للمنـتج اخلـام ملثـال )18(بشـكل ) 6(ومثلما هـو مبـني يف جـدول 
لنســبة لـــ    APIولزوجــة مــادة التغذيــة اخلــام يف حــني كانــت جاذبيــة الـــ  TANولزوجــة منخفضــة 

وكانـت النسـبة الوزنيـة حملتـوى الــ . امللتغذيـةاخل APIمـن جاذبيـة الــ% 110 -104للمنتج اخلـام  20 



 

 

MCR  لنســبة حملتــوى الـــC5  ومت خفــض جممــوع حمتــوى الـــ . علــى األقــل 1.5أســفلتيناتMCR  
لنسبة جملموع حمتـوى الــ  C5والـ  . أسـفلتينات ملـادة التغذيـة اخلـام C5وحمتـوى الــ  MCRأسفلتينات 

ـــ  ـــ لنســبة حمل MCRوميكــن مــن النســبة الوزنيــة حملتــوى ال أســفلتينات واجملمــوع املــنخفض  C5تــوى ال
ت  C5والـــ   MCRحملتــوى الـــ  أســفلتينات إســتنتاج أنــه يــتم خفــض األســفلتينات فضــًال عــن املكــو

ســيوم . الـيت يكـون هلـا ميـل لتكـوين فحـم الكـوك وكــان للمنـتج اخلـام أيضـاً حمتـوى إمجـايل مـن البو 5 

كثــر مــن احملتــوى اإلمجــايل لــنفس املعــادن علــى األ% 60والصــوديوم والزنــك والكالســيوم مقــداره 
   -80وكـــــــــــــــــــان حمتـــــــــــــــــــوى الكربيـــــــــــــــــــت يف املنـــــــــــــــــــتج  اخلـــــــــــــــــــام . مبـــــــــــــــــــادة التغذيـــــــــــــــــــة اخلـــــــــــــــــــام

  .من حمتوى الكربيت يف مادة التغذية اخلام% 90

أنه ميكن التحكم يف ظروف الـتالمس حبيـث تكـون السـرعة الفراغيـة ) 19(و) 6(ويظهر املثاالن 
ملقارنــة مــع العمليــة 1-ســاعة 10لــتالمس تكــون أكثــر مــن للســائل يف الســاعة خــالل منطقــة ا  ، 10 

، إلنتاج منتجات خام خبواص 1-ساعة 1اليت يكون هلا سرعة فراغية للسائل يف الساعة مقدارها 
وتسمح القدرة على التغيري اإلنتقائي خلاصية معينة ملادة التغذية اخلام عند سرعات فراغيـة . مماثلة

حجــــام خمفضــــة  1-ســــاعة 10لســــائل يف الســــاعة تزيــــد عــــن  جــــراء عمليــــة الــــتالمس يف أوعيــــة 
جــراء معاجلــة ملــواد خــام . ملقارنــة مــع األوعيــة املتاحــة جتــارً  وميكــن لوعــاء حبجــم صــغري الســماح 

 15  ). مثل املرافق البعيدة عن الشاطئ(غري مفيدة مبواقع اإلنتاج اليت تتضمن تضيق على احلجم 

  ):20(مثال رقم 
  :ية خام عند درجة حرارة تالمس خمتلفةتالمس مادة تغذ

ومتـت إضـافة مـادة التغذيـة ). 6(كانت نظم الـتالمس واحملفـزات مماثلـة ملـا مت وصـفه يف مثـال رقـم 
إىل اجلــزء العلــوي للمفاعــل ) 19(يف شــكل ) 7(اخلــام الــيت هلــا اخلــواص املدرجــة يف جــدول رقــم 

ومت تشــغيل . روجني إلنتــاج منــتج خــاموتالمســها مــع احملفــزين يف منطقــيت الــتالمس يف وجــود هيــد 20 

  .منطقيت التالمس عند درجات حرارة خمتلفة



 

 

كانــت الســرعة الفراغيــة للســائل يف : وكانــت ظــروف الــتالمس يف منطقــة الــتالمس العلويــة كالتــايل
 5500(م 5260، وكانــــــت درجــــــة احلــــــرارة يف منطقــــــة الــــــتالمس العلويــــــة 1-ســــــاعة 1الســــــاعة 
يـــت ) SCFB 1000( 3م/3نيـــوتن م 160جني ملـــادة التغذيـــة اخلـــام وكانـــت نســـبة اهليـــدرو ) فهر

سكال  6.9وكان الضغط    ). بوصة مربعة/رطل 1014.7(ميجا

كانــت الســرعة الفراغيــة لســائل يف : وكانــت ظــروف الــتالمس يف منطقــة الــتالمس الســفلية كالتــايل 5 

 5600(م 5315، وكانــــــت درجــــــة احلــــــرارة يف منطقــــــة الــــــتالمس العلويــــــة 1-ســــــاعة 1الســــــاعة 
يـــت ) SCFB 1000( 3م/3نيـــوتن م 160وكانـــت نســـبة اهليـــدروجني ملـــادة التغذيـــة اخلـــام ) فهر

سكال  6.9وكان الضغط    ).بوصة مربعة/رطل 1014.7(ميجا

ومت خــروج النــاتج اإلمجــايل مــن منطقــة الــتالمس الســفلية وإدخالــه إىل فاصــل الطــور الغــازي عــن 
ومت . ئل فصـل النــاتج اإلمجــايل إىل املنـتج اخلــام وغــازومت يف فاصــل الطورالغـازي عــن الســا. السـائل 10 

ً حتليل املنتج اخلام لتحديد الـ    .أسفلتينات C5وحمتوى الـ  TANدور

ويــتم إدراج متوســط القــيم خلــواص املنــتج اخلــام الــذي مت احلصــول عليــه أثنــاء التشــغيل يف جــدول 
أسفلتينات مقداره  C5وحمتوى  9.3مقداره  TANوكان ملادة التغذية اخلام ). 19(، بشكل )7(

وكــان للمنــتج اخلــام متوســط للـــ . أســفلتينات بكــل جــم مــن املنــتج اخلــام C5جــم مــن الـــ  0.055
TAN  ومتوسـط حملتـوى  0.7مقـدارهC5  جـم مـن الــ 0.039أسـفلتينات مقـداره C5  أسـفلتينات 15 

لـى األكثـر مـن ع% 71أسـفلتينات للمنـتج اخلـام  C5وكـان حمتـوى الــ . بكل جم مـن املنـتج اخلـام
  .أسفلتينات للمنتج اخلام C5حمتوى الـ 

ســـيوم والصـــوديوم يف املنـــتج اخلـــام  علـــى األكثـــر مـــن احملتـــوى % 53وكـــان احملتـــوى اإلمجـــايل للبو
علــى األكثــر مــن % 10املنــتج اخلــام  TANوكــان . اإلمجــايل لــنفس املعــادن يف مــادة التغذيــة اخلــام

TAN لى قيمة ومت احلفاظ ع. مادة التغذية اخلام- P  20  .أو أكثر أثناء التالمس 1.5مقدارها 



 

 

العلويـة يف (، املتضـمنة مليـل درجـة حـرارة الـتالمس األوىل )20(و) 6(ومثلما مت البيـان يف املثـالني 
لتعزيــز ) الســفلية يف هــذه احلالــة(إىل أن تكــون أقــل مــن درجــة حــرارة الــتالمس الثانيــة ) هــذه احلالــة

ـــ  ـــ أســفلتينات يف C5خفــض حمتــوى ال لنســبة حملتــوى ال أســفلتينات ملــادة التغذيــة  C5 املنــتج اخلــام 
  .اخلام

سـتخدام  ومت بشكل إضايف تعزيز خفض حمتوى املعادن يف األمالح املعدنيـة لألمحـاض العضـوية  5 

ســــيوم . فــــروق درجــــة احلــــرارة املقننــــة ومت علــــى ســــبيل املثــــال تعزيــــز خفــــض احملتــــوى اإلمجــــايل للبو
سـيوم والصـوديوم ) 20(خلام من املثال والصوديوم للمنتج  ا لنسبة خلفض احملتوى اإلمجايل للبو

بــت نســبياً خللــيط مــادة التغذيــة اخلــام) 6(للمنــتج اخلــام مــن املثــال  النــاتج اإلمجــايل، / مــع تركيــز 
لقيمة    .P -بكل مثال مثلما مت قياس ذلك 

زا لــة املركبــات ذات الــوزن اجلزيئــي ويســمح اســتخدام درجــة حــرارة منخفضــة ملنطقــة تالمــس أوىل  10 

ـــ (العــايل  الــيت متيــل إىل تكــوين ) أو األمــالح املعدنيــة لألمحــاض العضــوية/أســفلتينات و C5مثــل ال
أو /مثـــل األصـــماغ و(أو اللزوجـــة /أو مركبـــات تضـــمن خـــواص ماديـــة مثـــل الليونـــة و/بـــوليمرات و
زالـة تلـك املركبـات قبـل وتسمح إزالة تلك املركبـات عنـد درجـة حـرارة من). أنواع القطران خفضـة 

أن تسد احملفزات وتغلفها، وبذلك تزيد من عمر احملفزات اليت تعمل عند درجـات احلـرارة املرتفعـة 
 15  .واليت يتم وصفها بعد منطقة التالمس األوىل

  ):21(مثال رقم 
  :تالمس مادة تغذية خام وحمفز كمالط

جــم  4 – 0.02جــم أو  5 – 0.0001(أو حمفــز الطلــب /ميكــن للمحفــز املعــدين الســائب و
يف بعــض النمــاذج أن يكــون يف صــورة مــالط ) جــم مــن مــادة التغذيــة اخلــام 100مــن احملفــز بكــل 

م 5425 -85درجـة حـرارة يف مـدى مـن : مع مادة التغذية اخلام والتفاعل حتت الظروف التاليـة 20 



 

 

يت 5797 -185( سكال، ونسـبة مـن مصـدر 10 -0.5وضغط يف مدى من ) فهر  ميجا
وبعــد . لفـرتة مـن الـزمن 3م/3نيـوتن م 1600 -16للهيـدروجني إىل مـادة التغذيـة اخلـام مقـدارها 

أو مــادة التغذيــة اخلــام /فــرتة تفاعــل كافيــة إلنتــاج املنــتج اخلــام، يــتم فصــل املنــتج اخلــام عــن احملفــز و
ســتخدام جهــاز فصــل، مثــل مرشــح و ــ. أو طــرد مركــزي/املتبقيــة  وي وميكــن للمنــتج اخلــام أن حيت

ديوم وحمتــــوى /أو النيكــــل و/متغــــري وحمتــــوى مــــن احلديــــد و TANعلــــى  أســــفلتينات  C5أو الفــــا 5 

لنسبة ملادة التغذية اخلام   .منخفض 

وســيتم إيضــاح تعــديالت أخــرى ومنــاذج بديلــة للمظــاهر املختلفــة لالخــرتاع إىل املهــرة يف الفــن يف 
إيضـــاحي فقـــط وبغـــرض وطبقـــاً لـــذلك، يـــتم تفســـري هـــذا الوصـــف كوصـــف . ضـــوء هـــذا الوصـــف

وينبغـي إدراك أنـه يـتم أخـذ صـور االخـرتاع . إيضاح الطريقة العامة لتنفيذ االخرتاع للمهرة يف الفـن
وميكــــن اســــتبدال العناصــــر واملــــواد املوضــــحة . املبينــــة واملشــــروحة يف هــــذه الوثيقــــة كأمثلــــة للنمــــاذج 10 

تخدام خــــواص معينــــة واملــــذكورة يف هــــذه الوثيقــــة وميكــــن عكــــس األجــــزاء والعمليــــات وميكــــن اســــ
لالخرتاع بشكل مستقل، وميكن إيضاحها كلها للشخص املاهر يف الفن بعد االستفادة مـن هـذا 

الخــرتاع وميكــن إجــراء تعــديالت يف العناصــر املــذكورة يف هــذه الوثيقــة بــدون . الوصــف اخلــاص 
  .االبتعاد عن روح وجمال االخرتاع مثلما مت وصفه يف عناصر احلماية التالية

15 
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  :طريقة إلنتاج منتج خام، حيث تشتمل على ما يلي -1
مالمســـــة تيـــــار تغذيـــــة خـــــام لواحـــــد أو أكثـــــر مـــــن احملفـــــزات يف وجـــــود مصـــــدر  

هيدروجني غازي إلنتاج منتج كلي يشتمل علـى املنـتج اخلـام، حيـث يكـون املنـتج اخلـام 
سكال 0.101درجة مئوية و 25ئًال عند خليطًا سا    .ميجا 

حيــث يكــون واحــد أو أكثــر مــن احملفــزات عبــارة عــن حمفــزات مدعومــة وتعتــرب الدعامــة 
إىل  5مسامية حيث تشتمل احملفزات على واحـد أو أكثـر مـن املعـادن يف األعمـدة مـن 

كثــر مــن أو واحــد أو أكثــر مــن املعــادن اخلاصــة بواحــد أو أ/مــن اجلــدول الــدوري و 10
  ؛ و10إىل  5املعادن يف األعمدة من 

 50الـــــتحكم يف ظـــــروف الـــــتالمس عنـــــد درجـــــة حـــــرارة يف نطـــــاق يـــــرتاوح بـــــني   
ســـكال ونســـبة  20و 0.1درجـــة مئويـــة وضـــغط يف نطـــاق يـــرتاوح بـــني  500و ميجـــا 

نـو  100،000 - 0.1مصدر هيدروجني غازي لتيار التغذيـة اخلـام يف النطـاق مـن 
، ومعـــدل امتصـــاص هيـــدروجني h-1 30-0.1النطـــاق مـــا بــني يف  LHSVو 3م/3مــرت

مــــرت مكعــــب  30إىل  10أو  50إىل  5أو  80إىل  1صــــاٍف يف نطــــاق يــــرتاوح بــــني 
عادي ملصدر اهليدروجني الغازي لكل مرت مكعب من تيار التغذية اخلام لتثبيط الفصـل 

كــل مــن تيــار   املرحلــي لتيــار التغذيــة اخلــام أثنــاء الــتالمس، حيــث حيتــوي كــل مــن حيتــوي
وحمتـــوى املتبقـــي مـــن الكربـــون  C5التغذيـــة اخلـــام واملنـــتج اخلـــام علـــى حمتـــوى األســـفلتني 

ويتم أيًضا التحكم يف ظروف التالمس حيث تكون نسبة الوزن حملتـوى ) MCR(الدقيق 
للمنــتج اخلــام  C5للمنــتج اخلــام حملتــوى األســفلتني ) MCR(املتبقــي مــن الكربــون الــدقيق 

  .1.9إىل  1.3أو  2.0إىل  1.2يف نطاق من 



 

 

1  
2  
3 

  

، حيــث يشــتمل واحــد أو أكثــر مــن احملفــزات 1الطريقــة وفًقــا لعنصــر احلمايــة رقــم  -2
أو واحـد أو أكثـر مـن مركبـات واحـد أو /جلـدول الـدوري و 6على معادن من العمـود 
  .6أكثر من معادن العمود 

1  
2 

  

واحــد أو أكثــر مــن احملفــزات ، حيــث يشــتمل 1الطريقــة وفًقــا لعنصــر احلمايــة رقــم  -3
  .على فانديوم أو مولبدينوم أو تنجسنت أو خليط منهم

1  
2  
3 

  

، حيـث حيتـوي مـا ال يقـل عـن 3إىل  1الطريقة وفًقا ألي من عناصـر احلمايـة مـن  -4
واحـــد مـــن احملفـــزات علـــى توزيـــع حجـــم مســـام ذي قطـــر مســـامي متوســـط لتويـــع حجـــم 

  .Å 230أو  Å 180أو  Å 90أو  Å 60مسامي ملا ال يقل عن 

1  
2  
3  
4 

  

، حيــث حيتــوي واحــد علــى 45إىل  1الطريقــة وفًقــا ألي مــن عناصــر احلمايــة مــن  -5
مـن % 60األقل من احملفزات على توزيع حجم مسامي، حيـث حيتـوي مـا ال يقـل عـن 

أو  Å 70إمجايل عدد املسامات يف توزيع احلجم املسـامي علـى قطـر مسـامي يف نطـاق 
45 Å  35أو Å  25أو Å من القطر املسامي املتوسط.  

1  
2  
3  
4  
5 

، حيــث يكــون إمجــايل حمتــوى 5إىل  1الطريقــة وفًقــا ألي مــن عناصــر احلمايــة مــن  -6
لتيار تغذية ) MCR(لتيار تغذية خام وحمتوى املتبقي من الكربون الدقيق  C5األسفلتني 
مـن الكربـون الـدقيق  ملنتج خـام وحمتـوى املتبقـي C5، وإمجايل حمتوى أسفلتني Sخام هو 

)MCR ( ملنــتج خـــام هــوS' ويـــتم الـــتحكم يف ظــروف املالمســـة أيًضــا حيـــث تكـــون ،S '
كمـا هـو حمـدد بواسـطة   C5، بينمـا يكـون حمتـوى أسـفلتني Sمـن % 90هي حبد أقصى 



 

 

6  
7 

  

ASTM Method D2007  ويكون احملتوى املتبقـي مـن الكربـون الـدقيق)MCR ( كمـا هـو
  .ASTM D4530حمدد بواسطة طريقة 

1  
2  
3  
4  
5  
  

، حيـــث حيتـــوي تيـــار التغذيـــة 6إىل  1الطريقـــة وقًفـــا ألي مـــن عناصـــر احلمايـــة مـــن  -7
جــرام لكــل جــرام مــن  0.00002ملــا ال يقــل عــن  Ni/V/Feاخلــام علــى إمجــايل حمتــوى 

المسـة حيـث حيتـوي املنـتج اخلـام علـى املتيار تغذية خام ويتم الـتحكم أيًضـا يف ظـروف 
مـــن تيـــار التغذيـــة  Ni/V/Feحبـــد أقصـــى حملتـــوى % 90حبـــوايل  Ni/V/Feإمجـــايل حمتـــوى 

  .ASTM D5708كما هو موضح بواسطة طريقة   Ni/V/Feاخلام، وحيث يكون حمتوى 

1  
2  
3  
4 

  

، حيـث حيتـوي املنـتج اخلـام علـى إمجـايل حمتـوى 7الطريقة وفًقا لعنصر احلمايـة رقـم  -8
Ni/V/Fe  وى حبـــــــــد أقصـــــــــى حملتـــــــــ% 3أو % 5أو % 10أو% 50ملعـــــــــدلNi/V/Fe 

كمـا هـو حمـدد بواسـطة طريقـة   Ni/V/Feاخلاص بتغذية التيار اخلام، حيث يكون حمتـوى 
ASTM D5708.  

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7 

، حيــث يشــتمل تيــار التغذيــة 8إىل  1الطريقــة وفًقــا ألي مــن عناصــر احلمايــة مــن  -9
مـــن األمحـــاض  اخلـــام علـــى واحـــد أو أكثـــر مـــن أمـــالح املعـــدن القلـــوي لواحـــد أو أكثـــر

العضــوية وواحــد أو أكثــر مــن أمــالح املعــدن األرضــي القلــوي أو األمحــاض العضــوية أو 
خالئـــط منهـــا وحيتـــوي تيـــار التغذيـــة اخلـــام، لكـــل جـــرام مـــن تيـــار التغذيـــة اخلـــام وإمجـــايل 

ة لألمحاض العضوية ملا ال يقل يحمتوى معدن قلوي ومعدن أرضي قلوي يف أمالح معدن
يــتم الــتحكم أيًضــا يف ظــروف الــتالمس حيــث حيتــوي املنــتج جــرام و  0.00001ع ن 

اخلام على إمجايل حمتوى معدن قلـوي ومعـدن أرضـي قلـوي يف أمـالح معدنيـة لألمحـاض 



 

 

8  
9  

10  
11 

  

حبــد أقصــى مــن حمتــوى املعــدن القلــوي واملعــدن األرضــي القلــوي % 90العضــوية ملعــدل 
يـــث يكـــون حمتـــوى ويف األمـــالح املعدنيـــة لألمحـــاض العضـــوية يف تيـــار التغذيـــة اخلـــام، ح

املعــدن القلــوي واملعــدن األرضــي القلــوي ويف األمــالح املعدنيــة لألمحــاض العضــوية كمــا 
  .ASTM D1318هو حمدد بواسطة طريقة 

1  
2  
3  
4 

  

، حيث حيتوي املنتج اخلام على إمجايل حمتوى 9الطريقة وفًقا لعنصر احلماية رقم  -10
حبـد % 50محاض عضوية ملعدل معدن قلوي ومعدن أرضي قلوي يف أمالح معدنية أل

مـــن حمتـــوى معـــدن قلـــوي حبـــد أقصـــى ومعـــدن أرضـــي قلـــوي يف أمـــالح % 5أقصـــى أو 
  .معدنية ألمحاض عضوية يف تيار تغذية خام

1  
2 

  

، حيـث حيتـوي املنـتج اخلـام 10إىل  1الطريقة وفًقا ألي من عناصر احلماية من  -11
  .0.3أقل من ) TAN(على إمجايل عدد أمحاض 

1  
2  
3 

  

، حيـــث يـــتم إنتـــاج تيـــار 11إىل  1الطريقـــة وفًقـــا ألي مـــن عناصـــر احلمايـــة مـــن  -12
إمجـايل خلـيط /إمجايل خلـيط منـتج أثنـاء الـتالمس وحيتـوي تيـار التغذيـة اخلـام/تغذية خام

  .أثناء التالمس 1.5ملا ال يقل عن  Pاملنتج على قيمة 

1  
2 

  

، حيــث تــتم مالمســة تيــار 12إىل  1الطريقــة وفًقــا ألي مــن عناصــر احلمايــة مــن  -13
  .بعيدة عن الشاطىتغذية املادة اخلام يف منطقة تالمس يف أو مقرتنة بوحدة 

، حيــث تشــتمل الطريقـــة 13إىل  1الطريقــة وفًقــا ألي مـــن عناصــر احلمايــة مـــن  -14 1



 

 

2  
3 

  

ة أو خمتلفــة عــن تيــار تغذيــة اخلــام  أيًضــا علــى جتميــع املنــتج اخلــام مــع مــادة خــام مشــا
  .توليفة لتكوين

1  
2 

  

منــتج خــام أو توليفــة ميكــن احلصــول عليهــا بواســطة طريقــة وفًقــا ألي مــن عناصــر  -15
  .14إىل  1احلماية من 

1  
2 

  

طريقــة إلنتــاج وقــود نقــل أو وقــود تســخني أو مزلقــات أو مــواد كيميائيــة، حيــث  -16
  .15تشتمل على معاجلة منتج خام أو توليفة وفًقا لعنصر احلماية رقم 

1  
2 

  

، حيـث تشـتمل املعاجلـة علـى تقطـري املنـتج 16الطريقة وفًقـا لعنصـر احلمايـة رقـم  -17
  .اخلام أو التوليفة يف واحد أو أكثر من أجزاء التقطري

1  
2 

ــــا لعنصــــر احلمايــــة رقــــم  -18 ، حيــــث تشــــتمل املعاجلــــة علــــى 17أو  16الطريقــــة وفًق
هليدروجني   .املعاجلة 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  
 
 
 
 

)1(جدول رقم   
  المنتج الخامالتغذية بالخام الخاصية 
  5 5مثال 
 TAN 0.8 0.09  
  API  24.9 28.6جاذبية  
3سم/، جم)فهرنهيت 560(م 515.56الكثافة عند    0.90460.8838  
  12.54 11.68 النسبة المئوية للهيدروجين بالوزن 
  86.43 85.24 النسبة المئوية للكربون بالوزن 
لمئوية للكبريت بالوزنالنسبة ا   2.24 0.75  
  0.07 0.29 النسبة المئوية لألكسجين بالوزن 
  0.16 0.19 النسبة المئوية للنتروجين بالوزن 
  0.05 0.05 إجمالي النسبة المئوية للنيتروجين بالوزن  
  7.6 27 نيكل، جزء بالمليون بالوزن 
  14.8 59 فانديوم، جزء بالمليون بالوزن 
نسبة المئوية لوزن مادة الكربون الدقيقة المتبقيةال   6.6 4.4  
C5النسبة المئوية لوزن   اسفلتينات   5.21 2.3  
  22.1 20.5 النسبة المئوية لوزن ناتج التقطير 
  VGO  31.3 31.8النسبة المئوية لوزن  
  25.5 28.3 النسبة المئوية لوزن المادة المتبقية  
  P  4.5 4.5 -القيمة   
سنتي ستوك) فهرنهيت 5100(م 537.8اللزوجة عند    17.4 14.8  

 
)7(شكل رقم   

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

  



 

 

  
 
 
 
 

)2(جدول رقم   
  المنتج الخامالتغذية بالخام الخاصية 
  6 6رقم المثال 
 TAN 10.3 0.42  
  API  13.2 12.5جاذبية  
3سم/، جم)فهرنهيت 560(م 515.56الكثافة عند    0.97760.9824  
  11.71 11.54 النسبة المئوية للهيدروجين بالوزن 
  87.28 86.89 النسبة المئوية للكربون بالوزن 
  0.23 0.31 النسبة المئوية للكبريت بالوزن 
  0.34 0.90 النسبة المئوية لألكسجين بالوزن 
  0.39 0.38 النسبة المئوية للنتروجين بالوزن 
ئوية للنيتروجين القاعدي بالوزن إجمالي النسبة الم   0.14 0.15  
  10.7 13.7 نيكل، جزء بالمليون بالوزن 
  2.9 3.4 فاناديوم، جزء بالمليون بالوزن 
  2.5 19 حديد، جزء بالمليون بالوزن 
  24 37 صوديوم، جزء بالمليون بالوزن 
  6.7 7.2 النسبة المئوية لوزن مادة الكربون الدقيقة المتبقية 
C5النسبة المئوية لوزن   اسفلتينات   4.8 4.8  
  17.8 17.6 النسبة المئوية لوزن ناتج التقطير 
  VGO  44.6 44.1النسبة المئوية لوزن  
  37.8 37.8 النسبة المئوية لوزن المادة المتبقية  
  P  5 5 -القيمة   
سنتي ستوك) فهرنهيت 5100(م 537.8اللزوجة عند    6880 3893  

 
)9(شكل رقم   

 
 
 
 
 

  



 

 

  
 
 
 
 

)3(جدول رقم   
  المنتج الخامالتغذية بالخام الخاصية 
  7 7رقم المثال 
 TAN 3.7 0.16  
  API  15.0 16.2جاذبية  
3سم/، جم)فهرنهيت 560(م 515.56الكثافة عند    0.96590.9582  
  11.6 11.4 النسبة المئوية للهيدروجين بالوزن 
المئوية للكربون بالوزنالنسبة    87.1 87.4  
  0.33 0.43 النسبة المئوية للكبريت بالوزن 
  0.20 0.42 النسبة المئوية لألكسجين بالوزن 
  0.50 0.52 النسبة المئوية للنتروجين بالوزن 
  0.18 0.16 إجمالي النسبة المئوية للنيتروجين بالوزن  
  11.0 12.4 نيكل، جزء بالمليون بالوزن 
  15 19.2 فاناديوم، جزء بالمليون بالوزن 
  0.8 10.4 حديد، جزء بالمليون بالوزن 
  1.9 5.4 كالسيوم، جزء بالمليون بالوزن 
  6 117 صوديوم، جزء بالمليون بالوزن 
  0.6 2.5 زنك، جزء بالمليون بالوزن 
  3 46 بوتاسيوم، جزء بالمليون بالوزن 
ادة الكربون الدقيقة المتبقيةالنسبة المئوية لوزن م   8.3 7.9  
C5النسبة المئوية لوزن   اسفلتينات    6.3  
  19.4 15.6 النسبة المئوية لوزن ناتج التقطير 
  VGO  39.6 37.6النسبة المئوية لوزن  
  40.1 38.8 النسبة المئوية لوزن المادة المتبقية  
وكسنتي ست) فهرنهيت 5100(م 537.8اللزوجة عند    1224 862  

 
)10(شكل رقم   

 
 
 
 

  



 

 

  
 
 
 
 
 
 

)4(جدول رقم   
التغذية  الخاصية

الخام
المنتج 
الخام

المنتج 
 الخام

المنتج 
الخام

المنتج 
 الخام

 

  1011 89  رقم المثال
TAN 0.80.040.04 0.040.05  

  API  19.622.322.95 21.722.9جاذبية 
 560(م 515.56الكثافة عند 

3سم/،جم)فهرنهيت  
0.93630.91980.9162 0.9236 0.9156  

  11.9112.08 11.6812.012.10 النسبة المئوية للهيدروجين بالوزن
  85.9086.25 85.2486.1086.2 النسبة المئوية للكربون بالوزن
  1.81.3 1.911.61.3 النسبة المئوية للكبريت بالوزن

كسجين بالوزنالنسبة المئوية لأل  0.90.150.14 0.150.14  
  0.220.20 0.220.200.19 النسبة المئوية للنتروجين بالوزن

إجمالي النسبة المئوية للنيتروجين 
 بالوزن 

0.06- - - -  

  01414 271815 نيكل، جزء بالمليون بالوزن
  2933 694135 فاناديوم، جزء بالمليون بالوزن

ة المئوية لوزن مادة الكربون الدقيقة النسب
 المتبقية

7.55.85.9 6.56.0  

C5النسبة المئوية لوزن  اسفلتينات   6.04.04.0 3.43.9  
  VGO  30.034.634.6 35.134.8النسبة المئوية لوزن 

  31.231.0 34.931.531.2 النسبة المئوية لوزن المادة المتبقية 
  P ---3.13.2 4.5 3.2 -القيمة  

3م/3أمتصاص الهيدروجين بالنيوتن م  ---29.340.3 18.9 35.3  
م 537.8اللزوجة عند   

سنتي ستوك) فهرنهيت 5100(  
17762.659.7 72.7 58.3  

 
)11(شكل رقم   

 
 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  
 

)5(جدول رقم   
التغذية  الخاصية

الخام
المنتج 
الخام

المنتج 
 الخام

ج المنت
 الخام

المنتج 
 الخام

 

  18 17 1516  رقم المثال
نسبة المقدار اإلجمالي للمحفز (المحفز 

)في كل مناطق التالمس  
---V )25(% ،

Mo 
)75(%

V )50(% ،
Mo 

)50(%  

V )50(% ،
Mo/V  

)50(%  

خرازات 
 بيركس

 

TAN 9.30.91.4 1.4 8  
  API  13.814.214.1 13.8 13.5جاذبية 

) فهرنهيت 560(م 515.56عند الكثافة 
3سم/،جم  

0.97400.97120.9722 0.9716 0.9758  

  11.48 11.58 11.5011.5911.62 النسبة المئوية للهيدروجين بالوزن
  86.80 87.28 86.8387.2387.26 النسبة المئوية للكربون بالوزن
  0.34 0.32 0.340.290.31 النسبة المئوية للكبريت بالوزن

  0.72 0.41 0.900.430.30 النسبة المئوية لألكسجين بالوزن
  0.42 0.41 0.420.420.41 النسبة المئوية للنتروجين بالوزن

بالوزن% إجمالي النيتروجين القاعدي   0.140.140.14 0.14 0.14  
  14 14 141414 نيكل، جزء بالمليون بالوزن
زنفاناديوم، جزء بالمليون بالو  444 4 4  
  18 4 3234 حديد، جزء بالمليون بالوزن

   7 910--- كالسيوم، جزء بالمليون بالوزن
  147 90 8460--- صوديوم، جزء بالمليون بالوزن

  29 30 2631--- زنك، جزء بالمليون بالوزن
  5 3 94--- بوتاسيوم، جزء بالمليون بالوزن

ن مادة الكربون الدقيقة النسبة المئوية لوز
 المتبقية

7.47.27.2 7.3 7.9  

C5النسبة المئوية لوزن  اسفلتينات   5.54.14.0 4.1 5.0  
  VGO   41.741.3 41.3 40.8النسبة المئوية لوزن 

  43.2 42.4 37.841.941.7 النسبة المئوية لوزن المادة المتبقية 
  P 555 5 5 -القيمة  

3م/3الهيدروجين بالنيوتن م أمتصاص   --- -1.01.9  -2.4   -8.9   
م 537.8اللزوجة عند   

سنتي ستوك) فهرنهيت 5100(  
683046004240 5156 7576  

 
 )17(شكل رقم 

 
 

 



 

 

  
 

)6(جدول رقم   
التغذية  الخاصية

الخام
المنتج 
الخام

المنتج 
 الخام

المنتج 
الخام

المنتج 
 الخام

 

  1919 6619 رقم المثال
السرعة الفراغية للسائل في الساعة، 

)1-ساعة(  
---1--- 12.320.7  

TAN 10.30.429.3 4 5.4  
  API  13.212.513.8 0.9695 14.3جاذبية 

 560(م 515.56الكثافة عند 
3سم/،جم)فهرنهيت  

0.97760.98240.9740 44.680.9709  

زنالنسبة المئوية للهيدروجين بالو  11.5411.7111.50 87.2811.58  
  87.2886.99 86.8987.2886.83 النسبة المئوية للكربون بالوزن
  0.280.30 0.310.230.34 النسبة المئوية للكبريت بالوزن

  0.420.72 ---0.900.34 النسبة المئوية لألكسجين بالوزن
  0.410.41 0.380.390.42 النسبة المئوية للنتروجين بالوزن

  12.813.2 13.710.713.5 نيكل، جزء بالمليون بالوزن
  3.33.5 3.42.93.7 فاناديوم، جزء بالمليون بالوزن

  2034 372437 صوديوم، جزء بالمليون بالوزن
  5250 72---72 كالسيوم، جزء بالمليون بالوزن

0.4<0.4 < 46---46 زنك، جزء بالمليون بالوزن   
  183203 310---320 بوتاسيوم، جزء بالمليون بالوزن

النسبة المئوية لوزن مادة الكربون الدقيقة 
 المتبقية

7.26.77.4 7.17.2  

C5النسبة المئوية لوزن  اسفلتينات   4.84.85.5 4.64.6  
  18.3317.97 ---17.617.8 النسبة المئوية لوزن المادة المتبقية

  VGO 44.644.1--- 41.841.8النسبة المئوية لوزن 
  38.639.4 37.837.837.8 النسبة المئوية لوزن المادة المتبقية

م 537.8اللزوجة عند   
سنتي ستوك) فهرنهيت 5100(  

688038936830 37744276  

 
 

)18(شكل رقم   
 
 
 
 

  



 

 

  
 
 
 
 

)7(جدول رقم   
التغذية  الخاصية

امالخ
المنتج 
 الخام

المنتج 
الخام

المنتج 
 الخام

 

  2020 66 رقم المثال
TAN 10.30.42 9.30.4  

  API  13.212.5 13.814.7جاذبية 
3سم/،جم)فهرنهيت 560(م 515.56الكثافة عند   0.97760.9824 0.9740 0.9678  

  11.5011.68 11.5411.71 النسبة المئوية للهيدروجين بالوزن
  86.887.42 86.8987.28 النسبة المئوية للكربون بالوزن
  0.340.24 0.310.23 النسبة المئوية للكبريت بالوزن

  0.20--- 0.900.34 النسبة المئوية لألكسجين بالوزن
  0.420.40 0.380.39 النسبة المئوية للنتروجين بالوزن

  13.510.9 13.710.7 نيكل، جزء بالمليون بالوزن
  3.73.3 3.42.9 فاناديوم، جزء بالمليون بالوزن

  3213 192.5 حديد، جزء بالمليون بالوزن
  379.8 3724 صوديوم، جزء بالمليون بالوزن
  310175 ---320 بوتاسيوم، جزء بالمليون بالوزن

  7.46.8 7.26.7 النسبة المئوية لوزن مادة الكربون الدقيقة المتبقية
C5النسبة المئوية لوزن  اسفلتينات   4.84.8 5.53.9  
  17.8--- 17.617.8 النسبة المئوية لوزن ناتج التقطير

  VGO 44.644.1 ---42.8النسبة المئوية لوزن 
  37.840.1 37.837.8 النسبة المئوية لوزن المادة المتبقية 

  P 55 5 5 -القيمة  
م 537.8عند اللزوجة   

سنتي ستوك) فهرنهيت 5100(  
68803893 68303781  

 
 

)19(شكل رقم   
 
 
 

  



عارتخالا تاءارب  بتكم 
ةيبرعلا جيلخلا  لودل  نواعتلا  سلجمل 

GC0007906 مقر : عارتخا  ةاءارب 

ة: ــ يا بـنـهـ يهتنتو  م  ،  18/12/2004 نم ًاراــب  ــــ تعا ًا  ــــ ما ــ نـير ع ــــ ــش ةد عـ ــــ مل لو  ــــ ـع فملا ةــيرا  ـــ ــس ةءارب  ــ لا هذ  ــ رب ه ـ تع تـ
نم يأل  اهتفلاخمل  اهطوقـس  وأ  اهنالطب  مد  ـــ عو ةءارب  ــ لل ةـيو  ــ ن ــ ـسلا مو  ـــ ـسرلا دـيد  ـــ ـست طر  ـــ ـشب كلذو  18/12/2024 م 

ةيذيفنتلا ةحئاللا  وأ  عارتخالا  تاءارب  ماظن  ماكحأ 

 : تاظحالم
�بلطلا صحف  هساسأ  ىلع  مت  يذلا  صنلاب  دشرتسيف  ةقفرملا  ةفصاوملا  صن  يف  حوضو  مدع  ثودح  دنع 


