Rehabilitation of oil
refineries in Lebanon
عملية تكرير النفط في المصفاة

وحدات العمليات األساسية في مصفاة النفط
 أبراج الفصل مبادالت حرارٌة مضخات كهربائٌة أو بخارٌة مفاعالت كٌمٌاوٌة اوعٌة وخزانات للفصل والتخزٌن صمامات ومسٌطرات آلٌه وٌدوٌة باإلضافة إلى آالف االطنان من االسالك الكهربائٌة واألجهزةالدقٌقة

المنتجات األساسية لمصافي النفط
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غاز النفط المسال )(LPG
جازولٌن (وٌعرف أٌضا باسم نفط)
نفتا Naphtha
كٌروسٌن ووقود الطائرات النفاثة
وقود الدٌزل
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زٌت الوقود
زٌوت التشحٌم
شمع البرافٌن
أسفلت وقطران
فحم الكوك

الواقع الحالً لمصفاة طرابلس
مساحة المصفاة اإلجمالٌة  114،875متر مربع.
المساحة اإلجمالٌة للمبنى  1,000,000متر مربع وٌتضمن:

العمليات الفيزيائية – الفصل
 التقطٌر
 oالتقطٌر االبتدائً أو الجوي
 oالتقطٌر تحت الضغط المخلخل "التفرٌغً"

 االستخالص بالمذٌبات
 التبرٌد
 oفصل «فرز» الغازات
 oتثبٌت البنزٌن
 oالعدد األكتانً للبنزٌن «الجازولٌن»
 oالعدد األوكتانً للوقود
 oالعدد السٌتانً لوقود الدٌزل

العمليات الكيميائية – التحويل

oخمسة ( )5أرصفة تحمٌل فً المحطة على بعد  -العملٌات التحوٌلٌة الحرارٌة
 عملٌة التكسٌر بالعامل المساعد 2.5كم تقرٌبا ً من الخط الساحلً ،
 اإلصالح الحفزي للبنزٌنoأحد عشر ( )11خزان بسعة تخزٌن 100.000
 عملٌات استخدام الغازات النفطٌةطن من زٌت الوقود و  100.000طن من زٌت
الغاز
رسم تخطيطي

التنقية المعالجة
 إزالة كبرٌتٌد الهٌدروجٌن H2S• إذا كانت نسبته ضئٌلة ٌستخدم محلول الصودا الكاوٌة.
• إذا كانت نسبته عالٌة ٌستخدم سائل المتصاص H2S
 -التنقٌة بالهٌدروجٌن

لسير العمليات المعتادة في المصفاة

 طاقة التخزٌن القصوى للمصفاة  34500برمٌل ٌومٌا منالنفط الخام لكنها ال تتجاوز  30ألف برمٌل ٌومٌا
 طاقة التكرٌر قبل انهٌارها  21000برمٌل فً الٌوم تقرٌبًا(زٌت الوقود ( )٪50وزٌت الغاز ( )٪22والبنزٌن ())٪21
 األنشطة الحالٌة:oاستٌراد زٌت الوقود وزٌت الغاز من خالل
المحطة وتخزٌنه فً خزانات المنشآت ،
 oثم معالجة وتوزٌع هذه المشتقات إلى الـ EDL
وفً السوق المحلٌة من خالل شركات التوزٌع ،
oكما ٌوجد مختبر بالقرب من المصفاة التً
تستخدم لفحص جمٌع عٌنات المشتقات النفطٌة
للتؤكد من أنها تتماشى مع المواصفات اللبنانٌة كما
حددتها شركة LIBNOR

جدوى مصفاة نفط جديدة في لبنان
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