
 

١ 

 

  نفت كوره

كاده اي كه پس از تبخير مواد (اين ماده را از قرنها پيش بصورت گاز در آتشكده و يا به فرم قير :  تاريخچه

اند يا بطوري كه در كتب مقدس و تاريخي اشاره شده  شناخته مي) ماند فرار يا سبك نفت از آن باقي مي

وسي نيز به قير اندوده بوده است كه در ساختمان برج بابل از قير استفاده گرديده و كشتي نوح و گهواره م

ها از قير بعنوان ماده قابل احتراق در چراغها و تهيه ساروج جهت غير قابل نفوذ نمودن سدها  بابلي. است

مدت زمان مديدي ، مورد استعمال نفت فقط براي . اند كرده ها استفاده مي و باالخره جهت استحكام جاده

بود، اما از آغاز قرن شانزدهم ميالدي روز به روز موارد  ها كننده مصارف خانگي و يا به عنوان چرب

دو نفر داروساز وجود يك فراكسيون سبك قابل  1854استعمال آن رو به افزايش نهاد تا اينكه در سال 

اشتعال را در روغن زميني تشخيص دادند و همچنين به كمك تقطير ، مواد ديگري بدست آوردند كه براي 

بر اساس اين كار آزمايشگاهي بود كه بعدا دستگاههاي عظيم تصفيه نفت . رفت يايجاد روشنايي بكار م

  .شروع شد 1859صنعت نفت در آتازوني در سال . ريزي و مورد بهره برداري قرار گرفت طرح

پس از هفت سال تفحص  1908صنعت نفت ايران نيز از سال  :تاريخچه استخراج نفت در ايران  

  . جدسليمان واقع در دامنه جبال زاگرس ، پا به عرصه وجود گذاشتمكتشفين و كشف نفت در مس

كنند و  امروزه چاههاي نفت متعددي در سراسر جهان وجود دارد كه از آنها نفت استخراج مي :نفت خام 

كنند، يعني  نفت خام را تصفيه مي. گويند شود، نفت خام مي به نفتي كه از چاه بيرون كشيده مي

كنند كه به اين كار  گوني را كه نفت خام از آنها تشكيل شده است از يكديگر جدا ميهيدروكربنهاي گونا

نفت منبع انرژي و سرچشمه مواد اوليه . شود گويند و در پااليشگاهها اين كار انجام مي پااليش نفت مي

نايع در ص. رود بسياري از تركيبات شيميايي است و اين دور از عوامل اصلي اقتصادي مدرن بشمار مي

  . شود اندازه استفاده مي جديد از ثروت بيكران و تغيير و تبديل مواد خام اوليه آن بي
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نحوه پيدايش نفت دقيقا تشخيص داده نشده و در اين مورد فرضيات گوناگوني پيشنهاد  :تشكيل نفت 

. باشد ي ميبرخي از اين تئوريها ، مربوط به مواد معدني و بعضي ديگر مربوط به تركيبات آل. شده است

اساس اين فرضيه بر اين است كه كربورهاي فلزي تشكيل شده در اعماق  :تشكيل نفت از مواد معدني 

نمايد، ابتدا ايجاد هيدروكربورهاي استيلني با رشته  هايي كه در زمين نفوذ مي زمين در اثر تماس با آب

مريزه شدن ايجاد تركيبات پيچيده سپس هيدروكربورهاي حاصل در اثر تراكم و پلي. كند زنجير كوتاه مي

  . و كمپلكس را مي نمايد كه اغلب آنها اشباع شده است

بر اساس اين فرضيه تشكيل نفت را در اثر تجزيه بدن حيوانات در مجاورت آب  :تشكيل نفت از مواد آلي 

اد چرب زيرا در اين شرايط ، قسمت اعظم مواد ازته و گوگردي تخريب و مو. دانند و دور از هوا مي

اسيدهاي چرب حاصله ، تحت اثر فشار و درجه حرارت با از . گردد باقيمانده در اثر آب ، هيدروليز مي

از  "Englerانگلر ". نمايد دست دادن عوامل اسيدي توليد هيدروكربورهائي با يك اتم كربن كمتر مي

مواد  "چرخش نوري"به خاصيت تقطير حيوانات دريائي توانسته است مواد نفتي را تهيه نمايد و با توجه 

اين فرضيه بيان و مورد ) ماده اي كه در بدن حيوانات وجود دارد(نفتي كه علت آن وجود گلسترين است 

در صورتي كه فرضيه هاي ديگر كه مبتني بر اساس مواد معدني در تشكيل نفت . تاييد شده است

همچنين نفت . تواند بيان نمايد ويژگي نمي باشد، هيچگونه توضيح و دليل قانع كننده اي در مورد اين مي

در اين حالت ، خاصيت چرخش نور را به علت وجود تركيب مشابه . تواند از تجزيه گياهان توليد گردد مي

، ميكروبها را در اين تغيير و تبديل موثر  "Mrazecمرازك ".دانند گلسترين يعني پلي استرولها مي

اي  باشد و اختالف قابل مالحظه مواد آلي ، فعال بيشتر مورد قبول مي تئوري تشكيل نفت بر مبناي. داند مي

ها  گردد، بعلت شرايط و عوامل مختلف تشيكل ژيزمان مشاهده مي) منابع نفتي(ها  را كه بين ژيزمان

  . دانند مي



 

٣ 

 

رواتم مواد سازنده نفت از نظر نوع هيدروكربور و همچنين از نظر نوع تركيبات هت :مواد سازنده نفت خام 

بنابراين مقدار درصد مواد سازنده نفت خام در يك منبع . دار بستگي به محل و شرايط تشكيل آن دارد

  . كند نسبت به منبع ديگر تغيير مي

ازته و مواد معدني  - سولفوره  - تركيبات اكسيژنه  -هيدروكربورها: بطور كلي مواد سازنده نفت شامل

  . باشد مي

  خواص نفت خام

بيان ) چگالي نسبي(به جاي گراني ويژه  A.P.Iچگالي نفتهاي خام را بيشتر بر حسب درجه  :گراني  

با كاهش گراني ويژه مطابقت  APIارتباط بين اين دو ، به گونه اي است كه افزايش گراني . كنند مي

گراني اكثر  قرار بگيرد، ولي50APIتا باالتر از  10APIتواند بين پايينتر از  گراني نفت خام مي. كند مي

درجه  60همواره به نمونه مايع در  APIگراني . قرار دارد45APIتا  20نفتهاي خام در گستره بين 

  . فارينهايت اشاره دارد

گذاري نفت  دو خاصيتي هستند كه بيشترين اثر را به ارزش APIمقدار گوگرد و گراني : مقدار گوگرد 

درصد تغيير  5در صد تا  0,1شود و بين  رد بيان ميمقدار گوگرد بر حسب درصد وزني گوگ. خام دارند

گوگردتر ، معموال محتاج  درصد گوگرد دارند، در مقايسه با نفتهاي كم 0,5نفتهايي كه بيش از . كند مي

  . تري هستند فراورشهاي گسترده

بودن  بودن يا آروماتيكي   معرف تقريبي پارافيني ˚cيا  ˚Fنقطه ريزش نفت خام بر حسب  :نقطه ريزش 

  . هرچه نقطه ريزش پايينتر باشد، مقدار پارافين كمتر و مقدار آروماتيك بيشتر است. نسبي آن است

مقدار آب موجود در . باشد قابليت انحالل هيدروكربورها در آب عموما خيلي كم مي :حالليت 

، سولفوركربن و  حالليت هيدروكربورها در كلروفرم. شود هيدروكربورها با افزايش درجه حرارت زياد مي
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تتراكلريدكربن حائز اهميت است كه با افزايش درجه حرارت ، زياد و با افزايش وزن مولكولي كاسته 

ضمنا . ها قرار دارد متاني -ها  نفتن -ها  قابليت انحالل آروماتيكها بيشتر بوده و بعد از آنها اولفين. گردد مي

باالخره نفت ، حالل . باشد ره ، كمتر از هيدروكربورها ميسولفو - ازته  -قابليت انحالل تركيبات اكسيژنه 

گوگرد و يد  - ها  رزين - ها  گريس - شكل و تقريبا تمام هيدروركربورهاي جامد  هيدروكربورهاي گازي

  .باشد مي

هاي مختلف با  نقطه جوش هيدروكربورهاي خالص با وزن مولكولي و همچنين براي سري :نقطه جوش 

ها و آروماتيكها افزايش  نفتن - ها  شده به اولفين بن بترتيب از هيدروكربورهاي اشباعتعداد مساوي اتم كر

ها و  ها از همه كمتر و سيكلوآلكان بدين ترتيب نقطه جوش هيدروكربورهاي اشباع شده و اولفين. يابد مي

مختلف هاي نفتي كه مخلوطي از هيدروكربورهاي  براي برش. باشد آروماتيكها از سايرين بيشتر مي

شود و حد فاصل بين اين  باشند، يك نقطه جوش ابتدائي و يك نقطه جوش انتهايي در نظر گرفته مي مي

باشد كه به اين حد فاصل بين دو نقطه  دو نقطه براي يك برش به نوع مواد سازنده اغلب زياد و متغير مي

  .شود گفته مي "گستره تقطير"

ها بترتيب از مواد سبك به  يك سري همولوگ از هيدروكربن گرماي نهان تبخير در :گرماي نهان تبخير 

يابد و همچنين مقدار آن از يك سري به سري ديگر ، مثال بترتيب از آروماتيكها به  سنگين كاهش مي

بنابراين گرماي نهان تبخير با دانسيته فراكسيون . يابد ها و هيدروكربورهاي اشباع شده نقصان مي نفتن

  .مربوط بستگي دارد

. شود قدرت حرارتي عبارت از مقدار كالري است كه از سوختن يك گرم ماده حاصل مي :قدرت حرارتي 

قدرت حرارتي هيدروكربورها به ساختمان مولكولي آنها و قدرت حرارتي يك برش نفتي به نوع و مواد 

كيلوكالري به  13310قدرت حرارتي متان بيشتر از ساير هيدروكربورها و برابر با . سازنده آن سبتگي دارد
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كيلو  10000باشد و مواد سنگين حاصله از نفت خام داراي قدرت حرارتي در حدود  ازاي يك كيلوگرم مي

  .باشد كالري مي

. شود نيتره تبديل مي هيدروكربورها در اثر اسيد نيتريك به تركيبات نيتره يا پلي :اثر اسيد نيتريك  

  .گردد يه تركيبات منفجره يا مواد رنگين مينيتراسيون برخي از مواد نفتي منجر به ته

  موارد استعمال برخي از برش هاي نفتي بدست آمده از نفت خام

يكي از موارد استعمال گازهاي نفتي در صنايع وابسته به پااليشگاهها تهيه آب : شيرين كردن آب دريا *

  .باشد شيرين از آب شور مي

از جمله ، بنزين براي سوخت موتورهاي مختلف ، كروزون سوخت اغلب تراكتورها و : به عنوان سوخت  *

هاي مورد استفاده در كشاورزي و همچنين موتورهاي جت هواپيماها اغلب از كروزون يا نفت سفيد  ماشين

نمايند، نفت كوره يا  مياستفاده ) گازوئيل(باشد، گازوئيل كه موتورهاي ديزل بعنوان سوخت از نفت گاز  مي

تواند جانشين زغال سنگ  كالري بوده كه بخوبي مي 10500مازوت يك جسم قابل احتراق با قدرت حرارتي 

  . گيرد گردد و سوختن آن تقريبا بدون دود انجام مي

شود، چون  از كروزون جهت روشنايي و همچنين براي عالمت دادن به كمك آتش استفاده مي: روشنايي *

  . سوزي خطري ندارد درجه است، لذا از نظر آتش 35اشتعال كروزون باالتر از نقطه 

هائي با دانسيته و نقاط جوش ابتدائي و انتهايي  توان برش ميC10تا  C4از هيدروكربورهاي  :حالل *

بعنوان مثال ، اتر نفت يك حالل . باشد متفاوت تهيه نمود كه مورد استعمال آنها اغلب بعنوان حالل مي

كه از تقطير بنزين بدست ) حالل سنگين(درجه سانتيگراد و وايت اسپيريت  30- 75بك با نقطه جوش س

همچنين براي تميز كردن الياف گياهي . گردد هاي نقاشي و ورني ها استفاده مي آيد بعنوان حالل ، رنگ مي
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استفاده ) انتيگراددرجه س 110تقطير شده قبل از (هاي خيلي فرار  و حيواني و يا سطح فلزات از برش

  .شود مي

بستگي به شارژ ، . رود نوعي روغن كه جهت روان كاري بكار مي: روغنهاي چرب كننده: روان كاري  *

روغن دوك براي چرب كردن دوك ، : انواع روغنها عبارتند از. سرعت ، درجه حرارت دستگاه دارد

هاي يخ سازي  كوچك روغن ماشينموتورهاي الكتريكي كوچك و ماشين هاي نساجي و سانتريفوژهاي 

هاي سبك جهت روان كاري  سازي روغن ماشين جهت روغنكاري كمپرسورهاي آمونياكي كارخانجات يخ

هاي سنگين مخصوص  ها و سانتريفوژهاي با قدرت متوسط روغن ماشين موتورهاي الكتريكي ، دينام

روغن براي سيلندرهاي ماشين بخار هاي سورشارژه و غيره  روغنكاري موتورهاي ديزلي است مانند ديزل

روغن دنده روغن موتورهايي كه ) اتومبيل و غيره(روغن براي توربين ها روغن براي موتورهاي انفجاري 

  .دائما با آب در تماس است

از سري (يك روان كننده نيمه جامد است و متشكل از يك روغن نفتي و يك پر كننده : گريس ها *

ها و برخي  كاربرد گريس بيشتر براي اتومبيل. باشد مي) از مواد پليمري(كننده  يا سفت) صابونهاي فلزي

ل از عمل تقطير درصد از باقيمانده حاص 75در حال حاضر : آسفالت و قيراندودي. باشد صنايع مناسب مي

  .گيرد ها مورد استفاده قرار مي در خالء براي پوشش جاده

از قبيل وازلين باعث نرم شدن پوست بدن گرديده و براي بهبود سرمازدگي نيز : موارد استعمال داروئي*

  .موثر است

  . گردد از پارافين ذوب شده و خالص شده جهت ساخت داروهاي زيبائي استفاده مي: پارافين *

عالوه بر مصارفي كه گليسيرين در . گردد مقدار قابل مالحظه اي از اين ماده ، از نفت تهيه مي: ليسيرينگ*

دارد، از آن براي فرم نگه داشتن پوست بدن و يا تهيه ) براي تهيه باروت ديناميت ، مركب و غيره(صنعت 

  .شود داروهائي از قبيل گليسيرين يده استفاده مي
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:(furnace fuel oil)نفت كوره  نام ماده 

)نفت سياه مازوت  )(Fuel oil) ( C.F.O ) :  نام تجاري

روغن چراق, ماده پتروشيمي قابل اشتعال : ساير اسامي 

سوخت كوره ، توليد دوده صنعتي:  موارد مصرف 

:خواص فيزيكي و شيميايي

)نقطه جوش  ) boiling point: ranging from 175 to 600 °C 

)طولزنجيرهكربني   ) carbon chain length: 20 to 70 atoms

)نقطهاشتعال  ) flash point of approximately 40 °C (104°F)

تقطير نفت خام:روشهاي توليد 
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  230و 180نفت كوره 

هيدروكربورهاي تركيبات تشكيل دهنده آنها عمدتاً . اين فرآورده ها برش هاي سنگين تر از نفتگاز مي باشند

سنگين موجود در باقي مانده تقطير نفت خام هستند كه بر حسب مورد مصرف، با استفـاده از برش هاي سبك 

  .نفتي تنظيــم گرانروي شده و بعنوان سوخت سنگين مورد مصـرف قرار مي گيرند

  

230 180  
 

230 180 Viscosity kinematic @ 50 ° C (max) 

15.0 5.0 Pour point (max) ° C 

63 63 Flash point (min) ° C 

3.0 3.0 SulphurTotal  (max)%mass 

13 13 Carbon Residue Conradson (max)%mass 

0.05 0.05 Ash (max) %mass 

0.5 0.5 Water & sediment (max) % vol 

42.2 42.2 Colorific value higher (min) MJ/kg 

ثابت و متحرك و صنايعي كه مشعل طراحي شده جهت سيستم احتراق آنان به عنوان سوخت در ديزل هاي 

  .قابليت مصرف اين فرآورده را داشته باشد

  380و  280نفت كوره 

اين فرآورده هاي برش هاي سنگين نفتي حاصل از باقيمانده برجهاي تقطير هستند كه با استفاده از برش هاي 

 حرارتي متشكله،ارزش هيدروكربنهاي درصد تركيب. ميشوند عرضه سوخت وبعنوان  سبكتر تنظيم گرانروي شده

  .رف كننده ايجاد اشكــال نمي كندمص سيستمهاي ،در موجود فلزات مقدار و بخشيده سوخت رابه منـــاسبي

     

380 280 
 

0.99 0.97 Density @ 15 ° C (max) kg /L 

380 280 Viscosity kinematic @ 50 ° C (max) mm2/s 

32 24 Pour point (max) 

65 65 Flash point (min) ° C 

3.5 3.5 SulphurTotal  max)%mass 

20 15 Carbon Residue Conradson (max)%mass 

0.15 0.15 Ash (max) %mass 

1.0 1.0 Water & sediment (max) % vol 

41.7 41.7 Colorific value higher (min) MJ/kg 



 

٩ 

 

      نفت كوره سنگين

اينفرآوردهباقيماندهسنگينحاصالزتقطيرنفتخامدربرجهايتقطيراستكهعمدتاًنيازيبهاختالطبافرآوردههايسبك       

از ويژگي هاي  درصدگوگردمناسبوارزشحرارتيخوب،.  ،بهمنظورتنظيمگرانروينداشتهومستقيماًقابلعرضهميباشد

  .اين سوخت مي باشد

    

Approx . 0.99 kg /L Density @ 15 ° C (max) kg /L 

72 Mm2/s Viscosity kinematic @ 100 ° C (max) 

40 ° C Pour point (max) 

60 ° C Flash point (min) 

3.5 %mass SulphurTotal ( max) 

15 %mass Carbon Residue Conradson (max) 

0.15 %mass Ash (max) %mass 

1.0 % vol Water & sediment (max) 

40.5 MJ/kg Colorific value higher (min) 

150 Approx. ppm vanadium 

40 Approx. ppm Nickel 

15 Approx. ppm Sodium 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


