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  Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme 

materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. 

 PARA İLE SATILMAZ.   
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AÇIKLAMALAR 
ALAN  Kimya Teknolojisi  

DAL/MESLEK Rafineri teknisyeni / Petrol - Rafineri 

MODÜLÜN ADI  
FCC, Hydrocroker ve Visbreaker Üniteleri 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül, FCC ünitesinde hidrojenle parçalama işlemini, 

Hydrocroker operasyonunu gerçekleştirmek, Visbreaker 

ünitesinde oluşan kok’u giderebilmek ile ilgili bilgi ve 

becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOŞUL 
Lpg Üretimi ve Lpg Kükürt Giderme Ünitesi modülünü 

başarmış olmak 

YETERLİK  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, FCC, 

Hydrocroker ve Visbreaker ünitelerini inceleyebileceksiniz. 

Amaçlar 

1. FCC ünitesinede hidrojenle parçalama işlemini 

gerçekleştirebileceksiniz. 

2. Hydrocroker operasyonunu gerçekleştirebileceksiniz. 

3. Visbreaker ünitesinde oluşan kok’u giderebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: 
Temel kimyasal işlemlerini yapmak için gerekli donanım 

ve tüm donanımın bulunduğu laboratuvar, kütüphane, 

internet, bireysel öğrenme ortamları vb.  
Donanım: 

Atölyede teknoloji sınıfı, internet, ilkyardım 

malzemeleri, damıtma balonu, soğutucu, üçayak, lastik tıpa, 

bek, destek çubuğu, şeker, beher, deney tüpü, kükürt, 

naftalin, halka, kıskaç, üçayak, termometre. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden 

sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan 

seçmeli test, doğru-yanlış vb.) kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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G 

GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci,  

 

 

Kimyasal proses endüstrisinin girdisi olan petrolün damıtılarak çeşitli ürünlere 

ayrıştırılması, rafinerinin en önemli bölümü olan FCC’de gerçekleşmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında FCC ünitesi sanayii için büyük önem arz etmektedir.  

 

Bu modülde, petrokimya sanayinin en önemli parçası olan rafineri sistemi içinde 

bulunan FCC ünitesini; ayrıca, Hydrocracker ve Visbreaker ünitelerinin çalışma prensiplerini 

öğreneceksiniz. Modülü başarı ile tamamladığınızda, bu ünitelerdeki değişkenleri bilen ve 

kontrol edebilen yetkinliğe sahip birer operatör adayı olabileceksiniz. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına ve tekniğine uygun olarak, FCC ünitesinde 

hidrojenle parçalama işlemini gerçekleştirebileceksiniz. 

 

 

 

 

 FCC ünitesinde akışkan yapılı katalizör kullanılmasının sebebini araştırınız. 

 FCC ünitesinin çalışma prensibi nedir? Araştırınız. 

 

1. FCC ÜNİTESİ 
 

1.1. Genel Bilgi 
 

Dünya çapında FCC, modern rafinerinin en önemli bölümlerinden birisidir. 

Fonksiyonu, ağır hidrokarbon petrol fraksiyonlarını benzin, orta damıtıklar ve hafif olefinler 

gibi daha faydalı ürünlere dönüştürmektir. İlk ticarileşmesi, yaklaşık altmış yıl önce başlamış 

olup hâlâ geliştirilmeye devam etmektedir. Beslemelerin ve ürün ihtiyaçlarının değişmesinin 

yanında teknolojideki ilerlemeler bu gelişmeyi sürdürmeye devam etmektedir.  

 

Ünite donatımının en önemli kısmını, katalitik olarak hidrokarbonların işlem gördüğü 

reaktör ve reaktörün yanında katalizörün kazanılıp, tekrar kullanımını sağlayan rejenaratör 

oluşturmaktadır. Ayrıca hidrokarbonların parçalanması neticesi oluşan ürünlerin ayrışmasını 

sağlayan ayrıştırma kolonu (fractionator) mevcuttur.  

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 
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Resim 1.1: FCC ünitesinin kısımları 

 

 

Şekil 1.1: Rejeneratör-reaktör kısmı 
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Şekil 1.2: Reaktör 

 

Ünitenin başlıca ürünlerini gaz ürünler, olefinler, benzin, ince yağlar ve kok oluşturur. 

Reaktör, sıcak katalistin şarj ile bir araya getirildiği yer olup rejeneratör ise, katalist üstünde 

biriken kokun giderilme işleminin yapıldığı kısımdır. Rejeneratörden gelen katalistin 

sıcaklığını, yanma ısısı arttırır. Dönüşte bu sıcak katalist, parçalanma reaksiyonunun ısısının 

yanında, beslemeyi ısıtma ve buharlaştırma için ihtiyaç duyulan ısıyı sağlar. Ürün buharı, 

ürünlerin fraksiyonlarına ayrışması için ürünleri damıtma kolonuna gönderir. Tasarımlar 

arasındaki temel fark reaktörde kontrol edilen katalist çevrimidir. 

 

Şema 1.1: FCC tasarımı 
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 Proses değişkenleri 

FCC’nin kuruluş amacı, ham petrol ünitesinin vakum kolonu orta ürünü olan ağır 

vakumlu şarjı (HVGO) kullanım değeri daha yüksek olan ürünlere dönüştürmektir. Tasarım 

kapasitesi, 2200 m3/gün çalıştırılmaktadır. Şarj özellikleri, 20-25 API, % 0.05-0.3 

Konradson Karbondur (CRC).  

 Rafinerinin FCC ünitesinde kullanılacak değişkenler şunlardır:  

o Geri kazanım (rejen) seviyesi 

o Rejen yatak sıcaklığı 

o Rejen orta sıcaklığı  

o Rejen baca sıcaklığı 

o Rejen basıncı 

o Reaktör basıncı 

o Reaktör seviyesi 

o Yükseltici (riser) sıcaklığı 

o Ayırma kolonu (fractionator) dip basıncı 

o Ayırma kolonu seviyesi 

o Ayırma kolonu tepe (reflux) dram basıncı 

o Rejen-reaktör basınç diferansiyeli (pdrc-1) 

o Şarjın yükselticiye giriş sıcaklığı 

o Rejene verilen hava miktarı 

o Katalist sirkülasyon miktarı 

o Dip ürün (slurry) miktarı 

o Kompresör devri 

o Toplam şarj miktarı 

 

Şema 1.2: FCC ünitesinin değişkenleri 
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Ham petrol, işlenmemiş hâliyle stabil olmayan bir durumdadır. Bu nedenle, ham 

petrol, işlenerek (rafinasyon) birçok bileşene ayrılır ve daha sonra kullanılır ürünlere 

dönüştürülür. Bu ürünleri; LPG, benzin, jet yakıtı, solventler, kerosen, orta ürünler, fuel oil, 

yağlama yağları ve asfalt şeklinde sıralamak mümkündür. 

 

Rafinasyon işlemiyle ham petrolün gerek termal gerek katalitik yöntemlerle 

parçalanarak kimyasal yapısı değiştirilir. Bu kimyasal reaksiyonlar basitçe gösterilse bile 

aslında son derece komplekstir ve bütün bu dönüşümlerde birçok kimyasal reaksiyon söz 

konusudur. 

 

 Kraking (kırma) prosesleri 

 

 

Destilasyon yöntemiyle elde edilen ürünlerin, araçların yakıt ihtiyacını performans 

açısından karşılaması mümkün olmadığı için, rafinasyondan gelen ara ürünler kraking 

yöntemiyle daha yüksek performanslı ürünlere dönüştürülür.   

 

Ağır petrol fraksiyonlarındaki büyük moleküllü hidrokarbonların, katalizörlü ve 

katalizörsüz olarak daha düşük karbonlu moleküllere parçalanması işlemine "kraking" 

denilir. 

 

 Kraking dört yolla yapılır: 

 Katalitik kraking 

 Termal kraking 

 Hidrokraking 

 Geciktirilmiş koklaştırma (delaying cooking) 

 

Krakingden çıkan ve doymamış hidrokarbonlar ihtiva eden ürünlerden alkilasyon, 

polimerizasyon ve izomerizasyon işlemleri ile istenilen ürünler elde edilir. 
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 FCC Ünitesi (Fluid Catalytic Cracking Process, Akışkan Katalizörlü 

Katalitik Kraking Ünitesi) 

 

FCC, kaynama noktası yüksek hidrokarbonları (heavy vacum gas oil, HVGO, 

atmosferik dip ürünü gibi), akışkan yataklı katalitik bir ortamda parçalayıp kaynama 

noktaları düşük, ancak piyasa değeri yüksek olan ürünlere dönüştürme işlemidir. Ünitenin 

esas amacı yüksek oktanlı benzin ve diğer petrokimya ürünlerine şarj olabilecek özellikte 

LPG üretmektir.  

 

Petrol rafinerisinde FCC ünitesi, katalitik parçalama prosesi ile ham petrolden yüksek 

değerli petrokimyasallar, benzin, dizel ve diğer yakıtlar dönüşmesini sağlar. Rafinerinin 

verimli çalışması için pazar değişimine hızlı cevap verecek katalizörler ile çözümler üretir.  

 

 

Resim 1.2: FCC ünitesi 

 

Ağır hidrokarbonlardan oluşan karışım ilk olarak reaktörde hareketli hâlde bulunan 

katalist yardımıyla yüksek sıcaklıkta yakılır. Reaktörün tepesinden hafif olan hidrokarbon 

buharları çıkar. Bu karışıma daha sonra ağırlıklı olarak distilasyon işlemi uygulanarak 

kullanılabilir fuel oil, gaz yağı gibi hafif ürünler elde edilir.  

 

Reaktörde kirlenen katalist de rejeneratörde hava ile yakılarak tekrar kullanılabilir hâle 

getirilir.  

 

FCC ünitesinde gerçekleştirilen bu proseslerde amaç, rafineride artık işlenemeyen ve 

atık olarak kabul edilen ağır hidrokarbon karışımından hafif ürünler elde edilebilmektedir. 

Bu işlemle rafinerilerin kârında önemli bir artış sağlanmaktadır.  
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Şekil 1.3: Ham petrol distilasyon ürünleri 

 

1.2. Prosesin Prensibi 

 
Katalitik kraking katalizör varlığında uygulanan termal bir kraking yöntemidir. Bu 

yöntemle elde edilen benzin, yakıtın performansını arttıran dallanmış parafin, sikloparafin ve 

aromatiklerce zengin hâle gelir. Ayrıca yakıt etan ve etilenden ziyade büten ve bütanca 

zengin hâle gelir. 

 

Katalizörler, aktivasyon enerjilerini düşürerek alternatif reaksiyonların oluşumuna 

fırsat verir. İlk kullanılan katalizörler % 87 SiO2 , % 17 Al2O3 den ibaret amorf ve asidik 

yapıda katalizörler olmasına rağmen sonradan kristal yapıda alüminyum silikatlar (zeolit 

veya moleküler elekler) kullanılmaya başlanmıştır. 

 

Katalitik kraking, karbon atomu üzerinde (+) yük taşıyan karbonyum (karbokatyon) 

iyonuna sahip hidrokarbondan ibaret iyonik bir reaksiyon olup aşağıdaki reaksiyon 

adımlarıyla meydana gelir: 

 

 Asit katalizörden olefine proton transferi  

 Asit katalizör veya karbonyum iyonu tarafından hidrokarbondan hidrojen 

koparılması 
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Bu reaksiyonlar sonucu kolayca izomerleşme olur ve izo-alkanlar meydana gelir. 

Karbonyum iyonu karbon-karbon bağının kırılması ile oluşmaz. Çift bağa karbonyum iyonu 

katılarak aromatik yapı meydana gelir. 

 

Parafinik hidrokarbonlarda çoğunlukla zincirin ortalarında bir yerde karbon-karbon 

bağ kopması meydana gelir. Termal krakingde kopma zincirin gelişigüzel bir yerlerinde 

olurken, katalitik krakingde (normal parafinlerde) bu kopma merkeze yakın C atomunda 

olur. Bu nedenle, katalitik krakingde 3-4 karbonlu hidrokarbonlar meydana gelirken termal 

krakingde 1-2 karbonlu hidrokarbonlar meydana gelir.  

 

Olefinler, katalitik krakingde parafinlere göre çok daha aktif olup çok daha hızlı 

parçalanırlar. İzo-olefinlerin krakingi de n-olefinlere göre çok daha hızlıdır. Ayrıca olefinler 

çok hızlı izomerleşmeye de uğrayarak dallanmış ve siklik bileşikler yanında aromatiklere 

dönüşürler.  

 

Siklo hidrokarbonlar da olefinler kadar olmasa da halka ve zincir kopması üzerinden 

katalitik krakingle parafin ve olefinlere dönüşürler. Aromatik hidrokarbonlar katalitik 

krakingde çok aktif değildirler. Benzen hemen hemen inert davranırken, naftalin ve antrasen 

gibi yüksek aromatikler yavaş da olsa parçalanıp koklaşmaya gidebilir. Koklaşma katalitik 

krakingde istenmeyen bir reaksiyondur. Katalizör üzerinde birikerek katalizör 

zehirlenmesine neden olur. Koklaşma genellikle şu adımları takip eder: 

 

 

Alkenler   Oligomerler  

Oligomerler            Naftenler  

Naftenler   Aromatikler 

Aromatikler            Kok 

 

 

Şekil 1.4: Katalitik kırılma 

1.3. Prosesin Akış Şeması 
 

Bu üniteler rafinerilerin en kârlı dönüşüm ünitelerinden biridir. Vakum kolonundan 

çekilen ağır vakum yağı bu üniteye şarj edilerek dizel, benzin, LPG ve rafineri yakıt gazına 

dönüştürülür. FCC üniteleri genel olarak üç kısımda incelenebilir.  
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Birinci kısım parçalanma reaksiyonlarının meydana geldiği reaktör kısmı, ikinci kısım 

reaktör ürünlerinin ayrıştırıldığı fraksiyonlama kısmı ve üçüncü kısım da benzin, LPG ve gaz 

ürünlerinin ayrıştırıldığı gaz geri kazanım ünitesidir.  

 

Ünitenin reaktör kısmı,  parçalanma reaksiyonlarının oluştuğu reaktör ile reaksiyonlar 

için kullanılan katalistin rejenere edildiği rejeneratör kısmından oluşur. Sistemde kullanılan 

katalist,  reaktör ve rejeneratör arasında kapalı bir devre içinde sürekli olarak sirküle eder. 

Ünitede kullanılan katalist, çok ince tanecikler hâlinde bulunan silisyum esaslı akışkan bir 

tozdur. Rejenere edilmiş olan katalist, rejeneratörden reaktöre doğru akar. Bu aşamada 

katalistin sıcaklığı yaklaşık olanak 670°C derecedir. Ünite şarjı olan ağır vakum yağı 

ünitenin ürünlerinin soğutulduğu ve şarjın ısıtıldığı ısı değiştiricilerinden geçerek reaktöre 

şarj edilir. Reaktörün girişinde şarj rejeneratörden gelen akışkan katalist ile karışır ve 530°C 

sıcaklıkta reaktörün riser borusu üzerinde yukarı doğru akarken sıcaklık ve katalistin 

etkisiyle parçalanma reaksiyonlarına uğrar. Bu reaksiyonlar sonucunda ağır vakum yağı 

parçalanarak daha küçük molekül yapısına sahip olan ürünlere dönüşür ve bir miktar kok 

oluşarak katalist üzeride kalır. Katalist üzerideki kok katalist aktivitesini düşürdüğü için 

katalistin tekrar rejenere edilmesi gerekir. Bu amaçla reaktörün riser borusundan çıkan 

katalist ve ürün karışımı, reaktörün üst kısmında bulunan siklonlar yardımıyla birbirinden 

ayrılır ve katalist reaktörden rejeneratöre doğru akar. Ürün buharları da reaktörü buhar 

fazında terk eder. Reaktörden rejeneratöre doğru akan ve üzerinde kok bulunan katalist, 

rejeneratörde hava ile yakılır. Rejeneratörde kullanılan hava bir kompresör yardımıyla 

rejeneratöre basılır. Katalist üzerinde bulunan kok hava ile rejeneratör içinde yandıktan sonra 

katalist aktivitesini tekrar kazanır. 

 

Reaktörü buhar fazında terkeden reaktör ürünleri fraksiyonlama kolonuna girer. Bu 

kolonda reaktör ürünleri kolon yan çevrim akımlarıyla soğutulurken içinde bulunan motorin 

özelliklerine sahip olan ürün (LCGO) kolondan çekilir. Reaksiyona girmemiş olan kısım ise 

kolonun dibinden alınır. Kolonun en üst kısmında ise benzin, LPG ve gaz ürünleri karışım 

hâlinde kolonu terk ederler. Kolonun yan çevrim akımları, buhar fazıyla kolona giren ısı, 

ünitenin diğer taraflarında ihtiyaç duyulan ısıyı sağlar. Böylelikle kolon içinde istenen 

ayrıştırma işlemi tamamlanmış olur. 

 

Kolonun üst kısmından alınan benzin, LPG ve gaz karışımı soğutulduktan sonra 

yoğunlaştırılır. Gaz fazı bir kompresörle, sıvı faz da bir pompayla ünitenin üçüncü kısmı 

olan gaz geri kazanım bölümüne basılır. Bu kısımda bulunan iki adet absorber, 1 adet 

sıyırma ve bir adet debutanizer kolonları yardımıyla gaz, LPG ve benzin ürünleri 

birbirlerinden ayrıştırılır. Gaz ve LPG ürünleri içindeki kükürt bileşiklerinden temizlenmek 

üzere arıtma ünitelerine gönderilir. Benzin ise bir tatlılaştırma işleminden sonra ürün tankına 

gönderilir.  
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Şema 1.3: Akışkan katalizörlü bir katalitik kraking proses akım şeması 

 

1.4. Katalist 
 

1.4.1. Tanımı 
 

Katalist; kimyasal reaksiyonları hızlandıran, reaksiyonun gerçekleşmesi için 

kullanılan, enerji miktarını azaltan, geniş yüzey alanlı maddelerdir. 

 

FCC ünitesinde katalist, basınçla akışkan özellik göstermesi için toz hâlinde 

kullanılmaktadır. 

 

Modern FCC katalizörleri 0,80 - 0,96 g/cc kütle yoğunluğuna sahip, parçacık boyutu 

dağılımı 10 - 150 mikron arasında (60 - 100 μm) olan ince tozlardır.   

 

Bir FCC biriminin tasarımı ve çalışması katalistin kimyasal ve fiziksel özelliklerine 

büyük ölçüde bağlıdır. Bir FCC katalistinin istenilen özellikleri şunlardır:  

 

 Yüksek sıcaklık ve buhara karşı stabil  

 Yüksek aktivite 

 Geniş gözenek boyutları 

 Aşınmaya karşı dirençli 

 Düşük kok üretimi 
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Bu özelliklere sahip katalistlerden biri zeolittir. Zeolitler, kristal yapıda hidrasyona 

uğramış alüminyum silikatlardır. 

 

Şekil 1.5: Mikro gözenekli yapısıyla zeolit molekülü 

 

 

Resim 1.3: Zeolit yapısının elektron mikroskopu fotoğrafı 

 

Zeolitlerin kafes şeklindeki yapısı, iyon değişimi ve kimyasal reaksiyonlar için geniş 

iç ve dış yüzey alanı oluşturmaktadır. İçindeki gözenekler, hacminin %50’sini kaplar. Bu 

gözenekler moleküler elek işlevi görürler. Zeolitler doğal olarak negatif yüklüdür ve yüksek 

iyon değiştirme kapasitesine sahiptir. Gözenekli yapısı ve yüksek iyon değiştirme kapasitesi 

sayesinde birçok çeşit gazı ve kokuyu; suyu ve nemi; petrokimyasal maddeleri, düşük 

düzeyde radyoaktif elementleri, amonyumu, toksinleri, ağır metalleri ve pek çok solüsyonu 

tutma ve soğurma özelliğine sahiptir. 

 

Şekil 1.6: Kristal zeolitin kafes yapısı 
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1.4.2. Çeşitleri 

 
Katalitik reaksiyonlar, kristalin boşlukları içerisinde gerçekleşir. Bu nedenle katalizör 

olarak kullanılacak malzemenin gözenek boyutları mutlaka reaksiyona girecek malzemelerin 

içeri girebileceği boyutlarda olmalıdır. Doğal zeolitlerin küçük gözenek boyu dağılımları ile 

katalitik reaksiyonlar için uygun olmamaları sentetik zeolit kullanımını gündeme getirmiştir. 

 

FCC katalizörleri olarak kullanılan zeolitin merkezinde bir alüminyum ya da silikon 

atomu ve köşelerinde dört oksijen atomu vardır.  

 

 

 

Şekil 1.10: Doğal zeolitin kimyasal yapısı 

 
Proseste kullanılan katalizör çeşitleri şunlardır: 

 

 Düşük alümina katalist  

 

 Yüksek alümina katalist  

 

 Kristal-alümina silikat katalist  

 

 Silika-magnesia katalisti  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
FCC ünitesinde hidrojenle parçalama işlemini gerçekleştiriniz 

 

Kullanılan araç ve gereçler: Yıkama suyu, proses ekipmanları, pH metre 

UYGULAMA FAUYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Akış şemasını çiziniz. 
 Proses ekipmanlarının sembollerine 

dikkat ediniz. 

 Şarjı reaktöre girmeden önce ısı değiştiricilerinde 

uygun sıcaklığa kadar ısıtınız. 

 Isıtırken işletme kurallarına uyunuz. 

 Güvenlik önlemlerini alınız. 

 Reaktör ve rejeneratör arasında katalist 

sirkülasyonunu sağlayınız. 
 Sellenme olmamasına dikkat ediniz. 

 Şarjı rektörde krakinge tabii tutunuz. 
 Sıcaklık ve basınç değerlerini kontrol 

altında tutunuz. 

 Kolonun sıcaklık ve basınç değerlerini kontrol 

ediniz.  

 Ürünleri ayrıştırma işleminde,  gerekli 

sıcaklık ve basınç değerlerinden emin 

olunuz. 

 Numune alma prosedürüne göre numune alarak, 

analiz için laboratuvara gönderiniz. 
 Numune alma kurallarına uyunuz. 

 Sahadan ve kontrol odasından sistem basıncını ve 

sıcaklıklarını kontrol ediniz. 

 Uygun sıcaklık ve basınç değerleri 

dışına çıkılmamasına dikkat ediniz. 

 Ünitedeki ekipmanların bakım ihtiyaçlarını 

belirleyerek ekipmanları bakıma hazırlayınız. 

 Ekipmanların periyodik bakımını 

yapınız. 

 Raporunuzu yazarak teslim ediniz. 
 Aldığınız notlardan faydalanarak 

raporunuzu yazınız ve teslim ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Akış şemasını çizdiniz mi?   

2 Şarjı reaktöre girmeden önce uygun sıcaklığa ısıttınız mı?   

3 
Reaktör ve rejenetör arasında katalist sirkülasyonunu sağladınız 

mı? 
  

4 Şarjı rektörde krakinge tabii tuttunuz mu?   

5 Kolonun sıcaklık ve basınç değerlerini kontrol ettiniz mi?   

6 
Numune alma prosedürüne göre numune alarak, analiz için 

laboratuvara gönderdiniz mi? 
  

7 
Sahadan ve kontrol odasından sistem basıncını ve sıcaklıklarını 

kontrol ettiniz mi? 
  

8 
Ünitedeki ekipmanların bakım ihtiyaçlarını belirleyerek 

ekipmanları bakıma hazırladınız mı? 
  

9 Raporunuzu yazdınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1.  Ağır petrol fraksiyonlarındaki büyük moleküllü hidrokarbonların, katalizorlü ve 

katalizörsüz olarak daha düşük karbonlu moleküllere parçalanması işlemi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Distilasyon   B) Kraking   C) Desalting  D) Treating 

 

2.  Aşağıdakilerden hangisi kraking yöntemlerinden değildir? 

A) Katalitik kraking    C) Geciktirilmiş koklaştırma 

B) Termal kraking    D) Hidrotreating 

 

 

3.  Krakingden çıkan ve doymamış hidrokarbonlar ihtiva eden ürünlere aşağıdaki 

işlemlerden hangisi uygulanmaz? 

A) Alkilasyon      C) Kondensazyon    

B) Polimerizasyon      D) İzomerizasyon  

 

4.  Aşağıdakilerden hangisi FCC ünitesi proses değişkenlerindendir? 

A) Reaktör basıncı    C) Katalist sirkülasyon miktarı 

B) Yükseltici sıcaklığı   D) Hepsi 

 

5.  Aşağıdakilerden hangisi FCC ünite donatımının en önemli kısımlarından değildir? 

A) Reaktör  B) Riser   C) Rejenaratör   D) Ayırma kolonu 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

6.  Rafinasyon işlemiyle ham petrolün gerek …………………… gerek 

…………………….. yöntemlerle parçalanarak kimyasal yapısı değiştirilir.   

 

7.  ……….. ünitenin esas amacı yüksek oktanlı benzin ve diğer petrokimya ürünlerine 

şarj olabilecek özellikte LPG üretmektir.  

 

8.  ………………………………. , katalist üstünde biriken kokun giderilme işleminin 

yapıldığı kısımdır.  

 

9.  ……………, katalizör üzerinde birikerek katalizör zehirlenmesine neden olur.  

 

10.  ……………….., kristal yapıda hidrasyona uğramış alüminyum silikatlardır.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

11.  (   ) FCC ünitesinde katalist, basınçla akışkan özellik göstermesi için sıvı hâlinde 

kullanılmaktadır.  

 

12.  (     ) Koklaşma katalitik krakingde istenilen bir reaksiyondur.  

 

13.  (  ) Zeolitlerin kafes şeklindeki yapısı, sadece belirli bir boyut aralığındaki 

hidrokarbon moleküllerinin kafese girmesini sağlayarak bir moleküler elek işlevi 

görür.  

 

14.  (   ) Hidrokarbonların parçalanması neticesi oluşan ürünlerin ayrışması reaktörde 

gerçekleşir.  

 

15.  (    ) FCC ünitesi tasarımları arasındaki temel fark reaktörde kontrol edilen katalist 

çevrimidir.  

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 
Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak Hydrocroker operasyonunu 

gerçekleştirebileceksiniz. 

 

 

 

 
 Hydrocracker ünitesinin rafineri için önemini araştırınız. 

 

2. HYDROCRAKER ÜNİTESİ 
 

2.1. Genel Bilgi 
 

Hydrocracker; kaynama noktası yüksek hidrokarbonları ( HVGO ) yüksek hidrojen 

basıncı altında katalitik bir ortamda parçalayıp kaynama noktaları düşük, ancak piyasa değeri 

yüksek olan ürünlere dönüştürme işlemidir. Hidrojenin ana kaynağı rafineri gazları, doğal 

gaz ve naftadır. Ünitenin esas amacı nafta, gaz yağı, jet yakıtı ve motorin üretmektir.  

 

 

Resim 2.1: Hydrocracker ünitesi 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.2: Hydrocracker ünitesi 

 
Hydrocracker ünitesi, vakum distilasyon ünitesinden elde edilen HVGO’yu daha 

değerli beyaz ürünlere çeviren bir dönüşüm ünitesidir. Ünite bu işlemi molekül ağırlığı 

yüksek hidrokarbonların hidrojenli ortamda, yüksek basınç ve sıcaklık şartlarında seçimli bir 

parçalanmaya tabi tutulduğu yüksek teknoloji gerektiren “Hydrocracking Prosesi” ile 

gerçekleştirmektedir.  

 

Hydrocracker ünitesi iki kısımdan meydana gelir. Birinci kısım yüksek basınçta içinde 

hidrojenle doyurma, desülfürizasyon (sülfür uzaklaştırma), denitrifikasyon (azot 

uzaklaştırma) ve hydrocracking reaksiyonlarının oluştuğu reaktör kısmı; ikinci kısım ise 

reaktör kısmında oluşan ürünlerin ayrıştırıldığı fraksiyonlama kısmıdır.  

Bu hâliyle ünite bir desülfürizer ünitesi; reaktör kısmı ile bir ham petrol ünitesi 

fraksiyonlama kısmının birleşmesiyle oluşmuş gibidir. 
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Şema 2.1: Hydrocracker ünitesi basit şeması 

 
 Reaktör kısmı aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır: 

 Şarj sistemi 

 Reaktör şarj fırını 

 Reaktörler 

 Yüksek basınç separatörü 

 Alçak basınç flaş dramı 

 Make-up gaz kompresörleri 

 Yıkama suyu (KBS) enjeksiyon sistemi 

 

 Fraksiyonlama kısmı ise aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır: 

 Splitter kolonu 

 Ayırma fırını 

 Ayırma kolonu 

 Debutanizer kolonu 

 

 Diğer kısımlar ise şunlardır: 

 Fırınlar yakıt sistemi 

 DMDS enjeksiyon sistemi 

 Kostik sirkülasyon sistemi 

 Soda nötralizasyon sistemi 
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2.2. Prosesin Prensibi 
 

Hydrocracker ünitesi, UOP HC UNİBON prosesine göre dizayn edilmiştir. Bu proses 

ağır petrol fraksiyonlarının hydrocracking (hidrojenli ortamda parçalama) işlemi ile daha 

hafif ama ekonomik olarak daha değerli ürünler hâline dönüştürüldüğü bir rafineri prosesidir. 

 

Hydrocracker şarjı genel olarak vakum-gaz oilleridir. Bunlar Hydrocracker ünitesinde 

nafta veya orta distilatlar gibi daha düşük molekül ağırlıklı ürünlere dönüştürülürler. Bu şekli 

ile hydrocracking siyah ürünlerin beyaz ürünlere dönüştürüldüğü bir çevrim prosesidir. 

 

Hydrocracking işlemi hidrojenli ortamda, yüksek basınç ve sıcaklık şartlarında şarjın 

içinde DHC tipi katalist bulunan sabit yataklı reaktörler içerisinden geçerken oluşan bir seri 

reaksiyon sonucu meydana gelir. Kraking reaksiyonları yanında oluşan hidrojenasyon 

reaksiyonlarıyla kükürt, azot ve oksijen neredeyse tamamen ayrılır ve olefinler doymuş 

hidrokarbonlar hâline getirilir. Böylece reaktör çıkıştan parçalanarak daha düşük molekül 

ağırlıklı bileşikler hâline dönüşmüş hidrokarbonlarla, H2S, NH3 ve H2O’dan oluşmuş bir 

karışım elde edilir. 

 

Hydrocracking prosesinde, bazı değişkenlerin ayarlanması ve gerekli katalist 

modifikasyonunun yapılması ile elde edilen ürünlerin kaynama aralığını kontrol etmek 

mümkündür. Bu esneklik mevsimlik ürün taleplerini karşılamada rafinerilere önemli 

kolaylıklar sağlar. Ancak istenilen ürün ve ürünlerin kapasitesine bağlı olarak proses dizaynı 

farklılıklar gösterir.  

 

2.2.1. Prosesin Kimyası 

 

2.2.1.1. Hydrocracking Reaksiyon Mekanizması 
 

Hydrocracking reaksiyonları hidrojen atmosferinde, yüksek basınç ve sıcaklık 

şartlarında ve iki fonksiyonlu bir mekanizmaya göre oluşur. Basınç genellikle 70-210 

kg/cm2 ve sıcaklık 290-455oC arasında değişir. İki fonksiyonlu bir reaksiyon 

mekanizmasında ayrı ayrı reaksiyon kademelerini kataliz edebilmek için iki ayrı tipte 

katalitik kısma ihtiyaç vardır. Bunlar bir katalist üzerindeki metal ve asit kısımlarıdır. 

Hydrocracking reaksiyonları genellikle katalistin metal kısmında bir olefin ya da siklo 

olefinin oluşumuyla başlar. Bundan sonra asit kısmı bir karbonyum iyonu üretmek üzere 

olefin ya da siklo olefine bir proton verir. Daha sonra karbonyum iyonu daha küçük bir 

karbonyum iyonu ve olefin oluşturmak üzere parçalanır. Bu ürünler başlıca hydrocracking 

ürünleridir. Bunlar daha da küçük hydrocracking ürünlerini oluşturmak üzere başka 

reaksiyonlara girebilecekleri gibi karbonyum iyonundan bir protonun çıkarılması ile 

reaksiyonların ilerlemesi ilk ürünlerin oluşumundan sonra durdurulabilir. Bu durumda 

katalistin asit kısmında oluşan olefin, metal kısmında hidrojenle doyurulur. 
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Şekil 2.1: Hyrdokraking 

 

2.2.1.2. Diğer Önemli Reaksiyonlar 
Hydrocracker şarjları genellikle organik kükürt, azot ve oksijen bileşikleri ile organik 

klor ve brom gibi halojenli bileşikler ihtiva ederler. Bunlar ayrıca organo metal bileşikleri de 

bünyelerinde bulundururlar. Hydrocracking reaksiyonları sırasında oluşan kraking 

reaksiyonları ile birlikte hidrojenasyon reaksiyonları gibi olması arzu edilen reaksiyonların 

yanında, polinükleer aromatik bileşiklerin oluşumu gibi istenmeyen reaksiyonlar da meydana 

gelir. 
 Hidrojenasyon reaksiyonları  
Kraking reaksiyonları ile meydana gelen olefin ve aromatiklerin doyurulması 

reaksiyonları yanında, desülfürizasyon ve denitrifikasyon reaksiyonları en önemli 

hidrojenasyon reaksiyonlarıdır. Bu reaksiyonlar sonucunda oluşan kükürt ve azot bileşikleri 

karşılık gelen hidrokarbon ve H2S ile NH3 ‘e dönüştürülür. 

 

 Organo metalik reaksiyonlar 

Organo metalik bileşiklerin bozulmaları ile ilgili reaksiyon mekanizması tam olarak 

anlaşılmış değildir. Ancak bu bileşiklerdeki metallerin reaksiyonlar sonucu katalist üzerinde 

kaldığı bilinmektedir. 

 

 Polinükleer aromatik (PNA) reaksiyonları 

PNA bileşikleri iki veya daha fazla aromatik halka ihtiva eden polisiklik kondense 

olmuş aromatik hidrokarbonlar olup hydrocrackerlarda oluşması istenilmeyen reaksiyonlar 

sonucu meydana gelen bileşiklerdir. 

 

2.2.2. Hydorracking Prosesinin Değişkenleri  
 

 Katalist 

 Dönüşüm yüzdesi 

 Katalist sıcaklığı 

 Şarjın kalitesi 

 Sıvı boşluk hızı 

 Bileşik şarj oranı (CFR) 

 Hidrojen kısmi basıncı 

 Recycle (geri dönüşüm) gaz miktarı ve H2 / HC oranı 

 Hidrojen kalitesi (Kısmi basıncı, tedariği, sarfiyatı) 



 

 24 

 

Şema 2.2: Hydrocracker teknolojisinin prensibi 

 

 Hydrocracker teknolojisinin prensibinin akış şemasının işlem basamakları 

aşağıdaki şekilde gerçekleşir: 

 

 İlk olarak petrol ürünleri, özel bir vakum damıtma kolonunda, distilatlar 

ve vakum gaz yağları olarak ayrılır. 

 VGO balmumu yağ molekülleri, hidrojenasyon için hidrokraking ünitesi 

içine alınır. 

 Ultra yüksek basınç ve sıcaklıklarda (300 kPa, 1000
0
F) yağ molekülleri 

kimyasal olarak aktif hâle gelir. 

 Bu moleküllerdeki kirlilikleri tamamen ortadan kaldırmak için hidrojen 

ilave edilir. 

 Dönüştürülen bileşen daha temiz olduğundan açık bir renge sahiptir. 

 Temel yağ jelatinize değildir ve kolayca çok düşük sıcaklıklarda 

pompalanır, böylece istenmeyen parafinler, moleküler seviyede yeniden 

düzenlenir. 

 Hidrojen, kokulu hidrokarbonları ve diğer hafif kirleri çıkarmak için 

yeniden kullanılır. Aynı zamanda elde edilen ürünün molekül yapısının 

stabil olmasına yardımcı olarak, nihai ürünün daha uzun ömürlü olmasını 

ve oksidasyona karşı daha dayanıklı olmasına sağlanır. 
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Resim 2.3: Hydrocracking işlemi sonucu oluşan ürünün rengi 

 

 Hydrocracking reakisyonları ve fraksiyonlandırma sonucu ortaya çıkan ürünler 

şunlardır: 

 Gaz (C1 + C2 + H2S) 

 LPG (C3 + C4) 

 Nafta (C5- 180
o
C’de kaynama noktası olan HC’lar) 

 Kerosen (180-250
o
C arası kaynama noktası olan HC’lar) 

 Dizel (250-370
o
C arası kaynama noktası olan HC’lar) 

 Fuel oil (370
o
C +  arası kaynama noktası olan HC’lar) 

 

2.3. Prosesin Akış Şeması 

 

Şema 2.3: Hidrokraking proses akım şeması 
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Şema 2.4: Hidrokraking proses akım şeması 

2.4. Katalist 

 
Hidrokraking prosesinde çift fonksiyonlu katalizörler kullanılır. Asitle işlem görmüş 

killer, alümina ve silika/alümina kraking fonksiyonunu sağlar. Nikel, platin, paladyum, 

tungsten gibi metaller hidrojenasyon fonksiyonunu sağlar. Bu metalik katalizörler zeolit 

üzerine yerleştirilir ve katalizörün üzerinde bu metallerin sülfürleri hâlinde aktif merkezler 

vardır.  

 

Katalistler seçilen reaksiyonları yürütecek, istenmeyen yan reaksiyonları ise bastıracak 

şekilde dizayn edilmişlerdir. 

 

Yüklenecek katalist miktarı ve tipi işlenecek şarja, istenen ürünlere ve operasyon 

şiddetine bağlıdır. 

 

Reaktör içinde çok iyi bir katalist dağılımı sağlanmış olmalıdır.  

 

Hydrotreat (hidrojenle muamele etme) katalistleri alümina yüzey üzerine yerleştirilmiş 

nikel, kobalt ya da molibden oksitlerden oluşur. 

 

Hydrocack katalistleri çeşitli miktarlarda Grup VIB (Mo, W) ve VIIB (Co, Ni) 

metallerinin amorf ya da zeolitik (kristal yapıya sahip) silika-alumina tabanlarına 

serpiştirilmesi ile formüle edilirler. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Hydrocroker operasyonunu gerçekleştiriniz. 

 
Kullanılan araç ve gereçler: Yıkama suyu, proses ekipmanları, pH metre 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Akış şemasını çiziniz. 
 Proses ekipmanlarının sembollerine dikkat 

ediniz. 

 Şarjı ısıtınız.  Fırın işletme prosedürlerine uyunuz. 

 Hidrojen ünitesinden gelen hidrojeni ve 

şarjı basınçlandırınız. 
 Dikkatli olunuz. 

 Şarjı reaktörde hidrojen atmosferinde 

yüksek basınçta krakinge tabii tutunuz. 

 Basınç ve sıcaklık değerlerini kontrol 

altında tutunuz. 

 Fraksiyon kolonunda sıcaklık ve basınç 

değerlerine dikkat ediniz. 

 Kolondaki sıcaklık ve basınç değerlerinin 

belli sınırlar içinde kalması önemlidir. 

 Hava soğutucu girişine su enjeksiyonu 

yapınız. 
 Su enjeksiyonu önemlidir. 

 Sahadan ve kontrol odasından sistem 

basıncını ve sıcaklıklarını kontrol ediniz. 

 Uygun sıcaklık ve basınç değerleri dışına 

çıkılmamasına dikkat ediniz. 

 Numune alma prosedürüne göre numune 

alarak, analiz için laboratuara gönderiniz. 
 Numune alma kurallarına uyunuz. 

 Ünitedeki ekipmanların bakım 

ihtiyaçlarını belirleyerek ekipmanları 

bakıma hazırlayınız. 

 Ekipmanların periyodik bakımını yapınız. 

 Raporunuzu teslim ediniz. 
 Aldığınız notlardan faydalanarak 

raporunuzu yazınız ve teslim ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Akış şemasını çizdiniz mi?   

2 Şarjı ısıttınız mı?   

3 
Hidrojen ünitesinden gelen hidrojeni ve şarjı 

basınçlandırdınız mı? 
  

4 
Şarjı reaktörde hidrojen atmosferinde yüksek basınçta 

krakinge tabii tuttunuz mu? 
  

5 
Fraksiyon kolonunda sıcaklık ve basınç değerlerine dikkat 

ettiniz mi? 
  

6 Hava soğutucu girişine su enjeksiyonu yaptınız mı?   

7 
Sahadan ve kontrol odasından sistem basıncını ve 

sıcaklıklarını kontrol ettiniz mi? 
  

8 
Numune alma prosedürüne göre numune alarak, analiz için 

laboratuvara gönderdiniz mi? 
  

9 
Ünitedeki ekipmanların bakım ihtiyaçlarını belirleyerek 

ekipmanları bakıma hazırladınız mı? 
  

10 Raporunuzu teslim ettiniz mi?   

 

 

 
DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Hydrocracker ünitesinin reaktör kısmında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? 

A) Denitrifikasyon     C) Distilasyon    

B) Hidrojenasyon    D) Desülfürizasyon 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi hydrocracker ünitesinin fraksiyonlama kısmının bölümlerden 

değildir? 

A) Ayırma fırını    C) Ayırma kolonu 

B) Reaktör şarj fırını   D) Debutanizer kolonu 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi hydrocack katalistlerinin yapımında kullanılan metallerden 

değildir?  

A) Molibden     C) Mangan 

B) Wolfram     D) Nikel 

 

4. Hydrocracker ünitesinde yüklenecek katalist miktarı ve tipi aşağıdakilerden hangisine 

bağlıdır? 

A) İşlenecek şarja     C) İstenen ürünlere  

B) Operasyon şiddetine    D) Hepsi 

 

5. Hydrocracking prosesinde aşağıdaki reaksiyonlardan hangisi gerçekleşmez? 

A) Hidrotreating 

B) Hidrojenasyon Reaksiyonları  

C) Organo Metalik Reaksiyonlar 

D) Polinükleer Aromatik Reaksiyonları 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 30 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

6. ……………………… ünitenin esas amacı nafta, gaz yağı, jet yakıtı ve motorin 

üretmektir. 

 

7. Hydrocracker ünitesi, ……………. kısmı ve ………………..  kısmı olmak üzere iki 

kısımdan meydana gelir.  

 

8. Hidrokraking prosesinde …………….. ………………………… katalizörler 

kullanılır.  

 

9. Hydrocracking prosesinde,  kraking reaksiyonları yanında oluşan 

………………………………….. reaksiyonlarıyla kükürt, azot ve oksijen neredeyse 

tamamen ayrılır.  

 

10. Hydrocracking ünitesinde desülfürizasyon, ünitenin ……………………………….. 

gerçekleşir.  

 

 
DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 



 

 31 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 
Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak visbreaker ünitesinde oluşan kok’u 

giderebileceksiniz.  

 

 

 

 
  Visbreaker ünitesinin çalışma prensibini araştırınız. 

  Visbreaker ünitesinde kok oluşumunun nedenleri nelerdir? Araştırınız. 

 

3. VİSBREAKER ÜNİTESİ 

 
Damıtma dip ürünlerinin vizkozitesini azaltmak (akıcılığını arttırmak) ve akma 

noktalarını (pour point) düşürmek için yapılan ısıl parçalama işlemine visbreaking (viscosity 

breaking, viskozite kırma, düşürme) denir. Visbreaking işleminde; düşük oktanlı benzin, 

hidrokarbon gazları ve bir miktar orta destilatlar üretilmektedir. Üretilen destilatlar, fuel oil 

viskozitesi ayarlamasında kullanılır. Ünitenin amacı, fuel oil paçalında kullanılan motorin 

miktarının azaltılarak tasarruf sağlanmasıdır. 

 

 

Resim 3.1: Visbreaker ünitesi 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 3.2: Visbreaker ünitesi 

3.1.  Genel Bilgi 

 
Visbreaking-termal dönüşüm; ham petrol siyah-dip ürünü olan (atmosferik ya da 

vakum) rezidiyumu, kısmen düşük sıcaklıklarda (400-500 °C), basınç altında (2-40 bar), 

uzun bekleme zamanı ile (15-30 dakika) termal kırılmaya uğratarak viskozitesinin 

düşürülmesi prosesidir. Bu bölümde: 

 

 Büyük hidrokarbon molekülleri küçük moleküllere indirgenir, 

 Daha düşük viskoziteli ürünler elde edilir, 

 Kok oluşumu vardır, 

 Daha stabil bir yakıt karışımı vardır. 

 

Ünite şarjı olan rezidiyum, stabil ve çözünemeyen asfaltenleri içerir. Asfaltenler, 

reziduyum içerisindeki ağır hidrokarbon yağları ile peptize olarak kararlı bir süspansiyon 

yapı oluştururlar. Termal kırılma sürecinde bu süspansiyon bozularak küçük moleküllü 

bileşiklere dönüşür. Bu sırada az miktarda da olsa asfalten kondense olur. Süspansiyon 

hâlindeki yağların konsantrasyonu düşerken, asfalten konsantrasyonu artar. 

 

Eğer termal kırılma şiddeti (yüksek sıcaklık - basınç) gereğinden fazla olursa oluşan 

asfaltenler fuel oil içerisinde çökelmeye başlarlar ki bu da fuel oilde stabiliteyi bozar. Bu 

nedenle, şarj içerisinde az miktarda asfalten olması ve/veya fazla miktarda peptize olmaya 

meyilli aromatiklerin bulunması, ünitenin termal kırılma şiddeti fuel oil stabilitesini etkiler.  
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Şekil 3.1: Visbreaker ünitesi ürünleri 

 

 Termal kraking prosesleri 
 

Yöntemin esası, yüksek molekül ağırlıklı bileşenleri yüksek sıcaklıklarda daha düşük 

molekül ağırlıklı bileşenlere parçalamaktır. Genellikle 350 0C’nin üzerlerine çıkılır. En basit 

termal kraking yöntemi basınç ve sıcaklık altında rafinasyon artığını fuel oile 

dönüştürmektir. Bu basit yöntemin dışında üç yöntem daha vardır ki bunlar su buharı 

krakingi, piroliz ve gecikmiş koklaştırma işlemleridir.  

 

Su buharı krakingi yönteminde; nafta ve metan gibi hidrokarbon beslemesi su buharı 

ile karıştırılıp oksijensiz olarak çok kısa bir süre için 850 oC gibi çok yüksek sıcaklıklara 

çıkarılarak daha düşük molekül ağırlıklı bileşenlere ve özellikle doymamış hidrokarbonlara 

dönüştürülür. Piroliz yönteminde gene oksijensiz ortamda 750-900 oC gibi çok yüksek 

sıcaklıklara çıkılarak etilen gibi petrokimyanın temel girdileri elde edilir. Gecikmiş 

koklaştırma işleminde ise petrol koku adı verilen ürün elde edilir. 

 

Termal kraking prosesinde gerçekleşen serbest radikal reaksiyonlarıdır. Serbest 

radikal, üzerinde çiftleşmemiş elektron taşıyan ve son derece aktif atom veya atom 

gruplarıdır. Bu hidrokarbon radikallerinin en önemli özelliği izomerizasyona dirençli 

olmasıdır. Örneğin termal kraking işlemi, oluşan yeni ürünün dallanmışlığını beslemeden 

daha yükseğe çıkarmaz.  
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Şema 3.1: Rafineride visbreaker ünitesi 

3.2. Prosesin Prensibi 
 

Visbreaking, termal kraking prosesinin yumuşak bir formudur; atmosferik veya vakum 

distilasyon kalıntıları, katalizörsüz ortamda ısıl olarak parçalanarak gaz, nafta, distilatlar ve 

düşük viskoziteli fuel oile dönüştürülür. 

 

Şema 3.2: Visbreaker ünitesinin fraksiyonlandırma kısmı 
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3.3. Prosesin Akış Şeması 
 

Bu prosesler, ağır rafinasyon artıklarının viskozitesini kontrollü termal parçalanmayla 

düşürmek için kullanılır. Proses bir fırında yüksek ısıtmayla başlar, ardından da sistemde 

dolaşan yağ ile ani soğutma devam eder ve fraksiyonlama ile sona erer. Sıcaklık 475-500 
o
C 

olup fırında kalma sırası birkaç dakikadır. Aşağıda bu prosesin akış şeması görülmektedir: 

 

Şema 3.3: Visbreaker ünitesi 

 

 

Şema 3.4: Emici kullanan viskozite düşürücü bir proses akım şeması  

 

Fırın 

Soğuk su 

Besleme 
Gaz + Gaz yağı 

Geri dönüşü 

engelleyici girişler 
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3.4. Kok 

 
Kok, katalizördeki katı oluşumdur. 

Petrol koku, kalitesi petrol rezervlerine ve rafinerilere göre değişen, uçucu olmayan 

maddeler, metaller ve hammaddedeki kükürtlü bileşiklerin çoğunu içeren karışımdır. 

 

 

Resim 3.3: Reaksiyon tepsisinde kok birikimi 

 

Termal kırılmanın yan ürünü olan kok, şarjı ısıtmak için kullanılan fırın tüp 

borularının iç yüzeylerinde oluşur. Başlangıçta bu noktalarda ısı transferi fazladır. 

Yüzeydeki kok miktarı arttıkça transfer azalır. İstenen çıkış sıcaklığına ulaşmak için daha 

fazla yakıt tüketilir. 

 

Şekil 3.2: Şarj fırını 
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Şekil 3.3: Şarj fırınında kok birikimi 

 

Kok oluşumuna neden olan faktörler şunlardır: 

 

 Asfaltenler: kırılması zordur, polimerize olarak kok oluşumuna neden olurlar.  

 

 

Şekil 3.4: Asfaltenler 

 

 Aromatik ve doymamış hidrokarbonlar (olefinler)’ın yoğuşması sonucu poli-

nükleik aromatikler (ağır aromatik bileşikler) oluşur. Bunların kondezasyonu da 

kok oluşumuna sebep olur.  

 Fırındaki istenmeyen hidrodinamik koşullar, lokal yüksek ısı akışları ve 

soakerdaki ölü bölgeler de lokal kok oluşumuna neden olur. 

 Şarj özellikleri de kok oluşumunu etkiler (ağır şarj ve aromatik şarj, daha çok 

kok oluşumuna neden olur). 

 

Kok oluşum hızı, sıcaklık artıkça ve reaksiyon devam ettikçe artar. 



 

 38 

Oluşan koku gidermek için ünite devre dışı bırakılır. Tüplerdeki hidrokarbon, buharla 

(12-13 kg/cm2) temizlenir. Fırın tüplerinden buhar geçirilirken börnerler yakılır ve fırından 

çıkan buharın sıcaklığı 540 °C sıcaklığa getirilir. Bu aşamada tüplere kontrollü hava verilir. 

Tüp yüzeylerinde bulunan kok CO2 ve CO’ya dönüşerek uzaklaşır.  

 

 

Şekil 3.5: Kok giderme 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Visbreaker ünitesinde oluşan kok’u gideriniz. 

 
Kullanılan araç ve gereçler: Proses ekipmanları, sıcaklık ve basınç ölçerler, numune 

kapları, pompa 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Ünite acil durum prosedürlerini gözden geçiriniz. 

 Acil durumlarda (yangın, gaz kaçakları, 

enerji kesintileri) yapılacakları 

okuyarak sık sık tekrar ediniz. 

 Akış şemasını gözden geçiriniz. 
 Proses ekipmanlarının sembollerine 

dikkat ediniz. 

  Decoooking için steam basıncını her kolda 2,1 

kg/cm
2’

ye getiriniz. 
 Basıncı artırırken dikkatli olunuz. 

 Fırın börnerlerini yakınız. 
 Fırından çıkan buhar sıcaklığı 540 

o
C 

civarında olmalıdır. 

 Steam basıncını artırarak 2,1 kg/cm
2
’ye tekrar 

getiriniz. 

 Yanma esnasında basınç düşümü 

yaşanır. Tekrar ayarlanması gerekir. 

 Hava vanası yavaş yavaş açılarak basıncını 0,35 

kg/cm
2
’ye gelmesini sağlayınız. 

 En azından bir tüp yanıyor olmalıdır. 

 Çok fazla tüp yanıyorsa hava biraz 

kısılıp steam(buhar) artırılır. 

 İşleme tüplerdeki yanma bitene kadar devam 

edilir. 

 Tüp yüzeylerinde oluşan kok’u, 

karbondioksit ve karbonmonoksite 

dönüştürerek uzaklaşmasını sağlanır. 

 Numune alma prosedürüne göre numune alarak, 

analiz için laboratuara gönderiniz. 
 Numune alma kurallarına uyunuz. 

 Ünitedeki ekipmanların bakım ihtiyaçlarını 

belirleyerek ekipmanları bakıma hazırlayınız. 

 Ekipmanların periyodik bakımını 

yapınız. 

 Raporunuzu yazarak teslim ediniz. 
 Aldığınız notlardan faydalanarak 

raporunuzu yazınız ve teslim ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Ünite acil durum prosedürlerini gözden geçirdiniz mi?   

2 Akış şemasını çizdiniz mi?   

3 
Decooking için steam basıncını her kolda 2,1 kg/cm

2
’ye 

getirdiniz mi? 
  

4 Fırının börnerlerini yaktınız mı?   

5 
Steam basıncını artırarak 2,1 kg/cm

2
’ye tekrar getirdiniz 

mi? 
  

6 
Hava vanası yavaş yavaş açılarak basıncını 0,35 kg/cm

2
’ye 

gelmesini sağladınız mı? 
  

7 İşleme, tüplerdeki yanma bitene kadar devam ettiniz mi?   

8 
Numune alma prosedürüne göre numune alarak analiz için 

laboratuvara gönderdiniz mi? 
  

9 
Ünitedeki ekipmanların bakım ihtiyaçlarını belirleyerek 

ekipmanları bakıma hazırladınız mı? 
  

10 Raporunuzu yazarak teslim ettiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 



 

 41 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Damıtma dip ürünlerinin vizkozitesini azaltmak ve akma noktalarını düşürmek için 

yapılan ısıl parçalama işlemine …………………………………… denir.   

 

2. Visbreaker ünite şarjı olan rezidiyum, stabil ve çözünemeyen 

………………………….. içerir. 

 

3. Visbreaking, ………………. ………………….. prosesinin yumuşak bir formudur.  

 

4. Visbreaking prosesinde, atmosferik veya vakum distilasyon kalıntıları, 

………………………  ortamda ısıl olarak parçalanarak gaz, nafta, distilatlar ve düşük 

viskoziteli fuel oile dönüştürülür. 

 

5. Ağır aromatik bileşiklerin …………………………………..  kok oluşumuna sebep 

olur.  

 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

6. (  ) Visbreaker ünitesinde üretilen destilatlar, fuel oil viskozitesi ayarlamasında 

kullanılır.  

 

7. (  ) Visbreaker ünitesinin amacı, fuel oil paçalında kullanılan motorin miktarının 

artırılarak tasarruf sağlanmasıdır.  

 

8. (    ) Visbreaker ünitesinde kok oluşumu gözlenmez.  

 

9. (  ) Şarjı ısıtmak için kullanılan fırın tüp borularının iç yüzeylerinde oluşan kok 

miktarı arttıkça ısı transferi artar.  

 

10. (   ) Kok oluşum hızı, sıcaklıkla ve reaksiyon devam ettikçe artar.  

 
DEĞERLENDİRME 
 

 Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Sıcak katalistin şarj ile bir araya getirilmesi FCC ünitesinin hangi kısmında 

gerçekleşir? 

A) Stripper        C) Reaktör    

B) Fraksiyonlandırma kolonu     D) Katalist vanası 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi bir FCC katalistinde istenilen özelliklerden değildir? 

A) Yüksek kok üretimi     C) Yüksek aktivite 

B) Geniş gözenek boyutları    D) Aşınmaya karşı dirençli 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi hydrocracker ünitesinin reaktör kısmı bölümlerindendir? 

A) Reaktör şarj fırını     C) Yüksek basınç separatörü 

B) Make-up gaz kompresörleri    D) Hepsi 

 

4. Hydrocracker ünitesinde, hidrojenin ana kaynağı aşağıdakilerden hangisi değildir? 

A) Rafineri gazları    B) Doğal gaz   C) Su    D) Nafta 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi kok oluşumuna neden olan faktörler değildir? 

A) Şarjın asfalten içermemesi 

B) Aromatik ve doymamış hidrokarbonlar  

C) Fırındaki lokal yüksek ısı akışları 

D) Ağır şarj 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

6. ………………….. …………………………. katalizör varlığında uygulanan 

termal bir kraking yöntemidir.  

 

7. ……………. , kimyasal reaksiyonları hızlandıran, reaksiyonun gerçekleşmesi için 

kullanılan, enerji miktarını azaltan geniş yüzey alanlı maddelerdir.  

 

8. ……………………… ……………………., alümina yüzey üzerine yerleştirilmiş 

nikel, kobalt ya da molibden oksitlerden oluşur.  

 

9. Hydrocracking prosesinde…………………………. doymuş hidrokarbonlar hâline 

getirilir.  

 

10. ……………………….. ünitesinde daha düşük viskoziteli ürünler elde edilir.  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

11. ( ) Katalizörler aktivasyon enerjilerini düşürerek alternatif reaksiyonların 

oluşumuna fırsat verir.  

 

12. (  ) Doğal zeolitlerin küçük gözenek boyu dağılımları ile katalitik reaksiyonlar için 

uygundur.  

 

13. (  ) Hydrocracking, siyah ürünlerin beyaz ürünlere dönüştürüldüğü bir çevrim 

prosesidir.  

 

14. (  ) Hydrocracking  şarjları organo metal bileşikleri de bünyelerinde bulundururlar.  

 

15. (  ) Visbreaker ünitesinde ağır şarj ve aromatik şarj, daha az kok oluşumuna neden 

olur.  

 

 
DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 D 

3 C 

4 D 

5 B 

6 Termal, katalitik 

7 FCC 

8 Rejenaratör 

9 Kok 

10 Zeolitler 

11 Y 

12 Y 

13 D 

14 Y 

15 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 B 

3 C 

4 D 

5 A 

6 Hydrocracker 

7 Reaktör, fraksiyonlama 

8 Çift fonksiyonlu 

9 Hidrojenasyon 

10 Reaktör 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Visbreaking 

2 Asfaltenleri 

3 Termal kraking 

4 Katalizörsüz 

5 Kondezasyonu 

6 D 

CEVAP ANAHTARLARI 
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7 Y 

8 Y 

9 Y 

10 D 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 A 

3 D 

4 C 

5 A 

6 Katalitik kraking 

7 Katalist 

8 Hydrotreat katalistleri 

9 Olefinler 

10 Visbreaker 

11 D 

12 Y 

13 D 

14 D 

15 Y 
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