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В статье рассматриваются результаты исследования процесса каталитическо-
го риформинга прямогонного бензина, полученного из смеси нефти месторождений, 
расположенных в Южном регионе Казахстана. Изучен индивидуальный и групповой 
углеводородный состав исходного гидроочищенного бензина и риформата с целью 
установления степени превращения углеводородов на разных этапах каталитическо-
го риформинга. В результате исследования процесса каталитического риформинга 
прямогонного бензиновой фракции (85–180°С) установлен химизм и механизм реакций, 
которые основываются на следующих реакциях: дегидроциклизация парафиновых 
углеводородов, дегидрирование и дегидроизомеризация нафтеновых, изомеризация 
нафтеновых и парафиновых углеводородов. Сравнение физико-химических свойств 
и группового углеводородного состава гидрогенизата и продуктов риформинга по-
казывает, что сумма н-парафиновых и нафтеновых углеводородов после каталити-
ческого риформинга уменьшается в 3–4 раза по сравнению с исходным бензином, а 
концентрация ароматических углеводородов значительно возрастает за счет реакции 
дегидрирования цикланов и дегидроциклизации нормальных парафинов.

Полученные данные по изменению группового и индивидуального углеводородного 
состава бензина на разных этапах процесса каталитического риформинга могут 
служить обоснованием для оптимального управления технологическим процессом 
каталитического риформинга, что является приоритетным направлением в произ-
водстве качественных сортов моторного топлива, а также в развитии нефтехимии 
при переработке местного нефтегазового сырья Республики Казахстан.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бензин, риформат, каталитический риформинг, механизм, 
гидрогенизат, гидроочистка, катализатор.
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Бұл мақалада Қазақстанның оңтүстік аймағынан шығатын мұнайларқоспасынан 
тікелей айдау арқылыалынған бензинді каталитикалық риформинг процесінде зерттеу 
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нәтижелері қарастырылған. Бастапқы гидротазаланған бензиннің жеке және топтық 
көмірсутектер құрамы каталитикалықриформинг процесініңәртүрлі кезеңдерінде өзгеру 
дәрежесін анықтау мақсатында зерттелді. Риформингпроцесінің әртүрлі кезеңдерінде 
алынған бензиндердің сапалық сипаттамаларын анықтау арқылы каталитикалық ри-
форминг процесінде жүретінреакция механизмінің өзгеру дәрежесінің заңдылықтарын 
анықтауға мүмкіндік туады. Тікелей айдау бензин фракцияларын (85–180°С) каталитика-
лық риформинг процесін зерделеу нәтижесінде химия және реакция механизмі құрылды, 
олар келесі реакцияларға негізделеді: парафинді көмірсутектерді дегидроциклизациялау, 
нафтендік және нафтендік парафиндердің изомеризациясы. Гидрогенизат пен риформинг 
өнімдерінің физикалық-химиялық қасиеттері мен топтық көмірсутекті құрамын салысты-
ру каталитикалық риформингтен кейін н-парафинді және нафтенді көмірсутектердің 
сомасы бастапқы бензинге қарағанда 3–4 есе азайатынын, ал ароматты көмірсутек-
тердің концентрациясы цикландарды дегидрлеу реакциясы және қалыпты парафиндерді 
дегидроциклдеу есебінен едәуір өседі.

Мақалада баяндалған каталитикалық риформинг процесінің әртүрлі кезеңдерінде 
бензиннің топтық және жеке көмірсутекті құрамын өзгерту жөніндегі ақпарат, каталити-
калық риформингтің технологиялық процесін оңтайлы басқару үшін негіз бола алады және 
Қазақстан Республикасы жергілікті мұнай-газ шикізатын өңдеу кезінде мотор отынының 
сапалы түрлерін өндіруде және мұнай химиясын дамытуда басым бағыт болып табылады.

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: бензин, риформат, каталитикалық риформинг, химизм-механизм, 
гидрогенизат, гидротазалау, катализатор, технологиялық факторлар, температура, 
қысым.
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This article discusses the results of a study of the process of catalytic reforming of straight-run 
gasoline obtained from a mixture of oil from a field located in the southern region of Kazakhstan. The 
individual and group hydrocarbon composition of the initial hydrotreated gasoline and reformate was 
studied in order to establish the degree of conversion of hydrocarbons at different stages of catalytic 
reforming.The qualitative characteristics of the catalysis of gasoline reforming obtained at different 
stages of the process allows us to establish the chemistry and reaction mechanism and the laws 
of the chemical degree of conversion of individual hydrocarbon groups during all stages of catalytic 
reforming. As a result of studying the process of catalytic reforming of straight-run gasoline fractions 
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(85–180°С), a chemistry and a reaction mechanism are established that are based on the following 
reactions: dehydrocyclization of paraffin hydrocarbons, dehydrogenation and dehydroisomerization 
of naphthenic, isomerization of naphthenic and paraffin hydrocarbons. Comparison of the 
physicochemical properties and group hydrocarbon composition of the hydrogenate and reforming 
products shows that the amount of n-paraffin and naphthenic hydrocarbons after catalytic reforming 
is reduced by 3–4 times than in the original gasoline, and the concentration of aromatic hydrocarbons 
is significantly increased due to the cyclane dehydrogenation reaction and dehydrocyclization of 
normal paraffins. 

Set forth in article information on changing the group and individual hydrocarbon composition 
of gasoline in various stages of the catalytic reforming process, can serve as a basis for optimal 
control of technological process of catalytic reforming and is a priority in the production of high-
quality grades of motor fuel and petrochemical development in the processing of local oil and gas 
Republic of Kazakhstan.

KEY WORDS: gasoline, reformate, catalytic reforming, chemistry mechanism, hydrogenation, 
hydrotreating, catalyst, technological factors, temperature, pressure.
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