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 : پژوهشي عنوان پروژه (1

  فرآیند آلکیالسیون یاسید جامد ساخت کاتالیستدستیابي به دانش فني و 

 : شرح مسئله (2
و نیز  C5C-3 فرآیند آلکیالسیون برشهای الفیني اسیدی آلکیالسیون، دستیابي به دانش فني ساخت کاتالیست جامدفرآیند  ذیل در خصوص با عنایت به توضیحات

 به صورت همزمان مد نظر مي باشد. آن در مقیاس آزمایشگاهي پایلوت فرآیندیو ساخت طراحي 

 :آلکیالسیونخالصه ای از فرآیند واحد 

ه همووراه ن بوو ایزوبوتووا معموووآ آلکیالسوویون، ینوودآشووود. در فریند به منظووور تولیوود آلکوویالت جهووت اخووتال  بووا بنووزین و ارتقووای عوودد اکتووان اسووتفاده مووي آاز این فر

اسووید هیوودروفلئوری  بووه آلکوویالت  یوواهووای اسوویدی همچووون اسووید سووولفوری  و یووا مولووو  آنهووا در حتووور کاتالیسووت  بوووتن ،پووروپیلن چووونهووایي هم  الفووین

طراحووي و راه انوودازی شووده  Shell مبتنووي بوور کاتالیسووت هووای اسووید سووولفوریکي توسوو  شوورکت 1۹3۸تبوودیل مووي شووود. اولووین واحوود آلکیالسوویون در سوواآ 

یوون فراینوود را مبتنووي بوور کاتالیسووت هووای اسووید هیوودروفلئوریکي طراحووي و بهووره بوورداری ا PhillipsPetroleum نیووز شوورکت 1۹۴۲اسووت. در سوواآ 

بووه طووور معموووآ الفووین هووای مووورد نیوواز و   سووولفوری  و اسووید هیوودروفلوکوری  کاتووالیزه مووي شووود اسووید ایوون فرآینوود بووا اسووتفاده از ،به صورت تجوواری. نمود

شووود. ایزوبوتووان نیووز بووه طووور معموووآ  و بازیووابي زازهووای تولیوودی در ایوون فراینوود تووامین مووي(R/FCC) کاتالیسووتي بسووتر سوویاآ در ایوون فراینوود از واحوودهای

 .کاتالیستي بوتان تولید مي شود آیزومریزاسیون از بازیابي زازهای پاالیشگاهي و یا

با بررسوي  عملیاتي و ایمني ناشوي از تولید آلکیالت با اسوید مایر را برطرک کند. اسوتفاده از کاتالیسوت های اسویدی جامد مي تواند مشوکالت زیسوت محیزي، هزینه های

ه چرخه فرآینود مکوانیز  واکنش میتوان دریافت که انتقواآ هیودرید از مولکوآ ایزوبوتان، مهر ترین مرحلوه واکنش محسوووود مي شوووود و با تحقه این مرحلوه اسوووت کو 

کاتالیسوت های جامد اسویدی برای آلکیالسویون به دلیل غیر فعاآ شودن  مي زیرد. اع به عنوان محصووآ فرآیند شوکلآلکیالسویون ادامه یافته و هیدروکربن های اشوب

، دسوتیابي به فناوری مناسوج جهت کاربرد تجاری جامد - پیچیدزي نحوه تماس کاتالیسوت های جامد در سویسوتر مایر نیز نیاز به فرآیند احیای مکرر وو  ایزوبوتان

یزه  دلیل اصولي غیرفعاآ شودن کاتالیسوت جامد آلکیالسویون، نشوسوتن ک  ناشوي از پلیمر  .آلکیالسویون با کاتالیسوت جامد همواره با مشوکالتي روبرو شوده اسوتواحد 

رها، اسوتفاده از ی  والیزشودن بوتن ها بروی سوزک کاتالیسوت مي باشود که به نظر میرسود امری اجتناد ناپسیر اسوتر بنابراین بهترین راه برای صونعتي کردن این کات

 وکاتالیسوت های اسویدی جامد متعددی مورد بررسوي ررار زرفته با این وجود، طي سوالهای زسشوته    .سویسوتر احیا در کنار واحد آلکیالسویون به صوورت همزمان مي باشود

و با نا   Albemarle شورکت بشوکه در روز آلکیالسویون با کاتالیسوت جامد را تحت لیسوان   ۲700واحد  ،چین Shandong در منزقه  Wonfull پاالیشوگاه

 بهره برداری نموده است.      AlkyCleanتجاری 

کووه موضوووع  در سوواآ هووای اخیوور از کاتالیسووت هووای جاموود اسوویدی نیووز در فراینوود آلکیالسوویون جهووت تولیوود اتیوول بنووزن و کیووومن اسووتفاده شووده اسووتهمچنووین 

و نیووز  بووا محصوووالت اولفینووي پاالیشووگاه هووا پارافینهوواایووزو  آلکیالسوویونبوورای لووسا انتظووار مووي رود همزمووان بووا سوواخت کاتالیسووت جاموود  ایوون پووروژه نمووي باشوود.

 کووار ییوور کوواربری و بووهجهووت تغمنزقووي در واحوود فرآینوودی تغییوورات انجووا  طراحي واحد فرآینوودی آن، ارتصوواد طوورح نیووز مووورد بررسووي روورار زرفتووه و امکووان 

 موجود آلکیالسیون با اسید مایر نیز مورد مزالعه ررار زیرد. تجاریواحدهای  کاتالیستهای جایگزین جامد در زیری

 

https://vcmstudy.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%be%db%8c%d9%84%d9%86/
https://vcmstudy.ir/%d8%a8%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d9%88%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/
https://vcmstudy.ir/%d8%a8%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d9%88%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/
https://vcmstudy.ir/%d8%a8%d9%88%d8%aa%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d9%88%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/
http://magale.lineblog.ir/
https://vcmstudy.ir/%da%a9%d8%b1%d8%a7%da%a9%db%8c%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%84-fcc/
https://vcmstudy.ir/%da%a9%d8%b1%d8%a7%da%a9%db%8c%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%84-fcc/
https://vcmstudy.ir/%da%a9%d8%b1%d8%a7%da%a9%db%8c%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%84-fcc/
https://vcmstudy.ir/%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88%d9%85%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-isomerization/
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 :اهداک و انتظارات کارفرما (3

 ندی ی  بشکه در روزپایلوت فرآی و انجا  طراحي مفهومي  آلکیالسیون با کاتالیست جامد اسیدی  واحد فرآیندی آزمایشگاهي  طراحي و ساخت پایلوت ✓

 آلکیالسیون  اسیدی برای واحد فرآیندی  جامدپایدار    کاتالیستساخت  دستیابي به دانش فني و   ✓

، بازده محصوآ آلکیالت نسبت به  ۹5همزمان با حفظ عدد اکتان محصوآ باالتر از  ( به نحوی که  درجه سانتیگراد  100-30در زستره دمایي پایین )  واکنش  تنظیر شرای  عملیاتي ✓

 مانده و کمترین مقدار ک  ایجاد شود.  1.۸طي زسشت زمان همچنان باالتر از    Alkylate Yield (wt/wt olefin)خوراک الفیني  

الفینها و شکست پارافینها به میزان  شود که از دیمریزاسیون    ایجاداختار و توزیر حفرات کاتالیست و نیز ردرت و توزیر سایتهای اسیدی کاتالیست به نحوی  سنوآوری در   ✓

 رابل توجهي کاسته شده و غیرفعاآ شدن کاتالیست به دلیل تشکیل ک  به حدارل خود برسد. 

✓ catalyst stability / product octane / alkylate yield   .کاتالیست ساخته شده نهایي باید مورد تایید کارفرما ررار زیرد 

 رسیده شود.  تایید کارفرماباید به  مقیاس پایلوت    در  آزمایشگاهي و سپ   سصحه زساری نتایج تست عملکرد کاتالیست در مقیا ✓

 محصوالت   ، خوردزي، کیفیت و کمیت  HSEبررسي تاثیر استفاده از کاتالیست تولید شده در فرآیند های پایین دست واحد از جنبه های   ✓

 ربه جای اسید مای کاتالیست جامد اسیدی    به کارزیری  جهتآبادان  یون پاالیشگاه ت الز  در واحد آلکیالسبررسي تغییرا ✓

 با عنایت به عمر مفید عملکرد آن  موضوع پژوهشکاتالیست    و مصرک  بررسي کامل ارتصادی تولید ✓

 خواهد بود.   =5TRLسزک آمادزي فناوری در پایان پروژه   ✓

 :( شرح محدودیت ها و توصیص امکانات4

 ساآ در نظر زرفته شده است.  ۲داخلي    توسعه دهندهبهینه به    فرموالسیون ساخت کاتالیستحداکثر زمان اجرای پروژه با هدک نهایي اراکه   ✓

 ي داشته باشد. در مقیاس آزمایشگاهج  و کاتالیستهای کلرینه با فلزات نجی ZSM-5  همچونکاتالیستهای  در زمینه ساخت    يطرح بایستي رزومه کاری رابل ربولتیر اجرایي   ✓

بوده به راحتي در دسترس    مجری طرح بایستي امکانات الز  و تجهیزات مورد نیاز را جهت انجا  تحقیقات را داشته باشدر مگر آنکه تجهیزات درخواستي جهت سفارش خرید ✓

 و تاخیری در اجرای پروژه ننماید.

ایي آنها جهت مشابه سازی،  شیمی -فیزیکي از بررسیهایپیش  بایستي باشدر AlkyStarدر صورتیکه مجری طرح مایل به ساخت هر نوع کاتالیست مشابه خارجي همچون  ✓

مورد نیاز جهت آزمایشات  خارجي نتایج کاتاتست معتبر به منظور صحه زساری و پسیرش کارایي مورد انتظار کارفرما را اراکه نماید. ضمن اینکه از تامین مقدار کاتالیست 

 مربوطه اطمینان حاصل نماید. 

نماید داشته باشد و به منظور دستیابي  تحقیقاتي( که کارفرما معرفي مي -چون سازندزان کاتالیست، مراکز علمي مجری بایستي تعامل سازنده با ارکان دخیل در پروژه )هم ✓

 هرچه سریعتر با اهداک پروژه از انعزاک پسیری باالیي برخوردار باشند. 

رد و الز  است مجری این اطالعات را محرمانه تلقي نموده و از انتشار آن ررارداد به مجری وجود دا انعقادپ  از امکان در اختیار زساشتن اطالعات مرتب  با موضوع پژوهش  ✓

 عمل آید.ه  به هر نحو جلوزیری ب

 :(الزامات رانوني5

 رعایت الزامات حفظ اطالعات شرکت و عد  انتشار هرزونه اطالعات شرکت بدون مجوز کتبي کارفرما ✓

 رعایت الزامات امنیتي و حراستي شرکت ✓

   HSEرعایت الزامات رانوني در حوزه   ✓

 رعایت سایر الزامات رانوني کشور  ✓

 های مد نظر کارفرما:خروجي(6
 نقشه ❑ ززارش  های آموزشي کارزاه❑ بازدید از طرح ❑ سمینار ❑ لوح فشرده 

 راهکارهای عملي ❑ بررسي ارتصادی  تفصیلي   طراحي❑ طراحي نیمه تفصیلي ❑ طراحي مفهومي  طراحي پایه                                                                                          ❑

                     ززارش مدیریتي  کتابهای الکترونیکي  ❑ دیتاشیت ❑ دستورالعمل◼ سازی نر  افزاری شبیه ❑ پایلوت 

 مستندات آموزشي تهیه ❑ تمل  تجهیزات مورد استفاده در پروژه❑ ITکد نر  افزاری و ❑ انتقاآ دانش فني      مقاله                                                                                                                          ❑

   کاتالیست   پتنت  رساني و انفورماتی  خدمات اطالع ❑

 


