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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 هموراه ن بوایزوبوتوا معموو  آلکیالسویون، ینودآشوود. در فریند به منظوور تولیود آلکویالت جهوت اخوتالب بوا بنوزین و ارتقوای عودد اکتوان اسوتفاده موي آاز این فر

اسوید هیودروفلئوری  بوه آلکویالت  یواهوای اسویدی همچوون اسوید سوولفوری  و یوا مللووب آنهوا در ح وور کاتالیسوت  بووتن ،پوروپیلن چوونهوایي هم الفوین

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

یوون فراینوود را مبتنووي بوور کاتالیسووت هووای اسووید هیوودروفلئوریکي طراحووي و بهووره بوورداری ا PhillipsPetroleum تنیووز شوورک 1۹۴2اسووت. در سووا  

بوه طوور معموو  الفوین هوای موورد نیواز و   سوولفوری  و اسوید هیودروفلویوری  کاتوالیزه موي شوود اسوید ا اسوتفاده ازایون فرآینود بو ،به صورت تجواری. نمود

شووود. ایزوبوتوان نیوز بووه طوور معمووو   و بازیووابي زازهوای تولیوودی در ایون فراینود تووامین موي(R/FCC)  کاتالیسوتي بسووتر سویا در ایون فراینود از واحوودهای

 .کاتالیستي بوتان تولید مي شود آیزومریزاسیون بازیابي زازهای پاالیشگاهي و یااز 

با بررسي  تواند مشکالت زیست محیطي، هزینه های عملیاتي و ایمني ناشي از تولید آلکیالت با اسید مایع را برطرف کند.استفاده از کاتالیست های اسیدی جامد مي 

ه چرخه فرآیند مکانیزم واکنش میتوان دریافت که انتقا  هیدرید از مولکو  ایزوبوتان، مهم ترین مرحله واکنش محسووووی مي شوووود و با تحقم این مرحله اسوووت ک

سی شکلآلکیال صو  فرآیند  شباع به عنوان مح شدن  مي زیرد. ون ادامه یافته و هیدروکربن های ا سیون به دلیل غیر فعا   سیدی برای آلکیال ست های جامد ا کاتالی

ستم مایع نیز نیاز به فرآیند احیای مکرر و و ایزوبوتان سی ست های جامد در  سب جهت کاربرد تجاری جامد - پیچیدزي نحوه تماس کاتالی ستیابي به فناوری منا ، د

ست شده ا شکالتي روبرو  شي از پلیمر .واحد آلکیالسیون با کاتالیست جامد همواره با م شستن ک  نا شدن کاتالیست جامد آلکیالسیون، ن صلي غیرفعا   یزه دلیل ا

صنعتي کردن این کاتالیز شدن بوتن ها بروی ست؛ بنابراین بهترین راه برای  سد امری اجتنای ناپذیر ا شد که به نظر میر ست مي با ستفاده از ی  وسطح کاتالی رها، ا

 وسي قرار زرفته کاتالیست های اسیدی جامد متعددی مورد برربا این وجود، طي سالهای زذشته  .سیستم احیا در کنار واحد آلکیالسیون به صورت همزمان مي باشد

شگاه سانس 2700واحد  ،چین Shandong در منطقه Wonfull پاالی ست جامد را تحت لی سیون با کاتالی شکه در روز آلکیال و با نام  Albemarle شرکت ب

 بهره برداری نموده است.      AlkyCleanتجاری 

کوه موضووع  فراینود آلکیالسویون جهوت تولیود اتیول بنوزن و کیوومن اسوتفاده شوده اسوتدر سوا  هوای اخیور از کاتالیسوت هوای جامود اسویدی نیوز در همچنوین 

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

 کوار جهوت تغییور کواربری و بوهمنطقوي در واحود فرآینودی تغییورات انجوام طراحي واحد فرآینودی آن، اقتصواد طورح نیوز موورد بررسوي قورار زرفتوه و امکوان 

 موجود آلکیالسیون با اسید مایع نیز مورد مطالعه قرار 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/%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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 :تظارات کارفرمااهداف و ان (3

 های هزینهبا نگرش پایین نگه داشوووتن  و Scale upآلکیالسووویون با کاتالیسوووت جامد اسووویدی با قابلیت  واحد فرآیندی آزمایشوووگاهي طراحي و سووواخت پایلوت ✓

 تا حد ممکن (OPEX) هزینه های عملیاتي و  (CAPEX)سرمایه

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

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

 ک  ایجاد شود. مقدار مانده و کمترین 2طي زذشت زمان همچنان باالتر از  Alkylate Yield (wt/wt olefin)خوراک الفیني 

الفینها و شکست پارافینها به میزان شود که از دیمریزاسیون  ایجاداتالیست به نحوی ساختار و توزیع حفرات کاتالیست و نیز قدرت و توزیع سایتهای اسیدی کنوآوری در  ✓

 قابل توجهي کاسته شده و غیرفعا  شدن کاتالیست به دلیل تشکیل ک  به حداقل خود برسد.

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

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

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

 با عنایت به عمر مفید عملکرد آن موضوع پژوهشکاتالیست  و مصرف بررسي کامل اقتصادی تولید ✓

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

 :( شرح محدودیت ها و تلصیص امکانات۴

 سا  در نظر زرفته شده است. 2داخلي  توسعه دهندهبهینه به  کاتالیستفرموالسیون ساخت با هدف نهایي ارایه حداکثر زمان اجرای پروژه  ✓

 ي داشته باشد.در مقیاس آزمایشگاهب کاتالیستهای کلرینه با فلزات نجیو  ZSM-5 همچونکاتالیستهای در زمینه ساخت  يطرح بایستي رزومه کاری قابل قبولتیم اجرایي  ✓

رس بوده امکانات الزم و تجهیزات مورد نیاز را جهت انجام تحقیقات را داشته باشد؛ مگر آنکه تجهیزات درخواستي جهت سفارش خرید به راحتي در دستمجری طرح بایستي  ✓

 و تاخیری در اجرای پروژه ننماید.

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

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

 مربوطه اطمینان حاصل نماید.

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

 هرچه سریعتر با اهداف پروژه از انعطاف پذیری باالیي برخوردار باشند.

قرارداد به مجری وجود دارد و الزم است مجری این اطالعات را محرمانه تلقي نموده و از انتشار آن  انعقادپس از امکان در اختیار زذاشتن اطالعات مرتب  با موضوع پژوهش  ✓

 عمل آید.ه به هر نحو جلوزیری ب

 :(الزامات قانوني5

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

 امنیتي و حراستي شرکترعایت الزامات  ✓

  HSEرعایت الزامات قانوني در حوزه  ✓

 رعایت سایر الزامات قانوني کشور ✓

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