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تولید هیدروژن و هیدروکربنهای سبک از هیدروکربنهای سنگین مراکز پتروشیمی
حوزه صنعتی :نفت و گاز ،صنایع شیمیایی
مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد یا دکتری
کلمات کلیدی :کراکینگ؛ پالسمای سرد؛ قابلیت افزایش
مقیاس.
زمان بندی :اعتبار تا آخر شهریور ماه 8931
ایمیلRFP@nano.ir :

تشریح طرح:
با توجه به سنگین بودن بخش عمدهای از نفت
استخراجی کشور و ارزش اقتصادی پایین آن تبدیل ترکیبات
هیدروکربنی سنگین به سبکتر بسیار حائز اهمیت است.
هیدروکربنهای سنگین عالوه بر مشکالت حمل و نقلی
(گرانروی باال ،چگالی زیاد ).... ،دارای ارزش اقتصادی پایینی
هستند که علت آن سختی فرآوری و استفاده از آنها در
فرآیندهای تولید انرژی است .این محصوالت که اغلب در
بخشهای کم ارزشتر مانند تولید قیر و واکس استفاده میشوند
میتوانند در صورت فرآوری و شکستن زنجیرهها هیدروکربنی
بزرگ به محصوالت سبکتر با ارزش باالتری تبدیل شوند.

در این راستا پالسمای سرد می تواند به صورت مؤثر به
شکستن ترکیبات نفتی سنگین و تبدیل آن به هیدروکربن های
سبک و با ارزش نقش ایفا نماید .پالسما به دلیل ماهیت ذاتیای
که دارد (یک محیط یونیزه شده با سطح انرژی باال) میتواند
گزینه مناسبی برای استفاده در فرآیندهای شیمیایی باشد .ایجاد
محیطی یونیزه شده با یونها پر انرژی که میتوانند شروع کننده
واکنشهای شیمیایی فراوانی از جمله شکستن ترکیبات نفتی
( )Crackingباشد ،میتواند به عنوان جایگزینی برای روش-
های رایج در فرآیندهای پاالیشگاهی باشد که در بیشتر
پاالیشگاهها دنیا مورد استفاده قرار میگیرد.
اهداف و معیارهای مورد نظر:

اغلب روشهای تولید هیدرکربنها سبک از ترکیبات

در این طرح شرایط بایستی به گونه ای طراحی گردد

نفتی سنگین مبتنی بر روشهای شیمیایی همراه با استفاده از

تا تمامی متغیرهای آزمون (یا طرح) اعم از :زمان پردازش ،رژیم

کاتالیست و دماهای باال است که سبب شده است که در بیشتر

پالسمای مورد استفاده و  ...قابلیت افزایش ابعاد در مقیاس

موارد قیمت تمام شده تولید فرآوردههای سبکتر افزایش یابد .از

صنعتی یا نیمه صنعتی به همراه مالحظات اقتصادی (مقرون به

این رو توسعه روشهای جایگزین که بتواند مصرف انرژی در

صرفه بودن) را داشته باشد.

این فرآیندها را کاهش دهد ،میتواند زمینه ساز توسعه
فرآیندهای تولید ترکیبات نفتی سبکتر از ترکیبات سنگین نفتی
شود که از نظر اقتصادی دارای ارزش باالتری است.

فرم پیشنهاد طرح پژوهشی
برخی از مالحظات به شرح ذیل ارائه می گردد:
 )1استفاده از ترکیبات نفتی سنگین مرسوم در مجتمع-
های پتروشیمی و پاالیشگاهی به عنوان خوراک
ورودی به فرآیند؛
 )2بررسی و ارزیابی راندمان انرژی مصرفی در سامانه
های طراحی شده؛
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)3

عدم به کارگیری سامانه های پالسمایی با
محدودیت افزایش مقیاس؛

 )4توجه به زمان پردازش پالسمایی و سرعت عملکرد
سامانه پالسمایی؛
 )5مقایسه عملکرد پالسما با روش های مرسوم (ذر
صورت وجود).

