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گوگردزدایی از گازوئیل با استفاده از نانومواد
Gas Oil Desulfurization with Nanomaterials

حوزه صنعتی :نفت -حمل و نقل
مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد و دکتری
کلمات کلیدی :نانومواد؛ گوگردزدائی؛ گازوئیل؛ لوکوموتیو؛ خوردگی.
زمان بندی :اعتبار تا آخر شهریور ماه 8931
ایمیلRFP@nano.ir :
هدف از اجرای این پروژه کاهش میزان گوگرد موجود

تشریح طرح :
یکی از بزرگترین مشکالت صنعت از جمله بخش ریلی،

در گازوئیل مورد استفاده در لوکوموتیوها و در نتیجه کاهش

آلودگی ایجاد شده ناشی از احتراق گازوئیل است .علت اصلی

خوردگی موتورهای دیزل و همچنین کاهش آالیندگی ناشی از

این آلودگی وجود گوگرد در سوخت است.

احتراق گوگرد است .معیارهای مدنظر کارشناسان و مشاوران

وجود گوگرد در سوخت از یک سو سبب تولید گازهای
خورندهای نظیر دی اکسید گوگرد شده و از سوی دیگر با آزاد
سازی این گازها در هوا باعث بارش باران های اسیدی میشود.

صنعتی در این طرح که بر مبنای آن داوری و ارزیابی طرح
انجام خواهد گرفت ،عبارتنداز:
.1

سوخت دیزل مصرفی لکوموتیوها (گازوییل معمولی در

همچنین این ماده سبب جمع شدن مواد ناخواسته در
سیستمهای احتراق و تزریق سوخت میگردد .به دالیل بیان
شده ،گوگرد یک عنصر مزاحم در نفت خام ،سوختها و سایر

جایگاههای سوخت ایستگاههای راه آهن) باشد.
.2

تا کنون روشها و فناوریهای مختلفی برای کاهش یا
حذف گوگرد از سوخت وسایل نقلیه بکار گرفته شده است .در

اندازه گیری میزان گوگرد ،اندیس ستان ،دانسیته ،نقطه
ریزش ،نقطه اشتعال ،باقیمانده کربن و ویسکوزیته بر اساس

مشتقات نفت شناخته میشود .لذا کاهش میزان گوگرد در
سوخت لوکوموتیو یکی از چالشهای این صنعت است.

سوخت مورد مطالعه در پرپوزال پیشنهادی باید از نوع از

استاندارد  ASTMانجام شود.
.3

میزان استفاده از نانومواد در سوخت و ارتباط آن با میزان
گوگردزدایی صورت گرفته حتماً بررسی گردد.

.4

از نظر اقتصادی میزان افزایش هزینه ناشی از افزودن

سالهای اخیر استفاده از فناوریهای نوین از جمله فناوری نانو

نانومواد و فرآیندهای انجام گرفته در مقابل بهبود کیفیت

در بخشهای مختلف صنعت رو به رشد بوده است .در صنعت

سوخت (کاهش میزان گوگرد ،بهبود اندیسهای استاندارد

حمل و نقل ریلی نیز میتوان در بخشهای مختلف از مواد

سوخت همچون اندیس ستان ).... ،بررسی گردد.

مبتنی بر فناوری نانو استفاده نمود .نانومواد به دلیل خواص ویژه

.5

بررسی اثر نانومواد بر موجود در سوخت بر قطعات پلیمری،

و منحصر بفردی که دارند میتوانند کارآیی مناسبی در حذف

الستیکی ،پالستیکی و فلزی مورد استفاده در سیستم

گوگرد از سوخت لوکوموتیو داشته باشند.

سوخت رسانی لوکوموتیوها.

اهداف و معیارهای مورد نظر:
در حال حاضر گازوئیل مورد استفاده در لوکوموتیوها به
دلیل میزان گوگرد بسیار باال موجب ایجاد خوردگی در قطعات
موتور شده و همچنین باعث آلودگی زیست محیطی میگردد.

