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ی حــرف اول را می زنــد. بــا توجــه بــه افزایــش نگرانی هــای  کــه انــرژ  امــروزه در جهانــی زندگــی می کنیــم 
ی را تغییــر دهیم. یکی  یســتی و وضــع قوانیــن ســخت گیرانه، مــا بایــد روش خود در مصرف انــرژ محیط ز
ینی آن به جای ســوخت هایی  ک و جایگز ی های پا ی ما اســت، اســتفاده از انرژ که پیش رو از راه هایی 
کمــی ایجــاد می کند. برای  کــه آلودگی بســیار  گاز طبیعــی از ســوخت هایی اســت  ماننــد بنزیــن اســت. 
گاز  ی  که ذخیره ســاز گاز طبیعــی به عنــوان ســوخت با چالش هــای مختلفی روبه رو هســتیم  اســتفاده از 
گاز طبیعــی فشرده شــده در اتومبیل ها  کشــور مــا تا بــه امــروز از  طبیعــی یکــی از آن چالش هــا اســت. در 
ن ســنگین بــرای تحمــل ایــن فشــار اســت. هم چنیــن  یــاد و مخــاز کــه نیازمنــد فشــار ز اســتفاده می شــد 
گاز  ی  که فناور به دلیل شــرایط عملیاتی آن از لحاظ ایمنی مناســب نیســت. حدود بیســت ســال است 
گاز را در  که می توان  گرفته اســت  گاز موردمطالعه قرار  ی  طبیعــی جذب شــده۱(ANG)  بــرای ذخیره ســاز
ی (ANG) از لحاظ ایمنی در شــرایط بســیار بهتری  کرد. از این رو فنــاور یاد ذخیــره  کــم و مقــدار ز فشــار 
کار مســتلزم اســتفاده از جاذب های مناســب و با ظرفیت باال اســت. با  نســبت به۲(CNG)  اســت. این 
گاز طبیعی جذب شــده  ی  ی ذخیره ســاز ی نانــو بــه این عرصــه و تولیــد نانوجاذب هــا، فناور ورود فنــاور

گرفته اســت. در مرحلــه جدیدی قرار 
کــردن نیازها و حل مشــکالت صنایــع بــا تکیه بر توان  ی نانــو با هــدف برطرف  یــژه توســعه فنــاور  ســتاد و
ی های  داخلی، ســعی می کند تا از طریق حمایت های مادی و معنوی خود مســیر رســوخ و انتقال فناور
گاز، پاالیش و پتروشــیمی هرچه  ی نانــو را در صنایــع مختلــف از جمله صنعــت نفــت،  مبتنــی بــر فنــاور

کند. تســهیل  بیشتر 
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مقدمه
فنــاوری نانــو، توانمنــدی تولید مــواد، ابزار و سیســتم های 
جدیــد با کنترل ســطوح مولکولی و اتمی برای اســتفاده از 
خواص جدیدی است که در آن سطوح ظاهر می شوند. نانو 
یک نماد علمی بوده و یک نانومتر به اندازه یک میلیاردیم 
متــر )m ۹-۱۰( اســت. خصوصیــات مــواد در اندازه هــای 
نانومتری )حدودًا ۱ تا ۱۰۰ نانومتر( دچار تغییرات می شــوند 
کروســکوپیک و میکروســکوپیک ماده  و خصوصیــات ما
ماننــد رنگ، خواص مغناطیســی، دمــای ذوب و... تغییر 
می کنــد بــدون اینکــه تغییــری در ترکیب شــیمیایی ماده 

گاز، پاالیش و پتروشیمی است. استفاده از  ایجاد شود. یکی از حوزه های مهم استفاده از فناوری نانو صنایع نفت، 
نانوجاذب هــا در ذخیره ســازی گاز به عنــوان یک روش ارزان تر و کارآمدتــر و برای جایگزینی روش های قبلی از جمله 
فشرده ســازی گاز بســیار موردتوجــه قــرار گرفته اســت. در این گزارش ســعی شــده اســت بــا نگاهی اجمالــی کاربرد 

نانوجاذب ها در ذخیره سازی گاز معرفی شود.
 گاز طبیعــی کــه بخــش عمده آن متان اســت به دلیل چنــد مزیت از جملــه ارزان و فراوان بودن از یک ســو و هم چنین 
محدودیت تولید بنزین مرغوب و نیز انتشار باالی آالینده های زیست محیطی از سوی دیگر، به عنوان جایگزین مناسب 
برای سوخت های فسیلی موردتوجه قرار گرفته است. متان، جزء اصلی گاز طبیعی در مقادیر زیادی در دسترس است 
ک ترین نوع ســوخت اســت؛ زیرا به هنگام ســوختن عمدتًا بخار آب و دی اکسیدکربن تولید کرده  و بعد از هیدروژن پا
و آالینده کمتری ایجاد می کند، بنابراین بر ســایر ســوخت های هیدروکربنی ترجیح داده می شــود. عالوه بر این، متان 
دارای باالترین نســبت هیدروژن به کربن اســت و بنابراین بیش ترین تراکم انرژی در هر توده را بین هیدروکربن ها دارد. 

ذخیره سازی و انتقال این منبع انرژی به روش های مختلفی قابل اجرا است که عبارت اند از:

 شکل 2. نانوماده کربنی

گاز طبیعی  شکل 3. روش های ذخیره سازی و انتقال 

گاز طبیعی روش های ذخیره سازی و انتقال 

گازی  هیدرات 
(NGH)3

گاز طبیعی مایع 
(LNG)4

گاز طبیعی 
(CNG) فشرده

گاز طبیعی 
جذب شده 

(ANG)

 از میان تمامی روش های ذخیره سازی، روش فشرده سازی گاز طبیعی CNG به عنوان پرکاربردترین شیوه استفاده از گاز 
طبیعی در خودروها مطرح شده است. معایب متعدد روش مذکور ازجمله فشار باال، وزن زیاد مخزن، حجم زیاد مخزن، 
ایمنی پایین، هزینه باال و... باعث می شود به دنبال روش های جایگزین مناسب برای ذخیره سازی گاز طبیعی باشیم. 

یکی از روش های جایگزین جهت ذخیره سازی گاز طبیعی، روش گاز طبیعی جذب شده  (ANG)است ]۱ و ۲[.
 فنــاوری »گاز طبیعــی جذب شــده« یــا ANG روشــی نوین برای اســتفاده از گاز طبیعی به عنوان ســوخت اســت. در 
ایــن روش گاز طبیعــی در فشــاری برابــر bar35 بــر روی یــک جاذب جذب شــده و ســپس بــا کاهش فشــار و انجام 
عمــل دفــع، آزاد می شــود. گاز طبیعــی به عنوان ســوخت جایگزین در وســایل نقلیــه مزایای اقتصــادی، عملیاتی و 
 (ANG) و گاز طبیعی جذب شده  (CNG)زیســت محیطی بســیاری دارد. دو روش ذخیره سازی گاز طبیعی فشرده
برای ذخیره سوخت در خودروهای گازسوز وجود دارد که در کشور ما فقط از روش CNG استفاده می شود. در فناوری 
گاز به روش ANG فرآیند نســبت به CNG در فشــار بســیار پایین تر )در حدود ۱۰% روش CNG( انجام  ذخیره ســازی 
می شود و به همین علت از مزایای بسیاری نسبت به CNG برخوردار است. در این فناوری ذخیره سازی و استفاده 
 (TSA) ۶ و یا تغییر دمــا (PSA)5 مجــدد از گاز بــر طبــق عملیــات جذب و دفع ســطحی و بــا فرآیندهای تغییــر فشــار
به راحتی انجام پذیر است. نانوجاذب ها به دلیل ظرفیت باالیی که دارند می توانند کاربرد زیادی برای ذخیره سازی 

گاز و استفاده از آن به عنوان سوخت داشته باشند.
 در ایــن فنــاوری، جاذب هــای ســطحی نقش تعیین کننــده ای به عهده دارنــد به طوری که بایســتی حداکثر ظرفیت 
جذب را داشــته باشــند. کربن های فعال شــده بــا توزیع اندازه حفــرات۷(PDS)  در حــدود nm ۱۱ با حجم حفره باال 
می تواننــد بــه این منظور مورداســتفاده قرار گیرند. همچنین محصوالت فناوری نانــو مثل فولرین ها و نانولوله کربنی 

به عنوان ترکیبات کربنی نوین در این زمینه ظرفیت جذب ویژه ای از خود نشان داده اند]3[.
 ANG و CNG ،LNG ،)۱ bar ۰ و فشار°C در شــکل ۴ دانســیته انرژی بنزین، گاز طبیعی در شــرایط اســتاندارد )دما 
مقایســه شــده اســت. با توجه به این شــکل، بنزین و LNG بیشــترین دانســیته انرژی را دارند و بســته به نوع جاذب 
غیرنانویــی استفاده شــده در ANG می تــوان مقــدار انــرژی باالیــی را حتی بــه انــدازه CNG ذخیره کرد. با اســتفاده از 

نانوجاذب ها ظرفیت ذخیره سازی گاز به روش ANG بسیار بیشتر از CNG خواهد شد.

 شکل4. مقایسه دانسیته انرژی در چند روش ذخیره سازی]4 [

ی
نرژ

ی ا
جم

 ح
ته

سی
دان

*1
00/

ga
so

lin
e

گی های جاذب *بسته به ویژ

Gasoline STP LNG CNG ANG

100

80

60

40

20

0

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

کاربرد نانوجاذب ها در ذخیره سازی گاز مجموعه گزارش های  
179صنعتی فنـــاوری نـانــو



7 6

فناوری ANG برای کاربردهای مختلف مورداستفاده قرار می گیرد از جمله:

ANG کاربرد فناوری  شکل 5. 

 منحنی مقایسه ذخیره متان که در زیر آورده شده است )شکل ۶( افزایش قابل توجه میزان ذخیره سازی گاز طبیعی 
کــردن مخازن با گاز طبیعی تحت فشــار  کــردن مخازن کم فشــار ANG با نانوجاذب مناســب به جای پر  را در اثــر پــر 
(CNG) نشان می دهد. در نتیجه برای حجم گاز ذخیره شده یکسان، مخازن ANG کوچک تری استفاده می شود که 

هزینه کمتری در پی دارد و صرفه جویی قابل توجهی در سرمایه گذاری اولیه به وجود می آورد. فناوری ANG از لحاظ 
اقتصادی توانایی بازیابی کم فشار و استفاده مجدد از گاز مشعل را فراهم می کند. الزم به ذکر است هم اینک تقریبًا 

5 درصد از گاز سالیانه تولیدی در جهان در مشعل سوخته و یا در هوا تخلیه می شود]5[. 

 این فرآیند در فشار بسیار پایینی قابل انجام است.
کم هزینه هستند.  مخازن مورداستفاده در ANG نسبتًا سبک و 

 مخازن مورداستفاده در ANG دارای فناوری ساخت ارزانتر و سادهتر هستند.
 کمپرسورهای مورداستفاده در فرآیند ANG از نوع سانتریفیوژ و تک مرحله ای است که نسبتًا ارزان هستند.
 کمپرســورهای مورداســتفاده در فرآینــد ANG بــازده انرژی باالتــری دارند، همچنین فضای کمتری اشــغال 

می کنند.
 به علت فشار نسبتًا پایین فرآیند ANG، ایمنی ذخیره و نگهداری در حمل ونقل در این فرآیند حتی نسبت 

به فرآیند CNG بسیار باالتر است.
کوتاه است. کم هزینه و در مدت زمان  گازگیری در ANG از لحاظ عملی ساده، ایمن،   فرآیند 

کمی دارند. ک   تجهیزات مورداستفاده در فرآیند ANG استهال
 ظرفیــت بالغ بــر V/V ۲۰۰ )حجــم گاز ذخیره شــده در واحــد حجم مخــزن( برای ذخیره ســازی گاز طبیعی با 

استفاده از نانوجاذب وجود دارد.
 همان طور که اشــاره شــد اســتفاده از نانوجاذب توانایی 
حــوزه  در  کشــور  معضــالت  مهم تریــن  از  یکــی  حــل 
ذخیره سازی انرژی را دارا است. با توجه به این که در این 
طــرح از گام اول تــا گام نهایی، شــامل مــواد اولیه و تولید 
نانوجاذب و کاربرد آن در مخازن ذخیره سازی گاز توسط 
متخصصین داخلی صورت می گیرد، لذا این طرح گام 
عمده ای را در زمینه بومی سازی فناوری ANG صورت 
کنون چندین پروژه  که تا خواهد داد. الزم به ذکر اســت 

آزمایشــگاهی در حوزه نانوجاذب ها با موفقیت به انجام رســیده و طرح اســتفاده از نانوجاذب در مقیاس صنعتی در 
شرکت انتقال گاز و در مقیاس نیمه صنعتی برای جلوگیری از هدر رفت گاز طبیعی درحال بهره برداری است]۶[.

کربنی خاص گاز ذخیره شده در CNG و ANG پرشده با نانوجاذب   شکل 6. مقایسه 

ذخیره سازی هیدروژن
که امروزه بشــر با آن مواجه اســت،  تی   از جمله مشــکال
و  یک ســو  از  فســیلی  ســوخت های  روزافــزون  کاهــش 
ســوی  از  آن  یســت محیطی  ز مخــرب  اثــرات  افزایــش 
مشــکل  ایــن  رفــع  راه حل هــای  از  یکــی  اســت.  دیگــر 
اســتفاده از منابع جدید تأمین انرژی اســت. هیدروژن 
کــه دارد انتخــاب  بــه علــت خــواص منحصربه فــردی 
بســیار مناســبی برای جایگزینی ســوخت های فسیلی 
بــه حســاب می آیــد. یکــی از مهم تریــن موانــع بر ســر راه 
گاز هیــدروژن ذخیره ســازی و حمل ونقــل   شکل 8. ذخیره هیدروژن به صورت ANGاســتفاده از 

 ANG کاربرد فناوری

وسایل نقلیه 
گازسوز

گاز  ذخیره و بازیابی 
مشعل با استفاده از 

8LPG مخازن
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LPG استفاده از مخازن
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 بــا توجــه به مطالعات صورت گرفته در پژوهشــگاه صنعت نفــت، ANG دارای مزایای زیادی اســت که از آن جمله 
می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

گاز را پایین می آورد.  استفاده از ANG هزینه های اولیه برای فروش 

 شکل 7. مخزن ANG نصب شده بر روی یک اتومبیل
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کل وزن را تشــکیل  ایمن آن اســت. در ذخیره ســازی هیدروژن مایع، مخزن فلزی تحت فشــار، بیش از ۹۰ درصد 
ی  می دهــد. یکــی از بهتریــن روش ها از نظر راندمان و ایمنی جهت ذخیره ســازی، جذب فیزیکــی هیدروژن بر رو
مواد جاذب جامد است. با ورود فناوری های جدید مانند فناوری نانو امکان ذخیره گاز هیدروژن در جاذب های 
کربنی فراهم شــده اســت. از نظر تئوری حدود ۶5  کربن های فعال و نیز نانولوله های  جدیــد نانوســاختار هم چــون 
کربنــی به طور قابل توجهی  کیلوگــرم هیــدروژن را در یــک مترمکعب از نانولوله ها می تــوان ذخیره کرد. نانولوله های 
ســبک هســتند و بــا وجــود این که فقــط یک الیه ضخیم اتم هســتند، یکی از ســخت ترین مواد شــناخته شــده اند 
کربنی ۱۰۰ برابر بیشــتر از فوالد با قطر یکســان اســت و این یک مزیت  کششــی نانولوله های  به طوری که اســتحکام 

بزرگ محسوب می شود]۷ و ۸ و ۹[.

چشم انداز اقتصادی
 در ســال ۲۰۱5، ارزش بازار جهانی نانومواد ۴۰۰۰ میلیون دالر بوده که نســبت به ســال ۲۰۱۴، رشــد ۸ درصدی داشته 
اســت. پیش بینــی می شــود ایــن مقدار در ســال ۲۰۲۰ بــه ۱۱۰۰۰ میلیون دالر آمریکا برســد و نرخ رشــد ســالیانه مرکب 
3۹/۲۲ درصدی را در بازه ســال های۲۰۲۰-۲۰۱5 تجربه کند. همان گونه که در شــکل ۹ مشــاهده می کنید، در سال 
۲۰۱5، نانولولــه با ســهمی معــادل3۰% بعد از نانوذرات بزرگ ترین بخش از بــازار جهانی نانومواد را به خود اختصاص 

داده است]۱۰[.

کــه در قســمت های قبــل اشــاره شــد بــا توجــه بــه مزایــای عمــده نانوجاذب هــا به ویــژه افزایــش ظرفیت   همان گونــه 
ذخیره ســازی حدود ۲۰ تا 3۰ درصدی و هم چنین هزینه پایین تولید آن ها اســتفاده از نانوجاذب ها ازنظر اقتصادی 
کامــاًل توجیه پذیــر اســت. بــا توجــه به تولیــد نانوجاذب در داخل کشــور و نیــز اســتفاده از دانش بومــی جهت کنترل 
کرد]۶[ .  گاز، این طرح به طور چشم گیری از خروج ارز نیز جلوگیری خواهد  تخلخل و استفاده از آن در ذخیره سازی 
با استناد به مطالعات صورت گرفته، جاذب کربن فعال ۹(AC) به دلیل هزینه پایین ساخت، قابلیت به کارگیری در 
فرآیند ANG در مقیاس تجاری و انبوه را دارا اســت، این درحالی اســت که ساختارهای آلی-فلزی MOF۱۰ به دلیل 
هزینه های نسبتًا باالی ساخت و سطح ویژه بسیار باال در زمینه های تحقیقاتی و پژوهشی بسیار پرکاربرد است] ۱[.

نانوذرات

نانو رس
نانو الیاف

نانو لوله

نانو سیم

٪31

٪30

٪23

٪8
٪8

 شکل 9. سهم بازار جهانی هریک از نانومواد براساس ارزش در سال 2015

انواع نانوجاذب استفاده شده در ذخیره سازی گاز
امــروزه جــذب گاز متان با اســتفاده از جاذب های متنوعی مانند کربن فعــال (AC)، زئولیت ها، نانولوله های کربنی 
تک دیواره ۱۱(SWCNT)، نانولوله های کربنی چند دیواره ۱۲(MWCNT)، ساختارهای آلی-فلزی (MOF)، فولرین ها، 

سیلیکاژل و... صورت می پذیرد]۴[.
کربنــی به خاطــر خــواص منحصربه فردشــان از جملــه تخلخل یکنواخت، اســتقامت کششــی زیاد و   نانولوله هــای 
 )SWCNT( هدایت الکتریکی، بسیار موردتوجه و مطالعه قرار گرفته اند. نانولوله های کربنی به دو صورت تک دیواره

و چنددیواره(MWCNT)  هستند]۱۱[.
 جذب متان توسط جاذب MOF در مقایسه با جاذب های رایج دیگر، مانند کربن فعال و نانولوله های کربنی، روشی 
مناسب به شمار می آید، زیرا ظرفیت جذب را به میزان قابل مالحظه ای افزایش می دهد. مطالعات انجام شده نشان 
گازها مناسب هستند.  می دهد کهMOF ها به عنوان دسته جدیدی از مواد نانومتخلخل برای ذخیره و جداسازی 
این دســته از ترکیبات متخلخل توجه بســیار زیادی را در ده ســال اخیر به خود جلب کرده اند که این توجه به دلیل 
اندازه بزرگ حفرات آن ها، مساحت سطح باالی آن ها، جذب انتخاب پذیر مولکول های کوچک و پاسخ های نوری 

یا مغناطیسی در حضور مولکول های مهمان است]۱۲[.

 (wt%)
ظرفیت

 سطح مخصوص جذب متان
(m2/g) (bar) (K)نمونه

۱/۴۶۹۲۱3۰3Zeolite

۸/5-35۲۹۸Zeolite-like carbon materials

۲۱-۴۰3۰۰SWCNT

 جدول 1. نانوجاذب های مورداستفاده در جذب متان

نمونه هایی از نانوجاذب های مورداستفاده برای جذب متان در جدول زیر آمده است]۱3[.
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 (wt%)
ظرفیت

 سطح مخصوص جذب متان
(m2/g) (bar) (K)نمونه

۱۰/۶۱۰3۰353۰3SWNH۱۴

۲۱٫5۲۷۰۰۶۰۲۹۸SiOC-CDC۱5

۱۶٫5۱۹۲۷۲۶۲۷3PC۱۶

۱۱٫۷ 3۴۱۱۰5۲۹۸MWCNT

۱3 ۸5۰۱۸۲۹۸MOF-CNT۱۷

۲۱٫53۱۴۹۶5۲۹۸MOF (NU-800)

۱۷۲۶۴۰5۰۲۹۸MOF (IRMOF-6)

۱۶٫5۱۸5۰35۲۹۸MOF (HKUST-1)

۱5٫3۱۷۴۸35۲۹۰MOF (HKUST-1)

۱۴۱5۰۲353۰3MOF (Cu3(btc)2)

۱3٫3۲۴۰۰35۲۹۸MOF (MOF-519)

۱۲٫۶-35۲۹۸MOF (Ni2(dhtp))

۱۱٫۸۱۱5۶353۰۰MOF (UTSA-20)

۶٫5-5۲۷3MCM-41۱۸

۲۱٫۱-3۲۹۸Maxsorb (Grade 30-SPP)

۱۲٫۷۱۱۷۸35۲۹۸GAC۱۹ (AC3)

۱۸33۶۰۶۰۲۹۸Carbide-derived car-bon

۸٫5۲۱3۶35۲۹۸Carbon pellets

۱۸٫۱-۱۲۹۸BC3 nanosheet (h-BC3)

۸٫3۱۰۰۰3٫53۱3ACF۲۰ (Pitch based, A10)

۸٫۲۱5۰۰33۱3ACF (Cellulose based, KF1500)

محصوالت مؤسسات و شرکت های مرتبط داخلی
 نام موسسه: پژوهشگاه صنعت نفت

 نام محصول: 
کربنی چنددیواره با خلوص %۹5  نانولوله 

کربنی تک دیواره و دو دیواره با خلوص %۹5  نانولوله 

پژوهشــگاه صنعت نفت این قابلیت را دارد که در زمینه های 
ذیل اقدام به تجاری سازی فناوری نانوجاذب کند:
 تولید نانوجاذب از مواد اولیه مقرون به صرفه

کنترل تخلخل  تولید نانوجاذب با 
گاز طبیعی باال  تولید نانوجاذب با ظرفیت جذب 

گاز طبیعی.  شکل 10. پژوهشگاه صنعت نفت استفاده از نانوجاذب در مخازن ذخیره 

 (wt%)
ظرفیت

 سطح مخصوص جذب متان
(m2/g) (bar) (K)نمونه

۱۶۱۹3۰۴۰۲۹۸ACF (CFC54)

۱۸٫۱۲5۰۰35۲۹۸ACF (F-EsACF-5)

۱3٫۶۱3۹۷353۰3ACF (ACF3)

3۱۴۸۲۷3۰۲۴3AC (AX21)

۱۹۲۲۰۲5۰۲۹3AC (Sugarcane)

۱۹۲33۶353۰3AC (C10)

۱۷3۱۴۰۲۰۲۹۸AC (Maxsorb III)

۱۶۱۴۶535۲۹۸AC (HSAC21)

۱۲۱۸53353۰3AC (RP-20)

۱5٫۴۲۴۰۰35۲۹۸AC (LFC73)

۱۰٫۷۶۱۰5۰۲۹۸AC (S-800-90-10)

5٫۲۱۱۴۱3۰۲۹۸AC (CAC-2)

 ادامه جدول 1. نانوجاذب های مورداستفاده در جذب متان ادامه جدول 1. نانوجاذب های مورداستفاده در جذب متان
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محصوالت شرکت های خارجی
 ingevity:نام شرکت 

 کشور: ایاالت متحده آمریکا
 نام محصوالت:

Nuchar® FuelSorb™ activated carbon monoliths 
 Nuchar WV-G 1500ANG 

 محصــوالت ایــن شــرکت عــالوه بر مخــازن ANG و ذخیره گاز طبیعی با فشــار پایین، در مخازن LPG نیز اســتفاده 
می شود.

http://www.mebioresearchers.comوب سایت

info@mebioresearchers.comایمیل

آدرس دفتر مرکزی
تهران، کارگر شمالی، فرشی مقدم، ساختمان شماره ۲،  پارک علم و فناوری، طبقه ۲، 

اتاق ۱۲

کارخانه کرج، مهرشهر ، فاز ۴ سردخانه مهرشهرآدرس 

۸۸۲۲۰5۶۴-۰۲۱تلفن دفتر

 نام شرکت: آبادگران اروند شیمی
 نام محصول: 

4A زئولیت 
 اروند شیمی به عنوان یک رهبر صنعتی در توسعه 
و اســتفاده از فناوری به رســمیت شــناخته شــده 
گرفتن  اســت. این شــرکت با تولید زئولیــت 4A و 
گواهینامــه نانومقیــاس قدم بلندی در اســتفاده از 

نانوجاذب ها برداشته است.
زئولیت ها به طور گسترده به عنوان بسترهای تبادل 

یون در تصفیه آب های صنعتی و خانگی و دیگر کاربردها مورداستفاده قرار می گیرند. آن ها به طور گسترده به عنوان 
کاتالیســت و جاذب اســتفاده می شوند. ساختار منظم تخلخل ها و اسیدیته قابل تنظیم، زئولیت ها را به شدت در 

شمار زیادی از واکنش ها فعال می سازد.
 ماده زئولیت در صنعت بیوگاز برای ذخیره سازی طوالنی مدت انرژی در غلظتی چهار برابر آب به کار می رود.

 این محصول یک زئولیت۴Aسنتز شده با طیف XRD مطابق با الگوی استاندارد است. با درنظر گرفتن مقدار افت 
حرارتــی۱3 (L.O.I)، خلــوص ایــن محصــول، بیش از ۹۹ درصد اســت. قابل ذکر اســت که مقدار بــاالی L.O.I در این 

محصول از جذب باالی رطوبت توسط زئولیت ناشی می شود.

 شــکل 11. زئولیــت 4A محصــول شــرکت آبادگــران ارونــد 
شیمی

http://www.arvandshimi.comوب سایت

info@arvandshimi.comایمیل

خوزستان، آبادان، خیابان امام خمینی، مجتمع سعید، طبقه ۴، واحد ۱۰آدرس دفتر مرکزی

53۲۴۲3۹3-۰۶۱تلفن دفتر

 نام شرکت:زیست پژوهان خاورمیانه
 نام محصول: 

 جاذب نانوزئولیتی
شــرکت زیســت پژوهان خاورمیانــه بــا هدف 
انتقــال فناوری هــای نویــن و کاربــردی کردن 
آن هــا در عرصــه کشــاورزی و صنعــت ایــران 
در  کشــاورزی  ضایعــات  کاهــش  جملــه  از 
بخــش میوه و ســبزی تأســیس شــده اســت. 
ایــن شــرکت  تولیــدی  از محصــوالت  یکــی 
ایــن  از  هســتند.  نانوزئولیتــی  جاذب هــای 
زئولیت هــا بــرای جــذب اتیلــن در انبارهــای 
نگهداری میوه اســتفاده می شــود که می توان 

برای ذخیره سازی گاز نیز استفاده کرد.

http://www.ripi.irوب سایت

communications@ripi.irایمیل

ایران، تهران، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی، پژوهشگاه صنعت نفتآدرس دفتر مرکزی

۴۸۲5۱-۰۲۱تلفن دفتر

۴۴۷3۹۷۱۲-۰۲۱فکس دفتر
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1  Adsorbed natural gas
2  Compressed natural gas
3  Natural gas hydrates
4  Liquefied natural gas
5  Pressure Swimming Adsorption
6  Temperature Swimming Adsorption
7  Pore Size Distribution
8  Liquefied petroleum gas
9  Activated carbon
10  Metal organic framework
11  Single wall carbon nanotube
12  Multi wall carbon nanotube
13  Loss on ignition
14  Single-walled carbon nanohorn
15  Silicon oxycarbide derived carbon
16  Polycarbonate
17  Metal-organic framework-carbon nanotube
18  Mobil composite material number 41
19  Granular activated carbon
20  Activated carbon fiber

پی نوشت ها

1  http://gppconf.ir/paper?manu=13958

2  http://www.ijcce.ac.ir/article_11790_05c2e7ec5dd2da0e1298d31c18d86a5c.pdf

ی  گاز طبیعــی بــا تکنولــوژی ANG بر رو 3 حســن هاشــمی پور، فاطمــه پیروموســوی، فهیمــه نخعی پور»بررســی فرآینــد ذخیره ســازی 
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مراجع

 BlackPak:نام شرکت 
 کشور: ایاالت متحده  آمریکا

کاربردهای تجاری و  گاز طبیعی جذب شــده برای   شــرکت BlackPak درحال توســعه سیســتم های ذخیره ســازی 
اتومبیل با هدف چگالی انرژی بیشتر از 5۰۰ مگاژول بر لیتر در فشار psi 5۰۰ است. براساس پیشرفت مواد متخلخل 
تولیدشــده از فناوری نانــو، ایــن فناوری باعث می شــود که گاز طبیعــی در مخازنی با اشــکال و اندازه های مختلف 
ذخیره شــود. در مقایســه با ســیلندرهای گاز طبیعی فشرده با فشــار باال که امروزه وجود دارد، فناوری نانو به طراحان 
خودرو و سازندگان تجهیزات این توانایی را می دهد که سیستم های ذخیره سازی گاز طبیعی را مطابق با فضاهای 

موجود در وسایل نقلیه سبک طراحی کنند تا از آن فضا حداکثر استفاده را ببرند.

 http://www.blackpaktech.com:وب سایت 

ingevity شکل 12. جاذب تولیدشده در شرکت 

 ویژگی محصوالت:
 ظرفیت باالی ذخیره گاز طبیعی

 عملکرد پایدار
ANG کربن فعال یک پارچه با شکل مخصوص برای مخازن 

LPG گرانول کربن فعال برای مخازن  

 http://www.ingevity.com:وب سایت 

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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 کاربردهای فناوری نانو در سیمان حفاری
 کاربردهای فناوری نانو در گل حفاری

 بهره گیری از جاذب های نانو بر پایه آئروژل ها درحذف آالینده های نفتی و تصفیه پساب های صنعتی
 نانو افزودنی های سوخت

 کاربرد فناوری نانو در سیمان و سیال حفاری
 کاربرد فناوری نانو در فرآیندهای ازدیاد برداشت نفت خام

 کاربرد فناوری نانو در آنالیزگرهای جدید صنایع باالدستی نفت
 کاربرد فناوری نانو در تصفیه پساب های صنعتی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

 کاربرد فناوری نانو در آنالیزگرهای جدید صنایع باالدستی نفت
 کاربرد نانوفیلتر ها در صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

 کاربرد فناوری نانو در تصفیه پساب های صنعتی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی
 کاربرد نانوکاتالیست ها در صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

 کاربرد نانوافزودنی های روانکار در صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو در زمینه صنعت نفت منترش شده است
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