


شركت اكسير نوين فرآيندآسيا در يك نگاه

Highموادتوليدهدفباشركت Tech1382سالدرراخوداوليهتحقيقات
.نمودآغاز

توليدينهزمدرنوفناوريهايتوسعهوسازيبوميپايهبرشركتايناصليرسالت
.باشدميساختارهانانوتوليدوگرانبهافلزاتبازيابي،كاتاليست

لهجمازدانشگاهيوپژوهشيوتحقيقاتيمراكزباپاياپايونزديكهمكاري
ژوهشپشركتونفتصنعتپژوهشگاهواصفهان،شريفصنعتيهايدانشگاه
.باشدميشركتاينرزومهدرپتروشيميفناوري



و خدمات شركتسازي محصوالت چارت پژوهش ، فناوري و تجاري 
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انانوكاتاليست ها و مراحل تهيه آنها در شركت اكسير نوين فرآيند آسي

ناهمگنت استفاده از ذرات ريز در كاتاليس. تركيبي از دو زمينه ي رشد يافته ي كاتاليست و نانوفناوري جديد استنانوكاتاليست 

.حجم كاتاليست را كم و استفاده بهينه از جزء فعال را ميسر مي كند

مراحل تهيه كاتاليست

.....توليد پايه از انواع گريدهاي مختلف پيش ماده ها از جمله نانو آلومينا و زئوليت به شكل هاي گرانول، اكسترود و 

توليد پيش ماده هاي تلقيحي از فلزات خريداري شده يا بازيابي شده

تلقيح پايه ها با نانونمك ها يا نانوكمپلكس هاي توليد شده

كلسيناسيون

احيا

بسته بندي
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فرموالسيون كاتاليست

كاتاليست

پايه

آلومينا

زئوليت

فلز فعال
تركيبي از فلزات گرانبها مانند 

...پالتين، پاالديوم، قلع و
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5يوروو4يوروبنزينتوليدجهتپااليشگاهيايزومريزاسيونواحدهايهايكاتاليست

ريفورمينگنفتاواحدهايهايكاتاليست

هاپارافيندهيدروژناسيونكاتاليست

هازايلنايزومريزاسيونكاتاليست

(BTX)ارزشباآروماتيكتركيباتبهC9-C10تبديلكاتاليست

بنزنآلكيالسيونكاتاليست

اتيلناكسيداسيونكاتاليست

,Hydrotreating)هيدروژنيتصفيههایكاتاليست NHT, GHT, KHT,RCD)

Hydrocrackingهایكاتاليست

استيلنوهاالفيندی،هاالفينهيدروژناسيونهایكاتاليست

االيشگاهيحاوي فلزات گرانبها موردنياز صنايع پتروشيمي و پتوليدي هايكاتاليست انواع 
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نانو كاتاليست ريفرمينگ نفتا

روريضوترينمهمازيكينفتاريفرمينگكاتاليست
اهيپااليشگصنعتدرنيازموردهايكاتاليستترين
5و4يورواستانداردهايبابنزينتوليدجهتبهكشور

باشدمي(باالاكتانعدد)

سومياودومفلزبارگذاريدرنانوفناوريازاستفادهبا
يديتهاسباپايهرويبرپالتينكناردرمناسبآرايشبا

وپذيريگزينشجداسازي،فعاليت،توانميمعين،
.ساختترمطلوبراكاتاليستپايداري

مناسبمقاديرونانوساختاربانفتاريفرمينگكاتاليست
وآلوميناگامانانوكريستالپايهبرقلعورنيومپالتين،
مينگريفرواحدبرايكاتاليستترينمناسبزئوليت

سبتنافزايشواكتانعددافزايشجهتدركاتاليستي
.شدباميريفرميتمحصولدربنزنبههاايزوپارافين

پالتين

رنيوم

قلع

واكنش اصلي تبديل

افزايش گزينش پذيری

افزايش پايداری 
كاتاليست 
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سازينانو كاتاليست آروماتيك 

چندسازيآروماتيكهايكاتاليستسريازنظرموردكاتاليستنانو
بانفتاازC6-C8هايآروماتيكتوليدبرايكهاستقلع-پالتينفلزي

.استشدهتوليدپذيريانتخابحداكثر

بهافينپارونفتنحداكثريتبديلبهمنجركاتاليستنانواينمحاسن
ورحضدرقبلينسلكاتاليزورهايازكمترككتشكيلباهاآروماتيك

.شودميپالتينكمترمقادير

نانوكاتاليست
آروماتيك سازي

زيادفعاليت 

مكانيكي استثنايي كه منجر به حداقل سايش مي شودمقاومت 

تجديد پذيري زيادقابليت 

محدوديت بنابراين پااليشگاه ها بدون افزايش. كك كم به دليل فرموالسيون چند فلزي آنتوليد 
دهندرا افزايش( توان عملياتي باالتر ، شدت خوراک)هاي سوزاندن كك فرصت دارند تا شدت كار 
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نانو كاتاليست ايزومريزاسيون نفتاي سبك

از سري كاتاليست هاي خانواده IZكاتاليست 
با انجام واكنش ايزومريزاسيون نفتاي سبك

اوي ايزومريزاسيون در حضور گاز هيدروژن و كاتاليست ح
.فلز فعال پالتين بر پايه آلومينا مي باشد

آلومينا -ترين داليلي كه سبب شده از گامااز اصلييكي 
ل عنوان پايه اين كاتاليست استفاده شود، تخلخبه

گونه از آلومينيوممناسب و مساحت سطح باالي اين
.باشداكسيد مي

و هاي مختلف شيمي ترپايه كاتاليست با روشاين 
صادي هيدروترمال بسته به نوع نمونه مصرفي و كامال اقت
د آسيا و با خلوص باال تماما در شركت اكسير نوين فراين

.گرددتهيه مي
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هيدروتريتينگنانو كاتاليست  

هايتكاتاليسازجديدينسلباال،ويژهسطحباكاتاليستاين
بهييباالپراكندگيميزانكهشوندميمحسوبهيدروتريتينگ

داردگوگردزداييفعالهايسايتافزايشجهت

درنسولفيدشدبهتمايلدليلبههاكاتاليستازنسلايندر
هبسولفيداسيونمرحلهدرفعالفازتجمعامكانپايين،دماي

ترسدسدربيشتريفعالفازميزاننتيجهدررساندخواهندحداقل
بودخواهد

داشتههااولفيندينمودناشباعدرباالييتواناييكاتاليستاين
هايمركاپتانباتوليديH2Sمجددتركيبفرايندايجادازكه

.آوردخواهدعملبهجلوگيريخوراک

فازپخشميزانبهبودطريقازكاتاليستاينمشخصصورتبه
فازتربيشايجادبهمنجركاتاليستكاملسولفيداسيونوفعال
هايتكاتاليسقبليهاينسلازباالترفعاليتنتيجهدروفعال

شدخواهدهيدروژنيتصفيه
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نانو كاتاليست  هيدروكراكينگ

اختار،ساندازه،همچونمتغييرهاييكنترلباكاتاليستعملكرد
وگرماييپايداريسطح،تركيبالكتروني،وفضاييتوزيع

رفتهدر،اقتصاديصرفهباال،بازده.شودتعيينميتواندشيميايي
وباالايمنيپايين،انرژيوگرمامصرفشيميايي،موادكم

يستنانوكاتالمزايايازاوليه،شيمياييموادازبهينهاستفاده
.است

خوراکابكاتاليستفعالسطحباالبردنموجبكاتاليستشكل
ستربفشارافتازجلوگيريبرايفراوانتخلخلايجادونظرمورد

بردهامنفلزدومتناسبتوزيعكناردرهمچنين.استكاتاليستي
تريبزرگحفراتحجمدارايكاتاليستآلومينا،نانوپايهرويبر

افزايشموجبامراينكهاستخودهايردههمبهنسبت
.دشوميزداييآسفالتنوزداييفلزدركاتاليستظرفيت
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نانو كاتاليست دهيدروژناسيون

برايC3وC2سبكهايآلكاندهيدروژناسيون
بنزينبرايisobutyleneوi-C4،پليمرها

C10-C14سنگينترخطيهايآلكانووپليمرها

LABبراي (benzene linear alkyl)بكار
.روندمي

گاماايهپبرپالتينشاملدهيدروژناسيونكاتاليست
ين،پالتفعاليتكنترلبراي.باشندميآلومينا
مياژآليپالتينباقلعمانندديگريفلزاتمعموال
.شوند

شدههاضافآلوميناپايهبهنيزديگريافزودنيمواد
باالديتهاسي.شودكاستهآلوميناباالياسيديتهازتا

ككتشكيلهايواكنشسرعتافزايشبهمنجر
زودهنگامشدنفعالغيرسببكهشودمي

.شودميكاتاليست
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نانو كاتاليست هيدروژناسيون بنزن 

ونزنبهيدروژناسيونواكنشانجاممنظوربهكاتاليستاين
نهگزابهآنتبديلوهيدروكربنيبرشدرآنكاملاشباع

(C6)باشدمي

يگوگردتركيباتحذفموجبهمچنينمذكوركاتاليست
اركندرومي گرددصنعتيراكتوربهوروديخوراکدرموجود
.باشدمينيزگوگردجاذباصلي،واكنشانجام

لوميناآپايهبرشدهتلقيحنيكلفلزحاويكاتاليستاين
گرديدتوليدهگزانواحدطراحيبهتوجهباكهمي باشد

حجموويژهسطحمانندنانومحصولاينمناسبخواص
تكاتاليسنانوعنوانبهكاربردبرايالزمشرايطحفرات،

.كندميفراهمراهيدروژناسيون
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(RCD)سفري نانو كاتاليست تريتينگ برش باقيمانده تقطيري و خال و اتم

فعاليتكه(NiMo)استموليبدن-نيكلنوعازكاتاليستاين
.دهدمينشانخودازباالييبسيار

كردنهمفراونانومقياسبهكاتاليستذراتاندازهسايزتغييربا
يمصرفمقداردركاتاليستي،ساختاريكبرايبيشترسطح

يهادهندهواكنشافزايشباوشدهجوييصرفهنانوكاتاليست
ميبيشترنيزواكنش(Rate)سرعتواكنش،دردرگيرشونده

شود

شدهلقيحتنيكل-موليبدن-كبالتگانهسهفلزيكاتاليستنانو
بهتنسبحفراتحجموسطحافزايشدليلبهزئوليتسطحروي
يستزمحيطحفظدربيشترياثراتنانوغيرصنعتيمشابهمورد

داردگوگرديهايآاليندهحذفطريقاز
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(تبديل كاتاليستي)نانو كاتاليست پلتفرمينگ پااليشگاهي 

شركتپلتفرمينگواحدهايدرNR-224Sكاتاليست
اناكتعددافزايشوبنزينتوليدجهتپااليشگاهيهاي
مي گيردقراراستفادهمورد

فلزميزانكردنكمبرعالوهNR-224Sكاتاليستنانو
ازفادهاستوآلوميناگامابااليويژهسطحمصرفي،پالتين

سياربدسترسدرسطحپايه،رويبرشدهتلقيحنانوذرات
ياراختدرواكنش انجامجهترانظرموردتركيبازبااليي

ثابتتربسصورتبهتوجهباكاتاليستشكلكهمي گذارد
وايهرشتصورتبهمي تواندپااليشگاهيراكتورنوعبودن

.باشدكروييا
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آلكيالسيون بنزننانو كاتاليست 

زئوليتيتكاتاليسبنزنآلكيالسيونكاتاليست

طحسباكريستاليساختارتوجهباكهاست

مقياسدرهايحفرهومنافذوجودوباالويژه

اجزاءدقيقبســياردستكاريامكاننانو،

هادهدهنواكنشنفوذمسيرهايوكاتاليســتي

.ســازدميميســررامحصوالتو
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گارد

هتصفيبخشدرخوراکباهمراهسيليكونيتركيباتوجود
عملكرديدورهطولكاهشموجبباالمقاديردرهيدروژني
كممقاديردركهصورتيدرو.شودميبخشآنكاتاليست
ليستكاتاسطحبرباشدموجودخوراکدرسيليكونيتركيبات

ميجاداياختاللكاتاليستبازيابيواحيادرلذاويابدميتجمع
.كند

نحويهبباالسطحباآلوميناييهايجاذبتوسطسيليكونحذف
درونسيليكمقداربيشترينحذفقابليتكهاستشدهطراحي
.باشددارارانفتاخوراک

وذراتنان،آسيافرآيندنويناكسيرشركتپيشنهاديجاذبدر
جهتبهاگرانفلزاتانواعباپيونديا/وسطحاصالحطريقازآلومينا
.مي شوندتوليدعملكردشانبهبود
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: 1400اقدامات اكسير در سال 

روش سنتز پايه جهت بهبود توزيع ذرات فلزي بر روي آن تغيير 

قوي تر روش هاي مختلف سنتز از نظر شرايط فرايندي و تركيبات ضروري براي دستيابي به كاتاليستاجراي 

متنوعارتقا دهنده هاي متنوع در نسبت هاي مختلف، كاتاليست براي فعاليت در فرايند با خوراک هايبكاربردن 

عاليت در درصد فلزات فعال لود شده، نوع نمك هاي فلزي استفاده شده و روش سنتز كه موجب افزايش فتغيير 
كاتاليست مي شود

گر اهداف فعاليت كاتاليست، ارتقا استحكام كاتاليست جهت مقاوت در شرايط دمايي و فشاري باال از ديافزايش 
اصالح كاتاليستي 
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با تشكر از حسن توجه شما عزيزان

2كرج، شهرک استقالل، خيابان دكتر عبيدي، خيابان جالل، خيابان شهريور يكم، پالک -جاده مخصوص تهران9تهران، كيلومتر: آدرس

021-44909063-7: تلفن


