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چكیده طرح:
با توجه به تعداد واحدهاي فعلي و برنامه آتي توسعه تولید آمونیاک در ايران و همچنین راه اندازی واحدهای 
پااليشگاهی جديد تولید كاتالیست واحد انتقال آب-گاز به منظور خالص سازی هیدروژن حائز اهمیت فراوان 
است. مشکل اساسي كاتالیست هاي واكنش انتقال آب-گاز دما باال سینترينگ )كلوخه اي شدن( حرارتي سريع 
كاتالیست در دماهاي باال و در نتیجه كاهش مساحت سطحي كاتالیست مي باشد. اكسید كروم در فرموالسیون 
كاتالیست هاي صنعتي به عنوان ارتقا دهنده براي جلوگیري از اين پديده بکار مي رود. كاتالیست هاي معمول

Fe-Cr  حاوي حدودا 2% وزني Cr+6 است كه به شدت سمی و سرطانزا بوده و مساله و نگراني مهمي به 

خصوص هنگام ساخت و بارگیری و تخلیه كاتالیست در واحدهای عملیاتی ايجاد مي كند. به همین دلیل 
تالش هاي زيادي براي جايگزيني كروم در فرموالسیون و در عین حال باقي ماندن فعالیت، انتخاب پذيري و 
پايداري در واكنش انتقال آب- گاز در حال انجام است. عالوه برآن كاتالیست هاي نانوساختار اكسید آهن براي 
واكنش انتقال آب-گاز دما باال مي توانند از عملکرد و كارايي باالتري به دلیل دارا بودن نسبت سطح به حجم 
باالتر نسبت به كاتالیست هاي متداول برخوردار باشند. در اين طرح، كاتالیست هاي نانوساختار براي واكنش 
انتقال آب-گاز دما باال براي نیل به حداكثر فعالیت، گزينش پذيري و طول عمر تهیه گرديده است كه از عملکرد 
باالتري نسبت به نمونه هاي مشابه تجاری برخوردار است. عالوه بر اين انتخاب جايگزيني مناسب براي كروم 
در فرموالسیون كاتالیست انتقال اب-گاز دما باال كه در عین حال فعالیت و پايداري كاتالیست حفظ شود در اين 
طرح انجام شده است و دانش فنی ساخت كاتالیست های عاری از كروم در مقیاس پايلوت تدوين شده است. 
نیز در مقیاس صنعتی تدوين گرديده و برای 
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دانش فنی ساخت كاتالیست های نانوساختار 

اولین بار در كشور در شركت توسعه صنايع نفت و گاز سرو به تولید صنعتی رسیده است.

● عنوان طرح: ساخت کاتالیست نانوساختار اکسید آهن براي واکنش انتقال آب-گاز دماي باال
● پژوهشگر : فرشته مشكاني
● استاد راهنما: مهران رضايی

●   مؤسسه هاي  همكار: دانشگاه کاشان- شرکت توسعه صنايع نفت و گاز سرو
- شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

رتبه اول
 پژوهش هاي بنیادي
گروه فناوري هاي شیمیايي


