
31بیست و نهمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

 رتبه سوم 
پژوهش هاي كاربردي

● عنوان طرح: ارتقاي نفت سنگين
● پژوهشگر: جورج آنچيتا

● كشور: مكزيک
● رشته: مهندسی شيمی

● موسسه علمي: موسسه نفتی مكزيک، موسسه ملی پلی تكنيک مكزيک

چكيده طرح:  
   اين طرح در زمینه توســعه فرايند و كاتالیســت های مختلف در خصوص ارتقاي  نفت سنگین است كه در اين ارتباط 
يك فناوری جديد بنام HYDRO-IMP توســعه داده شده است. در طى اين فرايند با استفاده از هیدروژناسیون كاتالیستى 
ويژگى های نفت خام سنگین بهبود داده مى شود. از جمله گراويته API خوراک و بازدهى بنزين و ديزل افزايش مى يابد. 
نتايج تحقیق در مقیاس نیمه تجاری نشــان مى دهد كه به عنوان نمونه يك نفت خام ســنگین با درجه API برابر با 13 
در طــى اين فرايند مى توانــد تا درجه API برابر با 23 ارتقا يابد. میزان ســولفور آن از 5/2 درصد وزنى به 1/7 ، میزان 
فلزات از ppm 535 به 219، میزان آســفالتین ها از 21/8 درصد وزنى به 9/8 كاهش يابد. عالوه بر آن منجر به كاهش 
قابل مالحظه ای در ويســكوزيته و نیتروژن موجود در نفت گردد. مزايای اصلى فناوری HYDRO-IMP نســبت به ساير 
فناوری ها كاهش هزينه و اقتصادی تر بودن آن است. اين فرايند در حال حاضر مراحل بهینه سازی را طى كرده و آماده 

برای كاربردهای تجاری است.

زندگي نامه: 
   دكتر جورج آنچیتا در حال حاضر در "موسسه ملى پلى تكنیك مكزيك" به عنوان استاد مهندسى شیمى و در "موسسه 
نفتى مكزيك" به عنوان "مدير محصوالت برای انتقال نفت خام" فعالیت دارند. سرپرســتى ده ها پايان نامه دانشــجويى 
را در مقاطع مختلف بر عهده داشــته اند. زمینه فعالیت های ايشــان توسعه و كاربرد كاتالیست های پااليش نفت، بررسى 
ســینتیك واكنش ها و مدل ســازی راكتورهای فرايندهای كراكینگ كاتالیســتى، ريفرمینگ كاتالیستى، و ارتقاي نفت 
ســنگین مى باشد. در اين ارتباط بیش از دويست مقاله در مجالت معتبر علمى بین المللى به چاپ رسانیده و تعداد زيادی 

ثبت اختراع و كتاب از ايشان منتشر شده است. 


