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عنوان طرح :ارتقاي نفت سنگين
پژوهشگر :جورج آنچيتا
كشور :مكزيك
رشته :مهندسی شیمی
موسسه علمي :موسسه نفتی مکزیك ،موسسه ملی پلی تکنیک مکزیک

چكيده طرح:

این طرح در زمینه توســعه فرایند و کاتالیســت های مختلف در خصوص ارتقاي نفت سنگین است که در این ارتباط
یک فناوری جدید بنام  HYDRO-IMPتوســعه داده شده است .در طی این فرایند با استفاده از هیدروژناسیون کاتالیستی
ویژگی های نفت خام سنگین بهبود داده می شود .از جمله گراویته  APIخوراک و بازدهی بنزین و دیزل افزایش می یابد.
نتایج تحقیق در مقیاس نیمه تجاری نشــان می دهد که به عنوان نمونه یک نفت خام ســنگین با درجه  APIبرابر با 13
در طــی این فرایند می توانــد تا درجه  APIبرابر با  23ارتقا یابد .میزان ســولفور آن از  5/2درصد وزنی به  ، 1/7میزان
فلزات از  535 ppmبه  ،219میزان آســفالتین ها از  21/8درصد وزنی به  9/8کاهش یابد .عالوه بر آن منجر به کاهش
قابل مالحظه ای در ویســکوزیته و نیتروژن موجود در نفت گردد .مزایای اصلی فناوری  HYDRO-IMPنســبت به سایر
فناوری ها کاهش هزینه و اقتصادی تر بودن آن است .این فرایند در حال حاضر مراحل بهینه سازی را طی کرده و آماده
برای کاربردهای تجاری است.
زندگي نامه:

دکتر جورج آنچيتا در حال حاضر در "موسسه ملی پلی تکنیک مکزیک" به عنوان استاد مهندسی شیمی و در "موسسه
نفتی مکزیک" به عنوان "مدیر محصوالت برای انتقال نفت خام" فعالیت دارند .سرپرســتی ده ها پایان نامه دانشــجویی
را در مقاطع مختلف بر عهده داشــتهاند .زمینه فعالیت های ایشــان توسعه و کاربرد کاتالیست های پاالیش نفت ،بررسی
ســینتیک واکنش ها و مدل ســازی راکتورهای فرایندهای کراکینگ کاتالیســتی ،ریفرمینگ کاتالیستی ،و ارتقاي نفت
ســنگین می باشد .در این ارتباط بیش از دويست مقاله در مجالت معتبر علمی بین المللی به چاپ رسانیده و تعداد زیادی
ثبت اختراع و کتاب از ایشان منتشر شده است.

بیست و نهمین جشنواره بین المللی خوارزمـی
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