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معرفي 
امــروزه در دنیا گاز طبیعی به عنوان یکی از منابع مهم انرژی 
به حســاب می آید و افزایش روز افــزون تقاضای آن موجب 
گردیده تا روش هایی مناسب و کم هزینه در خصوص ذخیره 
ســازی و انتقال آن جســتجو گردد که در عیــن حال بتواند 
مقادیــر زیاد گاز را نیز انتقال دهد. فناوری گاز طبیعی جذب 
شده با ANG روشی نوین برای استفاده گاز طبیعی به عنوان 
ســوخت می باشــد. در این روش گاز طبیعی در فشار حدود 
35 بــار بر روی یک جاذب جذب شــده و ســپس با کاهش 
فشــار و انجام عمل دفع، آزاد می شــود. ANG در مقایسه با 
تکنولــوژي CNG دارای مزایای متعددي نظیر: هزینه پایین 
ســرمایه گذاري اولیه، فشار پایین فرآیند، عدم نیاز به مخازن 
 ،CNG ذخیره سنگین و پیچیده مورد استفاده در تکنولوژي

استفاده از کمپرســورهاي ســانتریفوژي تک مرحله اي، 
راندمان باالو سطح اشغال کم کمپرسورها، ایمني بیشتر 

در فرآیندهاي ذخیره و حمل و نقل و استهالك کم 
تجهیزات فرآیندي است.   

راهکار
بــا توجه به مزایــاي جاذب هاي نانوســاختار 

نظیر سطح بســیار باال و افزایش ظرفیت جذب 
و ذخیره ســازي ) حدود 20 تا 30 درصد(، تولید و 

اســتفاده از این جاذب ها مي تواند روشي ایمن و موثر 
براي ذخیره گاز طبیعي باشــد. طرح تولیــد نانو جاذب 

مي تواند یکی از مهم ترین معضالت کشــور در حوزه ذخیره 
سازی انرژی را حل کند. با توجه به اینکه در این طرح از گام 
اول تا گام نهایی، شامل مواد اولیه و تولید نانوجاذب و کاربرد 
آن در مخازن ذخیره ســازی گاز توســط متخصصین داخلی 
صــوت میگیرد، لذا این طرح گام عمده ای را در زمینه بومی 

سازی تکنولوژی ANG صورت خواهد داد.   
 با توجه به تولید نانو جاذب در داخل کشــور و نیز استفاده از 
دانش بومی جهت کنترل تخلخل و اســتفاده از آن در ذخیره 
ســازی گاز، این فنــاوری به طور 

چشم گیر از خروج ارز از کشور جلوگیری خواهد کرد.

توانمندیها
 پایلوت تولید نانوجاذب با ســطح و تخلخل کنترل شده از 

مواد اولیه مقرون به صرفه
 سامانه جذب و واجذب گاز طبیعی برای بررسی نانو جاذب 
 طراحی و ســاخت مخازن پر شــده با نانو جاذب به منظور 

ذخیره گاز طبیعی

دستاوردها 
 US 2016/0060123 ثبــت پتنت خارجي بــه شــماره 
A1  تحــت عنوان » تولید گرافــن و گرافن متخلخل« برای 

ذخیره سازی گاز طبیعی

نانوجاذب ذخیره سازی گاز طبیعی 

پژوهشگاه صنعت نفت
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نانوسیاالت انتقال حرارت

معرفي
نانوتکنولوژی به ســرعت در حال پیشرفت است و در بسیاری 
از زمینه های علمی وارد شــده و کاربردهــای متنوع آن در 
حال گســترش می باشــند. قابلیت انتقال حرارت ســیاالت 
متداول از قبیل آب، اتیلن گالیکول، روانکارها و  سایر خنک 
کننده ها ذاتاً پایین اســت. بر این اساس، یکی از زمینه های 
بســیار پرکاربرد نانوفناوری، در حوزه بهبود خواص ســیاالت 
انتقال حرارت اســت. فرآیندهای انتقال حرارت نقش مهمی 
در بیشتر صنایع از قبیل تهویه هوا، تولید انرژی، سامانه های 
خورشــیدی و فرآیندهای شــیمیایی دارند. در بخش صرفه 
جویي انرژي مي توان به مباحث نانو ســیال اشــاره نمود که 
ســبب کاهش حجم مبدلهاي حرارتــي و همچنین مصرف 
ســیال عامل مبدل در صنایع مختلف مي گردد. به طور کلی، 
نانوسیاالت سوسپانســیون هایی هستند که از مخلوط کردن 
نانوذرات جامد با یک ســیال مایع بدست می آیند و موجب 

بهبود و یا ایجاد خواص جدید می شوند.

راهکار
همواره صنعت نیازمند نانو ســیاالت حرارتی پایدار با قابلیت 
انتقال حرارت مناســب است.  تهیه نانوســیاالت به سادگي 
ســاخت مخلوط هاي مایع/ جامد معمولي نیســت. مشــکل 
بســیار جدي در رابطه با ساخت نانو ســیاالت را خراب مي 
کند کلوخه اي شدن نانو ذرات در سیال است. از میان عوامل 
موثر بر خواص نانوســیال، پارامتر غلظت نانوذرات را می توان 
به عنوان یک فاکتور بســیار مهم در نظر گرفت، زیرا خواصی 
مانند ویســکوزیته، دانســیته، pH، ظرفیت گرمایی، ضریب 
هدایــت حرارتی، ضریب انتقال حــرارت جابجایی و پایداری 
نانوســیال همگی به صورت مســتقیم متاثر از میزان غلظت 
نانوذرات می باشند. همچنین مشخص شده است که افزایش 
غلظت نانوذرات موجب ناپایداری بیشتر نانوسیال و در نتیجه 
رســوب ذرات بر روی ســطوح مکانیکی می شــود و این امر 
آســیب دیدگی سیســتم های مکانیکی را بــه دنبال خواهد 
داشــت. از طرف دیگر باید در نظر 
نانوذرات  افزایش غلظت  داشت که 
موجب افزایش هزینه های تولید و 
خواهد  نانوسیاالت  صنعتی  کاربرد 
شــد. عموما در کارهای تحقیقاتی 
از نانــوذرات بــا غلظت تــا 0/1 تا 
10  درصــد وزنــی برای ســاخت 

نانوســیاالت مختلف استفاده می شــود که درصورت تعمیم 
بــه کاربردهای صنعتی نیازمند چند صــد کیلوگرم مواد نانو 
خواهیــم بود که بــا توجه به هزینه های نســبتا باالی تولید 
نانومواد صرفه اقتصادی نخواهد داشــت. بنابراین الزم است تا 
به منظور ایجاد جذابیت برای کاربردهای صنعتی نانوسیاالت، 
 هزینــه های مربوطه تــا حد امکان کاهش یابــد که یکی از 
راه های آن استفاده از نانوذرات در غلظت های پایین )کمتر از 
200ppm( برای ساخت نانوسیاالت با قابلیت انتقال حرارتی 

بهینه می باشد.
نانوســیاالت انتقال حرارت تولید شــده در پژوهشگاه صنعت 
نفت با خواص بســیار خوب، قابلیت کاربــرد در بخش های 
صنایع مختلف شامل سامانه های گرمایش و سرمایش مانند 
مبــدل های حرارتــی، رآکتورها و برج هــای خنک کننده، 
همچنین ســیاالت رئولوژی، حفاری و بیولوژیکی را دارا می 
باشند. همچنین استفاده از نانوذرات زیست تخریب پذیر برای 
اولین بار جهت تولید نانوسیاالت انتقال حرارت در پژوهشگاه 
صنعت نفت انجام شــده اســت. این مواد نســل جدیدی از 
نانوسیاالت هستند که قابلیت سنتز از مواد زیستی غیر سمی 
را دارا می باشــند و عالوه بر خواص منحصربفرد هزینه تولید 

بسیار پایینی دارند.
به طور کلی قابلیت انتقال حرارت نانوســیاالت ساخته شده 
حدود 25-15 درصد نسبت به سیال پایه افزایش یافته است.

توانمندی ها
 وجود آزمایشگاه های مجهز نانوسیاالت انتقال حرارت

تولید  نیمه صنعتی  پایلوت   
نانولوله های کربنی

 پایلــوت نیمه صنعتی 
تولید نانوســیاالت بر 

پایه کربن کوانتوم 
دات ها

 KD2 دستگاه   
انــدازه گیری  برای 

ضریب هدایت حرارتی
اندازه گیری  سیســتم   

حــرارت  انتقــال  ضریــب 
جابجایی

 سیســتم های دما باال بــرای اندازه گیــری ضریب کارآیی 
مبدلهای حرارتی

پژوهشگاه صنعت نفت



 تهران، بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی،
 پژوهشگاه صنعت نفت

                                           تلفن:44739772- 021  
downstream.ripi.ir

www.ripi.ir
فارسی Englishالعربیه pycck NN

 دستگاه نانومایزر برای تولید نانوسیال

دستاوردها
 ثبت اختراعات خارجي به شماره هاي

US 2008/0274277, WO 2017/013459 A1, WO 2017/077381 A2

 انجام تســت موفق نانوســیاالت انتقال حرارت در مبدل های 
حرارتــی Plate & Frame در واحد بهره بــرداری نفت و گاز 

آغاجاری.
 گواهی نامه اختراع ســطح 3 از بنیاد ملی نخبگان در خصوص 
»فرموالســیون و روش ساخت نانوســیال حرارتی بر پایه کربن 

نانودات ها«.
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معرفي 
ســیلیکا ایروژل از شــبکه بي نظمي از نانوذرات با ســاختار 
متخلخل تشــکیل شــده اســت. ســاختار متخلخل حاوي 
 ) حفره هاي مــزو و ماکــرو )بزرگتر از 
است. فضاي خالي حفرات توسط هوا اشغال مي شود. ضریب 
انتقال حرارت نزدیک به صفر هوا، وجود مســیرهاي پر پیچ و 
خم در ساختار متخلخل سیلیکا ایروژل و همچنین کم بودن 
مقدار ماده جامد موجود در آن منجر به کاهش ضریب انتقال 
حرارت این ماده به حدود   شــده اســت. 
مقایســه ضریب فوق با ضریب انتقال حرارت پشــم سنگ و 
پشم شیشه، به ترتیب  و 
نشان دهنده عملکرد مناسب تر نانو عایق مي باشد. بکار بردن 
ســیلیکا ایروژل به همراه الیاف پلیمري منجر به تولید عایق 

قابل انعطاف، با ضخامت چند میلیمتر و بســیار ســبک 
مــي گردد که مي تواند تــا حداکثر دماي  به 

عنــوان عایق حرارتــي در صنایع مختلــف به ویژه 
صنایع نفت، گاز و پتروشــیمي جهت عایق کاري 

تجهیــزات و خطوط لوله بــه کار رود. کارآیي 
بســیار خوب نانوعایق هاي حرارتي نسبت به 
عایق هاي معمولي، باعث کاهش قابل مالحظه 

اي از اتالف انرژي مي گردند. از طرف دیگر رنگ 
هاي ساختماني نانوعایق باعث کاهش 30 درصدي 

مصرف انرژي در منازل مسکوني و ساختمان ها مي شود.  
بنابراین با توجه به مصرف گسترده نانوعایق هاي حرارتي 

در صنعت و مصارف عمومي، این پروژه مي تواند یکي از مهم 
ترین طرح هاي ملي  کشور باشد.

راهکار
در این پروژه مرکز تحقیقات نانو پژوهشگاه صنعت نفت موفق 
به کســب دانش تهیه و تولید سیلیکا ایروژل، رنگ نانو عایق 
و نانوعایق پتویي با اســتفاده از مــاده اولیه ارزان قیمت آب 
شیشه گردید.  نتایج بدست آمده از بررسي اقتصادي استفاده 
از نانوعایــق هــاي هــاي حرارتي 
نشــان مي دهد که استفاده از این 
محصوالت در صنعت و ســاختمان 
از نظر اقتصادي بســیار مقرون به 
صرفه بوده و عــالوه بر جلوگیري 
از اتــالف انرژي و حفظ منابع ملي 
کشــور، میزان صرف هزینه نیز به 

مقدار قابل توجهي کاهش مي یابد. در حال حاضر رنگ هاي 
نانوعایــق موجود در بــازار ایران با اســتفاده از ماده وارداتي 

 فرموله مي گردد. 

توانمندیها
 پایلوت تولید عایق پتویي، رنگ نانوعایق 

 دستگاه ارزیابي نانوعایق پتویي

دستاوردها 
 ارائه دانش تهیه ســیلیکا ایروژل از مــاده ارزان قیمت آب 

شیشه در مقیاس  
 ارائه دانش تهیه نانوعایق پتویي حاوي ســیلیکا ایروژل در 

مقیاس 

 ارائه دانش فرموالسیون رنگ نانوعایق حاوي سیلیکا ایروژل 

 طراحي و ساخت دستگاه ارزیابي عایق هاي پتویي
 پایلــوت تولید نانوعایق حرارتي و تهیه فرموالســیون رنگ 

نانوعایق
 ایــن طرح با حمایــت مالي مدیریت شــرکت ملي مناطق 
نفتخیز جنوب انجام شــد. تســت میدانــي محصوالت رنگ 
نانوعایق و نانوعایق پتویي تهیه شده در این پروژه در شرکت 
ملي مناطق نفت خیز جنوب انجام و  نتایج بدست آمده مورد 

تایید کارفرما قرار گرفت.

نانوعايق حرارتی  

پژوهشگاه صنعت نفت
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معرفي 
نانو ســاختارهاي کربني نسل هاي نوین از ساختارهاي کربن 
هســتند که خواص فیزیکي ، شمیایي و ســاختارهاي فوق 
العاده اي دارند. این نانو ســاختارها شــامل نانو لوله کربني ، 
گرافن، نانو فیبر فولرن و نانو ذرات کربني هستند و جزو مواد  
اســتراتژیک نانو  میباشد که تقریبا در تمام علوم کاربرد دارد 
و پتانســیل باالیی در کاربرد های صنعتی  و از جمله صنعت 

نفت دارند 

راهکار 
- در مقایسه با تکنولوژي هاي موجود دنیا ، این فناوري کامال 

پیوسته است 
- راکتور مورد استفاده  از نوع راکتور انتقالي است که در این 

فرایند بــراي اولین بار در دنیا بکار رفته اســت و  میزان 
تولید آن در مقایســه  با تکنولوژي هاي رقیب  چندین 

برابر میباشد . 
- نوع خــوراك  گاز طبیعي اســت  که خوراك 

ارزاني است 
- پیوسته بودن فرایند و تولید نانو کاتالیست 
در خود فرایند و بازگشت پذیر بودن  کاتالیست 

که باعث شــده تا این  تکنولوژي ارزان قیمت و 
براحتي قابل رقابت با نوع خارجي باشد .

- کنتــرل  تولید انواع نانو لوله هاي کربني  و گرافن و 
نانو فیبر کربني 

توانمندی ها 
-سیســتم هاي CVD  آزمایشــگاهي و پایلــوت تولید نانو 

ساختارهاي کربني 
-واحد نیمه صنعتي CVD تولید نانو ساختارهاي کربني 

-واحد تولید نیه صنعتي نانو کاتالیست هاي اکسید فلزي 
- تولید انواع گریدهاي مختلف نانو لوله هاي کربني از جمله 
تــک دیواره، دو دیواره و چند دیــواره، عاملدار -تولید گرافن 
وگرافن متخلخل و تولید با قابلیت 
کنتــرل قطــر و طــول   و تعداد 

صفحات 

دستاوردها
- تدوین دانش فني فرموالسیون نانو کاتالیست هاي  رشد نانو 

لوله کربني ، گرافن ونانو فیبر کربني 
-تدوین دانش فني فرایند تولید پیوسته 

-تولید انبــوه وصنعتي نانو ســاختارهاي کربني  با همکاري 
شرکت نانو فناوري زاگرس ایرانیان 

 US9206050, ثبت اختراعــات خارجي بــه شــمارهاي-
  EP1837306B1

 
 

مواد کربنی نانوساختار

واحد نیمه صنعتي تولید مواد نانو ساختار کربني

پژوهشگاه صنعت نفت
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معرفي 
از مخازن ســوخت جایگاه های پمپ بنزیــن، به ویژه هنگام 
بارگیری آن ها، بخشــي از ترکیبات فــرار هیدروکربني وارد 
اتمسفر شده و باعث آلودگي محیط زیست مي شوند. از اثرات 
زیســت محیطي ترکیبات هیدروکربني مي توان به مشارکت 
آن هــا در تولید گازهاي گلخانه اي و همچنین تولید گاز ازن 
اشــاره نمود. از طرف دیگر خاصیت سرطاني ترکیبات بنزني 
نیز ثابت شده است. بنابراین به منظور کاهش اثرات تخریبي 
زیست محیطي ترکیبات مذکور، به کار بردن روش هاي مؤثر 
براي کاهــش ورود مواد هیدروکربني به اتمســفر و بازیافت 
آن ها، امري ضروري است. هدف از اجراي این پروژه، طراحي 
و ســاخت سیســتم پایلوتي جذب-واجذب بخارات بنزین با 
ظرفیت حدود 200 لیتر در روز اســت که در یک ایســتگاه 

پمپ بنزین در شهر تهران نصب مي گردد.

راهکار
در این پروژه سیســتم پایلــوت جذب-واجذب 

بخــارات بنزین با ظرفیــت حداکثر 200 لیتر 
در روز ساخته و در جایگاه پمپ بنزین نصب 
می گردد. همچنین جاذب نانوساختار کربني 

تهیه و شکل دهي شــده گردید. در ایران حدود 
2000 جایــگاه پمــپ بنزین وجــود دارد. به طور 

متوســط روزانه یک یا دو بار بســته به میزان مصرف 
بنزین در جایگاه، مخازن ذخیره توسط تانکر هاي سوخت 

بارگیري مي شــوند. با هر بار بارگیري مخــازن، مقدار قابل 
توجهي بخارات بنزین وارد اتمســفر مي شود. با نصب واحد 
بازیافت ترکیبات هیدروکربنــي در جایگاه های پمپ بنزین 
از ورود مقدار قابل توجهي بخارات هیدورکربني به اتمســفر 
و همچنیــن از آلودگي هوا ممانعت به عمل مي آید. عالوه بر 
این سیســتم مذکور ترکیبات هیدروکربني را بازیافت نموده 
و مانع از هدر روي بنزین مي شــود. نتایج بدســت آمده در 
این پروژه نشــان می دهد که در هنــگام بار بارگیري مخزن 
ذخیره سوخت توسط تانکر، حدود 
200 لیتر وارد محیط زیســت می 
شود. با نصب واحد بازیافت بخارات 
بنزین در جایگاه هاي پمپ بنزین 
حداقل 000 480 لیتــر بنزین را 
بازیافت نموده و از آن مهم تر مانع  

از آلودگي محیط زیســت مي شود. الزم به ذکر است بسیاری 
از  جایگاه هــای پمپ بنزین دارای بیش از یک مخزن ذخیره 
سوخت بوده و همجنین تعداد بارگیري مخازن ذخیر سوخت 
بیش از یک بار در روز مي باشد.. تمامی سیستم هاي بازیافت 
بخارات بنزین که در جایگاه هاي پمپ بنزین نصب شــده اند 
وارداتی بوده اند. با بومي ســازي دانش فني طراحي و ساخت 
پایلوت بازیافت بخارات بنزین مورد نیاز کشــور برای جایگاه 
هــای پمپ بنزین از خروج ارز در حــدود 120 میلیون یورو 

جلوگیري خواهد شد.  

توانمندیها
 سامانه ارزیابي ظرفیت کاري جاذب ها و نانوجاذب ها براي 

جذب بخارات بنزین

 طراحي و ساخت پایلوت تولید جاذب هاي کربني 
 طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي پایلوت بازیافت بخارات 

بنزین
 جاذب، کربن فعال و همچنین نانوســاختار کربني، تهیه و 

شکل دهي گردید.

 دستاوردها 
 ارائه دانش فني ساخت سیستم بازیافت بخارات هیدروکربني 

در جایگاه پمپ بنزین
 طراحي پایه واحد بازیافت بخارات بنزین )جذب- واجذب(

 ســاخت تجهیزات واحد بازیافت بخــارات بنزین )جذب- 
واجذب( با طراحي پژوهشگاه توسط شرکت منتخب

 ســاخت و تهیه ماده  جاذب واحــد بازیافت بخارات بنزین 

واحد بازيافت بخارات 

پژوهشگاه صنعت نفت



 تهران، بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی،
 پژوهشگاه صنعت نفت

                                           تلفن:44739772- 021  
downstream.ripi.ir

www.ripi.ir
فارسی Englishالعربیه pycck NN

)جذب- واجذب(
 رفع اشکال واحد بازیافت بخارات بنزین )جذب- واجذب(

 ساخت و نصب واحد بازیافت بخارات بنزین )جذب- واجذب(
 پایلوت بازیافت بخارات بنزین طراحي، ســاخته شــده و در 

جایگاه شماره 37 شهر تهران نصب و راه اندازي شد.
 پایلوت ساخت جاذب هاي کربني در پژوهشگاه صنعت نفت 

طراحي و ساخته شده است.
 یک پتنت با عنوان »فرآیند پیوســته بازیافت بخارات بنزین 

بــراي جایگاه پمپ بنزین« جهت ثبت اختــراع ارائه گردیده 
است

 این طرح با حمایت مالي مدیریت پژوهش و فناوري شرکت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران انجام شد.




