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 « ترش  گاز  یسازن یریش  منظور به  یتیکامپوز لتر ینانوف وریبهره  بهبود»

 بسمه تعالی
 

بنیان با رویارد نوآوری باز و های دانشتقویت توان توسنننفه فناوری شنننرکت منظوربهوق نوآوری و شننناوفایی  صنننن 

هماناری فنناوراننهد تن منت  ن ین ی را  راضی و در نننه کرده اسنننت کنه در اناتنق آند نینازهنای ت قیقناتی و فنناوراننه  

و توسنننفنه هنای ت قیقناتی  هنای ژووهینننی و فنناور توانمنن  برای ا رای  ر بنینان و متفناابناگد گروههنای دانششنننرکنت

 .نمای ها را شناسایی میاین شرکت  موردنیازهای  فناوری

بنیان متقا نی اسنت که توسنن صنن وق نوآوری و های دانشآنچه ژیش رو داری د نیاز ت قیقاتی/فناورانه یای از شنرکت

 :فرمایی تطفاگ به موارد زیر تو ه  .شاوفایی شناسایی و در ااتق فراتوان منتیر ش ه است

همه   .ن فراتوان ت قیقاتی و ارائه ژروژوزال در ااتق انفرادید گروهید شنرکتی یا سنازمانی مزاز اسنتشنرکت در ای (1

های  ها و مراکز ت قیقاتید شننرکتی دانیننااهدلمئتیهآموتتاان و ادضننای  ژووهینناراند دانیننزویاند دانش

 .در این فراتوان شرکت کنن   توانن  با ت وین و ارسال ژروژوزالمی  من اندالاهبنیان و فناور و سایر دانش

  1400 شهریورماه  10  خیتار  تا  ض اکثر و  ییشاوفا و ینوآور  صن وق  ش هنیت و  چارچوب  در   یبا  صرفاگ  هاژروژوزال (2

هایی که در چارچوبی ژروژوزال .ارسننال شننون  ir/grant.inif.https://ghazal  در سننامانه ازال به آدر   Wordااتق  در  

 .های دیار به دست صن وق برسن د وارد فراین  ارزیابی نخواهن  ش د یا به روشرازآنیا

 .توسنن صنن وق نوآوری و شناوفایی آااز تواه  شن   هاآنهاد فراین  ارزیابی  ژس از اتمام مهلت ارسنال ژروژوزال (3

»مزری« برای  دنوانبهاز ت قیقاتی داشننته باشنن د انتخاب و ژروژوزاتی که بییننترین تناسننق را با اتزامان این نی

 .بنیان متقا ی مفرفی تواه  ش مذاکران تامیلی به شرکت دانش

 3بنیان )متقا نننی ت قیر(د ارارداد  دهن ه منتخق )مزری ت قیر( و شنننرکت دانشدر صنننورن توافر ژروژوزال (4

در ااتق این اراردادد صنن وق نوآوری تا   .شن  مابین »صنن وق«د »متقا نی« و »مزری« منفق  تواه   یها انق

ای و مرضله   وربهدرصنن  هزینه ا رای  ر  ت قیقاتی را به شنناع بالدو  به متقا ننی تواه  ژرداتت تا   70

 .متناسق با ژییرفت ا رای  ر د در اتتیار مزری ارار گیرد

فراتواند   (5 این  در  نظر  گامگرچه  مورد  ت قیر  ا رای  برای  کلی  اما  ژیشهای  استد  ش ه  مفرفی  و  بینی 

توانن  از هر روش یا فناوری دتخواه و در ااتق یک برنامه ت قیقاتی متفاون برای ضع این  دهن گان میژیینهاد

 به اه اف آن استفاده کنن .  مسئله ت قیقاتی و دستیابی 

ی صننن وق نوآوری و شنناوفایی  هامن ی از ضمایتبهره  منزتهبهت وین و ارسننال ژروژوزال در ااتق این فراتواند  (6

صنن وق نوآوری و شناوفایی تود را ملزم به ردایت م رمانای    .کن نخواه  بود و برای فرسنتن ه ضقی ایزاد نمی

 .های ارساتی م رمانه نزد صن وق باای تواه  مان دانسته و مفاد کلیه  ر 

کارگزار صننن وق در میان باذاری     اندنوبهیا ابهام در تصننوا این فراین  را با شننرکت بومرن   سننلالهرگونه  (7

 (021-88398563و  88398543)شماره تما :  

https://ghazal.inif.ir/grant
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بنیان متقاضی درباره شرکت دانش    

 

به سفارش یک شرکت دانش فراتوان  نوع  بنیان  این    ن یتأم  راستایدر    1391سال    از   که   ت وین ش ه است   2نوژا 

 . نمای میففاتیت  یااه یژاال و ی میژتروش گازد  نفتد  موردنیاز زانیتزه

شرکت   زمینهاین  سازی  و  سازیشبیه  دسازیشیرینهای  در  ایمنی  تانوتوژید  نانو  د اذب  دهوشمن     و  سالمتد 

  دستی ژایینارتقای نوآوری در صنفت    ی راستادر    صنفتی ففاتیت ت قیقاتی دارد و   ژسمان های  تصفیه   و  زیست م ین

  دکیور گاز و نفت صنفت  یدستنییژا ضوزه در نوظهور  و نوژا یوکارهاکسق ستمیاکوس توسفهو ژتروشیمی  گازد نفتد

 .نمای ففاتیت می

 های ژیش رو: ان از شرکت در سالچیم

 گاز  ی ساز  یرینش  منظوربه ی صنفت یا  در مق   ینهبه نانوفیلتر ی توت 

 هت  ذب  نانوفیلتر سازی بهینه S2H 

  کاهش واردان و وابستای به ارز 

 نانوفیلتر توسفه  یدر راستا   اتمللیبیناتتراع  ثبت 

  ان یبندانشصادران م صول   
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 « ترش  گاز  یسازن یریش  منظور به  یتیکامپوز لتر ینانوف وریبهره  بهبود»

 

 لهئضرورت مس
  

  فراین های ژاالیش وری  د افزایش بهرهمنابع دظیم نفت و گاز در کیوربا تو ه به   

  ایرمستقیم به   مستقیم و   ور به  ی گاز  بیف  .از اهمیت باالیی برتوردار است  هاآن

و نیز    ی توراک واض های ژتروشیم  دهای مایعسوتت   از مله  شماریبیم صوالن  

ماهاژاالیی  موردنیازهی روژن   تب یع  نفت  گاز   شود. یهای    ی دارا  االق   این 

  ا ی  ی ی اس  گازبه    و  باش یم   روژن ی ه   ی سوتف   و  کربن   ی اکسید  رینظ   ییهایناتاتص

 .استمفروف  ترش گاز 

 تود  نوبهبه  و  باش    یسم   و  تطرناک  ار یبس  توان یم  گاز ترش  یگوگرد   ان یم تو 

    یبا  یف ی ب  گاز  از  استفاده  از  ابع  . تذاشودیمنیز    هادستااه  و  هاتوته  یتوردگ  بادث

  و   روژن یه    یسوتف  دکربن    یاکس ید  ر ینظ  آن  ی هایناتاتص   ی فن ی  نمود؛   ه یتصف   را   آن

  ضذف  رو ازاین. کرد نیریش آن را  اصطال به و نمود    ا را  گاز ی  یاس  بانیترک ارید

  برتوردار   یباال  اریبس  تیاهم  از  یم یژتروش  و  گاز  نفتد  عیصنا  در  ی یاس   یگازها

  دار آمین  هنایضنالل  توسن   کار  این   رانیا  در   گاز  تصنفیه  های ژاالیینااه  در.  است

می  از  که  است  یمیاالتدارای    کنه  گیردیم  صورن به مله   بنودن  ژنایین  توان 

  کامع   اضیای   ندیآم  رفت  ه ر  و   یتوردگ  دیگرانن  فرآینن د  بنودن  ی نوالن  رانن ماند

  گاز   ی رف  از .  اشاره نمود  تصفیه  واض   به  آمین  ژذیریبرگیت  و   ضرارن  توسن  آن

  د سیلیاا ژل  توسن  آن  یا اف   هایهی روکربن  و  آببای     و  است  ر وبت  دارای  ترش

  کیور   گازی  دظیم  ذتایر  بنه  تو ه  با.  شود  ی زداینم  دهابرج  در   ایره  و  ففال   نایآتوم

  و  گذاری سرمایه  هایهزینه  کاهش   که   برد  بهره  نی ازی ا  ی هافناوری  از  توانیم

 .داشت  تواه  همراه به را  یدملیات

 

 
 
 
 
 
 

 اصلی تحقیق مسئله
 )نیاز تحقیقاتی(: 

 این تحقیق عبارت است از مسئله

  یتیکامپوز  نانوفیلتر  وریبهره  بهبود»

 «ترش  گاز  یسازنیریش  منظوربه
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 تحقیقاتی  مسئله مشروح 

  و   توسفه  ضال   در   دلومدنوان  به  و  اذب   ینانوتانوتوژ  ضوزه  در  های  ایازینفناوری  از مله S2H  اذب  نانوفیلتر      

  م نظرد   ماده   ذب  نرخ  سهیمقا  و  م اسبه   و  موتاوتیبین  یهاروین  تأثیر  یبررس  هاد اذب  ضوزه  دراست.  ه  یرفتیژ

  هرچه   سازیبهینه   هت  نینو  بانیترک   ییشناساد  سطح  شیافزا  و  کردن   متخلخع  مانن    اذب  تواا  بهبود  یهاروش

ی  هت  ی هاتست  انزام   زی ن  و    اذب   دملارد   ماانیسم   یبررس    ذبد   ی هازوترمیا  ع یت ل  و   آوردن   دست   به   م صولد  بهتر

 . نشویم فیتفر از ین ن یا یقات ی ت ق  ابفاد دنوانبه  م صول میخصان  دستیابی به

  4O2ZnFeبستر نانوذران    آزمایش  ذب گاز هی روژن سوتفی  در مزاورن  د1393سال  در  شرکت متقا ی    ب ین منظور 

اتبته نتایج موردنیاز در این    .را انزام داده استبر روی اکتیو آتومینا در آزماییااه ژتروشیمی رازی    الیه نیانی ش ه 

تیتر گاز توراک واض  آمونیاک با مق ار    230   مفاگ در این آزمایش    تواه  گرفت. ت قیر در اتتیار تیم مزری ارار  

در   ش .  داده  دبور  زیر  میخصان  با  ضاوی  اذب  ستون  از  میخص  سوتفی   مختلفد   ی هاضزمهی روژن    دبوری 

  :به شر  زیر است PFPD آشاارساز مزهز به  GC با دستااه یریگان ازه

 مشخصات ستون جاذب:

 

 متر یسانت 20طول ستون:  گرم  70 ستون جاذب:  پرکنندهمقدار ماده 

 متر یسانت 1داخلی ستون:  قطر ppm90مقدار هیدروژن سولفید گاز فرآیند واحد آمونیاک: 

 

 نتایج به شرح زیر است: 

 شده حذفدرصد هیدروژن سولفید   )بر حسب لیتر(  : شدهدادهمقدار گاز عبور  

0-60 100 

80 7/98 

99 9/97 

109 7/95 

144 8/86 

169 1/79 

191 4/76 

230 4/71 
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   . است نانوفیلتر  اذب توسن  افزایش ا رن  ذب هی روژن سوتفی  یسازنهیبهاین ژروژه ت قیقاتید ه ف 

به ذکر است ه ف  و    دالزم  نیست  آمین  با  این م صول  و مقایسه  افزایش  شرکت متقا ید  راابت    وری بهرهدرص د 

  ب ین منظور   .هزار تیتر گاز دبوری است  29در    ppm  3به    د هی روژن سوتفی   ppm  1500کاهش  برای    ب اذ   نانوفیلتر

شود.    صنفتی نیمه  و   لون یژا  ا  یمق  در   نانوفیلتر  اذب  نه یبه  سنتز  روش   بای  اه افد  ضاصع  دیار    سازی بهینهاز 

و    (ء ای اض یات یدمل نیشرا  سازیبهینهو  نانوفیلتر  اذب ی بن مش و ز یسا سازیبهینه از مله)  ءا یاض و  ذب  ین هایفرآ

  ت یدرنهاو    است   اکتیو آتومینا  ی رو  رب  ش ه  ی نیان  هیال  (4O2Znfeژیینهادی )   اذب  در    ذب  ماانیسم  و  دملارد تفیین  

 میخص شون . ایره( و ی فیار مقاومت  ذبد سردت وهد یو سطح)   اذب  ی رور میخصان  بای 

راستا  این  اول  در    ه یکل  و  ترش  گاز   یساز  نیریش  ن  یفرآ  ی بر امف  مطاتفهد  و دوم  الزم است مزری ت قیر در گام 

ده .    انزام  نانوفیلتر  سازیبهینه  منظوربه  2CO  و  3SOد  2SO   اذب   بان ی ترکو همچنین    نی نو  و  ی می ا   مو ود  یهاروش

ارار    ش یآزمامورد    نانوفیلتر  سنتز   و   ضاصع   ج ی نتا  سازی بهینه   هت   ش ه شناسایی  یهاروش  و  بان یترک   در گام سوم بای 

  ن ی شرا  در گام بف ی  شود و  سازی شبیهبای     نانوفیلتر  با  یساز   ن یریش  ن یفرآ  در گام چهارم.  سنتز شود  نانوفیلترتا    گیرن 

  ی اتی دمل  نیشرا  تیدرنهاشود و  می  سازیشبیه  نانوفیلتر  ایاض  واض گردد. در گام شیمد    نهی به  یساز  نیریش   یاتی دمل

 .شودیم  اذب انزام  نانوفیلتر تزربی  یهاشیآزماگردد و  می نه یبه ی ساز نیریش
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 های تحقیقگام

 ن ینو و ی می ا  مو ود های روش  هیکل  و ترش گاز   یساز نیریش  ن یفرآ   امع مطاتفه   •

 نانوفیلتر  سازی بهینه منظوربه  2CO و 3SOد  2SO  اذب  بانیترک بر مطاتفه  •

 نانوفیلتر سنتز و ضاصع ج ینتا سازی بهینه  هت ش ه شناسایی هایروش  و بانیترک  شیآزما •

 نانوفیلتر با یساز  نیریش  ن یفرآ  سازیشبیه •

 ی ساز نیری ش ی اتیدمل   نیشرا سازی بهینه •

 نانوفیلتر  ایاض  واض  سازیشبیه •

 ی ساز نیری ش ی اتیدمل   نیشرا سازی بهینه •

 یساز نهیبهتزربی برای  ذب نانوفیلتر بف  از  یهاشی آزماانزام  •

 خروجی تحقیق 

 ppm  1500و در ض   S2Hی باال   ذب  ت یاابل با  نانوفیلتر  اذب سنتز •

 نانوفیلتر  اذب   دملارد برای دستیابی به بهترین سیاع ایاض  و   ذب فرآین های سازی بهینه •

 الزامات تحقیق 

 گرم بر مول   7هی روژند درص  موتی  ذب سوتفی   •

570𝒎 :تخلخع سطح •
𝟐

𝒈
 

 سیاع  5: ض ااع میزان بازیافت •

 اسپن   افزارنرمبا  سازیشبیه •

 درص  باش .  15   ذبد  سیاع  5بف  از    هانانو اذب  ض اکثر افت دملارد تالش این است که  :  سازیبهینه •

استان ارد   • شیمیایی  هت    71/100/40دریافت  صنایع  استان ارد  کمیته  سطح    تائی از  در  ففال  مواد 

 نانوفیلتر  اذب 

 نانوفیلتر های مختلف برای  م صول از صنایع شیمیایی و ژلیمر در صورن استفاده از ژایه  تأیی یه دریافت   •
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 :های تحقیقمحدودیت

 نانوفیلتر استفاده از مواد اوتیه وارداتی در سنتز  •

 های در ضال استفاده در صنفت در مقایسه با آمین نانوفیلترژایین بودن درص   ذب  •

 در مقیا  صنفتی  نانوفیلتر سنتز ژیچی گی فراین    •

 

 معیارهای ارزیابی و انتخاب مجری

 مسئله ت صیالن و سوابر تیم ت قیقاتی و تناسق آن با  •

 مسئله رویارد فنی تیم ت قیقاتی به  •

 دسترسی به تزهیزان آزماییااهی و مواد اوتیه و سایر اتزامان ا رای ت قیر  •

 هزینه ا رای ت قیر  و  زمان •

 

 تسهیم مالکیت فکری

مقاته  معنویمالکیت   • انتیار  و  بود  تواه   سهیم  ت قیر  ا رای  از  ناشی  مفنوی  ماتایت  در  مزری   :

ها و سمینارها  مقاته در کنفرانس  ارائههای داتلی و تار ید  میترک توسن مزری و متقا ی در ژورنال

 .ان رکاران مزاز تواه  بودبا موافقت و اشاره به نام همه دست

وکار شرکت متقا ید منافع ماتی ناشی از توسفه این فناوری  کسق  : با تو ه به م ل مالکیت منافع مادی •

اتزضمه ا رای ژروژه ت قیقاتی را دریافت تواه   تماماگ متفلر به شرکت متقا ی بوده و مزری صرفاگ ضر

 . کرد

 

 ارسال پروپوزال 

چارچوب  ژروژوزال در  بای   صرفاگ  تاریخ    موردنظر ها  تا  ض اکثر  و  ت وین  شاوفایید  و  نوآوری    10صن وق 

آدر     1400  شهریورماه به  ازال  سامانه  شون   ir/grant.inif.https://ghazalدر  در  ژروژوزال  .ارسال  که  هایی 

  .برسن د وارد فراین  ارزیابی نخواهن  ش های دیار به دست صن وق د یا به روشرازآنیاچارچوبی 

https://ghazal.inif.ir/grant
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 « ترش  گاز  یسازن یریش  منظور به  یتیکامپوز لتر ینانوف وریبهره  بهبود»

 


