Smart catalyst
کاتالیست سنتز آمونیاک
کاتالیست مگنتیتی و ووستیتی

شرکت اسمارت کاتالیست یکی از تولیدکنندگان مطرح کاتالیست در منطقه
میباشد که از جمله موفقیتهای چشمگیر آن میتوان به تولید کاتالیست
پنتا اکسید اشاره کرد که عالوه بر پوشش نیازمندی های داخلی ،بازار
کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان را نیز در دست گرفته است .در
حال حاضر این شرکت با تکیه بر نیروی متخصص داخلی و با همکاری و
تاییدیه شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ،گام مهمی در تجاری سازی و
توسعه دانش فنی تولید کاتالیست سنتز آمونیاک نیز برداشته است و به این
مهم دست پیدا کرده است .کاتالیست سنتز آمونیاک تولیدی در این
شرکت ،در پی آزمایشات راکتوری متعدد ،در دمای باالی  1600° Cتولید
شده و پس از تعیین مشخصات فیزیکی و شیمیایی آنها ،با اطمینان میتوان
گفت که این تولیدات قابل رقابت با نمونه های خارجی میباشد.

کاتالیست سنتز آمونیاک در دو نوع مختلف مگنتیتی و ووستیتی تولید میشود.
 ،کاتالیست
نوع مگنتیتی شامل کاتالیست آمونیاک مگنتیتی
میباشد و نوع ووستیتی که تبدیل
آمونیاک مگنتیتی احیا شده
باالتری از کاتالیست مرسوم مگنتیتی دارد شامل کاتالیست آمونیاک
و کاتالیست آمونیاک ووستیتی احیا شده
ووستیتی
میباشد .در فاز اول طراحی کارخانه بر مبنای تولید با ظرفیت  500/000کیلوگرم
در سال میباشد.

نقش کاتالـیست سنتز آمونیاک

به میزانی پررنگ است که به آن قلب
واحدهای آمونیاک گفته میشود.

در جریان واکنش سنتز آمونیاک از نیتروژن و
هیدروژن چند مرحله وجود دارد که سخت ترین آنها
مرحله تفکیک  N2است ،زیرا انرژی زیادی در این
پیوند وجود دارد .کاتالیست سنتز آمونیاک در این
مرحله تاثیر مستقیم دارد.
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تفاوت کاتالیست مگنتیت معمولی و کاتالیست مگنتیت احیا شده
ابتدا برای تولید آمونیاک و تبدیل گازهای هیدروژن و نیتروژن در راکتور سنتز آمونیاک نیاز به احیا شدن
کاتالیست است که این شرایط بین  4تا  7روز به طول می انجامد .برای جلوگیری از مشکالت محیط زیستی،
هزینه های باالی فرآیند و اتالف انرژی معموال در بستر اول (در بعضی از واحدها در کل بسترها) از کاتالیست
های احیا شده استفاده میکنند که این عمل باعث تسریع در روند تولید میشود.
امکان انجام فرآیند احیا کردن کاتالیست سنتز آمونیاک در کارخانه تولید کاتالیست وجود دارد اما این فرآیند
هزینه بر بوده و شامل چندین مرحله احیا و انفعال سازی سطحی میباشد .شایان ذکر است جهت افزایش
ظرفیت تولید با استفاده از کاتالیست های گرید ووستیتی ،تیم فرآیند اسمارت کاتالیست؛ راکتور و فرآیند
واحد مربوطه را بررسی و در صورت امکان با کمترین تغییرات این مهم قابل انجام میباشد.

مزایای کاتالیست سنتز آمونیاک در اسمارت کاتالیست

فعالیت باال

طول عمر باال

Ammonia
Synthesis
Catalyst

استحکام مکانیکی باال

مقاوم در برابر سایش

حساسیت حداقلی به سموم
کاتالیستی

تست راکتوری کاتالیست تولیدی
سیستم آزمون راکتوری مجهز به دستگاه  GCآنالين
براساس شرايط عملیاتی واحدهای پتروشیمی
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مقایسه فعالیت کاتالیست های مگنتیتی تجاری با کاتالیست ووستیتی  SmartAWتولیدی
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بررسی احیاء پذیری کاتالیست ووستیت تولیدی و مگنتیت تجاری

SmartAW

میزان مصرف هیدروژن برای کاتالیست
ووستیت کمتر از مگنتیت بوده ،همچنین
پیك احیای کاتالیست ووستیت به دمای
پایینتر جابجا شده که تاییدی دیگر بر
مزایای کاتالیست ووستیت است که زمان
احیای کمتری در راکتور صنعتی دارد.

بررسی پایداری حرارتی و مكانیكی کاتالیست ووستیت در مقایسه با کاتالیست مگنتیت تجاری
تولیدی با کمترین کاهش فعالیت به تبدیل خود ادامه میدهد ،در صورتی که کاتالیست مگنتیتی تجاری کاهش تبدیل بیشتری دارد.
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خدمات اسمارت کاتالیست در زمینه کاتالیست

سنتز آمونیاک

تولید کاتالیست سنتز آمونیاک بر پایه مگنتیت و ووستیت در مقیاس صنعتی
انجام کلیه تست های راکتوری و آزمایشات مربوطه
تعیین دقیق میزان فعالیت کاتالیست های سنتز آمونیاک

ارائه مشاوره به واحدهای آمونیاک در راستای انتخاب و یا تعویض کاتالیست مناسب با شرایط کاری آنها
به روز کردن واحدهای قدیمی آمونیاک از طریق انجام روشهای اصالحی (کاتالیست ،راکتور و چرخه سنتز)

Smart catalyst

