«طراحی و توسعه جداساز گاز-مایع در فرایند الکترولیز آب دریا»

بسمه تعالی
صنننندوق نوآوری و شنننکوفایی همنظور تقویت توان توسنننعه فناوری شنننر تهای دانش نیان ا رویکرد نوآوری از و
همکناری فنناوراننهد تندمنت جندیندی را طراحی و در نننه ردر اسنننت نه در انالنق آند نینازهنای ت قیقناتی و فنناوراننه
شنننر نتهنای دانش نینان و متعنااًناگد گرورهنای ژووهینننی و فنناور توانمنند رای اجرای طر هنای ت قیقناتی و توسنننعنه
فناوریهای مورد نیاز این شر تها را شناسایی مینماید.
آنچه ژیش رو داریدد نیاز ت قیقاتی/فناورانه یکی از شننتابدهندرهای دانش نیان متقا ننی اسننت ه توسننق صننندوق
نوآوری و شکوفایی شناسایی و در االق فراتوان منتیر شدر است .لطفاگ ه موارد زیر توجه فرمائید:
 )1شنر ت در این فراتوان ت قیقاتی و ارائه ژروژوزال در االق انفرادید گروهید شنر تی یا سنازمانی مزاز اسنت .همه
ژووهینناراند دانیننزویاند دانشآموتتاان و ادضننای هی تدلمی دانینناارها و مرا ز ت قیقاتید شننر تهای
دانش نیان و فناور و سایر دالامندان میتوانند ا تدوین و ارسال ژروژوزال در این فراتوان شر ت نند.
 )2ژروژوزالها صننرفاگ اید در رارروب تدوینشنندر صننندوق نوآوری و شننکوفایی و حدا تر تا تاری  25اسفند ماه
 1399در االق  Wordدر سنامانه ززال ه آدر

 https://ghazal.inif.ir/grantارسنال شنوند .ژروژوزالهایی

ه در راررو ی زیرازآند یا ه روشهای دیار ه دست صندوق رسندد وارد فرایند ارزیا ی نخواهند شد.
 )3ژس از اتمام مهلت ارسنال ژروژوزالهاد فرایند ارزیا ی آنها توسنق صنندوق نوآوری و شنکوفایی آزاز تواهد شند.
ژروژوزالی ه ییننترین تناسننق را ا الزامات این نیاز ت قیقاتی داشننته اشنندد انتخاب و هدنوان «مزری» رای
مذا رات تکمیلی ه شتابدهندر دانش نیان متقا ی معرفی تواهد شد.
 )4در صننورت توافپ ژروژوزالدهندر منتخق (مزری ت قیپ) و شننتابدهندر دانش نیان (متقا ننی ت قیپ)د ارارداد
3جانًهای ما ین «صنندوق»د «متقا نی» و «مزری» منعقد تواهد شند .در االق این اراردادد صنندوق نوآوری تا
 70درصنند هزینه اجرای طر ت قیقاتی را ه شننکع الدو

ه متقا ننی تواهد ژرداتت تا هطور مرحلهای و

متناسق ا ژییرفت اجرای طر د در اتتیار مزری ارار گیرد.
 )5گررنه در این فراتواند گنامهنای لی رای اجرای ت قیپ مورد نظر ژیش ینی و معرفی شنننندر اسننننتد امنا
ژییننننهناددهنندگان میتواننند از هر روش یا فنناوری دلخوار و در االق یب رنامه ت قیقناتی متفناوت رای حع این
مس له ت قیقاتی و دستیا ی ه اهداف آن استفادر نند.
 )6تدوین و ارسننال ژروژوزال در االق این فراتواند همنزله هررمندی از حمایتهای صننندوق نوآوری و شننکوفایی
نخواهد ود و رای فرسنتندر حقی ایزاد نمی ند .صنندوق نوآوری و شنکوفایی تود را ملزم ه ردایت م رمانای
دانسته و مفاد لیه طر های ارسالی م رمانه نزد صندوق اای تواهد ماند.
 )7هرگونه سننلال یا ا هام در تصننون این فرایند را ا شننر ت ومرنگ هدنوان ارگزار صننندوق در میان اذارید
(شمارر تما  88398543 :و )021-88398563
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درباره شتابدهنده دانشبنیان متقاضی
این فراتوان ه سفارش یب شتابدهندر دانش نیان نوژا نوع  2تدوین شدر است .این شتابدهندر در سال  97ا هدف
شتابدهی در حوزر آب و انرژی در صنایع نفتد گاز و ژتروشیمید ا رویکرد سختافزاری و توسعه تکنولوژی تأسیس و
موفپ ه اتذ گواهی دانش نیان تود شدر است.
این شتابدهندر ا سا قه رندین ساله در حوزر تزهیزات ژییرفته نفتد گاز و ژتروشیمی و زمینه فناوریهای آب و
انرژی میغول ه فعالیت است و توانسته ا اتکا ه استارتاپها و فناوران تود فناوریهایی را رای نخستین ار در یور
ومیسازی نماید ه از جمله آنها میتوان ه تکنولوژی ژوشش دهی آندها جهت الکترولیز آب دریا و تزهیزات ایمنی
مخازن و تطوط انتقال ت ت فیار اشارر رد.
شایان ذ ر است این شتابدهندرد ایزاد  12شر ت دانش نیان تولیدی را در افپ رنامه  5ساله تود هدف گذاری
ردر است.
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ضرورت مسئله
امروزر در صنایع ژتروشیمید نیاز ه آب ه دنوان سیال اصلی در فرآیندهای
صنعتی یش از ژیش احسا

میشود .آب دریا دارای سدیم لریدد مقادیر زیادی

از میکرو ارگانیسمها و مواد آلی است ه میتوانند موجق ایزاد میکالتی مانند

مسئله اصلی تحقیق
(نیاز تحقیقاتی):
مسئله این تحقیق عبارت است از
« طراحی و توسعه ج اساز گاز-مایع
در فراید الکترولیز آب دریا»

رسوب در لولهها و تزهیزات صنایع مذ ور و اهش راندمان شوند .الًته این میکع
ا افزودن مادرای مانند سدیم هیپو لریت (آبژاول) ه جریان آب رفع میشود.
اسننتفادر از روش الکترولیننز آب دریننا یکننی از روشهننای انندیمید ااتصننادی و
ژر ننار رد جهننت تولی ند سنندیم هیپو لری نت می اشنند و درحننال حا ننر نی نز ننه
طننور گسننتردر مننورد اسننتفادر اننرار میگی نرد .الکتروالی نزر شننامع مزمودننهای از
الکترودهاسننت ننه آب دریننا از میننان آنهننا دًننور می ننند .الکترولیننز آب دریننا
درون الکتروالیننزر ننه وسننیله ادمننال جریننان الکتریسننیتهد الکترو لریناسننیون
نننام دارد .طننی ایننن فرایننند در آننندد گنناز لننر و در اتنندد هیدرو س نید سنندیم
( )NaOHو هی ندروژن تولی ند م نیشننود .در نتیزننهی وا نننش هیدرو س نید سنندیم
و گاز لرد م لول هیپو لریت سدیم ( )NaClOتیکیع میشود.
ه منظور افزایش تولید سدیم هیپو لریت الزم است از دستاار جداساز ا دملکرد
هینه استفادر شود ه در مقیا

الن ه اهش مصرف انرژی و افزایش هرروری

در یور مب می ند و همچنین موجق ارتقاء توانمندی صنعت آب و ژتروشیمی
در منطقه تواهد شد.
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مشروح مسئله تحقیقاتی
همانطوری ه اشارر شدد از الکترولیز آب دریا رای تولید سدیم هیپو لریت استفادر میشود اما تمر ز این
اتدد گاز هیدروژن تولید میشود و این گاز ادث وجود

مس له ت قیقاتی ر روی این مو وع است ه روی سطو

آمدن یب جریان دوفازی درون تق انتقال و الکتروالیزرها میشود .ه منظور افزایش سطح تما

سیال و الکترودهاد

اید گاز هیدورژن طی فرایند جداسازی مایع و گاز حذف گردد .مقدار سیار می از گاز هیدروژن در مایعد م لول ودر
و ما قی هصورت فاز گاز (فاز دوم) همرار ا فاز مایع جریان دارد .از رارهای جداسازی فاز گاز از مایعد استفادر از
جدا نندر سینکنلونی 1در تق انتقال است ه ا توجه نامیخص ودن مکانیزم جداسازی دو فاز گاز و مایعد این شر ت
اادر ه طراحی جداساز نیست.

 - 1فرایند تولید سدیم هیپو لریت ه همرار جداساز ژیینهادی

شتابدهندر متقا ی توانسته است ه منظور جداسازی فاز گاز و مایع ه سیکلون وربمقیاسید متناسق ا دستاار
الکترولیز ارتانه دست یا دد هررند طراحی و ساتت جداساز متناسق ا زیرساتت موجود ه منظور ژیادرسازی در
این مزموده نیازمند ارهای ت قیقاتی و دلمی ییتری می اشد .طراحی و شًیهسازی دملکرد جداساز از رالشهایی
ودر ه در تخصص این شتابدهندر نیست و تدمات داتلی نیز تا ه امروز نتوانسته استانداردهای موجود را اتذ نماید.

Cyclonic separation
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 – 2واحد الکتروالیزر و مواعیت ارارگیری جداساز فعلی (هیدروسیکلون)

در مرحله اول این ژروژر ت قیقاتی الزم است تیم ت قیقاتی هترین جداساز ا حدا تر ازدهی و حدااع حزم را از میان
انواع مختلف دستاار های موجود انتخاب ند .سپس ژارامترهای موثر را ه منظور طراحی جداساز میخص نماید .در
مرحله دوم اید اصول ار رد این جداساز در نرمافزار ژیادرسازی شود .در این مدلسازی ا تدا اید نمونههای وااعی
مدل شوند و نتایج راسا

دادرهای موجود ص تسنزی شوند .مدلسازی اید هطوری اشد ه هصورت صری اا ع

درک اشد.
در انتهای این ژروژر ت قیقاتی انتظار میرود یب مدل هینه جهت تست در شرایق دملیاتی مختلف و سایزهای متفاوت
ه طوری شًیهسازی شود ه توان ژایلوت آن را ساتت.
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خروجیهای مورد انتظار تحقیق
•

طراحی و توسعه جداساز ا حدا تر میزان جداسازی ( ییتر از  75درصد) گاز هیدروژن و م لول
سدیم هیپو لریت

راهحلها و پیشنهادهای غیرجذاب
ه دالیع مختلفد رارحع زیر جذاب و اا عژذیرش نیست:
o

ژیینهاد استفادر از سیکلونهای استوانهای مورد اًول وااع نمیگردد مار اینکه رتری در ساتتد
حزم و راندمان داشته اشد.

الزامات تحقیق
•

طراحی جداساز ا حدااع جداسازی  75درصد

•

د ی سیال مایع (آب دریا)  79.2مترمکعق ر سادت

•

د ی گاز (هیدروژن)؛  25متر مکعق ر سادت

•

دما؛  25درجه سانتی گراد

•

فیار ورودی ه جدا نندر؛  2ار

•

حدا تر افت فیار مورد نظر در جدا نندر؛  0.5ار

•

حزم و ا عاد تزهیز ژیینهادی؛ حدا تر ارتفاع  3متر و اطر  2متر

معیارهای ارزیابی و انتخاب مجری
•

ت صیالت و سوا پ تیم ت قیقاتی و تناسق آن ا مس له

•

رویکرد فنی تیم ت قیقاتی ه مس له

•

دسترسی ه تزهیزات آزماییااهی و مواد اولیه و سایر الزامات اجرای ت قیپ

•

زمان و هزینه اجرای ت قیپ
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تسهیم مالکیت فکری
• مالکیت معدوی  :مزری در مالکیت معنوی ناشی از اجرای ت قیپ سهیم تواهد ود و انتیار مقاله میترک
توسق مزری و متقا ی در ژورنالهای داتلی و تارجید ارائه مقاله در نفرانسها و سمینارها ا موافقت و
اشارر ه نام همه دستاندر اران مزاز تواهد ود.
•

مالکیت مدافع مادی :ا توجه ه مدل سقو ار شتابدهندر متقا ید  35درصد از منافع مالی ناشی از
توسعه این فناوری متعلپ ه شتابدهندر متقا ی ودر و  65درصد از منافع مالی نیز ه مزری تعلپ تواهد
گرفت.

ارسال پروپوزال
ژروژوزالها صرفاگ اید در رارروب موردنظر صندوق نوآوری و شکوفایید تدوین و حدا تر تا تاری  25اسند ماه 1399
در سامانه ززال ه آدر

 https://ghazal.inif.ir/grantارسال شوند .ژروژوزالهایی ه در راررو ی زیر از آند یا ه روشهای

دیار ه دست صندوق رسندد وارد فرایند ارزیا ی نخواهند شد.
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