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Formation of quasicrystal phase in the process of petroleum refining
Образуване на квазикристална фаза в процеса на нефтопреработка
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Резюме. Квазикристална фаза със състав Ni16Co14Al36Si17C7O118 е установена в пещ на инсталация за хидроочистване на нискооктанова бензинова (НОБ) фракция. Показано е, че фазата се формира от метали, съдържащи се в нефта, след концентрирането им в НОБ при разлагане на ненаситените въглеводороди до кокс и
последваща графитизация в пещта.
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Квазикристали са описани за първи път през
1984 г. в бързо охладена сплав между Al и Ni
(Shechtman et al., 1984). След това откритие е получено и изследвано множество от квазикристални фази с петорна, осморна, дванадесеторна осни
и икосаедрична симетрии (Della Villa et al., 2006;
Radin, 1999; Steurer, 2004; Узунов, 2004).
С процесите на нефтопреработването са свързани различни фазови превръщания. В инсталация
за хидроочистване на нискооктанова бензинова
фракция е открита квазикристална фаза със състав
Ni16Co14Al36Si17C7O118, доказана с прахов рентгенофазов анализ. В същата проба са открити и фазите:
шпинели – MgAl2O4,(Co, Ni)Fe2O4, NiAl2O4, бундезит – NiO, γ-Al2O3 и графит – C. Квазикристалната
фаза е кристализирала в тръбното пространство на
пещ при температура >800 °С и налягане 30 МРа
във водородна среда. На фиг. 1 е представена технологичната схема на инсталацията, а на фиг. 2 –
термовизийно изследване на пещта.

Фиг. 1. Работна схема на инсталацията с местата, където е открит
кокс, графит и квазикристалната фаза

Фиг. 2. Термовизия на пещта – в зона ar5 е открита квазикристалната фаза
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Фиг. 3. Графит, образувал се в тръба

Суровината (НОБ) постъпва на вход на инсталацията и с помпи се транспортира през топлообменния блок, където се нагрява до 180–205 °С. Точно
там се извършва и самото разлагане на ненаситените съставки – олефини и парафини, когато те са в
количество повече от 10 об.%. След това, суровината постъпва в пещ, където образувалият се кокс графитизира. След спиране на инсталацията и почистване на пещта е отделена графитизиралата фаза.
Същата е окислена при температура 550–600 °С, и
в твърдият ѝ остатък е идентифицирана квазикристална фаза. На фиг. 3 са представени макроскопски
снимки на графит, образувал се в тръба.
Квазикристалната фаза се характеризира с маслено черен цвят и твърдост по Моос 8,5.
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