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از خوانندگان گرانقدر تقاضا دارد دست اندركاران نشريه را با ارائه 
نظرات كارشناسانه خود براي  ارتقاي كيفيت  نشريه ياري فرمايند.
  باسپاس - فرآيند نو

 با سرمايه گذارى شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى 
در توليد اولين موتور ديزل خودروهاي سبك ايراني صورت گرفت

شكست انحصار بنزين  در حمل و نقل سبك

گفتگوي فرآيند نو با مديرعامل 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران 

ارتقا جايگاه بين المللي ايران در سوآپ و بانكرينگ

گفتگو با مهندس كشاني، 
رئيس آموزش و تجهيز نيروي انساني 

روسا و مديران آموزش را جدي بگيرند

در گفتگو با دبير كارگروه بهينه سازى مصرف انرژى و 
مجرى طرح عنوان شد 

جزييات اجراى بزرگ ترين طرح مديريت مصرف انرژى

گفتگوي فرآيند نو با 
مدير بازرگاني شركت ملى پااليش و پخش 

تعامل با سازندگان به نفع صنعت نفت است

وزير نفت با حضور در شركت ملى پااليش و
 پخش فرآورده هاى نفتى اعالم كرد
گذار بى خطر از مرز تهديد
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با  ايران  اسالمى  جمهورى  نفت  وزير  ميركاظمى  مسعود  سيد  دكتر 
حضور در ساختمان مركزى شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى 
از طريق ويدئو كنفرانس، طرح افزايش ظرفيت توليد بنزين در مجتمع هاى 
پتروشيمى را به بهره بردارى رساند. دكتر ميركاظمى در اين ارتباط در گفتگو 
با مديران عامل شركت هاى پتروشيمى بندر امام خمينى، بوعلى و برزويه از 
تالش هاى همه همكاران و متخصصان شركت ملى صنايع پتروشيمى براى 
اجراى اين طرح بزرگ قدردانى كرد. به گفته دكتر ميركاظمى متخصصان 
اين مجتمع هاى پتروشيمى با بهره بردارى از طرح افزايش ظرفيت توليد 
بنزين در پتروشيمى امكان ارتقاى ارزش هاى جمهورى اسالمى ايران را در 

جهان فراهم كردند. 
پس از ارتباط مستقيم وزير نفت، توليد موقت بنزين در اين مجتمع ها 

به ميزان 14 ميليون ليتر در روز كليد خورد. 

شكست تهديد
وزير نفت در اين جلسه كه طى چند ساعت گزارش آن بر روى خروجى 
بسيارى از خبرگزارى هاى مطرح جهان قرار گرفت گفت: ما در اين مرحله، 
همه واحدهاى پتروشيمى را درگير نكرده ايم و توليد را با 14 ميليون ليتر 
در روز شروع كرده ايم كه با در نظر گرفتن 44 ميليون ليتر در روز توليد 
فعلى پااليشگاه ها مجموع توان توليد داخلى بنزين به حدود 58/5 ميليون 

ليتر در روز رسيد. به اين ترتيب موضوع تحريم عمال بى اثر است. 
ما  اعالم  و  ايران  بنزين  تحريم  تهديد  اعالم  از  بعد  افزود:  نفت  وزير 
مبنى براينكه اگر شركتى تحريم ها را اعالم كند از فهرست خريد ايران خارج 

مى شود، حتى تعداد فروشندگان بنزين به ايران بيشتر شده است. 
ليتر  ميليون  روزانه 44/5  حاضر  حال  در  گفت:  همچنين  نفت  وزير 
بنزين در پااليشگاه ها توليد مى شود. ضمن اينكه طرح هاى زيادى نيز براى 
توسعه پااليشگاه ها به انجام رسيده است و با توجه به اينكه 1/7 ميليارد ليتر 
سوخت نيز در كارت سوخت مشتركان وجود دارد، ما براى تامين سوخت 
نگرانى خاصى نداريم. وى مصرف فعلى بنزين كشور را 66/5 ميليون ليتر در 

روز ذكر كرد كه سه ميليون ليتر آن به قيمت آزاد عرضه مى شود. 
دكتر ميركاظمى با اشاره به اعالم ستاد حمل و نقل و مديريت سوخت 
كشور مبنى بر سهميه 80 ليترى سوخت زمستان امسال گفت: سهميه ها تا 
حدود 12/7 ميليون ليتر كاهش يافته و مجموع مصرف كشور بعد از اعمال 

اين سياست به همان 58 ميليون ليتر در روز خواهد رسيد. 

39  ميليون ليتر ديگر
سيد نورالدين شهنازى زاده مدير عامل شركت ملى پااليش و پخش 
فرآورده هاى نفتى نيز در اين جلسه خبر از توليد 39 ميليون ليتر بنزين 

اضافى از محل اين طرح ها داد. 
طرح هاى  از  بهره بردارى  با  نفت  وزير  ميركاظمى  دكتر  گفته  به 
بنزين سازى پااليشگاه هاى آبادان و تهران روزانه به ترتيب 4/6 و 1/8 ميليون 

ليتر بنزين به توليدات كشور افزوده خواهد شد. 
 11/5 را  اراك  پااليشگاه  در  بنزين  توليد  افزايش  ميركاظمى  دكتر 
ميليون ليتر در روز ذكر كرد. ضمن اينكه توليد بنزين در پااليشگاه هاى 
بندرعباس، اصفهان و الوان نيز به ترتيب معادل 2/5، 3 و 1/9 ميليون ليتر 

وزير نفت با حضور در شركت ملى پااليش و
 پخش فرآورده هاى نفتى اعالم كرد

گذار بى خطر از مرز تهديد
وزير نفت در بيست و ششمين روز آبان ماه به شركت ملى 
پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى رفت تا خبرى را اعالم كند 
كه از سوى بسيارى از منابع خبرى، آب سردى بر روى تهديدات 
دامنه دار غرب در خصوص تحريم واردات بنزين ايران تلقى شد. 
بعد از جلسه وزير نفت در شركت ملى پااليش و پخش رويترز 
از  استفاده  توان  غرب،  كه  آنست  از  حاكى  ايران  اقدام  نوشت: 
تحريم هاى سوختى به عنوان ابزارى براى فشار بر ايران را ندارد. 
شبكه واشنگتن تى وى نيز از حضور وزير نفت در اين جلسه اين 
چنين نتيجه گرفت: با راه اندازى واحدهاى توليد بنزين در جنوب 
ايران طرح تحريم سوخت اين كشور به طور كامل شكسته شد و 

ايران هم اكنون هيچگونه مشكلى در واردات بنزين ندارد. 
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در روز افزايش خواهد يافت. وزير نفت همچنين گفت با بهره بردارى از طرح 
بهينه سازى پااليشگا هاى آبادان و اصفهان روزانه 6/2 و 6/4 ميليون ليتر 

بنزين به توليد كشور افزوده خواهد شد. 

ستاره 35 ميليون ليترى
پااليشگاهى  طرح هاى  ترين  بزرگ  از  فارس  خليج  ستاره  پااليشگاه 
كشور طى سال هاى اخير است. مهندس شهنازى زاده مدير عامل شركت 
روزانه  توليد  براى  شركت  اين  برنامه  اعالم  با  ايران  پخش  و  پااليش  ملى 
35 ميليون ليتر بنزين در پااليشگاه ستاره خليج فارس افزود: در صورت 
استقبال سرمايه گذاران بخش خصوصى اين پااليشگاه تا سال 92يا 93 به 
بهره بردارى خواهد رسيد. وى با تشريح موقعيت ويژه و ممتاز پااليشگاه 
ستاره خليج فارس در ميان 7 طرح پااليشگاهى در دست ساخت كشور 
گفت: با توجه به مشخص شدن شركاى اين پااليشگاه و تامين اعتبار آن، 

ستاره خليج فارس در اولويت ساخت قرار دارد. 
حميد رضا كاتوزيان رييس كميسيون انرژى مجلس شورى اسالمى نيز 
توليد  ظرفيت  ليترى  ميليون  افزايش 14  براى  نفت  وزارت  تالش هاى  از 

بنزين كشور تشكر و قدردانى كرد. وى اين طرح را كار ارزشمندى دانست 
كه با تالش وزارت نفت محقق شد و تالش هاى دشمن براى تحريم بنزين 

ايران را بى اثر كرد. 
بازتابى نااميدكننده 

واكنش منابع خبرى غربى به توليد بنزين در مجتمع هاى پتروشيمى 
حاكى از پيام نا اميد كننده اى بود كه اين اقدام ضربتى وزارت نفت ايران 
براى غرب به همراه داشت. خبرگزارى فرانسه در اين زمينه با اشاره به 
بهره بردارى از اين طرح نوشت: ايران اين طرح را به اجرا درآورد تا به غرب 
از  سوخت  عرضه  ساختن  متوقف  براى  آن ها  محدوديت هاى  كه  بفهماند 
جانب فروشندگان خارجى از كارآيى الزم برخوردار نخواهد بود. فرانس 
پرس در ادامه اين گزارش آورده است ايران 40 درصد از نيازهاى سوختى 
خود را از طريق واردات تامين مى كند و با راه اندازى طرح ضربتى توليد 
بنزين توانست توليد خود را در كوتاه مدت به 58 ميليون ليتر در روز 

برساند. 
رويترز در اين زمينه با اشاره به راه اندازى طرح ضربتى توليد بنزين 
در مجتمع هاى پتروشيمى نوشت: اين اقدام ايران حاكى از آنست كه غرب 
توان استفاده از تحريم هاى سوختى به عنوان ابزارى براى فشار آوردن به 
ايران را ندارد. رويترز با اشاره به سخنرانى چند روز قبل كريستوف دو 
مارژرى مدير عامل شركت نفتى توتال فرانسه در دانشگاه كلمبيا سخنان 
وى مبنى بر غير قابل اجرا بودن طرح ممنوعيت فروش بنزين به ايران 
را يادآورى كرد. مارژرى در اين سخنرانى گفته بود، من از چنين طرح 
قانونى مبنى بر ممنوعيت فروش بنزين به ايران متعجب هستم. در وهله 
اول به اين دليل كه چنين طرحى غير قابل اجرا خواهد بود. مارژرى با 
اشاره به ذخاير عظيم گاز ايران گفته بود: ايران بايد روزى به يكى از اصلى 
ترين عرضه كنندگان گاز به كشورهاى اروپايى تبديل شود، در غير اين 

صورت ما با مشكل روبرو خواهيم شد. 
اما يكى از نا اميد كننده ترين بازخوردهاى اين خبر براى غربى ها از منابع 
راه اندازى  با  كرد  اعالم  خصوص  اين  در  وى  تى  واشنگتن  بود.  آمريكايى 
واحد توليد بنزين چند واحد توليدى در جنوب ايران طرح تحريم سوخت 
اين شور به طور كامل شكسته شد و ايران هم اكنون هيچگونه مشكلى در 

واردات بنزين ندارد. 

شركت والرو انرژى اعالم كرده است يك پااليشگاه خود در شهر Delaware سن آنتونيو را براى هميشه تعطيل خواهد كرد. با تعطيلى 
اين پااليشگاه 550 فرصت شغلى از دست خواهد رفت. 

بر اساس اعالم والرو انرژى كه بزرگترين شركت پااليشگاهى مستقل در اياالت متحده محسوب مى شود، تعطيلى اين پااليشگاه 210 هزار 
بشكه اى هزينه هاى جارى اين شركت را 450 ميليون دالر در سال كاهش خواهد داد. 

بر اساس اطالعات منتشره، اين پااليشگاه بزرگ ترين پااليشگاه اياالت متحده است كه امسال تعطيل خواهد شد. شركت والرو انرژى 
همچنين پااليشگاه ديگر خود آروبا را به صورت ناگهانى در ماه اگوست تعطيل كرد. ركود اقتصادى و كاهش تقاضاى سوخت، سود برخى 

پااليشگاه ها در اياالت متحده را كاهش داده است. 
بر اساس اعالم بيل دى سخنگوى شركت والرو انرژى ادامه فعاليت پااليشگاه شهر Delaware روزانه يك ميليون دالر ضرر به اين شركت 
تحميل كرده است. ضمن اينكه هزينه هاى سرمايه گذارى ضرورى اين پااليشگاه نيز براى شركت غير قابل توجيه است. شهر مزبور با مشكالت 

بسيارى از ناحيه بيكارى باال روبرو است. نرخ بيكارى در شهر مزبور در سال جارى به 8/7 درصد رسيده است. 

تعطيلى يك پااليشگاه والرو انرژى در اياالت متحده
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موتور ديزل در عرصه جهانى
شايد تصور بسيارى از مصرف كنندگان خودروها از يك خودرو ديزلى 
هنوز ريشه در خاطرات دهه 70 ميالدى آنها از اين موتورها دارد. زمانى كه 
يك خودرو ديزلى به معناى آلودگى بيشتر، سر و صداى بيشتر و انعطاف پذيرى 
كمتر موتور و قيمت باالتر در زمان خريد در مقايسه با موتورهاى بنزينى 
بوده است. همچنين محدوديت ها در دسترسى به سوخت ديزل در برخى 
مناطق موجبات كاهش اقبال عمومى به آن در حوزه خودروهاى سوارى 
در سطح بين المللى بوده است. با اين حال روند تحوالت فناورى، امكان 
ورود مجدد ديزل به عرصه خودروهاى سبك را فراهم ساخته است. كاهش 
آلودگى حاصل از فعاليت موتورهاى ديزل، منطقى سازى قيمت تمام شده 
موتورها با بهره گيرى از تحوالت نوين تكنولوژيك، زمينه مساعدترى را براى 

ورود مجدد ديزل به عرصه خودروهاى سوارى فراهم كرده است.    
ضمن اينكه در برخى بازارهاى محلى برخي كشورها قيمت سوخت 
گازوئيل باالتر از سوخت بنزين است و اين امر در مرحله اول براى موتورهاى 
ديزل يك عدم مزيت محسوب مي شود. در اياالت متحده در حالى كه قيمت 
بنزين معادل 3 دالر در هر گالن است، قيمت گازوئيل حدود 3/3 دالر بوده 
است كه نشان دهنده تفاوت 10 درصدى قيمت گازوئيل در مقايسه با بنزين 
است. عاملى كه شايد در نگاه اول مصرف كنندگان را از خريد موتورهاى 
ديزل منصرف سازد. اما تحقيقات در اياالت متحده در اين خصوص نشان 

داده است كه توان توليد شده توسط موتورهاى ديزل باالتر از موتورهاى 
براى  پرداختى  باالتر  هزينه  جبران  زمينه ساز  امر  همين  و  است  بنزينى 
گازوئيل است. بررسى هاى انجام شده نشان مي دهد متوسط مسافت طى 
شده در تركيبى از مسيرهاى شهرى و بزرگراهى توسط خودروهاى ديزل 
بيش از خودروهاى بنزينى است، به طورى كه تفاوت قيمت بين ديزل و 

بنزين را جبران مي كند. 
از سوى ديگر، توليد سوخت ديزل مستقيما با توليد بنزين در ارتباط 
است. به همين دليل كاهش توليد بنزين (در نتيجه ركود اقتصادى فعلى) 
منجر به كاهش توليد گازوئيل نيز شده است. اين در حالى است كه تقاضاى 
گازوئيل در مقايسه با بنزين از ابعاد تجارى بيشترى برخوردار است و در 
حالى كه تقاضاى بنزين در نتيجه كاهش مسافرت و كاهش رشد اقتصادى 
افت شديدى را شاهد بوده است، تقاضاى گازوئيل به همان ميزان كاهش 
نيافته است. اين به معنى آن است كه با بهبود شرايط اقتصادى و افزايش 
تقاضاى بنزين، قيمت ديزل نسبت به بنزين در مقايسه با نسبت فعلى 
شده  انجام  مطالعات  اساس  بر  اينكه  ضمن  يافت.  خواهد  كاهش  آن 
توسط KelBook ly Blue قيمت فروش مجدد خودروهاى ديزل در 
مقايسه با همتايان بنزينى آن باالتر است. اين مطالعه شامل كاميون ها و 
وسائط نقليه سنگين نمى شود و تنها در خصوص خودروهاى سوارى ديزل 
توليدى توسط شركت هاى شورولت، دج، فورد و جى ام سى انجام شده است. 

 با سرمايه گذارى  شركت ملى پااليش و 
پخش فرآورده هاى نفتى در توليد اولين موتور ديزل خودروهاي 
سبك ايراني صورت گرفت

شكست انحصار بنزين
 در حمل و نقل سبك
كشور  در  سبك  ونقل  حمل  بخش  در  مصرفى  انرژى  سبد 
چه تركيبي را دربرمي گيرد؟ اين تركيب در كشورهاى مختلف 
شامل بنزين، گازوئيل، سى ان جى، ال پى جى، سوخت هيبريد، 

سوخت هايى تركيبى با الكل و ... است. 
آخرين اطالعات منتشر شده رسمى در اين زمينه در كشور 
حاكى از رقمى ساده در اين بخش است: تقريباً يكصد درصد بنزين. 
بله، ساير انواع سوخت  خودروهاي سبك در كشور در مقايسه با 
بنزين به قدري اندك است كه مي توان گفت: تقريباً تمامى سوخت 
بخش حمل و نقل سبك كشور توسط بنزين تامين شده است. اما 
مخاطرات اين وضعيت چيست و تداوم اين شرايط تا چه حد قابل 

قبول است؟ 
براى شكستن اين انحصار، شركت ملى پااليش و پخش مبادرت 
جرگه  به  ديزل  ورود  است.  كرده  سبد  اين  در  سرمايه گذارى  به 
موتورهاى سبك، شانسى است كه با سرمايه گذارى هوشمندانه و 
هدفمند شركت ملى پااليش و پخش به صنعت خودروسازى كشور 

داده شده است.
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سال  خودرو،  جهانى  صنعت  فعاالن  از  بسيارى  سوى  از  سال 2009 
ديزل معرفى شده است. اين جاي بسي خوشحالي است كه حضور ايران در 

عرصه موتورهاى ديزل نيز در همين سال كليد خورد. 

ديزل در ايران
 بر اساس آمار منتشره از سوى موسسه مطالعات بين المللى انرژى 
تقريبا صد در صد سوخت مصرفى در بخش حمل و نقل سبك در ايران در 
سال 86 از محل بنزين تامين شده است. اين به معنى تكيه صرف بر يك 
فرآورده نفتى در تامين نيازهاى انرژى بخش حمل و نقل است كه تهديدات 
مختلفى را در اين خصوص براى اقتصاد ملى به همراه خواهد داشت. ضمن 
اينكه تنوع در سبد مصرفى انرژى بخش حمل و نقل، مجموع هزينه هاى 
تامين سوخت اين بخش و نيز ريسك بروز تنگنا در تامين انرژى در شرايط 
خاص را از ميان خواهد برد و اين در شرايطى است كه به طور متوسط روزانه 
25-20 ميليون ليتر بنزين مصرفي كشور بايد با صرف چند ميليارد دالر ارز 

از محل واردات تامين شود. 
هرچند طى سال هاى اخير توجه به گاز طبيعى به عنوان يك حامل 
اما  است،  يافته  افزايش  نقل  و  حمل  بخش  مصرفى  سبد  در  جديد  انرژى 
ماهيت  و  بخش  اين  ساختارهاى  توسعه  راه  سر  بر  موجود  محدوديت هاى 
فيزيكى و شيميائى گاز طبيعى، تبديل آن به سوخت برتر در بخش حمل و نقل 
را عمًال غير ممكن ساخته است. در اين شرايط، زمينه بسيار مناسبى براى 

ورود به حوزه ديزل در بخش حمل ونقل سبك فراهم شده است. 

اصالح سبد انرژى بخش حمل و نقل
دكتر محمد رضا اميدخواه مدير پژوهش و فناورى شركت ملى پااليش 
و پخش فرآورده هاى نفتى ايران، سرمايه گذارى اين شركت در طراحي و 
ساخت اولين موتور ديزل ايراني سوارى را يكى از اقدامات راهبردى اين 
اميدخواه  مي داند.  كشور  مصرفى  انرژى  سبد  اصالح  زمينه  در  شركت 
مي گويد همين كه در شركت پااليش و پخش اين بينش ايجاد شده است 
كه تنگناهاى سبد انرژى بخش حمل و نقل را تشخيص داده و براى رفع آن 
پروژه پژوهشى تعريف كرده است، نشان دهنده نگاه راهبردى اين شركت 
به موضوعات كارى آن است. هرچند در نگاه اول ممكن است اين طور به نظر 
برسد كه سرمايه گذارى در اين بخش جزء وظايف اصلى اين مديريت نيست. 
مدير پژوهش و فناورى شركت ملى پااليش و پخش مي گويد: شايد 
برخى معتقد باشند اين وظيفه وزارت صنايع و صنايع خودروسازى است كه 
در زمينه توليد موتور ديزل اقدام كنند. اما ما به عنوان تامين كنندگان سوخت 
بخش حمل و نقل كشور مي بينيم در شرايطى كه مصرف شديد يك فرآورده 
نفتى در اين بخش (بنزين) و تمركز همه اقدامات و برنامه ها بر تامين اين 
سوخت عمًال امكان بسيارى از برنامه ريزى هاى راهبردى در بخش پااليش را 
از ما گرفته است، چاره اى جز ورود به اين حوزه و اقدام در جهت متنوع سازى 
سبد انرژى مصرفى اين بخش را نداريم. اين ها اقداماتى است كه بايد سال ها 
پيش انجام مي شد و تركيب بهينه سبد انرژى اين بخش، بر اساس مجموع 
مالحظات اقتصادى و صنعتى تعيين مي شد. ما بايد تعيين مي كرديم كه در 
اين بخش چه سهمى بايد توسط گاز طبيعى فشرده (CNG) چه بخشى 
توسط گاز مايع، چه سهمى توسط بنزين، چه سهمى توسط گازوئيل و چه 
سهمى توسط ساير فرآورده هاى انرژى مانند هيبريد و ... تامين شود تا امروز در 

تامين كليه نيازهاى اين بخش متكى به بنزين نباشيم. 

به گفته اميدخواه وقتى چنين برنامه اى وجود ندارد، طبيعتاً شركت هاى 
خودرو ساز به توليد خودروهاى بنزينى با مصرف بسيار باال ادامه مي دهند و 
مسئوليت تامين سوخت آن نيز به اصلى ترين مسئوليت شركت ملى پااليش 
و پخش فرآورده هاى نفتى تبديل مي شود و ما هم در اين جا بايد همه 
برنامه ها و اقداماتمان را در اين راستا جهت گيرى كنيم. تمامى برنامه هاى 
توليدمان بايد در اين حوزه متمركز شود و كسرى آن را هم هر سال با 
صرف ميلياردها دالر درآمد ارزى از محل واردات تامين كنيم. در حالى كه 
راهبردهاى صنعت پااليش كشور بسيار مهم تر و گسترده تر از تامين يك 

فرآورده نفتى است. بنابراين يك جائى بايد اين چرخه باطل متوقف شود.
مدير پژوهش و فناوري شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي 
مي گويد: امروز در اروپا 60-58 درصد خودروها ديزلى هستند. در فرانسه اين 
رقم حدود 60 درصد  و در آلمان در حدود 58 درصد است. خودروسازان 
و  كرده  سرمايه گذارى  ديزلى  موتورهاى  توليد  حوزه  در  امروز  دنيا  بزرگ 
خودروهاى ديزلى جذابى را روانه بازار كرده اند. موتور ديزل عموماً داراى توان 
25-20 درصد بيش از بنزين است. چون اساسا ديزل برش سنگين ترى در 
مقايسه با بنزين است و هرچقدر برش سنگين تر باشد به علت برخوردارى 
از انرژى بيشتر، توان توليدى آن نيز بيشتر خواهد بود. ضمن اينكه معموالً 
25-20 درصد مصرف كمتر بنزين را نيز به همراه دارد. آلودگى موتورهاى 
ديزلى نيز كمتر از خودروهاى بنزينى است. آزمايش هاي زيست محيطى نشان 

مي دهد آاليندگى اين موتورها 20-15 درصد كمتر از بنزين است. 
دكتر اميدخواه با طرح اين سوال كه تحت اين شرايط چرا ما نبايد 
وارد حوزه توليد خوردوهاى ديزل شويم؟ مي افزايد: اين در حالى است كه 
بخشى از سوخت ديزل توليدى در كشور در حال حاضر در نيروگاه ها به 
عنوان سوخت حرارتى مورد استفاده قرار مي گيرد و از آن سو براى تامين 
بخشى از نيازمان به سوخت بخش حمل و نقل (بنزين) بايد به واردات روى 
بياوريم. در حالى كه مي توانيم با توزيع سهم بين بنزين و ديزل، فشار را از 

اين بخش برداريم و توزيع كنيم. 
دكتر اميدخواه در ادامه مي افزايد: با اين استدالل ما وارد اين حوزه 
مشاركت  حوزه  اين  در  مي توانست  كه  واحدى  بهترين  طبيعتاً  شديم. 
كند واحدهاى خودروساز فعلى هستند. ما با آنها وارد مذاكره شديم. طى 
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قراردادى پژوهشى 20 ميليارد تومان در اين حوزه سرمايه گذارى كرديم تا 
نمونه اوليه آن ساخته شود. اين موتور به احتمال بسيار قوى ظرف 1-1/5 
سال آينده در مقياس انبوه توليد و روانه بازار خواهد شد. طراحى بسيار 
خوبى در مورد آن انجام شده است. تالش شده است همان قالب موتور 
قبلى 7EF حفظ شود تا در خط توليد نياز به تغيير چندانى نباشد. اندازه ها 
و ابعاد دقيقاً براى حداقل ميزان تغييرات در ماشين آالت و تجهيزات خط 
توليد طراحى شده است. در مجموع كار بسيار بزرگي صورت گرفته است 

كه به اعتقاد من در خاورميانه بى نظير است. 
مدير پژوهش و فناوري شركت ملي پااليش و پخش مي گويد: من 
بعضاً شنيدم كه گفته مي شود شايد حضور در اين حوزه در ماموريت هاى 
شركت ملى پااليش و پخش نباشد. تجربه بين المللى نشان مي دهد كه 
شركت هاى نفتى بزرگ مثل شل، اكسون موبيل، توتال و ... همكارى و 
هماهنگى بسيار نزديكى با خودروسازان دارند و مسير توسعه آنها را در 
حوزه سوخت تنظيم مي كنند. اگر جهت دهى از سوى شركت هاى نفتى 
لزوماً  كه  مي روند  را  خودشان  نظر  مورد  مسيرهاى  خودروسازان  نباشد، 
بخش  براى  موجود  و  دسترس  در  انرژى  منابع  وضعيت  با  است  ممكن 
حمل و نقل منطبق و هماهنگ نباشد. بنابراين در كشور ما هم دليلى 
براى عدم همكارى و هماهنگى بين صنعت خودروسازى و صنعت توليد 
و تامين فرآورده هاى نفتى كه شركت ملى پااليش و پخش نماينده آن 
است وجود ندارد. اگر بپذيريم كه با جهت دهى به مسير خودروسازى در 
بخش تامين سوخت، منافع شركت پااليش و پخش تامين و از تحميل 
هزينه هاى بى مورد به اقتصاد ملي جلوگيرى مي شود، بايد وارد پژوهش در 
اين حوزه بشويم. ما با هزينه كردن 20 ميليارد تومان جلوى ده ها ميليارد 
دالر واردات سوخت طى سال هاى آينده را مي گيريم. ضمن اينكه سهم 
قابل مالحظه اى نيز در كاهش آلودگى ها ى زيست محيطى خواهيم داشت. 

مشخصات موتور ديزل ايرانى
شده  ساخته  ديزلى  موتور  مي دهد  نشان  منتشره  اطالعات 

خودرو  ايران  موتور  توليد  و  طراحى  تحقيق  شركت  در 
(ايپكو) داراى 30 درصد كاهش مصرف سوخت 

در مقايسه با خودروهاى بنزينى مشابه در 

كشور است. ضمن اينكه انتشار گازهاى منوكسيد و دى اكسيدكربن در اين 
موتورها به ترتيب حدود 50 درصد و 30 درصد كمتر از موتورهاى بنزينى 
است. گشتاور بيشتر نسبت به موتورهاى بنزينى و دوام و طول عمر بيشتر 
اين موتورها از ديگر مزاياى موتور ديزل درمقايسه با موتورهاى بنزينى است. 
موتور ديزل ايرانى داراى پاشش مستقيم (Direct Injection)، فناورى 
 Rail) تزريق فشار باالى سوخت (1600 بار) و چند راهه مشترك سوخت
Common) داراى شمع گرمكن (Plug Glow) پرخوران هندسه متغير 
(VGT)، مجهز به خنك كن ميانى (Intercooler)، مجموعه بازگردانى 
دود (EGR) همراه با خنك كن، سطح آاليندگى مطابق با استاندارد يورو 5، 
ذرات  جداكننده  به  مجهز  و  دريچه   16 و   (DOHC) بادامك  ميل  دو 
معلق (DPF) و واكنشگر شيميائى (DOC) است. نوع نصب موتور در 
خودرو عرضى و چيدمان استوانه ها خطى است. اين موتور با برخوردارى 
از 4 استوانه و 16 دريچه داراى حجم موتور 1/5 ليتر و نسبت تراكم 16 
است. قطر استوانه معادل 76 ميليمتر و طول پيمايش سمبه معادل 82/5 
ميليمتر است. حداكثر توان معادل 90 كيلو وات (4 هزار دور در دقيقه) 
و حداكثر گشتاور آن معادل 256 نيوتن متر (1750 دور در دقيقه) است. 
حداكثر فشار احتراق در موتور ديزل معادل 165 بار است. نصب اين موتور 
در اين مرحله بر روى خودروهاى سمند و سورن در حال انجام بوده و امكان 
جانمائى آن بر روى ساير خودروهاى توليدى داخل كشور نيز وجود دارد. 
نسخه دوم اين موتور با توان 110 كيلو وات و گشتاور 300 نيوتن متر و با 

استفاده از پرخوران دو مرحله اى قابل توسعه است. 
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ديدگاه شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در خصوص سهم بهينه 
فرآورده هاي نفتي در سبد انرژي بخش حمل و نقل چيست؟

انجام  را  اوليه  مطالعات  خصوص  اين  در  طبيعتاً  پخش  ملي  شركت 
داده است. اما با تقسيم كار صورت گرفته در اين زمينه، مسئوليت انجام 
شده است.  واگذار  سوخت  مصرف  بهينه سازي  شركت  به  جامع  مطالعات 
شركت بهينه سازي در اين خصوص با مشاركت مديريت برنامه ريزي نفت، 
فعاليت هاي زيادي را انجام داده اند و پيشنهاداتي هم ارائه شده است. مدل 
مطالعاتي جامعي در اين خصوص تهيه شده و پارامترهاي مختلف مؤثر 
در اين محاسبات وارد شده است و با توجه به جميع واقعيت هاي موجود و 
قابل پيش بيني، بهينه سازي انجام شده است. در عين حال روالي كه در دنيا 
در اين زمينه در حال اجراست تا حدي مي تواند روشنگر باشد. پيش بيني 
جامعه اروپا اين است كه تا سال 2020، سهمي در حدود 50 درصد از 
سوخت بخش حمل و نقل توسط نفت و گاز،  45-40 درصد توسط بنزين 
موتور و 8-5 درصد هم به ساير سوخت ها از جمله تكنولوژي هاي نوين 
مانند هيبريد اختصاص يابد. سهم عمده در ساير سوخت ها به سوخت هاي 

زيستي1 و سوخت هاي هيبريدي تعلق دارد. 
در خصوص ديدگاه شركت ملي پخش، ما در شرايط فعلي عالوه بر 

مد نظر قرار دادن مزيت كشورمان در بخش گاز طبيعي، بايد به روندهاي 
حاكم بر جامعه بين المللي هم توجه كنيم. چون طبيعتاً ايجاد شرايط خاص 
و تكيه بيش از حد به يك يا دو عامل در سبد انرژي مصرفي كشور مي تواند 
نقل  و  حمل  بخش  سوخت  تأمين  حوزه  در  را  محدوديت هائي  آينده  در 

برايمان به دنبال داشته باشد. 

وضعيت  آخرين  و  كشور  در  فرآورده  سوآپ  مزيت هاي  خصوص  در 
طرح هاي سوآپ توضيحاتي را ارائه بفرمائيد. 

در بحث سوآپ طي سال هاي اخير تحوالت مثبت و قابل مالحظه اي 
امكان  اين  كشورمان  جغرافيائي  مزيت هاي  و  ويژگي ها  بوده ايم.  شاهد  را 
مزاياي  از  برخورداري  بر  عالوه  سوآپ،  بخش  در  كه  آورده است  فراهم  را 
اقتصادي ناشي از آن،  بخشي از نيازهاي خودمان در اين حوزه را هم تأمين 
كرده و در عين حال گسترش مبادالت تجاري خود با كشورهاي همسايه 
را نيز شاهد باشيم. در اين بخش ما با كشورهاي منطقه CIS (كشورهاي 
مستقل مشترك المنافع) در هر منطقه اي كه مازاد فرآورده هاي نفتي قابل 
از  فرآورده ها  اين  ورود  شده ايم.  سوآپ  وارد  داشته است  وجود  صادرات 
مرزهاي شمال،  شمال غرب و شمال شرق كشور صورت گرفته و فرآورده هاي 

گفتگوي فرآيند نو با
 مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

ارتقا جايگاه بين المللي ايران در 
سوآپ و بانكرينگ 
فرآورده هاي  پخش  ملي  شركت  عامل  مدير  عامري،  فريد 
خود،  متبوع  شركت  ماموريت هاي  تنوع  علت  به  ايران  نفتي 
و  تامين  حوزه  واقعيت هاي  و  ارقام  و  اعداد  از  گسترده اي  طيف 
ظريفي  نكات  دارد.  ذهن  در  را  كشور  نفتي  فرآورده هاي  انتقال 
سوي  از  شركت  اين  مسئوليت هاي  مختلف  ابعاد  خصوص  در  كه 
ملي  شركت  فعاليت هاي  حوزه  گستره  مي شود،  مطرح  عامري 
پخش فرآورده هاي نفتي را به خوبي نشان مي دهد. حوزه اي كه از 
سوخت رساني به روستاهاي دورافتاده واقع بر ارتفاعات آذربايجان 
گرفته تا تامين سوخت كشتي ها در خليج فارس و درياي عمان و 
سوآپ فرآورده با كشورهاي همسايه و ايجاد توازن در سودآوري 
جايگاه ها و استفاده از مشاركت بخش خصوصي در ساخت مخازن 

ذخيره سازي فرآورده هاي نفتي و ... را در بر مي گيرد. 
فريد عامري معتقد است در سال 88 ركورد عملكرد كشور در 

بخش هاي سودآور سوآپ و بانكرينگ خواهد شكست. 

1. Bio Fuels
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مزبور در استان هاي شمالي كشور مصرف شده و متقابًال در بنادر جنوبي، 
اقتصادي  منافع  شده است.  مشتريان  تحويل  معوض  نفتي  فرآورده هاي 
سوآپ براي كشور چندگانه است. عالوه بر دريافت حق سوآپ1، صرفه جوئي 
قابل مالحظه اي را در هزينه هاي انتقال فرآورده به استان هاي شمالي داريم،  
به گونه اي كه با انجام اين عمليات ديگر نيازي به تأمين فرآورده در جنوب 
به منظور  شمالي  استان هاي  تا  كيلومتر  هزار  چند  ميزان  به  آن  انتقال  و 
تأمين نيازهاي اين استان ها نيست. در مورد عراق هم نفت كوره مازاد اين 
كشور دريافت و براي برخي مصارف نيروگاه هاي غرب و شمال غرب كشور 

اختصاص يافته است. 

از نظر حجم، ميزان فرآورده سوآپ شده به چه ميزان است؟
اين عمليات از 2 سال پيش آغاز شده است. سال اول حجم فرآورده 
مبادله شده 100 هزار تن بود كه اين رقم در سال گذشته به 440 هزار 
تن رسيد. پيش بيني ما اين است كه اين رقم تا پايان سال به 600 هزار 

تن بالغ شود. 

عمده ترين شريك تجاري ما در اين بخش چه كشوري است؟
محسوب  ما  تجاري  طرف هاي  عمده ترين   CIS منطقه  كشورهاي 
مي شوند و تركمنستان بيشترين حجم سوآپ فرآورده را با ايران داشته است. 

كيفيت فرآورده وارداتي جهت سوآپ تا چه حد با كيفيت فرآورده هاي 
توليدي در داخل كشور منطبق است؟

در اين زمينه كنترل هاي الزم با قاطعيت اعمال مي شود و كيفيت و 
استاندارد بودن فرآورده،  مهم ترين شرط ما براي انجام سوآپ با طرف هاي 
كيفيت  مورد  در  بخواهيم  چنانچه  و  غير  اين  صورت  در  است.  تجاري 
سخت  گيري هاي الزم را اعمال نكنيم، حجم فرآورده قابل جذب بسيار بيش 

از اين رقم خواهد بود. 

دست  در  يا  و  شده  شناسائي  حوزه  اين  در  جديدي  پتانسيل هاي  آيا 
بررسي هستند؟

سوآپ  امكان  خصوص  در  الزم  بررسي هاي  كشورها،  برخي  مورد  در 
انجام شده است و قزاقستان و ازبكستان به عنوان بازارهاي جديد شناسائي 
شده اند. مذاكراتي با اين كشورها انجام شده و مبادالت در سطوحي نيز آغاز 
شده است. ضمن اينكه واردات گاز مايع از اين كشورها آغاز شده است. توسعه 
بيشتر فرآورده هاي قابل مبادله نيز در دستور كار قرار دارد و ضمناً كشورهاي 
هدفي را نيز جهت صادرات مد نظر داريم. از جمله اين كشورها افغانستان 
است كه خوشبختانه جهش خوبي را در اين بخش داشته ايم. صادرات ما به 
اين كشورها با قيمت هاي بين المللي محاسبه مي شود و هيچ گونه تخفيفي 
در اين خصوص منظور نمي شود. در بازار افغانستان و عراق هم در زمينه 
سوخت هاي هوائي فعاليت خوبي را آغاز كرده ايم و در زمينه نفت و گاز ما در 
حال حاضر شريك اصلي عراق هستيم. اين فعاليت ها عالوه بر توسعه روابط 
تجاري با كشورهاي همسايه، اشتغال خوبي را براي شركت هاي ايراني فعال 
در بخش حمل و نقل به دنبال داشته است. توسعه اين ارتباطات تا حد زيادي 

در كاهش قاچاق فرآورده هاي نفتي مؤثر خواهد بود. 

در مورد برخي كشورها،
 بررسي هاي الزم در خصوص امكان سوآپ انجام شده است 
و قزاقستان و ازبكستان به عنوان بازارهاي جديد شناسائي 

شده اند. مذاكراتي با اين كشورها انجام شده و مبادالت در 
سطوحي نيز آغاز شده است. 

1. Swap Fee
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فرآيند برنامه ريزي در زنجيره تأمين و توزيع فرآورده هاي نفتي شامل 
چه بخش هائي است؟

ما از مدل نرم افزاري بلندمدت براي پيش بيني تقاضا بر اساس تغييرات 
پارامترهاي مختلف مؤثر بر آن استفاده مي كنيم. عالوه بر آن، برنامه ريزي هاي 
كالن كشور هم در اين رابطه مد نظر قرار  مي گيرند. به عنوان مثال مسائلي 
مانند اعمال سهميه بندي ها يا تغييرات آنها، تغييرات در مؤلفه هاي كالن 
اقتصادي مانند رشد جمعيت، رشد توليد ناخالص داخلي1  در زيربخش هاي 
مختلف اقتصاد ملي مد نظر قرار مي گيرد و بر اين اساس يك پيش بيني 
اوليه در خصوص وضعيت تقاضا در مورد هريك از فرآورده هاي نفتي انجام 
به  مانده  ماه  دو  فاصله  در  و  است  ماهانه  معموالً  پيش بيني ها  مي گيرد. 
زمان مورد نظر با توجه به آخرين تحوالت صورت گرفته و پيش بيني هاي 
موجود، برآوردها بازبيني و در صورت نياز تصحيح مي شوند. نهايتاً با در نظر 
گرفتن اين ارقام و ارقام توليد پااليشگاه ها در خصوص صادرات يا واردات 
فرآورده هاي نفتي مورد نظر اقدام مي شود. واردات از طريق امور بين الملل 
بر حسب اعالم شركت پخش انجام مي شود و برنامه ريزي الزم براي انتقال 
آن از طريق خط لوله، تانكر، نفتكش هاي دريائي و يا واگن هاي مخزن دار 
راه آهن صورت مي گيرد. اولويت نخست انتقال فرآورده در مسيرهاي زميني 

با خط لوله و در مسيرهاي دريائي با نفتكش ها است. 

مهم ترين عوامل مؤثر بر دقت پيش بيني ها در بخش عرضه شامل چه 
مواردي است؟

فرآورده  تأمين  حوزه  در  مؤثرند.  زمينه  اين  در  مختلفي  پارامترهاي 
تعمير  عمليات  بهره برداري،   ظرفيت،   كه  داريم  را  داخلي  پااليشگاه  ما 9 
و نگهداري2 و نوسانات توليد هريك از اين پااليشگاه ها، برنامه هاي ما را 
تحت الشعاع قرار مي دهد. در بخش انتقال،  عمده انتقال فرآورده كه رقمي 
عمليات  و  مي شود  انجام  لوله  خط  طريق  از  است،  63 درصد  حدود  در 
خط لوله در تأمين به موقع فرآورده ها بسيار مؤثر است. فعاليت  نفتكش هاي 
سهم و اثرگذاري ويژه خود را در اين زنجيره  جاده اي و ريلي هم طبيعتاً 
دارد. در حوزه توزيع نيز انتقال فرآورده ها توسط نفتكش ها به 2600 جايگاه 
و 17500 فروشندگي روستائي صورت مي گيرد كه تكميل كننده زنجيره 
توزيع است. اين عمليات در پهنه اي به وسعت كل كشور تا دورافتاده ترين 

روستاها صورت مي گيرد. 

براي افزايش ضريب امنيت عرضه و كاهش اختالالت احتمالي در تأمين 
فرآورده ها و انتقال و توزيع آنها چه تمهيداتي پيش بيني شده است؟

انبارها  ظرفيت  و  حجم  افزايش  طريق  از  ذخيره سازي  حجم  افزايش 
قابل  اقدامات  مهم ترين  از  يكي  كشور  سطح  در  شركت  داخلي  مخازن  و 
مصرف  اصلي  نقاط3  به  توجه  با  منظور  اين  به  است.  بخش  اين  در  اجرا 
مانند نيروگاه ها و مصارف موجود در سطح شبكه انتقال فرآورده در كشور 
و مصارف انتهاي شبكه و با لحاظ كردن متغيرهاي اقتصادي، مكان يابي 
حدود  گذشته  ظرف 2 سال  راستا  اين  در  مي گيرد.  صورت  مخازن  بهينه 
1/5 ميليارد ليتر مخزن جديد احداث و به بهره برداري رسيده است. اين رقم 
معادل 15 درصد كل حجم مخازن موجود در كشور بوده است. ضمن اينكه 
طرح هاي ديگري نيز در حال اجرا هستند كه با بهره برداري تدريجي از آنها، 
ظرفيت ذخيره سازي فرآورده  درسطح شبكه افزايش و ريسك بروز اختالل 
مي دانيد  كه  همان گونه  چون  مي يابد.  كاهش  فرآورده  توزيع  و  تأمين  در 

ذخيره سازي در دو بعد صورت مي گيرد، يك بعد آن در سطح شبكه و براي 
جلوگيري از بروز اختالالت بخش توزيع است و بعد ديگر مربوط به ذخاير 
استراتژيك فرآورده در كشور است كه ريسك هاي بخش تأمين فرآورده از 
اين طريق حداقل مي شود. در اين بخش نيز تمهيدات الزم انديشيده شده 

و ظرفيت سازي قابل مالحظه اي صورت گرفته است. 

برنامه  در  كشور  در  نفتي  فرآرده هاي  پخش  حوزه  راهبرد  عمده ترين 
پنجم توسعه شامل چه مواردي است؟

مهم ترين راهبرد مد نظر در اين بخش، توسعه بسترهاي تكنولوژي 
اطالعات و ارتباطات4 در صنعت پخش و زنجيره تأمين و توزيع فرآورده هاي 
نفتي در كشور است. به هر تقدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي از 
نقطه نظر عرضه اين فرآورده ها، يك شركت بازرگاني محسوب مي شود و 
استفاده از تسهيالت ساختارهاي ICT نقش مهمي در افزايش بهره وري 
ارائه خدمات خواهد داشت. مقوله فروش اينترنتي، پرداخت الكترونيك در 
گسترش  و  همسايه  كشورهاي  در  تجاري  فعاليت هاي  توسعه  جايگاه ها، 
با  موجود  ساختارهاي  توسعه  و  روزآمدسازي  منطقه اي،  تجارت  شبكه 
بهره گيري از تكنولوژي هاي جديد به خصوص در بخش ذخاير، كاهش و 
جمع آوري بخارات بنزين كه تا 2 سال آينده اجرائي خواهد شد و بر اساس 
پيش بيني هاي ما در صورت اجراي صحيح آن رقمي در حدود 200-300 
هزار ليتر بنزين در روز بازيافت خواهد شد كه جمع آوري اين حجم بنزين، 
مزاياي اقتصادي و زيست محيطي بسياري را براي كشورما به همراه دارد، 
در بحث جايگاه ها، توسعه جايگاه هاي موجود و اقتصادي كردن فعاليت هاي 
جايگاه ها، توسعه ناوگان حمل و نقل شركت به خصوص حمل و نقل ريلي 
مهم ترين محورهاي فعاليت  هاي شركت در برنامه پنجم توسعه اقتصادي، 

فرهنگي و اجتماعي جمهوري اسالمي ايران را تشكيل مي دهد. 

در حال حاضر وضعيت مشاركت بخش خصوصي در زنجيره تأمين و 
توزيع فرآورده هاي نفتي در كشور به چه صورت است؟

خوشبختانه در حال حاضر مشاركت بخش خصوصي در اين زنجيره 
فعال در اين بخش  سهم قرار دارد. شركت هاي حمل و نقل  در حداكثر 
صددر صد خصوصي هستند. 92 درصد جايگاه هاي توزيع فرآورده خصوصي 
هستند. از حدود يك سال پيش نيز زمينه الزم براي حضور بخش خصوصي 
در ساخت انبار فراهم شده و عمًال ساخت يك انبار با سرمايه گذاري و اجراي 
بخش خصوصي آغاز شده و تا كنون 80 درصد پيشرفت را شاهد بوده است. 
خصوصي،   بخش  مشاركت  براي  الزم  زمينه  سازي هاي  مهم ترين  از  يكي 
بنادر  در  كشتي ها  به  سوخت رساني  و  بانكرينگ  است.  بانكرينگ  حوزه 
جنوب كشور از سال 1385 آغاز شده است. تا قبل از آن به دليل شرايط 
خاص دوران جنگ تحميلي، بازسازي و ايجاد زيرساخت هاي الزم، امكان 
درياي  و  خليج فارس  در  ما  كشور  بود.  نشده  فراهم  بخش  اين  در  حضور 
عمان، از موقعيت بسيار خوبي براي فعاليت در بخش بانكرينگ برخوردار 
است. مشكالت مقطعي ما فرصت بسيار خوبي را در اختيار برخي كشورهاي 
حاشيه خليج فارس ايجاد كرده بود و آنها توانسته بودند بخش عمده تأمين 
نيازهاي اين بخش را به خود اختصاص دهند. امارات از اين طريق به يكي از 
5 كشور بزرگ دنيا در اين تجارت تبديل شده بود. با برنامه ريزي هاي انجام 
شده، اين بحث در اولويت فعاليت هاي شركت قرار گرفت و ساير سازمان هاي 
ذيربط از جمله سازمان بنادر و كشتيراني نيز همكاري شايان توجهي در 

1. GDP
2. Overhaul

3. Node
4. ICT
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اين زمينه با شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي داشته اند. در سال 86 به 
عنوان اولين سال اجراي طرح، رقم سوخت بانكرينگ به 1/2 ميليون تن 
رسيد. در حالي كه اين رقم تا قبل از اين حدود 200-100 هزار تن در سال 
و مختص ناوگان كشتيراني جمهوري اسالمي ايران بود. در سال دوم (سال 
1387) اين رقم به 2/2 ميليون تن افزايش يافت و هدف گذاري ما براي 
سال 88 رقمي معادل 3 ميليون تن است كه دستيابي به آن در سال جاري 
امكان پذير خواهد بود. اين رقم به تدريج افزايش خواهد يافت و نكته قابل 
تأمل در اين حوزه استفاده از مشاركت بخش خصوصي در اين زمينه است. 
هم اكنون مزايده براي تعيين پيمانكار بانكرينگ در بندر امام خميني، بندر 
عسلويه و قشم هم انجام شده و فرصتي براي ايجاد زيرساخت هاي الزم به 
شركت هاي مشاركت كننده داده شده است. اميدوار هستيم از سال آينده 
اين بنادر هم به مجموع بنادر مجري بانكرينگ افزوده شوند و در اين صورت 
تنها بندر چابهار باقي مانده است كه اميدوار هستيم در سال جاري مزايده 
انتخاب پيمانكار اين بندر نيز انجام شود و در نهايت بانكرينگ در كليه بنادر 
جنوب كشور عملياتي شود. خوشبختانه با تالش هاي انجام شده در اين 

حوزه از سهم صفر به حدود 30-25 درصد رسيده  ايم. 

وضعيت سوخت رساني به بخش هاي مختلف مصرف كننده در زمستان 
را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

در آستانه فصل سرد قرار داريم و بنده اين توضيح را ضروري مي دانم 
كه برنامه ريزي هاي الزم براي تأمين مؤثر تقاضاي كشور انجام شده است. 
شرايط  و  سال  سرد  فصول  در  كشور  در  انرژي  تقاضاي  مطمئن  تأمين 
مختلف مشروط بر همكاري شهروندان و اصالح الگوي مصرف قابل تحقق 
است، كه سال جاري در همين رابطه از سوي رهبر معظم انقالب به درستي 
سال اصالح الگوي مصرف ناميده شده است. بر همين اساس تأمين نيازهاي 
ملي تنها از طريق مديريت عرضه امكان پذير نيست و قطعاً بايد مديريت 
مصرف و تقاضا نيز صورت گيرد. در اين صورت، هم در بحث گاز طبيعي و 
هم در حوزه فرآورده هاي نفتي تأمين مطمئن تقاضا امكان پذير خواهد بود. 

لطفاً در خصوص كليات و داليل اجراي طرح سامانه مديريت اطالعات 
مصرف انرژي در شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران 

توضيحاتي را ارائه بفرمائيد.
در  جمهور  رئيس  اول  معاون  دستور  به دنبال  ني ساز:  مهندس 
مجموعه هاي  در  انرژي  مصرف  كاهش 10 درصدي  مبني بر  سال گذشته 
دولتي، كارگروه مركزي بهينه سازي مصرف انرژي شركت ملي پااليش و 
پخش فرآورده هاي نفتي تشكيل شد. اعضاي كارگروه مركب از نمايندگان 
شركت  زيرمجموعه  فرعي  شركت  چهار  عامل  مديريت هاي  تام االختيار 
پااليش و پخش، نمايندگان مديريت ها و روساي واحدهاي ستادي شركت 

اين  كرد».  شروع  خود  از  بايد  را  انرژي  مصرف  «مديريت 
فرآورده هاي  پخش  و  پااليش  ملي  شركت  كه  است  شعاري 
نفتي ايران با تشكيل كارگروه بهينه سازي مصرف انرژي و آغاز 
بزرگ ترين پروژه مديريت مصرف انرژي در حلقه توليدي اين 
زنجيره در پااليشگاه ها، پايبندي عملي خود را به آن نشان داده 
است. پروژه مزبور در برخي مراكز انتقال نفت نيز آغاز شده و 

قرار است در بخش توزيع فرآورده هاي نفتي نيز اجرائي شود.
با توجه به حجم قابل مالحظه مصرف انرژي در پااليشگاه ها 
اين  در  انرژي  مصرف  مديريت  توزيع،  و  انتقال  بخش هاي  و 
در  بخش  اين  پروژه هاي  بزرگ ترين  از  يكي  مي توان  را  بخش 
كشور دانست. پروژه اي كه طي آن با همكاري موسسه پژوهش 
جمع آوري  تهران،  دانشگاه  انرژي  برنامه ريزي  و  مديريت  در 

داده هاي مصرف انرژي در سطح 9 پااليشگاه انجام و ...
تجربه اي  كه  مطالعاتي،  بزرگ  پروژه  اين  اجراي  روند 
مميزي  و  مديريت  پروژه هاي  اجراي  در  كم نظير  و  ارزشمند 
ني ساز،  مهندس  زبان  از  مي شود  محسوب  كشور  در  انرژي 
دبير كارگروه مركزي بهينه سازي شركت ملي پااليش و پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران و دكتر رباني، مدير موسسه پژوهش در 

مديريت و برنامه ريزي انرژي مي خوانيد. 

در گفتگو با دبير كارگروه بهينه سازى مصرف انرژى و
 مجرى طرح عنوان شد

جزييات اجراى 
بزرگ ترين طرح مديريت 
مصرف انرژى كشور
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مثل مديريت برنامه ريزي تلفيقي، HSE ، امور سازماني و ... بودند. به دنبال آغاز 
به كار اين كارگروه مركزي، كارگروه هاي اجرايي نيز در شركت هاي پااليشي 
و شركت هاي تابعه تشكيل شد. ايجاد سامانه بانك اطالعات مصرف انرژي در 
پااليشگاه ها از اولين ملزومات تحقق بهينه سازي مصرف انرژي در اين مجموعه 
بود. چرا كه تا زماني كه ميزان دقيق مصرف انرژي در اين بخش اندازه گيري 
و كنترل نشود، امكان بهينه سازي آن وجود نخواهد داشت. واقعيت اين است 
كه به دليل ساختارهاي موجود و الزامات عملياتي، تا كنون حساسيت چنداني 
در خصوص ميزان مصرف انرژي در پااليشگاه ها وجود نداشته است و تأكيد 
اصلي در اين شركت ها، تداوم عمليات توليد فرآورده هاي مورد نظر بوده است. 
در اين شرايط، توجه به ميزان مصرف انرژي براي توليد فرآورده ها در اولويت 
قرار نداشته است. به همين دليل امكانات و ساختارهاي علمي  و اجرائي مورد 
نياز براي اندازه گيري ميزان مصرف انرژي در پااليشگاه ها نيز ايجاد نشده بود. 
بنابراين اولين مشكل، اندازه گيري مصرف انرژي و بررسي شرايط موجود در 
اين بخش از نظر نوع مصرف انرژي در هر واحد توليدي و ميزان مصرف آن بود. 
به همين دليل ايجاد سامانه بانك اطالعات مصرف انرژي در دستور كار قرار 
گرفت و با توجه به اهميت موضوع، اجراي طرح در شركت هاي خطوط لوله و 
مخابرات نفت و پخش فرآورده هاي نفتي نيز تأييد شد. در عين حال با توجه 
به فرآيند خاص انجام عمليات و نياز به تمركز تيمي  ويژه براي نيازسنجي، 
اجرا و نهائي سازي مطالعات الزم و پياده سازي آن، مجموع موارد فوق در قالب 
يك پروژه پژوهشى تعريف شد. پس از بررسي هاي الزم و سنجش گزينه هاي 
مختلف داخلي و خارجي موجود،  مؤسسه پژوهش در مديريت و برنامه ريزي 
انرژي - از مؤسسات تابعه دانشگاه تهران - به عنوان پيمانكار طرح برگزيده 
شد. با توجه به اطالع رساني انجام شده و جلسات توجيهي كه براي مديران 
شركت هاي تابعه پااليش و پخش برگزار شد، خوشبختانه حساسيت مثبتي 
در اين موضوع در بدنه مديريتي ايجاد شد و همين امر زمينه خوبي را براي 
پيشبرد طرح ايجاد كرد. با توجه به مجموع مطالعات و بررسي هاي اوليه، مقرر 
شد تشكيل سامانه بانك اطالعات انرژي به عنوان بخش اول اين طرح آغاز 
شود و در مرحله بعد با هدف بهينه سازي مصرف، مديريت شاخص هاي مصرف 
انرژي در جهت نزديك تر كردن آن به استانداردهاي قابل قبول براي وضعيت 
كنوني شركت ها اعمال شود. اجراي پروژه از اواخر سال گذشته آغاز شد. 
بخش اول اين پروژه در پااليشگاه هاي نفت به اجرا درآمده و زمينه اجراي آن 
در شركت خطوط لوله و مخابرات نفت نيز فراهم شده است. در حوزه پخش 
فرآورده هاي نفتي نيز اجراي پروژه در دستور كار قرار دارد كه در خصوص 
جزئيات اجرائي آن آقاي دكتر رباني، رئيس محترم مؤسسه توضيحات الزم را 
ارائه مي فرمايند. در عين حال بنده اجراي اين طرح را يك گام مثبت و سازنده 
در جهت حركت به سمت اصالح الگوي مصرف در بخش توليد فرآورده هاي 
نفتي و انتقال و توزيع آن مي دانم كه در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري 
به همين عنوان ناميده شده است، مي تواند آغازگر حركتي بسيار مبارك و 

اميدواركننده در صنعت نفت و مجموعه اقتصاد كشور باشد. 

آقاي دكتر رباني،  لطفا در خصوص ويژگي ها و مراحل اجرائي طرح و سوابق 
موسسه در اجراي مطالعات در اين حوزه توضيحاتي را ارائه بفرمائيد.

دكتر رباني: من در ابتدا از مديريت محترم شركت ملي پااليش و پخش 
فرآورده هاي نفتي بابت همكاري و همدلي صادقانه اي كه از ابتداي اجراي 
اين پروژه مبذول داشتند تشكر مي كنم. قطعاً بدون حمايت جدي مجموعه 

ميان  اين  در  نبود.  پذير  امكان  عمًال  پروژه  اجراي  شركت،  اين  مديريت 
آقاي مهندس اسكندري، مديريت محترم قبلي هماهنگي و نظارت بر توليد 
شركت، نقش مهمي  را در اين زمينه داشتند. از سوي ديگر كارگروه مركزي 
بهينه سازي مصرف انرژي به عنوان متولى اصلى طرح، در اين زمينه نقشي 
كليدي را بر عهده داشتند كه آقاي مهندس ني ساز توضيحات الزم در اين 
خصوص را ارائه دادند. قطعاً وقتي پروژه اي با گستردگي و ابعاد وسيع قرار 
است اجرائي شود، مجري پروژه بدون حمايت جدي مديريت در اليه هاي 

مختلف نمي تواند عملكرد موفق و قابل قبولي داشته باشد. 
سابقه بررسي اين موضوع در دانشگاه تهران به سال 86 بر مي گردد. در 
آن مقطع، مطالعات نشان مي داد كه در چشم انداز جهاني، توجه به مقوله 
انرژي بخصوص مسئله صرفه جوئي مصرف و افزايش راندمان و بهره وري 
انرژي در اجزاي مختلف زنجيره تامين و عرضه حامل هاي انرژي به موضوع 
روز تبديل شده است. از همان زمان، جمع بندى ما اين بود كه چنانچه 
قرار است ما در موضوع صرفه جوئي انرژي و مديريت پروژه هاي بهينه سازي 
علمي  و  استانداردهاي  و  چارچوب ها  قالب  در  بايد  كنيم،  فعاليت  مصرف 
اجرائي هدفمند و اثرگذار باشد. بديهى است اگر قرار باشد خودمان را به 
چارچوب هاي متداول بخشنامه اي محدود كنيم، طبيعتاً نمي توانيم به اهداف 
سازماني در اين بخش دست پيدا كنيم. اين انتظار درست در سطح ملي و 
فراملي وجود دارد كه مجموعه اي بالنده مانند وزارت نفت بتواند از درون 
و منطبق با استانداردهاي مديريتي توسعه، راهبردهاي خود در حوزه هاي 
مختلف از جمله بهينه سازي مصرف انرژي را به صورت علمى استخراج و 
اجرائي سازد. بنابراين دستور كار ما اين شد كه سابقه اجرائي و تاريخچه 
سامانه  هاي كالن مديريت كه بتواند مديريت مصرف انرژى را از سطح كالن 
به سطح خرد اجرائي كند بررسي كنيم. حدود يك سال بر روي اين موضوع 
مطالعه كرديم و در نهايت به اين جمع بندي رسيديم كه مانند بسياري از 
حوزه هاي مديريت مانند مديريت كيفيت، مديريت محيط زيست، HSE و... 
استانداردها و چارچوب هاي مديريتي ويژه اي هم در حوزه مديريت مصرف 
انرژي وجود دارد. نتيجه اين مطالعات در تابستان سال 87 به درخواست 
دانشگاه تهران در قالب 2 نوبت ارائه مطلب در كارگروه مركزي بهينه سازي 
مصرف انرژي مطرح شد. پس از اين ارائه، ما مأمور شديم كه يافته هاي خود 

را در اين حوزه در قالب يك پروپزال پژوهشي ارائه دهيم. 

كارگروه مركزي بهينه سازي 
مصرف انرژي شركت ملي 
پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي به دنبال دستور معاون 
اول رئيس جمهور در 
سال گذشته مبني بر كاهش 
10 درصدي مصرف انرژي 
در مجموعه هاي دولتي، 
تشكيل شد
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 مهم ترين موضوعي كه در قالب اين جلسات مطرح شد چه بود؟
دكتر رباني: مهم ترين موضوع مطرح شده اين بود كه ديدگاه جهاني 
حاكم بر مقوله مديريت مصرف انرژي در درجه اول مبتنى بر بانك اطالعات 
مصرف انرژى در واحدهاى مصرف كننده است. وقتي ما وارد يك پااليشگاه 
نفت مي شويم، با حجم عظيمي  از اطالعات مواجه مي شويم. در هر اتاق و بر 
روي ميز كارشناسان، رؤسا و مديران مربوطه چندين فرم ويژه جمع آوري 
و ثبت اطالعات وجود دارد كه نفر مربوطه براي ثبت و نگهداري داده ها 
چگونه  داده ها  زياد  حجم  اين  مي كند.  استفاده  آن ها  از  دوره اي  به صورت 
داده ها  حجم  اين  از  درخواست هائي  چه  بر اساس  شوند؟  مديريت  بايد 
گزارش گيري انجام مي شود؟ در صورت تهيه گزارش، ساختار و نحوه تهيه و 
تحليل گزارش ها چگونه است؟ نتايج احتمالي اين گزارش ها در چه مواردي 
استفاده مي شود و چگونه در بهينه سازي مصرف انرژي در بخش توليد مورد 
استفاده قرار مي گيرند؟ بنابراين گام نخست در اجراي يك پروژه مديريت 
انرژي، مديريت داده هاي انرژي است كه بايد بر اساس نظم و درايت خاصي 
جمع آوري شده و به نتيجه معيني منجر شوند. سوال اين است كه در حال 
اطالعات  منظم  جمع آوري  به  ملزم  را  ما  خاصي  شاخص هاي  چه  حاضر، 
انرژي  كننده  مصرف  فرآيندهاي  بهينه سازي  در  مؤثر  نتايج  استخراج  و 

مي كند؟ اين شاخص ها چگونه مورد استقاده قرار مي گيرند؟ 
بنابراين در صورت نياز به نظام مديريت انرژي در درجه اول بايد مديريت 
اطالعات انرژي را مستقر و ساماندهي كنيم و در مرحله بعد مديريت تأمين 
انرژي مستقر شود. ما اآلن در پااليشگاه ها با اين موضوع مواجه هستيم كه 
مقادير مشخصي از برق و گاز طبيعي به عنوان انرژي ورودي مورد استفاده 
قرار مي گيرند. منظور از مديريت تامين مصرف اين است كه پااليشگاه هاي 
گاز  شركت  و  منطقه اي  برق  شركت هاي  با  تعامل  در  بخش  اين  در  ما 
قرار داشته باشند تا كيفيت برق و گاز دريافتي- كه در توليد آن ها مؤثر 
است - قابل مديريت باشد. نوسانات عرضه گاز به نيروگاه و توقف فرآيند 
شركت  به  آن  مجدد  راه اندازي  براي  را  سنگيني  بسيار  هزينه هاي  توليد، 
تحميل مي كند. اين هزينه ها عالوه بر حوزه انرژي و اتالف آن شامل اتالف 
خوراك، اتالف بخشي از محصول، ضايعات كاتاليست ها، آسيب هاي وارده به 
تجهيزات و ماشين آالت است كه در سطح صنعت مي تواند ميلياردها تومان 
هزينه را به اقتصاد ملي تحميل كند. بنابراين مديريت تامين انرژي بخش 

مهم ديگري از مديريت انرژي است. 

بخش سوم اين فرآيند، مديريت تقاضا است. منظور از مديريت تقاضاي 
انرژي در صنايعى مانند پااليشگاه هاي نفت و گاز و واحدهاي پتروشيمي 
واحد  مثال  است.  بهره بردارى  دست  در  توليدى  واحدهاي  به   مربوط 
بهره برداري1 مسئوليت تامين آب، برق و بخار مصرفي واحدهاي مختلف 
واحدهاي  توسط  واحد  اين  در  توليدي  بخار  و  برق  آب،  دارد.  عهده  بر  را 
فرآيندي مورد استفاده قرار مي گيرد. اما سوال اينجاست كه چه مطالعه اي 
در خصوص ميزان مصرف و مديريت آن در واحدهاي مصرف كننده انجام 
و اعمال مي شود؟ اتالف در اين بخش و در بخش هاي مصرف كننده به چه 

ميزان است و چگونه مديريت مي شود؟ 
داده،  مديريت  بخش   3 در  انرژي  مصرف  بهبود  پروژه هاي  بنابراين 
مديريت تأمين و مديريت تقاضا به اجرا در مي آيد. اما آنچه كه امروز از 
پروژه هاي مديريت مصرف انرژي در عمل شاهد هستيم، استناد به برخي 
بر  مبتني  اوليه  داده هاي  و  كاركنان  تجربي  مشاهدات  اساس  بر  ارقام 
عملكردهاي گذشته است. در حالي كه مديريت انرژي به مفهوم امروز آن 

نيازمند يك سامانه جامع و يكپارچه در 3 بخش ذكر شده است. 
بر اين اساس پروژه پيشنهادي دانشگاه تهران به شركت ملي پااليش و 
پخش فرآورده هاي نفتي به 2 بخش عمده تقسيم شد. بخش اول، طراحي 
و پياده سازي سامانه مديريت مصرف انرژي است. دامنه اين پروژه شامل 9 
پااليشگاه فعال كشور است كه از 25 اسفند سال گذشته رسماً ابالغ و آغاز 
شد و در روز 26 اسفند اولين سمينار آموزشي و اطالع رساني در پااليشگاه ها 
اعزامي  به  اكيپ هاي   ،88 نوروز  تعطيالت  از  پس  بالفاصله  شد.  برگزار 
پااليشگاه جهت جمع آوري اطالعات مصرف انرژي در سه حوزه طراحي2، 
واقعي، و بهترين عملكرد در سه سطح پااليشگاه، واحدهاي پااليشگاهي و 
تجهيزات و مقايسه آن ها در قالب شاخص هاي عملكردي (KPIs) فعاليت 

خود را آغاز كردند. 
در هر پااليشگاه، كارگروه بهينه سازي مصرف انرژي پااليشگاه در كنار تيم 
اعزا مي  دانشگاه تهران قرار گرفت و اطالعات مورد نياز ابتدا در سطح طراحي 
با جزئيات الزم جمع آوري شد. سپس در سطح واحدها، اطالعات حدود يكصد 
واحد فعال پااليشگاهي در سطح كشور جمع آوري شد. مرحله جمع آوري 
اطالعات طراحي در خرداد ماه به پايان رسيد و در تابستان امسال جمع آوري 
اطالعات واقعي آغاز شد. جمع آوري داده هاي اين بخش وضع موجود ما را 
در بخش مصرف انرژي روشن كرد. ضمن اينكه جمع آوري اطالعات بهترين 
عملكردها در سطح دنيا نيز جريان يافت. هدف از اين بخش، جمع آوري 
اطالعات مشابه در سطح ساير كشورها و پااليشگاه هاي ديگر در نقاط مختلف 
دنيا در بخش مصرف انرژي واحدهاى عمده انرژى بر مانند بويلرها، كوره ها، و 
... است. جمع آوري اطالعات اين بخش نيز تا پايان شهريورماه به پايان رسيد. 
به طورى كه در بهار و تابستان سال جاري حدود 2400 نفر روز عمليات 
جمع آوري اطالعات در اين بخش انجام شده است. در همين مدت در بخش 
اول پروژه كه طراحي و پياده سازي سامانه اطالعات مصرف بود حدود 720 

نفر روز آموزش ديده در پااليشگاه ها داشتيم. 
 (server)اين سامانه در واقع يك نرم افزار رايانه اي است كه بر روي سرور
نصب  نفتي  فرآورده هاي  پخش  و  پااليش  ملي  شركت  مركزي  ساختمان 
و راه اندازي مي شود. 9 پااليشگاه به اين سرور متصل مي شوند و نرم افزار 
تحت وب در سه اليه پااليشگاه، واحدها و تجهيزات فعاليت مي كند. اطالعات 
مقدماتى در بانك هاي اطالعاتي وارد شده است (كه در حال حاضر مشغول 

در صورت نياز به
 نظام مديريت انرژي در 
درجه اول بايد مديريت 

اطالعات انرژي را مستقر و 
ساماندهي كنيم و در مرحله 
بعد مديريت تامين انرژي

 مستقر شود.

1. Utility
2. Design

3. Data Bases
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بازبيني، كنترل مجدد و نهائي سازي فرمول ها، واحدها و روش هاي تبديل 
و نحوه ورود اطالعات هستيم). بر اساس برنامه ريزي انجام شده، نرم افزار در 
هفته اول آذرماه بر روي سرور نصب مي شود. در گام نخست، 9 شركت 
سيستم  روي  بر  را  آن  شاخص هاي  و  مصرف  ميزان  اطالعات  پااليشي 
مشاهده كرده و امكان ارزيابي و تطبيق آن را با واقعيت هاي موجود خود 
خواهند داشت تا اطمينان الزم از صحت ارقام مندرج در بانك اطالعاتي و 
مكانيزم هاي اندازه گيري و محاسبات شاخص ها ايجاد شود. براي اطمينان 
از انجام دقيق كار، از نتايج پروژه هاي مشابه انجام شده توسط شركت ها 
و مشاوران خارجي كه همكاري هاي مشابهي را با شركت ملي پااليش و 
نيز،  نرم افزاري  پروژه  در  اينكه  ضمن  كرده ايم.  استفاده  اند  داشته  پخش 
نرم افزار طراحي شده با مدل هاي رايج در سطح جهان مطابقت داده شده 
و استانداردهاي الزم در آن اعمال شده است تا از روزآمدي الزم برخوردار 
باشد. در مرحله دوم در نيمه اول آذر ماه در خصوص تمامي  يكصد واحد 
پااليشگاهي، انجام محاسبات واستخراج شاخص هاي مصرف قابل انجام است. 
در مرحله سوم، نرم افزار براي هر نوع از تجهيزات پااليشي، همين محاسبات 
مربوط به نحوه عملكرد در بخش مصرف و شاخص هاي مربوط به آن را 
انجام و ارائه مي  دهد. محاسبه اين شاخص ها براي بخش اصلي تجهيزات كه 
تجهيزات با انرژي بري بسيار باال محسوب مي شوند (مثل كوره ها و بويلرها) 
پائين تر،   اليه هاي  مورد  در  مي شود.  ارائه  آن  نتايج  و  انجام  مشاور  توسط 
انجام  امكان  پااليشگاه ها  و  است  شده  انجام  در نرم افزار  تمامي  طراحي ها 
محاسبات و استخراج نتايج و شاخص ها و انجام تجزيه و تحليل هاي الزم 
را خواهند داشت. ضمن اينكه مشاور متعهد است به مدت يك سال پس از 
تحويل پروژه، حمايت هاي نرم افزاري الزم در جهت ارتقاء و رفع مشكالت 
احتمالي حين عمليات و بهره برداري را ارائه كند. لذا بخش اول پروژه، ايجاد 

سامانه كامپيوتري تحت وب مصارف انرژي در 9 پااليشگاه كشور است كه 
براي نخستين بار در چنين ابعادي در كشور به اجرا درآمده است. پيشرفت 
كار در اين بخش تا امروز (30 آبان ماه 88) حدود 82 درصد است و طبق 
برنامه ريزي انجام شده تا 15 دي ماه اين طرح به طور كامل اجرا و تحويل 

خواهد شد. 
اين  براي  ما  است.  انرژي  مديريت  سيستم  ايجاد  پروژه  دوم  بخش 
موضوع از استانداردي با عنوان ANSI MSE2000 كه استاندارد شناخته 
شرايط  اساس  بر  مي كنيم.  استفاده  است  حوزه  اين  در  بين المللي  شده 
آزمايشي  صورت  به  سيستم  اين  كه  است  شده  مقرر  مندرج،  قراردادي 
درآيد.  اجرا  به  و  پياده سازي  تهران  نفت  پااليش  شركت  در   (PILOT)
از اسفند ماه 87 آغاز شده است. مطالعه و جمع آوري  اين كار نيز دقيقاً 
مستندات الزم پروژه در شهريورماه سال جاري به پايان رسيد و به فاز اجرا  
رسيد و طي دو هفته آينده اين سيستم به مميزي داخلي خواهد رسيد. 
پااليش  شركت  محترم  مديرعامل  خسرواني،  مهندس  آقاي  مساعدت  با 
نفت تهران در هفته گذشته 2 سمينار آموزشي در پااليشگاه  براي توجيه 
با  اينكه  ضمن  كرديم.  برگزار  مربوطه  واحدهاي  روساي  و  كارشناسان 
همكاري كارگروه مركزي بهينه سازي مصرف انرژي و كارگروه بهينه سازي 
و  پالكاردها  بنرها،  شامل  اطالع رساني  اقالم  تهران  نفت  پااليش  شركت 
توزيع  مربوطه  كارشناسان  بين  و  تهيه  آموزشي  بروشورهاي  و  كتاب ها 
مميزي  اختصاصي  دوره  آذرماه،  اول  هفته  در  همچنين  است.  گرديده 
گروه  يك  براي   MSE2000استاندارد اساس  بر  انرژي  مديريت  داخلي 
20 نفره از كارشناسان و روسا برگزار مي شود. برنامه و چك ليست هاي 
الزم براي مميزي انرژي تهيه شده و در روزهاي 18-16 آذرماه مميزي 
داخلي پااليشگاه انجام مي شود و در انتهاي آذرماه اين سيستم را كامًال 

1. Implementation
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درحال بهره برداري در اين پااليشگاه خواهيم داشت. بعد از مميزي انرژي 
در اين پااليشگاه، نتايج آن در جلسه اي با حضور اعضاي كارگروه مركزي 
بهينه سازي مصرف و كارگروه مستقر در پااليشگاه و نمايندگان دانشگاه 
 MSE 2000 تهران بررسي و از زمستان سال 88، پياده سازي استاندارد
به عنوان يك استاندارد مرجع مديريت انرژي در 8 شركت پااليشي ديگر 

نهائي خواهد شد. 

با توجه به تفاوت هاي موجود در ساختارهاي بخش پااليش در كشورهاي 
مختلف شامل عمر پااليشگاه ها، تكنولوژي هاي مختلف مورد استفاده 
تعيين  نحوه  عملياتي،   تفاوت هاي  و  تجهيزات  در  فرآيند،  تفاوت  در 
بهترين عملكردها   براي مقايسه وضعيت عملكردي پااليشگاه ها چگونه 

بوده است؟
دكتر رباني: به نكته دقيقي اشاره كرديد. اين موضوع يكي از نقاط بغرنج 
اين مطالعه را تشكيل مي دهد. ما در سطح همين پااليشگاه هاي داخلي هم 
شرايط بسيار مختلف و متفاوتي را شاهد هستيم. پااليشگاه آبادان قديمي ترين 
پااليشگاه كشور و خاورميانه محسوب مي شود. از سوي ديگر پااليشگاه هاي 
جوانتر مثل اراك و بندرعباس را داريم كه فرآيندها،  تكنولوژي و تجهيزات 
اطالعات  اينكه  براي  است.  شده  استفاده  آن ها  در  روزآمدتري  و  جديدتر 
پااليشگاه ها در داخل با هم قابل مقايسه باشند از عاملي تحت عنوان عامل 
پيچيدگي1 استفاده كرديم كه محاسبه واستخراج آن يك بخش كليدي اين 
پروژه را تشكيل مي دهد. به عبارت ديگر براي پاسخ دادن به سواالتي از اين 
دست در اين پروژه يك مطالعه پژوهشي وسيع انجام شد. ضمن اينكه سواالت 
ديگري از اين قبيل نيز در اين مطالعه بايد پاسخ داده مي شد. مثل مكانيزم 
اولويت بندي پروژه هاي بهبود مصرف. ما يك گروه مهندسي شيمي  پااليش را 
از دانشگاه مامور مطالعه مستندات موجود و تجارب بين المللي مشابه كرديم تا 
بتوانند براي اين سواالت پاسخ هاي مناسبي را تعيين كنند. ضرايب پيچيدگي 
از راه حل هاي استخراج شده حاصل از اين مطالعات به دست آمد. نكته بعدي 
در اين زمينه مربوط به محاسبه شكاف انرژي2 است. ما مي خواهيم فاصله بين 
ارقام عملكرد و ارقام طراحي را بيابيم. آيا استناد و استفاده از همين ارقام كافي 
است؟ پاسخ اين سوال در برخي نقاط مثبت و در برخي موارد منفي است. در 
مواردي كه پااليشگاه هاي ما در برخي واحدها افزايش ظرفيت انجام داده اند 
نمي توان  كرده اند  اعمال  آن  تجهيزات  و  واحد  طراحي  روي  را  تغييراتي  و 
اطالعات طراحي را مبناي ارزيابي قرار داد. اينها بخش هائي از پيچيدگي هاي 
اجراي اين پروژه است كه براي رفع و حل آن ها از دانش چندين كارشناس 
مطرح در دانشگاه هاي داخلي وخارجي استفاده كرده ايم. راه حل تمامي  اين 
سواالت، فرمول شناسي شده است. فرمول ها مي تواند برگرفته از متون علمي 
 و كالسيك باشد كه در برخي موارد تنها استناد به كتب و نظريه هاي علمي 
 كارساز نبود. در اين مواقع از مشاوره با كارشناسان خارجي همكار، مراكز 
تحقيقاتي و دانشگاه هاي مرتبط خارجي كه در كشورهاي صنعتي تجربه فعاليت 

در اين حوزه را داشته اند استفاده كرديم. 

 چند مورد از اين دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي را نام ببريد. 
دكتر رباني: به عنوان مثال در اين پروژه ارتباط خوبي با مركز تحقيقات 
انرژي دانشگاه بريتيش كلمبيا (UBC) برقرار شد. مركز مطالعات انرژي 
در استرالياي جنوبي نيز از ديگر همكاران و مشاوران علمي  و اجرائي ما در 
اين پروژه بودند كه در زمينه دست يابي به فرمول هاي تجربي قابل استناد 

براي محاسبه بهترين عملكردها از مشاوره آن ها استفاده كرديم. ضمن اينكه 
در حوزه نرم افزاري نيز از كمك نخبگان ايراني اين حوزه كه در بهترين 
دانشگاه هاي صنعتي دنيا مشغول تحصيل هستند استفاده شده است و ما 

همچنان از همكاري اين نيروها استفاده مي كنيم. 
نكته مهم در اين زمينه اين است كه بهترين عملكردها كه در طرح 
سامانه اطالعات انرژي مبناي مقايسه قرار مي گيرند در مرحله اول به عنوان 
چشم انداز قلمداد مي شوند. تفاوت هاي موجود با بهترين عملكردها نشان 
مي دهد كه ما در چه حوزه هائي با استانداردهاي حاكم بر فرآيندهاي مشابه 
در دنيا فاصله داريم. البته الزم به ذكر است كه نتايج اطالعات اوليه استخراج 
شده از سامانه نشان  مي دهد كه ما در خصوص برخي واحدهاي پااليشي در 
پااليشگاه هاي مختلف كامال در سطوح روز دنيا قرار داريم. هرچند در قبال 
تعداد قابل توجهي از واحدها بايد كار فشرده اي در جهت كاهش فاصله هاي 
موجود انجام شود كه گزارش هاي الزم در اين خصوص استخراج و تحليل 
شده و رفع و كاهش فاصله ها به عنوان هدف و دستور كار در مراحل اصالح 

و بهبود قرار مي گيرند. 

مصرف به  در بخش  آن ها  كه عملكرد   ويژگي و شاخص هاي واحدهائي 
استانداردهاي تعيين شده نزديك بوده است عمدتاً شامل چه مواردي است؟

دكتر رباني: نتايجي كه تا كنون از مدل استخراج شده است، نشان 
مي دهد كه عمر اقتصادي واحدها حرف اول را در استاندارد بودن مصرف 
انرژي مي زند. شرايط بهره برداري نيز تا حدي تعيين كننده است. اما آمار و 
ارقام نشان مي  دهد كه ما از نظر مصرف انرژي در واحدهاي توليد فرآورده 
طي سال هاي 85-81 شاهد مسير نزولي و افت مصرف بوده ايم. اما طي دو 
سال اخير مجدداً روندي صعودي از نظر ضايعات و انرژي مصرفي مشاهده 
مي شود كه به نظر مي رسد تمايل پااليشگاه ها و برنامه ريزان توليد به افزايش 
يك  اين  است.  شده  نتيجه  اين  به  منجر  خاص  فرآورده هاي  برخي  توليد 
برداشت اوليه است و بايد منتظر ارائه خروجي هاي كامل سامانه اطالعات 
باشيم تا بتوانيم بر اساس شاخص  هاي انرژي بري روندهاي موجود، داليل 
بروز آن ها را با دقت و جامعيت بيشتري تحليل كنيم. البته توجه به اين 
نكته نيز الزم است كه محاسبه و استخراج دو گروه عمده شاخص ها در اين 
سامانه انجام مي شود. نخست شاخص هاي فني و دوم شاخص هاي اقتصادي. 
يعني تمركز ما منحصراً به واحدها، فرايندها و تجهيزات نبوده است. بخشي 
كه  هستند  اقتصادي  پارامترهاي  جنس  از  شاخص هائي  شاخص ها،  از 
بيانگر نحوه و نتيجه عملكرد در مكانيزم هاي توليدي فرآورده ها است. اين 
شاخص ها به زبان هزينه اي، بيانگر نحوه رفتار توليد خواهند بود. به همين 
دليل در بخشي از پروژه، ارتباط نزديكي با حوزه هاي مالي و حسابداري 
در پااليشگاه ها برقرار شد تا با استفاده از اطالعات هزينه هاي تحقق يافته 
بتوانيم شاخص هاي مالي و اقتصادي را محاسبه كنيم. اين قسمت، آخرين 
بخش از سامانه است كه فعاليت هاي آن در عين حال بسيار سخت و پيچيده 
را  محاسبات  فرآيند  متعدد،  اقتصادي  و  مالي  عوامل  كردن  لحاظ  و  بوده 
بسيار پيچيده و مستلزم دقت نظر و كار علمي  ويژه ساخته است. به هر 
حال اطالعات الزم براي اين بخش جمع آوري شده است. معموال پس از 
جمع آوري اطالعات،  فرآيند پااليش داده ها، كنترل آن ها،  اجراي آزمايشي 
مدل با استفاده از اين ارقام و كنترل آن ها با كارگروه انرژي پااليشگاه ها 

صورت مي گيرد تا اعداد از توجيه منطقي برخوردار باشند. 

1. Complexity Factor
2. Energy Gap

3. Vision
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و  پااليش  شركت  در  آموزشي  خدمات  ارائه  فرآيند  خصوص  در  لطفا 
پخش توضيحاتي را ارائه بفرمائيد. 

ماموريت آموزش، ارتقاء سطح علمي و مهارتي كاركنان شركت است. 
آموزش از بدو استخدام آغاز و درحين خدمت ادامه مي  يابد. استخدام شدگان 
در بدو استخدام بر اساس سمت هائي كه قراراست بر روي آنها انتصاب يابند 
آموزش هائي را فرا مي گيرند. اين آموزش ها حدود 4-3 ماه به طول انجاميده و 
برنامه ريزي و اجراي آن، توسط آموزش وتجهيز نيروي انساني صورت مي گيرد. 
سپس بر اساس برنامه آموزشي 2 ساله كه در اختيار شركت هاي تابعه قرار 
گرفته، آموزش نيروها ادامه مي يابد. اين برنامه بر حسب نوع وظايف و سمت 
فرد به صورت اختصاصي طراحي شده است، لذا آموزش هائي كه براي افراد 
شاغل در واحدهاي عملياتي پيش بيني شده است با آموزش پيش بيني شده 
براي شاغلين واحد تعميرات متفاوت است. درآموزش هاي بدو استخدام، زبان 
انگليسي و كامپيوتر مورد تاكيد ويژه قرار مي گيرند و مجموعه اي از آموزش هاي 
عمومي نيز ارائه مي شوند. دوره هاي تخصصصي نيز عمدتاً در شركت هاي تابعه 
برگزار مي شود. افراد بر حسب سمت هاي مشخص شده،  آموزش هاي حين 
خدمت را نيز مي گذرانند. معموالً در اواخر هر سال، شركت هاي تابعه بر اين 
اساس نيازهاي آموزشي خود را به ما اعالم و در اين رابطه تقويم آموزشي 

ساالنه تهيه و به شركت هاي تابعه جهت اجرا ارسال مي گردد. 
از ديگر برنامه هاي آموزشي، آموزش هاي مديريتي مي باشد كه مسئوليت 
برگزاري آن با آموزش ستاد است. يعني افرادي كه روي سمت هاي با گريد 
A و باالتر شاغل مي باشند الزم است در اين دوره هاي آموزشي حضور يابند. 
اين دوره ها عمدتاً در مركز آموزشي پسيان در تهران برگزار مي شود. براي 
اين گروه از كاركنان حدود80-60 ساعت آموزش هاي مديريتي در سال 

برنامه ريزي شده است كه طي 4-3 دوره به ايشان ارائه مي شود. 
آموزش هاي تخصصي مربوط به برخي شركت ها هم در تهران توسط 

آموزش و تجهيز نيروي انساني برنامه ريزي و اجرا مي گردد كه در مواردي 
با دعوت از اساتيد داخل كشور و در ديگر موارد با دعوت از اساتيد و تيم 
آموزشي خارج از كشور صورت مي گيرد و در مواردي نيز بر حسب محتواي 
دوره، نفرات به خارج از كشور اعزام مي گردند. به طور مثال در سال هاي 
گذشته دوره اي توسط شركت شل تحت عنوان « اقتـصاد توليد »  برگزار 
گرديد كه تعداد60 نفر از مديران ارشد پااليش و پخش به مدت 15روز در 

اين دوره شركت نمودند.
با موسسه IFP فرانسه نيز ارتباط آموزشي داريم. بعضي اوقات اساتيدي از 
طريق اين موسسه براي آموزش به شركت پااليش و پخش اعزام مي شوند و برخي 

از كاركنان نيز جهت آموزش دوره هاي مورد نياز به اين موسسه اعزام مي شوند.
 با فاير سرويس كالج1 انگلستان نيز ارتباط آموزشي داريم. عمدتاً اساتيد 
آنها به ايران مي آيند و دوره هائي را براي ما برگزار مي كنند. در حال حاضر 
(4 آذرماه) دوره مربيگري آتش نشاني توسط اساتيداعزامي از اين كالج در 
حال برگزاري است، طول مدت اين دوره 13 هفته مي باشد و 25 نفر در اين 
دوره حضور دارند كه پس از پايان دوره به عنوان مربي آتش نشاني، امكان 

آموزش ديگر پرسنل آتش نشاني را دارا خواهند بود.
 شركت JCCP ژاپن نيز از ديگر شركت هائي است كه با پااليش و 
پخش در حوزه آموزش همكاري دارد. با توجه به اينكه حدود 10-11 درصد 
از نفت خام مصرفي ژاپن توسط ايران تامين مي شود، اين شركت خدماتي 
در  نيز  ايران  كه  نفت خام  عرضه كننده  كشورهاي  به  آموزش  زمينه  در  را 
شمار آنان قرار دارند ارائه مي نمايد. عربستان، قطر و كليه كشورهائي كه در 
فهرست عرضه كنندگان نفت خام به ژاپن قرار دارند، مشمول اين برنامه هاي 
آموزشي هستند. اين آموزش ها با اعزام نفرات از ايران و به صورت رايگان 
ارائه مي شود. طول دوره ها معموال بين 30-15 روز است. آموزش هاي ارائه 
شده عمدتاً فني و در بخش پائين دستي2 است. علت ارتباط اين شركت با 

گفتگو با مهندس كشاني، 
رئيس آموزش و تجهيز نيروي انساني

رؤسا و مديران 
آموزش را جدي بگيرند
برخي از آقايان روسا  و مديران با عذر مشغله كاري حضور 
منظمي در دوره هاي آموزشي مديريت ندارند. در حالي كه همين 
دوستان در برخي كالس ها و دوره هاي فني مختص كارشناسان 
به صورت منظم شركت مي كنند. مهندس كشاني بر اين اساس 
نتيجه مي گيرد كه ظاهرا ميزان عالقمندي افراد، اثرگذارترين 
عامل در حضور و استقبال آن ها از دوره هاي آموزشي است. در 
حالي كه عالوه بر عالقمندي بايد نيازهاي آموزشي نيز مد نظر 

قرارگيرد.
مهندس كشاني، رئيس آموزش و تجهيز نيروي انساني شركت 
ملي پااليش و پخش معتقد است نبايد به دليل مسائل جاري، حضور 

در دوره هاي آموزشي متوقف شود. 

1. Fire Service College
2. Down Stream
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پااليش و پخش نيز ماهيت اين دوره ها است كه معموالً آموزش  مسائل فني 
بخش پائين ددستي شامل دوره هاي كنترل DCS، Refining و ...است. 
ما از طريق ارتباطي كه با شركت مزبور داشته ايم توانسته ايم برخي از نفرات 
و مديران شركت ملي نفت را نيز به اين دوره ها اعزام نمائيم. برخي دوره هاي 
برگزار شده توسط اين شركت به صورت سفارشي1 است كه تورمطالعاتي2 
توسط  اساس درخواست كشورها  محتواي اين دوره ها بر  ناميده مي شود. 
JCCP تهيه و اجرا مي گردد. به عنوان مثال در مورد ايران حسب درخواست 
ما، JCCP محتواي دوره را متناسب با شرايط صنعت نفت ايران و مسائل 
مربوط به آن تعيين مي نمايد. ما در تورهائي كه عمدتاً جنبه مديريتي دارند 
و صرف مسايل پااليش نيستند، از شركت هاي ديگر تابعه صنعت و وزارت 
نفت نيز نفراتي را پذيرش و اعزام نموده ايم. همچنين در دوره هائي كه به 
مباحث پائين دستي اختصاص داشته است بعضاً نفراتي را از شركت ملي گاز 
ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي نيز اعزام نموده ايم. شايان ذكر است 
برخي دوره ها، همانند دوره آموزشي Physical Distribution ماهيت 

اختصاصي براي شركت پااليش و پخش دارند.
سياست شركت ملي پااليش و پخش در اين خصوص اين است كه ضمن 
گسترش ارتباطات آموزشي با شركت ها و كشورهاي مطرح در اين بخش، عمدتاً 
آموزش ها را از طريق دعوت اساتيد به كشور و برگزاري دوره در داخل انجام دهد. 

 استقبال كاركنان از دوره هاي آموزشي به چه ميزان است؟
اين استقبال معموالً در اليه هاي كارشناسي بسيار خوب است. اما در 
بخش دوره هاي مديريتي كه مختص مديران و روسا برگزار مي شود، معموال 
در  نمي توانند  منظم  صورت  به  كاري  مشغله هاي  دليل  به  مديران  برخي 
برنامه ريزي  مديريتي  آموزش  دوره  يك  كنيد  فرض  حضور  يابند.  دوره ها 
شده و اساتيد از خارج از كشور دعوت شده اند و همكاران نيز براي حضور در 
كالس دعوت شده و محتواي دوره نيز معموالً مربوط به مسائل روز مديريت 
در صنعت پااليش و پخش است. خوشبختانه اكثراً در اين دوره ها مدير عامل 
محترم شركت شخصاً حضور دارند، لكن بعضي از مديران به دليل مسايل 
مختلف عملياتي كه مربوط به ماهيت توليد و توزيع است، نمي توانند به 

طور منظم در دوره ها حضور يابند. 

 علت اين عدم استقبال هاي موردي را چه  مي  دانيد؟
مثال  است.  مهم تري  عامل  حضور  براي  افراد  تمايل  مي كنم  فكر  من 
چون  داريم.  را  مشاركت  و  حضور  ميزان  بيشترين  ما  فني،  دوره هاي  در 

موضوعات  و  هستند  فني  كاري  زمينه  و  تحصيالت  داراي  مديران  اكثر 
مطروحه برايشان داراي اهميت است، لذا در اين دوره ها با اشتياق حضور 
مي يابند. در حالي كه با توجه به تحوالتي كه صنعت در حال تجربه كردن 
آن است - بخصوص در حوزه اصل 44 و روند خصوصي سازي -  آموزش هاي 
مربوط به مديريت بنگاه داري ازاهميت بااليي برخوردار است. ما در حال 
كه  مي كنيم  برگزار  را  اقتصادي  بنگاه داري  مديريت  آموزشي  دوره  حاضر 
مهم ترين موضوعي است كه پااليشگاه ها در شرايط خصوصي سازي با آن 
ضوابط عملكرد در دو محيط دولتي و خصوصي تا  روبرو هستند. طبيعتاً 
حد زيادي متفاوت است. چنانچه اگر خصوصي سازي در بخش پااليش به 
طور كامل اجرائي شود، ممكن است حتي شركت هاي پااليشي در انتخاب 
نسبت  خودشان  و  باشند  داشته  عمل  آزادي  خود  دريافتي  نفت خام  نوع 
و  مهارت ها  نيازمند  شرايط  اين  كنند.  اقدام  نفت خام  خريد  و  انتخاب  به 
آموزش هاي مديريتي ويژه اي است. در دوره آموزشي كه با مشاركت شل 
تحت عنوان « اقتـصاد توليد »  برگزار شد، موضوع سود پااليشگاهي مطرح 
شده بود كه اين موضوع سواالت بسياري را براي مديران ايجاد نموده بود و 
باعث شد كه پس از آن مباحثي حتي در هيئت مديره ايجاد شود كه منتج 

به انجام پروژه3 در پااليشگاه ها شد.  

چنانچه كارشناسان نياز به دوره آموزشي خاصي داشته باشند كه در برنامه 
آموزشي ساالنه ذكر نشده باشد و اساساً چنين آموزشي در شركت ارائه 

نشود، نحوه تامين نياز فرد چگونه خواهد بود؟
معموال كارشناسان در اين گونه موارد مراتب را به رئيس يا مدير مربوط 
منعكس مي كنند. در شركت هاي تابعه معموالً اين امكان هم از نظر مالي و 
هم از نظر اختيارات وجود دارد كه در صورت تشخيص ضرورت دوره، شركت 
راساً نسبت به معرفي و اعزام نفرات به دوره مورد نظر اقدام كند. البته بعضاً 
موضوع به ما ارجاع مي شود و هماهنگي توسط ما انجام مي شود. در خصوص 
دوره هاي فني خاص كه معموالً فقط در تهران برگزار مي شود، نيازها به ما 
ارجاع مي شود و هماهنگي توسط واحد آموزش ستاد انجام مي پذيرد. به 
عنوان مثال در خصوص دوره آموزشي بازار سهام و بورس و نحوه عملكرد 
آن پس ازمذاكره با سازمان بورس و اوراق بهادار، اساتيد و محتواي دوره 
تعيين و سپس دوره برگزار شد، در اين دوره حتي مديران عامل شركت هاي 
پااليشي نيز از شركت كنندگان بودند. در خصوص سمينارها و همايش ها 
نيز معموالً به همين صورت اقدام مي شود. مثًال در مورد كنگره بين المللي 
مهندسي شيمي هيئت مديره مصوب مي كند كه فرضاً 40 نفر به اين كنگره 
تابعه  شركت هاي  كليه  از  را  نفرات  اين  ما  شرايط  اين  در  كه  شوند  اعزام 

انتخاب و به همايش اعزام مي كنيم.

 ميزان اثرگذاري دوره هاي آموزشي چگونه ارزيابي مي شود؟
ما يك سيستم جامع آموزشي داريم كه تمام مسائل حوزه آموزش با 
استفاده از اين سيستم نرم افزاري بررسي و ارزيابي مي شود. از فرم حضور و 
غياب دركالس گرفته تا آخرين مرحله كه صدور گواهينامه مربوطه است، 
توسط اين سيستم انجام مي شود. ارزيابي و اثرگذاري دوره ها و ميزان مفيد 
بودن آنها نيز بر اساس داده هاي جمع آوري شده از شركت كنندگان توسط 
همين سيستم انجام مي شود، نمودارهاي الزم تهيه و تجزيه و تحليل ميزان 
مطلوبيت دوره  نيز بررسي مي شود. در مرحله بعد نيز اثربخشي دوره بر روي 

عملكرد فرد در واحدهاي مربوطه انجام مي پذيرد.
1. Customized
2. Study Tour

3. Benchmarking
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چگونه  پخش  و  پااليش  بخش  در  كشور  وضعيت  داخل  ساخت  حوزه  در 
است؟ چه مقدار از كاالى مورد نياز در حوزه ساخت داخل تأمين مى شود؟

ما در اين بخش مشكل داريم. براى آشنايى پرسنل در سطح صنعت نفت 
اشاعه فرهنگ ساخت داخل ضرورى است. اينكه ما بتوانيم نيازهاى پااليش 
و پخش را تأمين كرده و در داخل بسازيم  منوط به چند گزينه است اول 

فرهنگ سازى و بعد حمايت كارشناسان و مديران.
وقتى براى تأمين كاالى پااليش و پخش با تحريم كشورهاى صنعتى 
مواجهيم بايد در مقابل آن يك سازمان بسيار قوى داشته باشيم تا بتوانيم 
نيازهاى خودمان را در داخل بسازيم. ما اينجا يك سازمان كوچك براى 
اين كار داريم كه بايد تقويت شود. پااليشگاه ها و شركت هاى زيرمجموعه 
بايد سازماندهى شوند چون اقالم و نيازهاى ما بسيار زياد است و به همين 
دليل ارزبرى زيادى داريم. اگر به سمت ساخت داخل برويم ارزبرى كم شده 
و اشتغال براى نسل جوان آكادميك زياد مى شود و دستيابى به اين مهم 
كمك همه را مى طلبد. ما به تنهايى نمى توانيم اين كار را انجام دهيم. با 
توجه به چشم انداز 1400، هفت پااليشگاه در دست ساخت است. ظرفيت 
پااليش 2 برابر حالت فعلى مى شود؛ اينها كاال نياز دارند. ضمن اينكه ما 
در آينده با حجم انبوهى از تقاضاى خارجى مواجهيم كه از حاال بايد براى 
ساخت داخل آماده شويم. به عالوه اينكه محدوديت تحريم را هم داريم و 
توجه مسئولين از سطح باالى وزارتخانه تا پايين بايستى بيشتر روى اين 

مسئله باشد و به واحدهاى عملياتى و ستادى كمك شود.

عمده ترين نياز حوزه هاى پااليش و پخش شامل چه اقالمى است؟
نيازشان  مورد  كاالى  تهيه  به  نسبت  خودشان  پااليشگاه ها  معموالً 
اقدام مى كنند، ولى زمانى كه كاال براى همه واحدها مشترك باشد هيات 
مديره پااليش و پخش آن را به ما ارجاع مى دهد تا تهيه كنيم. مثل ماده 
كاهش دهنده نقطه ريزش گازوئيل PPD در زمستان براى همه پااليشگاه ها 
كه در داخل مى سازيم يا MTBE كه طى يك پروژه سنگين در سال 80 

به ما احاله شد، با عنوان سرب زدايى از بنزين كشور تا MTBE را جايگزين 
سرب كنيم كه با موفقيت اجرا شد. در حال حاضر اين ماده افزودنى به بنزين 
از داخل تأمين مى شود و كمبودش را از خارج وارد مى كنيم يا كاتاليست هايى 
كه ساخته ايم و براى 5 سال قرارداد بسته ايم كه نياز پااليشگاه ها را تأمين 
كنيم. در حال حاضر 5 كاتاليست را در داخل كشور مى سازيم، سعي ما 
اين است كه بيشتر كاالهاى يونيت بسازيم و در بخش شيمي افزودنى ها1 
و كاتاليست ها. در بخش قطعات كمتر به سمت ساخت مى رويم. مگر اينكه 
قطعات، مورد نياز تعداد زيادى از واحدهاى زيرمجموعه باشد كه چندين 

قرارداد به اين شكل داشتيم و اين كار را كرديم..

در بخش كاال عمده ترين كااليى كه تاكنون از خارج تأمين مى شده و در 
حال حاضر ساخت داخل است چيست؟

اقالم ساخته شده زياد هستند. آخرين موردى كه ساخته ايم، توربين 
بخار است و در پااليشگاه آبادان حدود دو هزار ساعت كار كرده است. اين 
توربين براى پمپاژ نفت كوره و فرآورده بر اساس استاندارد API ساخته و 
نصب شده و در حال بهره بردارى است. ميتر ها2 نيز از اقالم بسيار گران 
قيمت و پر مصرف هستند كه در دو بخش عمده توربيني و جابجائي مثبت 
در صنعت مورد استفاده قرار مي گيرند كه توسط اين مديريت ساخته شده و 

در حال تست ميباشند .
كنترل ولو كالس 300، براى لوله هاى 2 و 3 اينچ را نيز ساخته ايم. 
همچنين براى ارتقاي سطح دانش فني توليد كنندگان ، سايز كاالهايى كه 
ساخته و تست شده اند را تغيير مى دهيم متًال كنترل ولو را براى خطوط 6 
اينچ و كالس 900 مى سازيم و همچنين براى خطوط 1 اينچ كالس 2500 
كه تمام فشارهاى پااليشگاه را بتواند تحمل كند. به محض موفقيت در ساخت 
يك كاال به ابعاد سخت تر مى رويم. قدرت توربين بخاري كه ساخته ايم، 60 
اسب بخار است ولى تا قدرت 85-80 اسب بخار را مى تواند تحمل كند و به 
همين دليل در حال ساخت توربين 600 و 1200 اسب بخاري هستيم كه 

گفتگوي فرآيند نو با
 مدير بازرگاني شركت ملى پااليش و پخش

تعامل با سازندگان 
به نفع صنعت نفت است
علي ميرمحمدي معتقد است تا ريسك نكنيم نمي توانيم 
محدوديت هاي  گويد  مي  وي  بايستيم.  خودمان  پاي  روي 
عمليات و توليد را قبول دارم اما بايد فضاي الزم براي ارزيابي 
كاالهاي ساخت داخل را هم فراهم كنيم تا بتوانيم در بلندمدت 
خود را در بر ابر مشكالت ناشي از وابستگي به منابع خارجي 

بيمه كنيم. 
مدير بازرگاني شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي 
ايران تجربيات بسياري از فرآيند تبديل يك كاالي وارداتي به 
ساخت داخل دارد. تجربه كاتاليست ها در اين بخش را يك تجربه 
ارزشمند مي داند و معتقد است سازنده داخلي در صورت حمايت 

موثر از طرف كارفرما مي تواند نقاط ضعف خود را برطرف كند. 

1. ADITIVES
 2. METER



ماهنامه تخصصي، علمي- ترويجي /  مهر -  آبان 88 / شماره 22 18

F a r a y a n d n o

با قدرت متغير بتواند تنوع زدايى كند. در كار ما عالوه بر ساخت، تنوع زدايى 
هم هست .پااليشگاه ها در سال هاى مختلف توسط سازندگان مختلف ساخته 
شده اند. لذا انتظار مى رود، بتوانيم تنوع زدايى كنيم و چندين يونيت را تبديل 
به يك يونيت كنيم. ترانسميتر هم ساخته ايم. براى ساخت سنسور فشار 
براى ترانسميتر با دانشگاه تهران كار مى كنيم. كًال با دانشگاه ها، پژوهشگاه 
صنعت نفت و سازندگان داخلى قرارداد داريم و كارهاى تحقيقاتى و صنعتى 
انجام مى دهيم. كار ديگرى كه مربوط به بازرگانى است، تجارت الكترونيك 
است كه RFP اين پروژه را با دانشگاه علم و صنعت تمام كرده ايم و پيگير 

بستن قرارداد هستيم.

فرآيند شناسايى، سفارش و تحويل كاال از سازنده داخلى چيست؟
دوم  دارد.  نيازى  چه  پخش  و  پااليش  كه  مى كنيم  نيازسنجى  اول 
سايت  امر  اين  براى  ما  مى كند.  برطرف  را  نياز  اين  بخش  كدام  اينكه 

مديريت بازرگانى را راه اندازى كرده ايم كه هر سازنده اى مى تواند در 
سازندگان  فهرست  يك  ما  ترتيب  اين  به  كند؛  نام  ثبت  سايت  اين 
داخلي روزآمد داريم كه هر سازنده اى شخصا و با تكميل اطالعات 
كاتالوك الكترونيكي  و حتي  نموده  نام  ثبت  مى تواند   درخواستي  
خود را نيز بر روي سايت قرار دهد . بعد توان مهندسى و ساخت 
تعريف  وى  براى  را  پروژه  و  مى كنيم  برآورد  و  بررسى  را  سازنده 
صنعتى  شهرك هاى  در  سازندگان  از  زيادى  تعداد  اساساً  مى كنيم. 
مستقر هستند كه اطالعات مهندسى كم و ماشين آالت خوبى دارند. 
مطلب بعدى اطالع رسانى ما به اين سازندگان است و ما بر اساس 
دانش  به  تا  دهيم  قرار  آنها  اختيار  در  كاال  مى توانيم  حتى  مصوبه 
حمايت  سازنده  از  ما  بسازند.  را  اى  قطعه  بتوانند  و  برسند  كافى 
مى كنيم و او را براى ساخت يك كاالى نفتى پرورش مى دهيم. ما در 
بالفعل  را  سازندگان  بالقوه  توان  واقع 
سازنده  به  كمك  براى  مى كنيم. 
مى بنديم  آسان  را  قرارداد 
خوبى  پرداخت  پيش  و 
بتواند  سازنده  تا  مى دهيم 
به  راحتي  به  را  كار  ادامه 
ساخت  از  بعد  برساند.  انجام 
يك كاال مشكل اين است كه 

است.  كار  بخش  مشكل ترين  اين  كنيم.  تست  و  نصب  صنعت  در  آن را 
شرايط عملياتى به نوعى است كه دشوارى هايى براى انجام تست وجود 
دارد كه بايد تسهيالتى در اين خصوص فراهم شود. البته تست هاى اوليه 
انجام مى شودو تأييديه سازمان هاى مختلف از جمله پژوهشگاه را از ابعاد 
مختلف ساخت كاال دريافت مى كنيم. اين تأييديه روى تمام مشخصات 
اعم از جنس، آلياژ، مشخصات فيزيكى و شيميايى و عملكرد آن در شرايط 
عملياتى صادر مى شود. مثًال كاتاليست هايى كه به ما معرفى مى شود به 
را  شيميايى  آزمايش هاي  همه  پژوهشگاه  مى كنيم.  ارسال  پژوهشگاه 
كاتاليست،  فاز  خصوص  در  آزمايش هاي  اين  مى دهد.  انجام  به طور كامل 
مواد تشكيل دهنده آن و ... انجام مى شود. ضمن اينكه مقدارى از نمونه 
نمونه  با  همراه  مى شود،  مصرف  پااليشگاه  در  كه  هم  كاتاليست  تجارى 
ساخت داخل به پژوهشگاه داده مى شود تا آنها تست مقايسه اى را انجام 
و  كاتاليست  پايه  تركيبات،  درصد  خصوص  در  شيميايى  آناليز  دهند. 
آناليز  مى گيرد.  صورت  آنها  در  استفاده  مورد  فلزات 
و...  مكانيكى  مقاومت  ويژه،  سطح  به  مربوط  فيزيكى 
آن انجام و سپس براى تست رآكتورى ارسال مى شود 
عملياتى  شرايط  در  كاتاليست  كارآيى  ميزان  آنجا  در 
تعيين مى شود. اين تست در رآكتورهاى پايلوت  دقيقاً 
پژوهشگاه صورت مى گيرد و مقايسه آن با نمونه تجارى 
و  تأييد  ميزان  پژوهشگاه  نهايت  در  مى شود.  انجام 
انطباق آن را با نمونه تجارى اعالم مى كند. ما در موارد 
بررسى هاى  در  كه  داشته ايم  كاتاليست هايى  دريافتى، 
پژوهشگاه حتى 30 درصد راندمان بيش از نمونه تجارى 
داشته اند. يا مثًال ممكن است كه مسائل و مشكالت آن 
توسط پژوهشگاه تعيين و جهت رفع آنها ارسال شود. 
به  عملياتي  پروسه  براى  الزم  تأييديه هاى  اخذ  از  پس 

پااليشگاه ها ارسال مى شود.

فرآيندهاى  داراى  پااليشگاه ها  در  ما 
راندمان  و  عمر  با  تجهيزات  و  مختلف 
تست  كه  حالى  در  هستيم  متفاوت 
انجام  پژوهشگاه  در  اينجا  كاتاليست 
اخذ  از  پس  مزبور  كاتاليست  مى شود 
تأييديه كه نتيجه همان تست است براى 
عمليات به 9 پااليشگاه ارسال مى شود. 
در عمل چگونه امكان تأييد تست براى 
همه پااليشگاه ها وجود دارد. ممكن است 
كاتاليستى در پااليشگاه جديدترى مثل 
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اراك داراى راندمان باالترى باشد و حال آنكه در پااليشگاه هاى قديمى تر 
راندمان بسيار پايين ترى داشته باشد.

معموالً در پااليشگاه ها واحدهاى آيزوماكس و يا تبديل كاتاليست همگى 
مشابه هم هستند. اما قدمت آنها با هم متفاوت است. ما براى يك كاتاليست 
مركاپتان زدا كه چنين مسئله اى را داشتيم، نمونه را براى پااليشگاه ارسال 
و  دادند  مثبت  جواب  پااليشگاه  چند  دهند.  قرار  آزمايش  مورد  تا  كرديم 
اظهار داشتند كه مشكلى در عمليات نداشته اند. اما يكى از پااليشگاه ها كف 
كنندگى و يا مصرف باالتر آن را منعكس كرده بود كه ما نفراتى از خودمان 
را همراه با نماينده شركت به محل اعزام كرديم تا مشكل را از نزديك ببينند 
و براى رفع آن اقدام كنند.گروه به اين نتيجه رسيد كه قدمت رآكتور و 
تجهيزات و دستگاهها موجب چنين وضعيتى شده است. بر اين اساس شركت 
سازنده كاتاليست تغييراتى در آن ايجاد كرد و نمونه جديدترى از آن را تهيه 
كرد و حتى بسته بندى را با تغييراتى همراه كرد تا مشكل رفع شود. اين 
يكى از مشكالتى است كه ما در زمينه تست با آن مواجه هستيم كه عمر و 
قدمت پااليشگاه ها و تجهيزات آنها مختلف است و لذا نمى توان تست را در 
شرايط يكسان انجام داد و در نهايت ما بايد خودمان را با شرايط عملياتى آن 
پااليشگاه هماهنگ كنيم. چون مشترى نهايى ما پااليشگاه است كه بايد از 

كاالى مصرفى به طور كامل رضايت داشته باشد.

در حال حاضر چند نوع كاتاليست در واحدهاى پااليشگاهى مورد استفاده 
قرار مى گيرند؟

بسته به نوع واحد اين رقم مختلف است. به عنوان مثال در واحد هيدروژن 
حدوداً 6 كاتاليست مورد استفاده قرار مى گيرد. در واحدهاى تسويه1 كه براى 
تسويه نفتا، ديزل و نفت سفيد استفاده مى شوند 3 نوع كاتاليست مصرف 
مى شود. در واحد آيزوماكس2 يك كاتاليست مورد استفاده قرار مى گيرد. در 
واحد بازيافت گوگرد3 هم دو نوع كاتاليست مصرف مى شود. مجموعاً حدود 

14-13 نوع كاتاليست مصرف مى شوند. 

عموماً اين كاتاليست ها از چه كشورهايى تأمين مى شد؟
كشورهاى محدودى در اين بخش فعاليت دارند كه به دانش فنى آن 
دست يافته اند. كاتاليست يك محصول high tech است كه ورود به حوزه 
توليد آن نيازمند سطح بااليى از دانش فنى است. ما تا قبل از اقدام به ساخت 
با  زمينه  اين  در  تا  كرديم  دعوت  خارجى  طرف هاى  از  كاتاليست ها  داخل 
سازندگان داخلى مشاركت كنند. اما آنها نپذيرفتند. لذا به تنهايى اين فرآيند 
را آغاز كرديم. و بعد از حدود 7 سال تالش، تحقيق و ساخت توانستيم به 
مرحله اى برسيم كه امروز 5 كاتاليست در مرحله توليد و قرارداد است و اين 
رقم در حال افزايش به 10 نوع كاتاليست است. براى آينده پااليشگاه ها هم كه 
ظرفيت هاى پااليشى قرار است به 3/1 ميليون بشكه در روز برسد، از امروز در 
حال برنامه ريزى هستيم. اكنون كه توانايى ما در ساخت كاتاليست به اثبات 
رسيده است طرف هاى خارجى ابراز تمايل مى كنند كه با شريك ايرانى وارد 
توليد مشترك در ايران شوند. پيشنهاداتى از چين، فرانسه و برخى از ديگر 
كشورهاى اروپايى دريافت شده است. ضمن اينكه ما در برخى موارد راندمان 
توليدمان را نسبت به آنها ارتقا داده ايم و كاتاليست ايرانى حدود 30 درصد 
بهتر از اروپايى عملكرد داشته است. كاتاليست هاي ساخته شده در داخل حتى 
در بدترين شرايط عملياتى كه ما در پااليشگاه شيراز از نظر گوگرد بسيار زياد 
نفت خام با آن روبرو هستيم ارزيابى شده و تأييديه دريافت كرده و اكنون 

ماه هاست كه در مقياس عملياتى و صنعتى در حال استفاده است.

شما به مسئولين عملياتى توصيه مى كنيد كه زمينه تست ماشين آالت و 
تجهيزات در بخش پااليشگاهى را فراهم كنند. خود شما اگر مسئوليتى 
در بخش عمليات پااليش داشتيد و ريسك توقف عمليات و توليد به دليل 

تست تجهيزات جديد را داشتيد چگونه عمل مى كرديد؟
سوال خوبى است. بنده حدود 25 سال در عمليات خطوط انتقال حضور 
داشتم. در تمام دوران جنگ مسئوليت خطوط لوله را بر عهده داشته ام. 
بازسازى 76 بمباران و نصب 85 دستگاه توربين را مديريت كرده ام. برداشت 
ما اين بود كه بعد از هر بار تخريب تأسيسات و تجهيزات، ما ارز داديم و 
تجهيزات خريدارى كرديم و نصب كرديم. اين يك چرخه باطل بود. از همان 
موقع ما به اين جمع بندى رسيديم كه بايد مشكل را از منابع داخلى حل 
كرد. تجربياتمان را در اين بخش به كار گرفتيم. منتهى مهم اين است كه تا 
وقتى ريسك نكنيم. نمى توانيم روى پاى خودمان بايستيم. همان موقع هم 
كارشناسان مقدارى اكراه داشتند كه تجهيزات جديد و داخلى را امتحان 
كنيم. اما با جرات و جسارتى كه پيدا كرديم پيش رفتيم. براى اولين بار در 
خط لوله PLC ساختيم و سيستم كنترل خارجى را كنار گذاشتيم. اين 
سيستم اولين بار در رامهرمز، بعد در قزوين و بعد در اشتهارد نصب شد. امروز 
خط رى - قزوين به طور كلى از اين تجهيزات استفاده مى كند. هم اكنون و 
بعد ازگذشت 10 سال از زمان نصب اين كاال قاعدتا ما در تمام صنعت نفت 
بايستي از PLC ايرانى استفاده مي كرديم. اگر يك PLC روى توربين گازى 
كار كند پس روى الكتروموتور هم كار مى كند و مى تواند تمام توربين هاى 
صنعت را پوشش دهد. همه اينها مشروط به حمايت كارشناسان و مديران 
صنعت است و من معتقدم يكى از مسئوليت هاى فرآيند نو توسعه اين فرهنگ 
در تمامى بخش ها است. توسعه ساخت داخل مزيت هاى بسيارى را براى ما 
به همراه خواهد داشت. اگر اين PLC در خط لوله ساخته شده است شركت 
مناطق نفت خيز هم مى تواند از آن در توربين هايش استفاده كند. در خط لوله 
هم بايد اين كاال به همه مناطق تسرى يابد و سيستم هاى قديمى كنار گذاشته 
شده و سيستم هاى جديد ايرانى جايگزين شود. اين امر اشتغال داخلى را به 
همراه خواهد داشت ضمن اينكه مصرف ارز را كاهش مى دهد و و ابستگى ما 
را به سيستم هاى كنترل خارجى قطع مى كند. تحت اين شرايط ما مى توانيم 

تعميرات اين سيستم ها را به بخش خصوصى واگذار كنيم.

در خط لوله اين پيشنهاد اجرايى تر است. چون ماهيت عمليات خط لوله 
به دليل اينكه به مخازن ذخيره سازى وصل است، در صورت بروز اشكال در 
عمليات انتقال مى توان ظرف چند ساعت آن را رفع و عمليات را ادامه داد. 

در پااليشگاه ها اين ريسك باالتر است.
قبول دارم. اما اگر مى خواهيم تهديد و تحريم نشويم، بايد ريسك ها را 
بپذيريم. البته تجربيات ما نشان مى دهد كه اگر بخواهيم با برنامه ريزى دقيق 
مى توانيم با حداقل كردن ريسك ها اين امكان را فراهم آوريم. بايد بهاى اين 
موضوع را در نظر بگيريم. اگر بتوانيم نيازمان را از منابع داخلى تأمين كنيم 

ريسك هاى فعلى آن قابل تحمل خواهد بود.

مهم ترين مشكل و ضعف سازندگان داخلى را شامل چه مواردى مى دانيد؟
آسيب پذيرى سازنده داخلى مربوط به مواردى است كه ما برايشان 
ايجاد مى كنيم. وقتى پرداخت هاى منظم به سازنده داخلى انجام نمى شود 
به  الزم  اطالعات  و  كمك ها  نمى شود.  منعقد  وى  با  مناسبى  قرارداد  و 
ما  تجربه  مى كند.  ايجاد  مشكل  سازنده  براى  اينها  نمى شود.  ارائه  وى 
نتيجه  و  عملكرد  كنيم  كمك  داخلى  سازنده  به  اگر  كه  مى دهد  نشان 
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1. hydro treating
2. hydro cracker

3. sulphur recovery
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و  همكارى  با  ما  بود.  خواهد  خارجى  توليدكننده  از  بهتر  بسيار  كارش 
نفتى  فرآورده هاى  پخش  و  پااليش  ملى  شركت  مديره  هيئت  مساعدت 
حالى  در  داديم.  سازنده  به  سفته  مقابل  در  را  درصد  پرداخت 50  پيش 
كه همه جا از سازنده ضمانتنامه بانكى طلب مى كنند. سازنده مى تواند 
ديگر  سومى  براى  كند.  ارائه  اش  كارخانه  و  خانه  قبال  در  ضمانتنامه   2
امكانى ندارد. حتى در مواردى همين سفته هم براى سازنده هزينه زيادى 
در بردارد. در مقابل تاخيرات هم بايد با سازنده كنار بياييم سازنده هم 
با مشكالت فراوانى روبروست. قيمت هاى متغير، تغيير قوانين و مقررات 
داخلى و و ارداتى، مسئله تحريم ها و ... مشكالتى را براى سازنده ايجاد 
كيفيت  به  نظر  امعان  با  وى  از  را  الزم  حمايت  ما  بايد  بنابراين  مى كند. 
داشته باشيم. در مورد كيفيت ما بازرس و ناظر براى كار تعيين مى كنيم 

و كنترل هاى الزم را اعمال مى كنيم.

عمده ترين ارزبرى در حوزه تأمين كاالهاى مورد نياز اين بخش متعلق به 
چه اقالمى است؟

كاالهايى كه ما به ساخت داخل آنها پرداخته ايم عمده ترين كاالهاى 
وارداتى ما بوده اند. كاتاليست ها از مهم ترين اين اقالم بوده اند. توربين هاي 
بخار، شير كنترل ها، Meter ها، اقالم عمده وارداتي را تشكيل مي دهند. در 
هر بخش ما فايل مختص به آن را داريم و به ازاي هر قسمت عمده ترين اقالم 

مورد نياز تعيين و براي ساخت داخل آن اقدام مي شود. 

اگر شما سازنده بوديد به سراغ ساخت چه كااليي مي ِرفتيد؟
بنزين

به جز بنزين كه نياز به واحدهاي پااليشگاهي دارد و سرمايه بر محسوب 
مي شود چه كاالي ديگري را توليد مي كرديد؟

نه، ما االن افزودني هاي بنزين را در ايران ساخته ايم و 3 سال روي آن 
كار كرده ايم. االن ساخت بنزين الكلي يكي از بهترين گزينه هاي موجود است. 
ما يك كشور دارنده ذخاير گاز طبيعي هستيم كه اگر بتوانيم گاز طبيعي را 
به متانول تبديل كنيم مي توانيم آنرا در بنزين مورد استفاده قرار دهيم و اين 
كار در شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي تا حد زيادي انجام 
شده است. اين طرح در اياالت متحده هم انجام شده است. چيني ها هم 
روي اين طرح كار كرده  و تا حدي مشكالت آنرا را رفع كرده اند. ما هم در 
شركت 3 سال است كه كار بر روي اين طرح را آغاز كرده ايم و مشغول رفع 
محدوديت ها و مشكالت آن هستيم  در حال حاضر ما حدود 4-5 ميليارد دالر 
در سال واردات بنزين داريم و اين يعني ارزبري فراوان. پس اين يكي از بهترين 
گزينه ها براي توليد داخلي است. چيني ها االن از منابع غني ذغال سنگ شان 
براي توليد متانول استفاده كرده اند و بهره گيري از اين حامل انرژي به عنوان 
سوخت، استراتژي عمده آنها در اين بخش است. اين موجب كاهش واردات 

نفت خام آنها شده است. 

براي تشويق سازندگان در اين بخش چه اقداماتي انجام شده است؟ 
ما براي توليد متانول از گاز با 4 سازنده وارد مذاكره شده ايم. اما براي 
فرهنگ سازي مصرف آن بين مصرف كنندگان بايد برنامه ريزي كرد. به هر 
حال اين يك سوخت جديدي است كه بايد طرف هاي ذيربط در آن مجاب 
شوند. سوخت هاي الكلي تا حدي جاذب آب هستند و اين يكي از مشكالت 
اين بخش است. ما بايد نوعي افزودني بسازيم كه جذب آب كند. اين كار آغاز 

شده است و مراحل آن ادامه دارد.

چه  شامل  صنعت  نياز  مورد  كاالهاي  ساخت  بخش  در  بزرگ  طرح هاي 
مواردي است؟

 5-4 توان  با  نفت  لوله  خطوط  براي  گازي  توربوپمپ هاي  ساخت 
هزار اسب بخار از مهم ترين اين طرح ها است. ساخت توربو كمپرسورهاي 
سانتريفيوژ براي پااليشگاه ها مورد بعدي است. ساخت ترانسميتر وايرلس 
 High Tech  نيز سومين مورد است كه همگي در شمار پروژه هاي بزرگ

محسوب مي شوند. ساخت كاتاليست ها هم از ديگر برنامه ها است. 

در موارد فوق الذكر پيشرفت كار به چه ميزان بوده است؟ 
در ساخت كاتاليست ها پيشرفت خوبي داشته ايم. تا كنون 5 كاتاليست 
 ،Activated Alumina روي،  اكسيد   ،Steam Reforming شامل 
كاتاليست مركاپتان زدا و LTSC ساخته شده اند. دركمپرسورها مطالعات 
زيادي انجام شده است و با يك شركت هم مذاكراتي صورت گرفته است. 
در حال حاضر در حال فراخوان براي بررسي پتانسيل هاي داخلي هستيم. 
برخي  گرفته ايم.  هم  واستعالم  داريم  پيمانكار  گازي 3  توربين  ساخت  در 
مشكالت فني و بازرگاني وجود دارد كه درصدد رفع آنها هستيم. در ساخت 
مي شود.  محسوب  نوظهور  تكنولوژي  يك  كه  هم  وايرلس  ترانسميتر هاي 
اقدامات اوليه انجام شده است ولي هنوز موافقت مراجع ذيربط را اخذ نكرده ايم. 
با توجه به مجموع شرايط ، مديريت بازرگاني در حال تبديل به مديريت 
ساخت داخل است. ما دو معاونت ساخت داخل و حمايت از سازندگان و 
واحد برنامه ريزي را داريم كه با تحقق آن همه اهداف براي ساخت داخل 

جهت گيري خواهد شد. 

به عنوان نكته پاياني ذكر چه مطلبي را ضروري مي  دانيد؟
بازرس  داريم  قصد  داخل  ساخت  فرهنگ  توسعه  به  كمك  براي  ما 
ثالثي را تعيين كنيم كه بين سازندگان كاال و مصرف كنندگان نهائي آن 
كه پااليشگاه ها و واحدهاي عملياتي هستند حكميت كند. اين روشي است 
كه در حال حاضر در تمام دنيا جريان دارد. وقتي كاالئي ساخته مي شود 
آن  مصرف  در  نبايد  علي القاعده  مي كند،  دريافت  را  الزم  تائيديه هاي  و 
مشكلي وجود داشته باشد. بازرس فني مي تواند در صورت بروز هر مشكلي 
از سوي مصرف كننده و اختالف آن با سازنده، ابعاد فني را مورد بررسي قرار 
داده و بين طرفين داوري كند. وقتي مجموع موارد توسط بازرس بررسي 
شود، مشكالت موجود نمي تواند مانع توسعه همكاري هاي پااليشگاه ها با 

سازندگان داخلي شود. 
من از مجموعه مديريت پااليشگاه ها درخواست مي كنم ضمن همكاري 
بيشتر با سازندگان داخلي شرايطي را فراهم كنند كه اين محدوديت  ها از 
بين برود و بتوانيم روي پاي خودمان بايستيم تا ديگر از ناحيه نيازهايمان 
مورد تهديد قرا نگيريم. وقتي تست يك دستگاه يا ماشين ماه ها به طول 
مي انجامد چگونه مي توانيم به رشد صنعتي دست بيابيم؟ اينها در حالي 
است كه ما روزانه شاهد توسعه تكنولوژي هاي جديد در دنيا هستيم و عمر 
تكنولوژي بسيار كوتاه شده است. در اين شرايط ماه ها نامه نگاري براي تست 
يك قطعه يا دستگاه نمي تواند منطقي باشد. بايد بپذيريم كه اگر ريسك 
نكنيم نمي توانيم شرايط موجود را تغيير دهيم. با يكصد سال تجربه در 
صنعت نفت نبايد توانمان كمتر از كشوري مثل نروژ باشد كه بيش از يك 

دو دهه در اين عرصه حضور نداشته است. 



21ماهنامه تخصصي، علمي- ترويجي /  مهر -  آبان 88 / شماره 22

F a r a y a n d n o

ساختارهاي بخش پااليش عموماً در نزديكي محل هاي عمده مصرف 
مستقر مي شوند. چرا كه معموال انتقال نفت خام ارزانتر از انتقال فرآورده هاي 
توليدي به بازارهاي مقصد است. همچنين نزديكي به بازار مقصد، امكان 
تامين نياز بازار در موقع نوسانات فصلي تقاضا (افزايش مسافرت ها و يا سرما 
و گرماي شديد) را با هزينه هاي كمتر فراهم مي كند. به همين دليل، تمركز 
ظرفيت هاي پااليشي در مقياس بين المللي، انطباق چنداني با مراكز عمده 
توليد نفت خام دنيا ندارد. به عنوان مثال در حالي كه خاورميانه، عمده ترين 
كانون توليد نفت خام در دنيا است، آسيا، اروپا و اياالت متحده عمده ترين 

مراكز تمركز ظرفيت هاي  پااليشگاهي را تشكيل مي دهند. 
ظرفيت بخش پااليش در سال 2008 در سطح بين المللي رقمي معادل 
88/6 ميليون بشكه نفت خام بوده است كه معادل 0/9 درصد نسبت به سال 
سطح  در  پااليشي  ظرفيت هاي  رشد  نرخ  مي دهد.  نشان  رشد  آن  از  قبل 
جهاني از 79/7 ميليون بشكه در سال 1998 به 88/6 ميليون بشكه در سال 
2008 رسيده است كه رشدي معادل 1/07 درصد در سال را نشان مي دهد.

تا  سال هاي 1980  فاصله  در  پااليشگاهي  ظرفيت هاي  تغييرات  روند 
2008 در نمودار شماره يك نشان داده شده است. 

نمودار شماره يك - روند تغييرات ظرفيت هاي پااليشگاهي طي سال هاي 
 1980- 2008

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1980
1982

1984
1986

1988 1990
1992

1994
1996

1998 2000 2002 2004 2006 2008

 
 

 

رتبه بندي كشورها و مناطق
منطقه آسيا اقيانوسيه با برخورداري از 25/1 ميليون بشكه ظرفيت هاي 
پااليشگاهي، سهمي معادل 28/31 درصد از مجموع ظرفيت هاي جهاني در 
اين بخش را به خود اختصاص داده است. اروپا و اوراسيا نيز با برخورداري 

بررسى صنعت بين المللى پااليش در
 سال گذشته ميالدى

پااليش 2008
بازار  معادالت  از  پيچيده تر  معادالتي  از  پااليش  صنعت  در 
استفاده  آينده  وضعيت  پيش بيني  و  شرايط  تحليل  براي  نفت 
بازار  از  اثرپذيري  بر  عالوه  پااليش  بخش  در  فعاليت  مي شود. 
جهاني نفت خام، تابع تقاضاي فرآورده هاي نفتي در نقاط مختلف، 
نوسانات فصلي و غير قابل پيش بيني آن و نيز تنگناهاي ناشي از 

محدوديت ظرفيت هاي مقطعي در مناطق مختلف است. 
امكان  نيز  پااليش  صنعت  تكنولوژي بر  و  سرمايه بر  ماهيت 
محدود  را  تقاضا  نوسانات  به  ظرفيت  بخش  در  سريع  واكنش 
كرده است. به اين مجموعه بايد مقررات دشوار زيست محيطي 
در مناطقي كه عمده ترين تقاضاي فرآورده هاي نفتي را نيز دارا 

مي باشند  افزود.
وضعيت  آخرين  از  است  گزارشي  مي خوانيد،  ادامه  در  آنچه 
صنعت پااليش در مقياس بين المللي و ميزان سودآوري فعاليت در  
اين حوزه در سال 2008. در اين گزارش آخرين رتبه بندي مناطق و 
كشورها بر حسب ظرفيت پااليشي و نوسانات سودآوري فعاليت در 

اين بخش مورد بررسي قرار گرفته است. 
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از رقمي مشابه (25/9 ميليون بشكه معادل 28/3 درصد) رتبه دوم را در 
ميان مناطق به خود اختصاص داده است. آمريكاي شمالي با اختصاص 21 
پس  داراست.  حوزه  اين  در  را  درصد  معادل 23/7  سهمي  بشكه  ميليون 
از مناطق سه گانه مزبور به ترتيب خاورميانه، آمريكاي جنوبي و مركزي 
ظرفيت هاي  مجموع  از  درصد  و 3/6  معادل 8/6، 7/4  به ترتيب  آفريقا  و 
پااليشي دنيا را به خود اختصاص داده اند. رتبه بندي مناطق از اين نظر در 

نمودار شماره 2 نشان داده شده است. 

نمودار شماره 2- رتبه بندي مناطق از نظر ظرفيت پااليشي
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اياالت متحده آمريكا، بيشترين ميزان ظرفيت پااليشگاهي را در ميان 20 
كشور عمده اين صنعت به خود اختصاص داده است. اين كشور با برخورداري 
از 17/6 ميليون بشكه ظرفيت پااليشگاهي سهمي در حدود 20 درصد از كل 
ظرفيت هاي پااليشگاهي دنيا را در سال 2008 به خود اختصاص داده است. 
چين، روسيه، ژاپن، هند، كره جنوبي، ايتاليا، آلمان، عربستان سعودي، فرانسه، 
كانادا، برزيل، ايران، انگليس، مكزيك، اسپانيا، ونزوئال، هلند، سنگاپور و تايوان 

در رده هاي دوم تا بيستم اين جدول قرار دارند. 
جمهوري اسالمي ايران بر اساس اين آمار، عنوان سيزدهمين دارنده 
بيشترين ظرفيت هاي  پااليشگاهي دنيا در سال 2008را به خود اختصاص 

داده است. 

سودآوري بخش پااليش
تقاضا،  نوسانات  از  تبعيت  بر  عالوه  پااليش  بخش  در  سرمايه گذاري 
تابعي از نرخ سودآوري اين بخش در مجموع گزينه هاي موجود نيز مي باشد. 
در  كه  مي دهد  نشان  ميالدي  دهه 1990  در  شده  انجام  مطالعات  نتايج 
از  كمتر  پااليش  بخش  سودآوري  عموماً  مزبور،  دوره  طي  متحده  اياالت 
سودآوري ساير اجزاي زنجيره توليد نفت بوده است. اين امر مي تواند به 

دليل وضع مقررات زيست محيطي سخت تر بر فعاليت هاي پااليشي در اين 
كه عبارت  منطقه باشد. در اين دوره در حالي كه سود بخش پااليش – 
از  خروجي  فرآورده هاي  ارزش  و  ورودي  نفت خام  هزينه  مابه التفاوت  از 
پااليشگاه است- كاهش يافته است، هزينه هاي بهره برداري پااليشگاه ها و 
اثرات  كاهش  جهت  تجهيزاتي  نصب  براي  جديد  سرمايه گذاري  نيازهاي 
زيست محيطي فعاليت پااليشگاه ها روندفزاينده اي را شاهد بوده است. اما 
در مجموع، سودآوري بخش پااليش بر اساس شاخص هاي بين المللي روند 
فزاينده اي را طي سال هاي اخير شاهد بوده است. سودآوري اين بخش عالوه 
بر نوسانات قيمت نفت خام، تابعي از محدوديت ظرفيت هاي پااليشگاهي در 
مناطق مختلف نيز بوده است. بر همين اساس ميزان سودآوري عالوه بر 
پارامترهاي مشترك موثر در بازار نفت، تابعي از شرايط خاص منطقه اي 

نيز بوده است. 
طي  انرژي  تقاضاي  جانب  اصلي  بازيگر  دو  عنوان  به  هند  و  چين 
جهاني  تقاضاي  رشد  تعيين  در  عمده اي  سهم  آينده  و  اخير  سال هاي  
در  خود  رو به رشد  تقاضاي  تامين  براي  فرآورده هاي نفتي دارند. چيني ها 
پااليش  بخش  در  را  مالحظه اي  قابل  سرمايه گذاري هاي  بايد  بخش  اين 
انجام دهند. در غير اين صورت، اين كشور بايد واردات فرآورده هاي نفتي 
را در ابعاد قابل مالحظه اي افزايش دهد. اين شرايط در مورد هند نيز تا 

حد زيادي مصداق دارد. 
را  موجود  پااليشي  ساختارهاي  بر  فشار  هند  و  چين  واردات  افزايش 
تشديد كرده و قيمت فرآورده ها و سود عمليات پااليشي در نقاط مختلف 
را افزايش خواهد داد. در صورت تداوم رشد تقاضاي چين و هند به خصوص 
در بخش بنزين، بنزين توليدي در برخي مناطق كه اكنون به اياالت متحده 
صادر مي شود به سمت چين و هند تغيير جهت داده و قيمت را در منطقه 

آمريكاي شمالي افزايش دهد. 
سودآوري بخش پااليش از سه ماهه نخست سال 1992 ميالدي تا سه 
ماهه پاياني سال 2008 در نمودار زير نشان داده شده است. سود عمليات 
پااليش بر اساس سودهاي شاخص براي سه مركز عمده پااليشگاهي دنيا 
(خليج اياالت متحده، رتردام در شمالغرب اروپا و سنگاپور) محاسبه شده 
است. اوج سودآوري دراين بخش با 24/46 دالر در هر بشكه مربوط به سه 
ماهه دوم سال 2007 ميالدي در اياالت متحده بوده است. اين رقم در سه 
ماه سوم سال 2008 به 9/87 و در سه ماهه پاياني اين سال به 2/49 دالر 

در هر بشكه بالغ شده است. 
نمودار شماره4- سودآوري بخش پااليش از سه ماهه نخست 1992 تا  

سه ماهه پاياني 2008
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با ساخت چهار تلمبه خانه در مسير ري-تبريز و در نتيجه حذف تردد 
ساالنه 6 هزار نفتكش در مسير خط لوله انتقال فرآورده تهران-تبريز، ضريب 

ايمني جاده هاي اين مسير افزايش يافت.
 مجري طرح ساخت خطوط انتقال و تاسيسات توزيع فرآورده هاي نفتي 
شمال كشور از ساخت چهار تلمبه خانه در مسير خط لوله ري- تبريز خبر داد 
و افزود: تاكنون چهار گروه توربين به خطوط لوله انتقال 14 اينچ و 16 اينچ در 
مسير تهران-تبريز سرويس مي داد، ولي با توجه به باالرفتن ظرفيت پااليشگاه و 
مصرف فرآورده در تبريز، چهار تلمبه خانه مستقل در مسير شهرهاي اشتهارد، 

ابهر، ايدلو و قره چمن براي خط انتقال 16 اينچ ساخته شده است.  
 سياوش اميرهاشمي تصريح كرد: هم اكنون يك خط لوله 16 اينچ با 
ظرفيت انتقال روزانه 110 هزار بشكه، نفت خام (خوراك) مورد نياز پااليشگاه 
تبريز را از ري به تبريز و يك خط لوله 14 اينچ نيز با ظرفيت انتقال روزانه 
45 هزار بشكه، بخشي از فرآورده هاي مورد نياز استان آذربايجان را از تهران 

به تبريز منتقل مي كند. 

افزايش 25 هزار بشكه اي ظرفيت انتقال فرآورده در مسير ري-تبريز 
مجري طرح ساخت خطوط انتقال و تاسيسات توزيع فرآورده هاي نفتي 
شمال كشور گفت: با ساخت چهار تلمبه خانه جديد، توربين هاي قديمي تنها 
به خط لوله 14اينچ فرآورده سرويس مي دهند و ظرفيت اين خط از روزانه 
45 هزار بشكه به 70 هزار بشكه در روز افزايش مي يابد. اميرهاشمي افزايش 
ضريب ايمني جاده ها در مسير ري-تبريز با كاهش تردد حدود 6 هزار نفتكش 
در مسير ري- تبريز را از مزيت هاي مهم ساخت اين تلمبه خانه ها برشمرد و 
افزود: با ساخت چهار تلمبه خانه جديد روزانه از تردد 200 نفتكش جلوگيري 

مي شود كه اين مسأله نقش مهمي در كاهش حوادث جاده اي اين مسير 
دارد. وي تصريح كرد: با ساخت تلمبه خانه هاي جديد، عمليات انتقال فرآورده 
بدون هيچ گونه وقفه اي و با سرعت انجام مي شود. همچنين تلمبه خانه هاي 
جديد در قياس با توربين هاي قديمي، صرفه اقتصادي بيشتري دارند. به 
گفته اميرهاشمي، با توجه به موقعيت استراتژيك منطقه مياندوآب براي 
تامين فرآورده هاي نفتي مورد نياز مناطق همجوار از جمله استان كردستان، 
آذربايجان شرقي و غربي؛ با افزايش ظرفيت انتقال فرآورده خط ري-تبريز 
موقعيت اين منطقه براي انتقال فرآورده هاي نفتي به ديگر مناطق كشور نيز 

تقويت مي شود.

 پروژه هاي جانبي
 همزمان با ساخت اين تلمبه خانه هاي جديد در مسير خط انتقال ري- 
تبريز، چهار واحد پست برق 63 كيلووات و دو مخزن تعادلي (باالنس) با 
ظرفيت ذخيره سازي 20 ميليون ليتر، در تلمبه خانه اشتهارد و ايدلو براي حفظ 
تعادل در تامين مواد نفتي مورد نياز خط لوله 16 اينچ انتقال فرآورده، ساخته 
شده است. به گفته مجري طرح ساخت خطوط انتقال و تاسيسات توزيع 
فرآورده هاي نفتي شمال كشور، 190 ميليارد ريال براي ساخته تلمبه خانه ها، 
160 ميليارد ريال براي ساخت پست هاي برق، خطوط انتقال و تحصيل 
اراضي همچنين 15 ميليارد ريال براي ساخت مخازن باالنس هزينه شده 
است. ساخت چهار تلمبه خانه جديد در مسير خط لوله ري-تبريز از سال 
82 آغاز شد و در قالب قرارداد اي.پي.سي به پيمانكار واگذار شد كه امسال به 

بهره برداري رسيد.  

نهج  كريم،  قرآن  سراسري  مسابقات  دوره  پانزدهمين  نهايي  مرحله 
البالغه، حديث، نماز و اذان با حضور حدود 400 نفر از همكاران و اعضاي 

خانواده ايشان در جوار حرم رضوي(ع) برگزار مي شود.
اين دوره از مسابقات كه مقارن با سالروز رحلت نبي گرامي اسالم 
(ص)، شهادت امام رضا (ع) و شهادت امام حسن مجتبي (ع) به مدت 
چهار روز برگزار مي شود، شركت كنندگان در چهار گروه سني و دو گروه 

خواهران و برادران در 14 رشته با يكديگر به رقابت مي پردازند.
قضاوت اين دوره از مسابقات را داوران ممتاز كشوري در رشته هاي 

حفظ، قرائت، مفاهيم، نهج البالغه، حديث و اذان به عهده خواهند داشت.
شايان ذكر است پانزدهمين دوره از مسابقات در مرحله مقدماتي با 
استقبال بيش از 3500 نفر در سطح مناطق و واحدهاي تابعه شركت هاي 
پخش، خط لوله و مخابرات و نيز پااليشگاه هاي نه گانه در سراسر كشور 

مواجه شد.

همچنين مرحله نهايي مسابقات در 9 منطقه با حضور نفرات برتر 
مرحله مقدماتي برگزار شد. مطابق آئين نامه مسابقات، در هر مرحله، نفرات 

اول هر رشته / گروه به شرط احراز حدنصاب به مرحله بعد راه مي يابند.

مسير خط لوله تهران-تبريز از تردد 6 هزار نفتكش پاك شد

در بهمن ماه برگزار مي شود
مرحله نهايي پانزدهمين دوره مسابقات سراسري قرآن كريم و نهج البالغه
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گالن در هر بشكهفرآورده
19/4بنزين

9/7ديزل و سوخت حرارتى خانگى
4/3سوخت جت

1/9سوخت حرارتى
1/9گاز مايع

1/8گازهاى پااليشگاهى(1)
2/0كك

1/4آسفالت و قير
1/1خوراك پتروشيمى

0/5روانسازها
0/2نفت سفيد

0/4ساير
1- هر تركيبى از گازهاى توليدى در پااليشگاه ها در نتيجه تقطير، كراكينگ، رفرمينگ و ساير فرآيندها. گازهاى اصلى تشكيل دهنده شامل متان، اتان، اتيلن، 
ــگاهى به عنوان سوخت در پااليشگاه و خوراك پتروشيمى مورد استفاده قرار مى گيرند. عامل تبديل  ــتند. گازهاى پااليش نرمال بوتان، بوتيلن، پروپان و پروپيلن هس

معادل 6 ميليون بى تى يو در هر بشكه معادل نفت از سوخت مزبور است. 

محصوالت حاصل از پااليش يك بشكه نفت در اياالت متحده
 براساس اعالم اداره اطالعات انرژى آمريكا

 (Thanks Giving) پااليشگران آمريكايى در روزهاى عيد شكرگذارى
عيد  از  بعد  روزهاى  در  وضعيت  اين  ندارند.  شادى  براى  چندانى  دليل 

شكرگزارى هم تغيير چندانى نكرده است. 
كه  است  فصلى  دسامبر  اوايل  و  نوامبر  انتهاى  به  نزديك  روزهاى 
مردم بيشتر براى ديدن بستگان خود در شهرهاى دور و نزديك مسافرت 
مى خرند  كريسمس  درخت  هواپيما)،  سوخت  بيشتر  (مصرف  مى كنند 
هداياى  و  قطارها)  و  سنگين  نقليه  وسائط  براى  ديزل  بيشتر  (مصرف 
تردد  كاالها  جابجايى  براى  بيشترى  (كاميون هاى  مى خرند  بيشترى 
مى كنند). اما بر اساس اعالم باشگاه خودروهاى AAA طى روزهاى عيد 

امسال ميزان تردد آمريكايى ها رشد ناچيزى داشته است.  
26 نوامبر  پنج شنبه  روز  در  منتشره  دولتى  گزارش  يك  اساس  بر 
(5آذر) اين حجم ناچيز تردد نتوانسته است تقاضاى فرآورده هاى نفتى 
سوخت  بنزين،  مصرف  نوامبر  به 27  منتهى  هفته  در  دهد.  افزايش  را 
هواپيما و ديزل 1/6 ، 9/2 و 2/2 درصد نسبت به هفته قبل كاهش يافته 
است. تقاضاى بنزين و سوخت هواپيما كمى بيش از ارقام نگران كننده 
سال گذشته است، اما ديزل افتى معادل 7/7 درصد نسبت به سال قبل 

را نشان مى دهد. 
تقاضاى ديزل در بيشتر طول سال جارى به موازات كاهش توليد در 
كارخانجات و كاهش جابجايى مواد و كاالهاى ساخته شده در نتيجه ركود 
اقتصادى بسيار نگران كننده بوده است. ديزل كه در عمليات كارخانجات 

صنعتى، تراكتورها و بيشتر خودروهاى اروپايى مورد استفاده قرار مى گيرد 
داراى كاربردهاى گسترده ترى در مقايسه با بنزين در اقصى نقاط جهان 
است. از اين نظر اقتصاد جهانى هنوز قدرت الزم براى افزايش تقاضاى 

سوخت را ندارد. 
پااليشگران، توليد ديزل در پااليشگاه ها را مجدداً در هفته آخر نوامبر 
به  پااليشگاه ها  از  بردارى  بهره  نرخ  شد  موجب  امر  اين  داده اند.  كاهش 
79/7 درصد كه دومين حد پايين آن در سالجارى است برسد. پايين ترين 
نرخ سالجارى 79/4 درصد متعلق به هفته دوم نوامبر بوده است. موجودى 
ديزل در حال حاضر در باالترين ركورد تاريخى آن در اين موقع سال است. 
اين افت تقاضا براى ديزل افتى شديد  محسوب مى شود، وضعيتى كه 
دقيقاً بر خالف شرايط ماه هاى نه چندان گذشته اى است كه به دليل رشد 
شديد اقتصادى در جهان در حال توسعه، تقاضاى ديزل روند فزاينده اى را 
شاهد بود. پااليشگاه ها در حال توسعه ظرفيت هاى خود و تغيير تنظيمات 

خود در جهت توليد ديزل بيشتر بودند.  
امروز و در شرايطى كه بيشتر پروژه هاى مزبور به تاخير افتاده اند و 
يا متوقف شده اند و برخى از پااليشگاه ها در حال تعطيل شدن هستند، 
براى پااليشگران دليل زيادى براى خوشحالى در ايام عيد و روزهاى قبل 
از كريسمس باقى نمانده است. اما همه چيز مى توانست بدتر هم باشد: 
يك دليل براى خوشبين بودن اين است كه اوايل امسال كاهش تقاضاى 

ديزل دو رقمى بود، امروز اين نرخ يك رقمى شده است. 

عيد غم انگيز براى پااليشگران آمريكايى
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آژانس حفاظت محيط زيست آمريكا در اولين روز دسامبر (10آذرماه) 
اعالم كرد تصميم نهايى در خصوص افزايش اتانول مجاز در بنزين را تا اواخر 

سال 2010 اتخاذ خواهد كرد. 
در نامه ارسالى از سوى اين آژانس به انجمن رشد انرژى- يك انجمن 
استفاده  مجوز  بود  خواسته  آژانس  از  كه   - زيستى  سوخت هاى  صنايع 
از اتانول بيشتر تا سقف 15 درصد در بنزين را صادر كند، آمده است با 
اينكه هنوز آزمايش هاى مورد نياز به اين منظور تكميل نشده است، اما 
نتايج دو آزمايش نشان مى دهد كه موتور خودروهاى جديد به احتمال 
زياد مى توانند با سوخت اتانول بيش از 10 درصد فعلى هم كار كنند. 
آژانس اعالم كرده است تنها با تكميل آزمايش ها مى تواند در اين خصوص 
كه ميزان مخلوط اتانول در بنزين قابل افزايش است يا خير اعالم نظر 
مربوط  برچسب هاى  و  دستورالعمل ها  تهيه  فرآيند  اينكه  ضمن  كند. 
از  بيش  اتانول  با  بنزين  از  استفاده  امكان  كه  موتورهايى  مشخصات  به 

10 درصد را دارند را نيز آغاز كرده است. 
در مارس سال 2009 انجمن رشد انرژى از آژانس حفاظت محيط 
زيست آمريكا خواسته بود مجوز استفاده از بنزين با مخلوط اتانول 15 درصد 
را صادر كند. اين رقم، 5 درصد بيش از سوخت اتانولى است كه هم اكنون 
در اياالت متحده در حال استفاده است. بر اساس قانون هواى پاك، آژانس 
حفاظت محيط زيست موظف است تا اول دسامبر 2009 به درخواست ارائه 
شده پاسخ دهد. آژانس حفاظت محيط زيست در حال بررسى درخواست 
ارائه شده از سوى گروه مزبور بوده و طيف گسترده اى از پيشنهادات مربوط 
به فرآيندهاى بررسى موضوع را از گروه هاى مختلف دريافت كرده است. 
آژانس و اداره اطالعات انرژى آمريكا مشتركاً در حال آزمايش خودروهاى 
مختلف در خصوص امكان استفاده از اتانول با درصد بيش از 10 هستند و 

عمليات، با توجه به تجهيزات آزمايشى موجود در جريان است. 
در مجموع آژانس حفاظت محيط زيست آمريكا حمايت دولت اوباما در 
خصوص اتانول را منعكس كرده است. در نامه آژانس به انجمن رشد انرژى 
آمده است « افزايش استفاده از اتانول براى كشور ضرورتى حياتى است.» 
ژنرال وسلى كالرك كانديداى سابق رياست جمهورى از مديران انجمن 

رشد انرژى است. 
انجمن معتقد است حركت به سمت اتانول 15 درصد (E15) 136 هزار 
شغل دائمى و 500 هزار شغل در بخش ساخت ايجاد خواهد كرد، بدون 
اينكه بر عملكرد موتور خودروها و يا عمر آن ها تأثيرى داشته باشد، ضمن 

اينكه نياز  به واردات 7 ميليارد گالن نفت در سال را كاهش خواهد داد. 
كالرك در دفاع از اين طرح مى گويد: اين تالش ها موجب كاهش 250 

ميليارد دالرى در هزينه هاى واردات نفت اياالت متحده خواهد شد. وى 
در اين خصوص گفته است: ما در حالى در مورد چند ده ميليارد دالر 
هزينه هاى جنگ در عراق يا افغانستان صحبت مى كنيم كه هزينه هايى 
بسيارى بيش از اين ارقام را صرف واردات نفت از آن سوى آب ها مى كنيم. 
به گفته كالرك واحدهاى موجود و واحدهايى كه طى ماه هاى آينده 
به بهره بردارى خواهند رسيد مى توانند توليد اتانول را به ميزان2 ميليون 
گالن در سال افزايش دهند. ضمن اينكه موتورهايى كه درآينده ساخته 
مى شوند ظرفيت بيشترى براى تطابق با استانداردهاى E15 را دارند. تام 
بايس، مدير عامل گروه رشد انرژى مى گويد: افزايش محدوده تركيب اتانول 
در بنزين براى اجرايى سازى ساير مقررات و استانداردهاى فدرال در زمينه 
سوخت هاى تجديدپذير كه سطوح حداقلى را براى سهم سوخت هاى زيستى 
در تأمين نيازهاى ملى تعيين كرده است ضرورى است. وى مى گويد: اين 
شامل  اقدام همچنين مى تواند ورود به نسل بعدى سوخت هاى زيستى 

علوفه، ضايعات ذرت و ساير منابع بيوماس را تسهيل سازد. 

گام مقدماتى
در  تجديدپذير  سوخت هاى  انجمن  مديرعامل  و  باب دينين، رييس 
خصوص موكول شدن زمان اعالم نتيجه به اواسط سال2010 مى گويد: 
آژانس حفاظت محيط زيست آمريكا مى توانست فعًال و زودتر از سال2010 
مجوز استفاده از سوخت 12 درصد اتانول را صادر كند تا گام مقدماتى در اين 
زمينه برداشته شود. وى مى گويد: اين تأخير مى تواند تداوم توسعه صنعت 

اتانول آمريكا را با تأخير مواجه سازد. 
بر اساس اعالم اين گروه تجارى مطالعات انجام شده تاكنون هيچ اثر 

منفى در نتيجه افزايش سهم اتانول در وسائط نقليه را نشان نداده است. 
با اين حال انستيتو نفت آمريكا معتقد است كه مطالعات بيشترى به 
اين منظور الزم است. انستيتو نفت آمريكا در بيانيه منتشره در اين خصوص 
اعالم كرده است با اينكه اتانول و ساير سوخت هاى فسيلى نقش مهمى در 
تأمين تقاضاى انرژى در سطح ملى دارند و بايد چنين نقشى را ادامه دهند 
اما مهم است كه اثرات كوتاه مدت و بلندمدت مقدار اتانول مخلوط شده در 

سوخت هاى موتورى بر روى تمامى ناوگان حمل و نقل ارزيابى شود. 
فعاالن بخش سوخت هاى زيست محيطى مانند بقيه بخش هاى صنعت 
انرژى در نتيجه ركود اقتصادى ضرر اقتصادى قابل مالحظه اى را متحمل 
شده اند. سال گذشته وراسان، بزرگ ترين توليد كننده اتانول قبل از فروش 
بيشتر توليدات خود به شركت والرو انرژى - غول پااليشگاهى آمريكا- به 

مبلغ 447 ميليون دالر در آستانه ورشكستگى قرار گرفته بود. 

اتانول در مرز 15 درصد 
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طي ماه گذشته چند انتصاب از سوي معاونت وزير نفت و مدير عامل شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در شركت 
صورت گرفت كه مشروح احكام صادره به شرح زير است:

جناب آقاي علي درخشاني
با توجه به جايگاه بسيار مهم منابع انساني در شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و نظر به تعهد و سابقه جناب عالي به 
موجب اين حكم به عنوان مدير توسعه منابع انساني منصوب مي شويد. انتظار مي رود با در نظر گرفتن اولويت ها و بهره گيري مناسب از تجارب 

كاركنان و كارشناسان متعهد آن مديريت در انجام وظايف محول، موفق و موارد ذيل را نيز در رأس اقدامات خود قرار دهيد:
-  اهتمام جدي به كرامت انساني در جهت افزايش بهره وري و رضايتمندي كاركنان و تكريم ارباب رجوع؛

-  تهيه و تنظيم استراتژي و تدوين برنامه هاي كالن نيروي انساني؛
-  مطالعه و بررسي ساختار موجود به  منظور استقرار نمودار تشكيالتي مناسب شركت؛

-  هماهنگي و همكاري نزديك با مديريت هاي اداري شركت هاي تابع به منظور توجيه و اجراي مقررات اداري؛
-  بازنگري در روش هاي انجام كار و تسهيل ارائه خدمات به كاركنان و ارباب رجوع؛

-  برنامه ريزي جامع براي حفظ نيروي هاي كارآمد و جذب فارغ التحصيالن دانشگاهي؛
-  جمع آوري و تحليل اطالعات مربوط به اهداف و مأموريت هاي واحدهاي سازماني، ارتباطات درون و برون سازماني،  توانايي ها، امكانات و 

همچنين محدوديت هاي آنها؛
-  اجراي مقررات مربوط به ايثارگران و خانواده معظم شهدا به منظور استفاده اين عزيزان از امكانات موجود و نيز رسيدگي به مسائل و 

مشكالت ايشان؛
-  تدوين و برگزاري دوره هاي آموزشي نوين و پيگيري اجراي كيفي آنان براي ارتقاي دانش كاركنان؛

-  رعايت حقوق قانوني كاركنان و جلوگيري از تضييع آن در چارچوب مقررات جاري
-  بررسي و شناخت نيازها و ارائه مطلوب خدمات اجتماعي،  رفاهي و درماني؛

-  برقراري ارتباط با مراكز و منابع آموزشي خارج از صنعت و استفاده از تجارب آنان.
اميد است با ياري حق تعالي و همراهي و مشاركت همكاران خود در انجام وظايف محول توفيق يابيد.

با اغتنام فرصت از خدمات جناب آقاي حسين قرباني كه در مدت طوالني تصدي آن مديريت اقدامات ارزنده و موثري را در جهت تحول 
اداري شركت انجام داده اند، صميمانه تشكر مي كنم و توفيق روزافزون ايشان را از خداوند متعال خواستارم.

جناب آقاي مهندس محسن قديري
باتوجه به تجربه، تخصص و تعهد جناب عالي به موجب اين حكم به عنوان مدير برنامه  ريزي تلفيقي منصوب مي شويد. با عنايت به شرايط 

حاضر انتظار مي رود توجه به موارد زير در رأس برنامه هاي جناب عالي در مديريت برنامه ريزي تلفيقي قرار گيرد.
-  تهيه و تنظيم برنامه هاي ساالنه و درازمدت توليد، تأمين، انتقال، توزيع و مصرف انواع فرآورده هاي نفتي.

تغييرات  سازماني
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-  تنظيم برنامه هاي استراتژيك شركت در محورهاي فني، اقتصادي و عملياتي در جهت توسعه شركت و پيگيري آنها.
-  بررسي فني، اقتصادي طرح هاي جديد، ارزيابي مستمر پروژه هاي در دست اجرا، تبادل اطالعات و هماهنگي با شركت ها، ارائه گزارش ها 

و پيگيري امور براي رفع موانع اجرايي طرح ها و برنامه هاي مصوب شركت.
-  همكاري با مديريت و بخش هاي مرتبط صنعت نفت به  منظور پيشبرد ديدگاه ها و سياست هاي شركت.

-  كنترل برنامه هاي اجرايي و نظارت بر روند پيشرفت طرح ها و ارائه گزارش هاي تحليلي.
-  كنترل شاخص هاي ارزيابي عملكرد شركت ها در جهت افزايش بهره وري آنها.

-  تهيه برنامه هاي نظارتي و تعاملي شركت با شركت هاي تابع با توجه به روند واگذاري آنها به بخش خصوصي با همكاري شركت ها و 
مديريت هاي ذي ربط و پيگيري اقدامات الزم.

اميدوارم با بهره گيري از نظرات همه كارشناسان و مديران متعهد و مجرب شركت و ايجاد هماهنگي و تعامل سازنده در بخش هاي برنامه ريزي 
و اجرايي شركت در انجام مسئوليت خطير محوله موفق باشيد. توفيق روزافزون تان را از خداوند متعال خواستارم.

فرصت را مغتنم شمرده و از خدمات ارزنده جناب آقاي مهندس جليل ساالري در دوران سرپرستي مديريت برنامه ريزي تلفيقي تشكر 
مي كنم. 

جناب آقاي مهندس جليل ساالري
نظر به تخصص و تعهد جناب عالي، به موجب اين حكم به عنوان مدير هماهنگي و نظارت بر توليد منصوب مي شويد. جايگاه آن مديريت در 
مجموعه وسيع صنعت پااليش كشور ايجاب مي كند با اتكا به ياري حق تعالي،  انجام وظايف قانوني، همكاري و تعامل مثبت با مديران پرتالش، 
بهره گيري از تخصص كارشناسان و كاركنان ساعي مجتمع هاي پااليشي در ايفاي وظايف محول، موفق و از طريق اجراي دقيق موارد ذيل شاهد 

پيشرفت و روند رو به رشد شركت هاي پااليشي كشور در امر خودكفايي توليد فرآورده هاي استراتژيك باشيم.
-  سرلوحه قراردادن ارزش هاي كرامت انساني در تمامي فعاليت ها؛

-  مشاركت در تبيين خط مشي ها و راهبردهاي اجرايي بر مبناي برنامه هاي توسعه كشور و سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي؛
-  پيگيري مستمر امور به منظور حصول اطمينان از تطابق برنامه هاي مصوب با عمليات اجرايي؛
-  استفاده از امكانات موجود براي ايجاد هماهنگي در فرآيند توليد و ارائه گزارش هاي مربوطه؛

-  برنامه ريزي و نظارت بر تعميرات اساسي واحدهاي پااليشي به منظور ثبات و برقراري توازن مطلوب و استمرار توليد؛
-  اتخاذ سياست ها و برنامه هاي جامع عملياتي براي رفع مشكالت و تنگناهاي توليد و اصالح الگوي مصرف؛

-  استفاده بهينه از دانش فني روز براي حفظ و ارتقاي ظرفيت شركت هاي پااليش نفت، نوسازي و بازسازي آنان؛
-  ارائه خدمات تخصصي و فني -مهندسي براي روان سازي فعاليت هاي مجتمع هاي پااليشي؛

-  بهره گيري از راهكارهاي مناسب براي ارتقاي كميت و كيفيت فرآورده هاي توليدي؛
با اغتنام فرصت، از زحمات جناب آقاي مهندس امين اهللا اسكندري در دوران تصدي مديريت امور هماهنگي و نظارت بر توليد تشكر نموده 

و توفيق ايشان را از خداوند متعال مسألت مي نماييم. 



مقـاالت 
علمي/ ترويجي
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مقدمه
زيست سوخت ها سوخت هاي گازي يا مايعي هستند كه تنها از 
زيست توده توليد مي شوند. به علت اينكه زيست توده ها قابل تبديل 
به سوخت مايع (بيوديزل) هستند مي توانند به عنوان سوخت در 
ــين ها، اتوبوس ها، هواپيماها و قطارها استفاده شوند. از آنجا  ماش
ــود  ــه حدود 30درصد از مصرف انرژي صرف حمل و نقل مي ش ك

ــوخت فسيلي، از  ــوخت ها، به عنوان جايگزيني براي س زيست س
اهميت ويژه اى برخوردار هستند. در بين منابع مختلف زيست توده  
ــد سريع،  (مانند گياهان روغني، ضايعات و ...) جلبك به علت رش
محتواي باالي روغن و نياز به زمين كمى براي رشد بر ساير منابع 
ــه از نظر اقتصادي و  ــن به علت مزايايي ك ــري دارد.  همچني برت
زيست محيطي دارد قادر است به عنوان جايگزيني مناسب براي 

* S_lotfi84@yahoo.com

سميرا لطفي1*، محمد پازوكي2، اميرحسين زمزميان3، امين حجازى4
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اثر فتوبيورآكتورها در پرورش ميكروجلبك، زيست توده مناسب توليد بيوديزل

چكيده
ميكروجلبك ها، با توجه به محتواي باالي روغن، يكي از منابع اصلي در توليد بيوديزل هستند. بيوديزل سوخت مايعي است كه 
در وسايل نقليه استفاده مى شود و عالوه بر اينكه داراي منابع تجديدپذير است، سيكل بسته Co2 ايجاد مي كند، بنابراين، آلودگى 
خالص آن صفر است. ميكروجلبك ها با توجه به انواع گونه هاي ميكروجلبك و شرايط رشد، حاوي درصد روغن هاي متفاوتي هستند. 
ــود.  ــمال و جنوب، انواع مختلف جلبك يافت مي ش ــبختانه در ايران، به علت تنوع آب و هوايي و وجود آب هاي مختلف در ش خوش
ــت توده و محتواي ليپيد مناسب در ميكروجلبك، الزم است ميكروجلبك ها در شرايط مناسب  ــيدن به غلظت كافي زيس براي رس
ــد ميكروجلبك فتوبيورآكتورها هستند. انواع مختلفى از فتوبيورآكتورها وجود دارند؛  ــد يابند. يكي از بهترين مكان ها براي رش رش
ــاف و فتوبيورآكتورهاي لوله اي. هر يك از انواع فتوبيورآكتور براى  ــتون حباب دار، فتوبيورآكتورهاي صفحه ص فتوبيورآكتورهاي س
ــتند. در اين مقاله برآنيم به بررسي انواع فتوبيورآكتور و توانايي هر يك از آن ها در پرورش  ــب هس گونه اى از ميكروجلبك ها مناس

گونه هاي مختلف جلبك بپردازيم.

واژگان كليدي: فتوبيورآكتور، پرورش ميكروجلبك، مواد غذايي، بيوديزل
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سوخت هاي فسيلي استفاده شود. وليكن توليد زيست توده جلبك 
معموالً گران تر از پرورش گياهان است.

ــيد كربن، آب و  ــور، دي اكس ــك احتياج به ن ــرورش جلب  پ
نمك هاي معدني شامل نيتروژن، فسفر، آهن و گاهي سيليكون 
ــد و ميزان  ــن عوامل نيز بر ميزان رش ــدت اي ــزان و ش دارد. مي
ــت. هر چه مخارج تهيه اين  محتواي روغن جلبك تأثير  گذار اس
ــد و به صورت بهينه از آن ها  منابع براي توليد جلبك كمتر باش
استفاده شود، هزينه نهايي توليد بيوديزل كاهش خواهد يافت. 
بنابراين، منبع مناسب براي تأمين نيازهاي اوليه رشد جلبك و 
همچنين محيط مناسبي كه بتواند شرايط مناسب را براي رشد 
فراهم آورد و از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشد به شدت بر 
ــدة بيوديزل و وارد رقابت شدن آن با ديزل  روي قيمت تمام ش

نفتي تأثير گذار است [1]. 
ــا روش هاي ممكن براي توليد جلبك در مقياس بزرگ،  تنه
با توجه به شرايط و دماي رشد و دما در شب، حوضچه ها[2-4] 
ــتند. فتوبيورآكتور، نوعي  و فتوبيورآكتورهاي لوله اي[6-3] هس
رآكتور است كه قادر به جمع آوري منابع نوري است. در حقيقت، 

هر ظرف عبور دهندة دستة نور فتوبيورآكتور ناميده مي شود.
ــد از: تانك هاي داراي منبع  ــواع فتوبيورآكتورها عبارت ان  ان
نور، كيسه هاي پلي اتيلن، لوله هاي پالستيكي يا شيشه اي[7] كه 
تحت عنوان فتوبيورآكتورهاي ستون حباب دار، فتوبيورآكتورهاي 
صفحه صاف و فتوبيورآكتورهاي لوله اي معرفي مي شوند. در زير 
ــي انواع فتوبيورآكتورها و خصوصيات آن ها در پرورش  به بررس

انواع مختلف جلبك مي پردازيم.

 بررسي انواع فتوبيورآكتورها
ــرايط  ــط مي توانند تحت ش ــك فق ــاي جلب ــتر گونه ه بيش
كنترل شده رشد يابند؛ كه اين پديده فقط در فتوبيورآكتورهاي 
ــت[8]. فتوبيورآكتورهاي بسته براي  كامًال بسته امكان پذير اس
توليد گونه هاي غني، در مقادير باالي محصوالت، مناسب هستند. 
ــر خواص ميكروجلبك  ــن فتوبيورآكتورها قادر به تغيي همچني
ــول و غلظت آن  ــرعت توليد محص ــتند؛ به عنوان مثال، س هس
ــب افزايش يابد.  ــت مناس ــد با فراهم آوردن محيط كش مي توان

ــته بايد با دقت براي هر گونه جلبك،  طراحي فتوبيورآكتور بس
با توجه به رفتار رشد و رفتار فيزيولوژيكي اش، بهينه شود[9].

ــد ميكروجلبك دو فاكتور محيطي، يكي شدت نور   در رش
ــا[11و10]، احتياج به توجه پايه اي دارند، هرچند  و ديگري دم
ــاير عوامل طراحي مانند رژيم نور، انتقال جرم، انتقال حرارت  س
ــرايط محيطى مناسب بايد تنظيم شود[13و12].  براي ايجاد ش
ــته پيشنهاد  به اين دليل انواع مختلفي از فتوبيورآكتورهاي بس
ــازگاري  ــاي مختلف ميكروجلبك س ــت كه با گونه ه ــده اس ش
داشته باشد. اين مقاله، طراحي هايي از قبيل سامانه هاي لوله اي 
افقي[14و13] تا رآكتور هاي لوله اي مارپيچي[15]، رآكتورهاي 
ــره دار[17]، پنل هاي  ــه اي حف ــاي صفح ــاري[16]، پنل ه آبش
ــامل  ــتون حباب دار[19] را ش ــودي،[18] يا س ــه اي عم صفح

مي شود.
 به طوركلي، سامانه هاي لوله اي مارپيچي افقي، مانند تركيب 
ــترين  ــتون حباب دار به عنوان بيش پنل هاي صفحه عمودي و س
طراحي هاي قابل مقياس بندي معرفي خواهند شد. بنابراين، به 
ــتون حباب دار بيشتر توجه شده  فتوبيورآكتورهاي لوله اي و س
ــيدي، ديناميك سياالت  ــت و از نظر خواص تشعشع خورش اس
ــده اند[21-19]. ولي توجه كمتري به  ــي ش و انتقال جرم بررس
ــده است[22]، كه در زير، به بررسي  رآكتورهاي صفحه صاف ش
ــه نوع فتوبيورآكتور و  انواع طراحي هاي موجود در زمينه اين س

نتايج حاصل از آن مي پردازيم.
ــازي ها در زمينة  ــي انواع طراحي ها و بهينه س ابتدا به بررس
ــم. فتوبيورآكتور  ــتون حباب دار مي پردازي فتوبيورآكتورهاي س
ستون حباب دار يك ستون است كه هوا در داخل آن دميده شده 
ــد وارد محيط مي شود.  و به همراه آن مواد غذايي الزم براي رش

براي روشنايي، در اطراف آن المپ هايي قرار داده مي شود.
ــه در طراحي فتوبيورآكتورها  ــي ك يكي از فاكتورهاي اساس
مورد توجه قرار مي گيرد، چگونگي هوادهي است كه بر بازده رشد 
تأثير به سزايي دارد، زيرا مي تواند بر ميزان اختالط و انتقال جرم 
ــد ميكروجلبك، از اين  تأثير بگذارد. مواد غذايي الزم، براي رش
طريق وارد محيط رشد مي شود. عالوه بر اين، چگونگي هوادهي 
بر توزيع مناسب نور نيز تأثير گذار است  [23]. سامانه هاي هوازي 
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ــتفاده در مقياس بزرگ دارند. مشكل  ــكالتي در هنگام اس مش
ــتون به موازات افزايش حجم محيط  اصلي بر اثر افزايش قطر س
رشد است كه محدوديت هاي فيزيكي براي شرايط رشد بهينه را 

فراهم مي آورد[23].
براي غلبه بر اين مشكل، فتوبيورآكتوري با سامانه هوادهي 
ــتون  ــت كه در اصل يك س ــده اس با چرخه داخلي طراحي ش
ــت.  ــده اس ــت كه در داخل آن لوله اي قرار داده ش حباب دار اس
ــامانه چرخش در اين فتوبيورآكتور بر اساس افت فشار ايجاد  س
ــده در انتهاي لولة هوادهي است. هنگامي كه سلول ها از لولة  ش
هوا خارج مي شوند، نيروي جاذبه غالب شده و سلول ها به طرف 

پايين حركت مي كنند[23].
ــه اين رآكتور با رآكتور ستون حباب دار معمولي،  در مقايس
ــتون  ــدار pH در اين رآكتور كمي كمتر از فتوبيورآكتور س مق
حباب دار است كه اين عامل در اثر جذب بهتر CO2 در اين نوع 
فتوبيورآكتور است. در اين نوع فتوبيورآكتور از بين رفتن سلول ها 
ــطح كمتر اتفاق مي افتد. اختالط در اين نوع فتوبيورآكتور  در س
ــت[23]. عالوه بر  ــتر اس بهتر و بنابراين، ميزان دريافت نور بيش
ــير پايين رونده سبب دريافت  ــلول ها در مس اين، حركت آرام س

ميزان نور بيشتري مي شود. 
ــنايي در فتوبيورآكتور هواده باقاعده تر  چرخه تاريكي ـ  روش
ــتون  ــت. در فتوبيورآكتور س ــاب دار معمولي اس ــتون حب از س

ــمتي از سلول ها ممكن است در منطقه تيره براي  حباب دار قس
مدت طوالني باقي بمانند و بقيه مدت زمان بيشتري در منطقه 
نوراني قرار بگيرند، كه اين پديده مي تواند سبب ايجاد تنش در 
ــلول و تغييرات مورفولوژيكي شود. همچنين، قطر سلول در  س

فتوبيورآكتور ستون حباب دار بيشتر است[24].
ــد جلبك غلظت  ــي در رش ــي ديگر از فاكتورهاي اساس يك
ــت. در اصل، انتقال جرم در  ــت اس CO2 و CO در محيط كش
فتوبيورآكتور فاكتور مهمي است كه بايد به آن توجه شود. انتقال 
جرم در رآكتور ستون حباب دار يكي از فاكتورهاي محدود كنندة 
ــد نمايي است[25]. مقاومت در مقابل انتقال جرم  اصلي در رش
ــمت هاي مختلف فتوبيورآكتور وجود دارد؛ ولي مقاومت  در قس
ــع و در محل  ــطح گاز، در فيلم ماي ــراف س ــع اط ــم ماي در فيل
واكنش در داخل ميكروجلبك عوامل كنترل كنندة سرعت رشد 

هستند[27و26]. 
ــرم، افزايش  ــراي افزايش انتقال ج ــي از بهترين راه ها ب يك
ــطح تماس گازـ   مايع با كاهش سايز ذرات پخش شده گاز در  س
ــت. يكي از فتوبيورآكتورهايي كه بدين  داخل فتوبيورآكتور اس
ــده است، فتوبيورآكتور هوازي با پخش كنندة  منظور طراحي ش
غشاى پالستيكي1 است كه حباب ريز توليد مي كند ولي شدت 
ــكل  ــش نور در آن دچار مش ــت[28] و پخ ــش كم اس اختالط

مي شود[29].

شكل1: شكل شماتيك(الف)فتوبيورآكتور هواده،(ب) ستون حباب دار 

1. BCTR: tubular photobioractor with perforated pipe as sparger
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ــه اي مارپيچي  ــكل، فتوبيورآكتور لول ــن مش ــع اي براى رف
ــال جرم و خواص  ــرفت در زمينة انتق ــايي1، با پيش با پخش غش
ــدت اختالط قابل قبول، طراحي شده است.  تجهيزات نوري و ش
اين رآكتور، بر خالف رآكتور قبلي، قابل استفاده در مقياس بزرگ 
ــت. اين فتوبيورآكتور، دو بخش دريافت كنندة نور استوانه اي  اس
ــامانة انتقال جرم را دربرمي گيرد؛ سامانه دريافت كنندة  و يك س
ــامل لولة پالستيكي است كه اطراف يك قالب استوانه اي  نور ش
ــده و با المپ هاي فلورسنت سفيد سرد روشن شده  پيچيده ش
ــت و قسمت دوم، يك ستون حباب دار است و از يك غشاى  اس
ــد، با خروجي گاز  ــري، از جنس پلي وينيل فلوراي ميان تهي فيب

نصب شده در داخل ستون تشكيل شده است[30].

شكل2: شكل شماتيك فتوبيورآكتور لوله اي مارپيچي با غشاى 
پخش كننده

ــام فتوبيورآكتور لوله اى با لوله متخلخل  رآكتور ديگري با ن
ــكل از يك ستون حباب دار  جداكننده2 نيز وجود دارد كه متش
شامل غشا است كه براي پخش گاز استفاده مي كند[32و31و28].

فتوبيورآكتور لوله اي مارپيچي با پخش غشايي سبب تغييرات 
زير مي شود:

 كاهش قطر حباب

 افزايش محتواي گاز
 افزايش ضريب كلي انتقال جرم

 افزايش زمان اختالط
 كاهش خرابي سلول

CO2 افزايش مصرف 
ــه اي مارپيچي با پخش  ــد در فتوبيورآكتور لول ــة رش  چرخ
غشايي كوتاه تر است كه سبب افزايش سرعت رشد مي شود[30].

از جملة ساير عواملى كه مي توان در گونه هاي مختلف جلبك 
در نظر گرفت، گوناگوني چسبندگي انواع مختلف دي اتم هاست. 
سامانه اي كه در اين زمينه پيشنهاد شده است، "فوتوبيورآكتور 
ــامل مويه هاي زبر پلي وينيل كلرايد است  ــت كه ش مويه دار" اس
ــم مي آورد.  ــت دي اتم ها فراه ــاس را براي نشس ــطح تم كه س
ــور دارد،  ــبيه يك شيشه ش ــاختاري ش در اصل، محور اصلي س
همچنين شامل يك سامانة هوازي است كه حركت ثابت هوا را 
ــد. در فتوبيورآكتور هوازي گونه هاي جلبك كه در  ايجاد مي كن
ــبندگي بيشتر هستند در فتوبيورآكتورهاي  طبيعت داراي چس
ــد، بهتر  ــه دار يا در واقع داراي صفحات يا اليه هايي براي رش موي
ــت توده بيشتري را توليد  ــد مي يابند و غلظت و ميزان زيس رش
مي كنند. در حالي كه دي اتم هاي با چسبندگي كمتر، بهتر است 

در فتوبيورآكتورهاي هوازي معمولي رشد يابند[33](شكل3). 
   

شكل3: شكل فتوبيورآكتور مويه دار با مويه هاي پلي  وينيل  كلرايد 
(PBB)

1. MSTR: membrane-sparged helical tubular photobioreactor
2. MCTR: Tubular photobioreactor with a membrane contactor
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يكي ديگر از انواع فتوبيورآكتورها، فتوبيورآكتورهاي لوله اي 
ــد را در رآكتورهاي لوله اي بيشتر  ــتند. متغيرهايي كه رش هس
ــايز لوله ها، اختالط و  ــرار مي دهند عبارتند از: س ــت تأثير ق تح
ــكل رآكتور بستگي دارد.  ــد كه بيشتر به ش چرخش محيط رش

فتوبيورآكتورها به دو صورت موجود هستند:
ــامل يك رديف از  ــور لوله اي ش ــوع اول، فتو بيورآكت 1) در ن
لوله هاي انتقال مستقيم ساخته شده از پالستيك يا شيشه است. 
همان طور كه در شكل (4) نشان داده شده است، اين رديف لوله 

يا رآكتور خورشيدي در محل تبديل نور خورشيد قرار دارند.

شكل4: فتوبيورآكتور لوله اي با لوله هاي افقي موازي

ــوع دوم، به جاي چينش عمودي لوله ها روي زمين  2) در ن
ــده به  مي توانند از لوله هاي انعطاف پذير يا كويل هاي پيچيده ش
ــكل مارپيچي، استفاده  ــتوانه، به منظور تشكيل ش دور يك اس

كنند (شكل 5)[34-37].
 به علت انعطاف پذيري منبع مواد غذايي در مدت رشد، فرايند 
ــن و قابل اعتمادترين فرايندها  ــته يكي از بهتري غذادهي ناپيوس
براي رشد سلولي و توليد متابوليك است. اين نوع فرايند نسبتاً 
ــطح مواد غذايي بايد به حد كافي كنترل شوند،  در جايي كه س
مناسب است[38]. مزيت ديگر اين فرايند امكان كنترل محيط 
ــت، در حالي كه سطوح  ــط غذادهي نيمه پيوسته اس فرايند توس

موادغذايي مي توانند در غلظت باال مانع رشد شوند[17].
ــاي لوله اي  ــي، رآكتوره ــتفاده از تركيبات آل ــر اس عالوه ب
مي توانند براي رسيدن به غلظت باال در فتوسنتز استفاده شوند. 
ــتر ميكروارگانيسم ها را در برابر نور  اين رآكتورها قرارگيري بيش
ــنتز است [40].  فراهم مي آورند كه تنها منبع انرژي براي فتوس
ــته  ــرايط نيـمه پيوس نمـونـه اي از فتوبيورآكتور لولـه اي كـه ش

شكل 5: فتوبيورآكتور لوله اي مارپيچي
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كنترل شده را فراهم مي آورد در شكل(6) نشان داده شده است[40].
يكي ديگر از انواع فتوبيورآكتورها، فتوبيورآكتور صفحه صاف 
ــكل(7) نمايش داده شده است كه  ــت و نوعي از آن ها در ش اس
شامل يك كيسه پالستيكي قابل تعويض است، اين فتوبيورآكتور 
صفحه صاف يك پخش كننده گازي در كف قرار دارد و 0/5 متر 

باالي آن يك مبدل حرارتي قرار داده شده است[22].
ــن فتوبيورآكتور حائز  ــي چينش در مقابل نور در اي چگونگ
اهميت است. هنگامي كه در فضاي باز قرار مي گيرد مناسب ترين 

چينش، چيدمان شرقي ـ  غربي است[22].  
ــاره شد، يكي از عواملى  همان طور كه در بخش هاي قبل اش
ــرعت هوادهي  ــت س ــي فتوبيورآكتورها مؤثر اس ــه در طراح ك

ــت. نيروي الزم (برق مصرفي) براي ايجاد حركت در قسمت  اس
ــتفاده از فتوبيورآكتورها تأثيرگذار است، زيرا هوادهي  عملياتي اس
ــبب ايجاد حركت سيال  ــت كه س در اصل يك منبع قدرت اس
ــامانه شده و سبب ايجاد پديده هــاي انتقــال مي شـود.  در س
ــراي هوادهــي در فتــوبيــورآكتـور  ميـزان نيــروي الزم بـ
ــتون حباب دار 40w/m3 و در  صفـحه صــاف 53w/m3، در س
ــت.  ــه اي 3000w/m3-2000 اس ــاي لولــ فتـوبيـورآكــتوره
ضريب انتقال حرارت در فتوبيورآكتور صفحه صاف كمي كمتر 
ــت. وليكن بزرگ ترين عيب اين رآكتور  ــتون حباب دار اس از س
ــت و مزاياي  ــلولي در اثر تنش باال در اثر هوادهي اس خرابي س
اصلي اش مصرف كم نيرو و ظرفيت باالي انتقال جرم است[22]. 

،PVC(2): فالسك ارلن ماير،(3):همزن مغناطيسي، (4):لوله،CO2شكل6: شكل شماتيك فتوبيورآكتور مارپيچي؛(1): سيلندر
.40w (5):لوله هاي نوري شيشه اي، (6):سامانه منبع هوا و شست وشو،(7):سامانه هوادهي،(8):تعدادي المپ هاي فلورسانت

شكل 7: نمودار شماتيك فتوبيورآكتور صفحه صاف
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مقايسه انواع فتوبيورآكتورها
همان طور كه قبًال اشاره شد، با توجه به طراحي هاي مختلف، 
ــتون حباب دار  ــه نوع فتوبيورآكتور لوله اي، صفحه صاف و س س

پيشنهاد شده است. 
فتوبيورآكتورهاي صفحه صاف و لوله اي در اندازه هاي بيشتر 
ــاخته مي شوند[43-41]، در حالي كه  از 1000ليتر گنجايش س
حداكثر حجم در سامانه هاي حباب دار 125ليتر، در حالت بهينه 

طراحي، است[19و44].
حذف اكسيژن در فتوبيورآكتورهاي صفحه صاف و حباب دار 
راحت تر از فتوبيورآكتورهاي لوله اي است و محدوديت هايي را در 
ــته از فتوبيورآكتورها ايجاد مي كنند. هر چند با طراحي  اين دس

مناسب مي توانيم مانع تجمع اكسيژن شويم[22].
ميزان نيروي مصرفي براي هوادهي در فتوبيورآكتور ستون 
حباب دار(40w/m3) و صفحه صاف (53w/m3) كم و در لوله اي 

زياد (3000w/m3-2000) است[22].
به رغم قدرت باال در فتوبيورآكتورهاي لوله اي، خرابي سلولي 
ــرعت  هيچ گاه در اين نوع فتوبيورآكتورها اتفاق نمي افتد، زيرا س
موجود در چرخة لوله هيچ گاه از m/s 0/5 كه نصف مقدار آستانه 
خرابي سلولي (m/s 1/4) است، بيشتر نمي شود[20]. اين عامل 
تفاوت بارز بين فتوبيورآكتورهاي ستون حباب دار، صفحه صاف 

و لوله اي است.
ــتون حباب دار و  ــالط در فتوبيورآكتورهاي س ميزان اخت
ــاي صفحه صاف  ــتر از فتوبيورآكتوره ــي بيش هوادهي داخل
ــيار زياد  ــالط در فتوبيورآكتور لولــه اي بس ــت. زمان اخت اس
ــرح صفحـه اي  ــه در ط ــت؛ در حالي ك ــن hr 100-20) اس (بي
 (60s) ــاب دار كم ــتون حب ــور س (s 150-100) و در فتوبيورآكت

است[45]. 

توزيع نور در فتوبيورآكتورها
ــكل اصلي در پرورش جلبك  ــا كه توزيع نور يك مش از آنج
ــت، در اين قسمت به طور  ــت جلبك اس در بيورآكتور ها در كش
ــكل  ــه به طراحي هايي مي پردازيم كه براي رفع اين مش جداگان

انجام شده است. 

ــيار زياد  ــدت نور در فتوبيورآكتورها بس به طور كلي اگر ش
ــود. وليكن در بيشتر سامانه هاي  ــد، مانع رشد جلبك مي ش باش
ــرورش جلبك نور فقط به 3 تا 4 اينچ باالي آب نفوذ مي كند.  پ
ــد و  ــاق مي افتد كه در طول رش ــت اتف ــده به اين عل ــن پدي اي
ــيدن نور  ــي جلبك باال مي رود و مانع رس ــر جلبك، چگال تكثي
ــود. به همين  ــمت هاي عميق تر حوضچه يا رآكتور مي ش به قس
دليل طراحي هاي مختلفي براي استفاده از نور كافي در خصوص 
ــب نيز براي توزيع  ــفتگي مناس فتوبيورآكتور وجود دارد. از آش
ــتفاده مي كنند؛ راه ديگري كه براي رسيدن نور  ــان نور اس يكس
ــرار دادن نور (صفحات نوري) در داخل  به جلبك وجود دارد، ق
ــت. صفحات نوري ورقه هايي از شيشه يا پالستيك  ــامانه اس س
هستند كه در داخل تانك غوطه ور مي شوند و در هر غلظتي نور 
ــتقيم براي جلبك فراهم مي آورند. از كلكتورهاي  را به طور مس
خورشيدي و پخش انرژي خورشيدي در روي فيلم هاي نوري در 
فتوبيورآكتورها نيز استفاده مي شود. فيبرها به عنوان توزيع كنندة 

نور براي روشن سازي جلبك ها به كار مي روند[7]. 
در ادامه به نمونه اي از طراحي هايي اشاره مي كنيم كه براي 
توزيع مناسب نور انجام شده است؛ يكي از نمونه ها اتاقك شامل 
يك دسته از ورقه هاي فيبر نوري و غشاى شبه پارچه اي مرطوب 
ــد مي كند. با استفاده از  ــت كه جلبك در آن رش ــكل8) اس (ش
ــاهاي عمودي و توزيع نور بهتر، جلبك توسط فتوسنتز در  غش

منطقه كوچك تري توليد مي شود[7].

شكل8 : اتاقك شامل يك دسته از ورقه هاي فيبر نوري و غشاى 
شبه پارچه اي مرطوب



ماهنامه تخصصي، علمي- ترويجي /  مهر -  آبان 88 / شماره 22 36

F a r a y a n d n o

ــكل است  نوع ديگري از فتوبيورآكتور، رآكتور مخروطي ش
ــطح دريافت نور دو برابر سطح نصب است.  ــطه آن س كه به واس
ــديد خورشيد در طول سطح  ــاختار اجازه مي دهد نور ش اين س
پخش شود و سبب افزايش بازده مصرف در سطح شود. با توجه 
ــت آمده، رآكتور لوله اي مخروطي شكل، بازدهي  به نتايج به دس
خيلي بيشتري نسبت به رآكتورهاي جابه جايي دارد و براي رشد 

جلبك مناسب است[46]. 

پارامترهاي مؤثر در رشد
در فتوبيورآكتورها، بايد شرايط عملياتي سامانه ها در هنگام 
ــود  ــود. عوامل مهمي كه بايد به آن ها توجه ش ــد كنترل ش رش
ــد از: ميزان نور، دما، هيدروديناميك، محتويات محيط  عبارت ان
رشد شامل نيتروژن، فسفر، آهن، سيليكون و به خصوص ميزان 
ــل اهميت آن ها  ــي عوامل مهم و عل ــه بررس ــه ب CO2. در ادام

مي پردازيم.
آزمايش ها نشان مي دهد كه ميزان pH در طول رشد افزايش 
مي يابد. يكي از علل مطرح شده براي افزايشpH آلكاليزه شدن 
ــت[47]. عامل  ــت اس ــي نيتروژنه در محيط كش ــات آل تركيب
ــتر بر آن تأكيد شده است و بيشتر مورد تأييد  ديگري كه بيش

ــط ميكروجلبك  ــت، افزايش pH بر اثر مصرف CO2 توس اس
ــد است، كه اين مصرف CO2 سبب بر هم زدن تعادل  براي رش

CO2 ـ  بي كربنات مي شود[50و49و48]. 
ــت، زيرا در  ــور حائز اهميت اس ــزان pH در فتوبيورآكت مي
ــد:  ــته باش ــت، چهار نوع حالل مي تواند وجود داش محيط كش
 CO2 كه از بين آن ها فقط CO3 ،H2CO3،-HCO3  ،CO2
ــود[51]. در pH<5، تقريباً تمام  ــده مي تواند جذب ش حل نش
 7<pH<9 ــوند، در ــكل CO2 حاضر مي ش كربن غيرآلي به ش
بي كربنات ها چيره مي شوند و در pH9 كربنات ها وجود دارند. 
حداقل غلظت CO2 در 65μM ،PH= 7/5 بايد باشد تا شرايط 
ــودCO2 .[26] مورد نياز را مي توان از نيروگاه ها  ــد فراهم ش رش
تأمين كرد كه در اين صورت مي توان از آاليندگي نيروگاه ها نيز 

كاست[1].
ــد افزايش مي يابد. افزايش  ــيژن نيز در طول رش ميزان اكس
اكسيژن احتماالً در اثر افزايش غلظت ميكروجلبك و در نتيجه 
ــازي اكسيژن در محيط رشد، به عنوان قسمتي از فرايند  آزاد س
ــغال فضاي هواي  ــت. اكسيژن حل نشده سبب اش فتوسنتز اس
اشباع براي فتوسنتز مي شود و همچنين در تركيب با شدت نور 
ــيون توليد مي شود كه به سلول حفره  خورشيدي فتواكسيداس

الف                                                     ب 
شكل 9: الف- شكل سامانه در مقياس بزرگ         ب-رآكتور لوله اي مارپيچي مخروطى شكل در مقياس آزمايشگاهي
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ــيژن از 400درصد  ــن، نبايد غلظت اكس ــيب مي زند. بنابراي آس
ــول لوله در  ــبب محدوديت ط ــد. اين عامل حتي س ــاوز كن تج

فتوبيورآكتور هاي لوله اي مي شود[1].
 عامل ديگري كه سبب از بين رفتن سلول ها مي شود، حباب ها 

در رآكتور ستون حباب دار است كه در سه منطقه اتفاق مي افتد:
1- در پخش كنندة توليد حباب

2- در منطقه اي كه حباب ها باال مي آيند
ــازي حباب ها اتفاق  ــه اي كه رهاس ــطح، در منطق 3- در س
ــبب از بين رفتن  ــتر س مي افتد. به طور كلي، حباب هاي ريز بيش

سلول مي شوند[22].
ــش مي يابد كه اين  ــوري نيز افزاي ــد ميزان ش در طول رش
افزايش بر اثر از دست رفتن آب، بر اثر هوادهي به محيط كشت، 

اتفاق مي افتد[22].
ــرعت رشد  ــد ميكروجلبك دارد. س نور نقش مؤثري در رش
ــتقيم متناسب با افزايش شدت نور، در  ميكروجلبك به طور مس
ــباع، افزايش مي يابد.  ــدت هاي بهينه تا رسيدن به سطح اش ش

افزايش بيشتر در شدت نور مانع رشد سلولي مي شود[23].
دما نيز در رشد و به خصوص در محتواي روغن جلبك تأثير 
ــد دوناليال سالينا1 دماي باال سبب  ــزايي دارد؛ مثًال، در رش به س
ــلول هاي اين گونه  افزايش نرخ كارولين بتا در محتواي روغن س

جلبك مي شود.
ــي تأثيرگذار  ــد و محتواي چرب ــز در ميزان رش ــروژن ني نيت
ــت. به عنوان مثال، گونه هاي كلرال مي توانند در فتوبيورآكتور  اس
ــي با نيتروژن پايين با محتواي ليپيد  مارپيچي پمپي، در محيط
ــد يابند. محتواي باالي ليپيد در  ــاال (58درصد)، با موفقيت رش ب
ــا از 21KJ/gr به  ــش محتـواي گرم ــبب افزاي كلــرال ولگارس س
28KJ/gr مي شود، اما، به علت بازده پايين زيست توده، بازيافت 
انرژي بيشتري در محيط كنترل شده بيورآكتور به دست مي آيد. 

روشن است كه رشد ميكروجلبك در محيط نيتروژن احتياج به 
بهينه سازي دارد[24].

ــد جلبك مي توانند  ــي، فاكتورهاي مؤثر بر رش ــه طور كل  ب
ــبب تغييرات مورفولوژيكي در جلبك ها شوند. به عنوان مثال،  س
فاكتورهايي نظير دماي باال؛ كمبود مواد مغذي شامل نيتروژن، 
منيزيم، فسفات و سولفات و همچنين شدت نور باال سلول هاي 
ــلول هاي قرمز در جلبك ها تبديل مي كند.  گياهي سبز را به س
ــن عوامل بر ميزان محتواي روغن نيز تأثير گذارند. غلظت كم  اي
نيتروزن سبب افزايش تجمع زيست توده مي شود. افزايش شدت 

نور سبب افزايش تعداد سلول ها مي شود[24]. 
بنابراين، در طراحي فتوبيورآكتورها بايد حالت بهينة هر يك از 
اين عوامل براي گونه جلبك خاص به دست آيد تا بتوانيم به غلظت، 

مقدار و محتواي بهينه از روغن در ميكروجلبك دست يابيم.

نتيجه گيري
 انواع فتوبيورآكتورها عبارت اند از: تانك هاي داراي منبع نور، 
ــه هاي پلي اتيلن، لوله هاي پالستيكي يا شيشه اي كه تحت  كيس
ــاب دار، فتوبيورآكتورهاي  ــتون حب عنوان فتوبيورآكتورهاي س
ــوند.  ــاي لوله اي معرفي مي ش ــاف و فتوبيورآكتوره ــه ص صفح
ــد با يكديگر  ــرايط رش جلبك ها به طور كلي از نظر محيط و ش
ــا بايد به اين نكته توجه  ــي فتوبيورآكتوره متفاوت اند. در بررس
ــود؛ فاكتورهاي مؤثر بر رشد جلبك نظير نور، دماي مناسب،  ش
ــيد كربن، آب و نمك هاي معدني شامل نيتروژن، فسفر،  دي اكس
آهن و گاهي سيليكون مي توانند سبب تغييرات مورفولوژيكي در 
جلبك ها شوند. بنابراين، در طراحي فتوبيورآكتورها بايد حالت 
ــت  ــر يك از اين عوامل براي گونه جلبك خاص به دس بهينة ه
ــه از روغن در  ــه غلظت، مقدار و محتواي بهين ــد تا بتوانيم ب آي

ميكروجلبك دست يابيم.

1. Dunaliella Salina
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چكيده
نرم افزار بازرسى بر مبناى ريسك1 (آربي آي) مطابق با روش  API 581 نسخه 2008 توليد و با استفاده از آن فناورى آربي آي 
ــگاه آبادان اجرا شده است. هدف از اجراى اين طرح، بهينه سازى برنامه هاى بازرسى، افزايش بازه  ــفرى پااليش در واحد تقطير اتمس
زمانى بين بازرسى ها و همچنين مديريت ريسك تجهيزات و سامانه لوله كشى فرايندى اين واحد بوده است. نتايج به دست آمده از 
تحليل ريسك نشان داد كه در زمان انجام تحليل، 13درصد از مجموع تجهيزات در منطقه بحرانى قرار دارند كه بايد در اسرع وقت 
مورد بازرسى قرار گيرند. همچنين بازه بازرسى 31/65درصد از تجهيزات با توجه به طرح بازرسى فعلى كمتر از 36 ماه بود. با توجه 
به روش هاى فعلى بازرسى مورد استفاده در اداره بازرسى فنى اين شركت و براي بيشتر نشدن سطح ريسك آن ها از ريسك قابل 
پذيرش، بايد در فواصل كمتر از 36 ماه مورد بازرسى قرار گيرند. براي افزايش بازه زمانى بين بازرسى ها، طرح بازرسى جديدى با 
توجه به سطح ريسك و مكانيزم هاى تخريب فعال يا محتمل دستگاه شناسايى و پيشنهاد شد. با به كارگيرى طرح  بازرسى جديد، 
ــتفاده از روش هاى بازرسى حين  ــتر از 60 ماه خواهد بود. براى ديگر تجهيزات نيز اس ــى 88/08درصد از تجهيزات بيش بازه بازرس
سرويس2 پيشنهاد شده است تا بتوان بازه بين تعميرات اساسى را از سه الى چهار سال فعلى تا پنج سال افزايش داد بدون اينكه 

سطح ريسك كل واحد از محدوده قابل پذيرش بيشتر شود.

واژگان كليدى: بازرسى بر مبناى ريسك، كاهش هدف، ريسك هدف، طرح ريزى نقشه بازرسى

اجراى طرح پژوهشى توليد نرم  افزار بازرسى بر مبناى ريسك (RBI) در
 شركت پااليش نفت آبادان

* mzahiri45@yahoo.com
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تاريخ دريافت: 87/7/7          تاريخ پذيرش: 88/8/6

مقدمه 
استراتژى هاى مورد استفاده براى طراحى نقشه هاى بازرسى 
ــتخوش تحوالتى  تجهيزات واحدهاى فرايندى در طول زمان دس
شده است كه جديدترين آن ها استفاده از فناورى بازرسى بر مبناى 
ــت[1]. در اين فناوري از ريسك به عنوان  ــك (آربي آي) اس ريس
مبنايى براى اولويت بندى و مديريت فعاليت هاى بازرسى استفاده 

ــيارى از واحدهاى پااليشگاهى و  ــود [1-3]. تاكنون در بس مى ش
پتروشيمى دنيا از فناوري آربي آي براي بهينه سازى برنامه بازرسى 
ــده استفاده شده است  و كاهش ازكارافتادگى هاى پيش بينى نش
[4-9]. يكى از مهم ترين نتايج قابل لمس استفاده از اين فناورى 
كاهش هزينه هاى بازرسى در كنار بهبود سطح ايمنى است [10].
نقشه  هاى بازرسـى براي تشخيص و ارزيـابى عيوب موجود 
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ــوند.  ــرويس دهى، طراحى و اجرا مى ش در تجهيزات در حال س
طيف وسيعى از نقشه  هاى بازرسى از ديدگاه ميزان كارايى آن ها 
وجود دارد. در يك سوى اين طيف نقشه  هاى بازرسى قرار دارند 
ــى روى نواحى حساس متمركز  كه در آن ها فعاليت هاى بازرس
ــوى ديگر طرح هايى قرار دارند كه در آن ها  ــت. در س ــده اس ش
ــگاهى فقط هنگامى بازرسى و تعمير مي شوند  تجهيزات پااليش
ــدوده ميانى اين  ــند. در مح ــده باش كه دچار ازكارافتادگى1 ش
ــرار مى گيرند كه تمامى تجهيزات طبق  طيف نيز برنامه هايى ق
ــتفاده از چند روش محدود  ــده و با اس يك برنامه زمان بندى ش
ــنجى آلتراسونيك يا راديوگرافى است)  (كه معموالً ضخامت س

بازرسى مى شوند [2].
ــى بر مبناى ريسك اين قابليت را دارد كه هزينه هاى  بازرس
بازرسى را كاهش دهد [10]. براى اين منظور بازرسى بر مبناى 
ــك سامانه اي را براى اولويت بندى بازرسى ها فراهم مى كند  ريس
تا فعاليت هاى بازرسى به صورتي بهينه بر روى تجهيزاتى متمركز 
ــتند [1و2]. در اين حالت  ــود كه داراى ريسك باالترى هس ش
تجهيزاتى كه ريسك باالترى دارند (و معموالً حدود 20 درصد از 
كل تجهيزات هر واحد پااليشگاهى را تشكيل مى دهند) بيشتر 
ــى  ــورد توجه قرار گرفته و از روش هاى دقيق ترى براى بازرس م
آن ها استفاده مى شود، در حالى كه تجهيزات با ريسك كمتر به 
گونه اى بازرسى مى شوند كه متناسب با سطح ريسك آن هاست.

تاكنون روش هاى مختلفى براى استقرار يك سامانه آربي آي 
ارائه شده است. مهم ترين اين روش  ها مربوط به انستيتوى نفت 
آمريكا (API) و انجمن مهندسين مكانيك آمريكا (SME) است. 
روش اي پي آي بيشتر در صنايع هيدروكربنى مورد استفاده قرار 
ِ اس ام ايي در ديگر صنايع مانند  ــه از روش ا مى گيرد، در حالى ك
ــوط لوله و غيره كه با  ــازى، خط نيروگاه ها، كارخانه هاى كاغذس

ظروف تحت فشار سروكار دارند استفاده مى شود [11].
ــامانه بازرسى بر مبناى  ــتقرار س در تحقيق حاضر براى اس
ــگاه نفت آبادان از  ــفرى پااليش ــك در واحد تقطير اتمس ريس
روش اي پي آي آربي آي استفاده شده است. وظيفه واحد تقطير 
ــفرى پااليشگاه آبادان جداسازى روزانه 180/000 بشكه  اتمس

ــه محصوالت تقطير و  ــمارى اهواز و تبديل آن ب نفت خام آس
ــت. اين واحد در اواسط دهه 50  ــماند تقطير اتمسفرى اس پس
ــال 1385، در طرح نوسازى و افزايش  ــد و در س راه اندازى ش
ظرفيت، تغييرات الزم براي به سازى و افزايش ظرفيت بر روى 
آن انجام شد. در 30 سال گذشته، تجهيزات مكانيكي اين واحد 
ــال يك بار مورد بازرسي و  ــط هر سه الى چهار س به طور متوس
تعميرات اساسى قرار گرفته اند. اما تاكنون از استراتژي مدونى 
ــى، با توجه  ــن و يا تغيير اين بازه هاى زمانى بازرس براي تعيي
ــده است. بنابراين،  ــرايط عملياتي تجهيزات، استفاده نش به ش
ــطح  ــتقرار آربي آي در اين واحد، ارزيابي س مهم ترين هدف اس
ــي آن ها  ــازي برنامه بازرس ــك فعلي تجهيزات و بهينه س ريس
ــت. به اين منظور،  ــك محاسبه شده اس ــاس سطح ريس بر اس
ــروف و مبّدل هاى  ــامل انواع برج، ظ ــار ش تجهيزات تحت فش
ــى اين  ــامانه لوله كش حرارتى و همچنين كليه خطوط لوله س
ــداف اصلى اين  ــك قرار گرفته اند. اه ــد مورد ارزيابى ريس واح

تحقيق عبارت بودند از:
ــخه 2008  ــزار بومى آربي آي مطابق با نس ــد نرم اف 1. تولي
ــام نيازهاى ادارات  ــه نحوى كه تم ــتاندارد اي پي آي 581 ب اس
بازرسى فنى پااليشگاه هاى كشور را براى استقرار فناورى آربي آي 
ــور را از نرم افزارهاى  ــاخته و صنعت نفت و گاز كش ــرآورده س ب

مشابه خارجى بى نياز سازد.
ــده در  ــراى فناورى آربي آي با كمك نرم افزار توليد ش 2. اج
ــاط ضعف و قوت  ــادان براي تعيين نق ــركت پااليش نفت آب ش
نرم افزار با هدف توليد نرم افزارى رقابت پذير با نمونه هاى مشابه

ــتورالعمِل2 اجراى آربي آي در صنايع  3. تدوين بهترين دس
نفت و گاز كشور با توجه به شرايط بومى صنعت كشور

4. با توجه به تفاوت ماهيت خوراك، فناوري، شرايط جوى، 
ــع نفت و گاز  ــى صناي ــزى تعميرات و بازرس ــگ برنامه ري فرهن
كشور و تأثير چشم گير اين فاكتورها در عدم قطعيت مربوط به 
محاسبات ريسك، يكى ديگر از اهداف اين طرح كمك به تدوين 
ــتانداردى ملّى براي اجراى فناورى آربي آي در صنايع نفت،  اس

گاز و پتروشيمى كشور است.

1. Failure 2. Best Practice
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روش انجام تحقيق
اجراى طرح شامل دو فاز مجزاست. فاز اول طراحى و توليد 
ــود. فاز دوم با استفاده از نرم افزار توليد  ــامل مي ش نرم افزار را ش
ــرايط عملياتي، نوع  ــود. با توجه به ش ــده آربي آي اجرا مي ش ش
سيال، جنس تجهيزات و سوابق ازكارافتادگي آن ها، مكانيزم هاي 
ــد. تحليل  ــخص ش تخريب (فعال و محتمل) در هر تجهيز مش
خوردگى و شناسايى مكانيزم هاى تخريب فعال شامل دو مرحله 

اصلى بود كه عبارت اند از:
مرحله اول: تعريف لوپ هاى خوردگى1 و تقسيم بندى سامانه 

لوله كشى 
ــاى خوردگى به منظور  ــر از تعريف لوپ ه در تحقيق حاض
طرح ريزى نقشه  هاى بازرسى و تعيين نوع مكانيزم هاى خوردگى 
ــده است. لوپ  ــى استفاده ش ــامانه لوله كش فعال/محتمل در س
ــت از گروهى از اجزاى  ــى (يا مدار خوردگى) عبارت اس خوردگ
ــده اند و در  ــى كه از جنس مشابهى ساخته ش ــامانه لوله كش س
ــانى قرار بگيرند و از لحاظ نوع و  ــرايط عملياتى يكس معرض ش
ميزان فعاليت مكانيزم هاى تخريب نيز وضعيت مشابهى داشته 
باشند. سامانه لوله كشى واحد تقطير اتمسفرى پااليشگاه آبادان 
روى دياگرام هاى جريان فرايندى2 اين واحد به 59 لوپ خوردگى 

تقسيم شدند. 
مرحله دوم: تعيين مهم ترين مكانيزم هاى تخريب فعال

در اين مرحله، شش مكانيزم اصلى تخريب فعال/محتمل در 
واحد تقطير اتمسفرى پااليشگاه آبادان مشخص شدند. همچنين 
ــامانه  پارامترهاى كنترل كننده خوردگى در تيوب هاى كوره ، س
لوله كشى، برج تقطير، باالسرى برج ها و ديگر تجهيزات اين واحد 

مورد بررسى قرار گرفت.
ــك مطابق با نسخه 2008 استاندارد اي پي آي   تحليل ريس
581 روى تعداد 218 عدد از تجهيزات اين واحد اجرا شد. انواع 
ــه در اين پروژه مورد تحليل قرار گرفته اند  و تعداد تجهيزاتي ك

مطابق با جدول (1) است.
از آنجايي كه شرايط فعاليت مكانيزم هاي تخريب در قسمت 
ــل و تيوب سايد مبدل هاي حرارتي با يكديگر متفاوت است،  ِش
ــل قرار گرفته اند.  ــمت ها به صورت جداگانه مورد تحلي اين قس

ــاخت (فلز)  ــيال/ماده س بعضى از ظروف كه از لحاظ تركيب س
ــد نيز به قطعات مجزا  ــابهى ندارن در نقاط مختلف وضعيت مش
ــيم شدند؛ به عنوان مثال، برج تقطير V-101 كه از داخل  تقس
ــمت پايين، وسط و باال جنس ِكلدينگ متفاوتى دارد، به  در قس
سه بخش مجزا تقسيم شد. بدين ترتيب، در مجموع تعداد 295 

تحليل ريسك انجام پذيرفت.
ــه ريسك و تعيين  ــك به عنوان ابزار مقايس از ماتريس ريس
بازه زمانى بازرسى ها استفاده  شده است. ماتريس ريسك عبارت 
است از: يك ماتريس 5×5 كه محور افقي نشان دهنده پيامدهاي 
ناشي ازكارفتادگي و محور عمودي آن نشان دهنده احتمال وقوع 
ازكارافتادگي است(شكل1). پس از محاسبه ريسك هر تجهيز، 
ــك مشخص مى شود. همان گونه  موقعيت آن روي ماتريس ريس

جدول 1: تعداد انواع تجهيزات تحليل شده
تعداد تحليل شدهنوع تجهيز

37ظروف
67مبدل حرارتى
114سامانه لوله كشى

218جمع كل تجهيزات تحليل شده

شكل 1: ماتريس ريسك
1. Corrosion Loops 2.  Process Flow Diagram (PFD)
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كه در شكل نشان داده شده است، اين ماتريس توسط رنگ هاى 
مختلف به چهار ناحيه مجزا تقسيم شده است. اين چهار ناحيه 
عبارت اند از: منطقه بحراني، منطقه غير قابل قبول، منطقه قابل 
قبول و منطقه كامًال ايمن. هرچه به سمت گوشه راست و باالي 

ماتريس حركت كنيم، به منطقه بحراني نزديك تر مي شويم.
در مرحله آخر نقشه هاى بازرسى براى تجهيزات تحليل شده 
ارائه شدند و مكانيزم هاى تخريب فعال يا محتمل، تكنيك هاى 
پيشنهادى بازرسى و تاريخ انجام بازرسى بعدى هر تجهيز با توجه 
به سطح فعاليت مكانيزم هاى تخريب تعيين مي شوند. به منظور 
تعيين زمان بازرسى تجهيزات از تعريف معيار «ريسك هدف» 
ــت كه عبارت اند از: رسيدن ريسك تجهيز به  استفاده شده اس
ــرش (به عنوان مثال، خط  ــك قابل پذي مقدار حد بحرانى ريس
سياه رنگ در شكل1). ريسك نيز با توجه به دستورالعمل هاى 
ــتاندارد اي پي آي 581 بر حسب ريسك مالى  نسخه 2008 اس
ــدارى با توجه به  ــى و نگه ــدار هزينه قابل پذيرش بازرس (مق
ــازمان) و همچنين  ــك محاسبه شده يك تجهيز براى س ريس
ريسك مساحت متأثر از نشت سيال درون تجهيزات تحت فشار 

محاسبه و نمايش داده شد [3و12].

نتايج و بحث
تحليل خوردگى و ديگر مكانيزم هاى تخريب

مكانيزم هاى اصلى تخريب فعال در اين واحد عبارت بودند از:
ــي يو آي) ناشى از جمع شدن آب    خوردگي زير عايق1 (س
ــى ها  ــاي حرارتي يا عايق هاي ضد آتش لوله كش در زير عايق ه
ــري يا كاهش اين نوع  ــار. بهترين راه جلوگي و ظروف تحت فش
ــب، نگهداري  ــي مناس ــامانه پوشش خوردگي، اعمال رنگ يا س

مناسب عايق ها و درزبندي بدون نقص آن ها است. 
ــاي قليائي يا  ــي از تمركز نمك ه ــي موضعي ناش   خوردگ
ــرايط تبخير  ــتيك (NaOH يا KOH) كه معموالً در ش كاس
ــوب پيش گرم كننده ها، تيوب هاى  ــرارت زياد در تي يا انتقال ح
ــس فوالدهاي  ــده از جن ــاخته ش ــا و خطوط انتقال س كوره ه
كربني، فوالدهاي كم آلياژ و فوالدهاي زنگ نزن سري300 اتفاق 

ــذف آب مخازن ذخيره نفت  ــازى و ح مى افتد. عمليات جداس
ــود تا ميزان  خام و عمليات نمك زدايى نفت خام بايد بهينه ش
ــرج تقطير به كمترين  ــود در خوراك ورودي به ب كلرايد موج

مقدار ممكن برسد.
  بروز خوردگي اسيد نفتنيك در تيوب هاي كوره و خطوط 
ــرعت باال،  ــى در نواحى داراى س ــامانه هاى لوله كش ــال، س انتق
ــيال،  ــا جريان توربوالنس يا تغيير در جهت حركت س نواحى ب
ــيرها،  زانويي ها، سه راهي ها و  ــطوح داخلي پمپ ها، ش مانند س
كاهنده ها و همچنين آشفتگى رژيم سيال مانند گرده جوش ها 
و يا ترموِول ها در محدوده خاصي از برش هاي نفتي حاوى اسيد 
ــام مختلف براي كاهش  ــك. با مخلوط كردن نفت هاى خ نفتني
ــيد  ــش ميزان گوگرد، خوردگي اس ــيدى2 يا افزاي عدد كل اس

نفتنيك كاهش مى يابد.
ــيون روي لوله ها و تجهيزات دماي    بروز پديده سولفيداس
بااليي كه در معرض محيط هاي گوگردي هستند. براي افزايش 
ــيون، بايد از آلياژهاي  ــر بروز پديده سولفيداس مقاومت در براب

حاوي كروم باالتر استفاده كرد. 
ــى تيونيك در  ــيد پل ــى از اس ــى ناش   بروز خوردگى تنش
آلياژها به هنگام راه اندازي، توقف واحد و يا در حين بهره برداري 
ــكيل اسيدهاي سولفوره به  تجهيزات و در حضور هوا و آب. تش
ــور آب و هوا بر روي  ــولفيدي و حض ــته هاي س علت وجود پوس
ــر به بروز خوردگي  ــطوح فوالدهاي زنگ نزن، مي تواند منج س
ــماره RP-0170 كليه  ــي شود. استاندارد اِن اِسي ايي به ش تنش
ــروز اين نوع  ــگيرى از ب ــاي الزم را در خصوص پيش راهنمايي ه

خوردگى ارائه كرده است.
ضامن عملكرد مؤثر سامانه كنترل خوردگى، عملكرد مناسب 
ــت. در اين راستا اقدامات پايش و نگهدارى زير پيشنهاد  آن اس

مي شود:
pH توسط سامانه تحليل پيوسته pH پايش  

ــت.  ــدار كلر موجود در نفت خام تا حد زيادى متغير اس  مق
ــرى، مقدار خنثى كننده مورد نياز و  بنابراين غلظت HCl باالس
pH نيز با گذشت زمان تغيير مى كند. تحليل پيوسته pH براى 

1.  Corrosion Under Insulation 2. Total Acid Number (TAN)
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بررسى و مقابله با اين مشكل الزم است.
pH نگهدارى و كاليبراسيون منظم تحليل گر  

از آنجايى كه pH در محل اكوموالتور آب اندازه گيرى   
ــود دارد، براى  ــود، روغن و ذرات جامدى كه در آنجا وج مى ش
ــرى و نمونه گيرى،  ــتگاه هاى اندازه گي ــرد بدون نقص دس عملك
مزاحمت ايجاد مى كند. بنابراين سامانه تحليل گر pH باالسرى 
واحد تقطير بايد به بهترين حالت طراحى شده باشد تا اثرات اين 

آلودگى ها به حداقل برسد و صحت اندازه گيرى ها افزايش يابد.
  عالوه بر تحليل مداوم pH، بايد سامانه تزريق آمونياك 
ــيد باالسرى، بايد ميزان  ــود. با نوسان غلظت اس نيز كنترل ش
ــبى  ــا pH در محدوده مناس ــود ت ــق آمونياك كنترل ش تزري

قرارگيرد.
  نگهدارى كليه پمپ هاى تزريق ماده شيميايى، فلومترها و 
ابزار دقيق به نحوى كه وجود يك سامانه قابل اطمينان و مداوم 

منبع آمونياك (يا كاستيك)، تضمين شده باشد.
  بهترين روش براى تنظيم مقدار آمونياك تزريقى و تنظيم 
دقيق pH، استفاده از سامانه كنترل حلقه بسته1 است. با مجهز 
كردن سامانه pH مى توان مقدار آمونياك تزريقى را كنترل كرد 
تا تغيير در كنترل ها به طور اتوماتيك انجام گيرد. به طور واضح، 
اين سامانه تنها در جايى كه تحليل گر روى خط2 و يك سامانه 
تزريق كننده آمونياك قابل اطمينان وجود داشته باشد، قابل اجرا 
خواهد بود. با اجراى اين عمل و تكميل حلقه و بسته شدن آن، 
كنترل هاى دوره اى به منظور اطمينان از عملكرد صحيح سامانه 

الزم است.
  پايش مقدار نمك موجود در نفت خام نمك زدايى شده و 

ميزان كلر موجود در آِب دراِم اكوموالتور.
ــته خوردگى با قراردادن پروب ها در خروجى    پايش پيوس
و ورودى مبدل هاى باالسرى و ديگر مناطق مستعد به خوردگى

ــرايط  ــر تغييرات احتمالى در ش ــودن در براب ــيار ب   هوش
ــت نياز به افزايش پايش ها و تغيير برنامه  فرايندى كه ممكن اس
كنترل خوردگى باشد، نظير هرگونه تغيير در دماى خط انتقال 

بخار باالسرى.

ــى باالسرى به منظور تشخيص  ــى سامانه لوله كش   بازرس
هرگونه نقص در برنامه كنترل خوردگى.

طرح ريزى نقشه  هاى بازرسى
ــازى آربي آي، ارائه نقشه  هاى بازرسى  خروجى اصلى پياده س
است. نقشه بازرسى براى هر تجهيز به صورت مجزا ارائه خواهد 

شد كه بايد شامل چهار مورد زير باشد:
ــوع يا محتمل  ــب در حال وق ــاي تخــري ــوع مكــانيزم ه 1. ن

 (What to inspect?)
 (Where to inspect?) 2. محل وقوع تخريب

 (How to inspect?) 3. روش بازرسي جهت شناسايي تخريب
 (When to inspect?) 4. بازه هاي زماني بين بازرسي

ــزى تعميرات  ــدى اداره برنامه ري ــه زمان بن ــق با برنام مطاب
ــفرى  ــگاه آبادان، تاريخ بعدى اورهال واحد تقطير اتمس پااليش
ــده است. مطابق با تاريخچه  ــت ماه 1389 مقرر ش در ارديبهش
ــفرى هر سه يا چهار سال  ــى، واحد تقطير اتمس تعميرات اساس
براي انجام تعميرات اساسى از سرويس خارج مى  شود. شكل(2) 
ــع تاريخ هاى  ــتر3) نمودار توزي ــك مس ــى نرم افزار ريس (خروج
ــفرى را با توجه به برنامه  ــى بعدى تجهيزات واحد اتمس بازرس
ــى (ميزان اثربخشى بازرسى) نشان مى دهد. مطابق  فعلى بازرس
ــى بعدى 11/92درصد تجهيزات كمتر  اين نمودار، تاريخ بازرس
ــت كه در واقع نشان دهنده تجهيزات بحرانى اين  از 12 ماه اس
ــى بعدى 19/73 درصد  ــد. همچنين تاريخ بازرس واحد مى باش
ــه در نمودار  ــت. همان گونه ك ــزات بين 12 تا 36 ماه اس تجهي
ــاهده مى  شود، تاريخ بازرسى بعدى 58/26 درصد تجهيزات  مش
برابر با 10 سال است. اين دسته از تجهيزات، تجهيزاتى هستند 
ــى آن ها را تا دو اورهال (يعنى 10 سال)  كه مى توان بازه بازرس
ــك آن ها در اين فاصله زمانى وارد  افزايش داد، بدون آنكه ريس
منطقه غيرقابل قبول شود. به طور خالصه، مطابق با برنامه كنونى 
ــى فنى، تاريخ بازرسى  ــتفاده در اداره بازرس ــى مورد اس بازرس
ــفرى كمتر از 36 ماه  31/65 درصد تجهيزات واحد تقطير اتمس

است كه بايد در اين بازه مورد بازرسى قرار گيرند.

1.  Closed Loop Control
2. on-line

3. Risk Master
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ــى تجهيزات واحد  ــكل (3) توزيع بازه هاى بازرس نمودار ش
تقطير را در صورت استفاده از طرح بازرسى پيشنهادى آربي آي 
ــده قابليت ارائه تكنيك هاى  ــان مى دهد. نرم افزار طراحى ش نش
ــى دارد.  ــى مورد نياز را به منظور افزايش بازه هاى بازرس بازرس
ــن منظور، با توجه به اينكه تاريخ اورهال بعدى واحد تقطير  بدي
ــت 1389 تنظيم شده است، با هدف افزايش بازه  براى ارديبهش
ــى به مدت پنج سال، تاريخ اورهال بعدى  زمانى تعميرات اساس
ــفند1394، وارد نرم افزار شد. نرم افزار  اين واحد در تاريخ اول اس
ــك هدف تجهيزات مختلف،  ــك و ريس با توجه به معادله ريس
ــاز) را براى  ــى مورد ني ــى (و ميزان اثربخش تكنيك هاى بازرس
مكانيزم هاى تخريب هر تجهيز به نحوى كه بازه زمانى بازرسى 
به پنج سال افزايش يابد، محاسبه كرده است. در اين نمودار، سه 

نكته قابل بررسى است:
ــى 88/08درصد  ــكل (3)، بازه بازرس ــق نمودار ش 1. مطاب
تجهيزات پنج سال يا بيشتر است. اين به معناى كاهش قابل توجه 
ريسك اين تجهيزات با اعمال نقشه بازرسى پيشنهادى آربي آي 
است. بنابراين، براى اين دسته از تجهيزات، با سطح اطمينان قابل 
قبولى مى توان بازه بازرسى را به پنج سال افزايش داد. همچنين، 
ــال محاسبه شده  ــى آن ها 10 س براي تجهيزاتى كه بازه بازرس
ــت، مى توان يك اورهال در ميان بازرسى كرد. اين امر بيانگر  اس
ــى و  مزيت اصلى فناورى آربي آي براي كاهش هزينه هاى بازرس

تعميرات سازمان است.
ــده است، 11/92  ــخـص ش 2. همـان طور كه در نمودار مش
ــى كمـتر از پنـج سـال دارند.  درصــد تجهـيزات بــازه بازرس

شكل 3: توزيع بازه هاى بازرسى تجهيزات واحد تقطير 100 در صورت استفاده از نقشه بازرسى پيشنهادى نرم افزار

شكل 2: توزيع تاريخ هاى بازرسى بعدى تجهيزات واحد 100 با توجه به برنامه فعلى بازرسى
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ــته از تجهيزات، با هيچ  ــه براى اين دس ــت ك اين به آن معناس
ــى)  ــرفته ترين تكنيك هاى بازرس ــى (حتى پيش تكنيك بازرس
ــك را تا ميزانى كاهش داد كه بتوان تاريخ  نمى توان سطح ريس
ــال تنظيم كرد. اين تجهيزات  اورهال بعدى را به ميزان پنج س
كه درواقع تجهيزات بحرانى واحد هستند، شامل دو دسته كلى 
مى باشند: دسته اول تجهيزاتى است كه ميزان پيشروى تخريب 
ــه اقدام فورى غير از اقدامات  ــت كه نياز ب در آن ها در حدى اس
ــى دارند. براى اين دسته از تجهيزات، با توجه به وضعيت  بازرس
تجهيز و پيشروى مكانيزم تخريب در آن، اجراى يكى از اقدامات 

زير پيشنهاد مي شود:
 تغيير جنس و استفاده از مواد مقاوم تر

 تعويض تجهيز يا خط لوله
ــرويس  ــراى س ــودن ب ــب ب ــاى مناس ــام ارزيابى ه  انج

دهى1(اف اف اِس) و ارزيابي دقيق عمر باقيمانده تجهيز
 تعبيه تجهيز يدك

 تغيير در شرايط عملياتي
ــك آن ها،  ــته دوم تجهيزاتى بودند كه مؤلفه غالب ريس دس
ــته از تجهيزات،  ــورد اين دس ــت. در م ــد ازكارافتادگى اس پيام
ــك كه بر مؤلفه پيامد ازكارافتادگى  اجراى اقدامات كاهنده ريس
تأثير گذارند، پيشنهاد مي شود. اين دو دسته از تجهيزات باعث 
ــاله اورهال هاى واحد تقطير  ــكل در تنظيم بازه پنج س بروز مش

ــازه اورهال هاى واحد  ــن، براي اين كه بتوان ب ــوند. بنابراي مى ش
تقطير را پنج ساله تنظيم كرد، پيشنهاد مي شود براى اين دسته 
ــت، از  ــبه كرده اس ــزات در تاريخى كه نرم افزار محاس از تجهي
ــه»2 (بدون نياز به توقف و  ــى از خارج قطع تكنيك هاى «بازرس
ــتفاده شود و سپس در تاريخ اورهال بعدى  باز كردن تجهيز) اس
ــنهادى نرم افزار، بازرسى هاى بعدى   واحد، مطابق با برنامه پيش

روى اين تجهيزات انجام پذيرد. 
ــكل (3)، بازه بازرسى5/04 درصد از  3. با توجه به نمودار ش
تجهيزات بين صفر تا دوازده ماه قرار مى گيرد. اين تجهيزات جزء 
بحرانى ترين تجهيزات اين واحد بوده و ريسك آن ها را نمى توان 
تنها با استفاده از فعاليت هاى بازرسى كاهش داد. ميزان پيشروى 
ــت كه نياز به اقدام فورى  تخريب در اين تجهيزات در حدى اس

غير از اقدامات بازرسى دارند. 

مقايسه ميزان كاهش ريسك و تحليل سود اجراى پروژه آربي آي
ــنهاد شده توسط  ــى پيش ــه بين طرح بازرس براي مقايس
ــى مورد استفاده در اداره بازرسى  آربي آي و طرح فعلى بازرس
ــك تاريخ  ــك را در ي ــوان ميزان ريس ــگاه، مى ت ــى پااليش فن
ــى فوق محاسبه كرد و  ــخص با توجه به دو برنامه بازرس مش
ميـزان كاهش ريسـك حاصل از به كارگــيرى طــرح بازرسى 
پيشنـهادى توسط آربي آي را مشــخص كــرد. مطلـب فــوق 

شكل 4: منحنى تغييرات فاكتور تخريب بر حسب زمان براى پوسته مبدل حرارتى E-118 H (الف) در صورتى كه از 
نقشه فعلى براى بازرسى استفاده شود، (ب) در صورتى كه از نقشه پيشنهادى براى بازرسى استفاده شود.

1.    Fitness-for-Service assessments 2. Non-intrusive
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ــك مستر  ــكـل(4) كه يكى از خروجى هاى نرم افزار ريس در ش
است، نشان داده شده است. در اين شكل منحنى تغييرات فاكتور 
 E-118 H ــت زمان براى پوسته مبّدل حرارتى تخريب با گذش
ــت. همان طور كه مشاهده مى شود، در يك  نشان داده شده اس
تاريخ مشخص (به عنوان مثال28شهريور1394) ميزان ريسك 
ــه پيشنهادى كمتر از حالتى  ــتفاده از نقش تجهيز در صورت اس

است كه از نقشه فعلى براى بازرسى استفاده شود.
ــبات فوق را  ــت انجام محاس ــتر قابلي ــك مس نرم افزار ريس
ــى پيشنهادى در يك  ــه بازرسى فعلى و نقشه بازرس براى نقش
ــك با توجه به  ــه ريس ــواه و ارائه نمودارهاى مقايس ــخ دلخ تاري

دستورالعمل هاى استاندارد اي پي آي 581 نسخه 2008 دارد. در 
پروژه جارى اين تاريخ برابر با فروردين 1394 در نظر گرفته شده 
ــت و با توجه به آن محاسبات فوق انجام شده است كه نتايج  اس
ــكل هاى(5و6)  ــك در ش آن براى 25 تجهيز داراى باالترين ريس
ــك مالى و ريسك بر مبناى مساحت تحت  به ترتيب براى ريس
ــت. از اين قابليت مى توان به عنوان  ــده اس ــان داده ش تأثير نش
ــيل سودآورى اجراى فناورى  ابزار كارآمدى جهت تحليل پتانس

آربي آي استفاده كرد.
ــك تك تك اجزاى هر واحد مى توان ريسك  از مجموع ريس
ــك كل واحد 100 در  ــبه كرد. ميزان ريس كل واحد را محاس

شكل 5: مقايسه ريسك مالى 25 تجهيز داراى بيشترين ريسك در تاريخ فروردين ماه 1394 در صورت استفاده از طرح بازرسى پيشنهادى 
(CBI) (آربي آي) و در صورت استفاده از نقشه بازرسى فعلى

شكل 6: مقايسه ريسك بر مبناى مساحت تحت تأثير براى 25 تجهيز داراى بيشترين ريسك در تاريخ فروردين ماه 1394 در صورت 
(CBI) استفاده از نقشه بازرسى پيشنهادى (آربي آي) و در صورت استفاده از نقشه بازرسى فعلى



49ماهنامه تخصصي، علمي- ترويجي /  مهر -  آبان 88 / شماره 22

F a r a y a n d n o

ــى در  ــه هاى بازرس ــا توجه به هر يك از نقش ــخ مذكور ب تاري
ــاهده  ــت. همان طور كه مش ــده اس ــان داده ش جدول(3) نش
ــود، به كارگيرى طرح بازرسى پيشنهادى توسط آربي آي  مى ش
باعث كاهش 50 درصدى در ريسك مالى و 42/20 درصدى در 

ريسك بر مبناى مساحت مى شود.
  

خصوصيات نرم افزار ريسك مستر
ــده در تحقيق  ــك توليد ش ــى بر مبناى ريس نرم افزار بازرس
حاضر، تحت نام تجارى ريسك مستر در دبيرخانه شوراى عالى 
انفورماتيك ثبت شده است. مشخصات كلى نرم افزار عبارت اند از:

 RP 581 انطباق با نسخه 2008 استاندارد اي پي آي  
ــاده نرم افزار با قابليت دسترسي سريع كاربر به    طراحي س

قسمت هاي مختلف پايگاه داده هاي نرم افزار
ــا به صورت  ــبكه اي از كامپيوتره ــت نصب روي ش   قابلي

Client/Server و با يك پايگاه داده هاى متمركز
ــريع  ــك براي طبقه بندي س ــراي تحليل كيفي ريس   اج

واحدهاي پااليشگاهي
  اجراي تحليل كمى روي تجهيزات پااليشگاهي

ــم اجراي آربي آي براي  ــكان تعريف اعضاي مختلف تي   ام
نرم افزار و تعيين سطح دسترسي هر يك از كاربران به اطالعات

ــات مربوط به كليه  ــامل اطالع   دارا بودن كمك جامع ش
مكانيزم هاي تخريب، ُمدهاي ازكارافتادگي، تكنيك هاي بازرسي 

و روش هاي اِن دي تي مربوط به هر مكانيزم تخريب

قابليت هاى ويژه نرم افزار
1. استفاده از ماژول هوشمند برنامه ريزي بر اساس احتمال 

ازكارافتادگي و ريسك مالي و ايمني، با قابليت ارائه نقشه و تاريخ 
بازرسي

ــه مكانيزم هاي  ــوط ب ــاى مرب ــگاه داده ه ــودن پاي 2. دارا ب
ــبه نرخ/ميزان فعاليت انواع  مختلف خوردگي و تخريب و محاس

مكانيزم هاي تخريب
3. ارائه منحني ريسك بر حسب زمان براي هر يك از تجهيزات 
و مشخص كردن زمان فراتر رفتن ريسك تجهيزات از ميزان ريسك 
قابل پذيرش؛ از اين قابليت مي توان براي تعريف  نقشه  هاى بازرسى، 
ارائه تدابير مربوط به پايان عمر تجهيزات و يا ارزيابي تغيير در شرايط 

عملياتي و خط مشي هاى بازرسى استفاده كرد.
4. ارائه ريسك تجهيزات بر حسب مترمربع در سال يا هزينه در 
سال و نمودارهاى توزيع ريسك و تحليل سود1 براي مقايسه ميزان 
ــبت به ميزان هزينه صرف شده براى بازرسى،  كاهش ريسك نس

تعمير، تعويض، اجراى آربي آي و يا بهبود خط مشي هاى بازرسى
ــوابق  ــى، س ــه بازرس ــات تاريخچ ــت ورود اطالع 5. قابلي
ــنجى و ديگر يافته هاى بازرسى  ازكارافتادگى، نتايج ضخامت س
ــى و تعريف  ــف تعميرات اساس ــاى مختل ــزات در دوره ه تجهي

دوره هاى تعميرات اساسى به تعداد نامحدود
6. ارائه برنامه بازرسي (شامل زمان بازرسي، تكنيك بازرسي 
ــي) براي هر يك از تجهيزات براي كاهش  و دامنه اعمال بازرس

ريسك به كمتر از حد قابل پذيرش ريسك
7. محاسبه ميزان ريسك هر يك از تجهيزات پس از اعمال 

برنامه بازرسي پيشنهادي
ــته محاسباتي جهت مدل سازي پيامدهاي  8. دارا بودن هس
ــك ايمني،  ــبات ريس ــوزي و انفجار و انجام محاس انواع آتش س
زيست محيطي و خسارات مالي ناشي از جراحات و تلفات جاني

جدول 3: مقايسه ريسك كل مالى و ريسك كل بر مبناى مساحت براى واحد 100 در تاريخ فروردين ماه 1394 در صورت استفاده از نقشه 
بازرسى پيشنهادى توسط آربي آي و در صورت استفاده از نقشه بازرسى فعلى

در صورت استفاده از نقشه 
بازرسى فعلى

در صورت استفاده از نقشه 
درصد كاهش ريسكبازرسى آربي آي

50/35 37,792,672/0018,764,932/00ريسك مالى (دالر/سال)
ريسك مساحت متأثر از نشت سيال 

4,457/422,576/4842/20(فوت مربع/سال)

1. Cost Benefit Analysis
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9. قابليت مدل سازي خواص سيال، استفاده از شاخص هاي 
NFPA 325 سالمتي، اشتعال پذيري و عدم پايداري استاندارد

ــگاه داده هاي  ــي داده ها به پاي ــت ورودي/ خروج 10. قابلي
ــتقل براي گزارش گيري و اجراي پروژه هاي جديد بازرسي  مس

بر مبناي ريسك
ــش گرافيكي  ــع همراه با نماي ــاي جام ــه گزارش ه 11. ارائ
ــبه شده  ــك و فاكتورهاي احتمال و پيامد محاس ماتريس ريس

براي تعيين ريسك
ــي فيلدهاي ورودي اطالعات مربوط به تجهيزات  12. طراح
مختلف پااليشگاهي با شكل هاي مختلف هندسى قطعات نظير 

عدسى، زانويي، مقاطع مخروطي، استوانه اي و كروي
ــرايط و  ــت تا با توجه به ش ــزار اين قابليت را داراس 13. نرم اف
مشخصات فرايند (دما، فشار، نوع سيال و ...) و همچنين تاريخچه 
خرابي هاي هر يك از تجهيزات و با استفاده از استانداردهاي مربوطه، 

ميزان فعاليت هر مكانيزم تخريب را به كاربر پيشنهاد دهد.
14. قابليت اتصال نرم افزار به سامانه مديريت جامع اطالعات 
ِ س)؛ نرم افزار قابليت برقراري ارتباط و انتقال  ــي(آي دي اِم ا بازرس

داده ها را با ديگر نرم افزارها و پايگاه  داده ها داراست.

برنامه ريزى نقشه هاى بازرسى
ــك مستر، امكان  از ويژگى هاى منحصر به  فرد نرم افزار ريس

ارائه نقشه  هاى بازرسى به دو طريق مختلف است.

الف) ارائه تكنيك هاى بازرسى
در اين حالت، كاربر مى تواند تاريخ اجراى دو دوره آتى تعميرات 
اساسى/بازرسى را وارد نرم افزار كند. سپس نرم افزار با توجه به روند 
ــك هر يك از مكانيزم هاى تخريب فعال در دستگاه  صعودى ريس
تحليل شده، تكنيك ها و دامنه اجراى بازرسى ها را به گونه اى براى 
ــنهاد مى دهد كه ميزان ريسك، تا  تاريخ اولين بازرسى آتى پيش
ــك تجاوز  ــى، از حد قابل پذيرش ريس زمان اجراى دومين بازرس
ــزار كارآمدى براي افزايش  ــد. اين قابليت نرم افزار مى تواند اب نكن

بازه هاى زمانى تعميرات اساسى به شكلى ايمن و مستدل باشد.

ب) ارائه تاريخ اجراى تعميرات اساسى
ــا توجه به منابع، امكانات و تجهيزات  در اين حالت، كاربر ب
بازرسى موجود، تكنيك هاى بازرسى را در زمان تعميرات اساسى 
ــپس نرم افزار با توجه به  ــخص مى كند. س بعدى هر تجهيز مش
ــى بر روى روند صعودى ريسك  ميزان تأثير تكنيك هاى بازرس
ــى بعدى را  ــك، تاريخ اجراى بازرس ــطح قابل پذيرش ريس و س
ــد تاريخ اجراى  ــن قابليت نرم افزار مى توان ــنهاد مى دهد. اي پيش

بازرسى را با توجه به منابع بازرسى موجود پيشنهاد دهد.

خروجى ها و گزارش هاى نرم ا فزار
در طراحى نرم افزار ريسك مستر امكان ارائه جداول، نمودارها 
ــت كه  ــده اس و گزارش هاى گرافيكى متنوعى در نظر گرفته ش

شكل 9: اين نمودار سير صعودى ريسك را با گذشت زمان نشان مى دهد. همچنين، تاريخى كه مقدار ريسك كل از حد قابل پذيرش ريسك 
عبور مى كند نيز بر روى نمودار مشخص مى شود. سپس، با توجه به اين تاريخ و ميزان سهم هر مكانيزم تخريب از ريسك كل، نقشه بازرسى 

شامل تكنيك هاى بازرسى توسط نرم افزار ارائه مى شود.
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بعضاً نرم افزارهاى مشابه ديگر، به دليل تفاوت در نحوه محاسبه 
ــى از گزارش هايى كه  ــك، امكان ارائه آن ها را ندارند. بخش ريس

نرم افزار قابليت ارائه آن ها را دارد، عبارت اند از:
ــگاه و  ــك ارزيابى كيفى واحدهاى پااليش ــه ماتريس ريس   ارائ

گزارش مربوطه
  ارائه منحنى و ماتريس ريسك ارزيابى كمى قطعات تحليل شده

  ارائه گزارش خالصه تحليل ريسك هر تجهيز تحليل شده
  ارائه ليست كلى تجهيزات و قطعات تحليل شده (طبقه بندى بر 
حسب نوع، سطح ريسك، حروف الفبا و غيره با توجه به نياز كاربر)
  نموادر توزيع ريسك بر حسب سطح مقطع متأثر از نشت سيال

  نموادر توزيع ريسك مالى
  نموادر توزيع بازه بازرسى تجهيزات تحليل شده

  نمودار مقايسه ريسك در حضور آربي آي و بدون حضور آربي آي

نتيجه گيرى
ــر روى تجهيزات واحد  ــده ب ــك انجام ش نتايج تحليل ريس
تقطير اتمسفرى پااليشگاه آبادان نشان مى دهد كه اجراى طرح  

ــنهادى آربي آي تا 50درصد باعث كاهش ريسك  ــى پيش بازرس
مالى از كارافتادگى تجهيزات تحت فشار آن خواهد شد. همچنين 
توزيع بازه هاى بازرسى تجهيزات اين واحد نشان دهنده اين مهم 
ــت كه بازه بازرسى 88/08 درصد تجهيزات را مى توان از سه  اس
ــال افزايش داد، بدون اينكه در  ــال فعلى به پنج س الى چهار س
سطح ايمنى واحد تأثير منفى بگذارد. براى مابقى تجهيزات كه 
ــت ديگر  ــتند، الزم اس در واقع تجهيزات بحرانى اين واحد هس
ــى به كار گرفته شوند.  ــك غير از بازرس روش هاى كاهنده ريس
بنابراين، مهم ترين دستاورد اجراى آربي آي در اين واحد تعيين 
خط مشي هاى الزم براي افزايش بازه زمانى تعميرات اساسى اين 

واحد به پنج سال، بدون افزايش سطح ريسك تجهيزات است.
ــي آي در واحد  ــتقرار موفقيت آميز فناورى آرب ــى اس از طرف
تقطير اتمسفرى با استفاده از نرم افزار توليد شده (ريسك مستر) 
ــور به عنوان ابزارى قابل  ــان داد كه مى توان از نرم افزار مذك نش
اعتماد براي استقرار فناورى آربي آي در مجتمع هاى پااليشگاهى 

و پتروشيمى استفاده كرد.
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چكيده
ــنده و وارد شدن  ــت كه موجب بيمارى هاى كش ــيميايى اس ــمى ترين مواد ش تركيبات آروماتيكى از جمله خطرناك ترين و س
ــت مى شود. يكى از فرايندهاى انتقال اين مواد به اتمسفر و محيط زيست  ــدنى به موجودات زنده و محيط زيس زيان هاى جبران نش
ــت. در اين مقاله، طراحى فرايندى جديد، براى كاهش  ــازى گازهاى طبيعى از طريق محلول آلكانول آمين ها اس فرايند شيرين س
80 درصدى تركيبات مونوآروماتيك از محلول آمين غنى شده، با جريان گازهاى اسيدى، ارائه شده است كه نتيجه آن جلوگيرى از 
خروج اين مواد از طريق جريان گاز تخليه شونده به محيط1 و همچنين، جلوگيرى از ورود اين تركيبات به واحدهاى زيرشاخة واحد 

شيرين سازى(از جمله واحد گوگردسازى) است.

واژگان كليدى: محيط زيست، اتمسفر، تركيبات مونوآروماتيكى، شيرين سازى گاز

طراحى و شبيه سازى فرايندى جديد، براى كاهش انتشار مواد مونو آروماتيكى به 
محيط زيست، از طريق واحدهاى شيرين سازى گاز
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مقدمه
ــمى از طريق صنايع  ــار مواد س ــروزه، جلوگيرى از انتش ام
مختلف، خصوصاً صنايع پااليشى و شيميايى، به اتمسفر و منا بع 
ــازمان هاى حفاظت از محيط  ــت كه س آبى از جمله مواردى اس

زيست به طور جدى پيگيرى مى كنند.
ــالم و هوايى عارى از سموم  بهره مندى از محيط زيستى س
ــمى از حقوق اساسى انسان ها به شمار مى رود.  و آالينده هاى س
ــزان ورود اين مواد  ــى و بهره بردارى از فرايندهايى كه مي طراح
ــت كاهش مى دهد، از اهميت بااليى برخوردار  را به محيط زيس

است.
 در اين ميان بايد به نقش پر اهميت نرم افزارهاى شبيه سازى 

ــن نرم افزارها نه تنها در  ــاره كرد. اي در طراحى اين فرايندها اش
پيش برد اهداف فرايندى، خصوصاً در صنايع شيميايى و پااليشى، 
ــتند، بلكه مى توان از آن ها به عنوان ابزارى  مهم و با اهميت هس
ــى فرايندهاى خاص، براى كاهش  ــى و طراح قدرتمند در بررس
ــار مواد آالينده و سمى به اتمسفر و محيط زيست،  ميزان انتش
ــواد تركيبات مونوآروماتيكى  ــت. خطرناك ترين اين م بهره جس
ــت. تركيبات مونوآروماتيكى، شامل بنزن، تولوئن، اتيل بنزن  اس
ــاخص هاى آلودگى محيط زيست  و مخلوط زايلن ها، يكى از ش
ــمار مى رود. اين هيدروكربن ها سمى و بعضاً  به مواد نفتى به ش

سرطان زاست[1].
ــگاه ها، صنايع  ــاى صنعتى، در پااليش ــع ناقص فاضالب ه دف



53ماهنامه تخصصي، علمي- ترويجي /  مهر -  آبان 88 / شماره 22

F a r a y a n d n o

پتروشيمى، صنايع رنگ سازى، حوادث در خطوط انتقال نفت خام 
ــيميايى و نفتى، مى توانند عمده ترين  يا تانكرهاى حمل مواد ش
ــوند.  ــوب ش ــت محس منابع اوليه اين آالينده ها در محيط زيس
ــبت به ساير تركيبات  ــترى نس همچنين، اين مواد حالليت بيش
ــوء اين چهار  ــاره به برخى از اثرات س آليفاتيك در آب دارند. اش

تركيب مونوآروماتيك اهميت اين موضوع را روشن تر مى سازد.
ــرگيجه و  ــر كم بنزن موجب خواب آلودگى، س بنزن: مقادي
افزايش ضربان قلب مى شود و مجاورت طوالنى با مقادير زياد آن 

منجر به سرطان خون مى شود[2].
ــبت به بنزن فراريت كمترى دارد،  تولوئن: اين تركيبات نس
ــار بخار دارد تا از طريق تنفس وارد بدن  ولى به اندازة كافى فش
انسان شود. تولوئن سامانه عصبى بدن را تحت تأثير قرار مى دهد 
و مقادير كم يا متوسط آن موجب خواب آلودگى، ضعف، كاهش 

جدى در حافظه و كوررنگى مى شود[2].
ــوزش  ــردرد، س اتيل بنزن: وجود اين ماده در هوا موجب س
ــينه و ايجاد تومور  ــه س ــم ها و گلو، گرفتگى قفس و التهاب چش

مى شود[2].
زايلن: اين تركيبات روى مغز اثر گذاشته و موجب سرگيجه، 
ــوردن تعادل  ــردرد و به هم خ ــى ماهيچه ها، س ــدم هماهنگ ع

مى شود[2].
ــيدى  ــذف گاز هاى اس ــادى براى ح ــاى زي ــروزه روش ه ام
ــود. بعضى از  ــه كار گرفته مى ش ــى ب ــاى گاز طبيع از جريان  ه
ــيميايى، فيزيكى، روش هاى  ــامل حالل هاى ش اين روش ها ش
ــت. حالل هاى شيميايى  ــازى هاى برودتى اس ــايى و جداس غش
ــه در زير به  ــد ك ــواع خاصى از اتانول آمين ها مى باش ــامل ان ش
ــول آمين ها، براى  ــتفاده از آلكان ــود[3]. اس ــاره مى ش آن ها اش
ــايد، پيشينه اى 80  ــولفايد و كربن دى اكس حذف هيدروژن س
ــا كاربرد هاى  ــال1960، آمين هاى متفاوتى، ب ــاله دارد. از س س
ــده است. گاز هاى اسيدى  مختلف، براى اين صنعت وارد بازار ش
ــولفيد هيدروژن  و  ــولفيد كربن، سولفيد كبالت، س شامل دى س

دى اكسيد كربن است[4].
ــى، مانند  ــاى مختلف ــازى، از آمين ه ــاى شيرين س در واحده

مونو اتانول آمين1، دى گاليكول آمين2، متيلن دى اكسى اتيل آمفتامين3 
ــتفاده مى شود. براى شبيه سازى  و دى ايزو پروپانول آمين4 [3] اس
ــاى مختلفى از  ــوان از نرم افزاره ــن واحدها مى ت ــرى اي كامپيوت

جمله هايسيس، اسپن پالس، تى سوييت و ... بهره جست.
هايسيس، از ميان نرم افزارهاى در دسترس، به علت دارا بودن 
بستة آمين كه در آن كليه واكنش هاى مربوط به محيط آمينى 
ــاى توليد  ــا آمين، نه واحده ــازى ب ــط واحدهاى شيرين س (فق
ــده است، امتياز بيشترى دارد. به همين جهت  آمين) منظور ش
ــازى واحدهاى آمين با استفاده از بسته نرم افزارى آمين  شبيه س
ــيس، با اطمينان بااليى انجام مى شود.  موجود در نرم افزار هايس
ــتة نرم افزارى معادالت كنت و ايزنبرگ5 و همچنين  در اين بس
ــده  ــون6 گنجانده ش ــى دى.بى.رابينس ــاى ترموديناميك مدل ه

است[5].
ــازى  ــد شيرين س ــازى واح ــج شبيه س ــع[6] نتاي در مرج
ــن موجود در  ــتة آمي ــتفاده از بس ــا اس ــگاه اراك، ب گاز پااليش
ــة نتايج حاصل از  ــده است. مقايس ــيس،  ارائه ش نرم افزار هايس
ــازى با نتايج عملياتى پااليشگاه، دقت و صحت نرم افزار  شبيه س
ــازى با محلول هاى آمين به  ــوص واحدهاى شيرين س را در خص
ــابهى براى  ــاند. همچنين، در مرجع[7] نتايج مش اثبات مى رس
ــازى واحد شيرين سازى گاز پااليشگاه فجر جم، با بستة  شبيه س
ــده است كه نتايج اين  ــيس، ارائه ش فوق الذكر در نرم افزار هايس
ــيار باال را با نتايج عملى پااليشگاه  ــازى نيز مطابقت بس شبيه س
ــان مى دهد. با توجه به موارد ذكر شده اطمينان بخش بودن  نش

نتايج شبيه سازى در اين فرايند نيز اثبات مى شود.
ــازى گاز  ــواد مونوآروماتيك از واحدهاى شيرين س ــار م انتش
طبيعى، از طريق محلول آلكانول آمين ها و همچنين جريان هاى 
ــت كه تاكنون بررسى  ــاخة اين واحد، از جمله مواردى اس زير ش
ــراى كاهش اين مواد  ــن واحدها فرايندى ب ــده و در اي جدى نش
طراحى نشده  است. جريان محلول آمين ها همواره مقدارى از مواد 
ــراه مقدارى از  ــود در جريان گاز ترش را به هم ــى موج آروماتيك
هيدروكربن هاى سنگين، عالوه بر گازهاى اسيدى، جذب مى كند.

ــار مجموع  ــزان قابل قبول براى انتش ــت، مي ــل ذكر اس  قاب

1- MEA
2- DGA

3-MDEA
4- DIPA

5- Kent & Eizenberg
6- D.B. Robinson
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ــيميايى و  ــع ش ــط صناي ــفر، توس ــا در اتمس مونوآروماتيك ه
ــال تجاوز كند. با توجه  ــى مختلف، نبايد از 25 تن در س پااليش
ــود ذخاير عظيم گازى و همچنين تعدد واحدهاى بزرگ  به وج
ــاال اين مقدار  ــگاه هاى گاز با ظرفيت ب ــازى و پااليش شيرين س
چشم گير است. انتشار مواد آروماتيكى از اين واحدها زياد است 
و با وجود تعداد رو به افزايش پااليشگاه هاى گازى در ايران، هنوز 
ــفر ارائه نشده  فرايندى براى جلوگيرى از ورود اين مواد به اتمس
است. در اين تحقيق بررسى روش هايى براى كاهش انتشار مواد 

مونوآروماتيكى ارائه شده است[1].

شرح فرايند
ــزان مونوآروماتيك ها طراحى  ــدى كه براى كاهش مي فراين
ــده1 از اين مواد از  ــده است، بر پايه عارى سازى آمين غنى ش ش
طريق عامل عريان ساز است. بهترين و كم هزينه ترين ماده اى كه 
با توجه به شرايط موجود در پااليشگاه هاى گازى كشور موجود 
ــت. به اين ترتيب كه  ــت، همان گاز طبيعى شيرين شده اس اس
ــوء) ميان محلول آمين غنى  ــق تماس متقابل (خالف س از طري
ــده توسط واحد شيرين سازى  و درصد ناچيزى از گاز شيرين ش
(خروجى از برج جذب) مى توان اين هيدروكربن هاى آروماتيكى 
ــالى به واحد احيا،  را تا ميزان   80ـ75 درصد، در آمين غنى ارس
ــن غنى خروجى از  ــن، مى توان محلول آمي ــش داد. بنابراي كاه
ــار، از باال وارد يك  ــش درام واحد جذب را، بعد از كاهش فش فل
برج جذب كرد و از پايين نيز گاز شيرين به اين برج تزريق كرد 
كه اين برج را با توجه به كوچك تر بودن ابعاد آن نسبت به برج 

جذب اصلى مى توان از نوع پر شده2 انتخاب كرد.
در طى اين فرايند، در حدود 80 ـ75 درصد از مواد آروماتيكى 
جذب شده در محلول آمين به فاز گاز انتقال مى يابد و همچنين 

مقدارى از گاز اسيدى نيز وارد اين جريان مى شود.

چگونگى مهار گاز خروجى از برج عريان ساز آروماتيك
ــى راه هاى مختلف، بهترين و اقتصادى ترين راه  پس از بررس
ــى  را بايد براى مهار اين گاز انتخاب كرد كه دو روش قابل بررس

است:
1- سوزاندن اين گاز كه از نظر اقتصادى به صرفه نيست. در 
ضمن اين گاز حاوى مقادير زيادى از گاز اسيدى و آروماتيك ها 

مى باشد كه سوزندان آن نيز مشكل ساز است.
ــت دادن آن  ــن راه براى مهار كردن اين گاز برگش 2-  بهتري
به عنوان جريان برگشتى3 به برج جذب اصلى است. بدين ترتيب، 
ــيدى موجود مهار شده و هم مواد آروماتيكى آن  هم گازهاى اس

به ساير مواد آروماتيكى موجود در گاز شيرين مى پيوندد.
ــط آمين به همراه گازهاى  ــده توس مواد آروماتيكى جذب ش
ــار پايين، احيا شده و  ــيدى در برج احيا، در دماى باال و فش اس
ــى واحد و ميزان ترشى گاز خوراك يا  با توجه به ظرفيت پااليش
به عنوان جريان گاز تخليه شونده به محيط، مستقيماً وارد اتمسفر 
مى شوند يا به عنوان خوراك واحد گوگردسازى مصرف مى شوند.

اين آروماتيك ها مشكالت زيادى را براى واحد گوگرد سازى، 
ــت، ايجاد مى كنند. با توجه به  از طريق ايجاد كك روى كاتاليس
ــازى  مطالعاتى كه دربارة اثرات آروماتيك ها روى واحد گوگرد س
ــت، تولوئن اولين عامل ايجاد كك در كاتاليست  به عمل آمده اس
اين واحد است. همچنين، موازنة انجام شده روى جريان هاى واحد 
گوگرد نشان مى دهد كه بنزن بدون تغيير از فرايند عبور مى كند. 
اين مواد پس از عبور از واحد گوگردسازى مجدداً از طريق جريان 
ــونده به محيط، در واحد گوگرد سازى، وارد اتمسفر  گاز تخليه ش

مى شوند و مشكالت زيست محيطى جدى را ايجاد مى كند[8].

پايـدارى و عدم شكسـت مولكولـى آروماتيك هـا در واحد 
گوگرد سازى

ــرد، از گازهاى  ــه توليد گوگ ــد در زمين ــن فراين معروف تري
ــت كه در كشور ايران نيز،  ــيدى، فرايند معروف كالوس4 اس اس
ــود. اين  ــتفاده مى ش ــراى توليد گوگرد جامد از اين فرايند اس ب
فرايند نيز در ابتداى واحد داراى يك كوره براى سوزاندن گازها 
ــروع واكنش است ولى در اين كوره شرايط سوختن بايد به  و ش
گونه اى باشد كه تنها يك سوم از سولفيد هيدروژن موجود بسوزد 
و به دى اكسيد  گوگرد  تبديل شود و دو  سوم از آن دست نخورده 

1- Rich Amine
2- .Packed

3-Recycle
4- CLAUS
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ــت با دى اكسيد  گوگرد   ــتر كاتاليس باقى بماند تا در رآكتور بس
توليد شده واكنش دهد و گوگرد توليد كند[8و9و10].

پس با توجه به ماهيت فرايند كالوس مى توان نتيجه گرفت؛ 
ــه به اينكه تنها  ــوره واحد گوگرد، با توج ــوختن در ك فرايند س
يك سوم از سولفيد هيدروژن بايد بسوزد، يك فرايند اكسيداسيون 
ــت، به گونه اى كه ميزان هواى تزريقى به مشعل بايد  جزيى اس

محدود باشد تا واكنش اكسيداسيون جزيى اتفاق بيفتد.
ــوختن ناقص  ــرايط، به علت س ــت كه در اين ش  بديهى اس
خوراك واحد1، مواد آروماتيكى همراه گازهاى اسيدى نيز به طور 
ــوخته، از  ــادى از آن ها به طور نس ــوزند و مقدار زي جزيى مى س
طريق جريان گاز تخليه شونده به محيط، در واحد گوگردسازى، 
ــود. از طرفى اين مواد در رآكتورهاى حاوى  ــفر مى ش وارد اتمس
ــًال براى  ــتعالى باال(مث ــت دماى خود اش ــز به عل ــت ني كاتاليس
بنزن561 درجة سلسيوس) نمى سوزند و تنها بخشى از آن ها بر 
اثر كراكينگ ايجاد كك مى كند و كاتاليست را غير فعال مى كند.
(دماى بستر رآكتورها  حدود 230 درجة سلسيوس است[11].)

ــه اين موضوع  ــده مى توان ب ــس با توجه به داليل ذكر ش پ
پى برد كه گازهاى اسيدى چه به عنوان گاز هاى تخليه شونده به 
ــازى استفاده شود،  محيط و چه به عنوان خوراك واحد گوگردس
ضرورت دارد مواد آروماتيكى براى جلوگيرى از ورود اين مواد به 

محيط زيست و اتمسفر حذف شود [8].

شبيه سازى فرايندها و مقايسة نتايج
ــتفاده از داده هاى واقعى و  ــازى و اس به منظور اين شبيه س
ــور، بعد از اينكه  ــى، پس از آناليز يكى از مخازن گازى كش عمل
ــخص شد، در شرايط  مقادير مواد آروماتيكى در اين مخزن مش
ــان اين گاز به عنوان خوراك واحد شيرين سازى با محلول  يكس
ــار باال2 استفاده شد. شرايط شبيه سازى به گونه اى  آمين در فش
ــد كه به شرايط عملياتى استفاده شده در پااليشگاهاى  انجام ش
گازى ايران نزديك باشد؛ مثًال، پااليشگاه گازى فجر از برج هاى 
جذب در فشار حدود 70  بار استفاده مى كند. قابل ذكر است كه 
جذب اين مواد آروماتيكى در برج هاى فشار باال در محلول آمين 

بيشتر مى شود. 
تركيب درصد خوراك گازى استفاده شده در شبيه سازى اين 

فرايند در جدول(1) خالصه شده است. 
با توجه به اينكه پااليشگاه هاى گازى در حجم بااليى از خوراك 
ورودى در سرويس هستند، ميزان خوراك ورودى به برج جذب 
ــط محلول مونواتانول آمين 20 درصد وزنى در  فشار باال كه توس
حال شيرين سازى است حدود 150ميليون فوت مكعب استاندارد 
در روز3 انتخاب شد. نتايج حاصل از شبيه سازى اين واحد كه در 
ــتفاده نشده است در مورد  آن از فرايند حذف مواد آروماتيك اس
ــده4، آمين غنى شده و گاز اسيدى در  ــه جريان گاز شيرين ش س

جدول(2) آمده است.
شماى كلى فرايند ساده، بدون حذف تركيبات آروماتيك، در 

شكل(1) آمده است.
ــود در مجموع  ــاهده مى ش ــه از جدول(2) مش ــور ك همان ط

جدول1: تركيب گاز خوراك

درصد مولىتر       كيب
H20/599
N20/125

H2S7/544
C182/079
C25/481
C32/292
iC40/409
nC40/059
iC50/741
nC50/269
nC60/099
nC70/099
0/016آب
0/040بنزن
0/039تولوئن

0/075اتيل بنزن
0/034مخلوط زايلن ها

1- Partial Oxidation
2- High Pressure Absorber 

3-mmscfd
4- Sweet Gas
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جدول2: نتايج شبيه سازى بدون استفاده از فرايند كاهندة آروماتيك
آمين غنى شدهگاز اسيدىگاز شيرين شده

 (lbm/hr)284434/8741958/359733621/989جريان جرمي
H2198/740/0658110/065811
N2576/880/0639960/063996

H2S1/22734156644407
C121681075/57375/573
C2271346/70336/7033
C3166422/30512/3051
iC43910/80/00414320/0041432
nC4572/560/000579330/00057933
iC5794  80/0150410/015041
nC53196/90/00525990/0052599
nC61414/10/127680/12768
nC71644/40/00340140/0034014
501/5113/0913/09بنزن
599/235/87895/8789تولوئن

1294/417/06117/061اتيل بنزن
606/483/58313/5831مخلوط زايلن ها

MEA10/2830/00012969137910
H2O531/98286/18551180

شكل1: فرايند شيرين سازى بدون حذف آروماتيك
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جدول3: نتايج شبيه سازى با استفاده از فرايند جذب مونو آروماتيك
گاز شيرين شدهآمين غنى خروجى فلش درامآمين غنى خروجى از عارى كنندة آروماتيكگاز اسيدى

 (lbm/hr) 43258734095/458734353/235284386/31جريان جرمى
H20/0622940/0622940/067706198/75
N20/110990/110990/063870576/82

H2S4233345088452392/1627
C181/07981/07975/404216790
C29/34699/34696/687927129
C34/52654/52652/299416635
iC40/0910690/0910690/00414343908/6
nC40/0130310/0130310/00057936572/13
iC50/262440/262440/0150438781/8
nC50/0918380/0918380/00526053191/4
nC60/284380/284380/127711409/1
nC70/0368420/0368420/00340221635
3/46773/467713/064508/94بنزن
1/37821/37825/8818599/6تولوئن

2/33032/330317/0221297/5اتيل بنزن
0/547840/547843/585603/93مخلوط زايلن ها

MEA0/006498613815013815010/306
H2O822/29550750550840531/85

شكل2: فرايند شيرين سازى با كاهش مونوآروماتيك
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39/613پوند در ساعت از اين تركيبات سمى توسط آمين غنى شده 
ــاز1  ــود كه اين تركيبات به طور كامل در برج عارى س حمل مى ش
ــده و در مجموع مقدار 39/6پوند در ساعت تركيبات  آمين دفع ش

مونوآروماتيكى همراه گازهاى اسيدى از برج دفع خارج مى شود.
ــده  ــازى ش ــرايط شبيه س در گام بعدى، فرايند باال با همان ش
است. با اين تفاوت كه مايع آمين خروجى از فلش درام واحد جذب، 
ــار، وارد يك برج پرشده مى شود و در يك تماس  بعد از كاهش فش
خالف سوء با قسمت جزيى از گاز شيرين شده كه از محصول واحد 
جدا شده و از پايين وارد اين برج مى شود، حدود 80ـ75 درصد از 

آروماتيك هاى جذب شده را به فاز گاز انتقال مى دهد.
ــا گاز خروجى  ــرج، بعد از تركيب ب ــن ب ــى از اي  گاز خروج
ــارى خوراك  ــرايط دمايى و فش ــش درام، پس از اينكه به ش فل
ــيد، به عنوان جريان برگشتى به پايين اين  برج جذب اصلى رس
ــخصات آمين غنى شده  ــود. در جدول(3) مش برج تزريق مى ش
ــيدى و آمين  ــيرين، گازهاى اس ــده، گاز ش ورودى به برج پرش
ــده خروجى از اين برج براى همان خوراك استفاده شده  غنى ش
در شبيه سازى قبلى با همان شرايط دمايى ـ  فشارى آمده است.

ــكل(2) نمايى از فرايند جديد شيرين سازى با كاهش  در ش
مونو آروماتيك آمده است.

ــود در جريان  ــاهده مى ش ــكل(2) مش همان طور كه در ش
ــاعت مجموع  خروجى از فلش درام ميزان 39/5528پوند در س
ــود دارد. بعد از اينكه جريان آمين  ــات مونوآروماتيك وج تركيب
ــته مى شود، اين  ــط شاخه اى از گاز شيرين شس غنى شده توس
ــاعت كاهش مى يابد. يعنى  مقدار به ميزان 7/71404پوند در س
در حدود 80 درصد اين تركيبات از آمين غنى شده خارج شده و 
ــيدى نيز به  ميزان تركيبات آروماتيك موجود در جريان گاز اس

ميزان 7/71404 پوند در ساعت رسيده است.
ــده به همراه گازى كه  ــر تركيبات آروماتيك شسته ش مقادي
ــت، مجدداً به برج جذب  ــتفاده شده اس به عنوان عامل دفع اس

بازگردانده مى شود.
ــازى مى توان به  با توجه به نتايج حاصل از دو حالت شبيه س
ــى بودن اين فرايند پى برد. همچنين، با برقرارى موازنة جرم،  عمل

به علت اينكه جزيى از گاز شيرين كه به  عنوان عامل عريان كننده 
استفاده مى شود، دوباره به برج اصلى بازگردانده مى شود، مى توان 

مشاهده كرد تغيير چندانى در محصول واحد ايجاد نمى كند.

لزوم اجراى اين طرح در واحدهاى پااليش گاز در ايران
ــران از ذخاير عظيم گازى جهان و  ــا توجه به بهره مندى اي ب
ــى گاز با ظرفيت  همچنين تعداد رو به افزايش واحدهاى پااليش
ــمت هاى جنوبى كشور، اضافه كردن چنين فرايندى  باال، در قس
ــار اين مواد سمى به  به واحدهاى آمين، براى جلوگيرى از انتش

اتمسفر، ضرورى و با   اهميت است.
 

مزيت هاى اقتصادى طرح
ــوان از روش هاى ديگرى  ــذف مواد آروماتيكى مى ت براى ح
مانند كربن اكتيو استفاده كرد. به گونه اى كه گاز هاى تخليه شونده 
ــتر هاى كربنى براى  ــفر، از بس به محيط، پيش از ورود به اتمس
جذب مواد آروماتيكى عبور داده شوند. كربن اكتيو قابليت جذب 
خوبى براى اين مواد مونوآروماتيكى در بسترهاى ثابت دارد. ولى 

ايجاد چنين بسترهايى نسبت به اين طرح هزينه بااليى دارد.
 از طرفى كنترل اين واحد مشكالت زيادى دارد. همچنين، 
كربن پس از تعداد محدودى سيكل جذب و احيا خاصيت جذب 
خود را از دست مى دهد و بايد با كربن جديد جايگزين شود. اين 
ــئله نيز از اين جهت كه كربن غيرفعال شده جامدى سمى  مس
ــت، مشكالتى در خصوص دفع در محيط زيست  و خطرناك اس
ايجاد مى كند. استفاده از كربن اكتيو مشكالت ايجاد شده را براى 

واحد گوگرد سازى رفع نمى كند. 
روش ديگر براى حذف اين مواد سوزاندن گاز هاى تخليه شونده 
ــت. اين فرايند در دماهاى  ــوز2 اس به محيط در يك كورة آشغال س
ــود و توليد آب و  ــدن مواد آروماتيكى مى ش باال موجب شكسته  ش
ــيد كربن مى كند، كه اين دو ماده از نظر تخليه به محيط  دى اكس
مشكالت چندانى ندارند. اما با اين حال اين فرايند نيز مستلزم مصرف 
مقادير زيادى سوخت به عنوان خوراك كورة آشغال سوز است. پس 

به طور كلى، عارى سازى از طريق عامل گازى مزيت بيشترى دارد. 

1- Amine Stripper
2- Incinerator
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ــه  ــدول(4) نتايج اقتصادى براى نصب و راه اندازى اين س ج
ــت،  ــان مى دهد. البته قابل ذكر اس فرايند را به طور مختصر نش
زمانى كه اجبارهاى محيط زيستى براى كاهش انتشار مواد سمى 
ــد، انجام طرح ها براى كاهش اين  ــت مطرح باش در محيط زيس
ــت ولو اينكه اين طرح ها هزينه هاى زيادى براى  مواد الزامى اس

اجرا در پى داشته باشد [12]. 
ــه آروماتيك هاى  ــد، هم ــه ذكر ش ــى همان طور ك از طرف
ــاى آمين  ــى در برج احي ــن غنى به طور كل ــده در آمي جذب ش
ــده و به طور كامل از طريق محصول بااليى1 اين  ــازى ش جداس
ــيدى مى شود. در واحدهايى كه اين گاز  برج وارد جريان گاز اس
ــازى استفاده مى شود  ــيدى به عنوان خوراك واحد گوگردس اس

ــت  ــدت از طريق ايجاد كك روى كاتاليس مونوآروماتيك ها به ش
واحد گوگرد به عنوان مسموم كننده كاتاليست عمل مى كنند. پس 
هر چه ميزان اين مواد در گاز اسيدى كاهش يابد، مسموميت اين 
كاتاليست هم كم مى شود. عالوه بر اين، با توجه به مطالب باال، 
ــده موجب  كاهش  80ـ7  5درصدى آروماتيك هاى آمين غنى ش
كاهش80ـ75درصدى آروماتيك هاى گاز اسيدى مى شود. پس 

هزينة كمترى براى تعويض كاتاليست بايد مصرف شود.

بحث و نتيجه گيرى و پيشنهادات
همان طور كه در باال اشاره شد، عامل دفع مواد مونو آروماتيكى 
ــمتى از محصول گاز  ــت، بلكه قس ماده اى جديد و پرهزينه نيس
ــادى براى تهيه  ــت، پس نياز به ارزيابى اقتص ــده اس شيرين ش
ماده اى جديد نيست. از طرفى چون اين گاز(عارى ساز) مجدداً به 
ــود، پس بر  اساس اصول موازنة جرم  برج جذب بازگردانده مى ش
ــدار محصول واحد كاهش نمى يابد، بلكه مقدارى از محصول  مق

در يك جريان برگشتى قرار مى گيرد.
با توجه به شرايط مشابه در واحد آبگيرى2، در پااليشگاه هاى 
ــتفاده مى كنند،  ــول اس ــاى اتيلن گاليك ــه از محلول  ه گازى، ك

مى توان فرايندى مشابه براى اين واحدها نيز طراحى كرد.

جدول4: مقايسة اقتصادى فرايندها

كربن اكتيو سوختن در كورة 
آشغال سوزى

فرايند 
عارى سازى نوع هزينه

1,900,000 500,000 150,000 هزينة نصب 
(دالر)

13,000 235,000 0 هزينة سوخت 
(دالر)

17,000 10,000 2,500 هزينة ساالنة مواد 
(دالر)

25,000 15,000 10,000 هزينة نيروى كار 
ساالنه (دالر)

1- over head
2- DeHyderation
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مقدمه 
ــازى اتوماسيون فرايندها  ــگاه ها به اهميت بهينه س    پااليش
ــرل دقيق،  ــامانة كنت ــتن س ــده اند، زيرا در صورت داش آگاه ش
ــتر و كيفيت محصول بهترى خواهند داشت. تقطير  ــود بيش س
مخلوط هاى چند تركيبى يكى از رايج ترين عمل هاى جداسازى 
در صنايع شيميايى و پااليشگاهى است. تقطير يك فرايند مقيد 
چند متغيره، به هم پيوسته، غيرخطى، پويا با ساختار ديناميكى 
ــرژى مصرف  ــدار زيادى ان ــت. برج هاى تقطير مق ــده اس پيچي

ــامانه به  ــريع س مى كنند كه يك كنترل دقيق با برگرداندن س
ــات موجود مى تواند مقدار زيادى از  حالت اوليه با وجود اغتشاش

مصرف انرژى را  در پااليشگاه ها كم كند.
ــامانه هاى غيرخطى از  ــكالت براى كنترل س    يكى از مش
جمله برج هاى تقطير نداشتن مدل دقيق است. به طور كلى دو 
ــامانه هاى غيرخطى وجود دارد، اولى  ــازي س روش براى مدل س
ــتفاده از دانش فرايندى و ديگرى بر اساس داده هاى  بر پايه اس
ورودى/ خروجى است. استفاده دقيق از روش اول هميشه ميسر 
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نيست زيرا هميشه اصول ترموديناميكى تركيبات ، تعادالت بخار 
ــترس نيستند.  مايع ، خصوصيات فيزيكى و ديگر روابط در دس
ــايى از قبيل  ــيك شناس در اين اواخر، عالوه بر روش هاى كالس
ــازي نارمكس1 [1]،[2]  در اين اواخر از روش هاى جديد  مدل س
ديگرى از قبيل روش هاى محاسبات نرم براى شناسايى و كنترل 
ــبكه هاى عصبى،  ــتفاده مى شود. ش ــامانه هاى ديناميكى اس س
سامانه هاى فازى و سامانة عصبى فازى نمونه هايى از روش هاى 
ــبات نرم هستند. در دو دهة اخير بنا به داليل زير كاربرد  محاس

شبكه هاى عصبى افزوده شده است:
   پيشرفت هاى جارى در فناوري كامپيوتر و پردازش موازى، 
ــتفاده از شبكه هاى عصبى را نسبت به گذشته بسيار مقرون  اس
ــت. از آنجايى كه شبكه هاى عصبى تركيبى از  به صرفه كرده اس
ــتند مي توانند به خوبى فرايندها را به وسيله  توابع غيرخطى هس
داده هاى نمونه بدون نياز به دانش پيشين مدل كنند. همچنين 
ــبكه هاي عصبي پتانسيل حل مسائل پيچيده اي را دارد كه با  ش

روش هاى سنتى قابل حل نبودند[3].
ــبكه هاى عصبى  ــى كه ش ــيمى از زمان ــى ش    در مهندس
ــدل كردند به طور  ــاى غيرخطى پيچيده را به خوبى م فراينده
ــود.  ــائل پيچيده به كار گرفته مى ش ــازي مس مرتب براى مدل س
ــه عنوان  ــامانه كنترلى ب ــي در س ــبكه هاي عصب ــن ش همچني
ــتفاده مى شوند. بت و مك  ــازي يا كنترلر اس كمكى در مدل س
ــبكه  ــار خطا در ش ــتفاده از روش پس انتش اووى2 [4]  روى اس
ــى و كنترل بر پايه  ــازي ديناميكى غيرخط عصبى براى مدل س
ــد. آن ها اين الگوريتم  ــيميايى بحث كرده ان مدل فرايندهاى ش
(backpropagation) را در مدل كردن سي اس تي آر و پاسخ 
ــى PH در راكتور به كار بردند و از اين مدل  ديناميكى غيرخط
ــتفاده كردند. در مقاله آن ها بعد از  ــار براى كنترل اس پس انتش
ــار خطا، مقايسه اى بين مدل سازي  بازخوانى الگوريتم پس انتش
ــازي سنتى آورده شده است.  ديناميكى شبكه عصبى و مدل س
تكنيك پس انتشار بيشتر خصوصيات غيرخطى سي اس تي آر را 
ــبت به مدل سازي سنتى ا ي آرام اي نشان مى  دهد. همچنين  نس

در سال1990، مك اووى و همكارانش3 [5] با استفاده از شبكه 
ــد راكتور حالت  ــيميايى غيرخطى مانن ــامانه هاى ش عصبى، س
ــدل كردند. هيمل بال  ــي اس تي آر ديناميكى را م يكنواخت و س
ــرل يك برج  ــى را براى كنت ــبكه عصب ــك مورى4 [3]  ش و م
ــده به كار گرفتند. آن ها از يك شبكه بازگشتى براى  تقطير پرش
مدل كردن فرايند استفاده كردند و عملكرد مدل را با مدل ساده 
ــه كردند. نتيجه اين بود كه زمانى كه مدل كردن  ــده مقايس ش
ــيار پيچيده است يا  ــط قوانين و مدل هاى اوليه بس فرايند توس
ــبكه عصبى انتخاب بسيار  ــتفاده از ش زمان زيادى مى گيرد؛ اس
ــبكه عصبى  ــت. فونگ و همكارانش5[6] از روش ش كاراترى اس
 PH ــي اس تي آر در فرايند براى مدل كردن و كنترل رآكتور س
استفاده كردند. شبكه آن شامل دو اليه مخفى بود كه به صورت 
ــارى به يكديگر مرتبط بودند. اليه اول به صورت بازگشتى و  آبش
ــود. بودمن و كاوچاك6 [7]روى  ــتاتيكى ب اليه دوم به صورت اس
 adaptive تخمين و كنترل فرايندهاى غيرخطى با استفاده از
radial basis function كار كردند. آن ها از شبكه اى استفاده 
كردند كه به صورت روى خط7 براى مدل كردن ديناميكى فرايند 

تطبيق داده مى شد.
ــامانه با  ــايى س ــتر كارهايى كه براى شناس    تا به حال بيش
ــت توسط يك شبكه عصبى  ــتفاده از شبكه عصبى شده اس اس
ــا و الگوريت هاى  ــار خط چند اليه پيش خور با آموزش پس انتش
ــن روش ها روى  ــت. اي ــده اس ــن روش انجام ش ــه اي بهبود يافت
فرايندهاى واقعى انجام شده است و آن ها عملكرد مناسبى نشان 
داده اند. نكته قابل اهميت اين است كه بيشتر آن ها از مدل هاى 
ــتفاده كرده اند كه ديناميك فرايند  ايستا با زمان گسسته اي اس
واقعى را از ورودى ها و خروجى هاى سامانه با فاصله زمانى معين 
ــبكه هاى ديناميكى، قوى تر از  ــت آورده اند. به طور كلى ش به دس
ــتند (بنابراين بعضى اوقات آموزش آن ها  ــبكه هاى ايستا هس ش
ــكل تر خواهد بود). همچنين شبكه هاى ديناميكى، به علت  مش
ــوزش الگوهاى متغير با  ــتن حافظه، قابليت يادگيرى و آم داش

زمان را دارا هستند.

1. Narmax 
2. Bhat and McAvoy
3. McAvoy et al.

4. Himmelblau and MacMurray
5. Fong et al.
6. Budman and Kavchak

7. On line
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مدل سازي رياضى برج تقطير
براى آشنايى با ديناميك برج تقطير در اين قسمت معادالت 
حاكم بر برج تقطير آورده شده است. برجى كه مدل آن در اينجا 
آمده يك خوراك مايع چندجزيى را به صورت دو محصول مايع 
ــور نيز براى برج وجود  ــدا مى كند. يك ريبويلر و يك كندانس ج
ــازي رياضى برج تقطير فرضيه هايى در  دارد. اغلب براى مدل س

نظر گرفته مى شود از جمله:
 فشار در كل برج ثابت در نظر گرفته مى شود. 

از ديناميك ريبويلر و كندانسور صرفنظر مى شود. 
ــينى فرض  ــرژى داخلى كه روى هر س ــر ديناميكى ان تغيي
ــود آن قدر سريع است كه معادله انرژى به معادله جبرى  مى ش

تبديل مى شود. 
ــيله  ــده مدل ديناميكى به وس با توجه به مفروضات ذكر ش

معادالت جبرى و ديفرانسيل زير بيان مى شود.
تعادل جرمى كلى براى سينى n ام:

 (1)
تعادل اجزا براى سينى n ام و جزء j ام :

  (2)
  j=1, 2, …,j

تعادل  انرژى براى سينى n ام:
  (3)

هيدروليك سينى:
اگر از فرمول ارتفاع سطح مايع روى سينى فرانسيس استفاده 

شود معادله به اين صورت در خواهد آمد:
  (4)

ــر، hn ارتفاع  ــينى به مت ــطح مايع روى س كه l  ارتفاع س
ــينى به متر و Ln مايع ترك كننده مرحله ــطح مايع روى س س

 m3/sec ام به n
تعادل فازى براى سينى n ام و جزء j ام:

   j=1, 2, …,j (5)
بازده مورفى فاز بخار براى سينى n ام و جزء j ام :

   j=1, 2, …,j (6)

كه باالنويس A غلظت واقعى را بيان مى كند.[8]

شبكه هاى عصبى ديناميكى
ــازه اتصال  ــه1 (ام اِل پي) تنها اج ــد الي ــپترون هاى چن پرس
پيش خور2 بين نرون هاى يك اليه و نرون هاى بعدى را مى دهند. 
ــتى اجازه اتصال هاى اختيارى  ــبكه عصبى بازگش در مقابل، ش
ــتى را مى دهند. مدل  ــه پيش خور و چه بازگش ــن نرون ها چ بي
غيرخطى به دست آمده از شبكه عصبى بازگشتى تنها وابسته به 
ورودى هاى جارى نيست بلكه وابسته به ورودى هاى گذشته كه 
ــده اند نيز هست.  از طريق اتصاالت فيدبك به ورودى ها وصل ش
ــبكه عصبى بازگشتى مورد استفاده در اين كار نوع خاصى از  ش
ــتى تنها اجازه دارند از  ــبكه عصبى است كه اتصاالت بازگش ش
ــده آن در  ــاده ش اليه خروجى به اليه ورودى بيايند. دياگرام س
ــكل(1) نشان داده شده است. داده هاى ورودى در بازه [0,1]  ش

قرار داده مى شوند.

شكل1: شبكه ديناميكى برگشتى

ساختار شبكه ديناميكى
شبكه ديناميكى داراى حافظه است و پاسخ آن در هر زمان 
ــين نيز  ــه ورودى هاى جارى بلكه به ورودى هاى پيش نه تنها ب

وابسته است.
هر اليه در شبكه عصبى بازگشتى از قسمت هاى زير ساخته 

شده است:
مجموعه اى از ماتريس هاى وزن كه وارد هر اليه مى شوند.• 
بردار باياس• 
تابع انتقال• 
تابع ورودى شبكه كه براى تركيب ماتريس هاى وزن و باياس3 • 

1. Multi Layer Perceptrons 
2. Feed forward connection

3. Bios
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ــود كه يك ورودى خالص ايجاد كند (معموالً  استفاده مى ش
تابع حاصل جمع است).

ــبكه ورودى هايى دارد كه به وزن هاى به خصوصى به نام  ش
ــود متصل  ــان داده مى ش ــه با j و Iwi نش ــاى ورودى ك وزن ه
مى شوند در j ،IWi,j نمايشگر شماره بردار ورودى كه وارد وزن 
ــود و i نمايشگر شماره اليه اى است كه وزن در آن متصل  مى ش
ــه ديگر وصل مى كنند  ــود. وزن هايى كه اليه اى را به الي مى ش
ــا LWi,j نمايش داده  ــوند و ب ــه اى ناميده مى ش ــاى الي وزن ه
مى شوند كه j شماره اليه ورودى به ماتريس وزن و i شماره اليه 

خروجى از ماتريس وزن است.

آموزش شبكه ديناميكى
ــبكه هاى ديناميكى به وسيله الگوريتم هاى  با وجود اينكه ش
ــتفاده شبكه هاى استاتيكى هستند  بر پايه گراديان كه مورد اس
مى تواند آموزش داده شود، عملكرد الگوريتم ها روى شبكه هاى 
ديناميكى مى تواند كمى متفاوت باشد و گراديان بايد از راه هاى 

پيچيده ترى محاسبه شود.
ــكل(2) را در نظر بگيريد. معادالت اوليه  شبكه چند اليه ش

براى شبيه سازى اين شبكه به اين صورت خواهد بود:
 (7)      

  
 

(8)
ــذور خطاها در خروجى  ــامل مج عبارت خطاى كلى كه ش

مى شود به اين صورت تعريف مى شود:

 (9)

ــتجوى گراديان نزولى براى  ــود از جس اجازه دهيد فرض ش
ــتفاده مى شود. با توجه به  كاهش خطاى E با تنظيم وزن ها اس
نياز به تنظيم وزن ها، محاسبات مربوط به تنظيم هر يك از آن ها 

از راه زير انجام مى شود:
                                         

 (10)

كه η نرخ يادگيرى است.
       

 (11)

با استفاده از قانون زنجيرى داريم: 
                

 (12)

                                                         
 (13)

مي دانيم از رابطه (8) و (9)  قسمت اول سمت راست رابطه 
(12)، به اين شكل به دست مى آيد:

شكل 2: شبكه چنداليه ديناميكى
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(14)

در نهايت خواهيم داشت:
 (15)

و براى اليه مخفى خواهيم داشت:
 (16) 

 (17) 

 (18) 

از رابطه (7) خواهيم داشت:

 (19) 

 (20) 

 (21)

در نهايت براى اليه مخفى خواهيم داشت:
 (22)

ــى ديگر و باياس ها نيز از  ــراى ماتريس وزن اليه هاى مخف ب
همين روش مى توان استفاده كرد.

معرفى پالن مورد مطالعه 
ــده  ــرج تقطيرى كه براى اين مطالعه در نظر گرفته ش      ب
ــت.  ــگاه هاى ايران اس ــرج دى بوتانايزر1 يكى از پااليش ــت ب اس
داده هاى مورد نياز به صورت روى خط2 و واقعى از برج در حال 
ــده است. برج دى بوتانايزر برجى چندجزيى است  كار گرفته ش
كه در آن پروپان (C3) و بوتان (C4) از تركيبات سنگين تر جدا 
مى شوند. براى اينكه محصول برج به مرحله بعد برود نياز است 
ــد و مقدار  كه تركيب محصول در ناحيه معينى قرار گرفته باش
تركيب پنتان (C5) در آن از مقدار مشخصى كمتر است. در اين 
صورت تركيب محصول خروجى بايد كنترل شود. از آنجايى كه 
اندازه گيرى روى خط تركيبات كارى زمان بر و پر هزينه است در 
بيشتر موارد از كنترل استنتاجى براى اين كار استفاده مى شود 
ــت اندازه گيرى ارزان و  ــتفاده از عامل هايى كه قابلي يعنى با اس
ــتفاده مى شود. شكل  ــريع را دارند براى كنترل تركيبات اس س
شماتيك برج همراه با مدارات كنترلى و سنسورهاى اندازه گيرى 
ــان داده شده است. جدول(1) كميت هاى قابل  در شكل(3) نش

انداز گيرى برج تقطير را نشان مى دهد.

نتايج  شبيه سازى
ــكل (3) نشان داده شده است پنج حلقه  همان طور كه در ش

جدول1: توضيحات مربوط به كميت هاى قابل اندازه گيرى 
برج دى بوتانايزر 

واحدتوضيحاتكد دستگاه
TI 6001دماى خوراك°C

FI 6001جريان خوراكKbbl/day

TI 6002دماى پايين برج°C

TI 6006دماى باالى برج°C

PI 6006فشار باالى برجBar

FI 6002جريان برگشتى به برجm³/hr

FI 6001جريان بخارm³/hr

1. Debutanizer Column 
2. On line



65ماهنامه تخصصي، علمي- ترويجي /  مهر -  آبان 88 / شماره 22

F a r a y a n d n o

ــود دارد. بنابراين، پنج متغير  ــى1 در برج دى بوتانايزر وج كنترل
كنترل شونده و پنج متغير تنظيم شونده خواهيم داشت و متغير 
ــول عملكرد برج  ــت كه در ط ــر، جريان خوراك ورودى اس ديگ
ــه متغيرهاى  ــر پايه ورودى هايي ك ــر مى كند. اين مدل ب تغيي
ــونده (جريان برگشتى، جريان بخار ورودى به ريبويلر،  تنظيم ش
جريان آب سرد ورودى به كندانسور، جريان محصوالت خروجى 
باال و پايين برج) به عالوه متغير جريان خوراك ورودى هستند 
ــونده (دماى باال و پايين  و خروجى هايي كه متغيرهاى كنترل ش
ــطح مايع داخل  ــطح مايع داخل درام و س ــار برج، س برج،  فش
ريبويلر) است بنا مى شود. خروجى مدل مى تواند به اين صورت 

نوشته شود:

ــاى ورودى و y متغيرهاى  ــه u بردار متغيره در اين معادل
خروجى است. بايد توجه كرد، تعداد تأخيرهاى زمانى ورودى و 
ــتفاده از روش سعى و خطا به دست مى آيد. حدود  خروجى با اس
ــت كه  ــاخت اين مدل به كار رفته اس ــت داده براى س 340 جف
ــبكه و 30 درصد براى  ــدود 70 درصد آن ها براى آموزش ش ح
ــت. قبل از آموزش و  ــده اس امتحان صحت مدل به كار گرفته ش
ــده و در بازه [0,1]  امتحان صحت مدل تمام داده ها نرمااليز ش

قرار مى گيرند.
ــه متغيرهاى  ــس ([10],[9]) برپاي ــدل ان اي آر ايك ــدا م ابت
ــود. پنج مدل چند ورودى تك خروجى2  ــده بنا مى ش نام برده ش

شكل3: شماتيك برج دى بوتانايزر و جزييات آن 

1. Control Loop 
2. Multi Input Single Output
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(ام آي اس اُ) ساخته مى شود و براى هر كدام بيست مدل آزمايش 
ــت و مدل ها بر پايه معيار ريشه ميانگين مربعات خطا  ــده اس ش
ــن آن ها براى  ــده و بهتري ــه ش ــي) با يكديگر مقايس (آرام اس اي
ساخت مدل به كار گرفته شده است. ريشه ميانگين مربعات خطا 

(آر ام اس ايي) به صورت زير تعريف مى شود:
  (23)

در رابطهp ،(23) نشانگر تعداد زوج هاى ورودى/خروجى است. 
tp خروجى واقعى براى p امين داده يادگيرى،  op خروجى شبكه 

ــت. همچنين تعداد گره هاى اليه مخفى از روش سعى  عصبى اس
ــت مى آيد. عملكرد شبكه بستگى به ساختار شبكه  و خطا به دس
ــبكه  ــا و گره هاى آن دارد. براى انتخاب ش ــل تعداد اليه ه از قبي
بهينه، معيار ريشه ميانگين مربعات خطا در نظر گرفته مى شود. 
ــبكه با پنج خروجى بسيار پيچيده خواهد شد و  از آنجايى كه ش
انتخاب شبكه بهينه، بر اساس معيار آر ام اس ايي كار مشكلى است، 
براي اين منظور پنج شبكه با يك خروجى در نظر گرفته مى شود. 
جدول(2) حداقل مقدار آر ام اس ايي را نشان مى دهد كه از فرايند 
ــعى و خطا به دست آمده است. شكل(4) خروجى هاى واقعى و  س
شبيه سازى شده مربوط به داده هاى آموزش را براى مدل اي ان ان 
ــان مى دهد. اما براى به دست آوردن يك  و مدل ان اي آر ايكس نش
ــبكه با توجه به داده هايى ديگر تأييد  ــت كه ش مدل كلى نياز اس
ــود. به اين داده ها،  ــبكه بهينه بر اساس آن انتخاب ش ــود تا ش ش
ــكل (5) خروجى هاى  ــازى1 گفته مى شود. ش داده هاى معتبرس

واقعى و شبيه سازى شده توسط داده هاى معتبرسازى را براى دو 
مدل اي ان ان و ان اي آر ايكس نشان مى دهد.

ــه  عالوه بر معيار آر ام اس ايي، معيارهاى ديگرى براى مقايس
ــود دارد. عملكرد  ــاى واقعى وج ــر و داده ه ــدل با يكديگ دو م
ــتفاده از ميانگين  ــس با اس ــاختارهاى اي ان ان و ان اي آرايك س
خطاى نسبى2 (ام آر ايي) ، انحراف معيار خطاى نسبى اس تي دي 
ــيون خطى بين مقادير پيش بينى  و ضريب تعيين (R2) رگرس
شده مدل و خروجى هاى مورد نظر با يكديگر مقايسه مى شوند. 

اين سه معيار به صورت زير تعريف مى شوند:

 (24)

 (25)

 (26)

 ،tp ،ــا ــداد ورودى/خروجى ه ــه N.Er = (tp-op)/op تع ك
ــازى  خروجى هدف را براى p امين داده و op، خروجى شبيه س
ــان مى دهد. اين معيارها براى دو مـــدل اي ان ان  ــده را نش ش
ــازى بر پايه مدل  و ان اي آر ايكس با داده هاى آموزش و معتبرس
بهينه هر روش در جداول(3) و (4) آورده شده است. با توجه به 
اعداد جدول(4) مدل شبكه عصبى مدلى است كه مى تواند براى 

شناسايى يك سامانه غيرخطى با دقت بيشترى جواب دهد.
جدول 2: ساختار و حداقل آر ام اس ايي شبكه عصبى

متغير خروجى ساختار شبكه RMSE حداقل

دماى باالى برج تقطير (سلسيوس) 6_10_1 0/9562
دماى پايين برج تقطير (سلسيوس) 6_4_1 0/7548

 (bar)فشار برج 6_11_1 0/1397
سطح مايع داخل ريبويلر(درصد از ارتفاع كل) 6_9_1 2/8527
سطح مايع داخل درام (درصد از ارتفاع كل) 6_13_1 4/5656

1. Validation 
2. Mean Relative Error
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training شكل 4:  خروجيهاى واقعى و شبيه سازى شده براى داده هاى

validation شكل 5: خروجى هاى واقعى و شبيه سازى شده براى داده هاى
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نتيجه گيرى
ــبات نرم براى مدل سازي و شناسايى  در اين مقاله محاس
ــدل بر پايه  ــت. اين م ــده اس يك برج تقطير به كار گرفته ش
داده هاى واقعى و روى خط يكى از برج هاى تقطير در يكى از 
پااليشگاه هاى ايران به دست آمده است. ساختار شبكه عصبى 
ــت مى آيد. معيار آر ام اس ايي كه  ــعى و خطا به دس از روش س
ــبات نرم است براى  يكى از معيارهاى رايج در مطالعات محاس
ــت. طبق  ــده اس ــبكه عصبى بهينه به كار گرفته ش انتخاب ش

ــي براى دماى باالى  ــا توجه به مقادير آر ام اس اي جدول(2) ب
ــار برج، سطح مايع داخل ريبويلر و  برج، دماى پايين برج، فش
ــطح مايع داخل درام مشخص است كه مدل شبكه عصبى  س
براى هدف كنترل مناسب است. سپس مدل ان اي آر ايكس با 
ــاس معيارهاى آر ام اس ايي، ام آر ايي،  مدل شبكه عصبى براس
ــده اند و طبق نتايج  ــه ش ــا يكديگر مقايس ــي دي و R2 ب اس ت
ــت آمده نشان مى دهد كه مدل شبكه عصبى دقيق تر و  به دس

ــت. قابل انعطاف تر اس

جدول4:  مقايسه دو مدل ANN و NARX  بر پايه داده هاى معتبرسازى 

ANN مدل NARX مدل
RMSE MRE R2 STD RMSE MRE R2 STD

0/9562 0/836 0/754 1/02 2/5845 2/2125 0/528 3/005 دماي باالي برج

0/7548 0/921 0/7557 1/3612 2/5978 2/3423 0/508 2/34 دماي پايين برج

0/1397 0/267 0/873 0/154 0/4276 0/3566 0/636 0/6412 فشار برج

2/8527 2/674 0/7789 3/021 6/7158 5/466 0/534 5/0324 سطح مايع ريبويلر

4/5656 4/0011 0/7823 5/0851 9/2112 7/3871 0/4648 9/7372 سطح مايع درام

جدول3:  مقايسه دو مدل اي ان ان و ان اي آر ايكس  بر پايه داده هاى آموزش 

ANN مدل NARXمدل 

RMSE MRE R2 STD RMSE MRE R2 STD

0/6889 0/549 0/9452 0/6889 2/066 1/5832 0/782 1/6957 دماي باالي برج

0/7361 0/651 0/8575 0/7895 2/509 2/009 0/658 1/7279 دماي پايين برج

0/1285 0/0961 0/968 0/0286 0/3616 0/1307 0/727 0/2655 فشار برج

2/8169 2/1467 0/8475 2/8246 4/5627 3/5817 0/602 4/9288 سطح مايع ريبويلر

4/0481 3/5874 0/8719 4/2671 8/1198 6/0672 0/589 8/2157 سطح مايع درام
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ـــريه متـأسفـانه عـــالوه بــر اشتـباه در چيـدمـان اســامي نويسـندگان، سمـت سـركـار خـانم سهيال  ــمـــاره 21 ايــن نش در صفــحه 45 ش
شكراله زاده استاد محترم پژوهشكده صنايع شيميايي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران نيز اشتباه درج شده بود كه بدين ترتيب تصحيح مي شود:

مرورى بر فرايندهاى توليد سـوخت بيوديزل 
ــكراله زاده2، فرزانه وهاب زاده3 ــهيال ش محمد حجار1 ، س

1- دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه صنعتي اميركبير 
2- استاد، پژوهشكده صنايع شيميايى، سازمان پژوهش  هاى علمى و صنعتى ايران

3- استاد، دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه صنعتي اميركبير
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2
31.65% equipments are less than 36 months that should be inspected within these intervals to prevent 
exceeding the risk level beyond the acceptable risk target. To increase the inspection intervals, a new 
inspection plan was recommended according to active and/or possible damage mechanisms and risk 
value for each equipment. The inspection interval of 88.08% of equipments would be more than 60 
months by using this new inspection plan. Using in-service inspection methods was recommended 
for other equipments; therefore, it is possible to increase the overhaul intervals from current three or 
four years to five years without exceeding the total unit risk level beyond the acceptable risk target.
Key Words: Risk-Based Inspection, Risk Reduction, Risk Target, Inspection Planning

Designing and Simulation of a New Process for Reduction of Propagation of 
Mono-Aromatic Compounds to Environment from Gas Sweetening Units

Mohamad Illbeigi1, Alireza Fazlali*2  
1. M.S. Student of Chemical Engineering Department - Faculty of Engineering – Arak University

2. Assistant Professor of Chemical Engineering Department - Faculty of Engineering – Arak University
*A_fazlali@araku.ac.ir

Abstract
Aromatic compounds are among very harmful and poisonous compounds wich cause very dangerous 

illnesses and non-compensable harms to living creatures and environment. One of the chemical processes, 
which can transfer these compounds to the atmosphere is gas sweetening by alkanolamine solutions. In 
this paper, a new process design is presented for 80% reduction of mono-aromatic compounds in rich 
amine solution by using acid gas stream. The result is restriction the amount of exiting mono-aromatic 
compounds to the atmosphere from venting line and to other units such as sulfur recovery unit.
Keywords: Environment, atmosphere, mono-aromatic compounds, gas sweetening

Soft Computing Application in Distillation Column Dynamic Modeling 
Hamed Sahraiee*, Ali Ghaffari 

Mechanical Engineering Department, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran
*hamed_s463@yahoo.com

Abstract
In this paper the soft computing is used for modeling the nonlinear structure of the distillation column 
in a refinery process plant. The actual input-output data of the system are measured to be used for 
system identification based on root mean square error (RMSE) minimization approach. It is shown 
that the designed soft computing is able to precisely predict and track the response of the actual 
system. Comparison between the results of this paper with those of most recent published researches 
as NARX model indicates the significance of the proposed approach.
Keywords: Distillation column, Soft Computing, System identification, Modeling



Scientific - Propagative Monthly - Nov 2009 - 15 Issue

F a r a y a n d n o

1

Impact of Photo Bioreactors in Culturing of Microalgae: Suitable Biomass for 
Production of Biodiesel

Samira Lotfi1, Mohammad Pazouki2, Amirhossein Zamzamian3, Amin Hejazi4 
1. M.S. student in renewable energy engineering, Energy Department, Materials & Energy Research Center

2. Associate professor, Energy Department, Materials & Energy Research Center
3. Assistant professor, Energy Department, Materials & Energy Research Center

4. Faculty member, Tabriz Biotechnology Department  
S_lotfi84@yahoo.com٭

Abstract
Microalgae according to its lipid content are one of the best sources of biodiesel production. Biodiesel 
is a liquid fuel which can be used in transport vehicles; it is a fuel with a renewable source that 
produces a close loop of CO2, so its net pollution is zero. There are different kinds of microalgae with 
different lipid contents. Fortunately we can find most of species of the microalgae in Iran because 
of divergence of the climate and existence of water with different qualities in north and south of 
the country. But for using microalgae as a source of biodiesel it is necessary to grow them in a //
sufficient media///. One of the best places for growing microalgae is photo bioreactors. There are 
different kinds of photo bioreactors: column photo bioreactors, tubular photo bioreactors, and plate 
photo bioreactors. Each photo bioreactor is suitable for growth of some species of microalgae. In this 
research we describe different kinds of photo bioreactors and their capabilities in culturing or growing 
various species of microalgae.
Key words: photo bioreactor, Microalgae growth, nutrition 

Conducting R&D Project “Risk-Based Inspection (RBI) Software Development” 
in Abadan Oil Refining Company

Mohammad Reza Zahiri1*, Seyed Javad Hashemi2, Mohammad Nazarnezhad Bajestani3

1. Manager of R&D Department Abadan Oil Refinery
2. M.Sc. in Technical Inspection Engineering Petroleum Technology University

3. M.Sc. in Material Selection Engineering Khaje Nasir University of Technology
*mzahiri45@yahoo.com

Abstract
Risk-Based Inspection (RBI) software was developed successfully according to the second edition 
of API 581 and RBI technology was conducted on fixed equipments and process piping of a crude 
distillation unit in Abadan Oil Refining Company (AORC) using the developed software. The purpose 
was to optimize the inspection strategies, increasing the inspection intervals and the risk management 
of the equipments and process piping of this unit. Results showed that the 13% of the total equipments 
are in critical zone of risk matrix and should be inspected as soon as possible. Also, according to current 
inspection plans used in Equipment Inspection Department (EID) of AORC, the inspection intervals of 
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