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مهندس ضيغمى؛ مديرعامل شركت ملى پااليش و پخش 
فرآورده هاى نفتى ايران عنوان كرد

 HSE مديران، مسئول مستقيم نظارت بر اجراى
نگاه مهندس رمضاني مدير ايمني،  بهداشت و

محيط زيست شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي:
HSE، صيانت از سرمايه هاي استراتژيك سازمان

مهندس اردشيرى
 مدير كل ايمنى، بهداشت و محيط زيست وزارت نفت: 

پويايى وزارت نفت در حوزه HSE  ادامه مى يابد

گفتگوي فرآيند نو با مهندس عبدلي، رييس ايمنى و
 آتش نشانى شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى

ايمني؛ حس ششم

پيام وزير محترم نفت جمهورى اسالمى ايران
به مناسبت روز ملى ايمنى و آتش نشانى
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براى سومين سال متوالى
جام HSE  برتر پااليشى، در  بندرعباس ماند



لوح تقدير رياست جمهوري طي مراسمي 
به مهندس عليرضا ضيغمي مديرعامل شركت 
ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران 

اعطا شد. 
ــي و اجراي  ــبت طراح اين لوح به مناس
سامانه هوشمند سوخت در جشنواره شهيد 
ــمي در چهاردهمين روز  ــي مراس رجائي ط
آبان ماه از سوي رئيس جمهور به معاون وزير 
ــي پااليش و  ــركت مل نفت و مدير عامل ش

پخش فرآورده هاي نفتي ايران اعطا شد. 
ــي از متن تقدير رييس جمهور،  در بخش
ــت:  ــدس ضيغمي آمده اس ــاب به مهن خط
ــالمي كيفيت  «درنظام مقدس جمهوري اس
خدمات ارائه شده توسط دستگاه هاي دولتي 
به عنوان يكي از شاخصه هاي اصلي سنجش 
كارآمدي، رشد و توسعه نظام تلقي و موجب 
ــرمايه اجتماعي و  افزايش اعتماد عمومي،  س

اعتالي اهداف نظام مي گردد.» 
ــن از زحمات  ــور همچني ــس جمه رئي
ــان و مديران وزارت نفت در  مجموعه كاركن
ــي و اجراي طرح  ــب رتبه برتر در طراح كس
ــوخت در سال 89 كه از  سامانه هوشمند س
سوي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) به 
نام «همت مضاعف، كار مضاعف» مزين شده 

بود، تقدير كرده است. 

اعطاي لوح سپاس رياست جمهوري به 
مهندس ضيغمي، معاون وزير نفت و مدير عامل

شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران
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صنعت نفت ايران كه بيش از يك سده از عمر آن مى گذرد، 
همواره در استفاده از علوم و فنون روزآمد و نوين در ارتقاء توان 
ــانى،  فنى صنعت نفت، افزايش بهره ورى و حفاظت از منابع انس

تاسيسات و محيط زيست پيشرو بوده است.
ــت رويكردى  ــت، ايمنى و محيط زيس ــام مديريت بهداش نظ
ــتاى بهره ورى سازمانى از طريق شناسايى خطرات و  نوين در راس
پيشگيرى از وقوع رويدادهايى است كه بر سالمت انسان تاثيرگذار 
ــات نفتى و محيط زيست  ــيب به صنايع، تاسيس بوده و باعث آس
ــون زحمات علمى و  ــرد در آغاز، مره ــود. اتخاذ اين رويك مى ش
مطالعاتى عزيزان فعال در حوزه ايمنى و آتش نشانى صنعت نفت 
بوده كه از حمايت هاى مديران ارشد صنعت نفت برخوردار شده، 
تا با استفاده از علم مديريت و همچنين با در نظر گرفتن استفاده 
اصولى از منابع و كمك به رفع مخاطرات در حوزه هاى بهداشت، 

ايمنى و محيط زيست با ديدگاهى يكپارچه اقدام شود. 
ــه از عمر اين رويكرد، نه  ــت يك ده هم اكنون پس از گذش
تنها فوايد آن بر تمامى اركان صنعت نفت آشكار شده است، بلكه 
ــازمان هاى ديگر در كشور را نيز به بهره بردارى  وزارتخانه ها و س
ــازمانى ترغيب كرده  ــرات آن در ارتقاء بهره ورى منابع س از ثم
ــت تا صنعت نفت به عنوان  ــته اس ــتا شايس ــت. در اين راس اس
ــات مقام معظم رهبرى «مدظله العالى»  صنعت پيشرو، فرمايش
ــش قرار داده،  ــرلوحه كار خوي ــزوم «جهاد اقتصادى» را س در ل
توانمندى هاى موجود در مباحث ارتقاء بهره ورى سازمانى منتج 
از استقرار HSE-MS را تقويت كند. لذا شايسته است تا تمامى 
كاركنان خدوم و زحمتكش صنعت نفت، دست در دست هم، با 
تالش و كوشش وافر و با رعايت اصول زير در جهت نيل به اين 

اهداف عاليه اقدام كنند.
1- حمايت از استقرار و توسعه نظام مديريت بهداشت، ايمنى و 

محيط زيست با تخصيص منابع الزم، مناسب و موثر در حوزه ها ى 
انسانى، مالى و سازمانى.

ــايى خطرات، ارزيابى و مديريت موثر ريسك ناشى از  2- شناس
 HSE فرايندها و فعاليت ها در چارچوب نظام مديريت

3- طرح ريزى و اجراى اقدامات كنترلى و پيشگيرانه به منظور 
حذف، كاهش و كنترل ريسك ها

4- پايش نظام مديريت HSE با استفاده از شاخص هاى پيشرو 
و تاخيرى

ــتفاده از اطالعات حاصل از  5- بازنگرى موثر HSE-MS با اس
HSE پايش و مميزى هاى نظام مديريت

6- تبيين راهكارهاى آموزش موثر كاركنان و حمايت از تحقيقات 
HSE-MS و فن آورى هاى نوين در حوزه

در خاتمه ضمن گراميداشت هفتم مهر ماه «روز ملى ايمنى و 
آتش نشانى» از زحمات و تالش هاى همه جانبه تمامى همكاران 
فعال در اين حيطه قدردانى نموده و توفيق همگان را از خداوند 

متعال مسئلت مى كنم. 

پيام وزير محترم نفت 
جمهورى اسالمى ايران

به مناسبت 
روز ملى ايمنى و آتش نشانى
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ــركت ملى پااليش و پخش  مهندس ضيغمى مديرعامل ش
ــخنان خود، ضمن تبريك  فرآورده هاى نفتى ايران در ابتداى س
ــهداى گرانقدر جنگ  ــت ش ــدس و گراميداش ــه دفاع مق هفت
ــت آموزه هاى بنيانگذار  ــان را تح تحميلى، ثمره ايثارگرى ايش
ــالمى ايران، امام خمينى(ره) و رهبرى مقام  كبير جمهورى اس
ــروز به عنوان  ــتند كه ام ــالمى دانس معظم رهبرى، نظامى اس
ــه در موج جديد  ــتناد ملت هاى منطق ــى كامل مورد اس الگوي

بيدارى اسالمى قرار گرفته است.
ــت  معاون وزير نفت در امور پااليش و پخش، هدف از نشس
مزبور را هم انديشى فعاالن حوزه بهداشت، ايمنى و محيط زيست 
ــتفاده از تجربيات  ــئوالن اين بخش با رويكرد اس ــل مس و تعام

ــى و عملياتى در سطح صنعت دانسته و  موفق واحدهاى پااليش
ــتفاده از اين فرصت براى توسعه فرهنگ كار ايمن  خواستار اس

در كليه سطوح زنجيره صنعت پااليش و پخش شد.
ــود در عملكرد  ــاره به تناقض موج ــدس ضيغمى با اش مهن
ــرى از  ــت ظاه ــرمايه دارى در حماي ــع س ــردمداران جوام س
ــتار هزاران نفر از انسان ها  ــت و اقدام در جهت كش محيط زيس
ــتفاده  ــرمايه دارى و نيز اس به منظور تامين منافع مالى نظام س
ــار  ــاى كره زمين در انتش ــهم عادالنه از ظرفيت ه ــش از س بي
ــط اين جوامع، خواهان بهره گيرى بيشتر  دى اكسيد كربن توس
ــت و  ــظ ايمنى، بهداش ــت حف ــالمى در جه ــاى اس از آموزه ه
ــت در كليه فعاليت ها بخصوص فعاليت هاى صنعتى  محيط زيس

و  ايمنى  بهداشت،  برتر  جام  دوره  يازدهمين  مراسم 
سالن  در  نشانى  آتش  و  ايمنى  ملى  روز  در  محيط زيست 
پخش  و  پااليش  ملى  شركت  غدير  ساختمان  همايش هاى 
ششمين  در  كه  مراسم  اين  در  شد.  برگزار  نفتى  فرآورده هاى 
ملى  شركت  مديرعامل  ضيغمى  مهندس  حضور  با  روزمهرماه 
مدير  اردشيرى  مهندس  نفتى،  فرآورده هاى  پخش  و  پااليش 
مهندس  نفت،  وزارت   (HSE) محيط زيست  و  بهداشت  ايمنى، 
رمضانى مدير HSE شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى 
شركت هاى   HSE مديران و  روسا  عامل،  مديران  ساير  و  نفتى 
ايمنى،  زمينه  در  برتر  واحدهاى  شد،  برگزار  مناطق  و  تابعه 

بهداشت و محيط زيست معرفى و از آنان تقدير بعمل آمد. 
جمهورى  نفت  وزير  پيام  قرائت  از  بعد  و  مراسم  اين  در 
اسالمى ايران به مناسبت روز ملى ايمنى و آتش نشانى، مهندس 
اردشيرى مدير HSE وزارت نفت ضمن سخنانى به ارائه گزارشى 

اجمالى از عملكرد صنعت نفت در اين حوزه پرداخت. 
در ادامه اين نشست نيز مهندس ضيغمى مدير عامل شركت 
بيان  به  سخنانى  طى  نفتى  فرآورده هاى  پخش  و  پااليش  ملى 
اهميت و جايگاه HSE در مجموعه فعاليت هاى صنعت پااليش 

و پخش پرداخت. 

مهندس ضيغمى؛ مديرعامل شركت ملى پااليش و پخش 
فرآورده هاى نفتى ايران عنوان كرد

مديران، مسئول مستقيم نظارت 
بر اجراى HSE هستند
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شد. وى با تاكيد بر توصيه هاى دينى در زمينه استفاده از منابع 
ــامل توسعه و حفظ فضاى  ــت آن ش طبيعى و حفظ و نگهداش
سبز، حفظ منابع آب و انرژى، جلوگيرى از ايجاد آاليندگى در 
ــتر به دستورات  منابع طبيعى از جمله آب، خواهان توجه بيش

موكد اسالمى در اين زمينه شد. 

مديريت ايمني در زمان جنگ
ــركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى  مديرعامل ش
ــگ تحميلى گفت: با  ــت ايمنى در زمان جن ــاره به مديري با اش
ــگ در حوزه  ــخصاً در زمان جن ــه بنده ش ــختگيرى هايى ك س
ــردم، آمار مجروحان  ــارك اعمال مى ك ــم در منطقه خ ماموريت
جنگى به حداقل ممكن رسيد. اين در شرايطى بود كه خارك در 
حدود 2880 روز درگير جنگ بود و طى اين مدت حدود 2هزار 
ــانى،  ــى قرار گرفت. با اين حال اطالع رس ــار مورد حمله هواي ب
ــنگرهاى مستحكم براى اسكان  پدافند غيرعامل، استفاده از س
شبانه روزى كاركنان به خوبى صورت مى گرفت و اين مالحظات، 
آمار مجروحان، شهدا و خسارات را به حداقل ممكن رسانده بود. 
ــيت رعايت مالحظات  ــدس ضيغمى، حساس ــه گفته مهن ب
ــاى عملياتى و  ــت در محيط ه ــت و محيط زيس ايمنى، بهداش
بخصوص پااليشگاه ها نيز در سطوح بااليي قرار دارد. به طورى 
كه ميلياردها دالر سرمايه گذارى انجام شده در قالب تاسيسات، 
تجهيزات، ماشين آالت و نيروى انسانى ماهر مى تواند در معرض 
ــى از عدم رعايت مقررات واستانداردهاى  ــك خطرات ناش ريس

ايمنى قرار بگيرد.
ــكوى  ــت نفت از س ــاره به حادثه نش معاون وزير نفت با اش
ــركت بريتيش پتروليوم  حفارى ديپ واتر هورايزن متعلق به ش
ــال گذشته گفت: اتفاقى در اين سطح،  در خليج مكزيك در س
ــت محيطى را در ابعاد بين المللى ايجاد مى كند  فاجعه اى زيس
ــركت  ــور يا ش ــات آن محدود به يك يا چند كش ــه تبع و دامن
ــت. ضمن اينكه اكثر حوادث صنعت نفت، بخصوص  نفتى نيس
ــاى عملياتى نتيجه يك كم توجهى كوچك يا ناديده  در حوزه ه
ــتورالعمل هاى ايمنى است و درعين حال تبعات آن  گرفتن دس
ــيار  ــده و ابعاد بس ــمت مورد نظر نش تنها محدود به فرد يا قس
ــازمان به همراه  ــترده و مخربى را در بخش هاى مختلف س گس

دارد. 
مدير عامل شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى، 

مسئوالن ايمنى پااليشگاه ها را مسئول مستقيم اعمال مقررات 
ــد بازديد مديرعامل  ــگام فعاليت هايى مانن ــى حتى در هن ايمن
ــاير گروه هاى بازديدكننده همراه دانست و مواردى مانند  يا س
ــگاه كه  تجمع بيش از حد نفرات در بخش هاى فرايندى پااليش
ــيدى همراه است، استفاده  در مواردي با فرآورش گاز ترش اس
ــات پااليشگاه و ساير  از موبايل در بخش هاى خاصى از تاسيس
موارد مشابه را نمونه هايى از موارد غير مجاز از نظر مقوله ايمنى 
ــت و خواستار اعمال نظارت و كنترل هاى  در پااليشگاه ها دانس

الزم از سوى مسئوالن ايمنى پااليشگاه ها شد. 

تاسيسات و تجهيزات، نيازمند روزآمدسازى
مديرعامل شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى 
ايران، قدمت برخى از تاسيسات، تجهيزات و فناورى هاى مورد 

 اكثر حوادث صنعت نفت، بخصوص در حوزه هاى 
عملياتى نتيجه يك كم توجهى كوچك يا ناديده گرفتن 
دستورالعمل هاى ايمنى است و درعين حال تبعات آن 

تنها محدود به فرد يا قسمت مورد نظر نشده و ابعاد بسيار 
گسترده و مخربى را در بخش هاى مختلف سازمان به 

همراه دارد.
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استفاده در بخش هاى مختلف عملياتى اعم از پااليشگاه ها يا 
مراكز انتقال نفت را موجب برخى از حوادث عملياتى دانسته 
و افزود: در برخى از موارد، حوادث نشت نفت خام يا فرآورده 
به محيط زيست عالوه بر اينكه مربوط به امروز و ماه هاى اخير 
نيست، بلكه معموالً ريشه اى چند ساله دارد و به دليل قدمت 
تكنولوژى و تجهيزات مورد استفاده در ساخت و تجهيز مراكز 
طورى  به  مى دهد.  رخ  فرآورده  و  نفت  انتقال  لوله  خطوط  و 
و  تجهيزات  و  تكنولوژى  نفت،  انتقال  مراكز  برخى  در  كه 
ماشين آالت مورداستفاده مربوط به 50-60 سال پيش است 
مالحظه اى  قابل  ابعاد  در  را  حادثه  بروز  ريسك  امر  اين  و 

افزايش مى دهد. 
ــل انكار مديريت  ــاره به نقش غير قاب ــن با اش وى همچني
ــار ايمن و رعايت  ــاختن كاركنان به تعهد به رفت ــزم س در مل
ــا گفت: مديرعامل  ــى در هنگام انجام فعاليت ه مقررات ايمن
ــرده و از اين طريق  ــختگيرى ك ــخصاً س بايد در اين مورد ش
ــب كند. چرا  ــت مقوله ايمنى جل ــه كاركنان را به اهمي توج
ــداوم عمليات  ــئول ت ــتند كه مس ــه در نهايت مديران هس ك
ــتند و با توجه به  ــكا در مجموعه هس ــدون حادثه و قابل ات ب
ــتردگى و پيچيدگى  ــاى صنعت نفت و گس ــت فعاليت ه ماهي
ــاى مختلف با مواد  ــتن واحده ــروكار داش اين فعاليت ها و س
ــتعال و گازهاى خطرناك و  ــاى حادثه زا و قابل اش و فراينده
انفجارى و مواد آالينده محيط زيست، چنانچه مقررات ايمنى 
ــبرد فعاليت هاى  ــات مد نظر قرار نگيرد پيش در هنگام عملي

روزانه صنعت نيز امكان پذير نخواهد بود. 

تحليل حوادث
ــز از اهميت  ــدس ضيغمى تحليل حوادث ني ــه گفته مهن ب

ــگيرى از حوادث مشابه بعدى برخوردار است. به  بااليى در پيش
ــانى دقيق صورت گيرد، مى توان  گونه اى كه چنانچه اطالع رس
ــابه در ساير مراكز عملياتى  تا حد زيادى مانع بروز حوادث مش
ــش فرآورده هاى  ــى پااليش و پخ ــركت مل ــد. مديرعامل ش ش
ــگاه پدافند  ــت و جاي ــاره به اهمي ــن ضمن اش ــى همچني نفت
ــل در مجموعه فعاليت هاى صنعت نفت گفت: با رعايت  غيرعام
ــتورالعمل هاى پدافند غير عامل در زمان جنگ تحميلى ما  دس
توانستيم در يكى از شديدترين حمالت هوايى سال هاى جنگ 
به خارك، طورى عمل كنيم كه هيچكدام از 300-400 نفر از 
كاركنان عملياتى مستقر در منطقه كوچكترين آسيبى نبينند 
ــن موضوع در فعاليت هاى كنونى صنعت نفت نيز بايد مورد  و اي

توجه قرار بگيرد. 
ــركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى  مديرعامل ش
همچنين با توصيه به مديران براى توجه به مقوله بهداشت روحى 
كاركنان، خواستار بكارگيرى سازوكارهايى براى توسعه روحيه 
نشاط و شادابى در محيط هاى كارى و بخصوص زيرساخت هاى 
ــعه  ــى و فرهنگى براى خانواده كاركنان با تاكيد بر توس ورزش

دسترسى خانم ها به امكانات مزبور شد. 

واحدهاى نمونه
ــوزه ايمنى،  ــم، واحدهاى برتر در ح ــان اين مراس در پاي
بهداشت و محيط زيست معرفى شدند. بر اساس اعالم مهندس 
ــركت ملي پااليش و  ــانى ش ــى رييس ايمنى و آتش نش عبدل
ــى،  ــركت هاى پااليش ــش فرآورده هاى نفتى، در حوزه ش پخ
ــان و تهران، در  ــش نفت بندرعباس، اصفه ــركت هاى پاالي ش
ــهر  ــش فرآورده هاى نفتى مناطق قم، بوش ــوزه مناطق پخ ح
ــوزه مناطق خطوط لوله و مخابرات  و آذربايجان غربى، در ح
ــرق، در حوزه پروژه هاى  ــمالغرب و شمالش مناطق تهران، ش
ــران پروژه هاى  ــاختمان نفت اي ــى و س ــركت ملى مهندس ش
ــگاه  ــود كيفيت  فرآورده هاى پااليش ــت و بهب ــش ظرفي افزاي
ــازند، طرح افزايش توليد بنزين پااليشگاه  امام خمينى(ره) ش
بندرعباس و طرح احداث خط انتقال و تاسيسات نفت خام و 
ــهر آبادان در حوزه بهداشت، ايمنى  فرآورده هاى نفتى ماهش
ــا و واحدهاى تابعه  ــه عنوان برترين طرح ه ــت ب و محيط زيس
ــى انتخاب و  ــش و پخش فرآورده هاى نفت ــركت ملى پاالي ش

معرفى شدند. 

مديرعامل شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى 
نفتى با توصيه به مديران براى توجه به مقوله 

بهداشت روحى كاركنان، خواستار به كارگيرى 
سازوكارهايى براى توسعه روحيه نشاط و شادابى در 
محيط هاى كارى و بخصوص زيرساخت هاى ورزشى 
و فرهنگى براى خانواده كاركنان با تاكيد بر توسعه 

دسترسى خانم ها به امكانات مزبور شد. 
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مدير HSE شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى 
ايران معتقد است امروزه رقابت و بقاء در سطح جهانى، افزايش 
ــارت موضوعى  ــعه مداوم صنايع و تج ــرعت تغييرات و توس س
ــا تكيه بر  ــود. لذا تنه ــوب مى ش ــازمان ها محس فزاينده در س
دسترسى به منابع اطالعاتى داخلى و خارجى كفايت نمى كند، 
ــود  ــا اثر ش دانش و تخصص كاركنان در صورتى مى تواند منش
ــازمان به كار  ــى در جهت اهداف س ــه بتواند به صورت جمع ك
ــد و رمز موفقيت تمامى نظام ها  ــود. اين امر مهم، كلي گرفته ش
ــت، ايمنى و محيط زيست است  بخصوص نظام مديريت بهداش
ــازى است. به گفته مهندس رمضانى  و البته نيازمند فرهنگ س
ــت HSE  رويكردى نظام مند و ابزارى كارآمد در جهت  مديري
ــوع حوادث، كاهش خطاى  ــگيرى از وق تقويت برنامه هاى پيش
ــالمت كاركنان، تاسيسات و محيط زيست به  انسانى و حفظ س

عنوان سرمايه هاى كشور، كاهش هزينه، افزايش سود، بهره ورى 
و انگيزه كاركنان است. 

ــان مجرب، انجام كار در  ــذا اطيمنان از به كارگيرى كاركن ل
ــا عوامل زيان آور  ــه در آن مواجهه افراد ب ــاى كارى ك محيط ه
محيط كار تحت كنترل بوده و خطاى انسانى به حداقل ممكن 
ــرويس دهى ايمن تجهيزات ، تعميرات  ــت، س كاهش يافته اس
ــگيرانه و مديريت بر ريسك ها از عوامل موثر بر سودآورى  پيش
در صنايع پااليش، نفت و گاز و پتروشيمى محسوب مى شود. 

ــش فرآورده هاى  ــش و پخ ــركت ملى پاالي ــر HSE ش مدي
ــران مى افزايد: در قرن حاضر جهت مديريت مخاطرات و  نفتى اي
 HSE MS طرح ريزى استراتژى هاى بازرسى و مميزى، استقرار
ــت. جهت افزايش سرعت دستيابى به  امرى اجتناب ناپذير اس
ــد شركت ها مى بايست با  اهداف اين رويكرد نوين، مديران ارش

مدير HSE شـركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي 
ايران مي گويد اسـتقرار سيسـتم HSE MS  ضـرورت حياتي 
تـداوم كليـه فعاليت هـاي صنعتـي از جمله صنعـت پااليش و 
پخش اسـت. مهندس رمضانى معتقد است هماهنگي مجموعه 
فعاليت هاي سـازمان در ابعاد مختلف با الزامات حوزه HSE، به 

معناي تضمين صيانت از سرمايه هاي آن است. 
مدير ايمنى، بهداشت و محيط زيست (HSE) شركت ملى 
يازدهمين  مراسم  در  ايران  نفتى  فرآورده هاى  پخش  و  پااليش 
تشريح  به  محيط زيست  و  ايمنى  بهداشت،  برتر  جام  دوره 
و  پااليش  صنعت  در  حوزه  اين  تحوالت  و  محورها  مهم ترين 

پخش پرداخت. 

نگاه مهندس رمضاني مدير ايمني،  بهداشت ومحيط زيست 
شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي:

HSE، صيانت از سرمايه هاي 
استراتژيك سازمان
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ــترتژيك HSE  قابليت هاى  ــه جدى و تدوين برنامه اس مداخل
ــازى برنامه ها، رعايت الزامات  ــركت را در جهت يكپارچه س ش
ــا و پروژه ها،  ــا در طرح ه ــا و فعاليت ه ــه واحده HSE  در كلي
ــى افزايش داده و  مديريت پيمانكاران، خريد و نظام هاى آموزش
ــاركت تمامى مسئوالن در برنامه هاى شناسايى و كنترل  از مش
ــرات بالقوه محيط كار اطمينان حاصل كنند و رفع موانع  مخاط
و مشكالت در اين رابطه مى بايست در اولويت برنامه شركت ها 

قرار گيرد. 
ــته به ما  ــال هاي گذش به گفته مهندس رمضانى، تجربه س
ــت كه براى اثربخشى برنامه هاى HSE  مى بايست  آموخته اس
ــتراتژيك  ــا برنامه اس ــركت ها ب ــتراتژيك HSE  ش برنامه اس
ــتر، زمينه  ــا در اين بس ــود ت ــركت هاى ذيربط هماهنگ ش ش

ارزش آفرينى ايجاد شود. 
 HSE MS همچنين تجربه نشان داده است چنانچه سيستم
به طور نهادينه مستقر نشده و به باورى عمومى در اذهان مديران 
ــود و ارتقاء  ــود، نمى توان انتظار بهب ــان تبديل نش و كارشناس

عملكرد در اين بخش را داشت. 

HSE لزوم استعالم در خصوص انتصاب مديران حوزه
ــد شركت هاى  به گفته مهندس رمضانى، مديريت هاى ارش
تابعه همانگونه كه در خصوص انتصاب مديران، استعالم الزم را 
ــازمان انجام مى دهند، ضرورى است در خصوص  از حراست س
ــه و الزامات آن وكارنامه عملكردى  نگرش نامزدها به اين مقول

ايشان در اين حوزه از HSE  ستاد استعالم كنند. 
ــش فرآورده هاى  ــى پااليش و پخ ــركت مل مدير HSE ش
نفتى ايران با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص بازنگرى 
ــددى در زمينه  ــات متع ــت: جلس ــى HSE MS گف خط مش
ــايى موارد عدم انطباق در شركت هاى تابعه شركت ملى  شناس
ــت و بخش  ــده اس پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى برگزار ش
عمده اى از موارد عدم انطباق شناسايى شده و پيشنهادات الزم 
ــركت هاى مربوطه ارائه  براى رفع اين موارد به مديريت هاى ش

شده است. 

تكميل سازمان
ــائل موجود در اين  ــدس رمضانى يكى از مس به گفته مهن
حوزه، تامين نيروى مورد نياز سازمان HSE  جهت سمت هاى 
ــرو در برخى مناطق به  ــه به علت كمبود ني ــت ك بالتصدى اس
ــت مجموعاً يك  ــت و بهداش ــوان مثال در حوزه محيط زيس عن
ــدات پيش بينى  ــت كه البته با تمهي ــده اس ــمت تعريف ش س
ــده، زمينه تفكيك اين موارد پيش بينى و فراهم شده است.  ش
همچنين اقدامات الزم براى ارتقاى سمت هاى HSE در سطح 
شركت هاى تابعه نيز در دستور كار قرار گرفته است كه اميدواريم 

با هماهنگى و همكارى امور ادارى اين مهم به انجام برسد. 

تحليل و بررسى حوادث
مدير HSE  شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى 
ــكيل كميته تحقيق حوادث مربوط به سال هاى  با اشاره به تش
ــى در خصوص حوادث در  ــت: كميته هاى مختلف 88 و 89 گف
ــكيل شده است و با عنايت به نوع حادثه،  هريك از بخش ها تش
ــى قرار گرفته و نتايج  داليل و اثرات آن مورد تحليل كارشناس
ــركت هاى تابعه منعكس شده است تا از اين طريق  حاصل به ش

دليل بروز يكى از حوادث سالجارى، بى توجهى مديران 
به استفاده از خدمات شركت هايى بود كه به موجب 
دستورالعمل شناسايى ارائه كنندگان خدمات بازرسى 

فنى و HSE داراي صالحيت ارائه خدمات بازرسى فنى  
بودند و در اين مورد خاص، از شركتى فاقد صالحيت 

استفاده شد كه منجر به بروز حادثه شد.
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امكان پيشگيرى از آسيب هاى اين حوزه فراهم شود. 
ــات HSE در  ــردن موضوع ــارت بر لحاظ ك ــن نظ همچني
ــش فرآورده هاى  ــركت ملى پااليش و پخ ــتاد ش قراردادهاى س
ــال گذشته بوده است  ــده طى س نفتى از ديگر اقدامات انجام ش
كه موجب شد نگاه تخصصى HSE بر قراردادها در هنگام انعقاد 

حاكم شود و مانع از بروز مشكالت بعدى در اين حوزه شود. 

بهداشت صنعتى
ــت صنعتى،  ــى در مقوله بهداش ــدس رمضان ــه گفته مهن ب
ــات و آمار دقيق و  ــركت هاى تابعه و ارسال گزارش همكارى ش
ــيم راهبردهاى  ــازى ضرورى براى ترس ــتناد، پيش ني قابل اس
ــت. بخصوص اين امر در بخش تطبيق  صحيح در اين حوزه اس
ــرايط خاص جسمى و روانى افراد ضرورى  ملزومات شغل با ش
است. همچنين همكارى نزديك مديران با واحدهاى HSE به 
ــت تا در نهايت  ــور جمع بندى صحيح موضوع ضرورى اس منظ
ــمت هاى حساس عملياتى انتخاب  گزينه هايى درست براى س
ــكى افراد، يكى از  ــودن محتواى پرونده پزش ــوند. محرمانه ب ش
ــت. همچنين در مواردى،  ــات موجود در اين زمينه اس مالحظ
ــه دارند، از قبيل  ــرايط خاصى ك ــى از كاركنان به دليل ش برخ
ــت از انجام  ــاير مواد، ممكن اس اعتياد به مصرف دخانيات يا س
ــى آزمايش هاى مربوط به طب صنعتى خوددارى كنند كه  برخ

ــكارى رييس يا مدير  ــكل، هم ــن موارد نيز براى حل مش در اي
واحد مربوطه با واحد HSE مفيد خواهد بود. 

ــى براى  ــال فيلم ها و جزوات آموزش ــن تهيه و ارس همچني
مناطق و شركت هاى تابعه در ارتباط با مهم ترين مسائل محيط 
ــا عوامل زيان آور با آنها نيز بخش  ــوه كاهش مواجهه ب كار و نح
ديگرى از اقدامات انجام شده در اين حوزه بوده است كه مى تواند 
ــى، نقشى مهم در فرهنگ سازى  به عنوان يك ابزار مهم آموزش

رعايت بهداشت در ابعاد مختلف فردى و شغلى ايفا كند. 

ايمنى
ــش فرآورده هاى  ــى پااليش و پخ ــركت مل مدير HSE ش
ــر نفت در امور پااليش و  ــاره به تاكيدات معاون وزي نفتى با اش
پخش بر لزوم توقف فعاليت هاى ناايمن در محيط هاى عملياتى 
ــام كار گفت: با اين حال  ــرايط انج و اصالح فرايند و نحوه و ش

پروژه نيازسنجى HSE براى كليه مشاغل صنعت 
پااليش و پخش براى اولين بار در خاورميانه تدوين و 
به اجرا درآمده است كه گامى مهم در جهت توسعه و 
نهادينه سازى فرهنگ HSE در تمامى ابعاد فعاليت هاى 

اين صنعت محسوب مى شود
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هنوز، نيازمند توجه بيشتر مديران و مديران فنى و عملياتى در 
واحدهاى عملياتى هستيم و به نظر مى رسد فرهنگ انجام كار 
ايمن هنوز دراولويت برنامه هاى حوزه هاى عملياتى قرار ندارد و 
ــاى HSE در جهت  در مواردي همكارى الزم با مديران و روس
ايمن سازى شرايط و نحوه انجام كار صورت نمى گيرد. حتى در 
يك مورد با وجود تاكيد مدير HSE يكى از پااليشگاه ها بر لزوم 
ــى از فعاليت ها به دليل شرايط ناايمن انجام كار، با  توقف بخش
ــد كه اين رخداد از سوى مديريت  ــان برخورد نامناسبى ش ايش
ــى پااليش و پخش  ــركت مل HSE و مديريت محترم عامل ش

ــب  ــد بود و در صورت تكرار، برخورد مناس ــل تحمل نخواه قاب
صورت خواهد گرفت. 

ــى ادوات  ــتورالعمل هاى ايمنى و بازرس ــالغ دس ــه و اب تهي
ــتورالعمل جامع صدور پروانه كار شركت  باالبرنده، بررسى دس
ــى سيستم هاى حفاظت از  ملى پخش فرآورده هاى نفتى، بررس
ــكوها، بازديد ايمنى از اسكله هاى نفتى، بازديد از  سقوط در س
ــا و تحليل حوادث رخ  ــل بارگيرى نفتكش هاى جاده پيم مراح
داده كه ساعت ها كار كارشناسى در خصوص آنها صورت گرفت 
ــال اخير  از ديگر اقدامات صورت گرفته دراين زمينه در يك س

بوده است. 
ــش فرآورده هاى  ــى پااليش و پخ ــركت مل مدير HSE ش
ــاره به دستورالعمل شناسايى ارائه كنندگان خدمات  نفتى با اش
ــى فنى و HSE كه سال ها پيش تهيه و ابالغ شده است  بازرس
گفت: متاسفانه دليل بروز يكى از حوادث سالجارى، بى توجهى 
ــركت هايى بود كه به موجب  ــتفاده از خدمات ش مديران به اس
دستورالعمل مزبور، داراي صالحيت ارائه خدمات بازرسى فنى  
ــركتى فاقد صالحيت استفاده  بودند و در اين مورد خاص، از ش
ــد كه منجر به بروز حادثه شد، لذا ضرورى است ضمن توجه  ش
ــتورالعمل تهيه شده در اين مورد شرايط انجام كار ايمن  به دس

را در واحدهاى عملياتى فراهم كنيم. 

محيط زيست
ــش و پخش  ــى پاالي ــركت مل ــه مدير HSE  ش ــه گفت ب
ــماندها اقدامات خوبى  فرآورده هاى نفتى در بحث مديريت پس
ــت و اين در حالى است كه در اين  ــال 89 انجام شده اس در س
ــى افزايش يافته است. در زمينه  سال، ظرفيت عمليات پااليش

نفرساعت و سرانه آموزش كاركنان شركت ملى پااليش و پخش در سال هاى 88 و 89
سرانه آموزشمحيط زيستايمنىبهداشتتعداد نفراتكاركنان رسمى

138820234968252909335007121/64
138920417993113357696840824/66

سرانه آموزشمحيط زيستايمنىبهداشتتعداد نفراتكاركنان پيمانكار
1388352961606915199908122521/59
1389374031516156388067788323/21
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كنترل پساب هاى صنعتى نيز روند كلى عملكردها رو به بهبود 
ــا هواى تهران  ــز بخصوص در ارتباط ب ــت. در بخش هوا ني اس
راهكارهايى موثر و پيشنهاداتى بسيار كارآمد از سوى مجموعه 
ــده است. در حوزه  ــركت ملى پااليش و پخش ارائه ش HSE ش
شناسايى مشاوران آب و خاك اقدامات خوبى انجام شده است، 
ــى، برگزارى دوره  ــش آب هاى زيرزمين ــتورالعمل پاي تهيه دس
عمليات رفع آلودگى از آب دريا و نصب و بهره بردارى از سيستم 
ــركت پااليش نفت شهيدتندگويان تهران -  تصفيه آب ها در ش
كه قرار است سيستم مشابهى نيز در پااليشگاه اصفهان به اجرا 

درآيد - از ديگر فعاليت هاى انجام شده در اين بخش است. 

آموزش
مهندس رمضانى با تاكيد بر جايگاه آموزش در رفع مشكالت 
و تعميم و نهادينه سازى فرهنگ HSE گفت: هرگونه هزينه در 
حوزه آموزش HSE نوعى سرمايه گذارى ارزشمند براى شركت 
ــود و ما اميدواريم در اين بخش شاهد همكارى  محسوب مى ش
مديران محترم آموزش و مالى در جهت ارتقاء فرهنگ HSE در 
ــيم. به گفته مهندس رمضانى براى  صنعت پااليش و پخش باش
ــتين بار در اين بخش، پروژه نيازسنجى HSE براى كليه  نخس

ــاغل صنعت پااليش و پخش تدوين و به اجرا درآمده است  مش
كه براى اولين بار در خاورميانه اين طرح توسط اين شركت طى 
صدها ساعت كار كارشناسى همراه با مشاور به اجرا درآمده است 
و گامى مهم در جهت توسعه و نهادينه سازى فرهنگ HSE در 

تمامى ابعاد فعاليت هاى اين صنعت محسوب مى شود. 
مهندس رمضانى معتقد است اجراى صحيح دستاوردهاى اين 
پروژه نيازمند هماهنگى نزديك با مديريت هاى محترم آموزشى 
ــى  ــاير دوره هاى آموزش ــت. به گفته وي برگزارى س و مالى اس
ــتم  ــرمميزى سيس ــه دوره اقتصاد در HSE، آموزش س از جمل
ــركت هاى  ــئوالن آموزش HSE  ش ــت HSE  كليه مس مديري
ــط اين گروه،  ــهيدتندگويان توس ــگاه ش تابعه و مميزى پااليش
ــركت ها در امر توسعه آموزش  مميزى و يكپارچه كردن كليه ش
HSE ، برگزارى دو دوره تخصصى زبان بهداشت حرفه اى جهت 
ــت صنعتى ستاد و شركت هاى  ــئوالن و كارشناسان بهداش مس
زيرمجموعه به مدت يك ماه، برگزارى 10 دوره آموزش پدافند 
غير عامل و مديريت بحران در شركت هاى زيرمجموعه، بدافزار 
ــى NEBOSH و دريافت مدرك  ــتاكس نت، دوره آموزش اس
جهانى اين دوره، آموزش پاكسازى آب هاى آلوده از دريا از مهم 
ترين اقدامات انجام شده دراين بخش در يك سال اخير است. 

مقايسه سرانه آموزش كاركنان (رسمى-پيمانكار) طى دوره 1385-1389
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ــم مهرماه را بهانه اى  ــر كل HSE وزارت نفت روز هفت مدي
ــانى كه از جان و آسايش خود  ــت كس ــت براى گراميداش دانس
ــد. به گفته  ــن زندگى كنن ــران بتوانند ايم ــد تا ديگ مى گذرن
ــت HSE بهانه اى است كه باور  ــيرى گراميداش مهندس اردش
ــيله اى است براى تداوم توليد،  كنيم در دنياى امروز HSE وس
ــعه پايدار، افزايش بهره ورى و رونق اقتصادى و اينكه امروز  توس
HSE نه يك انتخاب، بلكه يك اجبار است كه بايد به فرهنگى 

متعالى و فراگير تبديل شود. 
ــه HSE MS به  ــت چنانچ ــيرى معتقد اس مهندس اردش
ــود، فعاليت هاى سازمانى مرتبط  درستى پياده سازى و اجرا ش
ــطوح مختلف تبديل به رفتار  ــا HSE براى تمامى افراد در س ب
ــطوح مديريتى و  ــى كه اين رفتار در تمامى س ــود و زمان مى ش
ــود، فرهنگ HSE در سازمان و به دنبال آن  اجرايى پديدار ش
ــرايط ديگر  ــد و در اين ش در مجموعه صنعت ايجاد خواهد ش
ــديد نيست. بلكه تمامى افراد  نيازى به اجبار و اعمال نظارت ش

ــت مى يابند كه رعايت مقررات HSE جداى از  به اين باور دس
رعايت حقوق افراد و محيط زيست نيست. 

ارتباط HSE  و تجارى سازى فعاليت هاى صنعت
مهندس اردشيرى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره 
ــتورات و مقررات HSE با  ــه ارتباط تنگاتنگ بين رعايت دس ب
ــاى تابعه صنعت نفت  ــودآورى فعاليت هاى واحده ــش س افزاي
ــت كه  مى گويد: در دنياى امروز اين يك واقعيت انكارناپذير اس
ــود، بهره ورى سازمانى  ــازمان بهتر ش هرچه وضعيت HSE س
ــازمان از رونق اقتصادى بيشترى  افزايش يافته و متعاقب آن س
ــتم HSE MS مى تواند  ــود. به كارگيرى سيس بهره مند مى ش
ــى از غيبت كاركنان، به كارگيرى نيروى انسانى  هزينه هاى ناش
ــاده، پرداخت غرامت و  ــانى از كار افت جديد به ازاى نيروى انس
ــوردارى از  ــوالت به دليل عدم برخ ــت محص هزينه هاى برگش
كيفيت آن ها را كاهش دهد. در اين رهگذر، طراحى محيط هاى 

مهندس اردشيرى مدير كل HSE وزارت نفت طى سخنانى 
در همايش روز ايمنى و آتش نشانى در محل ساختمان مركزى 
شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى به ارائه آخرين 
تحوالت عرصه HSE در حوزه فعاليت هاى صنعت نفت كشور 

پرداخت.

مهندس اردشيرى مدير كل ايمنى، بهداشت و محيط زيست 
وزارت نفت: 

پويايى وزارت نفت در حوزه 
HSE  ادامه مى يابد
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كارى بهبوديافته از نظر HSE منجر به كاهش خطاهاى انسانى 
ــتر  و به تبع آن توليد محصوالت و ارائه خدمات با كيفيت بيش
ــازمان را ارتقاء  ــق كارآيى تجارى س ــد و از اين طري خواهد ش

مى بخشد. 
ــراى برنامه هاى  ــر كل HSE وزارت نفت، اج به گفته مدي
HSE MS يك فعاليت اقتصادى است و هزينه هاى پياده سازى 
ــتم بايد به عنوان بخشى مهم در مدل هاى اقتصادى  اين سيس

گنجانده شود. 

كارنامه HSE وزارت نفت 
ــتاوردهاى  ــاره به دس ــيرى در ادامه با اش ــدس اردش مهن
ــركت هاى تابعه صنعت نفت گفت  اهتمام به مقوله HSE در ش
ــته با وجود وقوع برخى حوادث در شركت هاى  ــال گذش در س
ــده، اثربخشى سيستم HSE MS و كسب  خصوصى واگذار ش
ــهود بوده است. به  ــمند در اين حوزه مش ــتاوردهايى ارزش دس
طورى كه در بخش بهداشت صنعتى، ضريب تكرار بيمارى هاى 
ــغلى و نرخ غيبت از كار به دليل بيمارى كاهش يافته است.  ش
همچنين در بخش ايمنى، شاخص ضريب شدت حوادث و تعداد 
آتش سوزى ها نسبت به سال 84 كاهش محسوسى داشته است. 
ــت با وجود همه مشكالت موجود، صنعت  در بخش محيط زيس
ــال متوالى، رتبه اولين صنعت كشور در زمينه  نفت طى سه س
حفظ الزامات زيست محيطى در فعاليت هاى خود را كسب كرده 
است و افزايش چشمگيرى را در زمينه ايجاد و حفظ فضاى سبز 
و تعداد گزارشات ارزيابى زيست محيطى شاهديم. ضمن اينكه 
ــش كيفيت فرآورده هاى  ــات مثبت زيادى در زمينه افزاي اقدام
نفتى توليدى در پااليشگاه ها، افزايش ظرفيت تصفيه خانه هاي 
پساب هاى صنعتى و كاهش آلودگي آب هاى زيرزمينى و خاك 
ــت. به طور حتم دستيابى  از آالينده هاى نفتى صورت گرفته اس
 HSE MS ــتقرار سيستم ــايه اس به اين موفقيت ها جز در س

امكانپذير نبوده است. 

شرايط جهانى
مدير كل HSE وزارت نفت با اشاره به برگزارى قريب الوقوع 
كنفرانس جهانى تغييرات آب وهوايى طى ماه هاى آينده گفت: 
گنجايش اتمسفر براى پذيرش مقادير بيشتر دى اكسيد كربن 

ــعه،  ــورهاى در حال توس ــت و هم اكنون كش ــه اتمام اس رو ب
ــهم عادالنه اى در اين زمينه هستند. در حال حاضر  خواهان س
ــيد كربن از  ــاى خطرناك و دى اكس ــيارى از گازه ــار بس انتش
ــال هاى 1850 تاكنون  ــورهاى صنعتى است. بين س ناحيه كش
كشورهاى توسعه يافته، بيش از سهم عادالنه خود فضاى كربنى 
ــفر را در اختيار داشته اند و اين امر در قالب انتشار شديد  اتمس
ــيدكربن در فضاى جو صورت گرفته است. دانشمندان  دى اكس
ــان تا كنون حدود 1200 گيگاتن  ــرآورد كرده اند كه از آن زم ب
معادل دى اكسيد كربن انتشار يافته است و شانس مجدد انتشار 
ــت. هرچند كه در نتيجه  ــال 2050 تنها هزار گيگاتن اس تا س
ــره زمين افزوده  ــار نيز 2 درجه به دماى ك ــن ميزان انتش همي
ــكالت عديده اى را براى كره زمين  ــد و اين امر، مش خواهد ش
ــت. اياالت متحده به عنوان  ــاكنانش به همراه خواهد داش و س
ــده است،  ــورى صنعتى كه هنوز به پيمان كيوتو ملحق نش كش
ــهمى 29  ــال 2009 س ــتن 5 درصد جمعيت دنيا در س با داش
درصدى از مجموع افزايش كربن را داشته است. بين سال هاى 
ــيد كربن به  1850-2009 بيش از 29 درصد از توليد دى اكس
ــت و 24 درصد بيش از سهم  ــته اس ــور اختصاص داش اين كش
مجاز خود كربن منتشر كرده است. ديگر كشورهاى توسعه يافته 
اروپايى با برخوردارى از جمعيتى معادل 14 درصد، 45 درصد 
ــار دى اكسيد كربن را به خود اختصاص داده اند. در  از كل انتش
فاصله همين سال ها 81 درصد جمعيت دنيا، تنها سهمى معادل 
ــار كربن را به خود اختصاص داده اند. لذا  26 درصد از كل انتش
كشورهاى مختلف در كنفرانس تغييرات آب و هوايى، خواهان 

سهم بيشترى از اين مجموعه هستند. 

اقدامات داوطلبانه وزارت نفت
ــاره به اقدامات داوطلبانه  مدير كل HSE وزارت نفت با اش
ــار دى اكسيد كربن گفت:  اين وزارتخانه در زمينه كاهش انتش

 امروز HSE نه يك انتخاب،
 بلكه يك اجبار است كه بايد به فرهنگى متعالى و

 فراگير تبديل شود. 
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كاهش سوزاندن گازهاى همراه در شركت ملى نفت ايران همواره 
يكى از دغدغه هاى سياستگذاران اين حوزه است و برنامه ريزى 
ــع آورى 99 درصد از گازهاى همراه و حركت به  الزم براى جم
ــع آورى گازهاى همراه  ــوى No Flaring در طرح هاى جم س
ــيرى، بهرگان از  ــتحصال ميعانات گازى مناطق خارك، س و اس
ــرمايه گذارى صدها ميليون دالر در اين بخش صورت  طريق س
ــفانه در پروژه هاى اين حوزه، استفاده  ــت. البته متاس گرفته اس
ــى از  منابع خارجى و اعتبارات بين المللى از جمله منابع  چندان
سازمان ملل نشده و تنها يكى از پروژه هاى جمع آورى گازهاى 
ــت. ضمن اينكه  ــده اس همراه خارك و بهرگان ثبت جهانى ش
ــع در چند پروژه ديگر  ــتفاده از اين مناب اقدامات الزم براى اس
ــت انجام است كه اميدواريم تا پايان امسال به تاييد  نيز در دس
سازمان ملل برسند. مجموع اين طرح ها مانع از سوزاندن روزانه 

17 ميليون متر مكعب گاز خواهد شد. 

ــرح آماك از ديگر طرح هاى  ــيرى ط به گفته مهندس اردش
ــوزاندن روزانه 241  ــت كه با هدف ممانعت از س اين بخش اس
ــار روزانه 17  ميليون فوت مكعب گاز ترش و جلوگيرى از انتش
ــت با سرمايه گذارى بالغ بر 472  هزار تن آالينده در محيط زيس
هزار دالر به اجرا درآمده است. ضمن اينكه طرح هاى متعددى 
ــگاه هاى  ــوخت هاى نفتى در پااليش با هدف افزايش كيفيت س
ــركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى  ــور توسط ش نفت كش
ــت كه مقرر شده است تا پايان سال 92  نفتى در دست اجراس

مجموع اين طرح ها به بهره بردارى برسند.
ــد بر جايگاه HSE در  ــيرى در پايان با تاكي مهندس اردش
ــت: اميدوارم با  ــه اهداف عالى آن گف ــتيابى صنعت نفت ب دس
ــعه صنعت نفت، در سطح  ــى روزآمد و هماهنگ با توس نگرش
منطقه اى و بين المللى بتوانيم با هم انديشى و بهره مندى از خرد 
 HSE جمعى در بهبود وضعيت موجود و پويايى نظام مديريت
ــتلزم در  ــت، گام هاى موثرترى برداريم و اين مس در وزارت نف
ــته باشيم سيستم ــت كه باور داش نظر گرفتن اين واقعيت اس
ــازمان  ــش مهمى از نظام مديريت جارى در س HSE MS بخ
است و در اين ميان نقش تعهد و رهبرى در پويايى و اثربخشى 
اين نظام بسيار حياتى است. مديران در تمامى سطوح، بايد آن 
را سرلوحه فعاليت هاى خود قرار داده و به عنوان بخشى حياتى 

و جدايى ناپذير از سازمان خود بدانند. 

 HSE MS اجراى برنامه هاى 
يك فعاليت اقتصادى است و هزينه هاى پياده سازى 

اين سيستم بايد به عنوان بخشى مهم در مدل هاى 
اقتصادى گنجانده شود
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لطفـًا در خصوص نقش و جايگاه ايمنـى در حوزه HSE و در 
مجموعه فعاليت هاى سازمان توضيحاتى را بفرماييد. 

ــرمايه هاى انسانى و تجهيزات سازمان از  بحث حفاظت از س
گذشته در صنعت نفت با عنوان ايمنى و آتش نشانى مطرح بوده 
است كه بعدها مقوله بهداشت و محيط زيست نيز به آن افزوده 
ــرمايه هاى  ــدف از فعاليت هاى اين بخش، صيانت از س ــد. ه ش
ــامل تاسيسات، تجهيزات و سرمايه انسانى در مقابل  شركت ش
ــارات است. الگوى HSE برگرفته از الگويى  بروز حوادث و خس
ــد. ساختار HSE بر  ــط شركت نفتى شل ارائه ش بود كه توس
ــاس ابالغ وزير وقت نفت در صنعت نفت در سال 83 شكل  اس

گرفت. 
ــارت  ــگيرى از بروز خس ــاً هدف از مقوله HSE پيش اساس
ــت كه اين خسارت مى تواند تلفات  (Loss Prevention) اس
ــات و تجهيزات و يا خسارت به  ــارت به تاسيس ــانى يا خس انس
محيط زيست باشد. رويكرد جانبى HSE در اين بخش صيانت 
از اعتبار شركت و شهرت و اعتبار سازمان است. چرا كه شهرت 
ــرار مى  گيرد. غيبت هاى  ــازمان با وقوع حوادث تحت تاثير ق س

ــات، خسارت هاى جانى و  ــى از كار، بروز حوادث در تاسيس ناش
مالى به كاركنان و سهامداران و يا بروز خسارت به محيط زيست 
از ناحيه فعاليت هاى يك شركت مى تواند روند سودآورى آن را 
ــئوليت HSE در اين حوزه در واقع  ــت تاثير قرار دهد. مس تح
ــارت و كنترل ابعاد خسارت،  ــگيرى از وقوع خس با ديدگاه پيش

حفظ و افزايش اعتبار سازمان است. 

سند باالدسـتى بخش HSE و راهبرد ترسيم شده براى اين 
بخـش در صنعت نفـت و صنعت پااليش و پخش شـامل چه 

مواردى است؟
ــط  ما نظام نامه HSE MS را در صنعت نفت داريم كه توس
اداره كل HSE وزارت نفت به چهار شركت اصلى تابعه وزارت 
ــت. اين نظام نامه، محور فعاليت هاى حوزه  ــده اس نفت ابالغ ش
ــت كه شامل 7 عنصر است كه اولين  HSE در صنعت نفت اس
ــاس اين نظام نامه هر كدام از  ــت. بر اس آن تعهد و راهبرى اس
ــركت اصلى تابعه وزارت نفت با توجه به نوع و ماهيت  چهار ش
ــتخراج و  ــى هاى HSE خود را اس ــان، خط مش فعاليت هاى ش

آموزش و فرهنگ سازي پيش شرط اصلي تحقق اهداف بخش ايمني،  بهداشت و محيط زيست در سازمان 
است. مهندس عباس عبدلي رييس ايمنى و آتش نشانى شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى معتقد 
رعايت  عدم  با  مي توانند  كه  هستند  كاركنان  اين  و  دارد  جريان  كاري  محيط هاي  متن  در  مخاطرات  است 

دستورالعمل هاي ايمني، به آن فرصت بروز دهند. 
گفتگوي فرآيند نو با مهندس عبدلي حاوي نكات مهمي در خصوص فرآيند شكل گيري خطرات در محيط هاي 

كاري صنعت پااليش نفت است. 

گفتگوي فرآيند نو با مهندس عبدلي، رييس ايمنى و 
آتش نشانى شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى

ايمني؛ حس ششم
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تنظيم كرده اند. چشم انداز كلى خط مشى ما كار بدون حادثه، 
حفظ سالمتى افراد و حفظ محيط زيست است كه اين موارد به 
امضاى معاون محترم وزير نفت در امور پااليش و پخش رسيده 

و ابالغ شده است. 

با وجود مقررات و استانداردهاى دقيق در حوزه ايمنى، داليل 
بـروز حوادث در سـطح صنعـت نفت بطور اعـم و در صنعت 

پااليش و پخش بطور اخص را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
ــل در تحليل بروز حوادث در  ــال ها قب مطالعات زيادى از س
ــطح صنعت نفت انجام شده است. در حوزه تخصصى ايمنى،  س
بحثى تحت عنوان هرم يا مثلث حوادث را داريم. در قاعده اين 
ــبه حوادث (Near Miss) يا حوادث بخير گذشته را  هرم، ش
ــطح واحدهاى مختلف روى  داريم كه همه روزه مى تواند در س
ــود و به عالوه پتانسيل  ــارت نمى ش دهد، اما منجر به بروز خس
ــطح دنيا  ــارت را دارد. تعداد اين قبيل حوادث در س ايجاد خس
ــت و روزانه يا در هر شيفت كارى روى مى  دهد، اما به  كم نيس
دليل اينكه منجر به بروز خسارت نمى شود، مورد توجه چندانى 

قرار نمى گيرد. 
ــتند و اليه باالتر  اليه باالتر اين حوادث، حوادث جزيى هس
ــتند و بعد، حوادث منجر  آن، حوادث ناتوان كننده و عمده هس
به فوت يا خسارت هاى كلى و عمده در راس اين هرم قرار دارند. 
ــن حوادث به كل در  ــبت اي مطالعات متعددى در خصوص نس
ــده است . مثًال بر اساس يافته هاى يكى از اين  هر اليه انجام ش
ــر شده است، به ازاى هر 3 هزار شبه  مطالعات كه جديداً منتش
ــدود 300 حادثه جزيى، 30 حادثه  حادثه (Near Miss)، ح
ــوان كننده و يك حادثه منجر به فوت وجود دارد. لذا نتيجه  نات
ــم بايد روى قاعده هرم تمركز كنيم و در جهت كاهش  مى  گيري
حوادث به خير گذشته برنامه ريزى كنيم. چرا كه هر يك از اين 

حوادث مى تواند منجر به حوادثى از اليه هاى باالتر شود. 
ــان مى  دهد، علت  ــت كه تحقيقات نش ــه بعدى اين اس نكت
ــت.  ــام اعمال ناايمن اس ــوادث، انج ــد از ح ــش از 90 درص بي
معموالً سهل انگارى ها، ناديده گرفتن دستورالعمل ها و دورزدن 
تمهيدات ايمنى از داليل بروز حوادث هستند. مثًال در فرايندى، 
ــت كه در صورت افزايش فشار  ــيركنترل تعبيه شده اس يك ش
ــار سيستم را قطع  ــير عمل كرده و جريان يا فش ــتم، ش سيس
مى  كند، تصور كنيد اپراتور يا فرد عملياتى به منظور تداوم ساده 
ــير  ــدن زحمتى براى كنترل مولفه ها، ش عمليات و متحمل نش
ــروع  ــرويس خارج مى  كند. اين امر خود نقطه ش كنترل را از س

يك حادثه است كه از يك عمل ناايمن آغاز مى  شود. 

نحوه اعمال نظارت و كنترل بر اجراى اسـتانداردها و مقررات 
حوزه ايمنى در صنعت پااليش و پخش چگونه است؟

2 عامل اصلى در پيشگيرى از بروز حوادث در صنعت وجود 
ــت. چنانچه  ــد. يكى از اين عوامل، بدون ترديد آموزش اس دارن
ــند و  ــنا باش ــند و با خطرات آش افراد، آموزش كافى ديده باش
بدانند هر خطرى منجر به چه نوع حادثه اى مى  شود، به خودى 
خود مانع از بروز آن خواهند شد. ما در تعريف حادثه مى  گوييم 
حادثه يك اتفاق ناخواسته است. يعنى كسى از قبل براى ايجاد 
ــوادث صنعتى - كه معموالً  ــه برنامه ريزى نمى كند. در ح حادث
ــتند - اين عنصر ناخواسته بودن حادثه به  ــهوى هس همگى س
خوبى مشهود است. يعنى فرد يا از خطر آگاهى ندارد و يا انجام 
يك كار آنقدر برايش پيش پاافتاده تلقى مى  شود كه توجهى به 
نحوه انجام كار نمى كند. معموالً بررسى ها نشان مى  دهد در اكثر 
حوادث، فردى كه موجب بروز حادثه شده است يا داراى سابقه 
ــيار پايين است (كه اساساً تعريف درستى از اثرات خطر  كار بس
يا شناسايى آن ندارد) و يا داراى سابقه كارى بسيار باال است كه 
ــاده تلقى كرده و آن را به صورت غيرايمن  نحوه انجام كار را س
و غير استاندارد انجام مى  دهد. احساس تجربه زياد و اعتماد به 
ــيارى از موارد موجب بروز حادثه شده است.  نفس كاذب در بس
ــازى  ــى به منظور روزآمدس بنابراين برگزارى دوره هاى آموزش
ــتخدام  افراد، يك نياز غير قابل انكار هم براى كاركنان تازه اس
ــبختانه  ــت كه خوش ــابقه كار باال اس و هم براى افراد داراى س
به تازگي از جانب مقام محترم وزارت نفت هم چند بخشنامه در 

علت بيش از 90 درصد از حوادث انجام اعمال 
ناايمن است. معموالً سهل انگارى ها، ناديده گرفتن 
دستورالعمل ها و دورزدن تمهيدات ايمنى از داليل 

بروز حوادث هستند.
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خصوص اهميت آموزش، لزوم ارتقاء كيفيت دوره هاى آموزشى 
و افزايش اثربخشى آن صادر شده است. 

ــت. ما در  ــل بعدى بحث نظارت (Supervision) اس عام
ــاً طراحى و نصب  ــات مى  گوييم تمهيدات ايمنى عمدت تاسيس
شده است. انواع آالرم ها، تجهيزات، سيستم هاى هشدار دهنده 
ــده است. اما در بسيارى موارد، حادثه  خطر و ... پيش بينى ش
ــا نظارت وجود ندارد و يا كافى  وقتى روي مي دهد كه ي
ــت از بروز حوادث  ــت. مهم ترين عوامل ممانع نيس
نيز سرپرستان جبهه هاى كارى (سوپروايزرها، 
ــاى بخش ها  ــا، روس ــتان واحده سرپرس
ــه مهم بعدى اين  ــتند. نكت و ...) هس
ــت كه هرگاه بحث ايمنى در  اس
ــى مطرح  ــاى صنعت محيط ه
ــن  ــراد ممك ــود، اف مى  ش
است بگويند كه من نفر 
ــى و توليدى  عمليات
هستم  تعميراتى  يا 

ــئوليت  ــدارد و برقرارى ايمنى مس ــى ارتباطى به من ن و ايمن
ــت. در حالى كه اين  نفرات و كاركنان واحد ايمنى و  HSE اس
ــت. در بحث ايمنى مطرح مى  شود كه  ــاً صحيح نيس نگاه اساس
ــه از باالترين تا پايين ترين  ــت ك ايمنى يك وظيفه همگانى اس
ــازمان همگان موظف به لحاظ كردن آن هستند. يعنى  رده س
ــه كليه كاركنان  ــت ك فرهنگ HSE يك فرهنگ عمومى اس
ــراى مقررات آن  ــئول اج ــك محيط كارى و صنعتى مس در ي
ــاوره  ــتند و نقش كاركنان واحد ايمنى يا HSE، ارائه مش هس
ــازمانى كه حجم بسيار زياد  ــت. چرا كه در س در اين مورد اس
ــت و صدها نفر از كاركنان  ــى از كار در حال انجام اس و متنوع
رسمى و پيمانكارى در بخش هاى مختلف مشغول كار هستند، 
ــت  ــتان يك دس تعداد نفرات واحد HSE حتى به تعداد انگش
ــد. لذا نمى توانيم انتظار نظارت نفر به نفر را داشته  هم نمى رس
ــيم. ضمن اينكه عوامل مختلف ديگرى نيز به مقوله ايمنى  باش
اثرگذارند كه شامل قدمت تجهيزات، روزآمدى تكنولوژى مورد 
ــتم پيش بينى شده اند،  ــتفاده، تمهيدات ايمنى كه در سيس اس
ــازمان، تعداد  ــرى و پذيرش فرهنگ HSE در س ميزان فراگي
ــت و تعداد پروانه هاى كار  و نوع فعاليت هايى كه در جريان اس
ــى HSE تاثيرگذارند و تنها  ــد كل ــده همگى بر فراين صادرش
ــتناد كرد و آن را  ــوان بر نظارت فردى كاركنان HSE اس نمى ت
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ــت. در بازديدى كه  ــگيرى از بروز حوادث دانس تنها دليل پيش
من از يكى از پااليشگاه هاى ژاپن (با ظرفيتى معادل 120 هزار 
ــكه در روز) داشتم، با بررسى انجام شده متوجه شدم تعداد  بش
نفرات ايمنى و آتش نشانى پااليشگاه تنها 24 نفر است كه با در 
ــاير نفرات واحد HSE، تعداد كل كاركنان واحد  نظر گرفتن س
ــيد. در حالى كه در پااليشگاه هاى ما  HSE به 30 نفر نمى رس
ــه مراتب بيش از  ــانى و HSE ب تعداد نفرات ايمنى و آتش نش
ــن تفاوت را بايد  ــت. دليل اي ــن رقم و حتى چندين برابر اس اي
در تفاوت تكنولوژى هاى مورد استفاده در پااليشگاه ها، استفاده 
ــى در بخش هاى مختلف، نصب و فعاليت  از دوربين هاى نظارت
تجهيزات كنترلى، آالرم ها و سيستم هاى مشخص كننده آتش و 
گاز (Fire & Gas Detectors) دانست كه سطح حداكثرى 
ــن اينكه نفرات  ــت. ضم ــارت را فراهم كرده اس ــرل و نظ كنت
ــى و HSE توجيه  ــدر كافى در خصوص اهميت ايمن ــز به ق ني
ــود، ايمنى  ــتند و همانطور كه در بحث ايمنى مطرح مى  ش هس
ــراد آن را به  ــت كه اف ــده اس درحقيقت به يك حس تبديل ش
ساير حس هاى خود اضافه مى  كنند و اين فرهنگ را در محيط 
ــت كه فردى كه تازه  ــود آموخته اند. تعبير من اين اس كارى خ
ــود مانند يك كودك نوآموز است كه  وارد يك محيط كار مى  ش
رعايت مقررات ايمنى را از سرپرستان، همكاران و روساى خود 
فرا مى  گيرد. چنانچه همكاران و رده هاى باالتر به رعايت ايمنى 
مقيد باشند، نفر تازه وارد نيز اين تقيد را در عمل آموخته و به 

آن پاى بند خواهد بود. 
به عالوه حجم عمليات در جريان در واحدهاى عملياتى نيز 
ــت. طى دو سه سال گذشته، ما  عاملى موثر در بروز حوادث اس
بيشترين حجم ساخت و ساز را در شركت ملى پااليش و پخش 

ــى داشته ايم كه خود اين  ــعه ظرفيت هاى پااليش در حوزه توس
موضوع، ريسك بروز حادثه را به خودى خود افزايش مى  دهد. 

مسـئوليت ايمنى در پروژه هاى توسـعه اى شركت پااليش و 
پخش كه داراى پيمانكار هستند با چه واحدى است؟

هركدام از پيمانكاران و پروژه ها داراى واحد ايمنى هستند و 
مسئوليت نظارت بر تمهيدات ايمنى آن ها با مجرى طرح است. 
ــركت ملى مهندسى و ساختمان  ــتاد HSE ش در عين حال س
نفت نيز بر وضعيت HSE همه طرح ها و پروژه ها نظارت دارد. 

با توجه به تنوع و گسـتردگى فعاليت هـا در زنجيره تامين و 
توزيـع فرآورده هاى نفتى در كشـور، ميزان حادثه خيزى در 

كدام بخش از اين زنجيره بيشتر است؟
ــه در آن ها  ــت عملياتى ك ــا توجه به ماهي ــمت ب در 2 قس
ــترى داريم. يكى در بخش  ــود پتانسيل حادثه بيش انجام مى  ش
ــترين فعاليت را در  اجراى طرح هاى جديد كه پيمانكاران بيش
ــال فرآورده هاى نفتى از طريق  ــمت انتق آن دارند و دوم در قس
ــار بخش خصوصى  ــه آن هم در اختي ــاى جاده اى ك نفتكش ه
ــگاه ها، خطوط لوله و توزيع فرآورده هاى  است. در حوزه پااليش
نفتى عملكردها نسبتاً رضايت بخش و استاندارد است. در بحث 
ــل و نقل مواد خطرناك را  ــوادث نفتكش ها، ما آيين نامه حم ح
داريم كه در اين آيين نامه تصريح شده است كه وقتى كاميونى 
در حال حمل يك ماده خطرناك - از جمله فرآورده هاى نفتى 
ــت - سازمان راهدارى و پايانه هاى كشور متولى اصلى است  اس
ــركت هاى حمل و نقل زير مجموعه آنها هستند). پليس  (كه ش
ــئوليت نظارت بر شرايط حمل را دارد و شركت ملى  راه نيز مس
پخش فرآورده هاى نفتى نيز به عنوان صاحب كاال مطرح است. 
در حالى كه شركت ملى پخش به عنوان صاحب محموله، عمًال 
امكانى را براى كنترل نحوه رانندگى و رفتار رانندگان يا اعمال 
ــئوليت ايمنى در اين  ــن در جاده ها و ... ندارد. مس ــرايط ايم ش
بخش يك مسوليت سه جانبه است كه نقش شركت پخش در 
اين ميان حداقل است و بيشترين مسئوليت با سازمان راهدارى 
ــت. در حوزه پيمانكاران  ــا و بعد از آن با پليس راه اس و پايانه ه
ــاى دنيا جزء  ــاز در همه ج ــاخت و س طرح ها هم طرح هاى س
ــتعال زا   ــتند كه هرچند با مواد اش ــك ترين طرح ها هس پرريس

در اكثر حوادث فردى كه موجب بروز حادثه شده 
است يا داراى سابقه كار بسيار پايين و يا داراى سابقه 

كارى بسيار باال است كه انجام كار را ساده تلقى 
كرده و آن را به صورت غيرايمن انجام مى  دهد. 

احساس تجربه زياد و اعتماد به نفس كاذب موجب 
بروز حادثه است
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سروكار ندارند، اما ريسك سقوط اشياء، سقوط افراد از بلندى و 
برخورد افراد با اشياء در اين طرح ها زياد است. 

اقداماتـى كه واحد HSE بعـد از بروز يك حادثه نوعى انجام 
مى  دهد شامل چه مواردى است؟

وقتى حادثه اى اتفاق مى  افتد، ابتدا تمهيدات كنترلى اعمال 
ــود. هدف از اين اقدام، به حداقل رساندن خسارات حادثه  مى  ش
ــه بعد، حادثه  ــت. در مرحل ــعه ابعاد آن اس و جلوگيرى از توس
ــوم اقدامات اصالحى براى رفع  ــود و در گام س علت يابى مى  ش
مشكالت و داليل بروز حادثه انجام مى  شود. ما در شركت ملى 
ــتورالعملى را داريم با  ــش فرآورده هاى نفتى دس پااليش و پخ
ــوادث و رويدادها» كه در آن  ــتورالعمل گزارش ح عنوان «دس
ــده اند. حوادث  ــيم بندى ش ــوادث به گروه هاى مختلفى تقس ح
ــارات زيست محيطى يا خسارت مالى يا  مى  توانند منجر به خس
خسارت مالى و جانى شوند. به عالوه خسارات مالى هم بر اساس 
گستردگى در سطح شركت ها و يا در سطح ستاد شركت پااليش 
و پخش ارزيابى مى  شوند. در ستاد شركت ملى پااليش و پخش 
براى حوادث مهم، گزارش تجزيه و تحليل تهيه مى  شود. به اين 
ــوان «كميته تجزيه وتحليل حوادث  منظور كميته اى تحت عن
ــكيل مى  شود كه مسئوليت  ــركت ملى پااليش و پخش» تش ش
ــتاد است و كارشناسان و روساى ايمنى  راهبرى آن با HSE س
و HSE شركت هاى تابعه در آن عضويت دارند و بر حسب نوع 
ــت تعدادى از اعضاى كميته فراخوان  حادثه اى كه رخ داده اس
ــوند و ضمن حضور در محل حادثه و بازديد از آن داليل  مى  ش
ــد. تعيين علت يا علل  ــى قرار مى  گيرن ــروز حادثه مورد بررس ب
ريشه اى بروز حادثه و جلوگيرى از وقوع حوادث مشابه از طريق 
ــال اقدامات اصالحى و كنترلى دو رويكرد اصلى در فعاليت  اعم

اين كميته است. 

اطالع رسـانى به واحدهاى عملياتى در خصوص بروز حوادث 
چگونه انجام مى  شود؟

ــركت ملى پااليش و پخش به  ــتاد ش حوادث مهمى كه س
فوريت در جريان آن قرار مى  گيرد، ظرف 3 ساعت بايد به دفتر 
مديرعامل محترم و دفتر وزير محترم نفت گزارش شود. ضمن 
ــركت هاى تابعه نيز در جريان آن قرار مى  گيرند.  اينكه همه ش

ساير حوادث، به صورت گزارشات ماهانه به ستاد ارسال مى  شود 
ــاس گزارشات مزبور، تجزيه و تحليل هاى ماهانه انجام  كه بر اس
مى  شود وروندها مورد بررسى و ارزيابى قرار مى  گيرد. همچنين 
ــاه يك بار  ــى» كه معموالً هر 2 م ــه تخصصى ايمن در «كميت
تشكيل جلسه مى  دهد يكى از مواردى كه در اولويت قرار دارد، 
ــانى حوادث غيرمهم است كه به همه شركت ها انجام  اطالع رس
مى  شود. در خصوص حوادث اين چنينى، رييس ايمنى شركت 
ــه و در خصوص داليل  ــد مربوطه در كميته حضور يافت يا واح
ــزات، عدم رعايت  ــكل تجهي ــه اى بروز حادثه از جمله مش ريش
ــده براى  ــتورالعمل ها و مقررات و ... و نيز اقدامات انجام ش دس

رفع مشكل و داليل حادثه توضيحات الزم را ارائه مى  كند. 

مسئوليت نظارت توسط كارشناسـان و نفرات واحد ايمنى و 
آتش نشانى چگونه اعمال مى  شود؟

نظارت بر فرايندهاى عملياتى توسط كاركنان واحد ايمنى و 
آتش نشانى به صورت تجزيه و تحليل حوادث، ارائه راهكارهاى 
كنترل حوادث، تجزيه و تحليل آمار ها، بازديد، تردد در واحدها 
ــاوره هاى  ــه توصيه و مش ــاى كارى و ارائ ــت در جبهه ه و گش
ــررات ايمنى در انجام  ــى در خصوص نحوه اعمال مق كارشناس
ــاهده كار  ــت. واحد ايمنى مى تواند به محض مش فعاليت ها اس
ــرايط  ناايمن، فعاليت را بطور كامل متوقف كند تا زمانى كه ش
انجام ايمن كار فراهم شود. البته همكاران ما حداكثر همكارى 
ــكل ايمن با  ــا تاكيد بر تداوم توليد و انجام فعاليت ها به ش را ب

واحدهاى عملياتى دارند. 
نتايج اين بازديدها جمع بندى شده و در جلسه عمومى كه 
ــا و مديران برگزار  ــح روز بعد با حضور مديرعامل و روس در صب
ــود، اولين گزارشى كه بعد از صحبت هاى مديرعامل ارائه  مى  ش
ــائل 24 ساعت  ــئول ايمنى است كه مس ــود گزارش مس مى  ش

گذشته را ارائه مى  كند. 

2 عامل اصلى در پيشگيرى از بروز حوادث در صنعت 
مؤثرند. يكى از اين عوامل بدون ترديد آموزش  و 

ديگري نظارت است
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برگزارى دوره هاى آموزشى به منظور روزآمد سازى كاركنان 
در حوزه HSE چگونه برنامه ريزى مى  شود؟

ــوزش از  ــط واحد آم ــاله توس ــى همه س ــاى آموزش نيازه
ــزارى آنها برنامه ريزى  ــتعالم و براى برگ واحدهاى مختلف اس
ــه در حال حاضر در  ــى ك ــود. مهم ترين دوره هاى آموزش مى  ش
ــتور كار قرار دارد بحث پيشگيرى از سقوط در ارتفاع است.  دس
ــى فرايند (PSM)» به عنوان يكى از  همچنين «مديريت ايمن
ــى در محيط هاى فرايندى است و  اصلى ترين دوره هاى آموزش
ــطح  ــزى الزم براى اجراى اين دوره در س ــم اكنون برنامه ري ه
تمامى شركت هاى پااليشى در حال انجام است. همچنين اخيراً 
دوره اى تخصصى تحت عنوان دوره Nebosh را برگزار كرديم 
ــان ايمنى و بهداشت در  ــا و كارشناس كه تعداد 21 نفر از روس
ــازمان  ــط نماينده س ــركت كردند و اين دوره توس اين دوره ش
ــد كه يكى از اصلى ترين ملزومات  Nebosh در ايران برگزار ش
ــطح  ــت. و در س ــى نفرات عملياتى در بخش HSE اس آموزش
ــمار مهم ترين دوره هاى آموزشى موجود براى  بين المللى در ش
ــت. اين دوره سطوح مختلفى  كاركنان حوزه ايمنى و HSE اس
ــانى، ساخت، IGC  و Diploma دارد  در بخش هاى آتش نش
كه سطح اخير آن باالترين سطح اين دوره است كه با مذاكراتى 
كه با مسئولين آموزش انجام شده قرار است دوره مزبور نيز در 
ــود. همچنين ما در سال گذشته دوره  ــطح شركت برگزار ش س
ــى عمومى HSE بر مبناى اوشا را داشتيم كه تمام تازه  آموزش
واردين به سايت هاى عملياتى موظف به گذراندن دوره اوشا در 

بدو ورود به سايت هستند. 

شاخص هايى كه براى ارزيابى وضعيت بروز حوادث در سطح 
بين المللى طراحى شـده اند شـامل چه مواردى اسـت و در 
شـركت ملى پااليش و پخش اين شـاخص ها چگونه ارزيابى 

مى  شوند؟
ــطح بين المللى و  ــاخص عمده به اين منظور در س چند ش
ــطح شركت هاى بزرگ نفتى از جمله شل، بى پى، توتال و  در س
اكسون موبيل استفاده مى  شوند كه از جمله آنها شاخص شدت 
حوادث و شاخص تكرار حوادث است. شاخص شدت، به ارزيابى 
ــردازد. بديهى  ــارت وارده در اثر حادثه مى  پ ــدت خس ميزان ش
ــت حادثه اى كه منجر به شكستگى دست مى  شود، با حادثه  اس

ــتند و ضريب  ــدت متفاوت هس منجر به قطع عضو از جهت ش
شدت حوادث در اينجا كاربرد دارد. همينطور ميزان تكرار يك 
ــاخص ديگرى است  ــطح واحدهاى عملياتى نيز ش حادثه در س
ــود. ضريب ديگر، ضريب تعداد  ــه اندازه گيرى و كنترل مى  ش ك
ــبه  ــت كه به صورت دوره اى محاس ــوادث منجر به فوت اس ح
ــركت ملى پااليش و  ــر ضرايب فوق، ما در ش ــود. عالوه ب مى  ش
ــاخص ديگر را  پخش به اين چند آيتم اكتفا نكرده ايم و چند ش
با همكارى واحدهاى عملياتى تعريف كرده ايم كه از جمله آنها 
 HSE ــار آموزش هاى ــوزى ها، معي مى  توان به ضرايب آتش س
ــته به نوع فرايندها و عمليات  ــركت بس ــده در هر ش برگزار ش
ــركت هاى ما از نظر  ــه اينكه ش ــاره كرد. با توجه ب ــركت اش ش
وسعت، حجم عمليات، و ظرفيت و قدمت تكنولوژى در سطوح 
ــخص  ــرار دارند، ضرايبى را براى تعديل هريك مش مختلفى ق
ــگاه آبادان  ــگاهى مثل پااليش ــم تا مثًال در مورد پااليش كرده اي
ــگاهى مانند اراك يا  ــال قدمت در مقايسه با پااليش با يكصدس
ــود. ضريب تعميرات  بندرعباس دقت الزم در ارزيابى اعمال ش
ــى هم براى هر يك از پااليشگاه ها تعريف شده و ارزيابى  اساس
ــى حجم بااليى از كار  ــود. چون در دوره تعميرات اساس مى  ش
ــگاه تعريف مى  شود، تعداد جبهه هاى كارى به شدت  در پااليش
ــكارى، برش و ... در  افزايش مى  يابد و عمليات جابجايى، جوش
ــد. ضريب كاركرد بدون  ــطوح قابل مالحظه اى افزايش مى  ياب س
ــده است. اين شاخص ها بر  حادثه هم از ديگر ضرايب تعريف ش
ــاس شرح وظايف هريك از واحدهاى عملياتى مانند شركت  اس
ــده و واحدها و  ــه تفكيك تعريف ش ــوط لوله ومخابرات ب خط
مناطق مشابه با هم مقايسه شده و همه ساله در روز ملى ايمنى 
و آتش نشانى در روز هفتم مهرماه - كه در شركت ملى پااليش 
ــده  و پخش هفته مربوط به آن به عنوان هفته HSE تعريف ش
است - طى مراسمى از شركت ها و مناطق برتر تقدير مى  شود. 
ــت  ــركت ها و مناطق نيز تابع عوامل مختلفى اس ارزيابى ش
كه هر يك داراى وزن متفاوتى در فرمول نهايى هستند. برخى 
ــدت وقوع حوادث،  ــت، تعداد و ش ــامل بهداش از اين عوامل ش
ــت محيطى، آموزش هاى برگزار شده  مسائل و مالحظات زيس
ــت كه اخيراً طبق فرمايشات مقام معظم رهبرى پدافند  و ... اس
غير عامل نيز به اين مجموعه اضافه شده است كه در اين راستا 
ــازى تاسيسات، پروژه هاى پدافندى، تهيه شرح وظايف  مقاوم س
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ــناريوهاى تهيه  ــاى اضطرارى، برگزارى مانورها و س در زمان ه
شده به اين منظور مورد ارزيابى و امتيازدهى قرار مى  گيرند. در 
مجموعه شركت هاى پااليشى، شركت پااليش نفت بندرعباس 

طى 3 سال گذشته حائز بهترين رتبه بوده است. 
در پايان چنانچه ذكر نكته اى را ضرورى مى  دانيد بفرماييد. 

ــام كار مطابق  ــوزش، انج ــه آم ــد مى  كنم ك ــددأ تأكي مج
ــتورالعمل ها و مقررات موجود و نظارت بر نحوه انجام كارها  دس
ــگيرى از بروز حوادث هستند كه اميدوارم با  3 ضلع مثلث پيش
همت و تالش همه جانبه همكاران، روزهايى بدون حادثه را در 

پيش داشته باشيم.

ــوزه HSE يك  ــازى در ح ــه فرهنگ س ــم ك ــا معتقدي  م
سرمايه گذارى ارزشمند براى صيانت از سرمايه هاى سازمان است. 
 HSE ــى ــه اين منظور بيش از يكصد عنوان فيلم هاى آموزش ب
ــامل موضوعات ايمنى، آتش نشانى، بهداشت، محيط زيست و  ش
ــرايط اضطرارى از مراكز  ــد غير عامل و واكنش در ش نيز پدافن
ــده و به  ــى دنيا در اين حوزه خريدارى و تهيه ش معتبر آموزش
صورت حرفه اى دوبله شده و در اختيار همكاران ما در شركت ها 
ــم با توجه به  ــت كه اميدواري ــاى تابعه قرار گرفته اس و واحده
ــى ارائه شده، همكاران بتوانند به نقش و جايگاه  محتواى آموزش

واقعى HSE در دستيابى به اهداف عالى سازمان موثر باشند. 

21ماهنامه تخصصي، علمي- ترويجي /  مرداد - شهريور 90 / شماره 33

F a r a y a n d n o



لطفـا به عنوان مقدمـه، در خصوص رويكرد كلى پااليشـگاه 
بندرعبـاس بـه مقولـه ايمنـى، بهداشـت و محيط زيسـت 

توضيحاتى ارائه دهيد. 
ــگاه هاي  ــت بندرعباس از جمله پااليش ــركت پااليش نف ش
ــور است كه ماموريت توليد فرآورده هاي نفتي را بر  جنوبى كش
ــركت با استقرار سيستم هاي نوين مديريتي  عهده دارد. اين ش
HSE-MS وISO/TS29001:2007 به مجموعه سيستم هاي 
مديريت يكپارچه IMS كنترل آثار و پيامدهاي بهداشت، ايمني 
ــي از فرآيندها و فعاليت هاي عملياتي در  و زيست محيطي ناش
ــال گذشته را قوت بخشيده است و در حدود  192  طي پنج س

ميليارد ريال در بخش HSE هزينه كرده است.
ــه اهداف  ــتاي نيل ب ــدون HSE در راس ــاي م ــه ه برنام
ــتمر  ــركت، بهبود مس ــوازي با اهداف ش ــتراتژيك HSE م اس

ــازي منابع و مصارف انرژي ،كاهش و حذف  فرآيندها، بهينه س
ــت محيطي، ارتقاء سالمت كاركنان و ترويج و  آالينده هاي زيس

توسعه فرهنگ بهداشت، ايمني و محيط زيست است.

اهميت و جايگاه ايمني و HSE در دستيابي سازمان به اهداف 
راهبردي آن را توضيح دهيد. 

HSE در سازمان به منزله نقطه اطمينان سالمت كاركنان 
ــت آن سازمان است و رعايت دقيق  و تاسيسات و محيط زيس
ــت(HSE) يك الزام به  ــت و محيط زيس اصول ايمنى، بهداش
شمار  مى آيد. امروزه مديريت HSE نقش بسزايي در موفقيت 
ــراي الزامات مديريتي  ــه صنايع دارد و با برنامه ريزي و اج كلي
ــالمت كاركنان، تاسيسات  مي تواند موجبات ارتقاي ايمني و س
و محيط زيست را در محيط هاى صنعتى و غير صنعتى فراهم 

فعاليت در ميان فرايندهايى كه ورودى آن، مواد اشتعال زا با درجه احتراق پايين و خروجى آن فرآورده هاى سبك نفتى است، 
به خودى خود به معناى حضور در دل خطر است. به تهديدات اين حوزه بايد مسئوليت صيانت از استانداردهاى بهداشتى و سالمت 
كاركنان و مسئوليت حفظ و پاسداشت محيط زيست را نيز افزود. در اين ميان، پااليشگاه بندرعباس به عنوان جنوبى ترين پااليشگاه 

كشور، طى سه سال متوالى عنوان برتر را در حوزه بهداشت، ايمنى و محيط زيست (HSE) به خود اختصاص داده است. 
محسن قضاوتى رييس بهداشت، ايمنى و محيط زيست پااليشگاه بندرعباس معتقد است با فراهم بودن كليه ملزومات توليد، 
تضمين تداوم قابل اتكاء فعاليت هاى صنعتى در اختيار اداره HSE است. قضاوتى كه توانسته است روسا و مديران پااليشگاه را در 
رويكردى مشاركتى، با الزامات حوزه كارى خود همراه سازد، مى گويد: بدون حمايت و راهبرى مديريت، واحد HSE نمى تواند به اهداف 

عالى خود - كه منطبق با اهداف عالى سازمان است - دست يابد. 
گفتگوى فرايند نو با محسن قضاوتى دانش آموخته دانشگاه صنعت نفت، كارمند نمونه ملى در سال 82 و كارمند نمونه استان 
هرمزگان در سال 89 را در حالى مى خوانيد كه واحد متبوع وى توانسته است عنوان جايگاه برتر در ميان شركت هاى پااليش نفت در 

حوزه HSE را براى سومين سال متوالى به پااليشگاه بندرعباس اختصاص دهد. 

براى سومين سال متوالى

جام HSE  برتر پااليشى
در  بندرعباس ماند
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ــتن كاركناني  آورد و به طورحتم ايجاد محيط كاري ايمن، داش
ــالم و  محيط زيستي پاك، رسالت عمده HSE است. نظام  س
ــت، ايمني و محيط زيست در صنعت  مديريت يكپارچه بهداش
ــام را كه همانا  ــتيابي به اهداف عالى اين نظ ــير دس نفت مس
ــيب و بدون  ــاي كاري بدون حادثه، بدون آس ــاد محيط ه ايج
ــت محيطي است، هموار مي كند. از اين رو اجراي  آالينده زيس
ــا و مخاطرات در  ــام قانونمندHSE  ضمن كاهش هزينه ه نظ
ــن مقوله و افزايش ضريب ايمني و فرصت ها، امكان مميزي  اي
يكپارچه و مطمئن را نيز فراهم مي آورد. بدين ترتيب در كنار 
هم قرار گرفتن اين سه مقوله بهداشت، ايمني و محيط زيست 
ــينرژيك و هم افزايي قابل  ــت مديريت يكپارچه، اثرات س تح

مالحظه اي را در سيستم ايجاد مى كند.

حساسـيت هاي HSE در محيط هاي عملياتـي بخصوص در 
حوزه صنعت پااليش شامل چه مواردي است؟

شرايط ويژه حاكم بر مناطق عملياتي و پيچيدگي فرآيندهاي 
توليد، پياده سازي اصول و قوانين HSE را دشوار و بسيار ضرورى 
ــتم مديريت HSE در بخش  ــازي سيس ــازد. عدم پياده س مي س
ــزات با كيفيت  ــع و فعال، كمبود تجهي ــي بصورت جام خصوص
 ،HSE ــب، كمبود كاركنان متخصص و با تجربه در بخش مناس
 HSE تعجيل در انجام فعاليت هاي پروژه اي بدون رعايت مقررات
 HSE از جمله مواردي است كه بايستي توسط تيم متعهد اداره

در محوطه هاي عملياتي تحت كنترل قرار گيرد.

مهم ترين داليل بروز حوادث در صنعت پااليش را شـامل چه 
مواردي مي دانيد؟

ــوادث منجر به تلفات نيروى  ــه و تحليل علل وقوع ح تجزي
ــال اخير در شركت هاى  ــارت مالى طى چند س ــانى و خس انس
ــت كه  ــش و پخش بيانگر آنس ــيمى و پاالي ــت،گاز، پتروش نف
ــارت ها در محدوده بخش خصوصى بوده  بخش اعظم اين خس
ــتند. عدم  و حادثه ديدگان نيز اغلب از نيروهاى پيمانكارى هس
ــل اصلي بروز حوادث  ــررات ايمنى به طور قطع، دلي رعايت مق
است، ليكن به اعتقاد ما مهيا نبودن زيرساخت ها براى واگذارى 
فعاليت ها به بخش خصوصى، بومى سازى جذب نيرو در برخى 
استان ها (بويژه استان هاي جنوبي كشور)، عدم رعايت مقررات 

 ،HSE كم توجهى بخش خصوصى به سيستم مديريت
كمبود تجهيزات با كيفيت مناسب، كمبود كاركنان 

متخصص و باتجربه در بخش HSE و تعجيل در انجام 
فعاليت هاي پروژه اي بدون رعايت مقررات HSE  بايد 
توسط تيم متعهد اداره HSE در محوطه هاي عملياتي 

كنترل شود.
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ــغلى افراد، عدم پيش بينى  ــازمانى در خصوص ارتقاء ش امور س
ــوان همراه با  ــذب نيروى هاى ج ــروري با ج ــين پ اصل جانش
ــم توجهى به  ــرب در نفت، ك ــدن نيروهاى مج ــته ش بازنشس
ــانى بويژه در بخش پيمانكاري، عدم رعايت  آموزش نيروى انس
ــاخت تجهيزات توسط نيروي  ــتانداردهاى بين المللى در س اس

انساني از مهم ترين داليل وقوع حوادث هستند.

مهم تريـن سـازوكارهاي موجود براي جلب توجـه كاركنان به 
مقوله HSE در بخش پااليش شامل چه مواردي است؟

ــت كاركنان در مقوله  ــاخت هاي موثر در جلب حماي زيرس
ــد حلقه هاي يك  ــت همانن ــط زيس ــي و محي ــت، ايمن بهداش
ــده و مي تواند  ــتحكم ش زنجيره اند كه تنها در كنار يكديگر مس
ــازند. اولين حلقه اين زنجيره،  ــازمان را محقق س بقاي يك س
ــتانداردهاى HSE و پياده  ــب كاركنان براى پذيرفتن اس ترغي
ــاركت كاركنان به منظور  ــازي آن در محيط كار، ارتقاى مش س

اجراى طرح هاى بهداشت، ايمني و محيط زيست است.
 HSE ــازي پايش و بازرسي ها و نظارت هاي اصول پياده س
ــد در كاركنان به منظور رفع  ــتفاده از روش هاي ايجاد تعه واس

ــتمر اداره HSE با كليه  عدم انطباق هاي مجموعه، ارتباط مس
سطوح كاري در صنعت پااليش (ستادي، تعميراتي، مهندسي، 
ــنهادات سازنده كاركنان جهت  عملياتي)، حمايت از ارائه پيش
كاهش مخاطرات بهداشت، ايمني و محيط زيست و نيز اعمال 
فشار در رعايت الزامات قانونى در مواقع ضرورى، ارزيابى حوادث 
ــالمت و  ــكايات مرتبط با ايمنى و س ــوانح، دنبال كردن ش و س
ــت در محيط هاى كارى، اجراي مديريت ريسك و  محيط زيس
  HSE مديريت تغيير در شركت از ديگر حلقه هاي موثر زنجيره

كاركنان است.

دستاوردهاى شركت پااليش نفت بندرعباس در سال هاى اخير 
در حوزه بهداشـت، ايمنى و محيط زيسـت شامل چه مواردى 
بوده است و داليل موفقيت اين پااليشگاه بندرعباس در كسب 

رتبه برتر در حوزه HSE را شامل چه مواردي مي دانيد؟
برخى از مهم ترين دستاوردهاى اين پااليشگاه در اين بخش 

شامل موارد ذيل است: 
ــت محيطي •  زيس ــت  ــتم مديري سيس ــه  ــت گواهينام درياف

ISO 14001:96 (سال 79) 
ــه اي•  حرف ــت  و بهداش ــي  ايمن ــت  مديري ــام  نظ ــتقرار  اس

OHSAS 18001:99 (سال 80)
ــتان •  ــبز و نمونه در اس دريافت لوح تقدير به  عنوان صنعت س

هرمزگان (سال 79) 
دريافت لوح تقدير به عنوان صنعت برگزيده كشور از معاونت • 

ــت جمهوري و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و  رياس
وزير صنايع و معادن (سال 80) 

ــريات داخلي شركت ملي •  ــنواره نش ــتين جش مقام اول نخس
پااليش وپخش (سال 81) 

دريافت لوح تقدير برگزيده برگزيدگان صنعت سبز كشور در • 
ــال هاي 76 الي 82 از مقام محترم رياست جمهوري(سال  س

 (84
ــت محيطي از ISO 14001:96 به•  ارتقاء نظام مديريت زيس

ISO 14001:2004  (سال 84 ) 
ــتان و دريافت •  ــبز و نمونه  در اس ــي  به عنوان صنعت س معرف

ــازمان حفاظت محيط زيست استان    لوح تقدير از اداره كل س
هرمزگان(سال85) 
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ــت، ايمني و محيط زيست •  ــتقرار سيستم مديريت بهداش اس
HSE-MS و دريافت گواهينامه مربوطه (سال 86) 

ــت لوح تقدير حضور در همايش“پياده روي خانواده در •  درياف
روز زمين پاك ” برگزار شده از سوي سازمان حفاظت محيط 

زيست استان به عنوان حامي سبز (سال 87)
ــگاه بندرعباس از ليست”صنايع آالينده“  با •  حذف نام پااليش

تاييديه سازمان حفاظت محيط زيست استان(سال88)
ــت محيطي از •  ــازمان مردم نهاد زيس ــوح تقدير س دريافت ل

سازمان حفاظت محيط زيست استان (سال 89)
ــي HSE برتر •  ــه دوره متوال ــت لوح تقدير و جايزه س درياف

شركتهاي پااليش و پخش (87،88،89)
ــور، پس از در نظر گرفتن  ــوص داليل توفيقات مزب در خص
 HSE الطاف الهي، بايد اذعان داشت كسب رتبه برتر در حوزه
ــت، ما از سال هاى گذشته  ــتلزم برنامه ريزى هاى كالن اس مس
ــتقرار مديريت استراتژيك در شركت، با طراحى  همزمان با اس
ــتراتژى بورد(HSE-Strategy Board)  ساختار الزم براى  اس
استقرار، كنترل و رعايت اصول و قوانين HSE را فراهم آورديم. 
اهداف HSE هم راستا با اهداف و خط مشي شركت تعيين شد. 
ــازي طرح استراتژي بورد كه براي اولين بار در  تدوين و پياده س
ــور، توسط HSEپااليشگاه بندرعباس  سطح پااليشگاه هاى كش
بررسى و به اجرا در آمده بود، گامى مهم در پياده سازى سيستم 

مديريت HSE-MS در سطح كالن شركت است. 
ــريان  ــتم HSE-MS ش ــتقرار سيس ــا معتقديم كه اس م
حياتي يك صنعت است و در ميان كليه سيستم هاي مديريتي 
ــازمان دارد و تالش  ــن نقش را در افزايش بهره وري س مهم تري
براي نهادينه كردن آن و بهبود يا ابداع تكنولوژي هاي كارآمدتر  
و سودآورتر در آن ادامه خواهد يافت. محور اين توسعه مديران، 

كاركنان متخصص و خبره HSE يك صنعت هستند.
ــطوح  ــراي اينكه بحث HSE در س ــن منظور و ب ــه همي ب
ــود و تمام مديران اولويت و اهميت  ــد نهادينه ش مديران ارش
ــد، روش مديريتي  ــك لمس كنن ــت را از نزدي HSE در صنع
MBWA (Management by Walking Around) را درسيستم 
ــگاه پياده كرديم. در اين روش، كليه مديران هر  پايش پااليش
ــگاه حاضر شده و  دو هفته يك بار در يكى  از واحدهاى پااليش
ــت هاي پايش، كليه عدم انطباق هاي  ــتفاده از چك ليس با اس

HSE مشاهده شده در واحد را اعالم مي كنند. يكى  از مزاياى 
ــت  ــران با افراد عملياتى  اس ــتقيم مدي ــن روش، ارتباط مس اي
ــدان عملياتى  فراهم  ــغلي را براي كارمن كه موجبات انگيزه ش
ــاد ارتباطات داخلي  ــن طرح، ايج ــد. از ديگر مزاياى اي مي كن
مديران ارشد با واحد هاى عملياتى  است كه منجر به شناسايى 
ــود. از نتايج حاصله ــى نيز مي ش ــكالت فرايندى و صنعت مش

ــا توجه به  MBWA (Management by Walking Around) ب
ــات هفتگي  ــده برگزاري ”جلس تجزيه و تحليل هاي انجام ش
ــئوالن  ــدگان اداره HSE  و مس ــكل از نماين HSE “ متش
ــايي، كنترل  ــا هدف شناس ــي به تفكيك ب ــاي عمليات واحده
ــاد  ــتي-ايمني و ابع ــرات بهداش ــك ها و خط ــري ريس و پيگي

زيست محيطي است.
ــت HSE-MS، و بند4-5 از  ــتم مديري ــتقرار سيس با اس
ــت تغيير، در  ــال مديري ــي بر لزوم اعم ــاي مذكور مبن راهنم
ــگاه بندرعباس اين مهم را اجرايى كرديم. در اين مقوله  پااليش
به گونه اى عمل شده كه كليه تغييرات  در بخش نقل وانتقاالت 
نيروي انساني، خريد و تغييرات تكنولوژي از سوى واحد متقاضى 
ــاى آن از نظر ايمنى،  ــود تا تمام زواي ــه اداره HSE ارجاع ش ب
ــت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و  ــت و محيط زيس بهداش
تمام نكاتى  كه بايد در حين طراحى و همراه تغيير لحاظ گردند، 
مشخص شود. موضوع، پس از طى  اين مراحل به واحد متقاضى 
ــت اين بحث،  ــود. در نهاي ــال تغييرات ارجاع  مى ش جهت اعم
 HSE مقوله يكپارچه سازى تمام موارد فوق و مكانيزه كردن موضوع
پيش مى آيد و بايد يادآور شد كه پااليشگاه بندر عباس توانسته

 ،HSE-MS (HSE-Management System)ــتقرار ــا اس  ب
ــازي آن را با كليه سيستم هاي مديريتي مستقر در  يكپارچه س

پااليشگاه محقق سازد.

عدم رعايت مقررات امور سازمانى در خصوص ارتقاء 
شغلى افراد، عدم پيش بينى اصل جانشين پروري با جذب 
نيروى هاى جوان با بازنشسته شدن نيروهاى مجرب در 
نفت، كم توجهى به آموزش نيروى انسانى به ويژه در 
بخش پيمانكاري، عدم رعايت استانداردهاى بين المللى 

در ساخت تجهيزات و توسط نيروي انساني از مهم ترين 
داليل وقوع حوادث هستند.
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نتيجه اين اقدامات اين است كه توانسته ايم با شاخصه مهم 
حوادث، در سال گذشته با 15 ميليون نفر ساعت كاركرد بدون 
ــال متوالي در  ــومين س ــه ”عنوان HSE برتر“ را براي س حادث

كارنامه سوابق خود اختصاص دهيم.
امروزه نقش كليدي HSE در صنعت به عنوان عاملي براي 
ــتن انسانها، سرمايه و محيط پيرامون از آسيب  مصون نگاه داش
ــودآورى فعاليت هاى  ــز تأمين منافع اقتصادي و افزايش س و ني
شركت با ممانعت از قطع توليد فرآورده ها بر اثر حوادث، اثبات 
شده است. در بخش محيط زيست شركت توانسته است با انجام 
پايش و اندازه گيري عوامل  آالينده زيست محيطي در بخش هاي 
آب، خاك، هوا و صوت، بازبيني و جاري سازي الزامات، قوانين 
و دستور العمل هاي تخصصي و عمومي زيست محيطي و سيستم 
ــطح شركت، همكاري  ــتاندارد ISO 14001 در س مديريت اس
در شناسائي، ارزيابي و تعريف اقدامات كنترلي و اصالحي جهت 
ــركت،  ــت محيطي مربوط به فعاليت هاي ش ــا و آثار زيس جنبه ه
مشاركت فعال در تهيه و تدوين برنامه ها، اهداف كالن و پروژه هاي 
ــت محيطي و واكنش در  ــام مانورهاي زيس ــت محيطي، انج زيس
ــت محيطي، ارزيابي زيست محيطي  ــرايط اضطراري زيس برابر ش
ــايه و پيمانكاران فعال  ــف كارخانجات همس مديريت هاي مختل
ــركت، پايش مديريت پسماندها، پساب ها و ضايعات  در سطح ش
ــتفاده مجدد آن ها، كاهش  ــركت در جهت بازيافت بهينه و اس ش
مصرف و تحليل منابع ناشي از آن ها و كاهش و حذف مخاطرات 
زيست محيطي و بهداشتي ناشي از پسماندها- همكاري و تعامل 
ــازنده با سازمان محيط زيست، مقام اول محيط زيست  فعال و س

برتر شركت هاي پااليش و پخش را به خود اختصاص دهد. 
توسعه و نگهداري فضاي سبز به عنوان عامل تخفيف آالينده هاي 
ــت  ــت محيطي عاملى مهم در فعاليت هاى بخش محيط زيس زيس
پااليشگاه بندرعباس بوده است. ما با اختصاص بيش از 10 ميليارد ريال 
بودجه در سال 89 به اين بخش توانستيم با كاشت گونه هاي بومي و 
مقاوم به شرايط آب و هوايي، تعويض خاك، به كارگيري سيستم آبياري 
قطره اي، به ميزان 42 درصد فضاي صنعتي را به فضاي سبز اختصاص 
دهيم، در حاليكه نسبت استاندارد مناسب براي واحدهاي صنعتي 
ــت. با اختصاص بودجه مناسب در بخش فعاليت هاي  20 درصد اس
زيست محيطي، مفتخريم  كه  سرانه  زيست محيطي از سال 86 تا 

كنون  معادل 7،962،544 ريال  بوده است. 

توصيه شما به همكاران واحد HSE درساير بخش هاي عمليات 
توليـد، انتقال و توزيع فرآورده هاي نفتي براي نهادينه كردن 

فرهنگ HSE در محيط هاي كاري چيست؟
ــازمان بخصوص  ــا بر اين باوريم كه حيات و پويائي هر س م
شركت هاي نفتي، با نهادينه نمودن فرهنگ HSE ميسر است. 
تنها با جاري شدن روح ايمني و سالمت محيط كار و حفاظت 
ــتيابي به توسعه پايدار  ــت در كالبد صنايع، دس از محيط زيس
امكان پذير خواهد شد. براي تحقق اين مهم، بايستي تخصيص 
ــازمان  منابع مالي الزم براي حاكم كردن فرهنگ HSE در س
ــد. رهبري يا همان مديريت در مجموعه  از تعهدات رهبري باش
وزارت نفت جهت نهادينه شدن فرهنگ HSE ميبايست ضمن 
ــداف و برنامه هاي  ــم انداز، اه ــي و تعيين چش تدوين خط مش
شركت را تعيين و تعهد الزم را نسبت به تهيه منابع (تجهيزات، 

نيروي انساني، مالي و ....) اعالم كند.
ــائي و  ــردن آموزش هاي HSE، شناس ــي واثربخش ك بازبين
ارزيابي مخاطرات، حمايت عملي مديريت از HSE در فعاليت هاي 
اجرايي و اختصاص پاداش متناسب با دستاوردها، حضور مسئوالن 
ــروع  ــات HSE قبل از ش در بازديدها و همچنين برگزاري جلس
كار توسط سرپرستان مي تواند در ارتقاء و نهادينه شدن فرهنگ 
 HSEــرانه آموزش ــوان مثال، س ــود. به عن ــر واقع ش HSE مؤث
پااليشگاه بندرعباس در سال89، 32/66 نفرساعت براي كاركنان 

رسمي و17/80 نفرساعت براي پيمانكاران بوده است.

در پايان چنانچه ذكر نكته اي را ضروري مي دانيد اشاره بفرمائيد.
در توليد فرآورده هاى نفتى بايستي پيوسته دستورالعمل هاي 
ــت و محيط زيست را در دستور  مختلف و مقررات ايمني و بهداش
ــه عمده اى به  ــگام با فعاليت هاي توليد، حادث ــرار داد تا هم كار ق
ــته در كمين اند. با توجه به  ــرا كه حوادث پيوس ــوع نپيوندد، چ وق
سرمايه گذاري هاي هنگفت در صنعت پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي الزم است  كليه مديران، مسئوالن و كاركنان در شركت هاي 
پااليشي با تالش در  برقراري نظام مديريت  HSE و نگهداري از اين 
ميراث گرانبها كه همانند پلي، جامعه را به سمت بهره وري صنعتي 
ــته باشند. كسب مقام ها و عناوين برتر  پيش مى برد همكاري داش
نبايد ما را در برداشتن گام هاي مستمر و سازنده، مردد سازد، بلكه 
بايستي سكوي پرتابي براي مطرح شدن در سطح بين المللي باشد.
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مقـاالت 
علمي/ ترويجي



1ـ  حروفچيني مقاله
ـ براي تايپ مقاالت از نرم افزار  Word XP 2002 يا باالتر استفاده شود.

ـ مقاالت به صورت يكرو و تك ستونى در صفحه A4 ارائه و براي چاپ آن 
از چاپگر ليزرى استفاده شود.

2ـ  اجزاي اصلى مقاله و ترتيب آن ها
ـ عنوان، نام نويسنده-  نويسندگان، سمت و محل اشتغال اصلي و چكيده 

فارسى مقاله
ـ كلمات كليدي فارسى

ـ مقدمه
ـ روش تحقيق (فرموالسيون، نظري، مدل كردن مسئله، نحوه حّل يا انجام 

آزمايش ها و غيره)
ـ نتايج و بحث
- نتيجه گيرى

ـ تشكر و قدرداني (در صورت نياز)
- فهرست عالئم و نشانه ها

ـ منابع 
ـ پيوست ها (در صورت وجود)

- عنوان، نام نويسنده - نويسندگان و چكيده انگليسى مقاله
ـ كلمات كليدي انگليسى

3ـ  عنوان مقاله
ارائه  چين  وسط  به صورت  سياه 18  نازنين  قلم  با  و  كلمه  حداكثر 15 

مي شود. 
4ـ  آدرس و نام كامل نويسندگان  

با قلم نازنين نازك 12 به صورت وسط چين مقاله ارائه مى شود. هم چنين 
نويسنده اي كه عهده دار مكاتبات است با نماد * مشخص مي شود و در 
انتهاى صفحه اول به صورت Footer پس از شروع نماد * آدرس پست 

الكترونيكى نويسنده درج مي شود.
5 ـ  چكيده

شامل يك پاراگراف و بين 100 تا150 كلمه با قلم نازنين نازك 14 براى چكيده 
فارسى و قلم نازك Times New Roman 12 براى چكيده انگليسى بالفاصله 

زير كلمه چكيده قرار مي گيرد.
6ـ  واژگان كليدي

 حداكثر پنج كلمه كليدي فارسي با قلم نازنين نازك 12 با يك سطر فاصله 
از متن چكيده و عنوان كلمات كليدي با قلم نازنين سياه 12 تايپ گردد. 

كلمات با كاما (،) از هم جدا شوند.
7ـ عناوين

عناوين هر قسمت مقاله (بدون شماره قبل از آن) به صورت راست چين با يك 
سطر فاصله از قسمت بااليي با قلم نازنين سياه 14 درج مي شود.

8ـ  متن مقاله:  متن كليه بخش هاي مقاله با قلم نازنين نازك تنظيم شود.
9ـ  معادل ها: هيچ كدام از اجزاء  معادل ها نبايد دست نويس باشند. قلم 
معادل ها Times New Roman 12  استفاده نشود. شماره دهي معادل ها 

در داخل پرانتز به صورت راست چين و از شماره يك شروع مي شود. محل 
قرارگيري معادل ها به صورت چپ چين  باشد.

10ـ   شكل ها 
درج شماره (به ترتيب از شماره يك به بعد) و زيرنويس وسط چين با 
قلم نازنين سياه 12 براي كليه شكل ها ضروري است. دقت گردد كه در 
به اشكال اشاره شود. كليه تصاوير بايد اصل باشند و  متن اصلي حتماً 
حتى االمكان اسكن شده نباشد. ضمناً توضيح اشكال در داخل شكل نباشد.  
اندازه ي قلم اجزاء متن، شماره ها و غيره در داخل تصاوير با قلم نازنين 

نازك 10 ارائه مي شوند.
11ـ  جداول

عنوان جدول به صورت باالنويس و وسط چين و داراي شماره (به ترتيب از 
شماره 1 به بعد) و با قلم نازنين سياه 12 باشد. مرجع جداول اقتباس شده 
بايد در انتهاي عنوان درج شود. كليه اعداد در جدول به فارسى ارائه شوند. 
اجزاء  جدول كامًال واضح و بدون دست نويس باشند و از قلم نازنين نازك 

12 به صورت وسط چين در ارائه اجزاء استفاده شود.
12ـ   فهرست عالئم و نشانه ها

 Times عالئم به كار گرفته شده در متن مقاله يا در معادالت با قلم نازك 
New Roman با  اندازة 12 ارائه مي شود. هم چنين ترتيب ارائه شده به 

صورت الفباى انگليسى است. 
Nu  Nusselt number
V (ms-1)           Velocity
λ (Å) Wave length

13ـ  منابع
با   التين  و   14 نازك  نازنين  قلم  با  فارسي  منابع  مقاله  انتهاي  در 

Times New Roman 12تايپ شود. 
نمونه هايي از فرمت منابع در زير آورده شده است:

1. Anderson D., Specification Formulation, Journal of Engineering, 
Vol.2, No.2, 2002, pp 223-228.
2. Cox S., CAD in the Context of Design, Proceeding of CAD 2002, 
Guilford, UK, 2002, pp 11-25.
3. Arts E.H.L. and Korst J.H.M., Simulated Annealing and Boltzmann 

Machines, John Wiley & Sons, 1990.

4. مسعود احمدى، طراحى تجهيزات فرآيندى، انتشارات بهاران، 1385.
14ـ پيوست 

قلم و فرمت پيوست مطابق قلم و فرمت متن مقاله با قلم نازنين نازك  
14 باشد.

15ـ ارسال مقاالت
در چهار نسخه به همراه ديسكت يا CD كامپيوتري به نشاني:

تهران – خيابان استاد نجات الهي – خيابان ورشو -  شماره 4 – شركت 
ملي پااليش و پخش فراورده هاي نفتي ايران، ماهنامه تخصصي، علمي - 

ترويجي فرآيندنو_ ص.پ 3499   كد پستي: 1598666611 
 farayandno@yahoo.com :پست الكترونيك

دستورالعمل تهيه مقاالت در نشريه فرآيند نو 



چكيده
طبق تحقيقات دانشمندان، بنزن به عنوان ماده اي سمي، سرطان زا و آالينده محيط زيست شناخته شده است و اين مسئله لزوم 
ــان مي دهد. از جمله روش هايي كه به منظور كاهش بنزن از بنزين در اين مقاله بررسي شده است،  ــازي آن را از سوخت نش جداس
مي توان به تقطير، استخراج با حالل، جذب سطحي، روش هاي بيولوژيكي و روش هاي غشايي اشاره كرد. با بررسي روش هايي مانند 
ــب براي اين جداسازي پيشنهاد شده است كه شامل  ــيون، ايزومريزاسيون وهيدروژناسيون براي حذف بنزن، روش مناس آلكيالس

تقطير استخراجي، بازيابي حالل استفاده شده و هيدروژناسيون بنزن است.

واژگان كليدي: بنزن، بنزين، تقطير استخراجي، هيدروژناسيون

مقدمه
به منظور رسيدن به سوخت پاك سه راهكار توسط دانشكده 
ــت[1]؛ كاهش فشار بخار  ــده اس ــت پرث1 ارائه ش محيط زيس
ــوخت بنزين در فصل تابستان، كاهش مقدار بنزن مجاز  رايد2س
ــوا و دفع متيل  ــش مقدار بنزن در ه ــن به منظور كاه در بنزي
ــش آلودگي هاي آب هاي  ــياري بوتيل اتر3 بنزين براي كاه ترش
زمين. در اين تحقيق، به داليل زير، مورد كاهش مقدار بنزن در 

بنزين براى بررسي انتخاب شده است:

ــرطان4، بنزن  ــي تحقيقات س ــس بين الملل ــق نظر آژان طب
ماده اي سمي و سرطان زاست و به عنوان آالينده محيط زيست 
ــوط با هوا قابل  ــارات آن به صورت مخل ــمار مي آيد و بخ به ش
انفجار است[2]. بنزن به عنوان پيش مادة هيدروكربني در توليد 
ــيت چشمي، آسيب هاي  ــت كه باعث حساس اوزن در زمين اس
ــت مي شود[1]. در سال هاي 2000  ريوي وآلودگي محيط زيس
ــاالت متحده ميزان مجاز  ــورهاى اروپايي و اي تا 2010، در كش
ــي به يك درصد حجمي كاهش يافته  بنزن از پنج درصد حجم

بررسي روش هاي كاهش بنزن از بنزين

* ehsanimr@cc.iut.ac.ir
1. PerthDepartment of Environmental Protection
2. Reid vapor pressure

3. methyl tertiary-butyl ether (MTBE)
4. IARC

محمدرضا احساني*1، محبوبه السادات نوري2، زهرا شاهمرادي2، الهه گندمكار قالهري2
1- دانشيار دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه صنعتي اصفهان

2- دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه صنعتي اصفهان
دريافت:  90/1/10               پذيرش:  90/6/26
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ــت كه بيانگر خطرات اين ماده و اهميت كاهش يا حذف آن  اس
ــت[3و4]. درحال حاضر، در كشورهاي پيشرفته  ــوخت اس از س

استاندارد بنزن در بنزين فقط 0/6 درصد است.
ــش از 85 درصد  ــده، بي ــاى ارائه ش ــه گزارش ه ــا توجه ب ب
آالينده هاي اصلي هواي تهران؛ يعني هيدروكربن هاي نسوخته، 
از جمله بنزن، اكسيدهاي نيتروژن، منوكسيد كربن، دي اكسيد 
گوگرد و ذرات معلق، از وسايل نقليه توليد مي شود. طبق گزارش 
نفت  نيوز، ميانگين غلظت آالينده بنزن در ايستگاه هاي سنجش 
ــاالنه  ــتاندارد س آلودگي هوا در هواي تهران حدود 12 برابر اس
جهانى است. بنابراين، جداسازي اين تركيب به بهسوزي سوخت 
و نزديك كردن آن به سوخت پاك كمك كرده و انجام آن براي 

سالمت شهروندان امري ضروري است.
ــتاري غير از بنزيني1 است كه در  ــباهت نوش بنزن به رغم ش
ــال1825، بنزن را از  ــتفاده مي شود. فاراده در س اتومبيل ها اس
ــت آورد و نام بي كربوريت  ــده به دس ــرده و مايع ش نفت گاز2 فش
ــال 1833، ميچرليخ از تقطير  ــاد. در س ــدروژن را بر آن نه هي
ــيد با آهك، بنزن را به دست آورد. در سال 1845،  بنزوئيك اس
ــده از زغال سنگ  ــبك حاصل ش هافمن بنزن را از روغن هاي س
ــزن را از  ــت بن ــال 1866، برتول ــز در س ــرد و ني ــتخراج ك اس
ــيون استيلن به دست آورد[5]. بنزين شامل مخلوط  پليمريزاس
ــا، اولفين ها و  ــا، مثل آروماتيك ه ــداد زيادياز هيدروكربوره تع
نفتن ها، با نقطة جوش متفاوت در فشار اتمسفر است. عمده منبع 
ــت كراكر3 و محصوالت  ــزن موجود در بنزين از واحد كاتاليس بن

كاتاليتيك ريفورمر4 به دست مي آيد.
ــام، كهربايي رنگ، با  ــت از: خ انواع مختلف بنزن عبارت اس
ــب سوخت موتور، بدون تيوفن5، با  درجة خلوص صنعتي، مناس
خلوص99 درصد مولي بنزن، با خلوص99/94درصد مولي بنزن 
و نوع معمولي. مي توان بنزن را در بشكه هاي مناسب و تانكرها و 

كشتي هاي مخصوص حمل مواد شيميايي جابجا كرد.
از نقطه نظر حفاظتي، بنزن با فرمول شيميايي C6H6 مايعي 
ــت بي رنگ متمايل به زرد روشن، فرار، قابل اشتعال و با بوي  اس

ــرطان زا  ــاي آروماتيكي و جزء مواد س ــخص هيدرو كربن ه مش
ــار يك اتمسفر  ــت. نقطة جوش آن در فش ــده اس ــناخته ش ش
ــيوس منجمد  ــيوس بوده و در پنج درجة سلس 80درجة سلس
ــود. دانسيته آن در 20 درجة سلسيوس، 879كيلوگرم بر  مي ش

متر مكعب است و به مقدار جزيي در آب محلول است. 
ــود، تولوئن،  مواد اوليه اصلي كه در توليد بنزن مصرف مى ش
ــوارد مصرف متنوعي دارد؛  ــت. بنزن م بنزين پيروليز و نفت اس
مانند توليد استايرن، توليد فنل، توليد پالستيك ها، الياف نايلوني 
ــيمي.  و به عنوان ماده مياني در توليد محصوالت متفاوت پتروش
ــتايرن، پلي استايرن،  عمده مصارف بنزن در ايران براي تهيه اس
ــيل بنزن،  ــي، آلكيالت، نرمال پارافين، دودس آلكيل بنزن خط
خنثي سازي رآكتور، واحد آالكلر، اتيل بنزن، نيتروبنزن، نايلون، 
ــب كارتن، انواع چسب مايع، رنگ هاي ساختماني و  كومن، چس

صنعتي، تينر و ... است.
طبق نمودارهاي (1) و (2)، ميزان عرضه و تقاضاي بنزن در 
ــان دهنده تمايل  ــي دارد كه نش ايران و جهان روند رو به افزايش
ــته ذكر است كه  ــت. شايس بازار داخلي و جهاني به اين ماده اس
ــال هاي 2005  افزايش ناگهاني مصرف بنزن را در فاصله بين س
ــرفت هاي صنعت وتكنولوژي و نياز به  تا 2007 مي توان به پيش
ــورهاي در حال  ــتفاده از بنزن در صنايع، به خصوص در كش اس
توسعه مثل ايران مربوط دانست. با توجه به نمودار (3) كه توزيع 
جهاني تقاضاي بنزن را نشان مي دهد، در مي يابيم كه با توجه به 
ــورهاي آسيايي به اين ماده، كشور ما مي تواند  تقاضاي زياد كش

در زمينه صادرات بنزن سرمايه گذاري كند.

روش هاي كاهش بنزن از بنزين
ــه دو طريق امكان حضور بنزن در بنزين وجود دارد؛ بنزن  ب
ــت يا طي عمليات مختلف  ــدا در نفت خام موجود بوده اس از ابت

پااليشي ايجاد مي شود.
ــي مى شود از واحدهاي  خوراكي كه براي كاهش بنزن بررس
ــت  ــتي مايع7 به دس ــتي6 و كراكينگ كاتاليس ــل كاتاليس تبدي

1. gasoline
2. oil gas
3. FCC
4. catalytic reformer

5. THIOPHENE-FREE
6. Catalytic reforming
7. Fluid catalytic cracking
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مي آيد. براساس منابع متعدد مورد بررسي، مهم ترين روش هاي 
كاهش بنزن از بنزين، شامل تقطير1، استخراج با حالل2، جذب 

سطحي3، روش هاي بيولوژيكي4 و روش هاي غشايي5 است.
الف) استخراج با حالل: از جمله حالل هاي آلي قطبي مناسب 
 ،(DMSO)براى كاهش بنزن مي توان به دي متيل سولفواكسيد
 ،(EA)ــول آمين ــول(BUG)، اتان ــولفوالن6، بوتيلن گاليك س
ــن گاليكول (TEG)، اتيلن  ــول آمين (DEA)، تترا اتيل دي اتان
ــرا هيدرو فورفوريل  ــول (EG)، فوفوريل الكل (FA)، تت گاليك
ــيلة فن  ــه نمونه ها به وس ــرد. تجزي ــاره ك ــكل(THFA) اش ال
ــرايط بهينه انجام و شناسايي اجزاي  كروماتوگرافي گازي در ش
موجود به وسيلة طيف سنجي جرمي صورت گرفته است[8]. از 
ــورد آزمون، تتراهيدروفور فوريل الكل بهترين  بين حالل هاي م
ــان داده است. به منظور تكميل فرايند حذف بنزن  نتيجه را نش

مي توان از استخراج شيميايي استفاده كرد. 
بسته به نوع حالل انتخاب  شده، روش استخراج مايع-مايع 
ممكن است فيزيكي يا شيميايي باشد. درحالت فيزيكي، سيال 
استخراج كننده تنها تركيب استخراج  شونده را در خود حل كرده 
ــتخراج مايع- و از بقيه تركيب ها جدا مي كند. حال آنكه در اس

مايع شيميايي، سيال  استخراج كننده با تركيب  استخراج شونده 
ــكيل  ــود كه با تش ــل به فراورده ايي مي ش ــش داده وتبدي واكن

ــود [9و10]. مثًال با اين  فازي مجزا از بقيه تركيب ها جدا مي ش
C6-برش نفتي) AW-406 ــالل ــزان اوليه بنزن درح روش، مي

ــا عنوان تجاريAW-406  با دامنه جوش 60 تا 80 درجة  C8 ب

ــكل از هيدروكربن هاي پارافيني  ــيوس، حاللي است متش سلس
ــت كه به عنوان  ــش تا هش ــيكلو پارافيني با تعداد كربن ش و س
حالل درصنايع شيميايي، آرايشي، غذايي و به عنوان رقيق كننده 
الك ها، رنگ ها وجالدهنده ها كاربرد دارد) از پنج درصد به كم تر 

از ppm 1 كاهش يافته است[11].
ــتخراج كننده و تعداد  ــوع و ميزان حالل اس ــن روش ن در اي

مراحل استفاده شده در ميزان جداسازي مهم است.

1. Distillation
2. Solvent Extraction
3. Solid Adsorbent

4. Biological methods
5. Membrane methods
6. Sulfolane

نمودار2: ميزان عرضه و تقاضاي بنزن در جهان[6]نمودار1: ميزان عرضه و تقاضاي بنزن در ايران[6]

نمودار3: توزيع جهاني تقاضاي بنزن[7]
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ب) آلكيالسـيون بنزن: آلكيل بنزن ها (از قبيل اتيل بنزن 
ــزن با اتيلن و  ــيله واكنش بن ــن) به طور تجارتي به وس و كيوم
پروپيلن، در فاز مايع يا بخار و در حضور آلومينيوم كلرايد خشك 
ــفريك جامد، به عنوان كاتاليزور توليد مي شود. در  يا اسيد فس
حضور اسيد فسفريك جامد، بنزن و پروپيلن وارد واكنش شده 
ــاخت فنل و استن به كار  ــود كه در س و به كيومن تبديل مي ش
مي رود. دودسيل بنزن بر اثر آلكيالسيون بنزن با پروپيلن تترامر 
ــيد  (دودكان) و در حضور آمونيوم كلرايد يا هيدرو فلوئوريك اس
ــولفوريك، به صورت تجارتي و در سطح وسيعي در  ــيد س يا اس
ــال 1965، اين ماده سولفونه  ــود. تا س صنعت نفت توليد مي ش
ــوينده هاي1 آلكيل آرن سولفونات تبديل مي شد، ولي از  و به ش
آن به بعد، شوينده هايي از آلكيل بنزن هاي خطي توليد شد كه 

شاخه هاي هيدروكربوري جانبي ندارند.
ــيله  ــيون، به وس تبوگو و همكاران2[12] در فرايند آلكيالس
ــا فرايند  ــر پايه زئوليت ب ــفريك جامد ب ــيد فس ــت اس كاتاليس
ــاال بردن عدد اكتان با  ــيون، اولفين را به منظور ب اوليگومريزاس
ــتر ثابت3، دردماي 160 تا190درجة  استفاده از يك رآكتور بس
سلسيوس و فشار 3/8 مگا پاسكال بنزن موجود در سوخت مايع 

ــتر در آفريقاي جنوبي استفاده  ــنگ (كه بيش حاصل از زغال س
مى شود) با حفظ طبيعت آروماتيكي، در يك روش غيرمعمول4 
آلكاليته كردند. خوراك استفاده  شده بايد كامًال خالص باشد، تا 
از آثار منفي آن روي كاتاليست جلوگيري شود. همان طور كه در 
شكل (2) نشان داده شده است، به منظور خنك سازي از جريان 

سردساز5 استفاده مي شود.
الردو و همكاران6[13] در فرايند آلكيالسيون با اولفين (پروپيلن)، 
به وسيله كاتاليست بتا زئوليت7 كه روشي معمولي8 است، در يك 
سامانه غيرمداوم9، خوراك را با 19/5درصد وزنى بنزن در دماهاي 
120، 320، 220 و 180 درجة سلسيوس و نسبت هاي مولي 1، 2، 
3، 5 و 7 بنزن به پروپيلن مورد بررسي قرار دادند. بيشترين كاهش 
ــيوس و نسبت مولي  بنزن (52 درصد) در دماي 220 درجة سلس
ــت كه در نمودارهاي (3) و (4) به خوبي مشخص است. در  يك اس
اين فرايند كاهش بنزن توسط پروپيلن(98 درصد) از 19/5به 9/5 

درصد وزنى (15/1 به 7/7 درصد حجمى) صورت گرفته است.
ــتفاده از  ــد، با اس ــن فراين ــتي: در اي ــر كاتاليس ج)تقطي
ــاوي بنزن و  ــوراك بنزين ح ــكل يا اتر، در خ ــت ال كاتاليس
ــزان بنزن طبق  ــر، مي ــه و باالت ــاي هفت كربن هيدروكربن ه

شكل 1:شماتيك فرايند آلكيالسيون به وسيله كاتاليست اسيد فسفريك جامد بر پايه زئوليت با فرايند 
اوليگومريزاسيون اولفين[12]

1. detergent
2. Tebogo et al.
3. fixed bed reactor
4. unconventional
5. quench

6. Laredo et al
7. Beta-Zeolit
8. convectional
9. batch
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ــد[14]: ــش مي ياب ــر  كاه ــاي   زي واكنش ه
تولوئن + آب → بنزن + متانول 
اتيل بنزن + آب → بنزن + اتانول 
تولوئن + آب → بنزن + دي متيل اتر 
اتيل بنزن + آب → بنزن + دي اتيل اتر

محصول باالي برج، شامل تركيبات شش كربنه و الكل يا اتر 
واكنش نداده و آب و محصول پايين برج، شامل تركيبات با هفت 

اتم كربن و باالتر و آلكيليت است.
د) فرايند ايزو-ست1: كريكسو و همكاران2[15] بيان كردند 
كه اين فرايند تركيبي از هيدروژناسيون و ايزومريزاسيون است. 
ــيكلو هگزان (به منظور كاهش  ــيون بنزن به س طي هيدروژناس
درصد حجمي بنزن) و بر اثر ايزومره كردن سيكلوهگزان به متيل 

سيكلوپنتان (به منظور باال بردن عدد اكتان) تبديل مي شود.
در اين روش، منبع اصلي بنزن موجود در بنزين كاتاليتيك 
ــت و براي كاهش  ــا 8 درصد حجمى بنزن اس ــت3 6 ت ريفورمي
بنزن در موتورهاي بنزيني استفاده مي شود. از آنجايي كه فرايند 
ــن واكنش براي گرم  ــت، از گرماي اي ــيون گرمازاس هيدروژناس
ــتفاده مي شود. از  ــيون اس كردن خوراك ورودي به هيدروژناس
جمله مزيت هاي اين روش مصرف كامل هيدروژن و عدم نياز به 
جريان پرج4 هيدروژن، حذف كندانسور رآكتور هيدروژناسيون، 
كاهش فشار خشك كن هاي خوراك و كاهش هزينه شيرهاست.

جريان باالي رآكتور ايزومريزاسيون خروجي مطلوب است.
ــس  پ  [16]5 ــكاران  هم و  ادوارد  ــي:  بيولوژيك روش  ه) 
ــاك موجود در  ــرم خ ــاوي 60 گ ــه اي ح ــردن نمون از آماده ك
ــر آب و افزايش ــف، 120 ميلي ليت ــن مختل ــپ بنزي ــار پم چه

ــتند نمونه اي مشابه آنچه را كه در   μM 150بنزن به آن توانس
اين پمپ بنزين ها آناليز كرده بودند آماده و در شرايط بي هوازي  
ــزن  بن ــيون  اكسيداس  (10%H2+10%CO2+80%N2)
متصل شده به نيترات كاهيده به دي اكسيد كربن را انجام دهند.

ــزن، با انواع  ــوط به كاهش بن ــوري و كلي مرب ــادالت تئ مع
ــده است. با كاهش  پذيرنده هاي الكترون، در جدول (1) ارائه ش

نمودار3: بررسي تغييرات انتخاب پذيري براساس كسر مولي بنزن به 
پروپيلن در فرايند آلكيالسيون با پروپيلن[13]

نمودار4: بررسي تغييرات درصد تبديل براساس كسر مولي بنزن به 
پروپيلن در فرايند آلكيالسيون با پروپيلن[13]

جدول1: معادالت تئوري و كلي مربوط به كاهش بنزن با انواع پذيرنده هاي الكترون[16]

1. iso/sat process
2. Krisko et al.
3. catalytic reformate

4. Purge
5. Edwards et al
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ــتقيم آمونياك و به طور  نيترات از طريق بيولوژيكي، به طور مس
ــا توجه به آزمايش  ــود. ب ــتقيم گاز نيتروژن ايجاد مي ش غير مس
ــاي گاز نيتروژن در  ــن تحقيق، وجود حباب ه ــده در اي انجام ش
ــت كه واكنش چهارم انجام گرفته  محيط كشت گوياي اين اس

است.
ــايي1: ختين زاده و همكاران2[17] اين روش را  و) روش غش
كه تركيبي از دو روش نفوذ3 و تبخير4 است، به عنوان راهي جديد 
ــرعت متفاوت جذب5 ونفوذ6  ــازي بنزن، به علت س براي جداس
ــي كردند. انتقال مولكول ها از  ــا بررس اجزاي خوراك از بين غش
ــه مرحله جذب، نفوذ و واجذب7 انجام مي شود.  ــا در س بين غش
ــي مربوط به پااليشگاه تهران حاوي3/3درصد  نمونه مورد بررس
ــاي 25 تا 45 درجة  ــت. عمليات در محدوده دم وزنى بنزن اس
ــيوس و فشار نفوذ 3 تا 30 ميلى متر جيوه و شدت جريان  سلس
ــك درصد وزنى كاهش  ــده و بنزن را تا ي ــام ش min/1 1/1انج
ــده دو اليه؛ اليه رويي از جنس  ــاي استفاده  ش ــت. غش داده اس
پى وى سى8 با ضخامت2 ميكرو متر و اليه زيرين از جنس پى آ ان9 

با ضخامت80 ميكرو متر است.
پس از انجام بررسي ها اين نتيجه گرفته شد كه هرچه فشار 
ــتر شود، نتايج  نفوذ در حين عمليات كمتر و دماي خوراك بيش

قابل قبول تري به دست مي آيد.

بررسي روش هاي جداسازي بنزن
ــان ترين روش جداسازي بنزن موجود در بنزين  اولين و آس
ــن روش فقط  ــتفاده از اي ــت، ولي با اس ــازي فيزيكي اس جداس
مي توان مقدار كمي بنزن جدا كرد، از اين رو، معمول ترين روش 
ــوط ريفورميت10 فرايندهاي  ــراي كاهش بنزن موجود در مخل ب
ــت كه بنزن را به محصوالت مرغوب ديگر، براي  ــيميايي اس ش

مخلوط شدن با بنزين تبديل مي كند.
ــيون بنزن به  ــزن آلكيالس ــش بن ــي كاه ــك روش قديم ي
ــان در بنزين قابل  ــنگين تر است كه حضورش آروماتيك هاي س

قبول تر است[18-21]. اما معموالً اين روش شامل تعداد زيادي 
واكنش هاي ناخواسته است و باعث مي شود قيمت عمليات توليد 

بنزين افزايش يابد.
راه آسان ديگر، تبديل بنزن به سيكلوهگزان است كه از طريق 
هيدروژناسيون آروماتيك ها در پااليشگاه ها صورت مي گيرد[22]

ــكل آن عدم انتخاب پذيري كامل نسبت به بنزن و توليد  كه مش
تعداد زيادي محصوالت ناخواسته است. براي هيدروژناسيون بنزن 
ــيكلوهگزان، در يك رآكتور ستون تقطير، خوراك ورودي  به س
بنزن خالص است. حال اگر پروسه اي انتخاب شود كه نسبت به 
بنزن انتخاب پذير  و بدون نياز به اضافه كردن جذب كننده باشد، 
اشكال آن باقي ماندن سيكلوهگزان در بنزين و كاهش زيادى در 

عدد اكتان بنزين است[23و24].
ــود مي توان  ــت رفته جبران ش ــراي آنكه عدد اكتان از دس ب
ــتي، همزمان  ــه در يك عمليات كاتاليس ــدي انجام داد ك فراين
هيدروژناسيون بنزن به سيكلوهگزان و سپس ايزومره كردن آن 
ــيكلوپنتان انجام شود[25]. متيل سيكلو پنتان عدد  به متيل س
ــه باز هم باعث  ــيكلو هگزان و بنزن دارد كه البت ــي بين س اكتان
افزايش هزينه هاي پااليشگاه و كاهش عدد اكتان بنزين مي شود.

سيكلوهگزان در جريان هيدروژناسيون بنزن با گاز هيدروژن 
در بسترهاي ثابت، با كاتاليست نيكل يا فلزات نجيب، به صورت 
ــيون  ــود[26]. هيدروژناس تجاري در مقادير عظيم توليد مي ش
ــده است. اين فرايند مي تواند در  آروماتيك ها عملي شناخته ش
فاز مايع انجام شود. مثًال، در آن فاز مايع با بنزن برخورد مي كند 
تا كاتاليست را به  طور  مرتب فعال كند. اين فرايند انتخاب پذيري 
ــراى باقي ماندن  ــبت به بنزن دارد [27]. گاهي ب ــتري نس بيش

واكنش   دهنده ها در فاز مايع، از فشارهاي باال استفاده مي شود.
در فرايندى ديگر، براي هيدروژناسيون بنزن به سيكلوهگزان 
ــيد  ــيد تيتانيوم يا اكس ــكل كه بر پايه اكس ــت ني روي كاتاليس
ــود[28]. در اين  ــتفاده مي ش ــاز گاز اس ــت، از ف زيركونيوم اس
ــت در يك رآكتور  عمليات، بنزن با هيدروژن در حضور كاتاليس

1. pervaporation
2. Khatinzadeh et al
3. Permeation
4. Evaporation
5. Sorption

6. Diffusion
7. Desorption
8. poly vinyl chloride(PVC)
9. poly acrylo nitril(PAN)
10. reformate
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ــيون، در فشار و دماي عملياتي باال واكنش مي دهد.  هيدروژناس
ــرد، اگرچه  ــب بنزن صورت مي گي ــل مناس ــن روش تبدي در اي
واكنش هاي جانبي كراكينگ1 و ايزومريزاسيون نيز اتفاق مي افتد. 
محصول سيكلو هگزان خلوصي برابر 99/9 درصد وزني داشته و 
ناخالصي آن كمتر از ppm 1/000 ناخالصي كل است كه شامل 
بنزن تبديل نشده، متيل سيكلو پنتان حاصل از ايزومريزاسيون، 
ــيكلو هگزان حاصل از ناخالصي تولوئن در بنزن و مقدار  متيل س

ناچيزي از نرمال پنتان و نرمال هگزان و ... است.
كم كردن دماي عملياتي، با وجود كاهش محصوالت جانبي، 
ــًال، در فرايندي كه براي  ــود. مث منجربه افزايش هزينه ها مي ش
ــدت گرمازا  خارج كردن گرماي زياد حاصل از واكنش هاي به ش
و برگشت پذير هيدروژناسيون بنزن، با رآكتورهاي چند  مرحله اي 
و خنك كننده هاي داخلي چند مرحله اي كار مي كند، اگر تعداد 
ــد، 95 درصد بنزن در رآكتور اول و  رآكتورهايش چهار عدد باش
ــه رآكتور ديگر تبديل  ــط 3/5، 1 و 0/3 درصد از بنزن در س فق
ــش تعداد رآكتورها  ــود كه اصوالً از لحاظ اقتصادي، افزاي مي ش

موردقبول نيست.
از جمله فرايندهاي اقتصادي هيدروژناسيون بنزن ـ كه بنزن 
ــوان به فرايند  ــيكلو هگزان تبديل مي كند ـ مي ت ــًال به س را كام
ــًال، در فرايند  ــاره كرد. مث ــركت هايUOP ، BP و IFP اش ش
ــت هاي  ــتر ثابت با كاتاليس ــركت UOP از يك بس هيدرر2 ش
پالتينيوم، در دو يا سه سري رآكتور استفاده شده است. به منظور 
ــاي واكنش به تدريج بين 200 تا  ــل كامل در هر عبور، دم تبدي
ــار رآكتور كمتر از 30  ــيوس باال مي رود و فش 300 درجةسلس
اتمسفر نگه داشته مي شود. براي كنترل دماي رآكتور، درصدي 
ــت داده مي شود تا در سامانه چرخيده و  از محصول مايع برگش

بنزن رقيق شود.
ــركت BP، دماي  ــيون ش در فرايند دو مرحله اي هيدروژناس
واكنش در مرحله اول به وسيله مايع برگشتي و بخار در مرحله 
ــود و فاز پخش شونده از مرحه اول مي تواند به  دوم كنترل مي ش
ــد. به عالوه، كنترل  ــيكلو هگزان برس خلوص 95 درصد وزني س
دماي مرحله اول، به وسيله استفاده از انرژي محسوس و گرماي 

تبخير از سيكلوهگزان برگشت داده شده، منجر به بازگشت انرژي 
ــامانه مي شود. در اين طراحي،برگشت پذيري  قابل توجهي در س
سيكلو هگزان بسيار مفيد است، اما فوايد آن به علت اينكه منجر 
ــود، با اين  ــار جزئي هيدروژن و كاهش دما مي ش به كاهش فش
واقعيت كه رآكتور دومي مورد نياز است تا هيدروژناسيون بنزن 

كامل شود، خنثي مي شود.
ــركت IFP در فاز مايع، در180 درجة سلسيوس،  فرايند ش
ــفر،در حضور كاتاليست هاي پايه نيكل  در فشار25 تا 30 اتمس
ــيله همزدن با چرخش خارجي معلق  ــود كه به وس انجام مي ش
ــيكلوهگزان در فاز بخار پخش شونده است، از اين رو،  مي شود. س
ــاني حرارت جزئي را خارج مي كند. يك مبدل حرارتي در  به آس
ــت ها وجود دارد تا بخشي از حرارت  چرخاننده خارجي كاتاليس
ــت كه  ــارج كند. از ايرادهاى اين فرايند آن اس ــده را خ توليد ش
بزرگي بعضي از ذرات كاتاليست ها فعاليت آن را محدود مي كند 
ــيون را كم مي كند. همان طور كه مشاهده  و پايداري سوسپانس
ــود، فرايندهاي تجاري در جريان هيدروژناسيون بنزن كه  مي ش
براى توليد درصد باالي سيكلوهگزان طراحي شده است، تقريباً 

پيچيده است.
ــزن خالص از خوراك ورودي،  ــع، براى خارج كردن بن درواق
بايد يك روش اقتصادي و ساده، مثل ريفورميت3 و تبديل آن به 
سيكلوهگزان در يك رآكتور ساده هيدروژناسيون پيشنهاد شود.

شرح فرايند اصالحي حذف بنزن 
به طور كلي، فرايندي كه در ادامه آورده مي شود يك فرايند 
ــوراك ورودي، مثل ريفورميت  ــتقيم مداوم، براي انتقال خ مس
ــته و به بنزن سبك  ــنگين داش ــت كه مقدار زيادي بنزن س اس
ــب است[29].  ــود كه براي تركيب با بنزين مناس تبديل مي ش
ــپس به  ــده، س ــن روش، ابتدا بنزن از ريفورميت خارج ش در اي
ــرايط معمولي دما و فشار، در يك رآكتور  صورت جزئي تحت ش
تك مرحله اي هيدروژناسيون به سيكلو هگزان هيدروژنه مي شود.

ــپس محصول سيكلو هگزان در مرحله خالص سازي در تقطير  س
ــود. در مرحله جداسازي ابتدايي  ــازي مي ش استخراجي جداس
1. cracking
2. Hydrar

3. reformat
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ــود. فرايند به اندازه كافي  ــبك جدا مي ش ريفورميت از بنزن س
انعطاف پذير است تا بتوان، به وسيله تنظيم سرعت تبديل بنزن 
در رآكتور هيدروژناسيون ، غلظت سيكلو هگزان در خروجي آخر1 
ــيكلو هگزان با  را درمحدودة يك تا100 درصد قرار داد،گرچه س

غلظت باال ماده با ارزشي است.
ــيون، تحت  در اين فرايند، رآكتور تك مرحله اي هيدروژناس
ــرايط معمولي دما و فشار، با تبديل آرام بنزن كه تقريباً برابر  ش
40 تا 60 درصد به ازاي هر گذر است، با كمترين ميزان واكنش 
ــته كه گاهي اين ميزان به صفر مي رسد، از مايع  جانبي ناخواس
ــتفاده مي كند. خلوص  ــور اس ــراي دفع دماي رآكت ــتي ب برگش
ــيكلوهگزان در خروجي ستون تقطير استخراجي مي تواند به  س
ــيكلو هگزان مورد نياز در هر عبور كمك كرده و دماي  كاهش س
ــيون را با محدود كردن ميزان تبديل كنترل  رآكتور هيدروژناس
كند تا ديگر نيازي به استفاده از رآكتورهاي چند مرحله اي نباشد.

از آنجايي كه دماي جوش بنزن و سيكلو هگزان فقط 0/6 درجة 
ــت بدون آنكه آلودگي  ــيوس با هم اختالف دارد، ممكن اس سلس
ــامانه شود، سيكلوهگزان همراه خوراك با بنزن به  خاصي وارد س
ــود. اين فرايند شكلي از  ــيون برگشت داده ش رآكتور هيدروژناس
هيدروژناسيون مؤثر است كه ميزان انرژي ورودي بسيار كمتري 
نسبت به سامانه هاي تجاري قبلي دارد. ستون تقطير استخراجي 
ــيكلوهگزان به كار مي رود) طوري عمل  ــازي س (براي خالص س
ــامانه دارد كه  مي كند كه نياز به حداقل انرژي ورودي از خارج س
گاهي به صفر مي رسد. يك ستون بازيابي حالل نيز معموالً حالل 
ــامانه پوشش مي دهد كه از انتهاي  ــتفاده دوباره در س را براي اس

ستون استخراجي انتهايي و ابتدايي خارج شده است.
ــامل مخلوط  ــت كه ش ــنهادي ريفورميت اس خوراك پيش
هيدروكربن هاي آروماتيك و غير آروماتيك است كه داراي گروه 
ــا، نفتالين ها، تولوئن، زايلن ها، اتيل  عاملي بنزن، مثل پارافين ه
بنزن، آروماتيك هاي C9 و C10 و هيدروكربن هاي سنگين ديگر 
ــت. اين روش، با درصدهاي متفاوت از خوراك، به خوبي كار  اس

مي كند. اين روش سه مرحله دارد:
1- خارج كردن بنزن از خوراك ورودي

2- هيدروژناسيون جزئي بنزن در يك رآكتور تك مرحله اي 
ــيكلوهگزان اوليه با  ــد محصول س ــيون، براى تولي هيدروژناس

غلظت پايين 
ــيكلوهگزان با  ــيكلوهگزان توليدي اوليه به س 3- تبديل س

خلوص باال
ــرد و كمترين  ــوم مي گي ــد انرژي خود را از مرحله س فراين

مصرف انرژي را دارد.
ــكل (2)، در ستون تقطير استخراجي يا  در مرحله اول از ش
ابتدايي يك (2EDC1) خوراك ورودي در دماي اشباع و نسبت 
ــود و خروجي  حالل به خوراك برابر 1: 0/5 تا 20:1 وارد مي ش
ــتون بازيافت حالل دو (3SRC2) مي شود. مي تواند  از آن وارد س
ــولفوالن، سولفوالن/آب و... استفاده  حالل هاي متنوعي، مثل س
ــتفاده از حالل هاي نيتروژن دار كه  شود. شايسته ذكر است، اس
ــود، منجر به اثرات نامطلوب روي  ــته مي ش در دماي باال شكس
كاتاليست هيدروژناسيون مي شود. در اين مرحله، ستون تقطير 
 (4ADC) يا(BC3) ــتون تقطير آزئوتروپيك بنزن ـ كه همان س
ــت ـ نيز وجود دارد كه براى استخراج بنزن و سيكلوهگزان از  اس

ديگر تركيبات به كار مي رود. 
در مرحله دوم، رآكتور هيدروژناسيون پنج(5HR5)بنزن را به 

سيكلو هگزان با خلوص كم تبديل مي كند.
در مرحله سوم، جدا كننده فازي شش(6PS6) و ستون تقطير 

استخراجي هفت يا نهايي(EDC7) وجود دارد.
خالصه آنچه در شكل (2) مي بينيم به شرح زير است:

ــتون تقطير استخراجيEDC1 و ورود . 1 ورود خوراك به س
ــدل حرارتي براى  ــرج  EDC1. يك مب ــالل به باالي ب ح
ــتيبان ورودي به  ــتخراجي پش ــالل اس ــرل دماي ح كنت
ــت. بخار مورد نياز EDC1 توسط يك  EDC1 موجود اس

ريبويلر در انتهاي آن توليد مي شود.
ــامل C7 و . 2 ش ــده  بازيابي ش ــاي  هيدروكربن ه ــروج  خ

غيرآروماتيك هاي سبك تر از جريان باالسريEDC1، براى 
مخلوط شدن با بنزين

ــنگين تر و . 3 ــالل غني ازC6،C8، آروماتيك هاي س خروج ح
1. Back-end
2. Extractive Distillation column
3. Solvent Recovery Column

4. Aseotropic Distillation Column 
5. Hydrogenation Reactor
6. Phase Separator
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EDC1 غيرآروماتيك هاي سنگين تر از انتهاي ستون
ــتون . 4 ــي از انتهاي EDC1 و EDC2 به س ورود حالل غن

ــروج هيدروكربن ها از باالي  ــي حاللSRC، براى خ بازياب
EDC2 و EDC1 برج و برگشت حالل بازيابي شده به

ــتون تقطير . 5 ــده به س ــال هيدروكربن هاي بازيافت ش انتق
ــيكلوهگزان/ آزئوتروپيكADC براى خروج بنزن/آب و س

آب از جريان باالسري
ــيكلوهگزان خشك شده از برش جانبي1  . 6 خروج بنزن و س

ــده از انتهاي  ــاي باقي مان ــروج هيدروكربن ه ADC و خ

ADC، براى اختالط با بنزين (مقادير بسيار ناچيز آب در 

رآكتور مي تواند براي كاتاليست ها سم باشد)
رآكتور هيدروژناسيون يك مرحله اي براى تبديل بنزن به . 7

سيكلو هگزان
ــزن و . 8 ــوط بن ــا ورود مخل ــيكلوهگزان ب ــازي س خالص س

سيكلوهگزان به EDC2 از وسط برج و حالل از باالي برج
خروج محصول با ارزش سيكلو هگزان خالص(99/99 ٪) . 9

ــاالي EDC2 و خروج حالل غني از انتهاي آن براى  از ب

SRC ــه ورود ب

نتيجه گيري
ــوخت  ــت و بايد از س ــمي و سرطان زاس 1- بنزن ماده اي س

مصرفي حذف شود.
ــيون،  ــواع روش ها مانند آلكيالس ــذف بنزن، ان 2- براي ح

ايزومريزاسيون و هيدروژناسيون پيشنهاد شده است.
3- هركدام از روش هاي پيشنهادي، بنا به نوع كاركرد، معايب 
ــيارى دارد كه در نهايت با توجه به مسائل اقتصادي و  و مزاياي بس
زيست محيطي و حداقل مصرف انرژي، يكي از آن ها انتخاب مي شود.

ــده، شامل تقطير استخراجي،  4- روش هاى اصالحي ذكر ش
ــيون بنزن است كه از  ــده و هيدروژناس بازيابي حالل استفاده ش
ــب حذف بنزن است، زيرا كمترين ميزان حالل و  راه هاي مناس
انرژي مصرفي را نسبت به روش هاي قديمي تر دارد. ضمن آنكه 
انعطاف پذيري بسيارى در مورد تركيب خوراك ورودي، خلوص 
ــرايط عملياتي و  ــيكلوهگزان، نوع حالل مصرفي، ش محصول س

همچنين محل قرار گيري تجهيزات دارد. 

شكل2: شماتيك روش اصالحي براى استخراج بنزن از خوراك با تقطير استخراجي[29]

1.  side-cut
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چكيده
در اين تحقيق اثر غلظت هيدروكسيد سديم، غلظت يون سيليكات و زمان  ماند در تشكيل زئوليت Y به روش هيدروترمال، با زمان 
كريستاليزاسيون 22 ساعت، در 100 درجة سلسيوس بررسي شد و مشخصات زئوليت به دست آمده با استفاده از روش هاي ايكس آر دى، 
اس اى ام و بى اى تى تعيين شد. اندازه دانه هاي به دست آمده در حدود 2 ميكرو متر و سطح مخصوص آن تا m2/gr 800 به دست آمد. 
ــديم، 0/9 مول يون سيليكات، 8/5 مول آب مقطر و 0/1 مول آلومينات سديم  ــيد س زئوليت Y  خالص در غلظت 0/6 مول هيدروكس
و با زمان  ماند 22 ساعت به دست آمد. سديم موجود در ساختار زئوليت با استفاده از نيترات آمونيوم تعويض و در دماي 400 درجة 
سلسيوس به مدت سه ساعت كلسينه شد. كاتاليست HY به دست آمده، براي بررسي عملكرد آن در يك سامانه ميكرو رآكتوري مورد 

آزمايش قرار گرفت. مقايسه عملكرد اين كاتاليست با زئوليت تجاري پااليشگاه آبادان، ميزان فعاليت مناسب اين زئوليت را نشان داد.

واژگان كليدي: زئوليت Y، كراكينگ كاتاليستي، سنتز هيدروترمال، زمان  ماند، غلظت سود، كيومن

مقدمه
ــتي برش هاي سنگين نفتي، با استفاده از  كراكينگ كاتاليس
فرايندهاي بستر سيال يا به اختصار اف سى سى (FCC)، يكي از 
ــيار مهم در صنايع پااليش نفت است. براي تبديل  فرايندهاي بس
برش هاي سنگين نفتي به بنزين، از واحدهاي اف سى سى استفاده 
مي شود. كراكينگ كاتاليستي هيدروكربن ها يك واكنش فاز گازي 

ــرد. اين واكنش  ــت كه از طريق يون كربونيوم صورت مي گي اس
ــيدي دارد، كاتاليز مي شود [1و2].  ــط موادي كه خواص اس توس
ــتفاده از كاتاليست هاي زئوليتي در كراكينگ، صنايع پااليش  اس
ــاخت. زئوليت  ــال هاي اوليه دهه 1960 دگرگون س نفت را در س
ــترده ، در كراكينگ  ــال 1962 به طور گس Y به طور خاص از س

كاتاليستي استفاده شد. 

 Y بررسي پارامترهاي مؤثر در سنتز هيدروترمال زئوليت
و ارزيابي آن در شكست كاتاليستي بستر ثابت
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كاتاليست هاي تجاري اف سى سى جديد، عموماً HY با اندازه 
كريستال يك ميكرو متر است كه روي توده اي از سيليكا- آلوميناي 
ــري در حدود 60  ــده قط ــرار مي گيرد و ذرات توليد ش آمورف ق
ميكرو متر دارد[3]. زئوليت Y با ساختار فوجاسيت شامل شبكه اي 
ــه بعدي است كه نسبت به هم به حالت عمودي  از حفره هاي س
قرار گرفته  است. سايت هاي فعال كاتاليستي عمدتاً در حفره هاي 
داخلي و نيز در سطح خارجي اين ساختار قرار گرفته  است. ولي 
ــرار دارد[4].  ــاختار حفره زئوليت ق ــايت هاي فعال در س اكثر س
ــور كلي به صورت ــت Y را مي توان به  ط ــيميايي زئولي فرمول ش
داد  ــان  نش  (0.9±0.2)Na2O:(1)Al2O3:(4.5±1.5)SiO2:yH2O

ــت. همچنين، در خصوص زئوليت  كه y در اينجا بزرگتر از نُه اس
ــبت سيليكا به آلومينا معموالً بين 3 تا 7 است كه بهترين  Y، نس
ــبت به اين دليل حائز  ــت. اين نس مقدار آن حدود 4/5 تا 5/5 اس
ــت كه با افزايش آن، قدرت اسيدي و پايداري گرمايي  اهميت اس

زئوليت ها افزايش مي يابد [5].
ــخصه مهم زئوليت ها ساختار كريستالي بسيار منظم  دو مش
ــه كاتاليز كردن  ــت كه آن ها را قادر ب ــيدي آن هاس و خاصيت اس
ــطح مخصوص و  ــيميايي مي كند. همچنين، س ــاي ش واكنش ه
ــيارى براي شناخت رفتار  حجم حفره هاي زئوليت ها اهميت بس

كاتاليستي آن ها دارد[6].
ــنتز زئوليت Y از روش هيدروترمال استفاده مى شود  براي س
[7]. در اين روش مواد اوليه با سرعت كنترل شده اي مخلوط شده، 
مدتي در دماي محيط قرار گرفته و سپس در اتوكالو كريستاليزه 
مي شود. مواد اوليه شامل پيش ماده هاي سيليكا، آلومينا و محلول 
ــاي محيط كه زمان ماند1  ــت. مرحله قرار دادن در دم قليايي اس
ــود، مرحله تشكيل ژل اوليه است[8 و9]. سپس ژل  ناميده مي ش
ــيوس  ــده در اتوكالو در دماي 80 تا 125 درجة سلس تشكيل ش
ــيون بستگى به دماي  ــتاليزه مي شود. مدت  كريستاليزاس كريس
ــد، زمان كوتاه تري مورد نياز  ــي دارد و هرچه دما باالتر باش انتخاب
ــت. پس از اين مدت، محلول روي رسوب فيلتر شده و رسوب  اس
ــپس خشك مي شود. در  ــو و س باقي مانده با آب مقطر شست و ش
ــديم اين كاتاليست تعويض يوني شده و با كاتيون  مراحل بعد، س

مناسبي جايگزين مي شود كه خواص مطلوب تري از لحاظ قدرت 
اسيدي و مقاومت در دماهاي باال داشته باشد [10]. براي تعيين 
ــامانه هاي  ــت، از كراكينگ كيومن در س فعاليت و بازده كاتاليس
ميكرو رآكتوري استفاده مي شود. كيومن يك تركيب آروماتيكي 
ــت و تبديل آن به بنزن و پروپيلن،  ــت كه ميزان شكس مقاوم اس
ــت در كراكينگ  ــدرت كاتاليس ــنجش ميزان ق مبنايي براي س

كاتاليستي است[11 ].
ــت Y در فرايند كراكينگ  ــت زئولي ــت وجود كاتاليس اهمي
ــگاه ها باعث شده است كه  ــتي و هيدروكراكينگ پااليش كاتاليس
تحقيقات بسيار گسترده اي در زمينه ساخت و بهبود كيفيت آن ها 
ــتي  صورت گيرد[12و 13]. در ايران نيز واحد كراكينگ كاتاليس
پااليشگاه آبادان نياز به مقادير قابل توجهي از اين كاتاليست دارد 
ــتي در ساير پااليشگاه ها  و از طرفي، واحدهاي كراكينگ كاتاليس
ــت. به همين دليل به نظر مي رسد كه در  ــعه اس نيز در حال توس

خصوص اين كاتاليست، تحقيقات گسترده اي مورد نياز است.
ــاخت زئوليت  ــن تحقيق، اثر پارامترهاي مختلف در س در اي
ــي شد. زئوليت ــب براي ساخت آن بررس ــرايط مناس NaY و ش

به دست آمده پس از تعويض يوني و تبديل به HY، در يك سامانه 
ميكرورآكتوري، براي اندازه گيري فعاليت آن در تبديل كيومن، به 

عنوان يك تركيب استاندارد بررسي  شد.

بخش تجربي
ــا؛  آزمايش ه ــن  اي در  ــده  استفاده ش ــه  اولي ــواد  م
 ،(Merck, Cat. NO.106482) ــديم 98 درصد هيدروكسيد س
ــگاه)، آب شيشه خالص2 ــديم (تهيه شده در آزمايش آلومينات س

ــت.  ــر دي يونيزه اس (Merck, Cat. NO.105621) و آب مقط
ــديم، 0/9 مول يون  ــول آلومينات س ــبت 0/1 م اين مواد به نس
ــديم، 8/5 مول آب مقطر و در محدوده 0/1 تا 0/8  ــيليكات س س
ــدند [14]. محلول شامل  ــديم استفاده ش ــيد س مول هيدروكس
هيدوركسيد سديم و آلومينات سديم به ظرف محتوي آب شيشه 
اضافه شد و مواد توسط يك همزن مكانيكي با دور باال مخلوط شد. 
ــاعته در دماي  در مرحله بعد، يك دوره زمان  ماند حداقل 20 س

1. Aging time 2. Extra pure water glass
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اتاق در نظر گرفته شد و سپس، براي طي مرحله كريستاليزاسيون، 
ــاعت و در دماي 100 درجة سلسيوس در اتوكالو  به مدت 22 س
ــط ارلن خأل جداسازي  قرار گرفت. پس از اين مدت، محلول توس
ــد و رسوب به دست آمده تا رسيدن pH به 9-10 با آب مقطر  ش
ــت   آمده در 100 درجة سلسيوس  شست وشو شد. رسوب به دس
ــاختار زئوليت به دست آمده دستگاه  ــك شد. براي تعيين س خش
ــعه X(XRD, Philips X'Pert)  استفاده شد. نمودار  پراش اش
ــه و نوع زئوليت  ــتاندارد مقايس ايكس آر دى  نمونه ها با مرجع اس

تعيين شد [15]. 
ــز از روش بى اى تى   ــطح مخصوص زئوليت ني براي تعيين س
ــد.  ش ــتفاده  اس  (Quantachrome, CHEMBET-3000)
زئوليت Y  سنتز شده پس از ساخت و تعيين مشخصات، تعويض 
يوني شد. هر گرم كاتاليست NaY با 10 ميلي ليتر محلول نيترات 
آمونيوم 10 درصد وزني، در دماي 90 درجة سلسيوس، به مدت 
يك ساعت  هم زده  شد. سپس دوغاب به دست آمده صاف شده و با 
آب مقطر شست وشو داده  شد و در 100 درجة سلسيوس خشك 
ــد. اين فرايند سه بار تكرار شد. كاتاليست HY به دست آمده،  ش
قبل از استفاده در كراكينگ كيومن، به مدت 12 ساعت در دماي 

400 درجة سلسيوس قرار گرفت.
براي بررسي فعاليت كراكينگ كاتاليست، با استفاده از كيومن، 
ــكل (1) شماي  ــتفاده شد. ش ــامانه ميكرو رآكتوري اس از يك س

ساده اي از اين سامانه نشان مي دهد.

ــر 3 و طول  ــه اي به قط ــاز يك لوله شيش ــامانه حباب س س
40سانتى متر است كه حاوى كيومن بوده و در قسمت پايين آن 
يك صفحه متخلخل از جنس شيشه براي توزيع حباب هاي ريز 
ــت كه به عنوان گاز حامل استفاده مي شود. اين لوله  گاز آرگن اس
ــيوس قرار داده شده  در يك محفظه آب در دماي 96 درجة سلس
است. ميزان فشار بخار كيومن در اين دما Torr 141 و جزء مولي 
ــت. سرعت فضايي خوراك ورودي1 آن در خوراك 21 درصد اس

ــيله روتامتر تنظيم  ــدت جريان آن به وس hr -1 4500 بوده و ش

مي شود. 
رآكتور شامل يك لوله از جنس فوالد ضد زنگ 316 است كه 
ــت، درون رآكتور و در مركز كوره قرار  0/2 گرم از نمونه كاتاليس
مي گيرد. دماي كوره توسط يك كنترل كننده دماي  PID  كنترل 
مي شود. جريان گاز خروجي از رآكتور به صورت آنالين در دستگاه 
 FID ــز به ــي گازي (Perkin Elmer 8410) مجه كروماتوگراف
ــت كه براي جلوگيري از ميعان  ــود. شايسته ذكر اس آناليز مي ش

كيومن، كل مسير با نوار هاي حرارتي گرم مي شود.

نتايج و بحث
Y اثر پارامترهاي مختلف در ساخت زئوليت

ــود،  ــامل غلظت س ــن بخش اثر پارامترهاي مختلف ش در اي
غلظت يون سيليكات و زمان  ماند در سنتز زئوليت NaY  به روش 

هيدروترمال بررسي شد.

اثر غلظت سود
ــي اثر غلظت سود در تشكيل زئوليت نوع Y، مواد  براي بررس
به نسبت 0/1 مول آلومينات سديم، 0/9 مول يون سيليكات، 8/5 
مول آب مقطر و در محدوده 0/1 تا 0/8 مول هيدروكسيد سديم 
مخلوط شد و پس از طي زمان ماند 22 ساعت در دماي محيط، 
ــاعت در دماي 100 درجة سلسيوس كريستاليزه  به مدت 22 س
شد. در شكل (2) ايكس آر دى  تعدادي از نمونه ها آمده و در جدول 
ــت. در اين  ــده اس (1) نوع فاز هاي زئوليت حاصل جمع بندي ش
جدول درصد NaY  از روي نمودارهاي ايكس آر دى محاسبه شده  شكل1: شماي كلي دستگاه ميكرو رآكتوري تست عملكرد 

كاتاليست
1. GHSV
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است.
ــاهده مي شود، با افزايش  همچنان كه از نتايج جدول (1) مش
غلظت سود در محدوده 0/1 تا 0/4 مول، تنها فازNa-P1 تشكيل 
مي شود كه يك فاز زئوليتي با نمودار ايكس آر دى تقريباً مشابه با 
ــيد سديم،  ــت. پس از آن، با افزايش غلظت هيدروكس NaY اس

ــتال هاي زئوليت Y فراهم مي شود،  ــرايط براي تشكيل كريس ش
به طوري  كه در مقادير باالتر از 0/5 مول، كريستال هاي سه بعدي 
ــود، درصد  ــد و در مقدار 0/6 مول س ــت Y افزايش مي ياب زئولي
ــد. از طرفي با  ــده به بيشترين مقدار خود مي رس NaY  توليد ش
ــود به بيش از 0/6 مول، به دليل كاهش ميزان  افزايش غلظت س
فوق اشباعي ژل، دوباره پراكندگي در فاز NaY توليد شده افزايش 
ــا جايي كه در غلظت 0/8 اين فاز به طور كامل از بين  مي يابد، ت
ــكيل مي شود. نتايج جدول(1)  رفته و دو فاز Na-P1 و Na2O تش
ــان مي دهد، بهترين مقدار هيدروكسيد سديم براى تشكيل  نش

زئوليت NaY در 0/6 مول است.
سود به عنوان يك تركيب معدني كننده1 در تشكيل زئوليت ها 
ــزايي دارد، زيرا واحدهاي سازنده (قفس هاي بتا) در  اهميت به س
ــديم قرار گرفته و بلور اوليه شكل مي گيرد. حضور  اطراف يون س
هيدروكسيد مواد معدني اوليه را با وارد كردن آن ها به فاز مايع به 
ــيميايي را به سمتي  صورت متحرك در آورده و تمايل واكنش ش
ــوق مي دهد كه واحدهاي متحرك اليگومرهاي سيليكاتي، به  س
ــيميايي جديدي، با يكديگر واكنش دهد و شبكه  فرم باندهاي ش
ــت با دي كمپلكس2 كردن  ــه زئوليت را ايجاد كند و در نهاي اولي
واحدهاي متحرك، ساختار جديد را به يك فاز جامد پايدار تبديل 

مي كند[16و 17].

جدول1: اثر غلظت سود در نوع زئوليت؛ دوره زمان ماند: 22 ساعت، 
 .100 C° :زمان كريستاليزاسيون: 22 ساعت، دماي كريستاليزاسيون

تركيب مواد اوليه:
 NaAlO2:0.1mol، H2O: 8.5mol، SiO3=:0.9mol،

NaOH: 0.1- 0.8 mol.

ميزان سود شماره نمونه
(mole)فاز تشكيل شدهNaY درصد

ZAH-0.10/1Na-P10
ZAH-0.20/2Na-P10
ZAH-0.40/4Na-P10
ZAH-0.50/5Na-P1, NaY13
ZAH-0.550/55Na-P1, NaY76
ZAH-0.60/6NaY100
ZAH-0.650/65Na-P1, NaY72
ZAH-0.70/7Na-P1, NaY43
ZAH-0.80/8Na-P1 , Na2O0

شكل2: مقايسه نمودارهاي ايكس آر دى حاصل از: 
NaY و Na-P1 تشكيل هم زمان فازهاي ZAH-0.7 و ZAH-0.65 (d) و (c) ،خالص NaY فاز  ZAH-0.6 (b)  خالص Na-P1 فاز ZAH-0.4 (a)

Na2O و Na-P1تشكيل هم زمان فازهاي :ZAH-0.8 (e) 

1. Mineralizing
2. di-complex

3. Template
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از طرفي، هيدروكسيد سديم به عنوان يك قالب3 جايگاه مهمي 
ــتالي زئوليت ها دارد. زيرا باندهاي  ــكل گيري آرايش كريس در ش
ــورف Al-O و Si-O طي واكنش هيدروترمال، در حضور اين  آم

ماده، به باندهاي كريستالي Si-O-Al تبديل مي شود[16]. 

اثر زمان  ماند
براي بررسي اثر تغييرات زمان  ماند در نوع زئوليت سنتز شده، 
ــود در 0/6 مول و غلظت ثابت ساير  ــتن مقدار س با ثابت نگه داش
مواد، آزمايش با دوره هاي زمان  ماند  متفاوت انجام شد. نتايج نوع 
زئوليت هاي اين آزمايش ها با استفاده از نمودارهاي ايكس آر دى در 

جدول (2) نشان داده شده است.
ــاهده مي شود كه در ابتدا، با  ــه نتايج جدول (2) مش با مقايس
ــكيل فاز  ــاعت، ميزان تش افزايش دوره زمان  ماند از 12 به 24 س
NaY افزايش يافته و اين ميزان در زمان 22 ساعت به بيشترين 
ــد. پس از آن، با افزايش اين دوره، شاهد كاهش  حد خود مي رس
ــر را مي توان چنين  ــتيم. دليل روند اين تغيي درصد NaY هس
ــان كرد كه در ابتدا، با افزايش دوره زمان  ماند، زمان الزم براي  بي
ــيليكات در ژل  ــاختار چهاروجهي هاي آلومينوس شكل گيري س
مورد نظر ايجاد مي شود. در اين دوره، يك سازمان ماند ساختاري و 

شيميايي رخ مي دهد كه هر دو فاز جامد و مايع را تحت تأثير قرار 
مي دهد. مي توان فرض كرد كه در اين دوره، فوق اشباع در محلول 
به اندازه كافي افزايش مي يابد و تبلور شبه پايدارتر زئوليت Y براي 
ــيون ايجاد مى شود. در دوره 22 ساعت، اين  مرحله كريستاليزاس
مقدار به حالت بهينه مي رسد. اما پس از آن، افزايش دوره مجدداً 
ــده در محيط  ــاختارهاي تشكيل ش ــدن تدريجي س باعث حل ش

قليايي مي شود[16و 18]. 
ــكل (3) تصوير اس اى ام حاصل از نمونه زئوليت Y خالص  ش
در مورد نمونه آزمايشگاهي ZAH-22 اشاره شده در جدول (2) را 

نشان مي دهد.

جدول2: اثر تغيير زمان  ماند در نوع زئوليت؛ مقدار سود: 0/6مول، 
100 °C :زمان كريستاليزاسيون: 22ساعت، دماي كريستاليزاسيون

زمان  ماند شماره نمونه
(hr)نتيجه NaY درصد

ZAH-1212NaY , Na-P13
ZAH-2222NaY100
ZAH-5656NaY , Na-P184
ZAH-7575Na-P1, NaY 77
ZAH-140140NaY , Na-P171

شكل3: تصوير اس اى ام حاصل از نمونه زئوليت Y خالص؛ كريستال ها كامالً هم اندازه، يكنواخت و به صورت كروي شكل گرفته است.
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اثر غلظت يون سيليكات
براي پي بردن به اثر تغييرات غلظت يون سيليكات، در چهار 
ــود در 0/6 مول،  ــتن مقدار س آزمايش بعد، ضمن ثابت نگه داش
ميزان غلظت  SiO2 كه از آب شيشه تأمين مي شد، تغيير داده شد 
ــرايط بدون تغيير باقي ماند. نتايج حاصل از نمودارهاي  و بقيه ش
ــت. با مقايسه  ــده اس ايكس آر دى نمونه ها در جدول (3) آورده ش
ــد كه نمودارهاي ايكس آر دى با  ــت آمده مشاهده  ش نتايج به دس
ــر از 0/9 مول  ــت و در غلظت هاي كمت زئوليت X مطابقت داش
ــه اين نتايج،  ــود. بنابراين، با توجه ب ــكيل نمي ش زئوليت Y تش

كم كردن مقدار يون سيليكات توجيه پذير نيست.

تعيين سطح مخصوص نمونه ها
ــده به روش  ــدادي از نمونه هاي ساخته ش ــطح مخصوص تع س
بى اى تى اندازه گيري شد. نتايج حاصل در جدول(4) آورده شده است. 
ــطح  ــاحت س ــتر نمونه ها مس ــان مي دهد، در بيش نتايج نش

مخصوص زئوليت هاي به دست آمده در حدود m2/gr 800 است 
كه سطح بسيار مناسبي براي اين كاتاليست است. 

بررسي فعاليت شكست كاتاليست 
به منظور بررسي فعاليت كاتاليست در شكست كيومن به بنزن 
و پروپيلن، نمونه را پس از تعويض يوني با محلول نيترات آمونيوم 
ــرده و نتيجه را با  ــت ميكرو رآكتوري آزمايش ك ــتگاه تس در دس
كاتاليست تجاري آبادان مقايسه كرديم. نتيجه حاصل از كراكينگ 
كيومن در تعدادي از كاتاليست هاي HY كلسينه شده، در دماي 
ــكل (4)  ــيوس، به صورت نمودار در ش 350 تا 550 درجة سلس

نشان داده شده است.
ــت آمده از اين شكل نشان مي دهد، در دبي ثابت  نتايج به دس
60 سى سى بر دقيقه، در دماهاي كمتر از 400 درجة سلسيوس 
به جز نمونه HY-100 و زئوليت پااليشگاه، كاتاليست هاي مورد 
آزمايش فعاليت چشمگيري از خود نشان نمي دهد كه نشان دهنده 

عدم فعاليت كاتاليست در اين محدوده دمايي است.
ــازي  ــيوس ـ كه فعال س در دماهاي باالتر از 400 درجة سلس
ــرد ـ افزايش دما به افزايش  ــت Y در اين دما صورت مي گي زئولي
فعاليت كاتاليست و در نتيجه، افزايش ميزان تبديل كيومن كمك 
ــيوس رشد سريعي  مي كند. اين مقدار تا دماي 500 درجة سلس
ــيوس  ــس از آن افزايش دما تا 550 درجة سلس ــان داده و پ نش

افزايش ناچيزي در ميزان آن ايجاد مي كند.
ــت  ــوص نمونه HY-100 كه زئوليت Y خالص اس در خص
ــاير  ــر به مراتب بيش از س ــل در دماهاي پايين ت ــزان تبدي مي
نمونه هاست كه نشان دهنده قدرت اسيدي باالي آن در مقايسه 
ــت. كاهش فاز NaY باعث كاهش فعاليت  ــاير نمونه هاس با س
كاتاليست شده و در نمونه هاي شامل NaX اين فعاليت كاهش 
ــان مي دهد. به  عالوه، با مقايسه ميزان تبديل اين  ــتري نش بيش
 Refinery ــام ــگاه آبادان ـ كه با ن ــت پااليش ــه با كاتاليس نمون
 HY مشخص شده است ـ مي توان به عملكرد مناسب كاتاليست

خالص پي برد.

جدول3: اثر غلظت  =SiO3 در نوع زئوليت، دوره زمان ماند: 22 
ساعت، زمان تبلور: 22 ساعت، دماي تبلور: °C 100. نسبت مولي 

تركيبات: 
 NaAlO2: 0.1 ،H2O: 8.5 ،NaOH:0.6

نتيجهزمان ماند SiO3=(hr)شماره نمونه
ZAH-0.50/522NaX

ZAH-0.60/622NaX,SAS*

ZAH-0.70/722NaX

ZAH-0.90/922NaY

* سديم آلومونيم سيليكات هيدراته

جدول4: مساحت سطح تعدادي از نمونه هاي ساخته شده

مساحت سطح درصد زئوليت Yشماره نمونه
(m2/gr)

ZAH-1100804
ZAH-285672
ZAH-384803
ZAH-477809
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نتيجه گيري
ــورت خالص و در مخلوط با  ــن تحقيق زئوليت Y به ص در اي
فازهاي كريستالي ديگر، از جمله Na-P1 سنتز شد. براي بررسي 
اثر پارامترهاي مختلف در نوع فاز زئوليتي به دست آمده، در مرحله 
اول اثر غلظت هيدروكسيد سديم در فاز تشكيل شده بررسي شد 
و براي توليد زئوليت Y خالص، بهترين مقدار سود مورد نياز 0/6 
مول به دست آمد. همچنين، اثر دوره زمان  ماند مورد مطالعه قرار 
گرفت و مشاهده شد كه در دوره 22 ساعت، شرايط براي تشكيل 
ــاي كوتاه تر باعث توليد ــت. زمان ه ــب اس زئوليت Y  كامًال مناس

Na-P1   مي شود. با بررسي اثر تغيير يون سيليكات، مقدار مناسب 
ــت آمد. در نهايت زئوليت Y خالص با  اين ماده 0/9 مول به دس
ــبت 0/1 مول آلومينات سديم، 0/9 مول سيليكات، 8/5 مول  نس
آب مقطر و 0/6 مول هيدروكسيد سديم، طي يك دوره زمان  ماند 
به مدت 22 ساعت و زمان تبلور 22 ساعت، در دماي 100 درجة 

سلسيوس به دست آمد.
ــت با روش هاى ايكس آر دى تعيين و سطح  ــاختار كاتاليس س
ــد كه در محدوده مخصوص آن به روش بى اى تى اندازه گيري ش

ــور تعيين فعاليت  ــه نهايي، به منظ ــود. در مرحل  m2/gr 800 ب
كاتاليست، NaY به دست آمده با نيترات آمونيوم 10 درصد وزني 
تعويض يوني و به زئوليت HY فعال تبديل شد. كاتاليست حاصل 
در يك سامانه ميكرو رآكتوري براي شكست كيومن به كار گرفته 
ــان دهنده عملكرد كاتاليستي  ــد. نتايج حاصل از آزمايش نش ش

مناسب زئوليت  ساخته شده است.

تقدير و تشكر
نويسندگان اين مقاله از شركت پااليش نفت آبادان، به دليل 

تأمين كسري از هزينه هاي اين تحقيق تشكر مي نمايند.

شكل4: نمودار مقايسه تبديل كيومن روي gr 0/2 كاتاليست هايHY سنتزي در دبي cc/min 60 در دماهاي مختلف
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چكيده
به منظور مطالعه فرايند كلسيناسيون براي تهيه آهك، كارهاي قبلي با استفاده از كلسيناتور بستر شناور انجام گرفته است. در 
اين تحقيق، كار انجام شده بر جداسازي دي اكسيد كربن از فلو گاز با استفاده از جاذب آهك متمركز شده است. موضوع اين تحقيق 
ــاده و ارزان، براي جداسازي دي اكسيد كربن، به صورت يك جريان خالص از سامانه هاي احتراق سوخت هاي  ــي يك فرايند س بررس
فسيلي، با استفاده از جاذب قابل احياي آهك است. به منظور بررسي اثر پارامترهاي دما و تركيب درصد فلوگاز در واكنش، از رآكتور 

الكترو باالنس (آنااليزر ترموگراومتريك) و رآكتور بستر ثابت استفاده شده است.

واژگان كليدي: جداسازي دي اكسيد كربن، فلو گاز، جاذب قابل احيا، آهك

مقدمه
ــياري از كشورها كاهش انتشار  در كنفرانس اخير كيوتو، بس
گازهاي گلخانه اي به اتمسفر يا نگهداشتن آن را در سطح فعلي 
ــيد كربن از جمله گازهاي گلخانه اي است كه  پذيرفتند. دي اكس
سبب افزايش دماي زمين و در طوالني مدت باعث تغييرات آب 
ــامانه حذف دي اكسيد كربن در  ــود. به عالوه، س و هوايي مي ش
نيروگاه هاي موجود مي تواند راهي امكان پذير براي كاهش انتشار 
دي اكسيد كربن در كوتاه مدت يا ميان مدت باشد [1-2]. تا قبل 

ــال 1970 ميالدي، براي حذف دي اكسيد كربن از مخلوط  از س
گازها، چندين تكنيك مطالعه شده است، اما بيشتر اين سامانه ها 
ــود در فلو گاز حاصل از  ــا غلظت هايي باالتر از غلظت هاي موج ب
ــيلي كار مي كند، بنابراين، تغيير و  ــوخت فس نيروگاه هاي با س
اصالح در نيروگاه هاي رايج پيشنهاد شد[3-5]. در برخي از اين 
تحقيقات انجام گرفته دي اكسيد كربن را (بيشتر از 80 درصد) به 

روش هاي پيش احتراق و پس احتراق جدا مي كردند [6]. 
ــيد كربن از منابع مختلف؛ نظير نيروگاه ها،  ــار دي اكس انتش

جداسازي دي اكسيد كربن با استفاده از جاذب آهك در
 سيكل كربناسيون / كلسيناسيون

* doostmohammady@gmail.com
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صنايع، آالينده هاي خانگي، ترافيك و غيره به وجود مي آيد، اما 
بيشتر تحقيقات انجام گرفته براي كاهش انتشار دي اكسيد كربن 
ــت. ديگر گزينه هاي  ــده اس ــا و صنايع متمركز ش در نيروگاه ه
ــيلي موجود مواردي  ــوخت فس كاربردي براي نيروگاه هاي با س
است كه تنها براي نيروگاه هاي با ظرفيت باال (بيشتر از 50 مگا) 
ــه منظور كاهش هزينه ها  ــد[7]. ب از نظر اقتصادي مطلوب باش
ــامانه  ــنجي فني براي چندين س ــش بهره وري، امكان س و افزاي
ــيميايي، نفت، گاز، غذايي  ــيد كربن در صنايع ش حذف دي اكس
ــفاده از بازيافت  ــت. از مزاياي اس ــا انجام گرفته اس و نيروگاه ه
دي اكسيد كربن مي توان به بازار فروش دي اكسيد كربن، افزايش 
ــار گازهاي  ــت نفت1 و بيابان زدايي به منظور كاهش انتش بازياف

گلخانه اي اشاره كرد[8]. 
از مزاياي مهم امكان سنجي اقتصادي و فني، براي جداسازي 
ــش بهره وري در  ــاي بزرگ، افزاي ــيد كربن از نيروگاه ه دي اكس
جداسازي پس احتراق دي اكسيد كربن و تكنولوژي پايدار است. 
ــامانه هاي جداسازي سبب توسعه طراحي  بنابراين، چالش در س
ــكل (1)  ــود. در ش ــد در تجهيزات صنعتي و تجاري مي ش جدي
سامانه جداسازي پس احتراق نشان داده شده است كه به منظور 
ــار كم (اتمسفريك) و غلظت  جداسازي دي اكسيد كربن در فش

كم (3 تا 20 درصد) استفاده مي شود. 

چندين روش براي جداسازي دي اكسيد كربن از فلو گاز وجود 
دارد؛ همانند: تصفيه گازها با حالل، جاذب هاي جامد، جداسازي 
با غشا و تبريد. جذب شيميايي  دي اكسيد كربن با مونو اتانول آمين 
به صورت تجاري كاربرد دارد، اما براي جداسازي دي اكسيد كربن 
ــيعي نياز است. دي اكسيد كربن با  در نيروگاه ها به تجهيزات وس
محلول آمين تصفيه شده، خشك مي شود و سپس فشرده شده 
و به مخازن ذخيره فرستاده مي شود. جداسازي با آمين فرايندي 
ــل مصرف انرژي به منظور  ــت: 1- به دلي با مصرف انرژي باالس
احياى حالل 2- چون فشار جزئي دي اكسيد كربن در فلو گاز كم 
است. براي فشرده كردن دي اكسيد كربن، براي انتقال به انرژي 

بااليي نياز است[9].
 در اين كار، براي جداسازي دي اكسيد كربن از گازهاي احتراق 
ــيون  ــيكل كربناسيون / كلسيناس ــتفاده از جاذب آهك، س با اس
پيشنهاد شده است. در واكنش كلسيناسيون، جريان گاز غني از 
دي اكسيد كربن و آهك توليد مي شود كه آهك دوباره در سيكل 
بعدي كربناسيون مصرف مي شود. اين فرايند براي نيروگاه هاي 
ــتفاده از آنااليزر  ــود و نيروگاه هاي جديد كاربرد دارد. با اس موج
ترموگراومتريك (TGA) و رآكتور بستر ثابت، تأثير پارامترهايي 
ــتر و تركيب درصد دي اكسيدكربن در فلوگاز در  چون دماي بس

واكنش و مقدار جذب بررسي شده است. 

شكل 1: نمودار فرايند پس احتراق

سوخت تبديل انرژي جداسازي دي اكسيدكربن

هوا

گاز دودكش

دي اكسيد كربن

نيرو فشرده سازي

ذخيره سازي

1. EOR 2. CaCO3

ماهنامه تخصصي، علمي- ترويجي /  مرداد - شهريور 90 / شماره 33 48

F a r a y a n d n o



روش انجام تحقيق
ــان مي دهد.  ــازي را با آهك نش ــد جداس ــكل (2) فراين ش
جداسازي در دماي باال و فشار اتمسفريك انجام مي پذيرد[10].

ــتفاده از جاذب خشك قابل احياي آهك،  اين تحقيق با اس
براي حذف دي اكسيد كربن از فلوگاز انجام گرفته است. مهم ترين 
ــده است. آهك1  واكنش هايي كه اتفاق مي افتد در زير آورده ش
ــيد كربن، در دماي 650 درجة سلسيوس، به  در حضور دي اكس
كربنات كلسيم2 تبديل مي شود. واكنش به صورت برگشت پذير 
ــيم به آهك و جريان  نيز انجام مي گيرد، كه در آن كربنات كلس
گازي دي اكسيد كربن تبديل مي شود. آهك حاصل شده مي تواند 

در مرحله جذب دوباره استفاده شود. 
CaO + CO2   ↔   CaCO3               (1)
ΔHcarb = ±168.5 kJ/mol CaCO3       

ــه با  از معايب اين فرايند مي توان به بازده كم آن در مقايس
ــيد كربن و گرماي الزم  ديگر تكنولوژي هاي جداسازي دي اكس
ــيد كربن در واكنش كلسيناسيون اشاره  براي آزاد كردن دي اكس
ــه با تصفيه دي اكسيد كربن با  كرد. تكنولوژي مذكور، در مقايس
آمين، به انرژي كمتري در جذب كننده نسبت به احيا كننده نياز 
ــيكل آهك نسبت به سيكل آمين خيلي  دارد، هرچند دما در س
ــنگ آهك ماده اي ارزان و قابل دسترس است  ــتر است. س بيش
ــازي دي اكسيد كربن از آن  كه مي توان در نيروگاه ها براي جداس

استفاده كرد[11-20]. 

شرح آزمايش
ــده است. اثر دماي  ــرايط واكنش در جدول (1) آورده ش ش
ــو گاز در مقدار  ــيد كربن در فل واكنش و تركيب درصد دي اكس
ــتفاده از آهك در آنااليزر ترموگراومتريك و رآكتور  جذب، با اس
ــتر ثابت بررسي مي شود. شرايط واكنش نزديك به شرايطي  بس
است كه فلو گاز حاصل از سوختن گاز متان، با 10 درصد هواي 

اضافي باشد. 

جدول 1: شرايط واكنش كربناسيون و كلسيناسيون
كلسيناسيون كربناسيون پارامترهاي مؤثر

900  (Co) دما 700-600
1 1 (atm) فشار

100 درصد 
نيتروژن

5 تا 10 درصد 
دى اكسيد كربن

نيتروژن در تعادل
با ساير گازها

(درصد حجمي)
تركيب درصد

40 (sccm) دبي

(TGA)آنااليزر ترموگراومتريك
در شكل (3) سامانه TGA نشان داده شده است. گاز خنثي 
ــتقيم بهTGA  وارد مي شود  (نيتروژن يا هليوم) به صورت مس
ــري از خوردگي اجزاى الكتريكي،  كه اين گاز به منظور جلوگي
ــتگاه تزريق مي شود.  ــدن با گازهاي ورودي به دس در مواجه ش

شكل 2: نمودار فرايند جداسازي دي اكسيد كربن با آهك

گاز دودكش كربناسيون
850 - 650 C

گاز دودكش با 
دي اكسيد كربن كم

كلسيناسيون
1100-900 C

نيتروژن دي اكسيد كربن

آهك كربنات 
كلسيم

1. CaO 2. CaCO3
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ــود. گازها  فلو و تركيب درصد اين گازها با فلو متر كنترل مي ش
ــمت هود  ــتگاه به س پس از عبور از روي جاذب، از خروجي دس
ــگاه هدايت مي شود و از آنجا به بيرون فرستاده مي شود.  آزمايش
تمام گازهاي مورد استفاده، از سيلندرهاي با فشار باال و خلوص 
باال استفاده شده  است كه به شيرهاي سوزني و فشار سنج مجهز 

است. 
مواد و تجهيزات به كار رفته در اين پروژه در زير آورده شده 

است:
1 .MELTTER – ــدل ــك  TGAم ــزر ترموگراومتري آناالي

TOIEDO -   TGA/SDTA85e

2 .CHROMPACK –مدل  GC ــتگاه گاز كروماتوگراف دس
CP 9000

3 . JUMO-DT RON 304كوره الكتريكي مدل
فشار سنج . 4
فلومتر شيشه اي . 5
6 .BOROKS مدل (MFC) فلومتر
سيلندر نيتروژن با خلوص 99/99. 7
سيلندر هليوم با خلوص 99/999. 8

سيلندر دي اكسيد كربن با خلوص 99/998. 9
10 .(Gas Washing) گاز شور
11 .HAAKE –F3 چگالنده مدل
12 .TECHNE –TU-16A  حمام مدل
اتصاالت" 1/4. 13
شيرهاي اطمينان. 14
مخزن اختالط. 15
فلومتر حبابي. 16
پشم شيشه. 17
دانه هاي كوارتز. 18
رآكتور شيشه اي . 19
دماسنج. 20
آهك Merck با خلوص 100 درصد. 21

ــده را در  ــدود پنج ميلي گرم از جاذب آهك كلسينه ش در ح
محل مخصوص جاذب رآكتور TGA ريخته و رآكتور به صورت 
ــود كه در جدول (2) مشخصات جاذب  ايزوترمال تنظيم مي ش
ــپس مخلوط گازي، با فلو و تركيب  ــده است. س آهك آورده ش
درصد مورد نظر، وارد دستگاه TGA شده و از روي جاذب عبور 

شكل 3: نمودار شماتيك سامانه آنااليزر ترموگراومتريك
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ــتگاه TGA نمودار نسبت وزني (نسبت وزن پس  مي كند. دس
ــان را در حالت  ــبت به زم ــذب آهك به وزن اوليه آن) نس از ج
ايزوترمال مي دهد. هنگامي  كه نسبت وزني به مقدار ثابت برسد 
نشان دهنده اتمام واكنش است. پس از بررسي نتايج به دست آمده 
از آنااليزر ترموگراومتريك، بهترين دما و تركيب درصد به دست 
آمده و رآكتور بستر ثابت براي آن طراحي مي شود و آزمايش ها 

با آن ادامه مي يابد.
جدول 2: مشخصات جاذب 

خلوص 
(درصد)

 @ دانسيته
   20 oC (g/m3 )

جرم مولكولي
  (g/mol)

شركت 
سازنده 

فرمول 
شيميايي

100  3/35 56/077 Merck CaO

تحليل نتايج  
بررسي اثر دماي كربناسيون 

ــينتيك و ترموديناميك واكنش  ــيون در س ــاي كربناس دم
ــه نتايج به دست آمده براي جذب  ــت. شكل (4) مقايس مؤثر اس
دي اكسيد كربن با استفاده از جاذب آهك را در دماي 600، 700 
و 800 درجة سلسيوس نشان مي دهد. در اين دسته از آزمايش ها، 
مخلوط گازي عبوري از جاذب 10 درصد دى اكسيد كربن و 90 
درصد نيتروژن با جريان كل 40 ميلى ليتر بر دقيقه است. سرعت 
ــيب نمودار نسبت وزني بر  اساس  اوليه واكنش از روي مقدار ش
ــان مي دهد كه با افزايش دما  ــت مي آيد. نتايج نش زمان به دس
ــرعت اوليه و نسبت وزني نهايي كاهش مي يابد. پس از تقريباً  س
سه ساعت، نسبت وزني در دماي 600 و 700 درجة سلسيوس 
ــيوس،  ــد، اما واكنش در 800 درجة سلس به مقدار ثابت مي رس
ــت و سير  بر خالف معمول و در جهت واجذبي صورت گرفته اس

نزولي دارد. 
همان گونه كه در شكل (5) نشان داده شده است، واكنش با 

ــيد كربن و 95 درصد نيتروژن با جريان  غلظت 5 درصد دى اكس
ــت. در دماي600  ــر بر دقيقه انجام گرفته اس كل 40 ميلى ليت
درجة سلسيوس واكنش سير صعودي دارد، ولي در دماي 700 
ــير نزولي دارد. واكنش در  ــيوس واكنش س و 800 درجة سلس
جهت رفت گرمازا و در جهت برگشت گرماگير است، بنا بر اين با 

افزايش دما واكنش در جهت برگشت پيش مى رود.

شكل 4: نمودار اثر دماي كربناسيون در شرايط جذب 10 درصد 
دى اكسيد كربن و 90 درصد نيتروژن با جريان كل 40 ميلى ليتر بر 

دقيقه، با استفاده از جاذب آهك

شكل 5: نمودار اثر دماي كربناسيون در شرايط جذب 5 درصد 
دى اكسيد كربن و 95 درصد نيتروژن با جريان كل 40 ميلى ليتر بر 

دقيقه، با استفاده از جاذب آهك
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بررسي اثر غلظت فلو گاز دى اكسيد كربن 
ــيد كربن در مقدار جذب در شكل هاي  اثر غلظت دى اكس
ــت. اين آزمايش ها در دماي  ــده اس ــان داده ش (6) تا (8) نش
ــت.  ــام گرفته اس ــيوس انج ــة سلس 600، 700 و 800 درج
ــا كاهش غلظت، مقدار  ــان مي دهد، ب همان گونه كه نتايج نش
ــيوس كاهش مي يابد و در  ــذب در دماي 600 درجة سلس ج
ــا غلظت پنج درصد  ــيوس، ب ــاي 700 و 800 درجة سلس دم
ــا كاهش ميزان  ــيد كربن، جذبي صورت نمي گيرد. ب دى اكس
ــيد كربن در خوراك و افزايش دما، واكنش در جهت  دى اكس
ــه  ــى رود. پس از تقريباً س ــيون) پيش م ــت (كلسيناس برگش

ــد.  ــاعت آزمايش ها به پايان مي رس س

آزمايش ها با رآكتور بستر ثابت 
ــزر ترموگراومتريك،   ــت آمده از آناالي ــا آناليز نتايج به دس ب
رآكتوري بستر ثابت براي انجام آزمايش طراحي شد. شكل (9) 
رآكتور بستر ثابت و ملزومات پايلوت را نشان مي دهد. در حدود 
ــه و  ــم شيش ــرم از جاذب آهك را در رآكتوري كه با پش 23 گ
ــا دماي 600 درجة  ــده، ريخته و رآكتور در كوره ب ــز پر ش كوارت
ــيوس (بهترين دما براي انجام آزمايش) قرار داده مي شود.  سلس
تركيب درصد گاز ورودي به رآكتور؛ 10 درصد دى اكسيد كربن 
ــار  ــد نيتروژن با دبى 100 ميلى ليتر بر دقيقه و فش و 90 درص
ــنج مجهز است. خروجي  ــت. رآكتور به فشارس اتمسفريك اس
ــور رفته و در آنجا رطوبت احتمالي موجود در  رآكتور به كندانس
 (GC) ــپس به گاز كروماتوگراف ــده و س گاز خروجي گرفته ش
ــيد كربن موجود را در گاز  ــود كه مقدار دى اكس فرستاده مي ش
نشان مي دهد. هنگامي كه مقدار دى اكسيد كربن نشان داده شده 
ــد، بيانگر آن است كه واكنش  ــط GC به مقدار ثابت برس توس

كربناسيون به اتمام رسيده است.
سطح زير منحني شكل (10) ميزان دى اكسيد كربن موجود در 
گاز خروجي را در زمان آزمايش برحسب درصد مولي نشان مي دهد 
ــت. با كسر اين مقدار از مقدار  كه جذب كربنات كلسيم نشده اس
دى اكسيد كربن ورودي به رآكتور، مقدار دى اكسيد كربن جذب شده 
ــت مي آيد. نمونه گيري در هر 12 دقيقه توسط GC انجام  به دس
گرفته است. با استفاده از محاسبات عددي، مقدار سطح زير منحني  شكل 6: نمودار اثر غلظت دى اكسيد كربن با جريان كل 40 ميلى ليتر 

بر دقيقه با استفاده از جاذب آهك، در دماي  600  درجة سلسيوس

شكل 7: نمودار اثر غلظت دى اكسيد كربن با جريان كل 40 ميلى ليتر 
بر دقيقه با استفاده از جاذب آهك، در دماي  700 درجة سلسيوس

شكل 8: نمودار اثر غلظت دى اكسيد كربن با جريان كل 40 ميلى ليتر 
بر دقيقه با استفاده از جاذب آهك، در دماي  800 درجة سلسيوس
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ــازده رآكتور در  ــت. طبق فرمول زير، ب ــت آمده اس 990/6 به دس
واكنش كربناسيون در حدود 45 درصد به دست آمده است. 

ميزان دى اكسيد كربن ورودي به سامانه برابر است با:
q *t*mole fraction = ميزان دى اكسيد كربن ورودي به سامانه (كربناسيون)

q =دبي گاز ورودي (ml/min) =100 ml/min

t =زمان آزمايش (min) =180min

mole fraction =0/1 = جزء مولي
 1800= 180×0/1×100= ميزان دى اكسيد كربن ورودي به سامانه (كربناسيون) 

990/6  =  ميزان دى اكسيد كربن خروجي از سامانه در مرحله كربناسيون
ورودي /100× (ورودي- خروجي) = بازده 
45٪= (1800) / ×100((6/990)- (1800)) = بازده مرحله كربناسيون

ــروژن را وارد رآكتور با دماي  ــه بعدي، تنها گاز نيت در مرحل
ــيوس و فشار اتمسفريك كرده و واكنش  كوره 900 درجة سلس
 GC ــتگاه ــيون انجام مي گيرد، آناليز خروجي از دس كلسيناس
مقدار دى اكسيد كربن خارج شده را بر اثر واكنش نشان مي دهد.

ــيد كربن را بر اساس زمان  ــكل (11) درصد مولي دى اكس ش

شكل 10: نمودار درصد مولي دى اكسيد كربن بر اساس زمان، با 
استفاده از جاذب آهك، در دماي  600 درجة سلسيوس با جريان 

كل 100 ميلى ليتر بر دقيقه

شكل 9: شكل رآكتور بستر ثابت

شكل 11: درصد مولي دى اكسيد كربن براساس زمان در طول واكنش 
كلسيناسيون، با دماي 900 درجة سلسيوس و 

فلوي 100 ميلى ليتر بر دقيقه
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نشان مي دهد، پايان واكنش هنگامي است كه دستگاه GC هيچ 
ــيد كربنى در خروجي گزارش نكند. زمان انجام واكنش  دى اكس
ــيد كربن  ــترين مقدار دى اكس ــت و بيش ــاً 180 دقيقه اس تقريب
آزاد شده 26/2 درصد، پس از گذشت 24 دقيقه است. با استفاده 
از روش هاي عددي، مقدار سطح زير منحني 520 به دست آمده 
است كه بيانگر ميزان دى اكسيد كربن آزاد شده است. با استفاده 
ــيون در حدود 64 درصد  ــول زير، بازده واكنش كلسيناس از فرم

به دست آمده است.
= ميزان دى اكسيد كربن جذب شده به جاذب (كربناسيون) 
 ((1800) - (990/6)) = 809/ 4                
4 /809 = ميزان دى اكسيد كربن ورودي به سامانه در مرحله كلسيناسيون
520 مول =  ميزان دى اكسيد كربن خروجي از سامانه در مرحله كلسيناسيون
64/24٪ = ((4 /809) /100* (520)) = مرحله كربناسيون بازده

نتيجه گيري
ــازي  ــه منظور جداس ــي ب ــي فن ــق، بررس ــن تحقي  در اي
دي اكسيد كربن از فلو گاز، با استفاده از جاذب قابل احياي آهك 
انجام شده است. واكنش به صورت رفت و برگشت انجام پذير است. 
ــيد كربن تركيب شده و كربنات كلسيم تشكيل  آهك با دي اكس
مي دهد، در واكنش برگشت كربنات كلسيم به دي اكسيد كربن و 

آهك تبديل مي شود. اثر دما و غلظت دي اكسيد كربن موجود در 
فلو گاز در مقدار جذب توسط جاذب بررسي شده است. محدوده 
ــيوس بوده  ــي مورد آزمايش بين 600 تا 800 درجة سلس دماي
ــت كه از نقطه نظر ترموديناميكي و برگشت پذيري واكنش،  اس

كمينه دما و بيشينه دما محدود مي شود.
ــا افزايش  ــذب با كاهش دم ــش و ظرفيت ج ــرعت واكن س
ــيد كربن باعث  ــش غلظت دي اكس ــه افزاي ــد، در حالي ك مي ياب
ــت  ــود. واكنش برگش ــرعت و ظرفيت جذب مي ش ــش س افزاي
(احياى جاذب) در دماي 900 درجة سلسيوس انجام مي پذيرد. 
ــيوس  با كاهش غلظت، مقدار جذب در دماي 600 درجة سلس
كاهش مي يابد و در دماي 700 درجة سلسيوس، با غلظت پنج 
درصد دى اكسيد كربن، جذبي صورت نمي گيرد. در دماي 800 
درجة سلسيوس، در غلظت هاي 5 و 10 درصد دى اكسيد كربن، 
ــي در جهت جذب دي اكسيد كربن صورت نمي گيرد. در  واكنش
ــتر ثابت، در واكنش كربناسيون در دماي 600 درجة  رآكتور بس
ــفريك، بازده حذف دي اكسيد كربن در  سلسيوس و فشار اتمس
ــت آمده است. در رآكتور بستر ثابت، در  حدود 45 درصد به دس
ــيوس و فشار اتمسفريك، بازده واكنش  دماي 900 درجة سلس

كلسيناسيون در حدود 64 درصد به دست آمده است.
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چكيده
ــوان رويارويى با بحران هاى  ــئوليت مديران از بهبود توان توليد به ت ــترش پيچيدگى هاى فناوري موجب فراتر رفتن مس گس
ــيارى از حوادث عنوان كرده است. با  ــى حوادث در صنايع شيميايى، خطاى انسان را دليل اصلى بس ــده است. بررس مختلف ش
بررسى داليل ريشه اى وقوع خطاى انسان، توجه به فاكتورهاى انسانى اهميت يافته است. در اين تحقيق، به سبك تصميم گيرى 
ــت و محيط زيست ارزيابى شده است. به منظور دستيابى به  ــده و تأثير آن در ايمنى، بهداش فرد به عنوان فاكتور فردى توجه ش
ــگاه تهران قرار گرفته و سبك تصميم گيرى و نگاه  ــش نامه هايى در اختيار 77 نفر از مديران ميانى پااليش اهداف مورد نظر، پرس
آن ها به شاخص هاى ايمنى، بهداشت و محيط زيست تعيين شده است. سبك غالب در ميان كاركنان تعيين و ارتباط سبك با 
شاخص هاى اچ اس اى بررسى شده است. سپس با استفاده از روش تحليل پوششى داده ها، كارايى هر سبك تعيين شده و بهترين 

تركيب گروهى از سبك ها ارائه شده است.

واژگان كليدى: اچ اس اى، بهبود عملكرد، تحليل پوششى داده ها، سبك تصميم گيرى، كارايى
مقدمه

ــدن جوامع و گسترش ارتباطات ماهواره اي و نقل  صنعتي ش
ــازمان هاي  ــدن س ــيع و بزرگترش و انتقال اطالعات به طور وس
ــراوان تكنولوژيكي و  ــاي ف ــا موفقيت ه ــي كه همراه ب اجتماع
ــت، نه تنها ميزان بروز خطرات غير منتظره را  اجتماعي بوده اس
ــت. از  ــياري موارد نيز افزايش داده اس كاهش نداده، بلكه در بس

ــازمان ها موظف اند، همراه با افزايش پيچيدگي و توان  اين رو س
ــدي خود، توان رويارويي و مواجهه با بحران هاي مختلف را  تولي
ــود افزايش دهند. امري كه تنها با برنامه ريزي هاي به موقع  در خ
ــناخت چرايي و چگونگي اين  ــمندانه ممكن مي شود. ش و هوش
حوادث، به منظور پيشگيري از وقوع مجدد آن ها، جايگاه حياتي 
ــزان توليد، كيفيت  ــامانه، مي ــت اطمينان س ــردن قابلي در باال ب

بررسي قابليت اطمينان انسان در چارچوب اچ اس اى با در نظر گرفتن فاكتورهاي 
مؤثر در عملكرد و سبك هاي تصميم گيري

* z.mokhtari81@gmail.com

زهرا مختارى*1، محمدعلى آزاده2، وحيد ابراهيمى پور3
1- دانشجوي كارشناسى ارشد، گروه مهندسى صنايع، دانشگاه تهران

2- دانشيار، گروه مهندسى صنايع، دانشگاه تهران
3- استاديار،گروه مهندسى صنايع، دانشگاه تهران
دريافت:  89/7/10               پذيرش:  90/6/6

ماهنامه تخصصي، علمي- ترويجي /  مرداد - شهريور 90 / شماره 33 56

F a r a y a n d n o



محصول و بهره وري سازمان دارد. در تحقيقات اخير، علت اصلي 
ــياري از حوادث خطاي انسان1 گزارش شده است. طبق آمار  بس
ــان مهم ترين عامل صدمات وارد شده به  ــده، خطاي انس ارائه ش

كاركنان و ضررهاي مالي در صنايع شيميايي2 است [1]. 
با پيشرفت تكنولوژي و پيچيده شدن سامانه ها، مهندسان 
ــامانه ها و  ــراح همواره در پي جلوگيري از وقوع خرابي در س ط
ــاى قبل، تفكر بنيادى بر اين بود  تجهيزات بوده اند. در دوره ه
ــخت افزاري  ــه با بهبود طراحي و افزايش قابليت اطمينان س ك
ــوان از بروز  ــذار در ايمني مي ت ــزات تأثيرگ ــامانه ها و تجهي س
ــه عمل آمده  ــا به رغم تالش هاي ب ــوادث جلوگيري كرد. ام ح
ــوادث غم انگيز با  ــاهد وقوع ح ــته، ش در طول چند دهه گذش
ــنگين جاني، اقتصادي و سياسي، در سامانه هاي  پيامدهاي س
ــر نيروگاه هاي  ــره زا) نظي ــك (بالقوه مخاط ــدة تكنولوژي پيچي
هسته اي، تأسيسات شيميايي و صنايع هوايى بوده ايم كه نشان 
مي دهد براي جلوگيري از وقوع حوادث،تمهيدات مهندسي به 

تنهايي كافي نيست.
نتايج تحقيقات در زمينه ريشه يابي حوادث در صنايع بزرگ 
ــي عوامل انساني و سازماني در بروز  نشان دهنده جايگاه اساس
ــاني بهره بردار هدف اصلي  ــت. اگرچه نيروهاي انس حوادث اس
شماتت مسئوالن در پي وقوع حوادث هستند، تحقيقات نشان 
ــاني، عواملي نظير عدم توجه به  مي دهد عالوه بر خطاهاي انس
ــان و سامانه در طراحي، ضعف هاى مديران  چگونگى تقابل انس
در اتخاذ تصميمات كليدي، ضعف در برنامه ريزي، عدم آموزش 
ــاختارهاي  ــب مديريتي، س ــي كاركنان، روش هاي نامناس كاف
سازماني نامناسب و ضعف فرهنگي ايمني در زمان هاي مختلف 
عمر هر سامانه بزرگ صنعتي مي تواند وقوع حوادث را تشديد 
ــاني و سازماني در مقايسه با  كند[6-2]. از آنجا كه عوامل انس
ــناخته تر و از پيچيدگي بيشتري  خرابي هاي سخت افزاري ناش
برخوردار است، روش هاي معمول شناسايي اشكاالت پاسخگو 
ــت و بايد از روش هاي ديگري براي شناسايي و رفع آن ها  نيس

استفاده كرد.
ــانى در مرحله  ــه كار گرفتن نتايج تحليل فاكتورهاى انس ب

ــت. اين  ــل مؤثر در كاهش وقوع خطاس ــى يكى از عوام طراح
تحليل ها با در نظر گرفتن نكات قوت و نقاط قابل بهبود افراد، 
ــازمانى و چه فردى،  ــه در قالب س ــاى موجود چ محدوديت ه
ــازى  ــازمان، توانايى هاى كاركنان براى برآورده س ــاى س نيازه
ــازمانى  ــتفاده از تجربيات قبلى و توجه به عوامل س نيازها، اس
ــايى فرصت هاى بهبود  ــر در رفتار كاركنان با هدف شناس مؤث
ــوند[7-10]. فاكتورهايى  ــام مى ش ــراى افزايش بازدهى انج ب
چون دانش تجربى، مهارت تئوريك، فرهنگ جامعه و سازمان، 
شرايط خانوادگى و ابعاد شخصيتى فاكتورهاى فردى است كه 
ــكل  رفتار و عكس العمل هاى فرد را در موقعيت هاى مختلف ش
ــرى فرد به عنوان  ــبك تصميم گي ــد. در اين تحقيق، س مى ده
عاملى تأثيرپذير از فاكتورهاى فردى و تأثيرگذار در رفتار افراد 

بررسى شده است.
ــيار پيچيده و نيازمند علم  ــي داليل انساني خطا بس بررس
ــفه و اخالق عالوه بر علوم  ــي در زمينه هاي مديريت، فلس كاف
ــي است. مطالعه تناسب بين افراد و مسئوليت هايشان،  مهندس
توجه به توانايي ها و محدوديت هايشان از موارد مهم در بررسي 
ــود. در  ــت كه تحت عنوان علم ارگونومي مطالعه مي ش خطاس
ــام  ــال 2008 انج ــه May و Deckker در س ــه اى ك مطالع
ــياري از  ــگيري از بس ــد، آموزش را به عنوان كليد پيش داده ان
ــت كه خطاي  ــا معرفي كرده اند و پيام اصلي آن اين اس خطاه
ــت و آموزش راهي  ــان دليل عمده حوادث و شكست هاس انس
مناسب براي پيشگيري از خطاهاي غير عمد انساني است [4]. 
ــن هزينة  ــه نقطة تعادلى بي ــيدن ب ــازمان رس هدف هر س
ــطح ايمنى قابل قبول و  ــتيابى به س ــرمايه گذارى، براى دس س
ــت. هزينه ها اغلب از ديدگاه هزينه هاى  پتانسيل كاهش خطاس
داخلى سازمان بررسى مى شود، در حالى كه هزينه هاى خارجى؛ 
ــت و حفظ محيط زيست  ــامل هزينه سالمت انسان، بهداش ش
ــازمان را تهديد مى كند. هيچ يك از ما تمايلى به آسيب زدن  س
ــم. امروزه براى باقى ماندن در  ــه افراد يا محيط اطرافمان نداري ب
ــات اچ اس اى امرى بحرانى  ــاى رقابت، رعايت قوانين و الزام فض
است. اچ اس اى بايد همانند ديگر فعاليت هاى كسب و كار مربوطه 

1. Human Error 2. Chemical Process Industry
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مديريت شود. حتى در صنايع كوچك نيز لزوم استفاده از سامانه 
مديريت اچ اس اى بررسى و تأييد شده است [2].

فعاليت هاى توليد، فراورى و توزيع نفت و گاز تابع قوانين، 
ــائل بهداشت حرفه اى،  ــترده اى دربارة مس نظم و مقررات گس
ايمنى و محيط زيست است. در برخى موارد، اعمال برنامه هاى 
ــت با  ــت، ايمنى و محيط زيس ــى در زمينه هاى بهداش حفاظت
يكديگر هماهنگ نيستند، مثًال وسايل مورد نياز براى حفاظت 
ــرايط اضطرارى مى تواند موجب تأثيرات سوء  از كاركنان در ش
ــت محيطى شود. با اين وجود، اجراى هماهنگ و يكپارچه  زيس
مديريت اچ اس اى مديريت را در برقرارى تعادل فنى ـ  اقتصادى 
ــد. تحليل حوادث  و تصميم گيرى در اين زمينه يارى مى بخش
ــده در صنايع شيميايى نشان مى دهد كه  و آسيب هاى وارد ش
ــى مى شود. اغلب  ــان ناش حوادث به ندرت از مجرد خطاى انس
تركيبى از چند رويداد آغازينه (سخت افزارى يا انسانى) همراه 
ــوع يك حادثه دخيل  ــرايط به وجود آورنده آن ها، در وق با ش

است [11-34].
ــامانه ها  ــره در نواحي مختلفي از س ــاي غير منتظ رويداده
ــال هاي اخير، روش ها و دستورالعمل هاى  اتفاق مي افتد. در س
ــا تأكيد  ــاي غير منتظره، ب ــر رويداده ــراي غلبه ب ــي ب مختلف
ــت. تعريف و  ــده اس ــامانه هاي مديريتي، ارائه ش ــر كاربرد س ب
ــامانه مجرد نمي تواند پيشگيري و بهبودي  پياده سازي يك س
ــتمر و كنترل  در زمينة ايمني ايجاد كند، بلكه براى بهبود مس
رويدادهاي غير منتظره، به روشى يكپارچه نياز است[35-37]. 
آزاده و همكاران در سال 2008، سامانه خبرة فازي براى آناليز 
عملكرد يكپارچه ايمني، بهداشت، محيط زيست و فاكتورهاي 
ارگونوميك ارائه داده اند كه به كنترل سامانه و ارزيابي و بهبود 
ــت، محيط زيست و ارگونومي  ــتمر عملكرد ايمني، بهداش مس

منجر خواهد شد [35]. 
با گسترش جوامع و پيچيده شدن صنايع، تأثير تصميمات 
ــر از داخل  ــاى مختلف فرات ــه موقعيت ه ــش ب ــراد در واكن اف
ــازمان رفته و بر محيط و اجتماع تأثيراتى گاه طوالنى مدت  س
ــب،  ــت. براى انتخاب روش مقابله مناس ــرب خواهد داش و مخ
ــروي براي اپراتور  ــق رويداد در حال پيش ــناخت دقي فهم و ش

ــرايط بحراني، اپراتورها بايد تحت  ــت. در ش امري ضروري اس
ــترس زياد كار كنند. در اين  ــيار پيچيده و با اس ــرايطي بس ش
ــب يا با تأخير  ــت عكس العمل آن ها نامناس ــرايط ممكن اس ش
ــت در مواقع اضطرارى، عالوه  همراه باشد. اتخاذ تصميم درس
ــى انجام عكس العمل  ــه موقعيت، نياز به تواناي ــر علم كامل ب ب
ــريع دارد. انتخاب راه حل مناسب نياز به پردازش  مناسب و س
اطالعات و انتخاب راه حل بهينه دارد. اين دو عامل مهم اساس 
تقسيم بندى سبك هاى تصميم گيرى را تشكيل مى دهد [37-

35]. در واقع، ميزان استفاده از اطالعات موجود و نحوة انتخاب 
ــت. در  ــم نهايى مالك گروه بندى افراد در اين بخش اس تصمي
اين تحقيق تقسيم بندى سبك بر اساس روش ارائه شده توسط 
ــاس افراد به چهار دستة  ــت. بر اين اس ــده اس درايور انجام ش
ــى، فراگير و  ــله مراتب ــبك اصلى قاطع، انعطاف پذير، سلس س
ــده اند. تعيين سبك به كمك  ــيم ش گاه تركيبى از آن ها تقس
پرسش نامه ارائه شده توسط درايور و همكاران انجام شده است. 
ــنايى با مفاهيم  ــات الزم براى آش ــن بخش، توضيح در اي
به كار رفته در حوزه تصميم گيرى، به طور مختصر ارائه مى شود. 
ــبك تصميم گيرى، خوانندة  ــنايى بيشتر با مفهوم س براى آش
عالقه مند مى تواند به مرجع [38] مراجعه كند. از بين تحقيقات 
ــادى زاده  ــبك تصميم گيرى، ه ــى س ــى در زمينه بررس داخل
ــبك هاى تصميم گيرى مديران،  ــى س مقدم و طهرانى به بررس
ــش فراورده هاى  ــركت ملى پخ ــان 55 نفر از مديران ش در مي
ــاس پنج سبك تصميم گيرى؛  نفتى پرداخته اند. مديران بر اس
عقاليى، آنى، شهودى، وابستگى و اجتنابى طبقه بندى شده اند. 
ــى رابطه معنى دارى بين سبك هاى تصميم گيرى  در اين بررس
ــابقه خدمت و تحصيالت  ــناختى، س و ويژگى هاى جمعيت ش

مديران به دست نيامده است[39].
ــرى فرد به عنوان عاملى  ــبك تصميم گي در اين مطالعه، س
ــده  ــى ش ــا و عكس العمل هاى فرد بررس ــذار در رفتاره تأثيرگ
ــت. پس از تعيين روابط موجود بين سبك ها به شبيه سازى  اس
ــه بهترين تركيب تيمى، از  ــتيابى ب تيم هاى مختلف، براى دس
ــبك هاى مختلف پرداخته شده است. اين مرحله بخش  بين س
اصلى اين تحقيق را تشكيل داده و در حقيقت به كشف روابطى 
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ــد.  ــود عملكرد افراد مؤثر باش ــه مى تواند در بهب ــردازد ك مى پ
آشنايي افراد و به ويژه مديران با مفهوم سبك تصميم گيري و 
ــبك افرادي كه با آن ها كار مي كنند؛ بررسى تأثير  شناخت س
سبك هاي مختلف در عملكرد آن ها از لحاظ ايمنى، بهداشت و 
ــت؛ افزايش بهره وري تيمي و كاهش خطاي انسان  محيط زيس
ــرد و در نتيجه، قرار گرفتن در  ــب رفتار ف با كمك درك مناس
پُستي متناسب با توان و شخصيت وي از اهداف اين تحقيق را 
تشكيل مى دهد كه در مراحل مختلف به آن ها دست يافته ايم.

تصميم گيرى
ــراد و وقايع  ــرد؛ يعنى دامنه اف ــدودة تصميمات هر ف مح
ــى در تعيين جايگاه هر  ــر از تصميمات فرد، مقياس مهم متأث
ــت. يك روش مناسب براى  ــله مراتب سازمان اس فرد در سلس
ــت كه ببينيد چقدر قادر به  تعيين محدودة تصميمات اين اس
ــتيد بدون اينكه شخص ديگرى شما را مورد  تصميم گيرى هس
ــازگارى فرد با محيط،  ــت قرار دهد. از آنجا كه ميزان س حماي
ــته به نحوة  ــورد با اطرافيان وابس ــغل مورد نظر و نحوة برخ ش
ــت، روش تصميم گيرى هر فرد به عنوان  تصميم گيرى فرد اس

محور كارايى و كاميابى وى معرفى شده است [38]. 
ــغلى الزم  ــاد درايور، براى كارايى و موفقيت ش بنا به اعتق

است:
سبك تصميم گيرى خود را بشناسيد.. 1
سبك افرادى كه با آن ها كار مى كنيد، بشناسيد.. 2
ــغل خود انطباق دهيد يا حتى قبل از . 3 ــبك خود را با ش س

آن، شغلى متناسب با سبك خود برگزينيد.
ــراد از دو  ــبك تصميم گيرى اف ــاى كليدى در س تفاوت ه

فاكتور زير ناشى مى شود:
ــه در فرايند . 1 ــزان اطالعاتى ك ــات: مي ــه كارگيرى اطالع ب

تصميم گيرى استفاده مى شود.
تمركز: تعداد گزينه هايى كه در فرايند تصميم گيرى بررسى . 2

مى شود.
ــوده و دو مرحله كليدى در  ــتقل ب ــن دوعامل كامًال مس اي
ــى تجزيه و تحليل موقعيت و فرموله كردن  تصميم گيرى؛ يعن

ــه اهميت اين عوامل در  ــكيل مى دهد. با توجه ب راه حل را تش
فرايند تصميم گيرى، به بررسى بيشتر آن ها مى پردازيم.

استفاده از اطالعات
ــات، در انتخاب  ــتفاده از اطالع ــب ميزان اس افراد بر حس
ــد نياز و  ــتفاده كنند گان در ح ــتة اس ــه دو دس ــات ب تصميم
ــتفاده كنندگان در حد زياد تقسيم مى شوند. استفاده كننده  اس
در حد نياز، طيفى از افراد را شامل مى شود كه در هر موقعيت، 
ــن افراد نادان  ــتفاده مى كند. اي ــد كفايت از اطالعات اس در ح
ــتند، بلكه فقط مى خواهند با مسائل كنار آيند و بيشتر به  نيس
ــه اينكه وقت خود را  ــاس نياز مى كنند تا ب ادامه حركت احس

براى تحليل بيش از حد مسائل صرف كنند. 
ــتفاده كنندگان در حد زياد تمايل دارند كلية  در مقابل، اس
ــى دريافت كنند. از  ــط را قبل از هر گونه اقدام ــات مرتب اطالع
ــيار ظريف و مستلزم دقت  نظر اين افراد، نكات مهم گاهى بس
ــتر است و ممكن است به سادگى از قلم بيافتد و منجر به  بيش

مشكالت جدى شود.

تمركز
ــراد اطالعات موجود را  ــئله، برخى اف هنگام برخورد با مس
براى رسيدن به تنها يك راه حل و مجموعه اقدامات الزم براى 
اجراى آن به كار مى گيرند. در مقابل، دسته اى ديگر از افراد از 
اطالعات براى رسيدن به چندين راه حل يا گزينة مختلف براى 
ــتفاده مى كنند. اين دو الگو ناشى از تفاوت در  ــئله اس حل مس
ــت. دسته اول را افراد با تمركز يگانه و دسته دوم را  تمركز اس
ــرادى با تمركز چندگانه گويند. همان طور كه در بخش قبل  اف
ــد، بين تمركز و استفاده از اطالعات هيچ نوع وابستگى  بيان ش
ــت از اطالعات  وجود ندارد؛ يعنى فرد با تمركز يگانه ممكن اس
در حد نياز يا زياد استفاده كند، تمركز چندگانه نيز همين طور. 
ــز مختلف؛ وقتى افرادى  ــئله تفاوت ميان افراد با تمرك مس
ــتلزم توجه  با تمركز متفاوت در كنار يكديگر كار مى كنند، مس
ــت. افراد با تمركز يگانه عقايد مشخصى راجع به  ــترى اس بيش
ــى انجام كارها دارند. در مقابل، افراد با تمركز چندگانه  چگونگ

59ماهنامه تخصصي، علمي- ترويجي /  مرداد - شهريور 90 / شماره 33

F a r a y a n d n o



تمايل به بررسى جنبه هاى مختلف موضوع داشته و از قضاوت 
ــفته مى شوند. وى همكار خود  فورى در خصوص مسائل برآش
با تمركز يگانه را فردى باريك بين، سخت و محكم و فاشيست 
ــز يگانه همكار خود را با  ــد. از طرف ديگر، فرد با تمرك مى بين
ــد كه "وى نمى تواند  ــز چندگانه مورد انتقاد قرار مى ده تمرك
حتى نام خودش را دوبار به طور يكسان بنويسد!" و او را فردى 
كم مايه مى بيند. اين عكس العمل ها اغلب حاكى از مشكالت آتى 
ــت كه مى تواند عواقب شومى در سازمان به  در روابط كارى اس
دنبال داشته باشد. اين تفاوت در سبك ها، منجر به شكل گيرى 
ــازمان و موضع گيرى افراد در برابر  ــمى در س گروه هاى غير رس
ــود. درگيرى هاى ناشى از اين تفاوت ها طبيعى،  يكديگر مى ش

اما غير الزم و در اكثر موارد قابل كاهش يا كنترل است.

پنچ سبك اصلى تصميم گيرى
پنج سبك اصلى تصميم گيرى، ناشى از ادغام شيوه تمركز 
ــده  ــان داده ش و ميزان اطالعات، در جدول (1) به اختصار نش
ــت كه در اغلب موارد، هر  ــده اس ــت. به طور كلى ثابت ش اس
ــتر از يكى از اين انواع سبك دارد،  ــتفاده بيش فرد تمايل به اس
ــار وى نمايان  ــارزى از رفت ــخصة ب ــه به صورت مش به طورى ك
مى شود. با اين حال، اين يك اصل نيست و فرد بسته به شرايط 
ــت سبك ديگرى به كار گيرد. اما آنچه در رفتار وى  ممكن اس

بيشتر مشاهده مى شود، سبك غالب وى را تشكيل مى دهد. 

 نتايج و بحث
ــده و  ــش نامه هايى طراحى ش ــراى جمع آورى داده، پرس ب
ــرار گرفت. براى  ــگاه نفت تهران ق ــار كاركنان پااليش در اختي

ــگيرى از اختالل ناشى از كمبود وقت، يك هفته زمان به  پيش
ــخ هاى مربوط به بخش اچ اس اى داده هاى  آن ها داده شد. پاس
ــط، بد و خيلى بد  ــكل خيلى خوب، خوب، متوس ــى به ش كيف
ــه بعد، اين داده ها به كل اعداد يك تا پنج (يك:  بود. در مرحل
ــه بعد آناليز  ــد. در مرحل ــد، پنج: خيلى خوب) كمى ش خيلى ب
ــده كه  ــش نامه انجام ش ــن اعتبار و قابليت اطمينان پرس تعيي
ــت. در  ــاهده اس ــج آن در جدول هاى (2) و (3) قابل مش نتاي
ــان1 و آناليز فاكتورها2  ــه، آزمون هاى قابليت اطمين اين مرحل
ــتفاده از نرم افزار SPSS 15/0 انجام شده است. باال بودن  با اس
ــاد نتايج  ــل بر توانايى ايج ــش نامه دلي ــت اطمينان پرس قابلي
ــان تحت شرايط مختلف و تأييد اعتبار پرسش نامه تأكيد  يكس
ــدن از موضوع مورد بررسى است [40و41].  بر عدم منحرف ش
ــاى كرونباخ به عنوان  ــن قابليت اطمينان، آلف به منظور تعيي
ــت. براى اين كار، سطح  ــى شده اس معيار تصميم گيرى بررس
قابل قبول آلفا طبق نظر خبرگان برابر 0/6 اختيار شده است.  
ــش نامه، عالوه بر تحليل محتوايى  براى تعيين اعتبار پرس
ــتفاده  ــاختارى نيز اس يعنى تكيه بر نظر خبرگان، از تحليل س
ــش نامه با كمك آناليز  ــاختارى پرس ــى س ــت. بررس شده اس
ــت. بدين منظور هر يك از گروه هاى  ــده اس فاكتورها انجام ش
ــؤاالت (جدول(2) را ببينيد) به عنوان ساختار مجزا در نظر  س
گرفته شده است. معمول ترين روش تصميم گيرى براى به دست 
آوردن فاكتورها، قبول فاكتورها با مقدار Eigenvalue بزرگتر 
ــاختار  ــت يابى به اهداف فوق، تغيير س ــت. براى دس از يك اس
پرسش نامه تا جايى انجام شده كه اعتبار گروه ها تصديق شده 
ــم. بدين ترتيب كه  ــت يابي و به قابليت اطمينان مطلوبى دس
سؤاالت مربوط را در يك گروه قرار داده، با كمك آناليز فاكتور 

جدول 1: پنج سبك اصلى تصميم گيرى
استفاده كننده در حد نيازاستفاده كننده در حد زياد

نظام گرا
      تمركز يگانهقاطعسلسله مراتبى

      تمركز چندگانهانعطاف پذيرفراگير

1. Reliability Analysis 2. Factor Analysis
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ــى شده است. بدين معنى كه باال بودن  صحت گروه بندى بررس
ــؤاالت در يك عامل  ــدن س ــدار Eigenvalue و همراه ش مق
ــيدن به آلفاى  ــيده و رس ــترك1 به گروه بندى اعتبار بخش مش
ــت.  كرونباخ مورد نظر، تأكيد بر قابليت اطمينان گروه بندى اس
ــتا، ناچار به حذف برخى سؤاالت شديم، اما همواره  در اين راس
ــعى بر آن بوده انحرافى در مفاهيم اصلى مورد بررسى ايجاد  س

نشود و كلية مطالب تا حد امكان پوشش داده شود. 
همان طور كه از جدول (2) پيداست، مقدار آلفاى كرونباخ 
ــت. به  ــته ها، به جز 6 و 12، باالتر از 0/6 اس ــراى تمامى دس ب
ــب شاخص هاى  ــش مناس دليل حجم زياد داده ها و عدم پوش
ــش از اين مقدار،  ــؤاالت بي ــى، در صورت حذف س مورد بررس
ــته هاى 6 و 12 قابل قبول  ــر 0/53 و 0/57 را براى دس مقادي
فرض كرديم. يادآورى مى كنيم، اطالعات به دست آمده دربارة 
ــران، در خصوص  ــگاه ته ــر از كاركنان پااليش ــدگاه 77 نف دي
ــت و محيط زيست در سايت پااليشگاه  وضعيت ايمنى، بهداش
ــت.در جدول (3) نتايج آزمون قابليت اطمينان بخش دوم  اس
پرسش نامه؛ يعنى سؤاالت تعيين سبك تصميم گيرى كاركنان 

مورد بررسى نشان داده شده است. 
ــبك هر  ــت آمده، س پس از تصديق اعتبار اطالعات به دس
ــده  ــش نامه مربوطه [52] تعيين ش اپراتور به كمك كليد پرس
ــد، بنا به دسته بندى  ــت. همان طور كه پيش از اين بيان ش اس
درايور، سبك هاى تصميم گيرى مشتمل بر پنج دسته است، اما 
ــبك نظام گرا اغلب در محققان و دانشمندان يافت مى شود.  س
ــبك  ــاهد چهار س بنابراين انتظار مى رود در ميان كاركنان ش
ــبك  ــوص نمونه هايى كه فراوانى دو س ــيم. در خص ديگر باش
ــبك غالب تركيبى از دو سبك در نظر گرفته  ــابه بوده، س مش
ــت، زيرا همان طور كه بيان شد لزومى به داشتن تنها  شده اس
ــبك غالب وجود ندارد. بدين ترتيب، فراوانى سبك هاى  يك س
ــه مورد از  ــت آمد. براى س اپراتورها همانند جدول (4) به دس
ــده، زيرا فراوانى تمام سبك ها  نمونه ها سبك غالب تعيين نش

ــبك  ــود. از اين پس، حرف H معرف س ــابه ب ــراى آن ها مش ب
ــله مراتبىI ،2 معرف فراگيرD ،3 معرف قاطع4 و F معرف  سلس

سبك انعطاف پذير5 خواهد بود.
ــاهده كرد، سبك  همان طور كه از جدول (4) مى توان مش
غالب ميان اپراتورها سبك سلسله مراتبى است. در بخش هاى 
بعد، با توجه به شرايط موجود در سايت، كارايى يا عدم كارايى 
ــى داده ها تعيين  ــك روش تحليل پوشش ــبك را به كم اين س

خواهيم كرد.  

جدول2: نتايج آناليز آمارى براى دسته هاى مختلف سؤاالت

آلفاى كرونباختعداد سؤاالت هر گروهگروه
150/67. مواد مخاطره آميز

220/62. سرو صدا
320/62. دماى محيط

440/60. ارتباط با همكاران
540/70. فاكتورهاى سازمان
630/53. فاكتورهاى فردى
720/9. بررسى حوادث

840/61. فاكتورهاى شغلى
950/62. مسائل ارگونومى

1050/63.  طراحى تجهيزات
1140/71.  مشخصات برچسب ها

1230/57.  بازبينى تجهيزات
1340/76.  كارايى گواهينامه ها

جدول 3: نتايج آناليز آمارى براى سؤاالت سبك هاى تصميم گيرى
آلفاى كرونباختعداد سؤاالت هر دستهگروه

1100/88. فاكتورهاى شخصى
280/71. فاكتورهاى محيطى

جدول4: فراوانى سبك هاى تصميم گيرى
D-IH-DH-II-FDIHسبك
فراوانى164832032

1. Loading on Single Component
2. Hyrarchical
3. Integrated

4. Decisive
5. Flexible
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ــف رابطه بين شاخص هاى  ــده براى كش ــى انجام ش بررس
ــر P-Value مربوط به  ــت: مقادي ــرح زير اس اچ اس اى به ش
ــان داد؛ در  ــاخص هاى اچ اس اى نش ــن در ش ــون تأثير س آزم
ــال،  ــنى 25-35 ،35-45، 45-55 و باالى 55 س گروه هاى س
ــتورالعمل در مواقع  ــتفاده از دس ــوص لزوم نياز به اس در خص
ــرايط  ــغلى و قدرت تصميم گيرى در ش ــرارى، رضايت ش اضط
ــن گروه ها، بين  ــته، اما براى اي ــرارى تفاوتى وجود نداش اضط
ــن و قدرت كشف مسائل غير عادى و اهميت دادن به سرعت  س
انجام كار تفاوت است. با توجه به غير نرمال و ناپارامترى بودن 
ــه بين  ــال ـ   واليس براى انجام مقايس داده ها، از آزمون كروكس

گروه هاى مختلف استفاده كرده ايم. 

نتايج حاصل از مدل تحليل پوششى داده ها
با مرورى بر ادبيات روش تحليل پوششى مشخص مى شود 
ــى آر امكان رتبه بندى واحدهاى تصميم گيرى  كه مدل سى س
ــتيابى به رتبة  ــدن اين هدف و دس ــدارد. براى برآورده ش را ن
ــى را اجرا كرديم. به عالوه  ــبك ها مدل بى سى س هر يك از س
ــت كه براى  ــى مدل بازده به مقياس متغير اس مدل بى سى س
موضوع مورد بررسى، مناسب تر تشخيص داده شده است [48-

42]. زيرا در اين مسئله دليل بر افزايش يا كاهش خروجى ها، 
متناسب با تغييرات ورودى، وجود ندارد. مثًال، بهبود كيفيت نور 
به ازاى يك واحد تعريف شده لزومى بر افزايش سرعت به ميزان 
يك واحد نيست. بنابراين، در ادامه براى انجام تحليل هايمان از 
روش بازده متغير نسبت به مقياس استفاده مى كنيم. بر اساس 
مدل بى سى سى، نتيجه مقادير كارايى اپراتورها نشان داد پس 
ــبك تركيبى H-I (اپراتور 51)، سبك I داراى بيشترين  از س
ــبك H از  ــت (اپراتور 30). با وجود اينكه س مقدار كارايى اس
فراوانى بيشترى برخوردار بود، اما مقدار كارايى سبك I بيشتر 

است. اين نكته مى تواند تأمل مسئوالن را برانگيزد.
ــاى كارى كه براى پر كردن  ــن ترتيب براى گروه ه به همي
ــده بودند، مقدار كارايى محاسبه شده  ــش نامه انتخاب ش پرس
 است (گروه مهندسى پااليش، مهندسى عمومى، بازرسى فنى، 
ــازى و...). اين گروه ها از تركيب هاى مختلفى از  تعميرات نوس

ــت، هر چند فراوانى سبك H و I از  ــبك ها تشكيل شده  اس س
ــت. هدف اصلى در اين بخش مقايسه كارايى  ــتر اس بقيه بيش
تيمى است. بيشترين مقدار كارايى در بين اين گروه ها متعلق 
ــبك هاى قاطع و سلسله  ــت كه از دو اپراتور با س به گروهى اس

مراتبى تشكيل شده است. 
ــى، تركيب هاى  ــورد بررس ــاى م ــبختانه در گروه ه خوش
ــى ـ  ــله مراتب ــر و سلس ــع ـ  فراگي ــبك (قاط ــكل آفرين س مش
ــن، كارايى تيمى خوبى از  ــت. بنابراي انعطاف پذير) وجود نداش
ــش نامه  آن ها بدون بروز تنش انتظار مى رود. با مراجعه به پرس
ــخص شد كه تقريباً تمام اپراتورها، اگر به صداقت آن ها در  مش
ــؤاالت اعتماد كنيم، از همكاران خود راضى اند و از  پاسخ به س

همكارى خوبى با آن ها بهره مى برند. 
مرحله بعد كه بخش مهمى از اين تحقيق تشكيل مى دهد، 
ــبك تصميم گيرى  ــاس س ــاى كارى بر اس ــازى تيم ه شبيه س
ــت. از آنجا كه اطالعات  ــدار كارايى تيم اس ــا و برآورد مق آن ه
ــت، چنين تيم هايى تنها با انتخاب  دربارة هر اپراتور معين اس
ــب نمونه هاى مورد نظر و محاسبه كارايى تيم با استفاده  مناس
ــت مى آيد.  ــابى كارايى تك تك اعضا به دس ــن حس از ميانگي
ــبك هاى مشابه در يك دسته قرار گرفته و  بدين ترتيب كه س
ميانگين كارايى اپراتورها با سبك مربوطه را به عنوان شاخص 
كارايى آن سبك در نظر گرفته ايم. مقدار ميانگين كارايى براى 
سبك قاطع برابر 1/008، سبك سلسله مراتبى 1/026 و سبك 
فراگير 1/034 به دست آمده است. براى گروه هاى دو تا هفت 
ــره، با تركيب هاى منطقى (از نظر منطق طبقه بندى درايور)  نف

از سبك ها، مقدار كارايى گروهى محاسبه شده است. 
ــى در  ــترين كاراي ــد بيش ــان مى ده ــج نش ــى نتاي بررس
ــبك ها به گروه هايى اختصاص  ــده از س تركيب هاى ساخته ش
ــود دارند.  ــترى در تركيب خ ــر بيش ــبك فراگي ــه س دارد ك
ــتر به تصميم گيرى  ــى افراد ترجيح مى دهند با تأمل بيش يعن
ــده از گروه مديران  بپردازند. با توجه به اينكه افراد انتخاب ش
ــايت بودند، چنين نتيجه اى مى تواند راهنمايى براى  ميانى س
ــراد در مواقع اضطرارى  ــد. در صورتى كه اين اف ــازمان باش س
ــن زمينه نياز به  ــاذ تصميمات فورى دارند، در اي ــاز به اتخ ني
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ــتر دارند. با توجه به اينكه تقريباً  اطالع رسانى و آموزش بيش
ــبك فراگير و  ــى داراى س 75درصد از اپراتورهاى مورد بررس
سلسله مراتبى است، اطالع رسانى و هميارى آن ها در پيشبرد 

ــود. ــازمان  مؤثر  واقع  مى ش اهداف س

نتيجه گيرى
ــى هر نهاد و گروه  ــازمان ها براى كاراي تصميم گيرى در س
ــود.  ــوان اقدام ادارى تلقى مى ش ــى دارد و به عن ــگاه اصل جاي
ــيوة خود را در زمينه  مديريت بر تحليلى از  حتى برخى كل ش

چگونگى و محل اخذ تصميمات مبتنى كرده اند.
با توجه به اهميت تأثير تصميمات اتخاذ شده در خروجى 
ــامانه و با توجه به سبك سلسله مراتبى اپراتورها در سايت  س
ــى، در اينجا راه كارهايى براى مديريت و چگونگى  مورد بررس
ــد. مطمئن ترين  ــبك ارائه خواهد ش برقرارى ارتباط با اين س
ــاس  ــله مراتبى ايجاد احس راه در برقرارى ارتباط با فرد سلس
قدرت در وى است. اين گونه افراد همواره سعى دارند افرادى 
ــوند. در برخورد  با نفوذ و متخصص نزد ديگران جلوه داده ش
ــما  ــورى جلوه دهيد كه موفقيت ش ــواره بايد ط ــا آن ها هم ب
ــد. اطالعات را به خوبى تجزيه  موجب موفقيت آن ها خواهد ش
ــان را  و تحليل كرده، اما اجازه دهيد آن ها طرح كارى خودش
ارائه دهند. ارائة پيشنهادات بدون اثبات ادعا موجب آزردگى 

ــود.  آنان  مى ش
ــمى مناسب  ــامانه رايانه اى براى كنترل اين افراد مكانيس س
ــات بايد كامل، جزيى و با تأكيد بر  ــت، در عين حال، گزارش اس
كيفيت باشد. اگر افراد سلسله مراتبى به درستى مديريت نشوند 
مى توانند مشكالت اساسى براى سازمان ايجاد كنند. اين افراد در 
ــرايط پيچيدگى كافى به خوبى كار كرده و در تجزيه و تحليل  ش

ــق عمل مى كنند، در عين  ــات پيچيده و برنامه ريزى موف اطالع
حال براى كارهاى بسيار ساده و بى ساختار مناسب نيستند. براى 
ــبى هستند. دقت و تأكيد  ــت هاى مديران ميانى افراد مناس پس
ــازمان به يك مركز متعالى  ــا بر كيفيت منجر به تبديل س آن ه
خواهد شد. برقرارى ارتباط مؤثر با همكار سلسله مراتبى نيازمند 
فكر و انديشه است. سعى نكنيد آن ها را در انجام كارى متقاعد 
كنيد، بلكه سعى كنيد پيشنهاد خود را با ارائة مستندات مطرح 

كنيد. از بحث دسته جمعى با افراد سلسله مراتبى بپرهيزيد.
اما سبك كارا، ميان افراد مورد بررسى، سبك فراگير معين 
ــد، بنابراين بيان اين  ــد. افراد فراگير ايده هاى متفاوتى دارن ش
ــت باعث خسته و ناراحت شدن ديگران شود.  ايد ه ها ممكن اس
اين افراد توانايى انجام كار گروهى را به دليل داشتن ايده هاى 
ــاط نياز دارند متقاعد  ــه و جديد دارند. در برقرارى ارتب خالقان
شوند و از انجام بى چون و چراى ايده هاى ديگران بيزارند. وقتى 
ــبك از دست خارج شود مشكالت بسيارى پيش  كنترل اين س
مى آيد. برنامه ها نامرتب شده و ديگران نيز با اين نامرتبى دچار 

سردرگمى مى شوند.  
ــن تحقيق كمكى براى  ــه طور كلى اطالعات حاصل از اي ب
مديران، براى داشتن شناخت نسبتاً دقيقى از عملكرد كاركنان 
ــر و علمى تر  ــناخت دقيق ت ــا بتوانند واحد خود را با ش بوده ت
كاركنان مديريت كنند. همچنين، مى تواند در شناخت راه هاى 
بهبود كارايى عملكرد كاركنان، شناخت قابليت اطمينان آن ها 
و ارائه الگوى علمى براى تصميم گيرى مفيد واقع شود. به عالوه 
ــرايط جارى و  ــناخت نقاط بهبود خود در ش براى هر فرد، با ش
در داشتن ارتباط مؤثر با همكاران، داشتن محيط كار صميمى 
و بدون تنش، افزايش رضايت شغلى و در نتيجه بهبود كارايى 

كمك شايانى خواهد بود.
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چكيده
در اين مطالعه، خصوصيات جريانى و هيدروديناميك بستر پرشده با ذرات استوانه اى مورد مطالعه آزمايشگاهى و عددى قرار 
گرفته است. براى اين منظور ذرات استوانه اى در دو چيدمان مختلف، در لوله اى با قطر بزرگتر، در دامنه اعداد رينولدز 2000 تا 
ــت. در مطالعه آزمايشگاهى، نسبت قطر ذره به قطر لوله برابر 2/65 است. در آرايش اول، هشت اليه سه  ــده اس 6000 مطالعه ش
ــتوانه هاي هم محور بر روي هم قرار گرفتند و در آرايش دوم، هشت اليه سه استوانه اي وجود داردكه  ــتوانه اي، با چيدمان اس اس
ــه بعدى جريان هوا در طول بستر با  ــازى س ــتوانه ها در اليه هاي يك در ميان به اندازه 60 درجه چرخش دارد. شبيه س مراكز اس
ــخه 3/4 انجام شده است. مقايسه نتايج شبيه سازى  ــى κ-ε و با استفاده از نرم افزار FEMLAB نس ــتفاده از مدل توربولنس اس
ــگاهى، انطباق بسيار خوبى (تقريبا10ً درصد خطا) نشان مى دهد. همچنين، بر اساس  ــت آمده در مطالعه آزمايش با نتايج به دس
ــازى، در مقايسه با روابط  ــده مى توان گفت كه پيش بينى افت فشار بر اساس شبيه س ــات انجام ش ــت آمده و مقايس نتايج به دس
ــتر نيز مطالعه شد. بر اساس نتايج  ــار بس ــت. از طرف ديگر، تأثير قرارگيرى ذرات در افت فش ــيار دقيق تر اس تجربى موجود، بس
ــود، شبيه سازى سى اف دى افت فشار مختلفى بر اساس چيدمان به دست مى آورد. اين در حالى است كه براى هر دو  ديده مى ش

چيدمان مورد مطالعه، روابط تجربى نتايج يكسانى نشان مى دهد.

واژگان كليدى: ديناميك سياالت محاسباتى(سى اف دى)، بستر پرشده، ذرات استوانه اى، افت فشار، جريان توربولنسى

مقدمه
ــيار كارآمد و  ــامانه هاي بس ــترهاي پرشده از جمله س بس
ــرفت تكنولوژي از  ــت. با پيش ــرف در صنايع امروزي اس پرمص
ــامانه ها استفاده وسيعى شده است. كارايي باال، سادگي  اين س
ــم و تعميرات  ــكيل دهنده آن، حجم ك ــاختمان و مواد تش س
ــامانه ها شده  ــعت كاربرد اين گونه س ــان باعث افزايش وس آس

ــده در صنايع شيميايي  ــترهاي پرش ــت. مصارف عمده بس اس
ــيميايي)، صنايع پتروشيمي (جداسازي مواد)،  (رآكتورهاي ش
ــا (بازياب هاي  ــازي و نيروگاه ه ــازي، شيشه س صنايع فوالدس
حرارتي) و صنايع كوچك (جذب و ذخيره انرژي) و غيره است. 
ــتر ثابت، به طور خاص احتياج به دانش  ــازي بس براى مدل س
ــترها و نيز رفتار  ــي و كمي دقيقي دربارة عملكرد اين بس كيف

مطالعه آزمايشگاهى و شبيه سازى سى اف دى هيدروديناميك بستر پرشده با ذرات 
استوانه اى در جريان هاى تحت تأثير ديواره

* hashemabadi@iust.ac.ir

فروه سادات ميرهاشمى1، سيد حسن هاشم آبادى2*
1-آزمايشگاه تحقيقاتي ديناميك سياالت محاسباتي، دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه علم و صنعت ايران

2- دانشيار، آزمايشگاه تحقيقاتي ديناميك سياالت محاسباتي، دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه علم و صنعت ايران
دريافت:  89/2/21               پذيرش:  90/6/6

ماهنامه تخصصي، علمي- ترويجي /  مرداد - شهريور 90 / شماره 33 66

F a r a y a n d n o



ــت. مدل سازي دقيق بسترهاي  سيال جاري در داخل آن هاس
ــوار است، خصوصاً در محدودة نسبت قطر لوله  ثابت امري دش
ــه به علت تأثيري  ــت هاي پايين (N<8>2) ك به قطر كاتاليس

است كه جدارة لوله در بستر دارد. 
ــباتي  ــياالت محاس با روش هاي جديدي چون ديناميك س
امكان بررسي رفتار سيال با جزئيات در اين بسترها فراهم شده 
است. در طراحي ساختار بستر پرشده، بايد به هيدروديناميك 
ــك مي تواند نقش  ــود. هيدرودينامي ــي ش ــتر توجه خاص بس
ــتگاه ها بازي كند  ــده اي در تخمين عملكرد اين دس تعيين كنن
ــته بر روي آن  ــرمايه گذاري زيادي در دهه گذش و بنابراين س
ــده است. با توجه به اين موضوع، براي مدل سازي بسترهاي  ش
ــده نياز به دانش كمي وكيفي دقيقي درباره عملكرد اين  پرش
بسترها و نيز رفتار سيال جاري در داخل آن هاست. مدل سازي 
ــترها، خصوصاً در محدوده نسبت قطر لوله به قطر ذره  اين بس
ــت. درواقع در نسبت هاي پايين، تأثير  پايين، بسيار دشوار اس
ديواره بر جريان بستر نيز بايد لحاظ شود. با روش هاي جديدي 
ــباتي، امكان بررسي با جزئيات  چون ديناميك سياالت محاس
ــت. با استفاده از  ــترها فراهم شده اس ــيال در اين بس رفتار س
ــى اف دى در شبيه سازي رآكتورهاي بسترثابت،  تكنيك هاي س
تصويري دقيق و با جزئيات از رفتار جريان داخل بستر به دست 
ــازي هاي دقيق نيز  ــد كه مي توان از آن در انجام مدل س مي آي

استفاده كرد. 
مطالعات رفتار جريان در بسترهاي ثابت توسط سى اف دى 
ــياري از محققين بوده است. اولين  پيش از اين مورد توجه بس
ــده بر روي بسترهاي ثابت با استفاده  شبيه سازي هاي انجام ش
ــت. دالمن و  ــده اس ــى اف دى به صورت دو بعدي انجام ش از س
ــره در نزديكي  ــان حول دو ك ــي جري ــكاران [1] به بررس هم
 (FE)ــزاى محدود ــتفاده از مدل هاي مبني بر اج ديواره با اس
ــان داد كه  ــت. تحقيق آن ها نش ــه اي متقارن پرداخ در صفح
ــي كه بين دو كره به وجود آمده باعث ايجاد نواحي  گردابه هاي
ــود. در ضمن، در تحقيق  ــر انتقال حرارت مي ش ــف از نظ ضعي
مذكور تأثير عدد رينولدز (Re) و پرانتل (Pr) نيز بررسي شد. 
ــتر انجام شد  تحقيقات ديگري نيز بر روي تعداد كره  هاي بيش

و مشخص شد كه انتقال حرارت از كره ها با كاهش فاصله بين 
ــود. در تحقيق مشابه ديگري [2] كه به صورت  آن ها كم مي ش
ــت، از نرم افزاري مبتني بر روش حل  ــده اس دو بعدي انجام ش
اجزاى محدود به نام FIDAP استفاده شده و به جاي دو كره، 
به بررسي هشت كره در يك خط پرداخته اند. آن ها در تحقيق 
ــي تأثير فاصله كره ها در ضريب درگ پرداخته اند  خود به بررس
ــن كره ها، نرخ  ــدن فاصله بي ــخص كرده اند كه با كم ش و مش

انتقال حرارت نيز بين آن ها كاهش مي يابد. 
ــتفاده شده  ــه بعدي اس در تحقيقات ديگري از مدل هاي س
ــري مدل سه كره اي است  ــت. يكي از اولين كارها در اين س اس
كه به محاسبه اعداد ناسلت روي ديواره پرداخته است [3]. در 
ــكل از هشت كره را  نمونه تحقيقات بعدي [5 و4] مدلي متش
در دو اليه چهارتايي بررسي كردند. نتايج سى اف دى به دست 
آمده از كار آن ها تطابق خيلي خوبي با مدل تئوري ارائه شده[6] 
نشان داده است. نقطه ضعف عمده تحقيق مذكور، عدم در نظر 
گرفتن نقاط برخورد بين كره ها و ديواره و بين خود كره هاست. 
ــري تحقيقات بعدي، لگتنبرگ و همكاران [7] مدلي  در س
ــامل ده كره ارائه كردند كه در آن نقاط برخورد بين كره ها  ش
ــود. در مدل مذكور رفتار  ــده ب و ديواره و خود كره ها لحاظ ش
ــتر بررسي شده است كه  جريان و انتقال حرارت در داخل بس
عمًال با مدل هاي مرسوم بسترهاي ثابت قابل دستيابي نيست. 
ــتفاده از مدل هاي سه بعدي، نيازي به متقارن در نظر  با اس
ــت و به همين دليل تأثير ديواره  ــه آكنه ها نيس گرفتن هندس
ــتر در رفتار جريان كه خصوصاً در بسترهاي با نسبت قطر  بس
ــخص تر است، در مدل ديده  ــت پايين مش لوله به قطر كاتاليس

شده و جواب ها را به واقعيت نزديك تر مي سازد. 
ــكل از 44 كره  ــات ديگري [8 و 9] مدلي متش در تحقيق
ــر دهانه به قطر كره برابر  ــبت قط جامد در داخل لوله اي با نس
دو شبيه سازي شده است. سپس نتايج حاصل از شبيه سازي با 
پروفايل دمايي اندازه  گيري شده در آزمايشي كه بر روي هندسه 
ــد و تطابق بسيار خوبي به  ــده بود، مقايسه ش ــابه انجام ش مش
ــگاهي  ــى اف دى و آزمايش ــي و كيفي بين نتايج س ــاظ كم لح
مشاهده شده است. در تحقيق آن ها بر اين موضوع تأكيد شده 
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ــت آوردن جواب هاي واقعي و قابل قبول، بايد  كه براي به دس
هندسه واقعي مسئله كه در آزمايشگاه ساخته شده، با جزئيات 
تا حد امكان دقيق، در شبيه سازي سى اف دى نيز ساخته شود. 
ــكاران [10] به  ــواردو و هم ــق ديگري، گ ــه تحقي در نمون
ــه بين كاركرد پنج مدل اغتشاش RANS متفاوت در  مقايس
ــترثابتي حاوي  پيش بيني رفتار انتقال حرارت و جريان در بس
ــت آمده  ــره پرداخته اند. در اين تحقيق نيز، نتايج به دس 44 ك
ــى اف دى براي  حاكي از قابل اطمينان بودن نتايج حاصل از س
ــازي انتقال حرارت جابجايي در داخل بسترهاي ثابت  شبيه س
است. در يكي از موارد معدودي كه به شبيه سازي انتقال حرارت 
ــتر ثابتي حاوي كاتاليست هاي  و جريان، در نزديكي ديواره بس
ــت، نيجم آيلند و همكاران [11]  ــتوانه اي پرداخته شده اس اس
ــي  ــان را در رآكتور تبديل با بخار بررس ــال حرارت و جري انتق
كرده اند كه از نوع بستر ثابت و حاوي كاتاليست هاي استوانه اي 
ــمت مياني بستر، استفاده از  ــان داده اند كه در قس است و نش
ــتوانه اي بدون حفره كارآمدتر از استفاده از  ــت هاي اس كاتاليس

كاتاليست هاي استوانه اي حفره دار است. 
ــترهاي پرشده از  ــازي بس مطالعه ديگري كه روي شبيه س
ــم آبادي و احمدي  ــتوانه اي انجام شده، تحقيق هاش ذرات اس
ــار هيدروديناميك  ــه، رفت ــت [12]. در اين مطالع ــق اس مطل

ــت هاي  ــش تصادفي از كاتاليس ــاوي آراي ــترهاي ثابت، ح بس
ــط ابزار سى اف دى بررسي شده است. با توجه  استوانه اي، توس
به شبيه سازي دقيق هندسه آزمايش توسط سى اف دى، نتايج 
ــى اف دى با نتايج آزمايشگاهي  ــت آمده از س ــار به دس افت فش
مقايسه شده كه حاكي از تطابق خوب كيفي و قابل قبول كمي 

بين نتايج است.

مدل فيزيكى
ــده از ذرات  ــتر پر ش ــي هيدروديناميك بس به منظور بررس
ــازي نتايج شبيه سازي، مطالعه  ــتوانه اي و همچنين معتبرس اس
آزمايشگاهي بر روي دو چيدمان مختلف، متشكل از 24 استوانه 
توپر انجام شد كه به صورت منظم در هشت رديف سه تايي قرار 
گرفتند. تفاوت اين دو چيدمان در طرز قرارگيري استوانه هاست. 
ــتوانه ها را در دو چيدمان نشان  ــكل(1) حالت قرارگيري اس ش
ــت اليه سه استوانه اي، با چيدمان  مي دهد. در آرايش اول؛ هش
ــتوانه هاي هم محور، بر روي هم قرار گرفتند، در حالي كه در  اس
ــتوانه اي وجود دارد كه مراكز  ــه اس ــت اليه س آرايش دوم؛ هش
ــتوانه ها در اليه هاي يك در ميان (اليه هاي زوج به اليه هاي  اس

فرد) به اندازه 60 درجه چرخش دارند. 
ــت كه  ــده اس آرايش منظم ذرات به اين علت انتخاب ش

شكل 1: نمايي از جزئيات سامانه مورد استفاده در شبيه سازي و ستون پرشده از كاتاليست هاي استوانه اي
 الف) چيدمان اول، ب) چيدمان دوم

 ب) الف)
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ــتوانه اي در درون بستر، در اين  پيش بيني قرارگيري ذرات اس
ــت. درواقع نمي توان به  آرايش، دقيق تر از آرايش تصادفي اس
طور دقيق و مانند مطالعه آزمايشگاهي، هندسه چيدمان هاي 
تصادفي را در شبيه سازي پياده كرد. دو چيدمان منظم مورد 
ــده  ــن مطالعه نيز به داليل مختلف انتخاب ش ــتفاده در اي اس
ــتن آن ها  ــتوانه اي و حركت نداش ــت. ثابت بودن ذرات اس اس
ــي برگزيدن آرايش منظم  ــن انجام آزمايش دليل اصل در حي

ــت. ذرات  اس

شبيه سازى سى اف دى
ــتوانه در شبيه سازي، تا حد امكان  در طراحي مدل 24 اس
ــتوانه ها در همان مكاني قرارگيرند كه در  ــده كه اس ــعي ش س
ــگاهي قرار گرفته بودند. تراكم شبكه در نزديكى  بستر آزمايش
نقاط تماس از اهميت ويژه اى برخوردار است. در اين موارد دو 
ــت داراى گره مشترك است.  ــطحى كه در تماس با هم اس س
ــطحي يا دوبعدي اين مسئله هيچ مشكلي در  درشبكه هاي س
ــبكه هاي  ــت، هر چند در مورد ش ــول جواب نخواهد داش حص
ــت آمدن  ــكالتي در به دس ــه بعدي، در بعضي تحقيقات مش س
ــت[8] كه  ــده اس جواب مورد  نظر در نواحي مذكور گزارش ش
ــي بين نقاط تماس در نظر  ــراى حل اين مورد، فاصله كوچك ب
ــي در صحت و دقت نتايج  ــا حدي كه تأثير چندان گرفته اند ت

خروجي نداشته باشد.
 COMSOL ــه  برنام از  ــازى ها  شبيه س ــام  انج ــراى  ب
 FEMLAB استفاده شده كه سابقاً با نام Multiphysics V3.4

ــتفاده از روش المان  ــت. اين برنامه،با اس ــده اس ــناخته ش ش
ــردازد. براى انجام  ــى اف دى مى پ ــه حل مدل هاى س محدود،ب
ــى اف دى از مدل اغتشاش κ-ε استفاده شده و  شبيه سازى س

سيال به صورت تراكم پذير در نظر گرفته شده است.

معادالت حاكم
در اين مطالعه، براى به دست آوردن هيدروديناميك بستر 

پرشده، معادالت حركت و پيوستگى حل شده است.
 (1)

 (2)
كه t ويسكوزيته توربولنتى است كه به صورت زير تعريف 

مى شود:
 (3)

ــادالت انتقال براى  ــت. مع Cμ ثابت مدل و برابر 0/09 اس
ــى توربولنسى κ و اتالف توربولنسى ε به صورت  انرژى جنبش

زير تعريف مى شود:
 (4)

 (5)

ــت  ــب ثابت در معادالت باال به صورت تجربى به دس ضراي
آمده است.

Cε1=1.44, Cε2=1.92, σk=1.0, σε=1.3

ــتوانه اى،  ــده با مدل 24 اس ــتر پرش ــازى بس براى شبيه س
ــگاهى قرار داده شده  ــرايط مرزى مطابق با مطالعه آزمايش ش
ــرعت  ــرايط مرزي در ورودي به صورت س ــكل2). ش است(ش
ورودي، در خروجي فشار ثابت و براي ديواره ها از شرط مرزي 

تا بع لگاريتمي ديواره استفاده شده است.
ــتري  ــده در كار حاضر، از بس ــام  ش ــاى انج در آزمايش ه
ــده است  ــتفاده ش ــتوانه اي به قطر داخلي 66 ميلى متر اس اس
ــاع 25 ميلى متر  ــه قطر و ارتف ــتوانه ب ــه داخل آن با 24 اس ك
ــتر به قطر كاتاليست =  ــبت قطر دهانه بس ــده است (نس پر ش
ــت، اين استوانه ها  ــده اس ــاره ش 2/65). همان طور كه قبًال اش
ــت. از زير اين  ــتر قرار گرفته اس در دو چيدمان مختلف در بس
ــتر هوا (Pr=0/74) توسط كمپرسور به داخل بستر دميده  بس
ــت m3/hr 0/1 قابل  ــا روتامترى با دق ــود كه دبى آن ب مى ش
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 ،0/1 cmH2O تنظيم است. همچنين، با مانومتر آبى، با دقت
ــار) بررسى مى شود. دماى هوا  هيدروديناميك بستر (افت فش

نيز 22 درجة سلسيوس در نظر گرفته شده است(شكل1). 

مقايسه نتايج
استقالل مش• 

ــش وجهى  ــئله، از مش ش ــه پيچيده مس ــه دليل هندس ب
ــتفاده شده است. براي  ــازى مناسب شبكه اس براى گسسته س
ــاس ذرات، همه ذرات به  ــري از توليد مش در نقاط تم جلوگي
ــده است. درواقع محل  ــان منقبض ش اندازه يك درصد قطرش
ــده  ــبه ش ــاس قطر معين dp محاس ــتوانه ها بر اس قراگيري اس
ــت، ولي در حيطه شبيه سازي داراي قطر dp 0/99 است. بر  اس
اساس مطالعات انجام شده توسط كاليس [13]، نايجم آيلند و 
ديكسون، اين فرض تأثير بسيار كمى (كمتر از 0/5 درصد) در 
ــيال در بستر مى گذارد. براي بررسي استقالل شبكه  جريان س
افت فشار چيدمان اول، نتايج آزمايشگاهى با نتايج شبيه سازى 
ــاوت (34102، 51387 و  ــيته (تعداد) مش متف ــه دانس در س
ــت. درواقع براي هر سه نوع مش،  ــه شده اس 70024) مقايس
ــا نتايج  ــتر ب ــازي بس ــت آمده از شبيه س ميزان خطاي به دس

آزمايشگاهى مقايسه شده است.
ــه با  ــت آمده در هر مش، در مقايس ــبي به دس خطاي نس
ــت. با  ــگاهى، به ترتيب 18/8، 9 و 8/43 درصد اس كار آزمايش
ــت آمده، دو دانسيته 51387  ــار به دس توجه به نتايج افت فش
ــت، اما در  ــگاهي نزديك تر اس ــه داده هاي آزمايش و 70024 ب
ــلول، زمان محاسباتي بسيار زياد  مش هاي باالتر از51387 س
ــمت، با استفاده از  ــت. نتايج به دست آمده در اين قس بوده اس

ــلول، براي  ــش وجهي و با دانسيته مش 51387 س ــبكه ش ش
ــت آمده است كه از نظر محاسباتي و  هندسه استاندارد به دس

دقت نتايج، بهينه ترين دانسيته مش است.

هيدروديناميك بستر• 
براي بستر حاوي كاتاليست هاي استوانه اي، با دو چيدماني 
ــمت برپايي آزمايش توضيح داده شده، آزمايش هاى  كه در قس
 7 m3/hr ــاي 4، 5، 6 و ــوط به هيدروديناميك براي دبي ه مرب
انجام شده است. با درنظر گرفتن افت موجود در توزيع كننده، 
سرعت هاي متناسب با دبي هاي مذكور به دست آمده است كه 
ــى اف دى نيز داده شده است. براي  به عنوان ورودي به برنامه س
ــه متناظر با اعداد رينولدز متفاوتي  ــرعت ها ك هر يك از اين س
است، مقدار افت فشار بستر با استفاده از روابط تجربي و نيز با 
استفاده از سى اف دى به دست آمده است. روابط تجربي ارگان 
ــه انتخاب شده است. رابطه  [14] و ريخلت [15] براي مقايس

ارگان به صورت زير است:
   (6)

ــه ارگان براي ذرات  ــده معادل رابطه ريخلت مدل اصالح ش
ــت كه از اعداد 200 و 2 به جاي 150 و 1/75  ــتوانه اي اس اس
ــتفاده كرده است. همان طور كه در شكل (3)  معادله ارگان اس
مشخص شده است، در چيدمان اول، سى اف دى در پيش بيني 
ــق خوبي با نتايج  ــاظ كيفي و كمي، از تطاب ــار، به لح افت فش
آزمايشگاهي برخوردار است. كمتربودن مقادير پيش بيني شده 
ــبت به مقادير آزمايشگاهي ممكن است  توسط سى اف دى نس
ــي جريان بعد از خروج از توزيع كننده  به علت اثرات توربوالنس

شكل2: شرايط مرزى استفاده شده در شبيه سازى
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ــرعت حقيقي سيال در داخل بستر نسبت  و نيز باالتر بودن س
به آن چيزي باشد كه در سى اف دى در نظر گرفته شده است. 
ــگاهي 10 درصد است،  ــازي و آزمايش ميانگين خطاي شبيه س
ــار دارد  ــد معادله ارگان نيز پيش بيني خوبي از افت فش هرچن

و ميانگين خطاي آن با نتايج آزمايشگاهي 12 درصد است. 
ــتر حاصل از  ــار بس ــت فش ــي اف ــودار (4) پيش بين در نم
ــى اف دى و روابط تجربي با نتايج آزمايشگاهي  ــازي س شبيه س
ــت. در اين آرايش ذرات نيز  ــه شده اس در چيدمان دوم مقايس
شبيه سازي مقادير كمتري از نتايج آزمايشگاهي نشان مي دهد. 
ــت.  در اينجا نيز همان داليل مربوط به چيدمان اول صادق اس
ــت. همان طور كه در  در اين حالت ميانگين خطا 15 درصد اس
ــار در چيدمان  ــخص است، افت فش ــكل هاي (3) و (4) مش ش
ــت. در چيدمان  ــار در چيدمان اول اس ــتر از افت فش دوم بيش
ــت كه فضاي  ــتوانه ها به گونه   اي اس ــت قرارگيري اس دوم حال
ــرايط در  ــت. البته اين ش ــوري هوا در هر اليه متفاوت اس عب
ــان اول، اين روند  ــت، اما در چيدم چيدمان اول نيز برقرار اس
ــان است، در حالي كه در چيدمان دوم، سيال  در هر اليه يكس
ــتوانه اي اليه بعدي را پيش رو دارد. در مجموع به نظر  مانع اس
ــبت به دو روش تجربي ديگر، سى اف دى توانسته  مي رسد، نس

است نتيجه بهتري در پيش بيني افت فشار به دست آورد. 

 • 4 m3/hrتوزيع سرعت چيدمان اول، دبي
با توجه به تطابق خوبي كه در بررسي هيدروديناميك بستر 
بين نتايج سى اف دى و نتايج آزمايشگاه ديده شد، در اين قسمت 
پروفايل سرعت در طول بستر بررسي مى شود. در اين چيدمان، 
ــرعت هوا  ــاختار منظم آن انتظار مي رود ميانگين س به دليل س
پس از وارد شدن به بستر، به دليل كوچك تر شدن سطح مقطع، 
ــالف چيدمان هاي نامنظم و تصادفي كه طرز  افزايش يابد. برخ
ــد و در پروفايل  ــتر تغيير مي كن ــري ذرات در طول بس قرارگي
سرعت تأثير بسيارى مي گذارد، پروفايل سرعت در اين چيدمان 
ــخصي دارد. در اين چيدمان، همة اليه هاي ذرات تأثير  روند مش
ــرعت دارد و با افزايش اليه هاي ذرات،  ــاني در پروفايل س يكس
شاهد تغيير يكنواخت سرعت خواهيم بود. در شكل (5) كانتور 

كلي سرعت جريان در جهت z  بستر آورده شده است.
ــت، در نواحي  ــخص اس ــكل (5) مش ــور كه در ش همان ط
ــامل نواحي بين ذرات است ـ  ــخصي در طول بستر ـ كه ش مش
ــي در فشار جريان ديده مي شود. در نواحي چپ  افت محسوس
و راست اليه هاي سه تايي كه نزديك ديواره است، به علت عدم 
وجود ذرات استوانه اي سرعت زيادتر است. با توجه به شكل(5) 
ــرعت در بين ذرات در ابتداي بستر  ــود، توزيع س ديده مي ش

شكل 3: مقايسه افت فشار بستر حاصل از شبيه سازي سى اف دى و 
روابط تجربي با نتايج آزمايشگاهي در چيدمان اول

شكل 4: مقايسه افت فشار بستر حاصل از شبيه سازي سى اف دى و 
روابط تجربي با نتايج آزمايشگاهي در چيدمان دوم
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ــرعت پايين را فقط در اطراف استوانه ها مي توان  ــت و س باالس
ــتر، هوا با سرعت زياد به سمت  ــدن طول بس ديد، اما با زيادش
ــود و سرعت در بين  ــيده مي ش فضاي خالي نزديك ديواره كش

ذرات بسيار كم مي شود. 

 •  4 m3/hr هيدروديناميك چيدمان دوم، دبي 
ــرعت و رفتار جريان  ــي توزيع س ــمت به بررس در اين قس
ــي ــش اول، در دب ــاوت از آراي ــي متف ــا چيدمان ــتر، ب در بس

ــا توجه به  ــان اول، ب ــود. در چيدم ــه مي ش  m3/hr 4 پرداخت
ــازي و آزمايشگاهي در  ــبتاً خوبي كه نتايج شبيه س تطابق نس
ــار بستر با يكديگر داشتند، در اين چيدمان  پيش بيني افت فش
ــرايط مرزي استفاده شده در شبيه سازي چيدمان اول  نيز از ش
ــت. همان طور كه در بخش هيدروديناميك  ــتفاده شده اس اس
ــتر توضيح داده شد، در اين چيدمان افت فشار بيشتري از  بس
ــود. با توجه به زيادتر بودن افت فشار،  چيدمان اول ديده مي ش
انتظار مي رود ميانگين سرعت كمتري به دست آيد. شكل (6) 

كانتور سرعت را در اين حالت نشان مي دهد. 
ــت، در اين  ــخص اس ــرعت مش همان طور كه در كانتور س
چيدمان توزيع سرعت در نزديكي ديواره با چيدمان اول بسيار 
ــت. درواقع، سيال پس از عبور از هر اليه مجبور به  متفاوت اس
ــير مي شود و به اليه بعدي مي رسد و اين باعث افت  تغيير مس

ــتر در اين آرايش از ذرات مي شود. در اين چيدمان،  فشار بيش
به علت اينكه فضاي باالي هر اليه با الية بعدي متفاوت است، 
ــينه سرعت نيز تفاوت دارد. همانند نتايج حاصل از آرايش  بيش
ــرعت در اليه هاي  اول، در آرايش دوم نيز حداكثر ميانگين س
ــاهده مي شود. روند سرعت در اليه هاي 1، 3، 5  اول و دوم مش
و7 مانند يكديگر است و چون مسير عبور سيال از اليه هاي 2، 

4، 6 و 8 كمتراست، سرعت نيز كمتر مى شود. 

نتيجه گيرى
ــياالت  ــتفا ده از تكنيك ديناميك س ــر، با اس در كار حاض
محاسباتي و آزمايش تجربي، هيدروديناميك بستر ثابتي حاوي 
كاتاليست هاي استوانه اي، با نسبت قطر بستر به قطر كاتاليست 
ــان مختلف،  ــت. براى دو چيدم ــده اس ــي ش برابر 2/65 بررس
ــگاهى  ــار با داده هاى آزمايش نتايج هيدروديناميك و افت فش
ــت. مقايسه نتايج  ــه شده اس و همچنين روابط تجربى مقايس
ــگاهى،  ــت آمده در مطالعه آزمايش ــازى با نتايج به دس شبيه س
ــان مى دهد.  ــيار خوبى (تقريباً 10 درصد خطا) نش انطباق بس
ــاس نتايج به دست آمده و مقايسات انجام شده  همچنين، بر اس
مى توان گفت كه پيش بينى افت فشار بر اساس شبيه سازى، در 
ــه با روابط تجربى موجود، بسيار دقيق تر است. از طرف  مقايس
ــتر نيز مطالعه  ــار بس ــر، تأثير قرارگيرى ذرات در افت فش ديگ

شكل 5:كانتور سرعت براي كل بستر در چيدمان اول، 
 4 m3/hr در دبي

شكل 6: كانتور سرعت براي كل بستر در چيدمان دوم، 
 4 m3/hr در دبي
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ــازى سى اف دى  ــاس نتايج ديده مى شود، شبيه س ــد. بر اس ش
ــاس چيدمان به دست مى آورد. اين  ــار مختلفى بر اس افت فش
ــورد مطالعه، روابط  ــت كه براى هر دو چيدمان م در حالى اس
تجربى نتايج يكسانى نشان مى دهد. با انجام شبيه سازي دقيق 

ــار به دست آمده  ــه آزمايش توسط سى اف دى، افت فش هندس
ــگاهي مقايسه شده كه حاكي از  ــى اف دى با نتايج آزمايش از س

تطابق خوب كيفي و قابل قبول كمي بين نتايج است. 
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چكيده
نفت خام و مشتقات آن يكي از فراورده هاي استراتژيك در مسائل اقتصادي، سياسي و نظامي كشورها محسوب شده و ذخيره 
اين نوع فراورده در زنجيرة توليد، براى صادرات يا انتقال به پااليشگاه، از اهميت فراواني برخوردار است. در اين مقاله نكات مثبت 
ــيال و مخزن به روش هاي عددي و آزمايشگاهي بررسي شده و  ــتفاده از مخازن ذخيره فوالدي و بتني و اندر كنش س و منفي اس
ــتانداردهاي معتبر بين المللي و داخلي، به صورت بتني مدل سازي، تحليل و طراحي  ــتفاده از اس يك نمونه مخزن فوالدي، با اس
شده و با مخزن فوالدي مقايسه شده است. نتايج نشان دهنده اين موضوع است كه استفاده از مخازن بتني در مقايسه با فلزي، 
عالوه بر ايمني باالتر از ديدگاه خوردگي و پدافند غيرعامل، از نظر اقتصادي نيز تا حدود 13 درصد مقرون به صرفه خواهد بود.

واژگان كليدي: مخزن بتني، مخزن فوالدي، اندركنش، خوردگي

مقدمه
نفت خام و مشتقات آن و ذخيره اين نوع فراورده در زنجيرة 
ــگاه از اهميت فراواني برخوردار است.  توليد و انتقال به پااليش
ــريع و آسان به سوخت در مواقع بحراني، هميشه  دسترسي س
از نگراني دولت ها محسوب شده و با توجه به استراتژيك بودن 
ــازن از حمالت  ــت و نگهداري ايمن مخ ــن محصول، حفاظ اي

ــد مد نظر قرار  ــت كه باي ــمن از ديگر مواردي اس احتمالي دش
ــي و اقتصادي،  ــي، سياس ــع بحران هاي نظام ــرد. در مواق گي
كشورها به سمتي پيش مي روند كه همواره مقدار قابل توجهي 
ــته باشند،  محصول نفتي آماده مصرف، براى كنترل بازار داش
ــزرگ مصرف كننده (نظير  ــورهاي ب كمااينكه هم اكنون در كش
ــازار، مخازن ذخيره  ــوك هاي ب ــكا)، براى جلوگيري از ش آمري

بررسي مخازن فوالدي و بتني براى ذخيره نفت خام يا فراورده هاي نفتي
(مطالعه موردي: مخزن فوالدي همدان)
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نفتي بسيارى وجود دارد.
حال با توجه به اينكه نياز به ذخيره سازي محصوالت نفتي 
ــازي اين محصول به  ــت، بايد ذخيره س امري اجتناب ناپذير اس
بهترين نحو صورت گرفته و مطالعه و تالش در جهت دست يابي 
ــود و در روند مكان يابي و  به انتخاب بهينه نوع مخزن انجام ش
جانمايي طراحي مخازن، لحاظ كردن الزامات پدافند غيرعامل 

مد نظر قرار گيرد. 

انواع مخازن
الف- مخازن فوالدي

ــترده،  ــوالدي رو  زميني، به طور گس ــتوانه اي ف مخازن اس
ــت به كار برده  ــي و از جمله انبارهاي نف ــاي نفت در مجتمع ه
مي شود. معموالً مخازن فوالدي مخازن روي زميني است. كف 
ــته به قطر آن متكي به بستري متراكم به همراه يك  آن ها بس
ــالوده بتني گسترده است. يك مخزن  پي نواري پيراموني يا ش
ــت: بدنه، كف و  ــكيل يافته اس ــه جزء اصلي تش فوالدي از س
ــتر بوده  ــت كه متكي بر بس ــقف. كف مخزن ورق تختي اس س
ــته به نوع ماده ذخيره شده، به صورت ثابت يا  ــقف آن، بس و س
ــود. براى كاهش ضخامت ورق سقف،  ــاخته مي ش متحرك س
ــود. اين مخازن از  ــتفاده مي ش براي قطرهاي بزرگ از خرپا اس
ــده تقسيم  ــده و غير مهارش لحاظ تكيه گاهي به دو نوع مهار ش
ــود. امروزه طراحي اين مخازن با نرم افزارهاي مربوط به  مي ش
ــكل  ــاس آيين نامه API  صورت مي گيرد[1]. مش آن و بر اس
ــي اين نوع مخازن خوردگي است كه براى مقابله با آن،  اساس
ــا 6 ميلي متر به ضخامت  ــي، ضخامتي بين 3 ت ــس از طراح پ
ــود، خوردگي در كف  ــود، ولي با اين وج طراحي افزوده مي ش

مخزن كماكان پابرجاست.
ــا به كارگيري  ــي كف مخازن را مي توان ب ــروزه، خوردگ ام
ــدي و ممانعت كننده خوردگي از نوع فاز  همزمان حفاظت كات
ــي آي1 تحت كنترل قرار داد.  بخار يا تنها با به كارگيري وي س
ــته  ــي آي و ممانعت كننده فاز بخار  در محيط بس ــواد وي س م
ــطح فلز را در برابر عوامل خورنده؛ مثل آب، بخار،  مي توانند س

كلريدها، سولفيد هيدروژن و مواد خورنده ديگر در محيط هاي 
ــش اپوكسي  صنعتي حفاظت كنند. براى ديواره و كف، از پوش
ــتفاده  ــتاتيك اس ــك با هاردنر آمين با خاصيت آنتي اس فنولي
مى شود كه اين پوشش به دليل ايجاد كراس لينك2 باال منجر 
به ايجاد پوشش سخت و مقاوم خواهد شد. روش ديگر استفاده 
ــش پلي اورتان با خاصيت آنتي استاتيك است كه براي  از پوش

ديواره مخازن استفاده مي شود. 

ب- مخازن بتني
براي ذخيره مواد نفتي، مخازن نفتي بتني به صورت رسمي 
از سال 1940 در ژاپن، اتحاد جماهير شوروي سابق، آمريكا و 
به تازگي در كشورهاي حاشيه خليج فارس و حتي ايران و كل 
ــيارى در دانشگاهاي  ــده و تحقيقات بس دنيا طراحي و اجرا ش
ــي تأثيرات مواد  ــات تحقيقاتي، براى بررس معتبر دنيا و مؤسس

نفتي در بتن و عملكرد آن صورت گرفته است.
ــولفات به  ــن در محيط هاي خورنده حاوي يون كلر و س بت
ــود  ــده و خلل و فرج در آن زياد مى ش ــان خورده ش ــرور زم م
ــل مقاومت باالي آن،  ــت كه به دلي و تصور عمومي بر اين اس
ــت  ــتي اذعان داش ــش محافظ ندارد، ولي بايس نيازي به پوش
ــدت  ــيدي به ش ــه بتن با خواص قليايي ذاتي، در محيط اس ك
ــيب مي بيند و بتن به دليل شكننده  بودن، طى زمان تحت  آس
ــود و در  ــا و ضربات مكانيكي ترك خورده و خرد مي ش تنش ه
شرايط محيط خورنده، زنگ زدگي و خوردگي آرماتورهاي بتن 
ــترش مي يابد و در بين روش هاي ذكر شده  به سطوح بتن گس
استفاده از پوشش هاي صنعتي كار آمد است. براي محافظت از 
ــطح داخلي بتن پيشنهاد مي شود از پوشش كولتار اپوكسي،  س
ــه 150 ميكروني) با  ــه الي ــت 450 ميكرون (در س ــا ضخام ب

زير سازي مورد نياز استفاده شود.

اثر مواد نفتي در مخازن بتني
ــته  ــده در گــذش ــورت كلي با تحقيقــات انجام ش به صـ
ــي بر بتني ـ كه به مقاومت نهايي  ــاي نفت [2، 3 و 4] فراورده ه

1. VCI 2. Cross-link
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ــيده و تقريباً نفوذ ناپذير باشد ـ تأثير عمده اي نخواهد  خود رس
داشت و فقط باعث تغيير رنگ نامطلوب در بتن مي شود.

ــت، علت كاهش  ــان داده اس ــور كه تحقيقات نش همان ط
ــاد اختالل در  ــي به داخل بتن و ايج ــت، نفوذ مواد نفت مقاوم
ــي مي تواند در  ــن ترتيب بتن ــت. به اي ــد گيرش بتن اس فراين
ــد كه نفوذ پذيري  ــته باش ــتري داش مخازن نفتي كارايي بيش
ــته باشد. با اين رويكرد، در اين پژوهش 40 نمونه  كمتري داش
ــبت تراكم و مقاومت هاى مختلف تهيه و بيست نمونه در  با نس
ــنين مختلف، روي اين  ــاي نفتي قرار گرفت و در س فراورده ه
ــت كه نتايج آزمايش ها و  ــا آزمايش هايي صورت پذيرف نمونه ه
ــه با نمونه شاهد، در شكل (1)  تصاوير مربوط به آن، در مقايس

و جدول (1) ارائه شده است.
ــبت آب به سيمان 0/27، نوع  ــايان ذكر است، با نس     ش

ــيمان مصرفي500 كيلوگرم بر متر  ــيمان پوزالني و عيار س س
ــب و به منظور افزايش كارايي و تراكم از مواد مضاف بهره  مكع

گرفته شده است.
ــاري، مدول  ــده از آزمايش فش ــي نتايج حاصل ش با بررس
ــه وري در نفت در مدول ارتجاعي، تأثير  ديناميكي، تأثير غوط
ــبت آب به سيمان و تركيب بتن، ضريب نفوذپذيري، عمق  نس
ــن مي توان موارد زير را نتيجه گيري كرد كه نمونه اي  نفوذ و س

از نتايج در شكل (2) ارائه شده است:
ــتقيم نفت خام با •  ــي از اثر مس ــه زوالي در بتن ناش هيچ گون

ــي نمي توان در طول دورة مورد  اندازه گيري مدول ديناميك
توجه مشاهده كرد.

ــدود 10 درصد، •  ــي ارتجاعي بتن در ح ــاي ديناميك مدول ه
نسبت به مدول ارتجاعي 28 روزه، پس از غوطه وري در نفت 

جدول 1: متوسط نتايج آزمايش مقاومت فشاري نمونه هاي مورد آزمايش

سن نمونه
(روز)

سطح نمونه
(ميلي مترمربع)

مقدار بار نهايي در زمان 
(N) شكست نمونه

{نمونه شاهد}

مقدار بار نهايي در زمان 
(N) شكست نمونه

{نمونه قرار  گرفته شده در 
ماده نفتي}

مقاومت فشاري
(MPa )

{ نمونه شاهد}

مقاومت فشاري
(MPa )

{نمونه قرار گرفته شده در 
ماده نفتي}

7175008600850049/148/6
2817500120001190068/568
6017500130001280074/273/1

شكل1: نمونه بتني قرار  گرفته در نفت خام و نمونه شاهد
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افزايش نشان داده است. افزايش غوطه وري در بتن بين 8 تا 
10 درصد كمتر از افزايش نمونة مشابه غوطه ور شده در آب 
ــده در دما و رطوبت اتاق  ــت. نمونه هاي نگهداري ش بوده اس
ــان  ــت، كاهش 10 تا 15 درصدي در مدول ديناميكي ش ثاب

نسبت به نمونة 28 روزه  نشان داده است.  
ــا ثبت تغييرات در ميزان آب يا نفتي كه منافذ را پر كرده، •  ب

تغييرات مدول ديناميكي نسبت به زمان محاسبه شده است. 
ــته به نسبت آب به سيمان و  اين منافذ به  مقدار زيادي وابس

خشك بودن بتن در قبل از عمل آوري آن است. 
ــيمان و خشك شدگي اوليه •  ــبت آب به س همان طور كه نس

ــاهده  ــد كاهش در مدول ديناميكي بتن مش افزايش مي ياب
مي شود.

يكي از عوامل افزايش مدول هاي ديناميكي وابسته به افزايش • 
ــور قابل توجه از  ــت. اين فركانس به ط ــديد اس فركانس تش
ــيته نمونه هاي  ــه تأثير مي پذيرد (دانس ميزان تخلخل نمون

آزمايش شده بيش از سه درصد افزايش نداشت).

انتخاب مدل سازه اي
در انتخاب مدل سازه اي از مخزن نفتي رو زميني استوانه اي 
فلزي اجرا شده در همدان استفاده شده است. نقشه هاي اجرايي 
ــاختمان نفت ايران  ــى و س ــركت ملي مهندس اين مخزن را ش
ــه هاي اجرايي، ميزان فوالد  ــت. در نقش در اختيار قرار داده اس
به كار رفته در هر بخش تعيين شده، لذا مي توان با تجميع اين 
ــه را در اين مخزن تعيين  ــر، حجم كلي فوالد به كار رفت مقادي
ــت بتني، از لحاظ  ــابه در حال ــپس آن را با مخزن مش كرد، س

اقتصادي مقايسه كرد.

انتخاب آيين نامة طراحي و بارگذاري
ــازه و كاربري هاي  ــل اهميت مخازن از لحاظ نوع س به دلي
خاصي كه دارد، تحقيقات گسترده اي در راستاي شناخت رفتار 
ــرزه اي ايمن آن صورت  ــازه و همچنين، طراحي ل انواع اين س
ــتانداردهاي  گرفته و نتيجة اين تحقيقات در آيين نامه  ها و اس
ــه آيين نامه هايي چون ــت. از جمل ــده اس ــرح ش ــي مط جهان

شكل2: تأثير سن نمونه واقع در نفت خام، آب و شاهد با چهار طرح اختالط مختلف در فركانس 
[43و]تشديد بتن، نسبت به نمونه 28 روزه
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ــتوانه اي روزميني  ــوص مخازن اس ــه مخص  API 650 [1] ك
ــة ACI 350 [5] كه مخصوص مخازن  ــت، آيين نام فلزي اس
ــت و يوروكد[6] (بخش  ــتوانه اي و مستطيل شكل اس بتني اس
چهارم) كه هر دو مخزن استوانه اي و مستطيل شكل فوالدي يا 

بتني را پوشش مي دهد.
ــات و  ــي لرزه اي تأسيس ــه طراح ــه، آيين نام ــن مقال در اي
ــاپ 1386) [7] به   ــرية 038ـ چ ــازه هاي صنعت نفت (نش س
ــبة مخازن آب زميني  همراه ضوابط و معيارهاي طرح و محاس
ــت. در نشرية 038  ــرية 123) [8] به كار گرفته شده اس (نش
ــتوانه اي و  ــي اعمال بارهاي ثقلي و زلزله به مخازن اس چگونگ
ــرح داده شده، همچنين در  ــكل فوالدي و بتني ش مستطيل ش
ــن آيين نامه به طراحي لرزه اي مخازن فوالدي و بتني، عالوه  اي
ــت. علت ديگر انتخاب اين  ــوم، اشاره شده اس بر طراحي مرس
ــه صنايع نفت و همچنين به  روز  ــه مختص بودن آن ب آيين نام
ــت. اما در مواردي كه اين آيين نامه مسكوت است  بودن آن اس
ــرية 123 استفاده شده است. در طراحي مرسوم  از ضوابط نش
ــازة بتني از مقررات ملي ساختمان مبحث نهم [9] نيز بهره  س

گرفته شده است.

اعتبار سنجي تحليل اجزاى محدود پيشرفته 
ــتوانه اي تحت اثر  ــور تعيين رفتار دقيق مخزن اس به منظ
ــه اوزدميرا و  ــد ك ــتفاده ش ــگاهي اس زلزله، از يك كار آزمايش
ــتوانه اي انجام داده اند. از آن جا  همكارانش[2] روي مخازن اس

ــرفته نياز است كه سيال نيز  كه در تحليل اجزاى محدود پيش
ــود از نرم افزار  ــورت يك المان در مدل در نظر گرفته ش به ص
ــتفاده شده است كه يك نرم افزار اجزاى  ABAQUS 6.9-1 اس

محدود پيشرفته است[10و11]. 
ــوان المان  ــاي الگرانژي به عن ــدل از المان ه ــن م در اي
ــيال استفاده شده است و به آن معادلة حالت نسبت داده  س
ــيال بر اساس اين  ــت، از  اين  رو، معادلة حركت س ــده اس ش
ــكل مي گيرد. به منظور در نظر گرفتن اثرات  معادلة حالت ش
ــيال، از اندركنش ضربه  ــي از حركت س ضربه به جداره ناش
ــت. در تغيير  ــتفاده شده اس ــيال و جدارة مخزن اس بين س
ــيال ممكن  ــت مش بندي المان س ــزرگ، حرك ــاي ب مكان ه
ــده و  ــيال منجر ش ــت به اعوجاج در مش بندي المان س اس
ــدل تحليلي بيانجامد.  ــت به ناپايداري م اين خود ممكن اس
 ALE ــم مش بندي ــيال از الگوريت ــن رو، در دامنة س از اي
ــتفاده شده است. در اين روش مش بندي در طول تحليل  اس
به روز شده و تغيير شكل مي دهد كه اين خود از اعوجاج در 
ــيال جلوگيري كرده و خود منجر به پاسخ هاي  المان هاي س

ــود. صحيح تر تحليل مي ش
ــل غيرخطي با مصالح  ــداري از المان ش ــازي ج در مدل س
ــل ديناميكي صريح  ــازه از روش ح ــوم و در تحليل س آلوميني
ــكل (3) رو نمايي از مدل اجزاى  ــت. در ش ــده اس ــتفاده ش اس

محدود سيال و سازه نشان داده شده است.
ــتفاده شد و در نهايت نتايج  در اين مدل از جدارة صلب اس

شكل 3: كاليبراسيون مدل اجزاى محدود پيشرفتة مخزن استوانه اي اوزدميرا و همكاران [2]
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اسالشينگ با يكديگر مقايسه و تأييد شد.

شـرح مدل سـازه اي بتني با ابعاد داخلي مشابه مخزن 
فوالدي همدان[12]

ــت. قطر  ــتوانه اي بتني اس ــازه موردنظر يك مخزن اس س
ــاع آن برابر  ــا 43/892 متر و ارتف ــزن برابر ب ــي اين مخ داخل
ــدة جدارة مخزن در  ــت. ضخامت اولية تعيين ش 14/64متر اس
ــر و ضخامت آن در پايين مقطع  ــش فوقاني برابر با 0/6 مت بخ
ــيال در اين مخزن به صورت  ــت. ارتفاع س برابر با 1/2 متر اس
ــت. مصالح جدارة مخزن از نوع بتن  ــده اس پر در نظر گرفته ش
ــرية 123 به آن اشاره شده  ــلح است. همان طور كه در نش مس
است، مقاومت فشاري بتن مي تواند بين 200 تا 250 كيلوگرم 
  fc=200kg/cm2 ــزن ــن مخ ــد. در اي ــانتي متر مربع باش بر س
ــاري بتن،  ــت. با توجه به مقاومت فش ــده اس در نظر گرفته ش
 Ec=228018.74 ــاس مبحث نهم برابر با ضريب ارتجاعي بر اس
ــن مخزن از  ــه كار رفته در اي ــح فوالد ب ــت. مصال kg/cm2  اس

ــت. ضريب  نوع S300 با مقاومت نهايي fu=3000kg/cm2  اس
ــت. مايع  ــوالد برابر با   Ec=2000000 kg/cm2 اس ارتجاعي ف
   =880kg/m3 ــده در مخزن، نفت خام با وزن حجمي ذخيره ش

و چگالي 0.88 در نظر گرفته شده است. 
ــهر همدان واقع شده  به دليل اينكه مخزن مورد نظر در ش
ــده، اين  ــتاندارد 2800 [13] مطرح ش و همان طور كه در اس
شهر جزو مناطق با لرزه خيزي كم است. به دليل اهميت سازة 
ــرية 038 نيز تأكيد شده است،  مورد نظر و همان طور كه در نش
ــازه جزو سازه هاي با لرزه خيزي نوع دو بوده و در نتيجه  اين س
ــاختگاهي روي آن صورت گيرد.  مي بايست مطالعات خاص س
ــازه را مهندسين  ــاره شد، اين س همان طور كه پيش تر نيز اش
مشاور ژاپني طراحي كرده اند. همان طور كه در مدارك مربوط 
به آن ذكر شده، بر اساس آيين نامة UBC 97 اين سازه از لحاظ 
ــده و در آيين نامة  ــزي در ناحية دو (Zone 2) واقع ش لرزه خي
ــت، از اين  2800 اين منطقه جزء مناطق با لرزه خيزي كم اس
 0.25 g ــزن1 برابر با ــتاب زلزلة وارد بر اين مخ ــينه ش رو، بيش

در نظر گرفته مي شود.
ــر دوم مبناي  ــطح خط ــن آيين نامه، زلزلة س ــاس اي براس
ــزن در حالت  ــرل و طراحي مخ ــت و كنت ــي مخازن اس طراح
ــت. در نشرية 038 گروه بندي مخازن، از  بهره برداري نياز نيس
ــود: مخازن با اهميت  ــه دسته تقسيم مي ش نظر اهميت، به س
معمولي، مخازن با اهميت زياد و مخازن با اهميت خيلي زياد. 
ــروژه، اهميت اين مخزن  ــه كاربري مخزن در اين پ ــا توجه ب ب
خيلي زياد است. با توجه به جدول (12-1) اين نشريه، ضريب 
اهميت مخزن برابر با 1/5 است. در نشرية 123 اين عدد براي 
ــت. از آن جا كه در مدارك فني  ــي مخازن برابر با 1/2 اس تمام
ــابه، عدد ضريب اهميت  ــود مربوط به مخزن فوالدي مش موج
ــده است، در اين كار نيز به طور مشابه از  برابر با 1/5 اختيار ش
اين ضريب استفاده مي شود. دليل يكسان سازي داده ها در اين 
ــده بين دو طراحي مبناي  ــت كه مقايسة انجام ش پروژه آن اس

يكساني داشته باشد.

محاسـبة نيروهـاي هيدروديناميكي ناشـي از زلزله بر 
اساس روش استاتيكي معادل

در اين روش جرم سيال به دو بخش سخت و مواج تقسيم 
ــيال در اين  ــود كه در حقيقت دو مود حركتي اصلي س مي ش
ــود. در نهايت اين دو مود با مودهاي  روش در نظر گرفته مي ش
ــود. البته اين اختيار وجود دارد كه در  باالتر خود تركيب مي ش
ــتاتيكي معادل اثر مودهاي باالتر در نظر  محاسبة نيروهاي اس
ــد و در مايع  ــخت از ميرايي 5 درص ــود. در مايع س گرفته نش
ــتفاده مي شود. براي سادگي كار  مواج از ميرايي 0/5 درصد اس
ــخ طيفي به دست آمده از ميرايي 5 درصد را 1/5  مي توان پاس
برابر كرد تا به پاسخ طيفي تقريب 0/5 درصد دست يافته شود. 
روش تركيب مودهاي سخت و نوساني به صورت جذر مجموع 

مربعات2 است.
محاسبة جرم سخت و مواج به دو روش انجام مي شود. يك 
روش بر اساس جداول مرتبط است و روش ديگر با استفاده از 
روابط رياضي است. در اين كار از روش دوم براي محاسبة جرم  
1. PGA 2. SRSS
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سخت و مواج استفاده شده است. محاسبة جرم سخت وابسته 
به نسبت قطر به ارتفاع مخزن است. اين نسبت در مخزن برابر 

با 3/99 محاسبه مي شود.

اندركنش سازه و خاك
ــرية 038، به منظور تحليل مخزن  بنابر بند 12-3-14 نش
ــي خاك و سازه  و تعيين نيروهاي وارد بر آن، بايد اثر اندركنش
در نظر گرفته شود. در روش زيرسازه در اين نشريه اشاره شده 
ــتفاده كرد. به  ــوان از روابط فصل پنجم آن اس ــت كه مي ت اس
منظور درنظر گرفتن اثرات اندركنشي خاك در اين نشريه، دو 
رويكرد مطرح شده است. در رويكرد اول، تكيه گاه ها به صورت 
ايده آل صلب در نظر گرفته مي شود، اما با توجه به پارامترهاي 
ــازه اعمال  ــه در خاك، اصالحاتي در دورة تناوب س به كار رفت
ــود كه اين خود منجر به كاهش نيروهاي وارد بر مخزن  مي ش
خواهد شد. در رويكرد دوم، جسم خاك به صورت فنر در محل 
ــود. اين فنر در شش راستاي اصلي مؤلفه  تكيه گاه مدل مي ش
دارد. اين رويكرد به روش اصالح شرايط مرزي موسوم است. 

محاسبة سختي فنرهاي معادل خاك در شش راستا
روابطي كه در اين نشريه براي فنرهاي معادل در نظر گرفته 
ــكل است. اين روابط  ــده است در مورد پي صلب مستطيل ش ش
ــختي كلي پي را در راستاهاي مربوط به آن به دست مي دهد  س
ــال ضرايب اصالحي،  ــد، با اعم و در صورتي كه پي مدفون باش
ــده در حالت مدفون تعيين مي شود. از آن جا  ــختي اصالح ش س
ــالودة مخزن مورد نظر دايره اي است، استفاده از اين روابط  كه ش
به دليل محاسبة سختي خاك در حالت پي دايره اي ايجاد تقريب 
ــبات مي كند. از  اين  رو، از روابط به كار رفته در مراجع  در محاس
[7 و 14] و گزارش شده در مرجع [12] استفاده مي شود. در اين 
ــاس شالودة دايره اي است، اما مي توان  روش مبناي روابط بر اس
شعاع معادل اين شكل از شالوده را تعيين كرد. اين مدل رياضي 
را ولف و ميك پيشنهاد كرده اند كه در آن خاك زير پي به صورت 
ــود. با اين فرض، روابط به  ــك نيم مخروط در نظر گرفته مي ش ي
ــت آمده براي سختي معادل خاك ساده بوده و در عين حال  دس

از دقت مناسبي برخوردار است[14]. 

درزهاي حرارتي
ــزرگ، داراي درزهاي  ــبت ب ــازه هاي به نس معموالً اكثر س
ــه دليل ايجاد  ــل اجرايي و همچنين ب ــت. به دالي اجرايي اس
ــازه، بر اساس  ــكل س ــي از تغيير ش ــده ناش تنش هاي ايجاد ش
حرارت، نياز است كه سازة مخزن به صورت منقطع اجرا شود. 
در نشرية 038 ضابطه اي براي فاصلة حداكثر درزهاي انقباض 
داده نشده است، از  اين  رو، از ضابطة به كار رفته در نشرية 123 
استفاده مي شود. همان طور كه در اين نشريه عنوان شده است، 
ــازه به دو دستة اجرايي و انقباضي تقسيم مي شود.  درزهاي س
ــته بودن بتن ريزي، اين درز ها به وجود مي آيد.  به دليل ناپيوس
در محل اين درزها، ميلگرد ها به طور كامل امتداد مي يابد، اما 
چسبندگي بتن در محل كمتر از حد معمول است، اما مي توان 
با انجام برخي تمهيدات اجرايي اثر اين مسئله را كاهش داد. 

ــت كه خود مي تواند  اما نوع ديگر درزها، درزهاي حرارتي اس
انقباضي، انبساطي يا لغزشي باشد. درزهاي انقباضي مي تواند كامل 
ــي، در محل درز بتن دچار  ــد. در درز انقباضي جزئ يا جزئي باش
انقطاع مي شود، اما فوالد همچنان ادامه مي يابد يا تنها 50 درصد 
از آن كاهش مي يابد. همچنين اين درزها داراي آب بند است. اما 
ــود. ليكن در درزهاي  در درز انقباض كامل، فوالد نيز قطع مي ش
ــاطي نه تنها به طور كامل ميلگردها قطع مي شود، بلكه يك  انبس
ــده و در بين آن  ــده و با درزگير پر ش فاصله بين ديوارها ايجاد ش
از تيغة آب بند استفاده مي شود. از سوي ديگر درزهاي لغزشى در 
ــقف واقع مي شود. بين ديواره و سقف از  محل تماس ديواره و س

بالشتك هاي نئوپرن، تيغة آب بند و درزگير استفاده مي شود.
به  منظور جلوگيري از ترك هاي حرارتي، دو رويكرد اجرايي 
ــرار دادن ميلگرد هاي  ــت. رويكرد اول ق ــازن مطرح اس در مخ
حرارتي در سراسر مخزن و رويكرد دوم ايجاد درزهاي انقباض 
ــت. مخزن از ديدگاه درز انقباض به سه نوع سازة  ــازه اس در س
ــود.  ــيم مي ش يك پارچه، نيمه يك پارچه و غير يك پارچه تقس
ــت. در  ــازه ها در فواصل درز انقباض آن هاس وجه افتراق اين س
ــت كه حداقل در فواصل  ــده اس ــازه ها توصيه ش تمامي اين س
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33 متري، درز انقباض در نظر گرفته شود. 

به كارگيري ميلگرد هاي حرارتي
ــد، دو راه براي  ــن نيز مطرح ش ــور كه پيش ا ز اي همان ط
جلوگيري از ترك هاي ناشي از تغيير شكل هاي حرارتي وجود 
ــاط است و ديگري  دارد؛ راه اول ايجاد درزهاي انقباض و انبس
ــول و عرض (مخصوصاً  ــاي حرارتي در ط ــرار دادن ميلگرده ق
ــت. ميلگردهاي حرارتي به عنوان  عرض)[8] جدارة مخزن اس
ــت كه در  ــت اين بدان معناس ــك حداقل ميلگرد در بتن اس ي
ــد  ــباتي كمتر از ميلگرد حرارتي باش صورتي  كه ميلگرد محاس
مي توان به ميزان اختالف اين دو ميلگرد، بر ميلگرد محاسباتي 
ــود. ميزان به كارگيري ميلگرد حرارتي به مقدار تنش  افزوده ش
ــت كه اين خود با طول  ــده در بتن مربوط اس حرارتي ايجاد ش
ــدان معنا كه هرچه بتن  ــان بتني به كار رفته رابطه دارد. ب الم
ــد تغيير مكان حرارتي ايجاد شده در  ــته باش طول كمتري داش
ــه ميلگرد حرارتي كمتري در  ــت، در نتيجه نياز ب آن كمتر اس
آن وجود دارد. براي محاسبة فوالدهاي حرارتي و جمع شدگي، 
دو روش اسمي و محاسباتي مطرح است. در اين پروژه از روش 

اسمي براي محاسبة ميزان فوالد حرارتي استفاده مي شود.
ــه كار رفته در بتن  ــن روش بر پاية نوع ميلگرد ب ــاي اي مبن
ــت. اين مسئله در جدول  ــازه از لحاظ يك پارچگي اس و نوع س
(4-8) نشرية 123 مطرح شده است. از آن جا كه فوالد حرارتي 
ــت، با توجه  ــه كار رفته در اين پروژه از تيپ fy=300MPa اس ب
ــه اين جدول، درصد فوالد حرارتي به كار رفته در بتن برابر با  ب
ــت. اين درصد در سطح مؤثر بتن ضرب شده،  0/78 درصد اس
در نتيجه سطح فوالد حرارتي و جمع شدگي تعيين مي شود. در 
اين نشريه توصيه شده است كه ميزان ميلگرد حرارتي نبايد از 
ميلگرد با قطر 12 ميلي متر، در فواصل 250 ميلي مترى بيشتر 
ـ جمع شدگي  شود. در جدول (2)، ميزان سطح ميلگرد حرارتي 

به كار رفته در بتن ارائه شده است.

تنش هاي وارد بر مخزن
ــوش تركيبات بار  ــزن، از پ ــور طراحي جدارة مخ ــه منظ ب

ــتفاده شده و لنگرهاي مثبت و منفي حول راستاي  طراحي اس
ــت آمده و  ــقف و كف مخزن به دس يك و دو و براي جداره، س
ــد. در شكل (4)،  ميلگردهاي طولي و عرضى تعيين خواهد ش

پوش لنگر خمشي مثبت جداره نمايش داده شده است.

محاسبة هزينه نهايي
به منظور محاسبة هزينة ساخت مخازن بتني و مقايسة آن 
ــازه اي  با مخزن فوالدي معادل، احجام و وزن تمامي اعضاي س
ــبه و نتايج  موجود در اين دو مخزن، به صورت جداگانه محاس

در جدول هاى (3) و (4) ارائه شده است. 
با در نظر گرفتن پنج درصد هزينه هاي جانبي، هزينة مخزن 
ــيزده  ــر 1314813750ريال و به طور تقريبي برابر س بتني براب
ــت. اين هزينه در مخزن فوالدي به طور تقريبي  ميليارد ريال اس
ــن، در صورتي كه مخزن  ــت. بنابراي برابر پانزده ميليارد ريال اس

ـ جمع شدگي و جدول 2: ميزان سطح مقطع ميلگرد حرارتي 
 فاصلة آرماتورگذاري اجزاي سازه اي مخزن

سطح مقطع عضو سازه اي
(cm2)وجه آرماتورراستاي ميلگرد

باال ـ پايينعمودي ـ افقي2/5سقف

چپ ـ راستافقي19/5جداره

چپ ـ  راستعمودي19/5جداره

باالعمودي ـ  افقي19/5كف ـ پاشنه

پايينعمودي ـ  افقي7/8كف ـ پاشنه

شكل4: پوش لنگر خمشي مثبت جداره حول راستاي يك (M11) با 
واحد كيلونيوتن- متر
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ــود در حدود 13 درصد از  ــاخته ش ــتوانه اي بتني س به صورت اس
ــتوانه اى فوالدي معادل كاسته  ــبت به مخزن اس هزينه ها، نس

مي شود.

نتيجه گيري
نتايج بررسي نكات مثبت و منفي استفاده از مخازن بتني، 

در مقايسه با فوالدي در جدول (5) ارائه شده است.

تقدير و تشكر
ــان محترم شركت ملي  ــيله از زحمات كارشناس بدين وس
ــاختمان نفت ايران و به خصوص سركار خانم  ــي س و مهندس
ــره بگلو كه همكاري الزم را معطوف نموده اند،  مهندس پونه ق

تشكر و قدرداني به عمل مي آيد.

جدول 3: هزينة نهايي تمام شده ساخت مخزن بتني
مصالحهزينه (ريال)
بتن6236030240
فوالد6286000000

مجموع12522030240
مجموع × 13148137501/05
مجموع13 ميليارد

جدول4: هزينة نهايي تمام شده ساخت مخزن استوانه اي فوالدي

مصالححجم (m3)وزن (tonf)هزينه (ريال)
ورق فوالدي-14305144000510898
بتن2640000001318264
آرماتور-15636600011169
مجموع--15 ميليارد

جدول 5: مقايسه مخازن بتني و فوالدي

فوالديبتنينوع مخزن

اثرات مشتقات 
نفتي

بتن نفوذناپذير در برابر نفت خام مقاوم است. براي جدارة داخلي آن بايد 
از پوشش هاي مناسب استفاده كرد. جدارة خارجي نياز به پوشش ندارد.

ــن مي توان نفوذپذيري آن  را در برابر  ــا افزودن برخي افزودني ها به بت ب
مواد نفتي كاهش داد.

ــراي جدارة داخلي آن از  ــراي جلوگيري از اثر نفت خام در فلز، بايد ب ب
پوشش هاي خاصي استفاده كرد. همچنين، براي جدارة خارجي آن نيز 
معموالً از پوشش استفاده مي كنند. براى جلوگيرى از خوردگي مى توان 

به ضخامت ورق طراحي شده 3 تا 6 ميلي متر اضافه كرد.

پدافند غير عامل
ــرايت آن به ساير تأسيسات، ايمني بيشتر  ــوزي و س بر اثر بروز آتش س
است. در مواقع دفاعي و در برابر پرتابه ها، ايمني بيشتر و با مدفون كردن، 

پدافند غيرعامل كامل مي شود.

ــن، در صورت بروز حادثه  ــت بنابراي ايمني آن در مواقع دفاعي كم اس
ــرايت مي كند. مثًال در زمان جنگ با  ــاير مخازن س ــات و س به تأسيس

خمپاره هاي كوچك نيز آسيب ديده و دچار آتش سوزي مي شود.

ــت محيطي بيشتري محيط زيست ــرايط بروز حادثه آثار زيس در حال عادي و در ش
نسبت به مخازن فلزي ندارد.

نشت هايي گزارش شده كه آثار مخرب زيست محيطي به همراه داشته 
است.

با توجه به اينكه در كشور ما تغييرات درجه حرارت زياد است، به علت درجه حرارت
در برابر تغييرات درجه حرارت حساس است و مشكالتي را در پي دارد.سازگاري بيشتر با اين موضوع بهتر عمل مي كنند.

تعمير و 
نگه داري

هزينه تعمير و نگهداري نسبت به مخازن فلزي كمتر است و عمر مفيد 
آن بسيار باالتر از مخازن فوالدي است.

ــيار  در مورد تعمير و نگهداري مخازن فلزي، بايد با دقت و اهميت بس
ــتري به آن نگاه كرد، زيرا آسيب پذيري آن در برابر خوردگي و اثر  بيش
ــت و هزينه تعمير و نگهداري آن در زمان بهره برداري  ــتر اس نفت بيش

باالتر است.

قيمت اجرا
ــده مخازن  ــي هاي انجام ش براي مخازن يك ميليون به باال، طبق بررس
ــت و هر چه ظرفيت مخزن بيشتر باشد، فاصله قيمتي  بتني ارزان تر اس

زيادتر خواهد شد.
قيمت اجرا براي مخازن با ظرفيت پايين كمتر از مخازن بتني است.

برآورد هزينه 
مخزن 21 
ميليون ليترى

15 ميليارد ريال13 ميليارد ريال
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66 mm respectively and the bed height is 200 mm) has been studied in two different arrangements 
of particles: Experimentally and Numerically. For cylindrical particles in two different alignment 
,the larger diameter tube has been studied in the range of Reynolds numbers from 2000 to 6000. The 
first layout is coaxial arrangement (8 layers, 3 equilateral cylindrical particles in each layer) and the 
second arrangement is similar to the first one but the intermittent layers have been rotated 60o. Three 
dimensional CFD simulation of air flow through these arrangements of particles in bed have been 
carried out by the standard κ-ε turbulence model with using of FEMLAB (Multiphysics in MATLAB) 
software version 3.4. For two layouts, the CFD results were compared to experimental data and also 
empirical correlations for prediction of pressure drop in packed beds. Consequently, it was found 
that the simulation results show good quantitative and qualitative agreement with experimental data. 
The CFD model predicts pressure drop of packed bed with an average error of about 10% that this 
prediction is acceptable for design purposes. Also the prediction of pressure drop based on simulation 
is more accurate in comparison with the other empirical correlation’s prediction. On the other hand, 
influence of particle’s arrangement in bed on pressure drop has been studied. As a result, CFD can 
predict difference of pressure drop between two arrangements, whereas the layout of each study 
empirical correlations show the same results for both of them. 

Keywords: CFD; packed bed, cylindrical packing, pressure drop, experimental, turbulence flow

Study of steel and concrete tanks for storing crude oil or Oil products 
(Case study: Hamadan steel tank)

Farzad Hatami1*, S. Javad Seyyedi2
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Abstract:
Crude oil and its derivatives is considered as some strategic products in economic, political and 

military matters of all the countries and storing of these products,in the chain of production, play 
an important role for exporting or transfering them to refinery. In this paper, positive and negative 
points of using the steel and concrete storage tanks and reservoirs, and also fluid interaction, 
involved experimental and numerical methods, were studied.in addition a sample of steel tanks, 
using international and domestic standards has been desighned and analized as a concrete model and 
compared with steel tanks. This results indicate that using of concrete tanks in comparison with steel 
storage tanks, will be more economic even up to 13 percent .Furthermore, it becomes more safty in 
corrosion and passive defense point of view.

Keywords: Concrete Storage Tanks, Steel Storage Tanks, Interaction, Corrosion.
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system using a regenerable Lime sorbent. An electrochemical balance (thermo gravimetric analyzer 
TGA) and fixed bed carbonator / calcination system are used in order to study the effect of reaction 
parameters, including carbonation temperature, carbonation gas composition.

Keywords: CO2 Capture, Flue gas, Lime, Regenerable Sorbent

An Integrated Survey and Experiment to Determine the Best Decision Style with 
Respect to Health, Safety and Environment Program

Z.Mokhtari1*, M.A.Azadeh2, V.Ebrahimipour 3
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Abstract
The technological complexity systems like chemical and nuclear systems has well been recognized 

in order to encounter the crisis in recent years. In this respect a major problem of system failure 
are recognized caused by human error. Analysis about the root causes of human error, reveal the 
importance of human factors. In this study the individual decision making styles are evaluated 
based on their HSE performance. To achieve this purpose, qualitative indicators in health, safety, 
ergonomic and environment domain were asked to reply. Decision style related questions selected 
based on Driver taxonomy of human decision making approach. Decisive, hierarchical, flexible and 
integrated were standard categorization of human decision style. To demonstrate the subject model, 
77 operators of an oil refinery were asked to answer a HSE-DS hybrid questionnaire. Correlative 
analyses between decision styles approve the Driver’s principles in decision making strategies .Then, 
using data envelopment analysis, performance style and the best combination of styles is presented.

Key words: Efficiency, Environment, Decision Style, Failure, Health, Performance, Safety 

Experimental Study and CFD Simulation of Flow through the Cylindrical 
Particles Packed Bed with N=2.65
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Abstract
In this study, the Hydrodynamic and flow characteristics of packed bed filled with cylindrical 

particles and tube-to-particle diameter ratio of 2.65 (The particle and tube diameter are 25 mm and 

Scientific - Propagative Monthly - July-Aug 2011 -33 Issue

F a r a y a n d n o

3



Pure Zeolite Y Hydrothermal Synthesis under Various Conditions and its Test in 
Catalytic Cracking

M. Bahri*1, A. Khodadadi2, G. Abolhamd2
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Abstract
In this study, pure zeolite Y was synthesized by hydrothermal method at various conditions and 

its performance in catalytic cracking was tested. At low concentrations of sodium hydroxide up to 
0.4 moles in a solution of 0.1mole sodium aluminate, and 0.9mole sodium silicate only NaP1 phase 
was formed. The pure zeolite Y was formed at 0.6 mole of the sodium hydroxide in the same solution 
concentrations, 22h aging time at room temperature, and the crystallization of 22h, was measured 
of 100oC. At higher concentrations of NaOH, the NaP1 fraction of the zeolite increased. The aging 
time was varied in the range of 20 to 140h. The optimum value was obtained to 22h. At lower aging 
times no zeolite phase was formed, while at longer times, the fraction of the NaP1 increased. The 
synthesized zeolite was characterized using XRD, SEM and BET methods. The particle size and 
specific surface area of obtained catalyst were 2mμ and 800 m2/gr respectively.

Sodium in the zeolite Y structure was ion-exchanged with ammonium nitrate, and then washed, 
dried, and calcined at 400oC for 3h. The performance of some samples in the cracking of cumene 
was evaluated at various conditions of temperature and compared with that of Abadan Refinery 
FCC catalyst. Result of this comparison showed similar cumene conversion for both, industrial and 
synthesized Catalyst.

Keywords: zeolite Y, hydrothermal synthesis, aging time, catalytic cracking, cumene
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Abstract
Previous work has been carried out in an entrained flow calciner in order to study the flash 

calcination process for the preparation of lime. In this study ,The current work is focused on the 
separation of CO2 using lime as sorbent. The objective of this paper is to develop a simple and 
inexpensive process to separate CO2 as an essentially pure stream from a fossil fuel combustion 
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Investigation of the methods of benzene reduction from gasoline

M.R. Ehsani1*, M. Noori2, Z. Shahmoradi2, E. Gandomkar2
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Abstract
According to the scientists researches, benzene is known as a toxic and carcinogenic substance 

and environmental pollutant. This shows the necessary of separating benzene from fuel. In this paper, 
reduction of benzene in gasoline has been considered and various separation techniques such as 
distillation, solvent extraction, solid adsorbent, and biological and membrane methods have been 
studied. To study the methods, such as alkylation, isomerization,  hydrogenation, an appropriate 
process has been purposed that include extractive distillation, solvent recovery and hydrogenation of 
benzene.

Keywords: benzene, gasoline, extractive distillation, hydrogenation
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