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مهندس ضيغمى راهبردهاى شركت پااليش و پخش براى 
صادرات را تشريح كرد

صنعت پااليش و پخش ايران، در آستانه ورود 
به بازارهاى جهانى

در سال جهاد اقتصادي و همزمان با دهه فجر صورت گرفت
بهره برداري از ميلياردها دالر سرمايه گذاري 

جديد در صنعت پااليش و پخش

بهره بردارى از چند طرح جديد در پااليشگاه هاى 
امام خمينى (ره) شازند و شهيدتندگويان تهران

ثبت ظرفيت هاى جديد توليد در صنعت پااليش

بازيگران صنعت پااليش
گزارش فرآيند نو از دستاورد طرح هاي سامانه هوشمند 

سوخت و هدفمندسازي يارانه ها در بخش فرآورده هاى نفتى
ميلياردها دالر از منابع ملي در خزانه ماند

صنعت سى ان جى ايران ركوردهاى جهانى را هدف گرفته است:
محصول دو فاز پارس جنوبى؛ در نازل هاى سى ان جى
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مهندس ضيغمى در ابتداى سخنان خود با اشاره به نقشه راه 
ــى ايران طى  ــش فرآورده هاى نفت ــش و پخ ــركت ملى پاالي ش
سال هاى برنامه پنجم توسعه گفت: راهبرد كالن شركت، تبديل 
ــركتى توليدى صادراتى در حوزه فرآورده هاى نفتى  شدن به ش
ــت و ما از نقطه تامين صرف نيازهاى داخلى به سمت تبديل  اس
ــركتى كه حدود 40 درصد از مجموع توليداتش به  ــدن به ش ش

صادرات اختصاص مي يابد، حركت خواهيم كرد. 
ــاس  در حوزه ارتقاء كيفيت فرآورده هاى نفتى توليدى بر اس
ــى پااليش و پخش  ــركت مل ــات محترم وزيران، ش ــه هي مصوب
فرآورده هاى نفتى مكلف شده است استاندارد توليد فرآورده هاى 
نفتى را از يورو 2 در بخشى از پااليشگاه ها به يورو 4 و در بخشى 
ديگر به يورو 5 تبديل كند. در بخش ظرفيت نيز برنامه ما افزايش 

ظرفيت پااليش نفت كشور از 1/7 ميليون بشكه در حال حاضر به 
2/38 ميليون بشكه در روز نفت خام و ميعانات است. همين طور 
ــام از 3700 كيلومتر به حدود  ــول خطوط لوله انتقال نفت خ ط
ــت. در بخش خطوط انتقال  ــر افزايش خواهد ياف 5300 كيلومت
فرآورده هاى نفتى نيز طول خطوط از 8500 كيلومتر به 11 هزار 
كيلومتر خواهد رسيد. ضمن اينكه ظرفيت مخازن ذخيره سازى 

از 11/5 به 14/5 ميليارد ليتر افزايش خواهد يافت. 

توليد فرآورده هاى نفتى
به گفته مهندس ضيغمى در پايان برنامه پنجم توسعه، توليد 
ــور از رقم 60 ميليون ليتر فعلى به 131 ميليون ليتر  بنزين كش
ــد. همچنين توليد نفت گاز از 91 ميليون  در روز بالغ خواهد ش

مهندس عليرضا ضيغمي مديرعامل شركت ملي پااليش و 
پخش فرآورده هاي نفتي ايران در يازدهمين روز بهمن ماه در 
جمع خبرنگاران و اصحاب مطبوعات حضور يافت تا ضمن ارائه 
گزارشي از آخرين طرح ها و پروژه هاي در دست اجرا در شركت 
متبوع خود، پاسخگوي پرسش هاي نمايندگان رسانه ها در اين 

حوزه باشد. 
حضور شركت ملي پااليش و پخش در بخش راهبردي طرح 
هدفمندي يارانه ها، ارائه گزارشي از دستاوردهاي اين طرح در 
صنعت  توسعه  محورهاي  بررسي  و  گذشته  سال  يك  از  بيش 
پااليش و پخش بخصوص در حوزه صادرات فرآورده هاى نفتى  
از مهم ترين مباحث مطرح در اين نشست مطبوعاتي بوده است.

گزارش فرآيند نو از اين نشست را در ادامه مي خوانيد. 

مهندس ضيغمى راهبردهاى شركت پااليش و پخش براى 
صادرات را تشريح كرد

صنعت پااليش و پخش ايران، 
در آستانه ورود همه جانبه به 
بازارهاى جهانى
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ــر در روز افزايش يافته و توليد  ــه 124 ميليون ليت ــر فعلى ب ليت
ــى به 56 ميليون ليتر در روز  ــت كوره از 76 ميليون ليتر فعل نف
ــش خواهد يافت. همچنين ميزان توليد نفت گاز و بنزين در  كاه
ــور به حدود 180 ميليون ليتر در روز بالغ  ــم انداز كش افق چش
ــد. به گفته مهندس ضيغمى، با توليد 25-30 درصد  خواهد ش
ــور به اين  نفت كوره از مجموع فرآورده هاى نفتى، نيازهاى كش
ــگاه  ــد. به عنوان مثال در پااليش فرآورده نفتى تامين خواهد ش
ــت كه توليد  ــتاره خليج فارس طراحى فرآيند به گونه اى اس س
نفت كوره نخواهيم داشت، اما در ساير پااليشگاه هاى كشور مثل 
آبادان و بندرعباس، تنظيمات به گونه اى اعمال خواهد شد كه با 
توليد روزانه 56 ميليون ليتر از اين فرآورده، امكان تامين نيازهاى 

كشور فراهم شود. 
ــركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى  مدير عامل ش
ــاره به برآورد 26 ميليارد دالرى از سرمايه گذارى در هفت  با اش
ــامل پااليشگاه هاى ستاره خليج  ــى كشور ش طرح جديد پااليش
فارس، پارس، كاسپين، آناهيتا، هرمز، خوزستان و شهريار افزود: 
ــگاه در حال حاضر طرح ستاره خليج فارس  "از اين تعداد پااليش
ــرفت 48 درصدى در حال اجرا است. همچنين پااليشگاه  با پيش
آناهيتاى كرمانشاه با سفر مقام معظم رهبرى به استان در اولويت 
برنامه هاى اين شركت قرار گرفت و فعاليت هاى اجرائى آن توسط 
ــركت ملى پااليش و  ــده است. سهم ش بخش خصوصى آغاز ش
پخش در سرمايه گذارى اين طرح رقمى در حدود 20 درصد است 
و مابقى سرمايه توسط صندوق بازنشستگى و تامين اجتماعى در 
دست تامين است. طرح پااليشى اولويت دار ديگر در حال حاضر، 
پااليشگاه ميعانات پارس با ظرفيت 120 هزار بشكه در روز است 
كه بر اساس برنامه ريزى هاى انجام شده، ميعانات كافى از محل 
توليدات ميدان گازى پارس جنوبى قابل دسترس است و تامين 
ــتور كار  منابع مالى اين طرح در دس
ــتر اين  قرار دارد. در مورد بيش
پااليشگاه ها طراحى اوليه 
انجام شده است 

ــاران EPCF براى آغاز كار  ــج مذاكرات با پيمانك و منتظر نتاي
هستيم." 

طرح هاى بهينه سازى و بنزين سازي
ــه گفته معاون وزير نفت در امور پااليش و پخش، طرح هاى  ب
ــگاه هاى موجود با برآورد سرمايه گذارى  ــازى در پااليش بهينه س
معادل 11/5 ميليارد دالر در حال حاضر در دست اجرا است و به 
جز پااليشگاه هاى آبادان و اصفهان كه ارزش طرح هاى توسعه آنها 
رقمى در حدود 7 ميليارد دالر است، در ساير طرح هاى بهينه سازى 
ــعه اى، كار در مراحل نهائى است. عمده اين طرح ها پس از  و توس
ــر و آينده يكى پس از  ــده اند و طى ماه هاى اخي ــال 84 آغاز ش س
ديگرى به بهره بردارى خواهند رسيد. طرح هاى بهينه سازى و توسعه 
در پااليشگاه هائى مثل تهران، تبريز، الوان، امام خمينى، اصفهان و 
آبادان در دست اجرا هستند، همچنين طرح هاى بنزين سازى نيز با 
ارزشى بالغ بر 2 ميليارد دالر در پااليشگاه هائى مثل آبادان، تهران، 

تبريز و اصفهان در حال اجرا است.

طرح هاى خطوط لوله
به گفته معاون وزير نفت 

در امور پااليش و پخش، 
ــال هاى برنامه  ــى س ط
حدود  ــعه  توس پنجم 
دالر  ــارد  ميلي  6/5
ــرمايه گذارى  ــه س ب
ــعه  ــش توس در بخ
ى  خت ها ــا س ير ز
ــاص  اختص ــال  انتق
در  ــت.  ياف ــد  خواه
ميزان  ــن  اي نتيجه 
سرمايه گذارى، طول 
خطوط انتقال نفت 
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و فرآورده هاى نفتى از 12/3 هزار كيلومتر به 16/4 هزار كيلومتر 
افزايش خواهد يافت. فعاليت هاى بخشى از اين پروژه ها مثل خط 
انتقال نفت خام سبزآب به تهران و خط انتقال فرآورده هاى نفتى 
از آبادان به اراك و تهران آغاز شده است كه مجموع ارزش اين دو 
ــده است كه خوشبختانه  طرح، حدود يك ميليارد دالر برآورد ش
اخيراً فاينانس خطوط لوله مزبور نهائى شده و اجراى اين طرح ها 

توسط قرارگاه سازندگى خاتم االنبيا (ص) آغاز شده است. 
ــاى نفتى نيز  ــوزه پخش فرآورده ه ــش پروژه هاى ح در بخ
ــور افزايش ظرفيت  ــده به منظ ــرمايه گذارى هاى انجام ش ــا س ب
ــازى كشور، ظرفيت اين بخش از 11/5 ميليارد ليتر به  ذخيره س

14/5 ميليارد ليتر افزايش خواهد يافت. 

مديريت منابع مالى
ــال هاى اخير از تنوع قابل  ــبد منابع مالى شركت طى س س
مالحظه اى برخوردار بوده است. به گفته مهندس ضيغمى بخشى 
از منابع مالى مورد نياز شركت از منابعي غير از منابع داخلى در 
قالب فروش اوراق مشاركت، بخشى ديگر در قالب وام و تسهيالت 
و بخشى از منابع نيز از محل صندوق انرژى به اجراي طرح هاى 
ــت. ضمن اينكه  ــاص يافته اس ــش و پخش اختص صنعت پاالي
قسمت ديگرى از منابع مالى مورد نياز طرح ها نيز توسط يكى از 
شركت هاى تابعه صنعت نفت تامين شده است. مجموعاً در سال 

1388 رقمى بالغ بر 2700 ميليارد تومان در بخش هاى مختلف 
ــرمايه گذارى شده و اين رقم در سال 1389 به  زنجيره صنعت س
3700 ميليارد تومان افزايش يافته است و بر اساس پيش بينى ها 
ــال جارى به حدود 1500  ــرمايه گذارى ها تا پايان س مجموع س

ميليارد تومان بالغ خواهد شد. 
به گفته مديرعامل شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى 
نفتى، سال گذشته بخشى از منابع مورد نياز از محل فروش اوراق 
مشاركت تامين شده است، ضمن اينكه از محل تسهيالت صندوق 
ــركت صورت  ــرژى نيز پرداخت هاى خوبى به طرح هاى اين ش ان
گرفته است و مشخصاً دو طرح پااليشگاه امام خمينى (ره) شازند 

و ستاره خليج فارس از اعتبارات اين بخش استفاده كرده اند. 

هدفمندى و نتايج
به گفته مهندس ضيغمى در 10 ماهه سال جارى در نتيجه 
اجراى طرح هدفمندى يارانه ها كه تعديل مصرف را در خصوص 
بسيارى از حامل هاى انرژى در كشور به همراه داشته است، نتايج 
ــته ايم. مصرف  قابل مالحظه اى در بخش فرآورده هاى نفتى داش
ــال جارى به رقم 9/84 ميليون  گاز مايع در 10 ماهه نخست س
ــيده است، كه در مقايسه با سال گذشته (روزانه  ليتر در روز رس
12/4 ميليون ليتر در روز) كاهشى معادل 19/84 درصد را نشان 
مى دهد. در رابطه با بنزين، مصرف 10 ماهه سال گذشته به طور 
ــه اين رقم در  ــت ك ــط 62/3 ميليون ليتر در روز بوده اس متوس
10ماهه نخست سال جارى به 54/3 ميليون ليتر در روز رسيده 
ــت كه 12/88 درصد كاهش را نشان مى دهد. ميزان كاهش  اس
ــه 3/01 ميليون ليتر در روز و  ــفيد روزان مصرف در مورد نفت س
ــت كه البته اين ميزان  نفت گاز 11/4ميليون ليتر در روز بوده اس
ــرماى شديد هوا و استفاده از سوخت دوم در  كاهش به دليل س
نيروگاه ها بوده است. بر اين اساس، كاهش مصرف نفت گاز بدون 
احتساب نيروگاه ها معادل 16/3 ميليون ليتر در روز (63 ميليون 
ليتر در روز در سال جارى در مقايسه با حدود 79/4 ميليون ليتر 
ــال گذشته) بوده است. در مورد نفت  مصرف روزانه 10 ماهه س
كوره نيز مصرف ما بدون احتساب نيروگاه ها در سال جارى معادل 
ــر در روز در مقابل 14/04 ميليون ليتر در روز   6/65ميليون ليت
ــال گذشته بوده است. اما اين رقم با احتساب نيروگاه ها در  در س
ــال جارى نسبت به سال گذشته افزايش داشته است كه علت  س
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آن سرماى شديد هوا در سال جارى بوده است. 
ــركت ملى پااليش و پخش  ــه گفته رئيس هيأت مديره ش ب
ــور  فرآورده هاى نفتى، با اجراى طرح هدفمندى يارانه ها در كش
ــى رقمى معادل  ــش مصرف فرآورده هاى نفت ــا از محل كاه تنه
5/8 ميليارد دالر صرفه جوئى صورت گرفته است كه از اين رقم 
ــع (284 ميليون دالر)، در بخش  13/3درصد مربوط به گاز ماي
ــفيد 799 ميليون دالر بوده  ــن 900 ميليون دالر و نفت س بنزي

است. 

توسعه زيرساخت هاى سى ان جى
ــاى نفتى طى  ــش فرآورده ه ــش و پخ ــركت ملى پاالي  ش
سال هاى اخير به موازات مسئوليت هاى خود در تامين نياز كشور 
به فرآورده هاى نفتى، مسئوليت توسعه جايگاه هاى سى ان جى را 
نيز عهده دار شده است. به گفته مديرعامل شركت ملي پااليش 
و پخش فرآورده هاي نفتي، در بخش سى ان جى توسعه جايگاه ها 
از 132 جايگاه در سال 1384 آغاز شده و امروز مجموعاً 1826 
ــت بهره بردارى است و اين رقم تا پايان  جايگاه تكميل و در دس

سال به 2هزار جايگاه خواهد رسيد. 
هرچند مشكالت نقدينگى در سرعت اين طرح ها موثر بوده 
ــاس اعالم مهندس ضيغمى با رفع اين مشكل،  ــت، اما بر اس اس

ــال 91 صورت  ــاه تا پايان س ــا تا 2550 جايگ ــعه جايگاه ه توس
ــريح راهبردهاى شركت  خواهد گرفت. مهندس ضيغمى در تش
ــعه جايگاه هاى سى ان جى بر اساس  در اين بخش مى گويد: توس
ــركت توسط  ــركت ملى نفت ايران و به نيابت از آن ش مصوبه ش
شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى صورت مى گيرد. 
ــاس دستور رياست محترم جمهورى، توسعه  ضمن اينكه بر اس
ــت و مراحل  ــا تا 3هزار جايگاه در برنامه قرار گرفته اس جايگاه ه

اخذ مجوزهاى الزم در دست انجام است. 
بر اساس اعالم مدير عامل شركت ملي پااليش و پخش فرآورده 
هاي نفتي ايران با فعاليت هاى انجام شده در ايجاد زيرساخت هاى 
ــور، هم اكنون امكان سوخت گيرى تا مرز 2  ــى ان جى در كش س
ــاعت وجود دارد. اين عدد به معنى  ميليون متر مكعب گاز در س
ــت كه در صورتى كه جايگاه ها به صورت شبانه روزى ارائه  آن اس
ــرز 48 ميليون متر مكعب در روز  ــات كنند، مى توانيم تا م خدم
ــل اختصاص دهيم. اما بديهى  گاز طبيعى را به بخش حمل ونق
است كه كاركرد جايگاه هاى سى ان جى در سطح كشور به صورت 
ــهرها در بقيه نقاط،  ــبانه روزى نبوده و معموال غير از كالن ش ش
ــاس،  ــت و بر اين اس ــاعت اس كاركرد جايگاها روزانه 10-12 س
ميانگين مصرف روزانه گاز طبيعى در بخش حمل و نقل كشور 

معادل 17 ميليون متر مكعب است. 
به گفته معاون وزير نفت در امور پااليش و پخش همان گونه 
كه در سال 1385 مصرف بنزين معادل 77-78 ميليون ليتر 
ــتيم،  بود و وارداتى معادل 27 ميليون ليتر در روز داش
ــاى هدفمندى  ــراى طرح ه ــورت عدم اج در ص
ــرز  ــروز در م ــن، ام ــهميه بندى بنزي و س
ــر در روز  ــرف 120 ميليون ليت مص
ــم، در حالى كه  قرار مى گرفتي
بنزين  مصرف  ــط  متوس
ــال  س در  ــور  كش
از   1390
ابتداى 
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ــت كه  ــادل 60/4 ميليون ليتر در روز بوده اس ــال تا امروز مع س
ــى ان جى را هم به  ــت و حتى اگر س ــف اين رقم اس ــادل نص مع
ــور روزانه  مصارف مزبور اضافه كنيم، مجموع مصرف بنزين كش
رقمى معادل 77 ميليون ليتر در روز خواهد بود كه در مقايسه با 
120 ميليون ليتر، رقم قابل توجه 43 ميليون ليتر در روز تعديل 
ــاهد هستيم. اين در حالى است كه به طور متوسط  مصرف را ش
ــاالنه 800 هزار خودرو جديد به مجموع خودروهاى در حال  س

تردد در كشور افزوده شده است. 

بهره بردارى از طرح هاى حوزه پااليش
ــردارى و افتتاح  ــه روال بهره ب ــاره ب ــدس ضيغمى با اش مهن
ــف بهره بردارى از  ــش پااليش گفت: مراحل مختل طرح هاى بخ
يك طرح پااليشى متناسب با ويژگى هاى آن طوالنى و تابع يك 
فرآيند است. بخش عمده اى از طرح هاى صنعت پااليش كشور در 
حال حاضر داراى پيشرفت بيش از 90 درصد هستند. لذا بعد از 
تكميل طرح، مرحله پيش راه اندازى انجام مى شود كه با توجه به 
عنوان آن، عمًال مدار طرح بسته شده و كار اجرائى براى پيشبرد 
ــود. مرحله پيش راه اندازى بسته به نوع و ابعاد  طرح انجام نمى ش
طرح معموال سه تا 6 ماه طول مى كشد. مرحله راه اندازى بعد از 
اين مرحله حدود سه ماه طول مى كشد. بعد از اين مدت و تثبيت 
ــمى طرح انجام  ــان توليدات، مقدمات الزم براى افتتاح رس جري
مى شود. اين در حالى است كه تكميل طرح عمال حدود يك سال 
پيش صورت گرفته است و به محض اينكه يك پروژه براى پيش 

راه اندازى آماده مى شود به معنى تكميل عمليات ساخت  است. 
همچنين به گفته مهندس ضيغمى از ابتداى سال 90 تاكنون 
ــده است،  حدود 845 كيلومتر خطوط انتقال جديد وارد مدار ش
ــازى نيز در سال 1390 حدود 1/1 ميليارد  در خصوص ذخيره س
بشكه به ظرفيت ذخيره سازى كشور افزوده شده است. طرح هاى 
پااليشى نيز به مرور افتتاح شده و در ايام دهه مبارك فجر چند 
واحد طرح توسعه و بهينه سازى پااليشگاه شهيد تندگويان تهران 
ــامل واحد تصفيه نفت سفيد، واحد  ــود كه ش بهره بردارى مي ش
ــت و مجموعاً معادل 2/4 ميليارد  ــازى اس نفتا و واحد گوگرد س
ــيده است  ــال 1390  به بهره بردارى رس دالر طرح جديد در س
كه از اين رقم حدود 340 ميليارد تومان مربوط به خطوط لوله، 
110 ميليارد مربوط به پخش فرآورده هاى نفتى و 1900ميليارد 

ــت. در  ــوزه صنعت پااليش بوده اس ــا نيز درح ــان از طرح ه توم
ــى ان جى نيز رقمى معادل 3 هزار ميليارد تومان بودجه  بخش س
پيش بينى شده است كه 2 هزار ميليارد تومان از اين رقم تا كنون 
جذب شده است. به گفته مهندس ضيغمى اين رقم 2/4 ميليارد 
دالر مجموعاً قسمتي از زنجيره طرح هائى است كه بخشى از آنها 
ــته و بخشى مربوط به آينده است. در اين رقم اعتبارات  در گذش
ــگاه ستاره خليج فارس گنجانده نشده است و طرح  طرح پااليش

مزبور محل اعتبارات خاص خود را دارد. 

طرح هاى بهينه سازى كيفيت فرآورده هاى نفتى
به گفته مديرعامل شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى 
ــر مربوط به طرح هاى صنعت پااليش  نفتى ايران، مهم ترين خب
كشور در سال آينده، بهره بردارى از طرح هاى بهينه سازى كيفيت 
ــگاه از  ــازى در 7 پااليش ــعه و بنزين س فرآورده هاى نفتى و توس

مجموع 9 پااليشگاه كشور است. 
ــگاه  مهندس ضيغمى در اين خصوص گفت: مثال در پااليش
آبادان در شرايط فعلى امكان توليد بنزين با استاندارد جديد يورو 
معادل 3 ميليون ليتر در روز است و توليد بنزين يورو 2 پااليشگاه 
ــت كه مجموعا به 14  ــز معادل 11/1 ميليون ليتر در روز اس ني
ــال 1394 با اجراى  ــد كه در پايان س ميليون ليتر در روز مى رس
ــه 20/4 ميليون ليتر در روز بنزين يورو 5 خواهد  طرح تثبيت ب
رسيد. در پااليشگاه تهران، امكان توليد فعلى بنزين يورو 4 معادل 
3/3 ميليون ليتر و استاندارد يورو 2 هم معادل 4/5 ميليون ليتر 
ــت. در پااليشگاه امام خمينى (ره) شازند در حال حاضر 5/8  اس
ميليون ليتر توليد روزانه بنزين داريم كه مخلوط يورو 2 و 4 است 
كه تا پايان برنامه پنجم به 15/9 ميليون ليتر در روز خواهد رسيد 
ــورو 4 خواهد بود. نفت گاز  ــتاندارد ي كه كل بنزين آن داراى اس
ــى از مهم ترين مالحظات موجود  ــوخت نيز يك و كيفيت اين س
ــگاه  ــت. در حال حاضر نفت گاز توليدى پااليش در اين بخش اس
ــت كه تا پايان  آبادان حدود 21 ميليون ليتر نفت گاز معمولى اس
ــدات تماماً به يورو  ــه پنجم با اجراى طرح تثبيت اين تولي برنام
ــگاه تهران تا پايان سال 1391  ــد. در پااليش 5 تبديل خواهد ش
رقمى معادل 11/5 ميليون ليتر نفت گاز يورو 5 خواهيم داشت. 
در اراك ميزان توليد 12 ميليون ليتر است كه به 11/2 ميليون 
ليتر نفت گاز يورو 4 خواهد رسيد. در بندر عباس 16 ميليون ليتر 
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نفت گاز معمولى داريم كه در پايان سال 1392 به 8 ميليون ليتر 
ــيد كه براى  نفت گاز يورو 4 و مابقى نفت گاز يورو 2 خواهيم رس
ــود. در الوان هم  ــل اين ميزان هم بايد طرح تبديل اجرا ش تبدي
ــاز معمولى داريم كه در پايان  ــال حدود 2 ميليون ليتر نفت گ فع
ــال 1391 به2/2 ميليون ليتر نفت گاز يورو 4 خواهيم رسيد.  س
در برخى پااليشگاه ها نيز مانند تبريز و شيراز اجراى طرح ارتقاى 
ــى (شهريار و  كيفيت توليدات به اجراى طرح هاى جديد پااليش
ــت. در حال حاضر مجموعاً حدود  ــگاه پارس) وابسته اس پااليش
ــن و 96 ميليون ليتر نفت گاز  ــون ليتر توليد بنزي 60 -55 ميلي
داريم كه در پايان سال 1391 بنزين معمولي حدود 6/8 ميليون 
ليتر و بنزين يورو4 معادل 52 ميليون ليتر خواهد بود. در پايان 
ــادل 67/7 ميليون ليتر در روز و  ــه پنجم بنزين يورو 4 مع برنام
ــيد و  بنزين معمولى به حدود 13 ميليون ليتر در روز خواهد رس
گازوئيل نيز در پايان سال 91 از 96 ميليون ليتر فعلى به 32/8 
ميليون ليتر گازوئيل يورو 4 و 64 ميليون ليتر نفت گاز معمولى 
ــطح كالنشهرها به  ــيد. اين ميزان نفت گاز بايد در س خواهد رس
گونه اى توزيع شود كه ناوگان حمل و نقل عمومى از آن استفاده 
ــد. همچنين در پايان برنامه پنجم 97 ميليون ليتر گازوئيل  كنن
با كيفيت يورو 4 و يورو 5 و 16 ميليون ليتر گازوئيل با كيفيت 

يورو 2 خواهيم داشت. 
همچنين به گفته مهندس ضيغمى با بهره بردارى از طرح هاى 
جديد توسعه در پااليشگاه هاى امام خمينى (ره) شازند و شهيد 

تندگويان تهران توليد سوخت جت (ATK) با استاندارد يورو 5 
و يورو 4 به بيش از مصرف داخلى خواهد رسيد. 

به گفته مديرعامل شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى 
ــى مورد نياز اقدامات خوبى طى  نفتى در حوزه تامين منابع مال
هفته هاى اخير انجام شده است. در اين راستا مبلغ 200 ميليون 
ــركت نيكو به طرح پااليشگاه ستاره خليج فارس  يورو توسط ش
اختصاص يافته است كه يكصد ميليون يورو از آن پرداخت شده و 
مابقى نيز به زودى پرداخت خواهد شد. ضمن اينكه سال گذشته 
نيز اين شركت 500-600 ميليون يورو منابع مالى مورد نياز طرح 
ستاره خليج فارس را تامين كرده است. در خصوص اجراى طرح 
تثبيت در پااليشگاه آبادان قراردادى با مبلغ 2/5 ميليارد يورو به 
امضا رسيده است و تامين منابع مورد نياز آن با پيگيرى هاى وزير 
محترم نفت سرعت خوبى پيدا كرده است. در زمينه تامين منابع 
مورد نياز طرح بهينه سازى پااليشگاه اصفهان با ارزش 3/5 ميليارد 
دالر نيز پيگيرى هاى الزم انجام شده است كه 600-700 ميليون 
دالر آن تاكنون تامين شده است. ضمنا با پيمانكار مذاكرات الزم 
انجام شده است كه عالوه بر فاينانس مابقى اعتبارات طرح، ضمن 
ايجاد كنسرسيومى با شركت هاى موجود، ادامه عمليات اجرائى 
ــانند. در خصوص پروژه ستاره خليج فارس  طرح را به انجام برس
تاكنون 1/5 ميليارد دالر هزينه شده است و 48 درصد پيشرفت 
داشته است. ضمن اينكه 1/5-2 ميليارد دالر ديگر نيز هزينه نياز 
ــط وزير محترم نفت براى تامين  دارد كه پيگيرى هاى الزم توس
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آن در دست انجام است. 
ــركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى  مديرعامل ش
ــوخت هاى يورو 4 و يورو 5 در سطح  در خصوص نحوه توزيع س
كشور گفت: اولويت عمده در اين موضوع به كالنشهرها اختصاص 
دارد و به اين منظور تمهيدات خاصى براى انتقال و ذخيره سازى 
ــت  ــك كيفيت در مخازن صورت گرفته اس ــوخت ها به تفكي س
ــركت ملى پخش  ــوى ش كه البته پيش بينى اقدامات الزم از س

فرآورده هاى نفتى در اين زمينه شده است. 

صادرات فرآورده هاى نفتى
ــال 1390 با بهره بردارى از  صادرات فرآورده هاى نفتى در س
ــعه در پااليشگاه ها، وارد فاز جديدى شده  طرح هاى جديد توس
ــبك و  ــت. به گفته مهندس ضيغمى صادرات انواع نفتاى س اس
ــنگين در نه ماهه نخست سال 1390 معادل يك ميليون تن  س
و ارزش مالى اين ميزان صادرات معادل 952 ميليون دالر بوده 
است. صادرات نفت گاز نيز در سال گذشته معادل 137 هزار تن 
ــت كه اين رقم در 10 ماهه نخست سال جارى به 620  بوده اس
ــت. همچنين ارزش اين ميزان صادرات در  ــيده اس هزار تن رس
ــال جارى به 615 ميليون دالر بالغ شده است كه در مقايسه  س
ــته،  ــال گذش ــا 95 ميليون دالر درآمد صادرات نفت گاز در س ب
ــفيد سال  ــان مى دهد. در بخش نفت س ــى فزاينده را نش جهش
گذشته صادراتى نداشته ايم، با اين حال صادرات اين فرآورده در 
سال جارى به 78 هزار تن رسيده است كه 73 ميليون دالر ارزش 
ــفيد بوده است. در بخش بانكرينگ  اين ميزان صادرات نفت س
ــوخت تحويل داده ايم كه اين رقم  نيز امسال 1/7 ميليون تن س

ــت كه البته  ــته معادل 1/9 ميليون تن بوده اس ــال گذش در س
ــانات ارزى از عمده ترين داليل كاهش اين رقم بوده است.  نوس
ــمول بانكرينگ قرار  ضمن اينكه 29 هزار تن نفت گاز نيز در ش
داشته است. صادرات نفت كوره كشور نيز در سال 1390 معادل 
ــت. بر اساس آمارهاى سال گذشته، ما  9/8 ميليون تن بوده اس
ــط روزانه حدود 1/5 ميليون ليتر براى فصل سرد  به طور متوس
ــال جارى به صادرات  ــل وارد كرده ايم كه اين روند در س گازوئي
تبديل شده است. مجموع اين ارقام در شرايطى است كه امسال 
ــتر در  ــارد ليتر نفت كوره و 2 ميليارد ليتر نفت گاز بيش 3 ميلي

مقايسه با سال گذشته تحويل نيروگاه ها شده است. 
ــش فرآورده هاى  ــش و پخ ــى پاالي ــركت مل مديرعامل ش
ــوى  ــده از س نفتى ايران در خصوص اثرات تحريم هاى وضع ش
ــورها بر روند صادرات فرآورده هاى نفتى كشور گفت:  برخى كش
ــت كه تحت تاثير  ــا ارتباطات تجارى مستحكم تر از اين اس قطع
ــتريان ما تنها به  اقدامات تبليغاتى برخى افراد قرار بگيرد و مش
ــند و سازوكارهاى الزم براى عدم  تامين نيازهاى خود مى انديش

تاثيرپذيرى از اين اقدامات نيز وجود دارد. 
ــادرات بنزين گفت: روند  ــدس ضيغمى در خصوص ص مهن
صادرات بنزين با بهره بردارى از طرح هاى جديد پااليشى كشور 
و ايجاد ظرفيت هاى توليدى در اين بخش هماهنگ شده است. 
با اين حال نفتائى كه هم اكنون در برنامه صادراتى شركت قرار 
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ــت و اين نفتاى مازاد  دارد، پايه اصلى توليد بنزين اس
كه بخش عمده آن نفتاى سبك است، بعد از صادرات 
ــورت بنزين  ــاال مخلوط و به ص ــا اكتان ب ــا بنزين ب ب
ــود. ضمن اينكه نفتاى سنگين  معمولى مصرف مى ش
ــراى توليد برخى  ــيمى ب هم در قالب خوراك پتروش
محصوالت پتروشيميائى مورد استفاده قرار مى گيرد. 
ــى در خصوص صادرات خود بنزين با توجه به آمار  ول
ــور در  توليد بيش از 132 ميليون ليتر بنزين در كش
ــز با توجه به اينكه در آن زمان  آينده اى نزديك، و ني
ــور حداكثر معادل 70 ميليون ليتر  مصرف بنزين كش
ــبي ايجاد  در روز خواهد بود، ظرفيت صادراتي مناس

خواهد شد. 
مهندس ضيغمي با اشاره به تقاضاي قابل توجه فرآورده هاي 
ــاي جهاني گفت: در حال حاضر مازاد توليد  نفتي ايران دربازاره
فعلى گازوئيل را تا سال آينده از ما خريدارى كرده اند. مازاد نفت 
ــوخت هواپيما نيز پيش فروش شده  ــى از مازاد س سفيد و بخش
ــور،  ــت. در خصوص مازوت هم عالوه بر مصارف صنعتى كش اس
ــون تن مازاد داريم كه 10 ميليون تن آن براى صادرات  20 ميلي
ــت. در مورد بنزين با بهره بردارى از طرح هاى  اختصاص يافته اس
جديد از اواسط سال 1391 به عرصه صادرات وارد خواهيم شد. در 
اين بخش، در حال حاضر تقريباً مصرف معادل 59/7 ميليون ليتر 
در روز است كه توليد بنزين كشور نيز در همين حدود است و با 
بهره بردارى از طرح هاى آتى به ترتيب شامل تهران، آبادان، شازند 
ــال آينده در شهرهاى تبريز، اصفهان و  و الوان و در نيمه دوم س

بندرعباس، سال آينده به 70 ميليون ليتر در روز خواهيم رسيد. 
در زمينه نفت گاز در حال حاضر توليد تقريباً با مصرف برابر 
ــت و در زمينه نفت سفيد و  و معادل 95 ميليون ليتر در روز اس
ــوخت جت مازاد داريم كه صادر مى شود. در بخش نفت كوره  س
هم 90 ميليون ليتر توليد داريم كه 45 ميليون ليتر آن مصرف 

و مابقى صادر مى شود. 
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تنها فعاالن حوزه توزيع سوخت و به عبارت دقيق تر، متخصصان 
ــى ان جى مى توانند حدس بزنند كه برنامه ريزى براى  صنعت س
ايجاد ظرفيت سوخت گيرى به ميزان 50 ميليون متر مكعب گاز 
ــرده در بخش حمل ونقل در كشورى به وسعت ايران  طبيعى فش
ــت. نكته مهم تر اما مربوط به  مستلزم تحقق چه فرآيندهائى اس
زمانى است كه اين ميزان ظرفيت عمًال  تحقق يابد. مفهوم ساده 
تحقق اين رقم در بخش سى ان جى مى تواند ايجاد پتانسيل براى 
صرفه جوئى 50 ميليون ليتر بنزين در روز باشد؛ رقمى نزديك به 
تمامى بنزين توليد شده در پااليشگاه هاى كشور در حال حاضر. 
ــى و ششمين جايگاه  ــتصد و س بهره بردارى از يكهزار و هش
ــور، ظرفيت سوخت گيرى اين حامل پاكيزه و  سى ان جى در كش
اقتصادى انرژى در ايران را در هفته سوم اسفندماه به 50 ميليون 
متر مكعب در روز رساند. برآوردها حاكى است تعداد جايگاه هاى 
سى ان جى تا پايان اسفندماه ركورد دو هزار را ثبت خواهد كرد. بر 
اساس برنامه ريزى هاى انجام شده، تعداد جايگاه هاى سى ان جى در 
پايان سال آينده به رقمى حدود 2500 باب افزايش خواهد يافت. 

سى ان جى، بازى برد - برد 
ــال هاى  ــى ان جى به عنوان جايگزينى براى بنزين طى س س
اخير جايگاه خود در تامين سوخت خودروهاى سبك را به خوبى 

تثبيت كرده است. گاز طبيعى فشرده شده عالوه بر سازگارى بيشتر 
با محيط زيست به دليل انتشار كمتر آالينده در مقايسه با فرآورد هاى 
ــد درصدى مصرف كنندگان  نفتى، توانست وابستگى تقريبا يكص
ــيب پذيرى  ــكسته و از اين طريق، ريسك آس ايرانى به بنزين را ش
ــى از اين منظر را در ابعاد قابل مالحظه اى كاهش دهد.  اقتصاد مل
در اين راستا عالوه بر ايجاد جايگزينى مناسب براى بنزين در حوزه 
مصرف، امكان سياست گزارى در بخش مصرف بنزين موتور و تعديل 
ــنتى در اين بخش كه بر اساس آن عرضه ، راه  جهت گيرى هاى س

تامين صرف تقاضا را در پيش گرفته بود ايجاد شد. 
ــى و ششمين جايگاه  ــتصد و س بهره بردارى از يكهزار و هش
ــى ان جى در كشور، جايگاه چهارم از نظر تعداد جايگاه را براى  س
ــطح بين المللى ايجاد كرده است.  صنعت سى ان جى ايران در س
اين در شرايطى است كه با بهره بردارى از ظرفيت هاى برنامه ريزى 
ــال  ــتيابى به اهداف مقرر برنامه در س ــده در اين بخش و دس ش
ــبكه سى ان جى  آينده، ايران رتبه دومين دارنده گسترده ترين ش
ــاص خواهد داد. همچنين برخوردارى 2/8  دنيا را به خود اختص
ميليون خودرو از امكان استفاده از سى ان جى، رتبه ايران در ميان 
ــوز را به جايگاه دوم بعد از  ــورهاى دارنده خودروهاى گازس كش
ــانده و با تداوم روند فعلى  ــان (2/85 ميليون خودرو) رس پاكست
ــورمان  ــده اى نزديك، رتبه نخست در اين بخش را به كش در آين

اختصاص خواهد داد. 
ــده و پايدار صنعت سى ان جى در ايران  رشد برنامه ريزى ش
را بايد نمونه اى كامل از يك برنامه ريزى دقيق براى احراز هدفى 
ــو در سايه برنامه ريزى و اجراى  ملى دانست. هدفى كه از يك س
گام به گام و مستمر در شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى 
نفتى ايران به اهداف كالن خود دست پيدا كرد و از سوى ديگر، 
ضمن كاهش آسيب پذيرى اقتصاد ملى از ناحيه وابستگى شديد 
به بنزين و ايجاد ميلياردها دالر صرفه جوئى ساالنه در هزينه هاى 
ملى، زمينه اى نوين در فعاليت هاى حوزه صنعت با هزاران فرصت 

شغلى جديد براى اقتصاد ايران به همراه داشت. 

در  است.  رشد  حال  در  سرعت  به  ايران  سى ان جى  صنعت 
بخش  سوخت  سبد  دور،  چندان  نه  گذشته اى  در  كه  شرايطى 
حمل و نقل سبك در ايران تقريبا به طور كامل به بنزين وابسته 
ملى  شركت  سوى  از  سوخت  سبد  سازى  متنوع  راهبرد  بود، 
پااليش و  پخش به اجرا درآمد تا گاز طبيعى فشرده شده، جاى 

خود را در سبد سوخت خودروهاى سبك باز كند. 
جديد  ركوردهاى  ثبت  آستانه  به  امروز  سى ان جى  صنعت 

جهانى در اين حوزه رسيده است. 
گزارش كوتاه فرآيند نو از تازه ترين تحوالت اين بخش را 

مى خوانيد. 

صنعت سى ان جى ايران ركوردهاى جهانى را هدف گرفته است:

محصول دو فاز پارس جنوبى؛ 
در نازل هاى سى ان جى
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در اقتصاد ايران به دليل وجود منابع عظيم نفت و گاز و قابليت دسترسي آسان به اين منابع در برآوردهاي 
اقتصادي، هزينه انرژي در مقايسه با ساير هزينه ها همواره ناچيز بوده است. ساالنه بخش عظيمي از منابع كشور 
براي اعطاي يارانه مسقيم و غير مستقيم به حامل هاي انرژي اختصاص يافته، اما نتايج مطلوبي از آن حاصل نشده 

است. 
اجراي طرح هدفمندي را بايد نقطه پاياني بر روند اتالف منابع ملي در بخش انرژي و آغازي بر تخصيص صحيح 
منابع دانست. حوزه مصرف فرآورده هاي نفتي را بايد مهم ترين نمود اصالح اين روند در اقتصاد ايران دانست كه اصالح 

راهبردي آن، منافع متعدد و چندگانه اي را براي اقتصاد ايران به همراه داشت. 
فرآيند نو در اين گزارش به بررسي برخي از مهم ترين ابعاد اقتصادي و زيست محيطي اجراي طرح هدفمندي 

يارانه ها در دوره يك ساله بعد از اجراي آن پرداخته است. 

گزارش تحليلي فرآيند نو از دستاورد طرح هاي سامانه هوشمند 
سوخت و هدفمندسازي يارانه ها در بخش فرآورده هاى نفتى

ميلياردها دالر از منابع ملي 
در خزانه ماند
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ــوان يكي از  ــاي انرژي به عن ــه حامل ه ــازي ياران هدفمندس
ــع عادالنه يارانه ها،  ــت هاي مهم دولت، منافعي چون توزي سياس
ــاء بهره وري انرژي، كمك به  افزايش كارآمدي اقتصاد ملي وارتق
بازتوزيع درآمد در دهك هاي مختلف جامعه، عدم تخصيص مبالغ 
ــار بر  ــور به واردات و كاهش فش قابل توجهي از منابع ارزي كش
بودجه عمومي دولت و تورم هاي ناشي از كسري بودجه، جلوگيري 
از قاچاق فرآورده هاي نفتي، كاهش آلودگي محيط زيست، كاهش 
ــت فروش و  ــل افزايش قيم ــب درآمد از مح ــالف منابع، كس ات

صرفه جوئي حاصل از كاهش مصرف را در برداشته است. 

دستاوردهاي قانون هدفمند سازي يارانه ها:
به رغم آثار مثبت اجراي سامانه هوشمند سوخت از تيرماه 
مصرف  كردن  قانونمند  و  ساماندهي  شناسائي،  در  سال 1386 
و  پراكندگي  گستردگي،  علت  به  نقل،  و  حمل  بخش  سوخت 
فراگير بودن ساير بخش هاي مصرف (كشاورزي، حرارتي، صنعتي، 
...) و عدم امكان اعمال كنترل مشابه بر آنها،  اداري، تجاري و 
افزايش بي رويه تقاضا در ساير بخش هاي مصرف را شاهد بوديم. 

ــر اينكه  ــالوه ب ــا ع ــازي يارانه ه ــون هدفمندس ــراي قان اج
ــت هاي اعمال شده در بخش حمل و نقل (سهميه بندي با  سياس
استفاده از سامانه هوشمند سوخت) را تحكيم بخشيد، گام مهمى 
ــتاي بهينه سازي و كاهش مصرف سوخت و جلوگيري از  در راس
هدرروي و قاچاق فرآورده هاي نفتي بود. ضمن اينكه آثار و تبعات 
ــدن قيمت حامل هاي انرژي  غير قابل انكاري از جمله منطقي ش
ــش قابل توجه اختالف قيمت  ــه ويژه فرآورده هاي نفتي و كاه ب
سوخت در دو سوي مرزهاي كشور، افزايش هزينه قاچاق سوخت 
ــت كاهش اختالف قيمت به  ــش تمايل قاچاقچيان به عل و كاه
ــاز مايع، بازنگري و  ــن موتور، نفت كوره و گ ــژه در مورد بنزي وي
ــات و صنايع پرمصرف،  ــد توليد در كارخانج ــازي فرآين بهينه س

ــن جهت كاهش مصرف  ــاء فن آوري هاي نوي به كارگيري و ارتق
انرژي توسط مصرف كنندگان عمده و جزء، توجه ويژه سازندگان 
ــه رعايت مبحث 19 مقررات  ــت اندركاران بخش مسكن ب و دس
ملي ساختمان، از رده خارج شدن وسائط نقليه عمومي شخصي 
ــوده و يا داراي مصرف سوخت زياد و جايگزيني خودروهاي  فرس
كم مصرف، استفاده بيشتر از وسائط نقليه عمومي (مترو، اتوبوس 
ــن از جمله خريد  ــي نوي ــاي ارتباط ــتفاده از فن آوري ه و ...) اس

اينترنتي و پرداخت الكترونيك را به دنبال داشته است. 
سياست گزاري  در  اساسي  نقشي  سوخت  هوشمند  سامانه 
كالن مديريت و كنترل مصرف سوخت بخش حمل و نقل كشور 
داشته و ضمن ايجاد بستري مطمئن، امكان عرضه چندنرخي 
بنزين موتور و نفت گاز در اين بخش را در راستاي اجراي موفق 
قانون هدفمندسازي يارانه ها فراهم نموده است و عرضه هريك از 
فرآورده هاي مذكور با 3 نرخ را مديريت مي كند. از مزاياي ديگر 
سامانه هوشمند سوخت، ايجاد بانك اطالعاتي خودروها است كه 
با اجراي آن، ضمن پااليش و به روزرساني اطالعات خودروها و 
مالكين آنها، بانك جامع اطالعات وسايط نقليه به تفكيك انواع 
كاربردي (كه در نوع خود بي نظير است) مورد استفاده متوليان 

امر قرار مي گيرد. 
همچنين كاهش مصرف فرآورده هاي نفتي و كاهش واردات 
پيگيري  جهت  نفت  وزارت  براي  مناسب  فرصتي  آن،  از  ناشي 
طرح هاي بنزين سازي و بهينه سازي پااليشگاه ها وارتقاء كيفيت 
فرآورده هاي نفتي منطبق با استانداردهاي يورو 4 و 5 اروپائي 
ايجاد كرد، به گونه اي كه توليد فرآورده هاي سنگين تر مانند نفت 
كوره كاهش و توليد فرآورده هاي سبك تر و با ارزش افزوده بيشتر 

مانند بنزين موتور و سوخت هواپيما افزايش خواهد يافت. 
بر اساس گزارش شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
سامانه  پياده سازي  عدم  صورت  در  يك)  شماره  (نمودار  نفتي 
يارانه ها  هدفمند سازي  قانون  اجراي  عدم  و  سوخت  هوشمند 
مصرف پيش بيني شده بنزين موتور از 81/9 ميليون ليتر در 
سال 1386 به 119/2 ميليون ليتر در روز در سال جاري افزايش 
مي يافت كه نظر به توليد محدود اين فرآورده در كشور ناچار به 
واردات 65 ميليون ليتر بنزين موتور در مقطع مذكور و تامين 
منابع ارزي آن به ميزان حدود 38 ميليارد دالر بوديم، حال آنكه 
با تحقق موارد فوق، مصرف بنزين به حدود 60/4 ميليون ليتردر 

كاهش مصرف فرآورده هاي نفتي، 
فرصتي مناسب براي وزارت نفت جهت پيگيري 

طرح هاي بنزين سازي و بهينه سازي پااليشگاه ها وارتقاء 
كيفيت فرآورده هاي نفتي منطبق با استانداردهاي 

يورو 4 و 5 اروپائي ايجاد كرد
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نمودار شماره يك- مصرف بنزين موتور در مدت سهميه بندى در مقايسه با عدم اجراى سهميه بندى و هدفمندسازى يارانه ها

روز كاهش يافته است. 
يارانه ها،  هدفمندسازي  قانون  اجراي  واسطه  به  همچنين 
روند كاهشي مصرف سوخت ادامه يافت؛ به طوري كه با مقايسه 
وضعيت مصرف در12 ماهه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها 
با دوره مشابه سال قبل، كاهش 5/3 درصدي در مصرف بنزين 

رقم خورده است. (جدول شماره يك)
بر اساس ارقام اين جدول، مقايسه مصرف ساير فرآورده ها از 
جمله نفت گاز، نفت سفيد، گازمايع و نفت كوره با مصرف دوره 
قبل نيز حكايت از كاهش به ترتيب 9/6، 17/2، 13/3 و 39/4 
درصدي در مصرف اين فرآورده ها در مقايسه با مدت مشابه سال 

قبل دارد. 

جدول 1- وضعيت مصرف فرآورده هاي نفتي در 12 ماهه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها درمقايسه با مدت مشابه دوره قبل

مصرف در مدت فرآورده
اجراي قانون هدفمندي

مصرف در مدت 
درصد كاهش / افزايشمشابه دوره قبل

13/3-1112/8گاز مايع

5/3-59/262/5بنزين موتور

17/2-12/715/4نفت سفيد

9/6-73/381/1نفت گاز بدون احتساب ارسالي به نيروگاه ها

39/4-10/918نفت كوره بدون احتساب ارسالي به نيروگاه ها

در صورت عدم پياده سازي سامانه هوشمند سوخت 
و عدم اجراي قانون هدفمندي، مصرف بنزين موتور 
به 119/2 ميليون ليتر در روز در سال جاري افزايش 

مي يافت كه نظر به توليد محدود اين فرآورده در كشور 
ناچار به تامين منابع ارزي آن به ميزان حدود 38 ميليارد 

دالر جهت واردات بوديم.
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برآورد مقادير كاهش آالينده ها در نتيجه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها 
طي دوره 89/9/28 - 90/9/30 (ارقام به تن)

آالينده ها
CO2NOxSOxHCCOPM10PM2.5سوخت

557478214131707205191854737973بنزين

716646018506328482687124289210396گازوئيل

تاثير هدفمندي بر حفظ محيط زيست
ــطه  ــدن قانون هدفمندي يارانه ها به واس پيش از اجرائي ش
مصرف فزاينده فرآورده هاي نفتي در كشور، ساالنه ميليون ها تن 
آالينده، كيفيت محيط زيست بخصوص در شهرهاى بزرگ كشور 

را تحت تاثيرات منفي خود قرار مي داد. 
ــازي يارانه ها و ادامه روند كاهشي  با اجراي قانون هدفمندس
ــزان اين آالينده ها به ميزان  ــرف بنزين موتور و گازوئيل، مي مص

قابل توجهي كاهش يافت، به طوري كه ميزان آالينده 
ــال پس از  ــد كربن (CO)، يك س مونوكسي

اجراي اين قانون بيش از 428 هزار تن 
كاهش يافته است. 

ــاس اين گزارش همچنين حجم ساير آالينده ها نظير  بر اس
ــولفور، هيدروكسيدكربن، منوكسيد كربن و ذرات  دي اكسيد س
ــي داشته اند، به طوري كه طي  معلق در اين مدت روندي كاهش
ــاله مزبور، انتشار گاز سمي دي اكسيد كربن حدود  دوره يك س

12 ميليون و 750 هزار تن كاهش داشته است. 
ــاه 89 تا 30  ــث (28 آذر م ــي دوره مورد بح ــن ط همچني
ــال جاري) 32 هزار و 637 تن گاز  NOx(اكسيدهاي  آذرماه س
ــن گاز Sox(اكسيدهاي  ــروژن)، 33 هزار و 500 ت نيت
 HC ــن گاز ــش از 47 هزار ت ــرد) و بي گوگ
ــاير  وس نسوخته)  (هيدروكربورهاي 
ذرات معلق نيز بيش از 350 تن 

كاهش يافته است. 
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در دهه فجر سال جارى و جشن هاى سى و سومين سالگرد 
پيروزى انقالب اسالمى - در سالى كه از سوى مقام معظم رهبرى 
سال جهاد اقتصادى خوانده شده است - صنعت پااليش و پخش 
كشور شاهد به ثمر نشستن ميلياردها دالر سرمايه گذارى انجام 

شده در بخش هاى مختلف بوده است. 
گزارش فرآيند نواز مهم ترين طرح هاي بهره برداري شده 

در دهه فجر سال جاري را مي خوانيد. 

در سال جهاد اقتصادي و همزمان با دهه فجر صورت گرفت

بهره برداري از ميلياردها دالر 
سرمايه گذاري جديد در صنعت 
پااليش و پخش

شركت  راهبردى  پروژه   40 از  بيش  از  بهره بردارى 
ملى پااليش و پخش با ارزشى بالغ بر 48 هزار ميليارد 
ريال نتيجه سال ها برنامه ريزى و جهاد شبانه روزى هزاران 
نفر از مهندسان، مديران و كارشناسان صنعت پااليش و 
پخش است كه به تكميل شبكه گسترده توليد و توزيع 
فرآورده هاى نفتى در كشور و ايجاد زمينه هاى الزم براى 
حضور پررنگ ايران در بازارهاى جهانى فرآورده هاى نفتى 

منجر شده است.  

طرح هاى پااليشى
از مهم ترين طرح هاى پااليشى كه در دهه فجر امسال 
به بهره بردارى رسيد طرح ملى بهينه سازى فرآيند و بهبود 
كيفيت فرآورد هاى پااليشگاه شهيد تندگويان تهران است 
سفيد  نفت  و  گازوئيل  كيفيت  طرح،  اين  افتتاح  با  كه 

توليدى اين پااليشگاه به استاندارد يورو 5 ارتقاء يافت.
طرح  در  سبك  نفتاى  تصفيه  واحد  از  بهره بردارى 
بهبود  منظور  به  تندگويان  شهيد  پااليشگاه  بنزين سازى 
است  ديگرى  مهم  پااليشى  طرح  توليدى  بنزين  كيفيت 

كه در اين ايام مورد بهره بردارى قرار گرفت. 
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تكميلى  واحدهاى  از  بهره بردارى  ادامه  در  اين،  بر  عالوه 
شازند  خمينى (ره)  امام  پااليشگاه  بهينه سازى  و  توسعه  طرح 
واحدهاى توليد هيدروژن، تصفيه نفت سفيد، بويلرها و مولدهاى 

گازى و بخارى و آمين اين طرح به بهره بردارى رسيد. 
در  ليتر  هزار   720 بالقوه  ظرفيت  با  جت  سوخت  توليد 
پااليشگاه كرمانشاه به منظور تامين نياز استان هاى غرب كشور 
و  پااليش  ملى  شركت  در  پااليش  حوزه  مهم  طرح  ديگر  نيز 

پخش فرآورده هاى نفتى است. 

بخش انتقال
ــواد نفتى از  ــاخت هاى مطمئن براى انتقال م ــاد زيرس ايج
ــت هاى مهم شركت  طريق خطوط لوله يكى از اهداف و سياس
ــت. يكى از  ــش فرآورده هاى نفتى ايران اس ــى پااليش وپخ مل
ــش انتقال كه در دهه فجر  ــركت در بخ مهم ترين پروژه هاى ش
ــيد، طرح احداث خطوط انتقال  سال جارى به بهره بردارى رس
نفت خام و فرآورده آبادان ماهشهر است كه با بهره بردارى از آن 

عالوه بر جمع آورى خطوط لوله قديمى آبادان ماهشهر ظرفيت 
ــش و آثار تخريبى  ــام و فرآورده هاى نفتى افزاي انتقال نفت خ

محيط زيست كاهش مى يابد. 
ــال جارى با  ــه در پانزدهمين روز بهمن ماه س ــن طرح ك اي
ــركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى  حضور مديران ش
ــتان ماهشهر به  ــتانى و مسئوالن شهرس و جمعى از مديران اس
ــيد، شامل يك خط لوله 16 اينچ به طول 102  بهره بردارى رس
كيلومتر است كه قابليت انتقال روزانه 130 هزار بشكه فرآورده 
را دارد. همچنين خط لوله 24 اينچ به طول 96 كيلومتر بخشى 
ديگر از اين طرح است كه امكان انتقال 200 هزار بشكه نفت در 
روز را داراست. پيش تر طرح خط لوله 16 اينچ انتقال فرآورده 
ــكه در روز در اين مسير به بهره بردارى  با ظرفيت 110 هزار بش
ــال  ــيده و جايگزين خط لوله قديمى با عمر بيش از 45 س رس
ــده بود. احداث اين خطوط جديد مجموعاً با سرمايه گذارى  ش

معادل 1200 ميليارد ريال انجام شده است. 
احداث خطوط مزبور با هدف انتقال نفت خام، فرآورده هاى 
نفتى (بنزين، گازوئيل و نفت سفيد) و محصوالت يك بار پااليش 
شده نفتى خوراك پتروشيمى (ORD) از محل تلمبه خانه هاى 
ماهشهر تا پااليشگاه آبادان و بالعكس پس از درخواست شركت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ايران و تصويب هيئت مديره شركت 
ــركت ملى  ــى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران به ش مل

مهندسى و ساختمان نفت ايران واگذار شد. 
ــچ ــرآورده 12 اين ــال ف ــه انتق ــوط لول ــر خط ــر مسي تغيي

يكى از مهم ترين پروژه هاى شركت طرح احداث خطوط 
انتقال نفت خام و فرآورده آبادان ماهشهر است كه با 
بهره بردارى از آن عالوه بر جمع آورى خطوط لوله 
قديمى، ظرفيت انتقال نفت خام و فرآورده هاى نفتى 
افزايش و آثار تخريبى محيط زيست كاهش مى يابد
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ــهر   آبادان / نظاميه اهواز، 16 و 10 اينچ اهواز/رى در محدوده ش
ــرآورده 14 و 16 اينچ  ــه انتقال نفت خام و ف ــوط لول اراك و خط
ــر طرح هاى مورد بهره بردارى در دهه فجر  رى / تبريز نيز از ديگ

سال جارى هستند. 
ــكله  ــى اس ــاى نفت ــال فرآورده ه ــت انتق ــش ظرفي افزاي
ــا بهره بردارى  ــوالد و اجراى خط 20 اينچ ب ــهيد رجائى و ف ش
ــكله هاى  اس ــادرات/واردات  ص ــيسات  تاس ــعه  توس ــروژه  پ از 
ــهيد رجائى/فوالد طرح ديگر حوزه انتقال فرآورده هاى نفتى  ش

است كه در دهه فجر سال جارى به بهره بردارى رسيد. 

افزايش ظرفيت ذخيره سازى
توسعه ظرفيت هاى ذخيره سازى فرآورده هاى نفتى و تامين 
ــوخت در سطح كشور با هدف افزايش قابليت اتكاى  و توزيع س
شبكه انتقال و توزيع فرآورده هاى نفتى در سراسر كشور است. 
ــركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى  در اين زمينه ش
ــارى با بهره بردارى از 6 پروژه در  ــال ج در روزهاى دهه فجر س
ــهرهاى آبادان، بندرعباس، اهواز، بجنورد، زاهدان و لرستان  ش
ــازى فرآورده هاى نفتى را به ميزان 300 هزار  ظرفيت ذخيره س
متر مكعب افزايش داد. به اين ارقام بايد نوسازى 11 مخزن در 

پااليشگاه آبادان را نيز افزود. 
افتتاح بخش دريائى طرح ساماندهى بندرصادراتى ماهشهر 
ــكله از ديگر طرح هاى مهم شركت ملى پااليش و  ــامل 6 اس ش

پخش فرآورده هاي نفتي است كه با افتتاح آن عالوه بر احداث 
ــازى حدود 2 ميليون بشكه نفت  مخازن جديد جهت ذخيره س
ــكه بنزين و  ــكه گازوئيل و 500 هزار بش كوره، يك ميليون بش
ــكله صادراتى گوگرد و ايجاد تسهيالت جهت ارائه خدمات  اس
سوخت رسانى به كشتى ها (Bunkering)، تاسيسات موجود 
ــن طرح كه در پانزدهمين روز  ــود. اي در اين بندر روزآمد مى ش
بهمن ماه به بهره بردارى رسيد، با سرمايه گذارى به ارزش 600 
ــامل شش  ميليارد ريال و 15 ميليون يورو به اجرا درآمده و ش

اسكله است. 
ــه محصوالت نفتى به روش  ــش توان بارگيرى و تخلي افزاي
ــت پهلودهى  ــكله ها براى قابلي ــازى اس ــن و مطمئن، نوس ايم
ــكله ها و  ــى در بندرگاه و تجهيز اس ــزار تن ــتى هاى 80 ه كش
ــرفته از ديگر  ــيستم هاى كنترل پيش ــات فرآيندى به س عملي

ويژگى هاى اين طرح است. 

بهره بردارى از بيش از 40 پروژه راهبردى شركت 
ملى پااليش و پخش با ارزشى بالغ بر 48 هزار ميليارد 
ريال در دهه فجر امسال، نتيجه سال ها برنامه ريزى و 
جهاد شبانه روزى هزاران نفر از مهندسان، مديران و 

كارشناسان صنعت پااليش و پخش است
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مهندس رستم قاسمي وزير نفت و مهندس عليرضا ضيغمي 
ــاون وزير درامور پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي صبح روز  مع
ــنبه هجدهم بهمن ماه همراه با جمعي از مديران ارشد  ــه ش س
ــي پااليش و پخش  ــركت مل ــاى ش صنعت نفت، مديران و روس
ــتانى در محل پااليشگاه  فرآورده هاي نفتي و مقامات مسئول اس
ــا بهره برداري از طرح  ــهيد تندگويان تهران حضور يافتند تا ب ش
ــگاه  ــود كيفيت فرآورده هاي نفتي در پااليش ــازي و بهب بهينه س
ــش در ارائه محصوالتي  ــركت ملي پااليش و پخ ــور، عزم ش مزب
ــتانداردهاي زيست محيطي بين المللي را به  روزآمد مطابق با اس

نمايش بگذارند. 
ــتان  ــن عصر همان روز راهي اس ــدس ضيغمي همچني مهن
ــعه  ــرداري از 3 واحد جديد طرح توس ــا بهره ب ــد تا ب مركزى ش
پااليشگاه امام خميني (ره) شازند، اين واحدها را به ظرفيت هاي 

صنعت عظيم پااليش و پخش كشور اضافه كند. 

پااليشگاه تهران، همراه محيط زيست
ــازي فرآيند و بهبود كيفيت فرآورده هاي نفتي  طرح بهينه س
ــهيد تندگويان تهران كه اجراي آن توسط شركت  پااليشگاه ش
ــرمايه گذاري  ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران با س
بالغ بر 500 ميليون دالر در سال 1386 به شركت ملي مهندسي 
و ساختمان نفت ايران واگذار شده بود، در هجدهمين روز بهمن 
ماه با حضور وزير نفت و مديرعامل شركت ملي پااليش و پخش 

بهره برداري شد. 
مهندس قاسمي وزير نفت جمهوري اسالمي ايران در مراسم 
بهره برداري از واحدهاي جديد پااليشگاه تهران با اشاره به سهم 
ــزوده در فعاليت هاي بخش پااليش گفت:  ــاالي ايجاد ارزش اف ب
ــگاه هاي جديد،  ــاخت پااليش با تامين منابع مالي مورد نياز و س
درآينده شاهد جلوگيري از خام فروشي نفت كشور خواهيم بود. 
به گفته وزير نفت، تامين منابع مالي پااليشگاه هاي جديد از 

هجدهمين روز بهمن ماه مقارن با هفتمين روز از دهه فجر، 
و  پااليش  صنعت  پااليشي  طرح هاي  افتتاح  در  خاص  روزي  به 

پخش فرآورده هاي نفتي در كشور تبديل شد. 
گزارش خبرنگار فرآيند نو از مراسم افتتاح طرح هاى جديد 
شهيد  و  شازند  (ره)  خمينى  امام  پااليشگاه  دو  در  پااليشى 

تندگويان تهران را مى خوانيد. 

بهره بردارى از چند طرح جديد در پااليشگاه هاى 
امام خمينى (ره) شازند و شهيدتندگويان تهران

ثبت ظرفيت هاى جديد توليد
 در صنعت پااليش
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جمله ستاره خليج فارس موجب كاهش خام فروشي نفت خام در 
كشور و تبديل نفت به محصوالتي با كيفيت باالتر و ايجاد ارزش 
افزوده بيشتر خواهد شد. مهندس قاسمي ابراز اميدواري كرد در 
آينده نزديك ساخت پااليشگاه هاي جديد در كشور محقق شود 
ــي در جهت اجراي توصيه مقام معظم  ــن طريق گام مهم و از اي
رهبري و اجراي سياست جلوگيري از خام فروشي نفت برداريم. 
وزير نفت با اشاره به تداوم تالش هاي كاركنان صنعت نفت در 
شرايط مختلف و با وجود مشكالت موجود گفت: به لطف خداوند 
در تمام شركت هاي تابعه وزرات نفت صحنه هاي كار و تالش در 
جريان است و با توان متخصصان داخلي هيچ مشكل و وابستگي 

در زمينه توسعه صنعت نفت نخواهيم داشت. 
ــاره به توانمندي متخصصان داخلي  ــمي با اش مهندس قاس
ــوي  در اجراي طرح هاي حوزه پااليش گفت: اقدام هائي كه از س
ــده، گام هاي  ــعه اي اجرا ش متخصصان ايراني در طرح هاي توس
ــاور و پيمانكاران بوده است كه  ــوي شركت هاي مش موثري از س
كمتر كسي باور مي كرد اين طرح ها در كشور با توان داخلي اجرا 
شود. به گفته وزير نفت جهاد و تالش همه جانبه در سال جهاد 
ــوري را در وزارت نفت  ــادي، كارهاي بزرگ و غير قابل تص اقتص
ــان جوان ايراني  رقم زد كه حاصل به كارگيري خالقيت مهندس
ــورهاي دنيا به تحريم كشورمان  ــرايطي بود كه بيشتر كش در ش

اقدام كردند.
مهندس ضيغمي رئيس هيات مديره شركت ملي پااليش و 
ــش فرآورده هاي نفتي ايران در آئين بهره برداري از طرح هاي  پخ
جديد پااليشي پااليشگاه تهران با اعالم اينكه تا پايان سال آينده، 
حدود نيمي از مجموع نفت گاز توليدي در پااليشگاه هاي كشور 
ــفيد  ــتاندارد يورو 5 را كسب مي كنند گفت: با توليد نفت س اس
عاري از گوگرد در پااليشگاه هاي تهران و امام خميني (ره) شازند، 

سوخت بدون گوگرد مختص هواپيما در كشور توليد مي شود. 
ــاً 15 هزار ميليارد تومان  به گفته مهندس ضيغمي مجموع
ــازي پااليشگاه هاي داخلي  ــازي و بنزين س در طرح هاي بهينه س
ــرمايه گذاري شده است كه 8 هزار ميليارد ريال از اين رقم به  س

پروژه هاي بهينه سازي اختصاص دارد. 
ــاره به رويكرد زيست محيطي شركت  مهندس ضيغمي با اش
پااليش و پخش و روزآمد سازي محصوالت توليدي پااليشگاه هاي 
ــازي و بهبود  داخلي گفت: 20 واحد جديد از طرح هاي بهينه س
ــگاه شهيد تندگويان تهران با اهداف  كيفيت فرآورده هاي پااليش

زيست محيطي طراحي شده است كه با اجراي كامل آنها گوگرد 
فرآورده هاي توليدي اين پااليشگاه به سطح استانداردهاي يورو 5 
رسيده و در نتيجه گوگرد توليدي پااليشگاه از روزانه 500 تن به 

هزار تن افزايش خواهد يافت. 
معاون وزير نفت در امور پااليش و پخش درباره تامين منابع 
ــعه اي گفت: براي اجراي اين طرح ها حدود  مالي طرح هاي توس
600 ميليارد تومان اوراق مشاركت فروخته شده است و درآينده 

 مجموعاً 15 هزار ميليارد تومان در طرح هاي بهينه سازي 
و بنزين سازي پااليشگاه هاي داخلي سرمايه گذاري شده 
است كه 8 هزار ميليارد ريال از اين رقم به پروژه هاي 

بهينه سازي اختصاص دارد. 
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فروش اوراق نخواهيم داشت. ولي به جاي آن از منابع بانك ملت 
و صندوق انرژي، اعتبارات مورد نياز تامين خواهد شد. 

در اين مراسم سه واحد توليد هيدروژن، گوگردزدائي از نفت 
ــازي و بهبود  ــبك طرح بهينه س ــفيد و واحد تصفيه نفتاي س س

كيفيت پااليشگاه تهران به بهره برداري رسيدند. 
پااليشگاه شهيد تندگويان تهران با برخورداري از 15 درصد از 
مجموع ظرفيت پااليشگاهي كشور و به دليل نزديكي به پايتخت 
سهم عمده اي در تامين نيازهاي سوخت كالنشهر تهران به ويژه 

به بنزين و گازوئيل دارد. 

متنوع سازى سبد خوراك پااليشگاه ها
افزايش نسبى سهم توليد نفت خام هاى سنگين در مجموع 
توليدات نفت خام كشور، لزوم پيش بينى تمهيدات الزم به منظور 

به كارگيرى بخشى از اين نفت خام به عنوان خوراك پااليشگاهى 
ــى گريزناپذير در راهبردهاى كالن  ــور را به ضرورت در داخل كش

صنعت نفت كشور تبديل كرده است. 
ــركت ملي  ــي از مهم ترين راهبردهاي ش ــاس يك بر اين اس
ــران در اجراي طرح هاي  ــش فرآورده هاي نفتي اي پااليش و پخ
ــور ايجاد تنوع در سبد خوراك نفت  ــگاهي در كش جديد پااليش
ــگاه ها و ايجاد امكان بهره گيري از نفت خام هاي  دريافتي پااليش
ــوان خوراك  ــنگين تر به عن ــف بخصوص نفت خام هاي س مختل
پااليشي است كه اين الزام در طراحي واحدهاي جديد پااليشگاه 
ــت. به گونه اي كه با  ــهيد تندگويان تهران نيز لحاظ شده اس ش
ــور، امكان بهره گيري از نفت خام مارون و اهواز  اجراي طرح مزب

آسماري و دزفول شمالي فراهم شده است. 
با اجراي اين طرح، عالوه بر تغيير بخشى از خوراك پااليشگاه 
ــاس  ــران، فرآورده هاي توليدي آن بر اس ــان ته ــهيد تندگوي ش

استاندارد يورو 4 توليد مي شود. 
واحدگوگردزدائي از نفت سفيد با ظرفيت توليد روزانه 31/5 
ــكه، گوگردزدائي از نفت گاز با ظرفيت توليد روزانه 53  هزار بش
هزار بشكه و واحد توليد هيدروژن، بازيافت گوگرد و توليد برق و 
بخار، مهم ترين واحدهاي بهره برداري شده در طرح جديد است. 
ــي از حجم عمليات انجام شده در اين طرح مشتمل بر  بخش
58 هزار متر مكعب عمليات خاكي، 40 هزار متر مكعب عمليات 

20 واحد جديد از طرح هاي بهينه سازي و بهبود كيفيت 
فرآورده هاي پااليشگاه شهيد تندگويان تهران با اهداف 
زيست محيطي طراحي شده است كه با اجراي كامل 

آنها گوگرد فرآورده هاي توليدي اين پااليشگاه به سطح 
استانداردهاي يورو 5 رسيده است.
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بتني، 380 هزار اينچ قطر جوشكاري لوله اي، 436 كيلومتر كابل 
كشي برق و ابزار دقيق و همچنين نصب يك مخزن كروي و 15 

مخزن استوانه اي است. 
همچنين بخشي از واحدهاي جديد پااليشگاه شهيدتندگويان 
تاكنون بهره برداري شده و يا آماده بهره برداري است كه از جمله 
آنها، واحد هيدروژن با ظرفيت توليد روزانه 42 ميليون فوت مكعب 
ــت كه هيدروژن توليدي به منظور سولفورزدائي در  هيدروژن اس
واحدهاي تصفيه نفت سفيد و گازوئيل و افزايش ظرفيت بنزين 
ــتفاده قرار مي گيرد. اين واحد با هزينه اي معادل 6/49  مورد اس
ميليون يورو ارزي و 125/8 ميليارد ريال، آماده بهره برداري شده 

است. 
واحد تصفيه نفتاي سبك طرح بنزين سازي از ديگر واحدهاي 
آماده بهره برداري در طرح جديد است كه مجموعاً مشتمل بر 3 
واحد است. ضمن اينكه عمليات ساختمان و نصب دو واحد ديگر 
از واحدهاي بنزين سازي اين طرح نيز پايان يافته و در حال پيش 

راه اندازي است. 
ــازي و بهينه سازي پااليشگاه  با بهره برداري از طرح بنزين س
ــهيد تندگويان و واحد تصفيه نفتاي سبك و ايزومريزاسيون،  ش
ــگاه به  ــل و بنزين توليدي پااليش ــرد در گازوئي ــواي گوگ محت
ــده و كيفيت  ــون واحد (PPM) بالغ ش ــد در هر ميلي 10 واح
فرآورده هاي توليدي به استاندارد يورو 5 ارتقاء مي يابد. به گونه اي 
كه بنزين توليدي از واحد ايزومريزاسيون بدليل فقدان تركيبات 
ايزوپارافيني، نيتروژن، گوگرد، اكسيژن، الفين، آروماتيك و بنزن، 

باكيفيت ترين بنزين توليدي در سطوح پااليشگاهي است. 
ــازي پااليشگاه شهيد تندگويان تهران  اجراي طرح بنزين س

ــال  با هزينه اي معادل 65 ميليون يورو و 360 ميليارد ريال از س
1386 آغاز شده است. تامين مالي اين طرح از محل منابع داخلي 
ــش فرآورده هاي نفتي صورت گرفته  ــركت ملي پااليش و پخ ش

است. 

اتصال سـتاره خليج فارس و آناهيتا به منابع صندوق توسـعه 
ملى

ــى نفت خام با  اما وعده وزير نفت در زمينه توقف خام فروش
ــى در اليحه بودجه سال 91 كل  اجراى طرح هاى جديد پااليش
كشور از طريق ارائه مجوز براى استفاده از منابع صندوق توسعه 
ــاخت پااليشگاه هاى ستاره خليج فارس و آناهيتاى  ملى براى س

كرمانشاه تحقق يافته است. 
ــاس اهداف و ماموريت هاى خود،  صندوق توسعه ملى بر اس
امكان ارائه تسهيالت به شركت هاى بخش خصوصى را دارد و بر 
اين اساس در اليحه بودجه سال آينده كل كشور به اين صندوق 
اجازه داده شده است تا سقف 5 ميليارد دالر وام و تسهيالت در 
اختيار پيمانكاران خصوصى و سرمايه گذاران غير دولتى طرح هاى 
نفت و گاز ارائه و اعتبار الزم به منظور احداث دو پااليشگاه ميعانات 

ستاره خليج فارس و آناهيتاى كرمانشاه را اختصاص دهد. 

افتتاح سه واحد جديد در اراك
اما مهندس ضيغمي عصر روز سه شنبه راهي استان مركزي 
شد تا با حضور در پااليشگاه امام خميني (ره) شازند بهره برداري 
از واحدهاي تصفيه نفتاي سفيد، توليد هيدروژن و تصفيه گاز با 

آمين را به بهره برداري برساند.
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ــگاه امام  ــرداري از واحدهاي مزبور در پااليش در آئين بهره ب
خميني (ره) شازند جمعي از مقامات و مسئولين محلي از جمله 
ــعبانى فر استاندار  آيت اهللا درى نجف آبادى امام جمعه اراك و ش

استان مركزي نيز حضور داشتند. 
ــركت ملى پااليش و پخش  مهندس ضيغمى مديرعامل ش
ــاره به طرح هاى  ــم با اش فرآورده هاى نفتى ايران در اين مراس
ــازى توليد فرآورده هاى نفتى در هفت  ــازى و بهينه س بنزين س
ــور گفت: اين طرح ها كه افزايش توليد و ارتقاء  ــگاه كش پااليش
ــت،  ــن و نفت گاز را به همراه خواهد داش ــت توليد بنزي كيفي
ــته اند و به جز  ــى داش ــرفت فيزيك ــون 95 درصد پيش ــا كن ت
ــال 91 به  ــادان واصفهان، مابقى تا پايان س ــگاه هاى آب پااليش

بهره بردارى خواهند رسيد. 
ــا توليد بنزين  ــزود: افتتاح اين طرح ه ــدس ضيغمى اف مهن
كشور را از 42 ميليون ليتر فعلى تا پايان سال 91 به 70 ميليون 
ليتر در روز افزايش خواهد داد، در حالى كه نياز كشور به بنزين 
در روز 60 ميليون ليتر است كه با توليد روزانه 70 ميليون ليتر 
ــمنان را  ــن فرآورده،  مى توانيم مابقى را صادر و تحريم دش از اي

خنثى كنيم. 
ــفيد (واحد شماره 04)  با بهره برداري از واحد تصفيه نفت س
ــفيد با استاندارد يورو 5 به  روزانه بيش از 5 ميليون ليتر نفت س
توليد مي رسد. بيش از 141 هزار ليتر بنزين خام توليدي در اين 
ــت كه اين ميزان بنزين  واحد بخش ديگري از محصوالت آن اس

براي اكتان افزائي به واحد بنزين سازي منتقل مي شود. 
همچنين با راه اندازي واحد توليد هيدروژن كه با سرمايه گذاري 
معادل 114 ميليون و 575 هزار يورو به بهره بردارى رسيد، 135 
ــوت مكعب در روز هيدروژن مورد نياز براي راه اندازي  ميليون ف

واحدهاي 13،14 و 15 تامين  مى شود. 
ــه گاز با آمين و جداكننده آب ترش نيز پس  در واحد تصفي
ــل براى مصرف در  ــرد از آب ترش، گاز حاص ــازى گوگ از جداس

پااليشگاه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
راه اندازى طرح بهينه سازى و بهبود كيفيت فرآورده هاى نفتى 
پااليشگاه امام خمينى (ره) شازند، اين پااليشگاه را به بزرگ ترين 

پااليشگاه توليد كننده بنزين در كشور تبديل خواهد كرد. 

تداوم زنجيره بهره بردارى در سال 91
ــران روزهاى بهترى را نيز در  ــا صنعت پااليش و پخش اي ام
ــال 91 در پيش رو دارد. بر اساس برنامه ريزى هاى انجام شده،  س
طرح هاى بنزين سازى و توسعه اى پااليشگاه هاى شهيد تندگويان 
تهران، امام خمينى (ره) شازند، پااليشگاه آبادان و پااليشگاه الوان 
ــال آينده به بهره بردارى خواهند رسيد. تابستان  تا پايان بهار س
سال 91 نيز صنعت پااليش و پخش آغاز بكار طرح بنزين سازى 
ــگاه هاى تبريز و اصفهان را در برنامه دارد و دى ماه نيز به  پااليش
ــگاه بندرعباس به عنوان سودآورترين  بهره بردارى از طرح پااليش

طرح پااليشگاهى كشور اختصاص دارد. 
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نوسانات ظرفيت پااليش نفت خام و توليد فرآورده هاى نفتى 
ــطح بين المللى تابع پارامترهاى مختلفى است. سودآورى  در س
طرح هاى بخش پااليش، نوسانات قيمت نفت خام و فرآورده هاى 
ــد و تحوالت در  ــن در بخش فرآين ــاى نوي ــى، تكنولوژى ه نفت
ــوخت هاى جايگزين، مهم ترين عوامل  فناورى هاى مربوط به س
ــكيل مى دهند. با  ــر بر ظرفيت هاى پااليش نفت خام را تش موث
ــد كلى حاكم بر بخش مصرف فرآورده هاى نفتى  اين حال، رون
ــت و پيش بينى ها  ــال هاى اخير روندى فزاينده بوده اس طى س
نشان مى دهد با وجود تمامى تالش هاى انجام شده براى كاهش 
وابستگى سبد انرژى مصرفى در سطح بين المللى، اين روند طى 

سال هاى آينده همچنان ادامه خواهد يافت. 
ــال  ــطح بين المللى در س ــت پااليش نفت خام در س ظرفي
ــت كه اين  ــكه بوده اس 2010 رقمى معادل 91/8 ميليون بش
ــدى معادل 0/8 درصد در مقايسه با سال قبل را نشان  رقم، رش

ــت كه عملكرد  بخش پااليش در اين  مى دهد. اين در حالى اس
ــال از رشدى معادل 2/4 درصد برخوردار بوده است. عملكرد  س
ــال 2010 ميالدى به 74/8 ميليون بشكه  بخش پااليش در س

در روز رسيده است. 

توزيع ظرفيت پااليشى
ــى بين 6 منطقه عمده جغرافيائى در  توزيع ظرفيت پااليش
دنيا شامل آمريكاى شمالى، آمريكاى جنوبى و مركزى، اروپا و 
ــيا، خاورميانه، آفريقا و آسيا اقيانوسيه در سال 2010 در  اوراس

نمودار شماره يك نشان داده شده است. 
مناطق آسيا - اقيانوسيه، اروپا - اوراسيا و آمريكاى شمالى 
بترتيب جايگاه هاى اول و سوم را در اين بخش به خود اختصاص 
ــد مداوم و سريع طى سال هاى  ــيا اقيانوسيه با رش داده اند. آس
ــال 2010 به خود اختصاص  1990-2010 ، رتبه اول را در س

بازيگران صنعت پااليشبازيگران صنعت پااليش
ساله  همه  پااليش  بخش  زيرساخت هاى  در  سرمايه گذارى 
را  نفت  صنعت  در  سرمايه گذارى  ها  مجموع  از  دالر  ميلياردها 
به خود اختصاص مى دهد. صنعت پااليش فرآورده هاى نفتى در 
شمار بخش هاى سرمايه بر و نيازمند فناورى هاى نوين محسوب 
بر  عالوه  بخش  اين  در  سرمايه گذارى ها  سودآورى  و  مى شود 
از  برخوردارى  تابع  زيادى  حد  تا  كلى،  شرايط  بودن  فراهم 
تقاضاى موثر، مقياس سرمايه گذارى ها و سطح فناورى هاى مورد 

استفاده در واحدهاى پااليشى است. 
در  تغييرات  آخرين  بررسى  به  گزارش  اين  در  نو  فرآيند 
ظرفيت هاى پااليش نفت خام در مناطق مختلف جهان و بررسي 

مهم ترين عوامل موثر برآن پرداخته است. 
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داده است. 
رشد ظرفيت پااليشى در مناطق مختلف 
ــد متفاوتى  ــاهد رون ــال هاى اخير ش طى س
ــد  ــط نرخ رش ــت. در حالى كه متوس بوده اس
ــى در دوره 2010-1990 در حوزه  بين الملل
ظرفيت پااليشى معادل 1/03 درصد در سال 
ــيا  ــت، اين رقم در مورد اروپا و اوراس بوده اس
منفى و در خصوص آسيا اقيانوسيه با باالترين 
ــاالنه معادل 3/8 درصد  نرخ رشد متوسط س
ــد ظرفيت پااليشى طى  ــت. نرخ رش بوده اس
دوره 2010-1990 در نمودار شماره 2 نشان 

داده شده است. 
ظرفيت هاى پااليشى در ميان كشورهاى 
ــاى اقتصادى براى  ــازمان همكارى ه عضو س
ــيا  ــر خالف منطقه آس ــعه (OECD) ب توس
ــد ناچيزى را شاهد بوده است  اقيانوسيه، رش
و اين بيانگر بلوغ نسبى بازار پااليش در ميان 
ــد ظرفيت  ــت. نرخ رش ــورهاى مزبور اس كش
ــى دوره  ــور ط ــورهاى مزب ــى در كش پااليش
ــى معادل نيم درصد بوده  2010-1990 رقم

است. 
در  ــال  فع ــگاه هاى  پااليش از  ــارى  بسي
ــر باال  ــورهاى OECD داراى عم ــان كش مي
ــى هستند و  ــاً قديم ــاى نسبت و تكنولوژى ه
ــازى  ــدد براى روزآمدس ــرمايه گذارى مج س
ــول براى  ــرخ قابل قب ــوژى، نيازمند ن تكنول
ــت. اين امر بخصوص در مورد  ــودآورى اس س
ــورهاى اروپائى و ژاپن كه نرخ سودآورى  كش
ــال هاى اخير از  صنعت پااليش در آنها طى س
ــت، از نمود  جذابيت كافى برخوردار نبوده اس
ــترى برخوردار است. در نمودار شماره 3  بيش
ــى در 3  ــودآورى فرآيندهاى پااليش ميزان س
ــى شامل  ــاخص فعاليت هاى پااليش قطب ش
دبى سنگاپور، شمال غرب اروپا (بندر رتردام) 
ــك در اياالت متحده طى دوره   و خليج مكزي

نمودار شماره 3- سودآورى فرآيندهاى پااليشى در 3 قطب شاخص فعاليت هاى پااليشى
 طى دوره 2010-1992

نمودار شماره يك- توزيع ظرفيت پااليشى بين مناطق مختلف در سال 2010 (ميليون بشكه/روز)
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نمودار شماره 2- نرخ رشد ظرفيت پااليشى در مناطق مختلف طى دوره 1990-2010 (درصد)
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2010-1992 نشان داده شده است. 
مالحظات مزبور كم و بيش در مورد اياالت 
متحده نيز صادق است. هرچند اياالت متحده 
ــرمايه گذارى  ــاهد س ــال هاى اخير، ش طى س
بيشترى در زيرساخت هاى اين بخش به نسبت 
ــت. نرخ باالى ماليات بر  اروپا و ژاپن بوده اس
ــاى نفتى، يكى از مهم ترين  مصرف فرآورده ه
ــرمايه گذارى در  ــودآورى س داليل كاهش س
ــورهاى صنعتى عضو  اين بخش در ميان كش

سازمان است. 
ــاى نفتى  ــراى فرآورده ه ــا ب ــت تقاض باف
ــودآورى  مصرفى نيز عاملى مهم در ميزان س
ــى است. در اياالت متحده  فعاليت هاى پااليش
ــن، طراحى و  ــتر بنزي ــه دليل تقاضاى بيش ب
ــگاه ها بر مبناى توليد بيشتر  تنظيمات پااليش
ــرد. اين در حالى  اين فرآورده  صورت مى گي
ــن با توجه به تقاضاى  ــت كه در اروپا و ژاپ اس
ــدات  ــى از تولي ــش مهم ــزل، بخ ــتر دي بيش
پااليشگاه به شكل نفت گاز است. اروپا باالترين 
تعداد خودروهاى سبك با موتور ديزل در دنيا 
ــت و بسيارى از  ــه خود اختصاص داده اس را ب
ــدس،  ــاى معروف خودرو از جمله مرس برنده
ــبك با  ــژو و آئودى خودروهاى س BMW، پ
ــرف كنندگان اروپائى  موتور ديزل جهت مص
ــاس تركيب تقاضاى  توليد كرده اند. بر اين اس
ــماره 4   بنزين در  مناطق مختلف در نمودار ش

نشان داده شده است. 
 

رتبه بندي كشوري
ــى در بين  ــا رتبه بندى ظرفيت پااليش ام
ــورهاى مختلف نيز بيانگر جايگاه هريك  كش
ــرمايه  گذارى هاى اين  در صنعت پااليش و س
ــت. جايگاه 20 كشور عمده دنيا در  بخش اس
زمينه ظرفيت هاى پااليشى در نمودار شماره 

5 نشان داده شده است. 

نمودار شماره 5- رتبه بندى 20 كشور عمده دنيا در زمينه ظرفيت هاى پااليشى در سال 2010

نمودار شماره 4- تركيب توليد فرآورده هاى نفتى در مناطق مختلف
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نمودار شماره 6- متوسط نرخ رشد ساالنه ظرفيت هاى پااليشى در بين
 20 كشور دارنده بيشترين نرخ رشد طى دوره 2010-1990
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براساس رتبه بندى مزبور، جمهورى اسالمى ايران رتبه 
ــترين ظرفيت هاى  دوازدهم را در ميان دارندگان بيش

پااليشى در دنيا به خود اختصاص داده است. 
رشد تقاضاى فرآورده هاى نفتى در 
ــورهاى مختلف يكى از مهم ترين  كش
ــى  ــد ظرفيت هاى پااليش ــل رش عوام

ــينى و  ــت. گسترش الگوى شهرنش ــوده اس ب
ــد جمعيت و بافت صنعتى  زندگى صنعتى، رش
ــاخت هاى بخش حمل ونقل  ــعه زيرس و نيز توس
ــعه ظرفيت هاى بخش  مهم ترين عوامل در توس

ــوند. نمودار شماره 6  پااليش محسوب مى ش
نشان دهنده متوسط نرخ رشد ظرفيت هاى 
پااليشى در بين 20 كشور دارنده بيشترين 
نرخ رشد طى دوره 2010-1990 است. 

ــم  ــالمى ايران رتبه شش جمهورى اس
ــد  ــى دوره مزبور از نقطه نظر رش را ط

ظرفيت هاى پااليشى به خود اختصاص داده است. 
ــور دارنده بيشترين نرخ رشد  اما در ميان 20 كش
ــى، چين با برخوردارى از جايگاه  ظرفيت هاى پااليش
ــو و به عنوان دومين دارنده بيشترين  ــوم از يك س س
ــي از اهميت  ــطح بين الملل ــى در س ظرفيت پااليش
ــت. ظرفيت پااليش نفت خام در  ويژه اى برخوردار اس
ــم 11/4 ميليون  ــال 2011 به رق چين در ابتداى س
ــت كه تقريبا دو برابر ظرفيت اين  ــيده اس بشكه رس

كشور در 10 سال قبل از آن است. 

بسيارى از پااليشگاه هاى فعال در ميان 
كشورهاى OECD داراى عمر باال و تكنولوژى هاى 

نسبتاً قديمى هستند و سرمايه گذارى مجدد براى روزآمد 
سازى تكنولوژى، نيازمند نرخ قابل قبول براى سودآورى 

است. اين امر بخصوص در مورد كشورهاى اروپائى 
و ژاپن كه نرخ سودآورى صنعت پااليش در آنها طى 

سال هاى اخير از جذابيت كافى برخوردار نبوده است از 
نمود بيشترى برخوردار است
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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
و  صنعتي  لحاظ  از  كه  مي شود  تبديل  سنتز  گاز  به  دي اكسيد كربن  و  متان  گلخانه اي  گاز  دو  خشك  ريفورمينگ  فرايند  در 
محيط زيست، به آن توجه شده است. در اين فرايند از كاتاليست هاي مختلفي بر پايه هاي متفاوت استفاده مي شود، از فلزات 
،La2O3،SiO2 ،AL2O3 فعالي نظير نيكل، پالتين، راديوم، موليبدن، ايريديوم و كبالت به عنوان كاتاليست و تركيباتي مانند
TiO2 ،ZrO2 ،MgO و La-hexaaluminate به عنوان پايه استفاده شده  است. در اين مقاله، عملكرد كاتاليست هاي تبديل 
متان و دي اكسيد كربن به گاز سنتز مطالعه شده است. از فلز نيكل، با توجه به ميزان تبديل باالي متان و دي اكسيد كربن و 
همچنين ارزان بودن آن، بيشتر استفاده شده است. نيكل بر روي پايه هاي θ-Al2O3 ،γ-Al2O3 ،Ce-ZrO2/θ-Al2O3 و 
La-hexaaluminate داراي بيشترين بازدهي در تبديل متان و دي اكسيد كربن است. كاتاليست هاي ايريديوم فعاليت و بازده 
پاييني دارند. در حالتي كه از كاتاليست كبالت استفاده شود، پايه اكسيد منيزيم باالترين بازدهي و فعاليت را در تبديل متان 

و دي اكسيد كربن دارد.

واژگان كليدي: دي اكسيد كربن، متان، گاز سنتز، ريفورمينگ، كاتاليست 

مقدمه
متداول  فرايند  سه  سنتز،  گاز  به  طبيعي  گاز  تبديل  براي 
وجود دارد كه عبارت  است از: تبديل متان با دي اكسيد كربن1 
(ريفورمينگ خشك متان) [1]، تبديل متان يا گاز طبيعي با 
بخار آب2 [2] و اكسيداسيون جزئي متان3 [3]. يكي از روش هاي 

مهم تبديل متان به گاز سنتز استفاده از دي اكسيد كربن است. 
در سال 1928، واكنش ريفورمينگ خشك متان را اولين بار 
فيشر و تروپش پيشنهاد كردند. اين واكنش چندين مزيت دارد؛ 
بازده  و  مي شود  توليد   H2/CO از نسبت پاييني  با  سنتز  گاز 

انرژي باالتري در تبديل هيدروكربن ها دارد [1، 4 و 5]. 

ارزيابي عملكرد كاتاليست هاي مختلف در توليد گاز سنتز با استفاده از ريفورمينگ 
خشك گاز طبيعي

* haghighi@sut.ac.ir
1. CO2-Reforming of Methane

2. Steam Reforming of Methane
3. Partial Oxidation of Methane

مظفر عبدالهي فر1، محمد حقيقي*2، علي اكبر بابالو3
1- كارشناس ارشد مهندسى شيمى، مركز تحقيقات رآكتور و كاتاليست، دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه صنعتي سهند، تبريز

2- استاديار، مركز تحقيقات رآكتور و كاتاليست، دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه صنعتي سهند، تبريز
3- استاد، مركز تحقيقات رآكتور و كاتاليست، دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه صنعتي سهند، تبريز

دريافت:  88/9/30              پذيرش:  90/11/9

29ماهنامه تخصصي، علمي- ترويجي /  اسفند 90 / شماره  35 و 36

F a r a y a n d n o



دو  متان  خشك  ريفورمينگ  فرايند  در  اينكه  به  توجه  با 
ماده ارزان و فراوان دي اكسيد كربن و متان به گاز سنتز تبديل 
مي شود، از نقطه نظر صنعتي و محيط زيست به آن توجه شده 
دي اكسيد كربن  و  متان  چون  زيست،  محيط  ديدگاه  از  است. 
دو گاز گلخانه اي مضر است و از نقطه نظر صنعتي، تبديل دو 
گاز گلخانه اي به محصوالت با ارزشي، مانند منو كسيد كربن و 
هيدروژن داراي اهميت است، بنابراين فرايند ريفورمينگ خشك 
متان داراي پتانسيل بااليي از لحاظ اقتصادي، صنعتي و محيط 
زيست است[6]. گاز گلخانه اي دي اكسيد كربن مي تواند به صورت 
مستقيم يا غير مستقيم به محصوالت با ارزش ديگري تبديل 
شود كه مي توان به تبديل دي اكسيد كربن به هيدروكربن هاي 
دو كربنه، مانند اتان و اتيلن [7و8]، سنتز آلدئيدها [9]، توليد 
الكل هايي مانند متانول [10و11] اشاره كرد. واكنش هاي تبديل 
دي اكسيد كربن به تركيبات مفيد در جدول (1) نشان داده شده 

است. 
جدول 1: برخى از واكنش هاي تبديل دي اكسيد كربن 

شمارهواكنشمرجع
[1]CO2  + CH4  = 2CO + 2H21واكنش

[6]CO2 + CH4 = 2C + 2H2O2واكنش

واكنش1.5CO2 + 4.5 CH4 = C6H12 +3H2O3[7و8]

واكنشCO2 + 2CH4 = CO + C2H6 +H2O4[7و8]

واكنشCO2 + C2H6 = CO + C2H4 + H2O5[7و8]

[9]CO2 + CH4 = 2HCHO6واكنش

[9]CO + CH4 = CH3CHO7واكنش

واكنشCO + 2H2 = CH3OH8[10و11]

ــم  ــاي مه ــي از تبديل ه ــدول يك ــن ج ــش (1) در اي واكن
ــت، محصول اين  ــا ارزش اس ــه محصوالت ب ــن ب دي اكسيد كرب

ــنتز است كه درصد تركيب آن بستگي به شرايط  واكنش گاز س
عملياتي و نوع كاتاليست دارد. تاكنون در تحقيقات صورت گرفته، 
كاتاليست ها و شرايط عملياتي متفاوتي براي فرايند ريفورمينگ 
خشك متان پيشنهاد شده است كه در ادامه، در خصوص آن ها 

بحث خواهد شد.

كاتاليست هاي فرايند ريفورمينگ خشك متان
كاتاليست نيكل

نيكل مرسوم ترين كاتاليست براي فرايند ريفورمينگ خشك 
متان است كه در اكثر تحقيقات نيز از اين كاتاليست استفاده 
كرده اند. در دانشگاه توكيوي ژاپن در سال 1998، تاميشيگ1 
فرايند  براي  آلومينا  پايه  بر  نيكل  كاتاليست  از  همكاران  و 
ريفورمينگ خشك متان استفاده كردند و براي اينكه مقدار كك 
استفاده  منيزيم  از  دهند،  كاهش  فرايند  اين  در  را  توليد شده 
كردند. بايد توجه كرد، در حالتي كه از منيزيم استفاده شود 

سطح كاتاليست ها كاهش مي يابد[12]. 
از  نيكل،  كاتاليست  براي  استفاده شده  پايه هاي  بين  در 
وارزل2   ،2000 سال  در  است.  شده  استفاده  بيشتر  آلومينا 
كاتاليست  از  متان،  خشك  ريفورمينگ  فرايند  در  همكاران  و 
نيكل (يك درصد وزني) بر پايه α-Al2O3  در يك رآكتور بستر 
سيال در مقياس آزمايشگاهي استفاده كردند. با استفاده از اين 
كاتاليست و در دماي 800 درجة سلسيوس، ميزان تبديل متان 
 H2/CO و دي اكسيد كربن به ترتيب 90 و 95 درصد (نسبت
توليد شده برابر 0/9) است و با افزايش زمان، اين مقادير كاهش 
يافته به طوري كه در زمان 6000 دقيقه، درصد تبديل به ترتيب 

به 78 و 85 درصد كاهش مي يابد [13].
در سال 2009، هو3 و همكاران كاتاليست Ni/AL2O3 را 
به روش آئروژل4 سنتز كردند. اين روش تركيبي از روش سل- 
 ژل5 و فرايند خشك كردن فوق بحراني است. كاتاليست حاصل 
است.  ژله اي  و  نانو  ساختار  و  باال  تخلخل  داراي  روش  اين  از 
همچنين، سطح ويژة باال (حدود 210 مترمربع بر گرم)، درجة 

1. Tomishige
2. Wurzel
3. Hao

4. Aerogle
5. sol-gel
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پخش  شوندگي مؤثر نيكل در پايه و ميزان فعاليت باالي كاتاليست  
نسبت به روش تلقيح، از جمله مزاياي اين روش است. با توجه به 
شكل(1)، با افزايش درصد نيكل مقادير انتخاب پذيري هيدروژن و 
منو كسيد كربن و همچنين، ميزان تبديل متان و دي اكسيد كربن 
افزايش مي يابد. اما وقتي كه مقدار نيكل به 10 درصد يا بيشتر 
مي رسد، تأثيري در انتخاب پذيري هيدروژن و منو كسيد كربن و 
همچنين، تبديل متان و دي اكسيد كربن نمي گذارد. در اين كار، 
بهترين  باشد  درصد نيكل  شامل 10  كه  سنتز شده  كاتاليست 
كاتاليست از لحاظ پايداري، كمترين نرخ توليد كربن، كوچكترين 
اندازه ذرات نيكل بر روي پايه و همچنين، برهم كنش قوي بين 
فلز نيكل و پايه آلومينا را در بين كاتاليست هاي سنتز شده (از 

2/5 تا 20 درصد نيكل) داراست [14].
در فرايند ريفورمينگ، پايه γ–Al2O3 به علت سطح باال 
دماهاي  در  معموالً  اما  مي شود،  استفاده  بيشتر   (230m2/gr)
باال (بيشتر از 1000 كلوين) ناپايدار است. به همين دليل، از 
فاز θ (160m2/gr) در دماهاي باال استفاده مي شود. در سال 
2002، سوگ رو1 و همكاران تأثيرات مقادير فلز نيكل را بر پايه 
θ-Al2O3 بررسي كردند و دريافتند كه با افزايش نيكل از شش 
درصد تا حدود ده درصد مقادير تبديل متان و دي اكسيد كربن 

تبديل  درصد  ده  مقدار  از  نيكل  فلز  بيشتر شدن  با  و  افزايش 
كاهش مي يابد (شرايط واكنش: فشار يك اتمسفر، دما1073  

 .[15] (CH4/CO2/N2= 1/1/3 كلوين و
فرايند  همكاران  و  سوزا2  سال 2004،  در  برزيل  كشور  در 
بر  نيكل  كاتاليست  از  استفاده  با  را  متان  خشك  ريفورمينگ 
روي تركيبي از دو پايه ZrO2/Al2O3 انجام دادند. آن ها روشي 
صورت  اين  به  دادند؛  ارائه  كاتاليست  فعال سازي  براي  جديد 
كه فعال سازي با حرارت دادن كاتاليست در دماي باالي 800 
درجة سلسيوس و با استفاده از مخلوطCH4/O2= 2 اجرا شد، 
با گذشت زمان، كاتاليست هاي فعال شده ميزان تبديل بااليي 
دارد. ميزان بي اثرسازي در اين كاتاليست برابر با 0/08 درصد 
 0/46 معمولي  كاتاليست  براي  كه  حالي  در  است،  ساعت  بر 
درصد بر ساعت است. شكل (2) تبديل متان و دي اكسيد كربن 
و همچنين، نسبت H2/CO را در طول زمان براي كاتاليست
 Ni/γ-Al2O3 %14 نشان مي دهد. ميزان تبديل دي اكسيد كربن 
(حدود 98 تا 99 درصد) معموالً بيشتر از تبديل متان (حدود 
انجام  به  امر  اين  است.  شده  مشاهده  درصد)   94 تا   93
واكنش جابجايي گاز-آب (واكنش9)، به همراه تبديل متان و 
دي اكسيد كربن، نسبت داده مي شود. در اين مورد، مقادير نسبت 

شكل1: تأثير مقدار نيكل در انتخاب پذيري هيدروژن و 
منو كسيد كربن و تبديل متان و دي اكسيد كربن [14]

 H2/CO شكل2: تبديل متان و دي اكسيد كربن و نسبت
[16] 14% Ni/γ-Al2O3 توليد شده براي كاتاليست

1. Seog Roh 2. Souza
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H2/CO تقريباً 0/8 است.

CH4 + CO2  =  2CO + 2H2 (واكنش 1)

CO2 + H2  =  CO + H2O(واكنش 9)

پايه  عنوان  به   α-Al2O3 از  همكاران  و  سوزا  همچنين، 
براي كاتاليست نيكل استفاده كردند كه نتايج آن، در مقايسه 
با γ-Al2O3، در شكل (3) نشان داده شده است. استفاده از 
α-Al2O3 به عنوان پايه به شدت ميزان تبديل دي اكسيد كربن 

را در طول زمان كاهش مي دهد[16]. 

SiO2/كاتاليست نيكل
صفات  توصيف  همكاران  و  افندي1   ،2003 سال  در 
اختصاصي و تشكيل كك را براي كاتاليست Ni/SiO2 در فرايند 
ريفورمينگ خشك متان و با استفاده از رآكتورهاي بستر ثابت 
و سيال ارائه دادند. آن ها از كاتاليست wt% NiO/SiO2 4/5 و 
شرايط عملياتي دماي 1023 كلوين، فشار يك اتمسفر و نسبت 
CH4/CO2 برابر يك استفاده كردند. شكل (4) تبديل متان 
در  سيال،  و  ثابت  بستر  رآكتورهاي  براي  را  دي اكسيد كربن  و 
شرايط ذكر شده نشان مي دهد. همان طور كه مالحظه مي شود، 
سيال  بستر  رآكتور  در  دي اكسيد كربن  و  متان  تبديل  ميزان 
بيشتر از رآكتور بستر ثابت است و ميزان تبديل دي اكسيد كربن 
در هر دو رآكتور بيشتر از تبديل متان است، همچنين، مقدار 
تشكيل كك در رآكتور بستر ثابت بيشتر از رآكتور بستر سيال 
است. به طور كلي، رآكتور بستر سيال عملكرد باالتري نسبت به 

رآكتور بستر ثابت دارد[17]. 

La2O3/كاتاليست نيكل
در سال 2003، گو 2 و همكاران از دو فلز نيكل و كبالت، به 
صورت مجزا، بر روي La2O3 براي فرايند ريفورمينگ خشك 
متان استفاده كردند. اين كاتاليست ها با استفاده از روش سل- ژل 
تهيه شد. ميزان تبديل متان و دي اكسيد كربن براي كاتاليست ها 
 LaNiO3>La2NiO4>>LaCoO3>La2CoO4 ترتيب  به 

نسبت  بهتري  عملكرد  نيكل  كاتاليست  ديگر  عبارت  به  است، 
به كبالت نشان مي دهد. آن ها دماهاي كلسيناسيون متفاوت را 
براي سنتز كاتاليست ها بررسي كردند، كاتاليست سنتز شده در 
دماهاي 850 و 1100 درجة سلسيوس داراي بيشترين تبديل 
تبديل  اين  زمان،  گذشت  با  كه  است  دي اكسيد كربن  و  متان 
(حدود 80 درصد) ثابت مي ماند. در حالي كه براي كاتاليستي كه 
در دماهاي پايين تر (440 و 520 درجة سلسيوس) كلسيناسيون 
آن ها انجام گرفته است، با گذشت زمان، ميزان تبديل متان و 
كلسيناسيون،  براي  بنابراين،  مي يابد.  كاهش  دي اكسيد كربن 

دماهاي 850 و 1100 درجة سلسيوس مناسب است [18].  

CeO2/كاتاليست نيكل
در سال 2007، جان3 و همكاران فرايند ريفورمينگ خشك 
 ،(CeO2) متان را با استفاده از فلز نيكل بر پايه تركيبي از سريا
ZrO2 و θ-Al2O3 بررسي كردند. ميزان تبديل درصد متان 
و دي اكسيد كربن به شدت به تركيب پايه استفاده شده بستگي 
از   Ce0/8Zr0/2O2 پايه  روي  بر  نيكل  فلز  درصد  افزايش  دارد. 
به   80 از  متان  تبديل  ميزان  افزايش  باعث  درصد   17 به   5
 82 از  دي اكسيد كربن  تبديل  ميزان  افزايش  و  درصد   98
كاتاليست 17%  از  استفاده  با  بنابراين،  مي شود.  درصد  به 98 

شكل3: پايدارى تبديل دي اكسيد كربن و تأثير دو پايه مختلف [16]

1. Effendi
2. Guo

3. Jun
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و  متان  تبديل  بيشترين  مي توان   Ni/Ce-ZrO2/θ-Al2O3
دي اكسيد كربن را در شرايط ذكر شده به دست آورد. اضافه كردن 
دي اكسيد زيركونيوم به پايه سريا تأثير بسياري در ميزان تبديل 
 Ni-CeO2) متان و دي اكسيد كربن ندارد، اما هر دو كاتاليست
و Ni-Ce-ZrO2) فعاليت خيلي بااليي را نشان مي دهد و فقط 
در حالتي كه از دي اكسيد زيركونيوم استفاده نشود ميزان تبديل 

يك الي سه درصد كاهش مي يابد. 
شكل (5) تبديل متان و دي اكسيد كربن را بر روي كاتاليست 
Ni/Ce-ZrO2/θ-Al2O3 %9 طي 40 ساعت نشان مي دهد. 
اين كاتاليست، حتي بعد از 40 ساعت، تقريباً فعاليت مشابه اي 
يك  تقريباً  دي اكسيد كربن  تبديل  ميزان  مدت  اين  در  دارد. 

درصد بيشتر از تبديل متان است. بر طبق اين نتايج، كاتاليست 
Ni/Ce-ZrO2/θ-Al2O3 فعاليت و پايداري زيادي در فرايند 

ريفورمينگ خشك متان نشان مي دهد[19]. 

كاتاليست نيكل/زئوليت ها
فرايند  براي  كاتاليستي  پايه هاي  عنوان  به  نيز  زئوليت ها 
ريفورمينگ خشك متان استفاده شده است. در سال 2008، 
زئوليت هاي   روي  بر  نيكل  فلز  از  همكاران  و  النگناريمتچاي1 
 (606/15 m2/gr)Y ،(426/70 m2/gr) X ،(26/77 m2/gr)A
و ZSM-5 (m2/gr 291/59) براي اين فرايند استفاده كردند. 
 Ni/Y كاتاليست از  استفاده  با  دي اكسيد كربن  و  متان  تبديل 
براي مقادير پنج و هفت درصد از نيكل و با گذشت زمان پنج 
ساعت، تقريباً ثابت و حدود 90 درصد است كه پايداري زيادي 
دارد، اما با گذشت زمان، براي مقدار سه درصد از نيكل ميزان 
تبديل كاهش و پس از پنج ساعت، به مقدار حدود 60 درصد 
براي  دي اكسيد كربن  و  متان  تبديل  كه  حالي  در  مي رسد. 
براي  ساعت،  پنج  زمان  گذشت  با   Ni/ZSM-5 كاتاليست 
مقادير پنج و هفت درصد از نيكل، از 90 درصد به حدود 60 
درصد مي رسد، اما براي مقدار سه درصد از نيكل، ميزان تبديل 

متان و دي اكسيد كربن كمتر از پنج و هفت درصد است. 
متان  تبديل  در  زئوليتي  مختلف  پايه هاي  تأثير  شكل (6) 
جريان  در  قرار گرفتن  ساعت  پنج  از  بعد  را  دي اكسيد كربن  و 
سلسيوس  درجة  دماي 700  اتمسفري،  فشار  در  كاتاليست ها 
و نسبت CH4/CO2 برابر يك نشان مي دهد. تبديل متان بعد 
مقدار (12/3  كمترين   A زئوليت براي  ساعت  پنج  گذشت  از 
درصد) و براي زئوليت Y بيشترين مقدار (91/6 درصد) است. 
در حالي كه مقدار كك توليدشده در زئوليت Y بيشترين (6/83 
درصد) و در زئوليت X كمترين (0/24 درصد) مقدار را دارد.

در   H2/CO نسبت   Ni/ZSM-5 كاتاليست  از  استفاده  با   
حدود يك به دست مي آيد كه اين نسبت مقدار مناسبي است، 
اما ميزان تبديل متان در اين كاتاليست (57/8 درصد) كمتر 
از حالتي است كه از زئوليت Y استفاده مي شود. بنابراين، در 

  4/5 wt% شكل 4: تبديل متان و دي اكسيد كربن براي كاتاليست
NiO/SiO2 در رآكتورهاي بستر ثابت و بستر سيال [17]

1.Luengnaruemitchai
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فرايند ريفورمينگ خشك متان، زئوليت Y به عنوان پايه براي 
كاتاليست نيكل داراي پتانسيل بسيار خوبي است[20]. 

كاتاليست نيكل و استفاده از تركيب چند پايه
از كاتاليست نيكل بر روي تركيبي از چند پايه نيز كارهاي 
 1 ليو  كار  به  مي توان  جمله  آن  از  كه  گرفته  صورت  بسياري 
ريفورمينگ  فرايند  كه  كرد  اشاره  سال 2008  در  همكاران  و 
خشك متان را در حضور كاتاليست Ni–CaO–ZrO2 انجام 
سلسيوس،  درجة   700 دماي  در  را  فرايند  اين  آن ها  دادند. 
فشار اتمسفري و نسبت خوراك CH4/CO2 برابر يك بررسي 

كردند. افزايش مقدار CaO باعث افزايش تبديل متان نسبت به 
كاتاليست Ni-ZrO2 مي شود. اما افزايش بيش از حد آن باعث 
كاهش تبديل متان مي شود، بنابراين، بايد مقدار بهينه استفاده 
  0/2Ni-0/2CaO-ZrO2 كاتاليست  فرايند  اين  در  شود. 

تبديل و پايداري بيشتري دارد[21].
از  استفاده  با  همكاران  و  شيشيدو2   ،2001 سال  در 
كاتاليست اس پي سي  يا  جامد3  فاز  كريستاليزاسيون  روش 

 Ni/Mg–Al را سنتز كرده و براي فرايند ريفورمينگ خشك 
براي  اس پي سي  روش  كلي،  طور  به  كردند.  استفاده  متان 
زيادي  تعداد  از  كه  مي رود  كار  به  كاتاليست هايي  آماده سازي 
اكسيد فلزي ساخته شده است، اين عمل باعث مي شود فلزات به 
طور قابل توجه  بر روي پايه پخش  شود. اما تبديل متان با استفاده 
از كاتاليست Ni/Mg–Al سنتز شده با روش اس پي سي، نسبت 

به روش تلقيح، تفاوت خيلي كمي دارد [22].
جدول (2) خالصه اي از شرايط عملياتي و نتايج گزارش شده 
توسط افراد مختلف را براي فرايند تبديل متان و دي اكسيد كربن 

با كاتاليست نيكل نشان مي دهد.

كاتاليست كبالت 
در سال 2000، راكنستان و وانگ 4 از كاتاليست كبالت بر 
پايه هاي SrO ،CaO ،MgO ،SiO2 ،γ-Al2O3 و BaO براي 
فرايند ريفورمينگ خشك متان استفاده كردند. شكل (7) تأثير 
پايه هاي مختلف را بر كاتاليست كبالت (12 درصد وزني) در 
تبديل متان و دي اكسيد كربن، بازده هيدروژن و منو كسيد كربن 
و همچنين، نسبت H2/CO در دماي 900 درجة سلسيوس، 
نشان  كاتاليست ها  جريان  در  قرار گرفتن  ساعت   20 از  بعد 
اكسيد  پايه  روي  بر  كبالت  كاتاليست  كلي،  طور  به  مي دهد. 
 SrO و BaO منيزيم باالترين بازده و فعاليت را دارد و پايه هاي
داراي كمترين فعاليت براي اين كاتاليست است. البته كاتاليست 
كبالت بر γ-Al2O3 در ابتداي واكنش (نيم ساعت اول) تبديل 
بااليي (حدود 88 درصد) نشان مي دهد، اما بعد از 20 ساعت، 

ميزان تبديل كاهش و به 58 درصد مي رسد[31].

شكل 5: تست پايداري در تبديل متان و دي اكسيد كربن بر روي 
[19]  9%Ni/Ce-ZrO2/θ-Al2O3كاتاليست

شكل6: تأثير پايه هاي زئوليتي در تبديل متان با دي اكسيد كربن با 
گذشت 5 ساعت[20]

1. Liu
2. Shishido

3.Solid phase crystallization(spc)
4. Ruckenstein and Wang
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كاتاليست روديوم 
ــال 2000، وانگ و رانكستان كاتاليست روديوم را روي  در س
پايه هاي مختلف در فرايند ريفورمينگ خشك متان مطالعه كردند. 

آن ها پنج درصد وزني از روديوم بر روي دو نوع از اكسيدهاي فلزي 
قابل احيا، مثل TiO2 ،Ta2O5 ،Nb2O5 ،CeO2 و ZrO2 و غير 
 Y2O3 و SiO2 ،MgO ،La2O3 ،γ -Al2O3 ــل ــل احيا،  مث قاب
ــتفاده كردند. در بين اكسيدهاي فلزي غير قابل  به عنوان پايه اس
احيا، La2O3 ،γ-Al2O3 و MgO پايداري بااليي نشان دادند و 
 La2O3<MgO≈ γ-Al2O3 فعاليت اين كاتاليست ها به ترتيب
ــر كاتاليست  ــكل (8) تأثير پايه هاي مختلف ب ــت [32]. ش اس
ــاي ــن و در دم ــا دي اكسيد كرب ــان ب ــل مت ــوم در تبدي رودي

 800 درجة سلسيوس را بعد از 50 ساعت قرار گرفتن در جريان 
كاتاليست ها نشان مي دهد. 

با توجه به نتايج حاصل از شكل (8)، به طور خالصه، پايه هاي 
γ-Al2O3 (تبديل متان 80 درصد، دي اكسيد كربن 87 درصد، 
و  درصد)   84 منو كسيد كربن  و  درصد   78 هيدروژن  بازدهي 
 85 دي اكسيد كربن  درصد،   80 متان  (تبديل  منيزيم  اكسيد 
درصد، بازدهي هيدروژن 76 درصد و منوكسيد كربن 83 درصد) 
داراي پايداري و فعاليت بااليي هستند و براي فرايند ريفورمينگ 

جدول 2: خالصه اي از شرايط عملياتي و نتايج گزارش شده براي فرايند تبديل متان و
 دي اكسيد كربن با كاتاليست نيكل

يف
پايه(هاي) مورد نويسندهرد

استفاده
نسبت CH4/CO2 در 

تبديل متان دما (K)خوراك
(٪)

تبديل 
دي اكسيد كربن (٪)

CO/ نسبت
H2

مرجع

,AL2O3, SiO2, La2O3 اسوان و همكاران1
MgO, ZrO2, TiO2

0/597350-8040-701[23]

α -Al2O3هو و همكاران2
110738070-[24]

θ-Al2O3سوگ  رو و همكاران3
1107395-9796-980/96[15]

γ-Al2O3 ،α-Al2O3 ، گاداال و همكاران4
CaO ، MhAl2O4  و 

Al2O3-SiO2

0/5 - 1121170-9870-95-[25]

γ-Al2O3چن و همكاران5
0/75107340-9840-900/75[26]

ZrO2/Al2O3سوزا و همكاران6
1107393-9498-990/4[16]

γ-Al2O3وانگ و لو7
197340-9595-40-[27]

SiO2افندي و همكاران8
1102364-8342-760/75[17]

γ-Al2O3 و La2O3بالم و همكاران9
1100030-40400/67[28]

MgO1102320-80--[29]وانگ و همكاران10
[30]-باالي 90٪باالي La-hexaaluminate11053٪90زو و همكاران11

شكل 7: تأثير پايه هاي مختلف بر كاتاليست كبالت در تبديل متان با 
دي اكسيد كربن و دماي 900 درجة سلسيوس، بعد از 20 ساعت [31]
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خشك متان، با استفاده از فلز فعال نيكل مناسب است. نسبت 
H2/CO نيز روي نمودارهاي هر پايه نشان داده شده است؛ پايه 
Nb2O5 داراي كمترين نسبت (0/44) و پايه γ-Al2O3 داراي 

بيشترين نسبت (0/93) از H2/CO است. 
(نيم ساعت  واكنش  اولين  ابتداي  در  سريا  پايه  از  استفاده 
از  بعد  ولي  است،  كمي  خيلي  فعاليت  و  پايداري  داراي  اول) 
50 ساعت قرار گرفتن در جريان بازدهي آن باال مي رود، مثًال 
ميزان تبديل متان و دي اكسيد كربن به ترتيب از پنج و دوازده 
درصد (نيم ساعت اول) به 51 و 64 درصد (بعد از 50 ساعت) 
مي رسد. با توجه به شكل (8)، اكسيدهاي غير قابل احيا نسبت 
به اكسيدهاي فلزي قابل احيا مناسب تر است و با استفاده از 
خط چين از هم جدا شده است؛ زيرا تبديل و بازدهي باالتر و 

نسبت H2/CO در آن ها نزديك يك است[32].  

كاتاليست موليبدن 
در سال 2000، برانگس1 و همكاران از كاربيد موليبدن به عنوان 
كاتاليست در فرايند ريفورمينگ خشك متان استفاده كردند و 
 ،ZrO2 ،Al2O3) عملكرد اين كاتاليست را روي پايه هاي مختلفي

SiO2 و TiO2) بررسي كردند. اين فرايند در دماي 1220 كلوين، 
فشار 8 بار و نسبت خوراك CH4/CO2 برابر يك انجام گرفته 
است. نتايج نشان داد كه پايداري نسبي كاتاليست ها به ترتيب 
 Mo2C/Al2O3>Mo2C/ZrO2>Mo2C/SiO2>Mo2C/TiO2
متفاوت  كاتاليست ها  اين  در  انتخاب پذيري  است، اما تبديل و 
است. جدول (3) عملكرد Mo2C را روي پايه هاي مختلف نشان 
مي دهد. تبديل متان، دي اكسيد كربن و بازدهي منوكسيد كربن 
براي پايه دي اكسيد زيركونيوم در حد نتايج حاصل از تعادل 
بازدهي  داراي  پايه ها  ديگر  به  نسبت  و  است  ترموديناميكي 
بيشتري است. براي فرايند ريفورمينگ خشك متان، استفاده 
از Mo2C بر روي پايه دي اكسيد تيتانيوم مناسب نيست [33]. 

كاتاليست ايريديوم   
در سال 1998، ناكاگاوا2 و همكاران فرايند ريفورمينگ متان 
و دي اكسيد كربن را در حضور كاتاليست ايريديوم بر روي پايه هاي 
مختلفي (Al2O3 ،MgO ،La2O3 ،Y2O3 ،ZrO2 ،TiO2 و 
SiO2) بررسي كردند. پايه دي اكسيد تيتانيوم بيشترين فعاليت 
را از خود نشان مي دهد. براي فرايند ريفورمينگ خشك متان، 

شكل 8: تأثير پايه هاي مختلف بر كاتاليست روديوم در تبديل متان با دي اكسيد كربن و دماي 800 درجة سلسيوس [32] 

1. Brungs 2. Nakagawa
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درجه فعاليت پايه ها در دماي 600 درجة سلسيوس به ترتيب
 TiO2> ZrO2> Y2O3> La2O3> MgO> Al2O3 >SiO2 
است. اما به طور كلي، استفاده از اين كاتاليست ها براي تبديل 
و  متان  از  پاييني  تبديل  داراي  زيرا  نيست،  مناسب  متان 

دي اكسيد كربن است [34]. 

تركيب دو يا چند كاتاليست 
فرايند تبديل متان و دي اكسيد كربن، به جز كاتاليست هاي 
از  گرفت،  قرار  بحث  مورد  قبل  قسمت هاي  در  كه  تك فلزي 
تركيب دو فلز1 يا چند فلز نيز استفاده مي كند. در سال 2005، 
تكانب2 و همكاران با استفاده از كاتاليست دو فلزي نيكل - كبالت 
بر روي پايه دي اكسيد تيتانيوم، در دماي 1023 كلوين، فرايند 
ريفورمينگ خشك متان را بررسي كردند. كاتاليست دو فلزي 
 Co/Ni نيكل - كبالت بر روي پايه دي اكسيد تيتانيوم با نسبت
كربن  تشكيل  بدون  بااليي  نسبتاً  فعاليت  و  پايداري  مناسب، 
نشان مي دهد. البته تبديل متان با استفاده از كاتاليست دو فلزي 
پاييني  حد  در  تيتانيوم  دي اكسيد  پايه  روي  بر  نيكل - كبالت 
(حدود 50 درصد) قرار دارد. اضافه شدن نسبت Co:Ni باعث 

كاهش تبديل متان و دي اكسيد كربن مي شود. 
كدام  هر  براي  متان  تبديل  درصد  ساعت،   30 گذشت  با 
از  نوع  اين  بنابراين  است،  ثابت  تقريباً   Co:Ni نسبت هاي  از 
كاتاليست ها داراي پايداري بااليي است، اما تبديل در آن ها پايين 
است. افزايش مقدار نيكل باعث افزايش تبديل متان و همچنين، 
افزايش مقدار كك توليد شده نيز مي شود. به طور كلي، نسبت 

درصدي Co:Ni برابر با 50 :50 بر روي پايه دي اكسيد تيتانيوم 
داراي تبديل حدود 50 درصد و كك توليد شده در حد پايين است. 
كاتاليست هاي  براي  مناسبي  پايه  تيتانيوم  دي اكسيد  بنابراين، 

استفاده شده در فرايند ريفورمينگ خشك متان نيست [35]. 

نتيجه گيري
ــتفاده از دي اكسيد كربن، براي توليد گاز  ــل متان با اس تبدي
سنتز، يكي از واكنش هاي بسيار مهم در تبديل دي اكسيد كربن 
ــت به آن  ــيميايي و محيط زيس ــاظ صنايع ش ــت كه از لح اس
ــد پايين و  ــت H2/CO در اين فراين ــت. نسب ــده اس توجه ش
ــاي مهم توليد گاز  ــت، بنابراين يكي از فراينده ــدود يك اس ح
ــت. از بين كاتاليست هاي استفاده شده، نيكل بر روي  ــنتز اس س
La-hexaaluminate و  ،θ-Al2O3 ،γ-Al2O3 ــاي  پايه ه
 Mo2C/ZrO2 و همچنين، كاتاليست Ce-ZrO2/θ-Al2O3 
ــان و دي اكسيد كربن  ــل مت ــي در تبدي ــترين بازده داراي بيش
ــت Ni-ZrO2 باعث  ــدار CaO به كاتاليس ــت. افزايش مق اس
ــود. اضافه كردن دي اكسيد زيركونيوم تبديل بيشتر متان مي ش

ــزان تبديل  ــه CeO2/θ-Al2O3 تأثير بسياري در مي ــه پاي  ب
ــي كه از  ــط در حالت ــدارد و فق ــن ن ــان و دي اكسيد كرب مت
ــه  ــود تنها يك الي س ــتفاده نش ــوم اس ــد زيركوني دي اكسي
ــه از كاتاليست  ــش مي يابد. در حالتي ك ــد تبديل كاه درص
ــود، پايه اكسيد منيزيم باالترين بازدهي  ــتفاده ش كبالت اس
ــن  كمتري  SrO و   BaO ــاي  پايه ه و  دارد  را  ــت  فعالي و 
ــان دارد.  ــك مت ــراي فرايند ريفورمينگ خش ــت را ب فعالي

جدول 3: عملكرد كاتاليست Mo2C روي پايه هاي مختلف در فرايند ريفورمينگ خشك متان [33]

كاتاليست رديف
(Mo2C درصد وزني)

سطح BET پايه 
(m2/gr)

متان
(%) 

 CO2

(%)
 CO بازده

(%)H2/CO نسبت

1SiO2 (18.3)3209186890/95
2γ-Al2O3 (12.5)1948986870/97
3ZrO2 (6.5)909093920/96
4TiO2 (10.1)150312729-
92/796/894/70/92-تعادل ترموديناميكي5

1. Bimetal 2.Takanabe
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چكيده
ــى  ــده بررس ــيال روغن انتقال حرارت-نانولوله هاى كربنى در لوله هاى تخت ش در اين پژوهش، افزايش انتقال حرارت جريان نانوس
ــود، اما از نظر حرارتى در طول ورودى خواهد  ــت. جريان از نظر هيدروديناميكى توسعه يافته در نظر گرفته مى ش ــده اس تجربى ش
بود. نانوسيال با غلظت هاى 0/1، 0/2 و 0/4 درصد جرمى و لوله ها با پنج مقطع دايره اى با قطر داخلى 14/5 ميلى متر و تخت شده 
ــيال ها، از قبيل دانسيته،  ــيال پايه و نانوس با ارتفاع هاى داخلى 13/4، 11/7، 10/6 و 8/6 مورد آزمايش قرار گرفتند. خصوصيات س
ويسكوزيته، ضريب هدايت حرارتى و ظرفيت گرمايى ويژه با دستگاه هاى دقيق اندازه گيرى شد. به منظور محاسبات انتقال حرارت 
و افت فشار از اين داده ها استفاده شد. نتايج نشان مى دهد كه دانسيته، ويسكوزيته و ضريب هدايت حرارتى براى نانوسياالت نسبت 

به سيال پايه بيشتر است، اما ظرفيت حرارتى ويژه كاهش مى يابد. 
ــيم شده است. نتايج حاكى از آن است كه افزايش خوبى در  ــلت بر حسب عدد پكلت ترس در بحث انتقال حرارت، نمودار عدد ناس
ــود كه از نظر اندازه با هم قابل  ــدگى لوله ديده مى ش ــيال و همچنين، افزايش درجة تخت ش انتقال حرارت با افزايش غلظت نانوس
ــار است. افت فشار با افزايش غلظت نانوسيال به  ــت. اما براى اين افزايش نيز، بايد بهايى پرداخت و آن افزايش افت فش مقايسه اس

شكل چشمگير افزايش مى يابد. از طرف ديگر، با افزايش درجة تخت شدگى لوله، افزايش افت فشار كامًال مشهود است.

واژگان كليدى: نانوسيال، خواص ترموفيزيكى، انتقال حرارت، لوله تخت، دما ثابت

مقدمه
ــرژى، محدود بودن  ــه اهميت مبحث ان ــروزه، با توجه ب ام
ــدن  ــل زيست محيطى و همچنين گرم ش ــع، رعايت مسائ مناب
ــرارت بيش از پيش مورد  ــامانه هاى انتقال ح زمين، كارايى س
ــواره به دنبال راه هايى  ــت. بنابراين، هم تحقيق قرار گرفته اس

ــامانه هاى  ــود كارايى س ــرارت و بهب ــش انتقال ح ــراى افزاي ب
خنك كارى هستيم. 

ــراى افزايش انتقال  ــيزده روش را ب ــز و همكارانش س برگل
حرارت ارائه داده اند كه اين روش ها به دو دسته غيرفعال و فعال 
ــه و ذرات افزودنى  ــود[1]. تخت كردن مقطع لول تقسيم مى ش

بررسى تجربى انتقال حرارت جريان نانوسيال در لوله هاى افقى تخت در شرايط 
دماى ثابت ديواره 
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ــوده كه نظر محققان  ــته روش هاى غيرفعال ب دو روش از دس
بسيارى را به خود جلب كرده است. اگرچه استفاده از لوله هاى 
تخت شده، به جاى لوله هاى گرد، در كابردهاى مختلف معمول 
ــى مى-شود  ــت، جريان تك فاز در اين نوع لوله كمتر بررس اس
ــده عالوه بر افزايش انتقال حرارت  [2]. البته لوله هاى تخت ش
ــود كه بايد ميزان اين دو  ــار نيز مى ش موجب افزايش افت فش
ــى شود. در ابتداى  عامل از نظر صرفة اقتصادى و انرژى بررس
ــه روش ديگر افزايش انتقال  ــكالت جانبى، ب كار، به دليل مش
ــد. زيرا  ــرارت غيرفعال؛ يعنى ذرات افزودنى، كمتر توجه ش ح
بيشتر مطالعات روي ضريب هدايت حرارتي سوسپانسيون هاي 

حاوي ذرات با ابعاد ميلي متر يا ميكرومتر منحصر شده بود. 
استفاده از مواد افزودني، با چنين ابعادي، براي كاربردهاي 
ــاد ميلي متر يا حتي  ــرا ذرات با ابع ــب نيست، زي عملي مناس
ــام عبور از  ــود و در هنگ ــين مى ش ــرعت ته نش ميكرومتر به س
ــده و مجاري  ــارى باريك، همانند ميكروكانال ها كلوخه ش مج
ــار بيشتري مى شود.  عبوري را مسدود مى كند و باعث افت فش
ــزات و لوله ها باعث  ــا ديواره تجهي ــن، برخورد ذرات ب همچني
ــايش مى شود. با پيدايش فناورى نانو در يك دهه گذشته و  س
ــعه اين روش تا حدود زيادى  توليد ذرات نانومترى، موانع توس
ــات تجربى خود را در  ــد و محققان بسيارى تحقيق برطرف ش
ــد [3-5]. نتايج بسيار جالب در افزايش  ــن زمينه انجام دادن اي
فوق العاده ضرايب انتقال حرارت باعث شدت گرفتن تحقيقات 

در اين عرصه شد. 
محققان داليل متعددى براى افزايش انتقال حرارت توسط 
ــمردند كه در مجموع مى توان داليل افزايش  نانوسياالت بر ش

انتقال حرارت در نانوسيال را به  موارد زير تفكيك كرد [6]:
ــيال  ــه انتقال حرارت در داخل نانوس ــا توجه به اينك 1- ب
روي سطوح ذرات معلق انجام مى گيرد، نانوذرات در نانوسيال، 

سطح انتقال حرارت سياالت را افزايش مى دهد.
ــياالت را  2- نانوذرات معلق ضريب هدايت حرارتي مؤثر س

افزايش مى دهد.
ــيال و  3- حركات، برخوردها و كنش متقابل بين ذرات س

سطوح انتقال حرارت افزايش مى يابد.

4- اغتشاش و اختالط جريان سيال افزايش مى يابد.
ــيال را تغيير  ــوذرات گراديان دمايي س ــي نان 5- پراكندگ
مى دهد، در نتيجه ضخامت اليه مرزي حرارتي كاهش يافته و 

طول توسعه يافتگي افزايش مى يابد.
ــيال ها  ــه آثار جانبى نانوس ــواردى چند ب ــن، در م همچني
ــت. براى جريان  ــده اس ــار پرداخته ش همچون ايجاد افت فش
ــات اندك نيز با  ــياالت، همانند مانومترها، همان مطالع نانوس
ابزارهاى اندازه گيرى افت فشار نه چندان مناسب صورت گرفت 
ــده بيانگر تغيير نيافتن محسوس افت فشار  كه نتايج حاصل ش

نانوسياالت نسبت به سيال هاى پايه خود بوده است [7و 8].
ــيال روغن انتقال حرارت  در اين مطالعه، انتقال حرارت س
ــره اى و لوله هاى  ــه در لولة داي ــياالت مربوط ــص و نانوس خال
ــى تجربى مى شود و  ــده در طول ورودى حرارتى بررس تخت ش
ــلت بر حسب  ــل به صورت نمودار عدد بى بعد ناس نتايج حاص

عدد پكلت رسم شده است.

سامانه و پروسه اندازه گيرى هاى تجربى
ــده براى  ــتگاه استفاده ش ــماتيك دس ــكل (1) طرح ش ش
ــان  ــار را نش ــرى پارامترهاى انتقال حرارت و افت فش اندازه گي
مى دهد. اين دستگاه آزمايشى متشكل از يك مدار براي جريان 
روغن انتقال حرارت HT-B و يا نانوسيال مربوطه است كه از 

بخش هاى متفاوتى تشكيل شده است. 

شكل 1: طرح شماتيك سامانه آزمايشى
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 حلقه جريان متشكل از بخش آزمايش، دستگاه اندازه گيرى 
ــى، مخزن، پيش خنك كننده، پمپ دنده اى و مبدل حرارتى  دب
ــير باى پس با خط  ــى جريان از يك ش ــت. براى كنترل دب اس
ــش در مرحلة  ــد. بخش آزماي ــتفاده ش ــت به مخزن اس برگش
ــر و قطر داخلى  ــه صاف مسى به طول 1/2 مت ــك لول اول از ي
ــده مسى  ــر و در مرحلة بعد از لوله هاى تخت ش 14/5 ميلى مت
ــى 13/4، 11/7، 10/6 و  ــه طول 1/2 متر و ارتفاع هاى داخل ب
ــت. نماى عمومى مقطع لوله  ــده اس ــاخته ش 8/6 ميلى متر س
ــكل (2) آورده  ــراه ابعاد موردنياز آن، در ش ــده، به هم تخت ش
شده و مشخصات لوله هاى تخت شده در جدول (1) نشان داده 
ــده است. نانوسيال جارى درون اين لوله هاى تخت افقى (يا  ش
ــد.  ــط بخار موجود در اطراف آن گرم مى ش لوله دايره اى) توس
ــط المنت هاى حرارتى  ــزن (بيش از نياز) توس بخار درون مخ

توليد مى شد. 
ــيال در ورود و  ــى نانوس ــرى دماى حجم ــراى اندازه گي ب
ــازى شد. براى  ــيال جاس خروج، دو ترموكوپل نوع K درون س
اندازه گيرى دماى سطح لوله، پنج ترموكوپل ديگر نيز در طول 
لوله آزمايش به بدنه آن جوش داده شد. براى اندازه گيرى افت 
ــنج ديفرانسيلى  ــار در طول بخش آزمايش از افت فشارس فش
بسيار دقيق PMD-75 استفاده شد. سيال پس از ترك بخش 
ــه مسيره)  آزمايش، ابتدا در كولر مدارى (يك مبدل دو لولة س
ــپس براى اندازه گيرى دبى جريان، به واحد  ــده و س خنك ش
ــد.  ــده و در انتها وارد مخزن مى ش اندازه گيرى دبى هدايت ش
ــط كويل مسى -كه  ــازى ثانويه توس ــن قسمت، خنك س در اي
ــد- انجام شده و پس از  ــده از مبدل وارد آن مى ش آب خارج ش
پمپ كردن و تنظيم دبى توسط شير باى پس، مجدداً به بخش 

آزمايش وارد مى شد.

آماده سازى نانوسيال
ــد كه  ــيال پايه روغن انتقال حرارت HT-B انتخاب ش س
ــود. نانوذرات  ــب خواهد ب ــيكل بسته مناس ــر كار، در س از نظ
ــت كه داراى  ــده نانولوله هاى كربنى چند ديواره اس استفاده ش
ــت.  ــا 30 نانومتر بوده و طول آن 50 ميكرومتر اس ــر 10 ت قط

ــاى كربنى در حدود 95 درصد تخمين  خلوص پودر نانولوله ه
ــت. زماني كه پودر موردنظر به روغن اضافه شود،  زده شده اس
ــكيل يك حالت غير همگن ناپايدار داده و سوسپانسيوني با  تش
تجمع نانوذرات ايجاد مى كند كه بعد از چند دقيقه، ته نشيني 
ــروع مى شود. به منظور تهيه نانوسيال همگن و نسبتاً  در آن ش
ــونيك (Starsonic35) با توانايى  ــتگاه اولتراس پايدار، از دس

ايجاد فركانس 28 تا 34 كيلوهرتز استفاده شد.
در اين تحقيق، سه نمونه نانوسيال شامل سوسپانسيون هاي 
روغن انتقال حرارت – نانولوله هاى كربنى، با غلظت هاى جرمى 
ــدودى 0/063،  ــب معادل ح ــد (به ترتي 0/1، 0/2 و 0/4 درص
ــد. به عالوه،  0/125 و 0/251 درصد حجمى) تهيه و آماده ش

سيال پايه نيز آزمايش شد.

نتايج و بحث
ــال حرارت  ــبه ضريب انتق ــراى محاس ــن تحقيق، ب در اي
ــم از چگالى، لزجت  ــر رئولوژيكى (اع ــى، تمامى مقادي جابجاي
ــى (اعم از ظرفيت حرارتى ــينماتيكى) و حرارت ديناميكى و س

جدول 1: مشخصات هندسي لوله هاى تخت شده

ارتفاع مقطع به قطر هيدروليكى
(h) ميليمتر

عرض مقطع به 
(W) نام لولهميليمتر

14/515/915/9A
14/013/417/1B
13/411/718/0C
12/310/618/6D
10/88/620/0E

شكل 2: مقطع لوله هاى مورد آزمايش
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 و ضريب هدايت حرارتى) به صورت تجربى در دماهاى مختلف 
ــده است. در هر تست، با توجه به دماى متوسط  اندازه گيرى ش
ــبه عدد  ــواص به طور مستقيم در محاس ــيال، اندازة اين خ س
رينولدز، عدد پكلت و عدد ناسلت استفاده شده است. در ادامه 

تغييرات، عدد ناسلت با عدد پكلت آورده شده است.
ــن پژوهش تمام داده ها در طول ورودى حرارتى واقع  در اي
ــود، بنابراين، عدد ناسلت تابعى از عدد گراتز (يا معكوس  مى ش
ــط بسنده شده،  ــلت متوس آن) خواهد بود و چون تنها به ناس
ــود. نمودار Pe-Nu براى  ــت بر حسب پكلت رسم ش بهتر اس
ــكل (3)  ــره اى، با غلظت هاى مختلف نانوذرات، در ش لوله داي

رسم شده است.
ــيد كه در اعداد  ــوان به اين نتيجه رس ــكل (3) مى ت  از ش
ــن انتقال  ــو ذرات در روغ ــا افزايش غلظت نان ــت باالتر، ب پكل
ــت.  ــزان افزايش انتقال حرارت به مراتب باالتر اس حرارت، مي
ــاهده مى شود كه در اعداد پكلت پايين تر، گاهى  در ضمن مش
افزايش ميزان نانوذرات باعث كاهش عدد پكلت شده است كه 
مى توان علت را در شكل نگرفتن حركات براونى در جريان هاى 
آرام تر (با اعداد پكلت و رينولدز پايين تر) جستجو كرد. در عدد 
ــلت بيشترين ميزان افزايش  پكلت حدود 420000، عدد ناس
ــدود 132 درصد  ــيال 0/4 درصد جرمى، در ح ــراى نانوس را ب
ــيال  تجربه مى كند. در همين محدودة عدد پكلت، براى نانو س
ــلت مشاهده  0/2 درصد جرمى، 58 درصد افزايش در عدد ناس

مى شود.
ــلت  ــى بهتر، بايد ميزان تغييرات عدد ناس به منظور بررس
ــى از افزايش درصد  ــب پكلت را در لوله هاى ديگر ناش بر حس
ــيال پايه مطالعه كنيم. همان طور كه در  جرمى نانوذرات در س
شكل هاى (4) و (5) ديده مى شود، در تمامى لوله ها، با درجات 
ــدگى مختلف، منحنى Pe-Nu حالت صعودى دارد و  تخت ش
همانند لوله دايره اى، نانوسياالت غليظ تر در اعداد پكلت باالتر 
ــترى در عدد ناسلت  كارايى بهترى دارد و موجب افزايش بيش

مى شود.
ــده C و  ــكل هاى (4) و (5)، براى لوله هاى تخت ش  در ش
ــود كه همانند لوله دايره اى، در اعداد پكلت  ــاهده مى ش E مش

شكل 3: تغييرات عدد ناسلت بر حسب عدد پكلت در لوله 
دايره اى، براى غلظت هاى مختلف نانوسيال

شكل 4: تغييرات عدد ناسلت بر حسب عدد پكلت در لوله 
تخت شده C براى غلظت هاى مختلف نانوسيال

شكل 5: تغييرات عدد ناسلت بر حسب عدد پكلت در لوله 
تخت شده E براى غلظت هاى مختلف نانوسيال
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ــلت  ــو ذرات تأثيرى در افزايش عدد ناس ــر، افزودن نان كوچكت
ــده  ندارد، اما باز هم در اعداد پكلت باالتر، نانوذرات پراكنده ش
ــيال پايه اثر خود را بهتر نشان مى دهد. از طرف ديگر، با  در س
يك نگاه كلى به نتايج تمامى لوله ها به اين نتيجه مى رسيم كه 
ــلت براى نانوسيال 0/4 درصد جرمى،  درصد افزايش عدد ناس
ــاى با درجة  ــيال پايه در لوله ه ــلت در س ــت به عدد ناس نسب
تخت شدگى باالتر، كمتر است. در عدد پكلت حدود 420000، 
درصد افزايش عدد ناسلت در لوله هاى C و E به ترتيب تقريباً 
ــت. مقدارى از اين كاهش را مى توان  برابر 70 و 15 درصد اس
ناشى از كاهش قطر هيدروليكى لوله هاى تخت شده نسبت به 
ــه كاهش قطر هيدروليكى به طور  لوله دايره اى دانست چرا ك
ــود، اما اين عامل به  ــبب كاهش عدد ناسلت مى ش مستقيم س

تنهايى نمى تواند چنين كاهش را سبب شود. 
ــدن پروفيل لوله  ــت كه با تخت تر ش ــر مؤلف بر آن اس نظ
ــره اى آن، حركات براونى نانوذرات  ــر هم خوردن تقارن داي و ب
ــلت و مقدار انتقال حرارت پتانسيل  محدودتر شده و عدد ناس
ــيال در لوله هاى  ــش دارند. بنابراين، نانوس كمترى براى افزاي
تخت شده، نسبت به لوله دايره اى، اثر كمترى در بهبود انتقال 

حرارت دارد.
ــا تغيير مقطع لوله  ــلت را ب ــون، بايد تغييرات عدد ناس اكن
ــكل هاى (6) و (7) اين تغييرات را به ترتيب  ــى كرد. ش بررس
براى سيال پايه و نانوسيال 0/4درصد جرمى نمايش مى دهد.

 از شكل هاى (6) و (7) نتيجه مى شود كه با افزايش ميزان 
ــلت در يك  ــيال پايه، درصد افزايش عدد ناس ــوذرات در س نان
ــه E كاهش مى يابد.  ــا تغيير مقطع لوله از A ب ــت معين ب پكل
ــلت  ــًال، در پكلت حدود 420000، درصد افزايش عدد ناس مث
ــيال پايه (روغن انتقال حرارت خالص) در حدود 150  براى س
درصد و براى نانوسيال هاى 0/4 درصد جرمى 25 درصد است. 
ــيال در  ــت را عملكرد ضعيف تر نانوس ــن بار هم مى توان عل اي
ــبب كاهش حركات براونى در فضاى  لوله هاى تخت شده به س
ــزم افزايش انتقال حرارت در  ــر دانست. درواقع، مكاني محدودت
ــده و همچنين افزايش آن ناشى از استفاده از  لوله هاى تخت ش

نانوسيال مشابه يكديگر است. 

ــد، در لوله هاى تخت شده  همان طور كه پيش تر مطرح ش
ــرارت نزديك  ــطح انتقال ح ــز و مغز جريان به س ــون مرك چ
ــيال نيز  ــد. در نانوس ــدار آن را افزايش مى ده ــود، مق مى ش
ــى را از ديواره ها به  ــا حركات براونى انرژى حرارت نانوذرات ب
ــازوكار  ــى نزديك تر به مركز انتقال مى دهد. بنابراين، س نقاط
ــتفاده  ــن دو عامل از يكديگر مستقل نيست و اس ــرد اي عملك
ــان از آن دو به اندازه مجموع اثرات جداگانه آن ها مؤثر  همزم
ــت. همچنين، بايد اثر كاهش قطر هيدروليكى در كاهش  نيس
ــلت، در لوله هاى با درجة تخت شدگى باالتر در نظر  عدد ناس

ــود. گرفته ش

شكل 6: تغييرات عدد ناسلت بر حسب عدد پكلت در تمامى 
لوله هاى مورد آزمايش براى سيال پايه

شكل 7: تغييرات عدد ناسلت بر حسب عدد پكلت در تمامى 
لوله هاى مورد آزمايش براى نانوسيال 0/4 درصد جرمى
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نتيجه گيرى
ــارى جريان  ــرارت جابجايى اجب ــن مقاله، انتقال ح در اي
ــيال در لوله هاى دايره اى و  روغن انتقال حرارت خالص و نانوس
ــده افقى، به عنوان دو روش افزايش انتقال حرارت، در  تخت ش
اعداد رينولدز تا حدود 2000، تحت شرايط دماى ثابت ديواره 
بررسى شد. از مطالعات تجربى صورت گرفته هنگام استفاده از 

لوله تخت و نانوسيال مى توان نتايج زير را برداشت كرد:
ــداد پكلت باالتر، با افزايش غلظت  در تمامى لوله ها، در اع
ــلت  نانو ذرات در روغن انتقال حرارت، ميزان افزايش عدد ناس
ــت. اين در حالى  و به تبع آن انتقال حرارت به مراتب باالتر اس
ــت كه در اعداد پكلت پايين تر، نانوسياالت برترى مشهودى  اس
ــه دايره اى در عدد پكلت  ــيال پايه ندارد. براى لول نسبت به س
ــلت بيشترين ميزان افزايش را براى  حدود 420000، عدد ناس
ــدود 132 درصد تجربه  ــى در ح ــد جرم ــيال 0/4 درص نانوس

مى كند.
در عدد پكلت حدود 420000، درصد افزايش عدد ناسلت 
ــيال پايه (روغن انتقال حرارت خالص) در حدود 150  براى س
درصد و براى نانوسيال هاى 0/4 درصد جرمى 25 درصد است. 
به طور كلى، درصد افزايش عدد ناسلت در يك پكلت معين با 

تغيير مقطع لوله از A به E كاهش مى يابد.

ــدگى لوله، عدد  ــيال پايه، با افزايش ميزان تخت ش براى س
ناسلت به خوبى افزايش مى يابد به گونه اى كه حتى اثر كاهش 
ــد از آن جلوگيرى كند. در اين  ــر هيدروليكى نيز نمى توان قط
ــلت  ــت كوچك نيز افزايش ناس ــى در اعداد پكل ــت، حت قسم
ــهود است، ولى باز هم در اعداد پكلت باالتر ميزان افزايش  مش
ــمگيرتر است. مثًال، در عدد پكلت 100000، عدد  ناسلت چش
ــلت  ــتر از عدد ناس ــلت در لوله E به ميزان 64 درصد بيش ناس
ــت و در بيشترين عدد پكلت اين  در لوله A (لوله دايره اى) اس

ميزان به حدود 150 درصد افزايش مى يابد.
ــود كه  ــتنباط مى ش ــى، از نتايج اين گونه اس ــه طور كل ب
ــت. مى توان  ــيال در لوله هاى تخت ضعيف تر اس عملكرد نانوس
ــتا  علت را به اين صورت بيان كرد كه هر دو عامل در يك راس
ــتر از ديواره به  ــابهى باعث انتقال حرارت بيش و از مكانيزم مش
ــود، بنابراين، استفاده همزمان از آن دو باعث  مركز لوله مى ش

ايجاد مجموع اثرات آن ها نخواهد شد.

تقدير و تشكر
بدين ترتيب نويسندگان مراتب تشكر خود را از شركت ملى 
ــش و پخش فراورده هاى نفتى ايران به دليل حمايت هاى  پاالي

مادى و معنوى در راستاى اين اثر اعالم مى دارند.
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چكيده
امروزه افزايش گازهاى گلخانه اى و پديده گرم شدن زمين يكى از مسائل اصلى در محيط زيست محسوب مى شود. حدود 68 درصد 
از گازهاى گلخانه اى مربوط به دى اكسيدكربن است. توليد دى اكسيدكربن اغلب ناشى از احتراق سوخت هاى فسيلى در نيروگاه ها، 
كارخانه هاى صنعتى و وسايل نقليه موتورى است. به منظور حذف دى اكسيدكربن از محيط و در پى آن كاهش گازهاى گلخانه اى 
روش هاى متعددى وجود دارد كه در اين مقاله به آن ها اشاره مى شود. روش هاى فيزيكى-شيميايى (از قبيل جذب آمينى، غربال 
مولكولى، جداسازى غشايى)، روش هاى كوتاه مدت مانند تزريق به اقيانوس ها و اعماق زمين و روش هاى زيستى كه به طور خاص در اين 
مقاله به آن پرداخته شده است، از جمله روش هايى است كه پژوهشگران بسيارى در نقاط مختلف جهان به بررسى آن مشغول هستند.

مطالعات صورت گرفته در اين حوزه، ابتدا فرايند فتوسنتز به منظور حذف دى اكسيدكربن در گياهان موجود در سطح زمين 
را بررسى مى كند. ولى امروزه پديده مرسوم استفاده از ميكروجلبك (با منبع زمينى و دريايى) است كه بازده باالترى در حذف 
دى اكسيدكربن دارد. ميكروجلبك ها به دو منظور براى كاهش دى اكسيدكربن به كار مى رود:1- به طور مستقيم دى اكسيدكربن را براى 
فرايند فتوسنتز جذب مى كند.2- ايجاد سوخت زيستى به جاى سوخت هاى فسيلى كه منبع اصلى آن زيست توده ناشى از ميكروجلبك 

استفاده شده در فرايند حذف دى اكسيدكربن است. 
به منظور كشت ميكروجلبك در يك محيط مناسب از فتوبيورآكتور استفاده مى شود. فتوبيورآكتور انواع مختلف دارد و با توجه به 
نوع محصول، فضاى در دسترس، نوع ميكروجلبك، نحوه توزيع نور و برخى شرايط عملياتى ديگر نوع مناسب آن انتخاب مى شود. در 

اين مقاله، انواع فتوبيو رآكتور و نحوة توليد سوخت زيستى (براى جايگزينى سوخت فسيلى) بررسى شده است.

واژگان كليدى: گازهاى گلخانه اى، حذف دى اكسيدكربن، فتوبيو رآكتور، ميكروجلبك، سوخت زيستى

مقدمه
در  گلخانه اى  گازهاى  باالرفتن  علت  به  اخير،  سال هاى  در 
جو، مشكل تغيير اقليم يك موضوع حياتى براى محيط زيست 
و كرة زمين محسوب مى شود. براساس پروتكل كيوتو در سال 
1997، قرار شد ظرف 15 سال توليد گازهاى گلخانه اى به 5/2 
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توجه  آن  جذب  و  تبديل  براى  مختلف  روش هاى  به  از اين رو، 
شده است. اخيراً تثبيت زيستى با استفاده از انواع ميكروجلبك،

 به عنوان يك روش جذاب در جذب دى اكسيد كربن به حساب 
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مى آيد. در اين روش انتخاب نوع ميكروجلبك استفاده شده براى 
تعديل در كاهش مؤثر و اقتصادى دى اكسيدكربن مهم است. 
ميكروجلبك استفاده شده بايد نرخ رشد باال، توانايى تثبيت باالى 
دى اكسيدكربن، خطرآلودگى پايين، هزينه عملياتى كم و ... را 

داشته باشد.
 حدود 80 درصد از انرژى جهانى از طريق سوخت هاى فسيلى 
منجر  فسيلى  سوخت هاى  از  زياد  بهره بردارى  مى شود.  تأمين 
سالمتى  در  مشكالت  و  محيطى  آلودگى  آب و هوا،  تغييرات  به 
افراد مى شود، از اين رو كشورهاى بسيارى توجه خود را به منابع 
انرژى جديد، تميز و پايدار معطوف كرده اند. از بين پتانسيل هاى 
مختلف براى انرژى هاى جديد، سوخت زيستى جديدترين گزينه 
تثبيت  طريق  از  خود،  رشد  براى  مى تواند  ميكروجلبك  است. 
دى اكسيدكربن، انرژى نورى را به انرژى شيميايى تبديل كند 
و پس از آن، از تودة ميكروجلبك به عنوان يك منبع قابل توجه 

روغن سوختى براى ساخت بيوديزل استفاده شود [3 و 26]. 
سه روش كلى در كاهش انتشار دى اكسيدكربن وجود دارد 
كه در اين مقاله هر كدام بررسى مى شود. اين روش ها عبارت 
است از: روش هايى بر پاية واكنش شيميايى، تزريق مستقيم به 
اعماق زمين يا به اقيانوس و كاهش دى اكسيد كربن كه از طريق 

تبديل زيستى آن به مواد آلى صورت مى گيرد [6].
تثبيت زيستى دى اكسيدكربن از طريق فتوسنتز براى گياهان 
زمينى و تعداد بسيارى ريزاندام هاى با قابليت فتوسنتز صورت 
مى گيرد. گياهان تنها حدود 3 تا 6 درصد كل كاهش را در ميزان 
دى اكسيدكربن به عهده دارد، اما ميكروجلبك ها و سيانوباكترى 
ميزان باالترى (در حدود10 تا 50 برابر بازده گياهان) در تثبيت 

دى اكسيدكربن دارد [1]. 
زيست توده ناشى از ميكروجلبك ها و سيانو باكترى مى تواند 
لوازم  دارو،  صنعت  زيستى،  سوخت  انواع  براى  موجود  خوراك 
تثبيت   ،(1) شكل  به  توجه  با  باشد.  مغذى  مواد  و  آرايشى 
با  كه  است  مؤثر  زمانى  ميكرو جلبك  روش  با  دى اكسيدكربن 
فرايندى ديگر مانند تصفيه فاضالب يا حذف فلزات سنگين ـ كه 

براى حفظ محيط زيست به كار مى رود ـ توأم باشد، زيرا اين ها 
منابع تغذية خوبى براى ميكروجلبك محسوب مى شود. درواقع 
سوخت  توليد  دى اكسيدكربن،  تثبيت  فرايندهاى  از  تركيبى 
كاهش  براى  مفيد  و  جديد  فرصتى  فاضالب  تصفيه  و  زيستى 
دى اكسيدكربن محسوب مى شود. در تثبيت دى اكسيدكربن از 
فتوبيورآكتورها استفاده مى شود كه تفاوت عمدة آن با رآكتورهاى 

ديگر تأثير عمدة نور در عملكرد آن است.
فرايندهاى كاهش دى اكسيدكربن، با استفاده از فتوبيورآكتور 
نوع غشايى، بازده جابجايى دى اكسيدكربن بااليى دارد، ولى چون 
نوع غشايى مشكالت عملياتى، مانند گرفتگى غشا و هزينه هاى 
باالى طراحى و عملياتى دارد، فتوبيورآكتورهاى ستونى هواراندا1 

و لوله اى به طور معمول استفاده مى شود[13]. 
كشت  هنگام  عملياتى  شرايط  بيورآكتور،  نوع  بر  عالوه 
ميكروجلبك از اهميت بااليى برخوردار است. مقدار دى اكسيدكربن 
حذف  بازده  بررسى  براى  كه  است  فاكتورى  رآكتور  به  ورودى 
دى اكسيدكربن بررسى مى شود. درواقع، با افزايش دى اكسيدكربن 
بعد از يك مقدار معين در نرخ توليد محصول، ميزان محصول 
(زيست توده) كم مى شود و بازده تثبيت ـ كه نسبت شدت توليد 
محصول به شدت دى اكسيدكربن ورودى است ـ كاهش مى يابد.

فاكتور ديگر در بررسى ميزان تثبيت دى اكسيدكربن، قطر 
بهينة حباب هاى دى اكسيدكربن ورودى به رآكتور است. هرچه 
قطر ذرات حباب كوچكتر باشد بازده توليد زيست توده يا تثبيت 
موجب  حباب  اندازة  كاهش  زيرا  است.  باالتر  دى اكسيدكربن 
افزايش تماس فاز گازـ مايع و در نتيجه افزايش ميزان انتقال جرم 
فتوبيورآكتورهاست.  در  تيغه2  از  استفاده  سوم  فاكتور  مى شود. 
افزايش تعداد تيغه زمان ماند حباب هاى گاز و سلول ها را افزايش 
مى دهد، در نتيجه ميزان انتقال جرم و غلظت زيست توده افزايش 

مى يابد [14].
شدت نور فاكتور ديگرى است كه ميزان محصول محيط هاى 
كشت اتوتروف را نشان مى دهد. به طور كلى، مقدار انرژى نورى 
دريافت و ذخيره شده توسط سلول ها رابطه مستقيم با ميزان 

1. Airlift 2. Baffle
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تثبيت كربن دارد. افزايش سطح، كوتاه كردن طول موج نور، شدت 
نور و كيفيت آن و ضخامت اليه اى كه نور در آن نفوذ مى كند، 
براى باالتر بردن بازده اثر نور مؤثر است. عالوه بر اين، استفاده 
از مهندسى ژنتيك و تغييرات ژنتيكى، از طريق كاهش اندازه 
پروتئين پيچيده فتوسنتز كننده و كاهش مسيرهاى متابوليكى 
در بازده فتوسنتز، در افزايش بهره ورى توده زيستى و توليد بيشتر 

محصوالت نهايى مؤثر است [17].
همچنين، نسبت CO2/O2 يك فاكتور اساسى در رسيدن 
به فتوسنتز باالست. مقدار اضافى اكسيژن يك مسئله اساسى 
در كشت جلبك است، زيرا سرعت فتوسنتز را كاهش مى دهد و 
راديكال هاى اكسيژن ممكن است حتى اثرات سمى هم داشته 
باشد و به غشاى سلول آسيب برساند. براى دفع اكسيژن مازاد 
از محيط كشت از افزايش اختالط يا دفع آن از محيط كشت، از 

طريق گازهاى خالص يا هوا استفاده مى شود [18].
فتواتوتروفيك،  قبيل  از  كشت  شرايط  از  اصلى  نوع  چهار 
براى  فتوهتروتروفيك  ميكسوتروفيكوكشت  هتروتروفيك، 
ميكروجلبك و سيانوباكترى در فتوبيورآكتورها وجود دارد كه در 
اين مقاله به آن اشاره شده است. البته در تثبيت دى اكسيدكربن 

از كشت نوع اتوتروف استفاده مى شود [3].
روش هاى كاهش دى اكسيدكربن

دى اكسيدكربن  حذف  مختلف  روش هاى  بخش  اين  در 
بررسى مى شود.

 روش جذب با منواتانول آمين
در اين فرايند، دى اكسيدكربن از گازهاى حاصل از فرايند 
جذب  برج  در  مى شود.  جذب  منواتانول آمين  توسط  احتراق، 
محلول منو اتانول آمين با گازهاى ناشى از احتراق تماس داده   شده 
و محلول حاصل به يك برج عريان ساز1 فرستاده شده و دوباره گرم 
مى شود و دى اكسيدكربن خالص آزاد مى شود. دى اكسيدكربن 
توليد شده در سامانه هاى فتوبيورآكتور به كار مى رود و محلول 
منواتانول آمين نيز دوباره به برج جذب برگردانده مى شود. اين 

فرايند براى مقياس هاى بزرگ صنعتى به صرفه نيست [6].

 فناورى غشايى
يك كاربرد مفيد فناورى غشايى توسعه فرايند جذب و دفع 
است. مزيت استفاده از فناورى غشايى افزايش فضاى انتقال جرم 
در حجم داده شده و دورى از مشكالتى است كه ناشى از تماس 
فاز گازـ مايع است. همچنين، مزيت ديگر آن كاهش هزينه هاى 

نصب و عملياتى در حدود30 تا 40 درصد است [6].

 غربال ملكولى
غربال ملكولى يك نوع غربال خاص براى جدا كردن ملكول ها 
بر پايه وزن و اندازه ملكولى آن هاست. هزينه اين روش خيلى 
طرح هاى  با  مى تواند  و  است  حداقل  آن  ضايعات  اما  باالست، 
گوناگون كاهش دى اكسيدكربن تطبيق داشته باشد. اين روش 

شكل 1: توصيف شماتيك تبديل فتوسنتز دى اكسيد كربن، انرژى نورى و تصفيه فاضالب به 
محصوالت نهايى با ارزش[1]

1. Stripper

فرايند فتوسنتز 
و انباشتگي
زيست توده

انرژي خورشيدي

دي اكسيد كربن

فاضالب

بيوانرژي
(ديزل، هيدروژن، اتانول و ...)

مكمل هاي غذايي
(پروتئين، كربو هيدرات ها، رنگدانه ها و ...)

مواد آرايشي
(ضدجوش، سفيدكننده پوست و ...)

صنعت دارو
(ضد سرطان، ضد باكتري و ...)
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مواد قطبى و ملكول هاى غير  قطبى، نظير دى اكسيدكربن را در 
ولتاژ باال و در حدود 90 تا 95 درصد جذب و در ولتاژ هاى كم 

آن ها را دفع مى كند [6]. 

 تزريق مستقيم به اقيانوس و زمين
گاز دى اكسيدكربن در مقياس مگاتن و در يك بازة زمانى 
به عمق اقيانوس يا زمين تزريق مى شود. تزريق به زمين نسبت 
آن  ماندگارى  ميزان  زيرا  دارد،  ارجحيت  اقيانوس  به  تزريق  به 
در زمين بيش از زمان ماندگارى در اقيانوس ها و در محدودة 
صدها سال است. زمان ماندگارى طوالنى تر ناشى از كاهش امكان 
فراريت به جو است و زمانى به وجود مى آيد كه دى اكسيدكربن 
كربنات هاى  و  داده  واكنش  زمين  در  موجود  معدنى  مواد  با 
معدنى تشكيل دهد. در حالى كه تزريق مستقيم دى اكسيدكربن 
به اقيانوس ها باعث كاهش PH در محيط اطراف شده و روى 
عمق  در  باكترى ها  و  زئوپالنكتون ها  مانند  دريايى،  موجودات 
هزارمترى آب اثر مى گذارد. به اين منظور بهتر است عمق تزريق 

بيش از هزار متر انتخاب شود.

فرايند استخراج توسعه يافته نفت1
زمانى كه دى اكسيد كربن به منابع نفتى تزريق مى شود، اين 
گاز با نفت مخلوط شده و حركت نفت در منابع صخره اى و درون 
چاه را آسان تر مى كند. دى اكسيد كربن تزريق شده با نفت خارج 
شده و دوباره به منابع نفتى تزريق مى شود و تا جايى كه استخراج 
نفت امكان پذير باشد اين كار ادامه مى يابد. هزينه باالى استخراج 
و فرايند حذف دى اكسيدكربن از نفت خارج شده، دليل اصلى در 
اقتصادى نبودن اين روش است كه به مقادير باالى انرژي احتياج 

دارد [16].

  فرايند فتوسنتز
براى تثبيت دى اكسيد كربن از طريق باكترى و ميكرو جلبك، 
در شرايط كنترل شده محيطى (كه مؤثرترين روش بيولوژيكى 
براى تثبيت دى اكسيد كربن است) و از طريق گياهان در سطح 

زمين و دريا، فرايند فتوسنتز صورت مى گيرد. 
گازهاى خروجى صنعتى حدود 10 تا 20درصد دى اكسيدكربن 
از  كمتر   Sox ميزان  اگر  ميكروارگانيسم ها،  از  برخى  در  دارد. 
در  نمى گيرد.  صورت  دى اكسيدكربن  تثبيت  باشد،   50 ppm

صورتى كه در حضور Nox دى اكسيدكربن تثبيت مى شود. 
مختلف  ميكروجلبك هاى  توسط  دى اكسيدكربن  جذب 
متفاوت است و انتخاب ميكروجلبك بر اساس شرايط آزمايشگاهى 
گوناگون، مانند غلظت دى اكسيدكربن، دما، محيط كشت، شدت 

نور و طراحى فتوبيورآكتور متفاوت است [6]. 
فرايند فتوسنتز بيش از 3/5 بيليون سال است كه وجود دارد 
و در آن گياهان و ريزاندام هاى فتوسنتز كننده (ميكروجلبك و 
سيانوباكترى) به صورت بى هوازى و به صورت واكنش زير، انرژى 
خورشيدى را به انرژى شيميايى تبديل مى كند. فرايند فتوستتز 
در دو مرحله صورت مى گيرد. در مرحلة اول سلول ها نورافشانى 
دى اكسيدكربن  تثبيت  واكنش هاى  دوم  مرحلة  در  و  مى شود 
صورت مى گيرد كه واكنش هاى تاريك خوانده مى شود [1 و 6].
6CO2+6H2O+sunlight C6H12O6+6O2

طراحى فتوبيورآكتور براى تثبيت دى اكسيدكربن
طراحى فتوبيورآكتور مناسب يك مرحله مهم براى كاهش 
دى اكسيدكربن از طريق ميكروجلبك به حساب مى آيد. طراحى 
فتوبيورآكتورها نسبت به بيورآكتورهاى ديگر متفاوت است، زيرا 
اهميت نور در آن ها بسيار باالست [1]. عالوه بر اين نوع تيغه، 
تعداد آن، شدت هواى ورودى و شدت دى اكسيدكربن و ارتباط 
آن با افزايش بازده تثبيت و قطر حباب هاى گاز ناشى از هوادهى 
كه قسمت عمده اى از بازده انتقال جرم به آن وابسته است، در 

طراحى فتوبيورآكتور مؤثر است[22].
فتوبيورآكتورها به دو دستة كلى باز و بسته تقسيم مى شود.

سامانه باز
ــه، از نظر  ــامانه هاى بست ــه س ــت ب ــاز نسب ــامانه هاى ب س
ــامانه ها  ــاده تر عمل مى كند. اين س پيچيدگى هاى تكنيكى، س
ــان داده است. كاربرد گسترده اى براى توليد ميكروجلبك ها نش
1.Enhanced Oil Recovery
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ــت اتالف بخار، نفوذ دى اكسيدكربن به محيط و تغييرات   به عل
ــتخر، رشد  ــى از عمق باالى اس دما و نور و انتقال ناكافى نور ناش
ــامانه هاى باز محدود مى شود. آماده سازى تركيبات  سلول در س
ــده از ميكروجلبك ها در سامانه هاى باز  فعال زيستى استخراج ش
ــامانه هاى بسته با هزينه  ــت كه روى س عملى نيست و بهتر اس

كمتر تمركز شود. 
رآكتورهاى رايج كه به عنوان سامانه هاى باز بررسى مى شود 
استخرهاى كم عمق غيرهمزن دار، استخرهاى همزن دار چرخان 
اين  بين  از  است.  پارويى1  همزن هاى  با  مارپيچ  استخرهاى  و 
رآكتورها مورد آخر داراى شرايط عملياتى بهترى (مثًال كنترل 
دما، انتقال گاز، بازده نور، اختالط و كنترل رشد سلول ها) نسبت 

به حالت هاى ديگر است [15].
سامانه بسته

يك  بسته  فتوبيورآكتورهاى  باز،  سامانه هاى  با  مقايسه  در 
محيط كشت منظم و قابل كنترل است و مزيت هايى از قبيل خطر 
آلودگى پايين، بازده باالى تثبيت دى اكسيدكربن، انعطاف پذيرى 
متابوليكى باال، هيدروديناميك قابل كنترل و سطح باال كه اثر سايه2 
را (كه از اساسى  ترين مشكالت رشد ميكروجلبك در سامانه باز 
است) كم مى  كند، اين سامانه ها را نسبت به سامانه هاى باز ارجح 
مى دارد. اين سامانه در محيط  هاى داخل و بيرون قابل استفاده 
است، اما به دليل استفاده از نور طبيعى خورشيد، استفاده از آن 

در محيط هاى بيرونى ارجحيت دارد [20 و 21].

فاكتورهاى مؤثر در عمكرد فتوبيورآكتور
به منظور باالبردن بازده عملياتى فتوبيورآكتور، فاكتورهاى 
عملياتى گوناگونى در نظر گرفته مى  شود كه در ادامه به آن ها 

اشاره مى شود.
نسبت سطح به حجم

از آنجا كه هزينه اقتصادى نور مصنوعى خيلى زياد است، 
يك پارامتر مهم در طراحى اين سامانه ها نسبت سطح در معرض 
ميكروجلبك،  حجمى  رشد  كه  است  رآكتور  كل  حجم  به  نور 
مى دهد.  نشان  را  آلودگى  خذف  نرخ  و  اكسيژن  حجمى  توليد 

زيست توده،  غلظت  نظير  فاكتورهايى  به   ( سطح
حجم بهينه ( نسبت 

بستگى  سامانه  به  وارد شده  نور  شدت  و  هيدروديناميكى  رژيم 
دارد [23].

اثر دما
با توجه به اينكه فرايند جذب يك فرايند گرماده است، بازده 
جذب دى اكسيد كربن توسط ميكروجلبك با افزايش دما كاهش 
مى يابد. همين طور افزايش دما، به علت افزايش بازده شدت نور 
نيز بررسى مى شود. مثًال، زمانى كه به علت افزايش شدت نور، دما 
از 25 به 30 درجه مى رسد، بازده حذف آلودگى دو برابر مى شود. 
درواقع، دماى زياد و غلظت هاى باالى جرم زيستى، در شدت هاى 
نور باال، از اين حقيقت ناشى مى شود كه جلبك كسر بااليى از 
نور خورشيد را به گرما تبديل مى كند و چون در فرايند تثبيت 
دى اكسيد كربن، جذب دى اكسيد كربن و بازده باالى شدت نور 
داراى اهميت است، نمى توان به طور مستقيم مسئلة افزايش يا 
كاهش دما را براى باالبردن بازده تثبيت مطرح كرد، بلكه درواقع 

بايد دماى بهينه اى انتخاب شود تا هر دو منظور را فراهم كند. 
از طريق مبدل گرمايى خارجى يا اسپرى كردن آب، به منظور 
ايجاد توده ثابت از ميكرو جلبك ها، كنترل دما صورت مى گيرد. 
روش ديگر براى كنترل دما، تركيب ميكرو جلبك هاى متفاوت با 
ويژگى هاى مشابه (مانند ميزان اكسيژن مورد نياز)، اما با دماى 

رشد بهينه متفاوت است [20 و 24].
اثر شدت نور

شدت نور به طور گسترده در طول روز و در طول سال تغيير 
مى كند. در غياب شدت نور، فرايند فتوسنتز كاهش مى يابد و 

منجر به ايجاد شرايط بى هوازى در رآكتور مى شود [2 و 10].
سطح،  ميزان  تابش،  زاويه  نور،  شدت  طريق  از  نور  اهميت 
دانسيته سلول و تركيب سلول مشخص مى شود. همچنين، شدت 
نور در محيط بيرون از موقعيت جغرافيايى، شرايط آب و هوايى 
و بازه زمانى اثر مى پذيرد. اغلب بيورآكتورها براى ايجاد سطح 
بزرگتر كه در معرض نور قرار مى گيرد، از اصل باالبودن سطح به 

حجم تبعيت مى كنند. 
نكتة مهم در بررسى اثر شدت نور پديدة ممانعت نور3 است. 
1.Paddle-Wheel Raceway Ponds
2. Shadow effect

3. Photoinhibation
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همواره مقدار معينى از شدت نور وجود دارد كه افزايش شدت نور 
بيش از آن مقدار معين، رشد سلول را كاهش مى دهد. حذف اين 
پديده يا تأخير آن به مقادير باالترى از شدت نور موجب افزايش 
ميانگين نرخ رشد روزانه از زيست تودة جلبك مى شود [17]. از 
آنجا كه فرايند فتوسنتز خود فرايند پيوسته اى نيست، بهتر است 
صورت  به  پيوسته،  و  دائمى  حالت  جاى  به  نور،  انتشار  فرايند 
جرقه اى باشد. كشت ميكروجلبك تحت شرايط نور جرقه اى و 
فركانس نسبتاً پايين، نسبت به انتشار پيوستة نور، سينتيك رشد 
و نرخ اكسيژن توليد شدة كمترى دارد. با توجه به شكل(a -2)، در 
فركانس جرقه اى با عالمت دايره كمتر از يك كيلو هرتز، منحنى 
رشد سلول و شدت فتوسنتز در نور جرقه اى كمتر يا برابر با توزيع 
نور به صورت پيوسته است. ولى غلظت نهايى سلول در حالت 
نور جرقه اى، با فركانس باالتر از 37 كيلو هرتز، حدود 20 درصد 

بيشتر از انتشار نور به حالت پيوسته است. 

نتايج نشان مى دهد كه كاربرد نور جرقه اى در يك فتوبيورآكتور 
در اين حالت، غلظت زيست توده و نرخ فتوسنتز را افزايش مى دهد. 
درواقع، اثر نور جرقه اى براى كشت جلبك در دانسيتة باال مؤثر 
است، زيرا عمق نفوذ آن به درون محيط كشت نسبت به حالت 

پيوسته بيشتر است [12].

انواع فتوبيورآكتور
در اين بخش، براى بررسى تأثير شدت نور، فضاى اشغال شده 
و زمان تماس فاز گاز-مايع، چند نمونه سامانه فتوبيورآكتور بسته 
بررسى مى شود. همان طور كه گفته شد، انواع رايج فتوبيورآكتورهاى 
و  مسطح  لوله اى،  رآكتورهاى  بسته  سامانه هاى  در  استفاده شده 
ستونى هواراندا است. در خصوص نحوة مناسب بودن اختالط، بازده 
جذب نور و كنترل دما فتوبيورآكتورهاى لوله اى و مسطح باالترين 
بازده را دارند. ميزان انتقال جرم گاز در سامانه هاى باالبرندة هوا و 

رآكتور مسطح، باال و در رآكتورهاى لوله اى متوسط است.
راه اندازى فتوبيورآكتورهاى لوله اى نسبت به ساير سامانه هاى 
باز و بسته آسان تر است [11 و 17]. همچنين، براى مقادير كشت 
در مقياس باال، سامانه هاى لوله اى قابل استفاده است. مطالعات 
لوله اى  نوع  از  كه  هواراندا  فتوبيورآكتورهاى  كه  مى دهد  نشان 
محسوب مى شود، مى تواند بازده تثبيت دى اكسيدكربن باالترى 

(به دليل انتقال جرم و چرخش بهتر آن) داشته باشد [5].

فتوبيورآكتور هواراندا
صاف  سطح  يك  از  هوارانداست.  اصول  پايه  بر  رآكتور  اين 
براى كاهش طول موج و از تيغه ها براى ايجاد چرخش منظم نور 
در كشت ميكرو جلبك استفاده مى شود. در فتوبيورآكتور مكعبى 
هواراندا (با توجه به شكل3) سطوح جلويى آن در معرض نور قرار 
دارد، يك ناودان1 كوچك در گوشه رآكتور وجود دارد و باال برندة 
جريان كه از چند تيغه افقى تشكيل شده است. اين تيغه ها يك 
در ميان به سطح جلويى و پشتى رآكتور چسبيده است [7]. 
هواى فشرده وارد محدوده باالبرنده مى شود و سيال موجود در 
قفسه ها مى چرخد، سلول ها به طور منظم بين محدودة روشن و 

شكلa-2: تغييرات رشد سلول در فركانس حدود
يك كيلوهرتز[12]

شكلb-2: تغييرات رشد سلول در فركانس باالتر از
 37 كيلوهرتز

1.Downcomer
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تاريك حركت مى كند و دما از طريق چرخش آب سرد، از طريق 
ژاكتى كه روى سطح جلويى رآكتور تعبيه شده، تنظيم مى شود. 
چرخش  كه  را  جريان  غيرمنظم  اختالط  الگوى  روش  اين 
تاريك ـ  روشن در يك فركانس مشخص را براى باال بردن بازده 
محصول از طريق اثر جرقه اى نور تأمين مى كند، مورد بررسى 
قرار داده است. البته اين نكته بايد مدنظر قرار گيرد كه بازده 
محصول در اختالط غير منظم از بازده محصول در اختالط منظم 
نوع  روى  آزمايشگاهى  شرايط  رآكتور،  اين  براى  است.  كمتر 
خاصى از جلبك انجام شده و اين رآكتور به طور ناپيوسته كار 

مى كند [1، 2 و 7]. 

فتوبيورآكتور لوله اى
در اين سامانه، چرخش محيط كشت بدون حركت اجزاى 
سامانه صورت مى گيرد و در نتيجه سامانه اى با پتانسيل آلودگى 
كمتر فراهم مى كند. يك قسمت هواراندا در اين رآكتور تعبيه 
شده است. با توجه به شكل(3)، ستون هواراندا محيط كشت 
كه  مى چرخاند  خورشيدى  جمع كننده  لوله هاى  طريق  از  را 
عمليات فتوسنتز در آن صورت مى گيرد. درواقع ستون هواراندا 
اكسيژن  و  كرده  تركيب  را  گاز  خارج كنندة  و  پمپ  عملكرد 
نتيجه،  در  مى كند،  جابجا  فتوسنتز  طريق  از  را  توليدشده 
آسيب سلولى كه از طريق پمپ كردن مكانيكى ايجاد مى شود، 

از بين مى رود.

اكسيژن توليد شده توسط فتوسنتز در مخلوط زيست توده 
انباشته مى شود تا اينكه مخلوط به محدودة هواراندا و جايى 
مى رسد كه اكسيژن از طريق هوا دفع مى شود. يك جدا كننده 
گاز-مايع در قسمت باالى ستون هواراندا وجود دارد كه از ورود 
مجدد حباب هاى هوا به درون جمع كنندة خورشيدى جلوگيرى 
مى كند. منطقه خورشيدى به گونه اى طراحى شده كه به طور 
مؤثر تشعشع خورشيد را جذب كند. همچنين، مقاومت در برابر 
جريان را به حداقل رسانده و حداقل فضا را اشغال مى كند. در 
قسمت خورشيدى، تغيير سيال بين محدوده تاريك و روشن بايد 
آن قدر سريع باشد كه سيال براى مدت  طوالنى در محدوده تاريك 
قرار نگيرد. اين سامانه به طور پيوسته كار مى كند و در مقياس 

صنعتى قابل استفاده است [4].

شكل3:نمايى از رآكتور مسطح باالبرندة هوا با اثر جرقه اى نور [7]

شكل4: نمونه اى از فتوبيورآكتور لوله اى [4]
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فتوبيورآكتور لوله اى حلزونى با پخش كننده غشايى
فتوبيورآكتور لوله اى حلزونى با پخش كننده غشايى شامل 
يك دريافت كنندة نور حلزونى شكل و يك سامانه انتقال جرم 
است. غشاهاى هالوفيبرى به صورت يكنواخت، براى پخش گاز 
و توليد حباب هاى كوچك، دورن رآكتور قرار گرفته است. به 
منظور افزايش ضريب انتقال جرم براى باالبردن فضاى تماس 
پخش  فتوبيورآكتور  درون  ـ كه  گاز  ذرات  اندازة  بايد  گازـ مايع، 
كه  گاز  حباب هاى  داده  نشان  تحقيقات  يابد.  كاهش  مى شود ـ 
شعاع  با  حباب هايى  مى شود،  پراكنده  فتوبيورآكتور  اين  درون 
كمتر از چهار ميلى متر است كه شدت انتقال جرم را نسبت به 

ستون هاى معمولى حباب افزايش مى دهد. 
با اين وجود، شدت اختالط كم در اين روش موجب محدوديت 
مى شود.  زيست توده  رشد  مهار  و  سوبسترا  كردن  فراهم  در 
بنابراين، از يك فتوبيورآكتور لوله اى حلزونى، با حداكثر انتقال 
جرم و خواص بهينه كردن نور، در كنار آن استفاده مى شود. اين 
رآكتور براى محيط هاى درون و بيرون استفاده مى شود. در عين 
حال، اين نوع رآكتور داراى قابليت راه اندازى در حجم هاى باال 
و بازده باال، در دريافت نور است و شدت نور دريافتى را به ازاى 

واحد حجم افزايش مى دهد.

در اين روش،  زمان همزدن به طور معمول نسبت به روش هاى 
ديگر كمتر است، زيرا حباب هاى كوچكتر كه توسط پخش كننده 
غشايى ايجاد مى شود، جريان يكنواخت و در هم كمترى ايجاد 
كرده و PH اكسيژن حل شده و آسيب سلولى در اين روش 
مشكل به حساب نمى آيد. دماى رشد محيط كشت در 25 درجة 
سلسيوس و از طريق يك حمام ترمو استاتيك كنترل مى شود 
و چرخش ماده بين دريافت كننده نور و سامانه انتقال جرم از 
طريق يك پمپ پريستاليك صورت مى گيرد. اين سامانه تقريباً 
براى انواع ميكروجلبك قابل استفاده است و به طور پيوسته كار 

مى كند [5].

برداشت زيست تودة ميكروجلبك
جداسازى  روش هاى  از  يكى  به  زيست توده  برداشت 
مايع ـ جامد نياز دارد. روش هايى از قبيل سانتريفيوژ، فيلتراسيون، 
كار  به  ميكروجلبك  بازيافت  براى  ته نشينى  و  لخته سازى 
مى رود. روش انتخاب شده به محصول نهايى و فرايندهاى بعد 
از آن بستگى دارد. محتوى رطوبت زيست تودة به دست آمده در 
انتخاب روش هاى جداسازى مهم است. مثًال، رطوبت زيست توده 
در روش ته نشينى با جاذبه، اغلب از روش سانتريفيوژ بيش تر 

شكل 5: فتوبيورآكتور لوله اى حلزونى با پخش كنندة غشايى [5]
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است و رقت زيست توده در اقتصاد بازيابى محصول اثر مى گذارد، 
زيرا خشك كردن حرارتى از آبزدايى مكانيكى گران تر است و بعد 
مانند  مكانيكى،  آبزدايى  مرحلة  الزاماً  حرارتى،  خشك كردن  از 

فيلتراسيون يا سانتريفيوژ وجود دارد [22].      
اضافه كردن كاتيون هاى چندظرفيتى براى غلبه بر بار منفى 
وجود  ميكروجلبك ها  بيشتر  سطح  روى  كه  مى گيرد  صورت 
مى كند  جلوگيرى  تعليق  حالت  در  آن ها  چسبيدن  از  و  دارد 
نمك هاى  كلى،  حالت  در  است.  كم هزينه  روش  يك  نسبتاً  و 
فلزى چند ظرفيتى، مانند فريك كلرايد1، سولفات آلومينيوم2 و 
سولفات فريك3 براى لخته سازى استفاده مى شود. درواقع، بازده 
لخته سازى با افزايش بار يونى افزايش مى يابد. گاهى اوقات براى 
لخته سازى مى توان از لخته كننده هاى پليمرى غيرسمى استفاده 
كرد. همچنين، جداكردن ميكروجلبك از محيط كشت از طريق 
تنظيم PH، هوادهى ستون، ايجاد كف و توده جلبك در باالى 

سطح مايع صورت مى گيرد. 
اين روش ها براى استفاده تجارى گران است، ولى شناورسازى 
امكان پذير  مؤثر  طور  به  را  ميكروجلبك  بازيافت  ازن  طريق  از 
از  به راحتى  مى تواند  ميكروجلبك  اين،  بر  عالوه  است.  كرده 
اين  البته  شود.  جدا  سانتريفيوژ  فرايند  از  ناشى  سوسپانسيون 
روش، به علت مصرف انرژى باال، براى محصوالت با مقادير نسبتاً 
زياد و در مقياس بزرگ مقرون به صرفه است. البته بهتر است، 
قبل از فرايند سانتريفيوژ، از فرايند لخته سازى استفاده شود و 
زمانى كه بنا به داليلى، مثًال شكننده بودن سلول، استفاده از 
فرايند سانتريفيوژ امكان پذير نباشد، استفاده از فناوري غشايى 

مانند ميكروفيلتراسيون مفيد است [22].
فيلتراسيون نيز يك فرايند مناسب براى بازيافت ميكروجلبك 
و سيانوباكترى محسوب مى شود. با توجه به كوچكى و بزرگى 
ذرات و نوع آن ها، از فيلتر فشار يا فيلتر خأل دوار يا فيلترهاى 
غشايى استفاده مى شود. براى مقادير كم زيست توده، اين روش 
چندان مناسب نيست و به علت بازده كم و تمايل زياد به لخته 
شدن و كند بودن اين روش، استفاده از آن مطلوب نيست [22].

ته نشينى از طريق جاذبه نيز براى سوخت زيستى و خوراك 

حيوان به كار مى رود. اين روش براى جرم زيستى در مقادير كم 
قابل استفاده است و اگر با اعمال لخته سازى بهبود يابد، روش 

مناسب ترى خواهد بود [22].
عالوه بر برداشت زيست توده، بازيافت آن نيز صورت مى گيرد، 
سختى  كار  آن  بازيافت  قطرسلول ها،  كوچك بودن  علت  به  اما 
كل  هزينة  كاهش  درصد   30 تا  زيست توده20  بازيافت  است. 

توليد را در بردارد.

تهية سوخت زيستى
است.  رايج  كه  است  سال   50 حدود  بيوديزل  از  استفاده 
به علت نگه داشتن دما در محدودة 20 تا 30 درجة سلسيوس 
براى ميكروجلبك و وجود چهار پيوند دوگانة غيراشباع، سوخت 
زيستى ناشى از ميكروجلبك از سوخت زيستى به دست آمده از 
ساير غالت گران تر است [17]. دانشمندان به تودة جرمى آبى 
فعاليت  دليل  به  آبى،  جرمى  تودة  اما  كرده اند،  توجه  و زمينى 
فتوسنتز باالترى كه نسبت به تودة زمينى دارد و در محيط هاى 
آبى گوناگون قابليت تطبيق پذيرى خوبى دارد، بيشتر استفاده 

مى شود [9].
در يك آزمايش، به طور خاص روى يك نوع از جلبك خاص 
كه سرشار از مواد غذايى ناشى از فاضالب شيالت است و فرايند 
انجام شده روى آن براى توليد سوخت بحث مى شود. اين فرايند 
در كاهش تركيبات فسفردار و نيتروژن دار مؤثر است. براى توليد 

بيوديزل در اين آزمايش، از سه روش زير استفاده مى شود [9]:
استخراج با دى اكسيدكربن فوق بحرانى) 1
استخراج با دى اكسيد كربن فوق بحرانى و متانول به عنوان ) 2

حالل اصلى 
استخراج با يك حالل آلى) 3

استخراج  براى  فوق بحرانى  دى اكسيد كربن  با  استخراج 
اسيدهاى چرب و هيدروكربن ها از جلبك به كار مى رود. در اين 
از  مگاپاسكال،  تا 33  فشار  و  كلوين  درجة  تا 500  دما  فرايند 

طريق كامپيوتر تنظيم مى شود [9].
به علت قدرت نفوذ متفاوت و مقاومت غشاى سلولى جلبك 
1.(Fecl3)
2.(Al2(So4)3)

3.(Fe2 (So4)3)
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مورد آزمايش، استخراج با دى اكسيد كربن بحرانى، حتى در حضور 
متانول به عنوان حالل اصلى مى تواند بى تأثير باشد مگر اينكه 
جلبك خرد شده، آسياب شود و محصول آن با دى اكسيد كربن 
بحرانى استخراج شود. البته براى هر نوع جلبك، شرايط عملياتى 
نوع  و  مقدار  به  جلبك  از  آزاد شده  انرژى  مقدار  است.  متغير 

تركيبات هيدروكربنى استخراج شده از آن بستگى دارد. 
اين نوع از هيدروكربن ها به صورت زنجيره هاى كربنى اشباع 
يا غير اشباع است و محتوى چربى موجود در جلبك، در يك 
محدودة گسترده اى تغيير مى كند. درواقع جلبك با مقدار كم 
چربى، از نظر اقتصادى مقرون به صرفه نيست. همچنين، معيار 
ديگر براى سنجش اقتصادى بودن، ميزان انرژى توليد شده ناشى 
از سوخت استخراج شده است [10 و 30]. شايسته ذكر است كه 
جرم زيستى باقى مانده، بعد از عمليات استخراج، غالباً بدون آب 
است و مى تواند به عنوان يك سوخت يا مكمل به مواد كامپوزيت 

اضافه شود و براى بهبود رفتار خاك نيز مناسب است. 
با ارزيابى تقريبى استفاده از جلبك به عنوان منبع سوخت، 
در مقايسه با زغال سنگ و نفت، مى توان گفت كه مقدار انرژى 
برابر با نفت و دو برابر زغال سنگ  ناشى از ميكروجلبك تقريباً 
نيز  توليد شده  دى اكسيد كربن  ميزان  حال،  عين  در  كه  است 

كاهش مى يابد [9].

كشت ميكروجلبك 
در اين بخش انواع كشت ميكروجلبك و روش  هاى مختلف 

كشت بررسى مى شود [3 و 19].

انواع روش هاى كشت
كشت فتوتروفيك رايج ترين روش كشت استفاده شده براى 
از  ميكروجلبك  كه  مى افتد  اتفاق  زمانى  و  است  ميكروجلبك 
نورى مانند نور خورشيد به عنوان منبع انرژى استفاده مى كند. 
كربن غيرآلى منبع كربنى براى ايجاد انرژى شيميايى از طريق 
فتوسنتز است. اين رايج ترين روش كشت استفاده شده براى رشد 
ميكروجلبك است. سامانه هاى خارجى كشت ميكروجلبك، براى 
شرايط  در  سرباز)،  استخرهاى  (مانند  دى اكسيدكربن  تثبيت 

فتوتروفيك عمل مى كند. در كشت هتروتروفيك، بعضى از انواع 
ميكروجلبك نه تنها تحت شرايط فتوتروفيك رشد مى كند، بلكه 
از كربن آلى در شرايط تاريك، براى منبع انرژى و منبع كربن 

استفاده مى كند. 
كشت ميكسوتروفيك ميكرو جلبك، براى فتوسنتز، از كربن 
آلى و غير آلى استفاده مى كند. گاهى، به منظور استريليزه كردن 
محيط هاى كشت استفاده شده در داروسازى، از اين نوع محيط 
كشت استفاده مى شود [19 و 22]. كشت فتوهتروتروف زمانى 
است كه كشت ميكرو جلبك در حضور نور و با استفاده از تركيبات 
آلى صورت  گيرد. معموالً كشت هتروتروفيك محصول بيشترى 
توليد مى كند كه وابسته به نرخ رشد باالتر و دانسيته باالتر سلول 
است. اما رشد فتوتروفيك با اينكه محصول نفت كمترى دارد، 
در عين حال، براى تثبيت دى اكسيدكربن و محيط هاى كشت 

خارجى مناسب تر است [19 و 22]. 
جلبك  از  خاصى  گونة  كشت  براى  جديد  شيوه اى  اخيراً 
جذب  طريق  از  ميكروجلبك،  آن  در  كه  است  شده  گزارش 
دى اكسيدكربن، فرايند رشد را به صورت اتوتروف انجام مى دهد 
و سپس، از محصول ناشى از اين فرايند، به صورت هتروتروف، 

براى توليد سوخت زيستى استفاده مى شود [25].

روش هاى مختلف كشت
دانسيتة باالى سلول و نرخ رشد متوسط از طريق جابجايى 
محيط كشت به دست مى آيد. در روش ناپيوسته، محيط كشت 
مشخص و روزى يك بار به رآكتور اضافه مى شود. در  با مقدار 
كردن  اضافه  با  غذايى،  مواد  تخلية  بدون  ميكروجلبك  نتيجه، 

محيط كشت جديد رشد مى كند. 
از  جلوگيرى  براى  كشت1،  محيط  جابجايى  روش  در 
فرايند  اكسپوننشيالى،  رشد  مرحلة  از  بعد  ضايعات،  انباشتگى 
جابجايى محيط كشت صورت مى گيرد و سلول هاى معلق در 
حالت سكون از محيط كشت جدا شده و در يك محيط كشت 

جديد به رآكتور اضافه مى شود.
با  معلق  سلول هاى  از  معينى  حجم  نيمه پيوسته،  روش  در 
يك محيط كشت جديد جايگزين مى شود. رقيق سازى يك بار 
1.Medium Replacement Operation
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در هفته و در زمانى صورت مى گيرد كه رشد ميكروجلبك ها در 
حالت سكون است. علت رقيق سازى افزايش شدت نور از طريق 
رطوبت، براى زمانى بيان شده است كه ممانعت رشد سلولى بر 
اثر كاهش شدت نور اتفاق مى افتد. بنابراين، براى تثبيت مؤثر 
توجه  با  و  مناسب  طور  به  رقيق سازى  شدت  دى اكسيدكربن، 
با  شود.  مشخص  بايد  رقيق سازى،  از  بعد  سلول،  دانسيتة  به 
گذشت زمان، دانسيتة سلول در رآكتور نيمه پيوسته (با وجود 
رقيق سازى) كاهش مى يابد. اما نرخ افزايش رشد سلول، با افزايش 
صعودى رطوبت نسبت به زمان، افزايش مى يابد. رشد سلول از 
طريق اسپكترومتر اندازه گيرى مى شود [8]. روش كشت پيوسته 
روش رايج ديگر در رآكتورهايى است كه اغلب در مقياس صنعتى 

و به صورت بسته كار مى كنند.

نتيجه گيرى
ـ كه يكى از تركيبات اصلى  تثبيت زيستى دى اكسيدكربن 
گازهاى گلخانه اى است ـ با استفاده از ميكروجلبك، نسبت به 
روش هاى ديگر حذف آن، فرصت بهترى به شمار مى آيد. زيرا 
براى حذف دى اكسيدكربن، در مقايسه با فرايندهاى فيزيكى و 
شيميايى، كاهش دى اكسيدكربن از طريق ميكرو جلبك از نظر 
شرايط عملياتى و تطبيق آن با محيط زيست به صرفه تر است. 
طريق  از  ميكروجلبك،  از  ايجاد شده  زيست تودة  اين،  بر  عالوه 
رشد اتوتروف، براى توليد انواع انرژى بيوتجديدپذير (هيدروژن، 
(پروتئين،  سنگين  تركيب هاى  و  غيره)  و  بيوديزل  بيواتانول، 

آمينواسيدها، رنگدانه ها و غيره) به كار مى رود.
در تثبيت و حذف دى اكسيدكربن، روش حذف زيستى بر 
پايه فتوسنتز گياهان است. پديده فتوسنتز در گياهان موجود در 
سطح زمين و ميكروجلبك (زمينى و دريايى) بررسى شده كه 
بازده ميكروجلبك دريايى، از ساير گياهان سطح زمين، در تثبيت 
دى اكسيدكربن باالتر است. از اين رو، در سال هاى اخير، استفاده 
فتوبيورآكتورهاى  در  مناسب،  كشت  روش  با  ميكروجلبك  از 

گوناگون بررسى شده است. 
عامل  سه  به  مناسب،  فتوبيورآكتور  طراحى  براى  درواقع، 
تعيين كننده توجه مى شود: 1- بازده جذب نور توسط فتوبيورآكتور 

كه نسبت سطح به حجم در آن بايد بهينه باشد 2- افزايش انتقال 
جرم كه بر اثر كاهش اندازة حباب هاى موجود بر اثر هوادهى با 
دى اكسيدكربن صورت مى گيرد 3- اكسيژن اضافى توليد شده كه 
خود عامل مهار كننده براى فتوسنتز محسوب مى شود و بايد از 

رآكتور خارج شود.
اصالح سوخت مصرفى، به منظور توليد انرژى از طريق استفاده 
از ميكروجلبك، روش زيستى ديگر براى تثبيت دى اكسيدكربن 
مقادير  با  فسيلى  سوخت هاى  و  نفت  امروزه  مى شود.  محسوب 
بيشترى نسبت به سوخت زيستى ناشى از ميكروجلبك توليد 
ميزان دى اكسيدكربن توليد شده از سوخت زيستى  اما  مى شود، 
(ناشى از ميكروجلبك استفاده شده براى تثبيت دى اكسيدكربن) 
تقريباً با نفت برابر و مقدار آن حدود نيمى از سوخت هاى فسيلى است.

با استفاده از فتوبيورآكتورها، به منظور باال بردن بازده فرايند 
فتوسنتز و بهره بردارى از پتانسيل كامل جريان پايين دستى از 
رآكتور و به منظور كاهش هزينه هاى عملياتى و طراحى، مسائل 
مربوط به ميكروجلبك بهترين و اقتصادى ترين فرايندها براى 

كاهش انتشار دى اكسيدكربن است.
به طور كلى، در فرايند تثبيت دى اكسيدكربن، بايد نكات زير 

مد نظر قرار گيرد:
 انتخاب ميكروجلبك كه قادر به رشد و فتوسنتز در شرايط

زيرا  باالست.  آلودگى  غلظت  و  نور   ،PH ،دما از  گسترده اى 
ساختار سلول جلبك، ساختار ديوارة سلولى و تركيب روغن با 

تغيير گونه هاى جلبك تغيير مى كند.
 مانند زيست توده،  برداشت  مكانيسم هاى  فهم  و  كنترل 

لخته سازى، سانتريفيوژ و فيلتراسيون
راه اندازى و مدل كردن فتوبيورآكتورها براى تأمين شرايط بهتر
 كه نور  ممانعت  و  نور  اشباع  مانند  پديده هايى  حذف 

مانند  ديگرى  پديدة  و  مى شود  سلول  رشد  كاهش  موجب 
فتواكسيداسيون كه به سلول آسيب مى رساند. 

 ايجاد روش هاى جديد تثبيت، مانند فتوبيورآكتورهاى غشايى
يا فرايندهاى تركيبى ناشى از فرايندهاى فيزيكى-بيولوژيكى 
از  جلبك  محافظت  و  زيست توده  كنترل  گسترش  براى  كه 

اثرات مهار شدن صورت مى گيرد.
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چكيده
واحد هاى پااليشگاهى، به ويژه واحد هيدروكراكر،  به دليل شرايط عملكرد در فشار و دماى باال، مستعد ريسك هاى ايمنى و 
بهداشتى بسيارى است. به منظور شناسايى مخاطرات بهداشتى، ارزيابى ريسك هاى آن ها و تصميم گيرى مناسب براي كنترل ريسك 
و بهبود سالمت افراد در اين زمينه ارزيابى ريسك بهداشتى از اهميت ويژه اى برخوردار است. هدف از اين مطالعه شناسايى، ارزيابى 
و اولويت بندى ريسك هاى بهداشتى واحد هيدروكراكر و ارائه برنامه مديريت ريسك است. در فرايند شناسايى مخاطرات از روش هاى 
مختلف، از قبيل ِجي اس آ، اف تي آ و هازوپ (اف ام اي آ)2 براى شناسايى جنبه ها استفاده مى شود. در اين مقاله، براى اولين بار از روش 
اف ام اي آ بهداشتى يا اچ اف ام اي آ براى شناسايى و رتبه بندى ريسك هاى بهداشتى استفاده شده است. اچ اف ام اي آ همان روش اف ام اي آ 

است با اين تفاوت كه در اين روش به ريسك هاى بهداشتى توجه بسيارى شده است.  
اين مطالعه در واحد هيدروكراكر شركت پااليش نفت بندرعباس، به عنوان واحد نمونه، انجام گرفته است. در اين تحقيق، براى 
جمع آورى داده ها و اطالعات مورد نياز، از روش مصاحبه با افراد و تكميل فرم اچ اف ام اي آ استفاده شده است. براى شناسايى ريسك ها، 
24 فرايند در زمان عملكرد عادى و شش فرايند در زمان تعميرات اساسى ارزيابى شده كه در اين مقاله شش فرايند مهم در زمان 
تعميرات اساسى انتخاب و بررسى شده است. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار اِكسل استفاده شده است. نتايج نشان داد از 
سيزده مورد ريسك بهداشتى شناسايى  شده در زمان تعميرات اساسى، يازده مورد باالتر از درجه مخاطره پذيرى قرار دارد. لذا در اين 
مقاله ريسك هايى مورد تحليل قرار گرفته است كه باالترين آر پي ان را به خود اختصاص داده  است كه شامل؛ توليد بوى نامطبوع از 
ماده شيميايى و سمى سولفايدينگ، بازكردن عايق ها و انتشار ذرات آزبست در محيط، ورود افراد به ظروف و ركتورها همراه با ترس 

و نيز توليد آلودگى صوتى بر اثر تخليه گازهاى مخرب به اتمسفر در زمان احياي كاتاليست است. 
تحليل نهايى حاكى از آن است كه ريسك هاى بهداشتى مذكور، با آر پي ان هاى 336، 315، 280 و 192، به ترتيب در درازمدت 
مى تواند موجب اختالل در درك بو (حاصل از بوى تند سولفايدينگ) و همچنين سرطان ريه (حاصل از مصرف آزبست) شود. به 
عالوه، فعاليت مربوط به ورود افراد به ظروف و ركتورها مى تواند سبب استرس، بيمارى هاى شغلى و در نتيجه بيمارى هاى قلبى و 
افزايش فشار خون در كاركنان شود و همچنين،  افت شنوايى ناشى از آلودگى هاى صوتى باالتر از 85 دسى بل از ديگر پيامدهاى 

آن محسوب مى شود.   
واژگان كليدى: واحد هيدروكراكر، تعميرات اساسى، ريسك بهداشتى، اقدامات اصالحى، مديريت ريسك 

ارزيابى ريسك بهداشتى واحد هيدروكراكر به روش اچ اف ام اي آ1 
در زمان تعميرات اساسى 
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مقدمه 
صنعت نفت يكي از صنايع شيميايي است كه پتانسيل زيادي 
براي مواجهه حاد و مزمن افراد با عوامل زيان آور دارد   [1]. واحد 
هيدروكراكر شركت پااليش نفت بندرعباس از جمله واحدهاى 
محسوب  پااليشگاه  واحدهاى  ديگر  بين  در  ارزش،  با  و  مهم 
مجموعه اى  ـ كه  هيدروكراكينگ  فرايند  واحد  اين  در  مى شود. 
هيدروژناسيون  گرمازاى  و  كراكينگ  گرماگير  واكنش هاى  از 
است ـ صورت مى گيرد كه از آن محصوالت با ارزش، مانند بنزين، 
نفت گاز، سوخت جت و ... توليد مى شود. اين واحد با اينكه از 
فناوري بااليى برخوردار است باز هم از جنبه هاى مختلف داراى 
مخاطرات ايمنى و بهداشتى بالقوه و منحصر به فرد است. در 
زمان تعميرات اساسى، براي بازرسى هاى فنى و دوره اى، واحد 
به مدت يك ماه بسته و ظروف و ركتورها تخليه مى شود. در اين 
زمان از مواد شيميايى مختلف استفاده مى شود كه غفلت از اين 
مواد زيان آور در محيط كار مى تواند سالمت شغلى پرسنل را به 

خطر بيندازد. 
شرايط و عواملى كه موجب به خطر افتادن سالمت نيروى 
كار مى شود تقريباً در همه محيط هاى كار وجود دارد، اما نوع و 
شدت آن ها در محيط هاى مختلف متفاوت است. نظر به اينكه 
بي توجهي و عدم كنترل عوامل زيان آور مي تواند عدم آسايش، 
بيماري يا نقص عضو قابل مالحظه اي در نيروي كار يا ديگر افراد 
جامعه در برداشته باشد[2]، ارزيابى ريسك كل فرايند شناسايى 
كاهش  براى  مناسب  اقدامات  انتخاب  و  ريسك  تعيين  خطر، 
ريسك يا كنترل آن است[3]. ريسك بهداشتى احتمال مواجه 
شدن با يك خطر است كه نتيجه آن بيمارى هاى شغلى، از كار 
افتادگى يا مرگ خواهد بود[4]. ريسك در سايت هاى صنعتى 
شامل، سامانه هاى فرايندى پرفشار، سامانه هاى تهويه، مديريت 
آزبست،  انتشار  و  شدن  پراكنده  تأمين كنندگان،  و  پيمانكاران 

آتش سوزى و انفجار و ... است[3]. 
معموالً  شيميايى،  صنايع  به خصوص  فرايندي،  صنايع  در 
ماهيت مواد شيميايى، اعم از سميت، خورندگى و قابليت انفجار 
ارزيابى  نتايج  كند[5].  ايجاد  مخاطره آميز  وضعيت  مى تواند 
ريسك به روش هازوپ در واحد هيدروكراكر شركت پااليش نفت 

بندرعباس نشان داد، مواد شيميايى مختلفى در فرايند اين واحد 
مصرف مى شود و تركيبات شيميايى متعددى نيز در اين واحد 
وجود دارد كه در صورت تماس بلندمدت سالمت افراد را تهديد 
مي كند [5]. در فرايند شناسايى مخاطرات از روش هاى مختلف، 
از قبيل ِجي اس آ، اف تي آ و هازوپ (اف ام اي آ) در شناسايى جنبه ها 

استفاده مى شود [6].
كه  است  ريسك  ارزيابى  در  تحليلى  روش  يك  اف ام اي آ 
مى كوشد تا حد امكان خطرات بالقوه موجود در محدوده اى كه در 
آن ارزيابى ريسك انجام مى شود و همچنين، علل و اثرات مرتبط 
با آن را شناسايى و امتيازدهى كند [7]. نتايج ارزيابى ريسك 
با استفاده از روش اف ام اي آ در كارخانه آلومينيوم المهدى (عج) 
حاكى از آن است كه پرخطرترين دستگاه ها با آر پي ان باال، حاوى 
ريسك ايمنى و بهداشتى است و براى آن ها اقدامات اصالحى 
تعريف شده است كه با انجام اقدامات در دوره يك ساله منجر 
به كاهش ريسك در واحد فرايندى مي شود[8]. ارزيابى ريسك 
در پروسه توليد لوله هاى انتقال گاز با استفاده از روش اف ام اي آ 
و  آر پي ان  محاسبه  با  خطاها  وخامت  داخلى  اثرات  داد،  نشان 
اجراى طرح هاى بهبود بر پايه اصول تفكر ناب، براى بزرگترين 
از  خطاها  بحرانى ترين  بروز  از  جلوگيرى  به  موفق  آر پي ان ها، 
نگاه مشترى (دوباره كارى، ضايعات) شد كه كاهش در مصرف 
منابع، زمان سيكل و هزينه هاى تحليلى را در بر داشته است[9]. 
استفاده از روش اف ام اي آ در ارزيابى و مديريت ريسك و جايگاه 
آن در بهبود سامانه مديريت اچ اس اي سهم مؤثرى در شناسايى 
مديريت  زمينه هاى  در  عملكردى  شاخص هاى  اندازه گيرى  و 
اچ اس اي دارد [10]. براي ارزيابى ريسك بهداشتى واحد فرايندى 
هيدروكراكر در زمان تعميرات اساسى، چهار مورد از فرايندهاي 
مهم  كه باالترين آر پي ان را به خود اختصاص داده است، بررسى 

و تحليل شده است.

مواد و روش ها
ــايى جنبه هاى  ــدف مورد مطالعه، براي شناس با توجه به ه
ــه وضعيت عادى،  ــتى در س ــى ريسك بهداش ــتى، ارزياب بهداش
ــى، به صورت  ــان تعميرات اساس ــرارى در زم ــادى و اضط غير ع
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ــد هيدروكراكر  ــى، در واح ــى) و مقطع ــى تحليلى (كم توصيف
ــركت پااليش نفت بندرعباس با تشكيل گروه كاري به مدت  ش
ــال (88-87) و مصاحبه با افراد و تكميل فرم اچ اف ام اي آ  يك س
به انجام رسيده است. در اين تحقيق، مركز توجه روى ريسك هاى 
بهداشتى است و نام روش به اچ اف ام اي آ يا تجزيه و تحليل اثرات 
و حالت شكست بهداشتى تغيير نام پيدا كرده، ولى اركان اصلى 
ــون ريسك هاى  ــت و چ ــع همان روش اف ام اي آ اس روش درواق
بهداشتى مد نظر است اچ1 در ابتداى اف ام اي آ به عنوان اف ام اي آ 

بهداشتى است. 

جامعـه، نمونه و انتخاب فعاليت هاى مهـم واحد هيدروكراكر بر 
اساس طبقه بندى فرايندى

دو  در  عملياتى  شرايط  در  هيدروكراكر  واحد  فعاليت هاى 
بخش فشار باال و پايين صورت مى پذيرد (نمودار 1 و 2). بر اساس 
طبقه بندى فرايندى، كل واحد هيدروكراكر به 24 نوع فرايند در 
زمان عادى و شش نوع فرايند مهم در زمان تعميرات اساسى 
طبقه بندى شده كه در اين مقاله فعاليت هاى فرايندى واحد در 
زمان تعميرات اساسى به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسى و 
با  اكنون  هم  واحد  اين  (نمودار3).  است  گرفته  قرار  كار  محور 

نمودار 1: فرايند عمليات بخش فشار باالي واحد هيدروكراكر

نمودار 2: فرايند عمليات بخش فشار پايين واحد هيدروكراكر

1.Health
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50 نفر پرسنل در چهار شيفت كارى مشغول به فعاليت است 
كه در طى گردش كار سه شيفت مشغول به فعاليت و يك شيفت 

در حال استراحت است.

تشريح روش اچ اف ام اي آ و تكميل فرم 
تشكيل گروه اچ اف ام اي آ - 1

استفاده از يك گروه چند تخصصي با رويكرد گروهي در انجام 
اچ اف ام اي آ ضروري است.

 شناسايي فرايندها- 2
فرايند يا فعاليت هاى مورد تجزيه و تحليل كه در واحد وجود 

دارد، شناسايي مى شود. 
حالت خرابي بالقوه (جنبه هاى بهداشتى)- 3

شده  تشريح  فرايند  كه  است  حالتي  بالقوه  خرابي  حالت 
مشخص شده  نيازمندي هاي  بالقوه  طور  به  قبل  شمارة  در 

(استانداردها، قوانين، مقررات و غيره) را برآورده نمي كند.
 آثار بالقوه خرابي (پيامدها)- 4

آثار بالقوه خرابي به عنوان آثار حالت خرابي روي كاركنان، 
يك  شدت  مي شود.  تعريف  ذينفع  طرف هاي  ساير  و  مشتريان 
قبل)  شمارة  در  پيامد (بيان شده  بودن  جدي  ميزان  از  ارزيابي 
اثر  مورد  در  صرفاً  شدت  است.  بهداشتى  بالقوه  شكست  نقاط 
به كار مي رود و با تخصيص عددي بين 1 تا 10 مطابق با جدول 
پيشنهادي (1) رتبه بندي مي شود. براى تعيين رتبه شدت در 
واحد هيدروكراكر به اين موارد توجه شده است: 1- شدت اثر در 

فرد مورد نظر كه در ارتباط با كار مربوطه است و نيز با توجه به 
مدت زمان قرارگرفتن فرد كنار دستگاه در نظر گرفته مى شود 
تماس  (مانند آلودگى صوتى و غيره) 2- شدت اثر مواجهه يا 
با ماده شيميايى در فرد (خيلى باال، باال يا كم) در نظر گرفته 
به  منجر  كه  زيان رسانى  يا  حادثه  وقوع  اثر  شدت  مى شود 3- 
استرس در كاركنان مي شود كه حاصل ترس از وقوع آتش سوزى 
و انفجار يا حساسيت ناشى از كار است. با توجه به شدت اثر 
زيان رسانى و آسيب وارد به فرد حاصل از اين جنبه ها در گذشته 
و با توجه به جدول رتبه بندى شدت اثر (جدول1)، رتبه بندى 

شدت صورت پذيرفت. 

وضعيت- 5
 اين مورد براي طبقه بندي جنبه هاي بهداشتى به كار مي رود 
و مي تواند به سه قسمت عادي، غيرعادي و اضطراري تقسيم بندي 

شود.
علل بالقوه خرابي يا زيان رسانى - 6

علت بالقوه زيان رسانى چگونگي اتفاق افتادن خرابي در واحد 
است.

وقوع1- 7
زيان رسانى  يا  خرابي  علت  پيوستن  وقوع  به  تواتر  ميزان 
(مشخص شده در شمارة قبلي) وقوع است. رتبه احتمال وقوع 
براى ريسك هاى بهداشتى با توجه به اين موارد تعيين مي شود: 
1- براى تعيين رتبه احتمال وقوع، مدت زمان قرارگرفتن كاركنان 

نمودار 3: شش فرايند مهم و مورد بررسى در زمان تعميرات اساسى

1.Occurrence
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كنار ادوات مكانيكى در نظر گرفته شده است. 2- ممكن است 
احتمال وقوع آلودگى صوتى هميشگى، ولى مدت زمان قرار 
احتمال  رتبه  بنابراين  باشد،  كوتاه  دستگاه  كنار  فرد  گرفتن 
كه  نفتى  مواد  نشت  وقوع  احتمال   -3 مى آيد.  پايين  وقوع 
منجر به آتش سوزى و انفجار يا حساسيت ناشى از كار و ايجاد 
بر  وقوع  احتمال  رتبه بندي  مى شود. 4-  كاركنان  در  استرس 
اساس تجربيات گذشته از وقوع ريسك هاى بهداشتى و جدول 

(2) انجام شده است.
كشف1 - 8

جاري  كنترل هاي  كه  است  احتمالي  از  ارزيابي  تشخيص 
كند.  شناسايي  را  بعد  خرابي  حالت  يا  عيب  يك  شده،  تعريف 
از   ،(3) پيشنهادي  جدول  مطابق  تشخيص،  رتبه  تعيين  براي 
يك مقياس 1 تا 10 استفاده شده است. تعيين رتبه كشف در 
واحد هيدروكراكر به كنترل هاى جارى بستگى دارد؛ به هر ميزان 
كه كنترل هاى جارى باال و كارساز باشد و از خرابى هاى بعدى 

جلوگيرى كند رتبه كشف پايين مى آيد.

جدول 1: رتبه بندى شدت اثر در انسان [22] 

رتبه معيار: شدت اثر اثر

10

 نتايج به صورت زيان شديد به سالمت انسان بدون هيچ گونه اخطار يا هشدار،
 محتمل است - شدت اثر و زيان رسانى در انسان با توجه به مدت زمان قرارگيرى

 افراد كنار دستگاه يا تماس با ماده شيميايى - استرس: شدت اثر وقوع آتش سوزى و
 انفجار يا زيان رسانى كه منجر به استرس شود يا استرس ناشى از حوادث؛ در مورد

همه پارامترها به همين ترتيب است.

 خطرناك ـ
بدون اخطار

9 نتايج به صورت زيان شديد به سالمت انسان همراه با اخطار يا هشدار، محتمل است  خطرناك ـ با
اخطار

8 تأثير قابل توجه در انسان خيلي باال
7 تأثير زياد در انسان باال
6 تأثير متوسط در انسان متوسط
5 تأثير كم در انسان كم
4 تأثير جزئي خيلي كم

محدود و كنترل شده ضعيف

جدول 2: رتبه بندى احتمال وقوع [22] 

رتبه نرخ خرابي احتمال خرابي

10 بيشتر از 1 در 2 خيلي باال: اصوالً خرابي اجتناب نا پذير 
9است. 1 از 3

8 1 از 8 باال: معموالً مرتبط با فرايندهايي 
است كه داراي خرابي مشابه با 
7فرايندهاي ديگر است. (تكراري) 1 از 20

6 1 از 80 متوسط: معموالً مرتبط با فرايندهايي 
است كه مشابه فرايندهاي ديگر 
انتظار خرابي هاي موردي از آن ها 

مي رود، ولي تعداد آن ها زياد نيست. 
(موردي)

5 1 از 400

4 1 از 2000 پايين: خرابي هاي كنترل شده مرتبط 
3با ساير فرايندهاي مشابه (نادر) 1 از 15000

2 1 از 150000
خيلي پايين: فقط خرابي هاي كنترل 

شده مرتبط با اغلب فرايندهاي 
يكسان

1 1 از 1500000
بعيد: خرابي هاي غير محتمل؛ 
هيچ گونه خرابي در ارتباط با 
فرايندهاي يكسان وجود ندارد.

1.Detection
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عدد اولويت ريسك1 - 9
عدد اولويت ريسك از حاصل ضرب شدت، احتمال وقوع و 
كشف حاصل مي شود. براي آرپي ان هاي باالتر، اقدامات اصالحي 
براي كاهش آن تعريف شده است. به طور كلي مي توان مقدار 
استانداردي براي آرپي ان تعريف كرد. درواقع عدد استاندارد يا 
درجه مخاطره پذيرى (درجه اى است كه مى توانيم خطر يا ريسك 
را بپذيريم) براى ريسك هاى بهداشتى در واحد هيدروكراكر عدد 
148 است و آرپي ان هاى باالتر از اين درجه به عنوان آرپي ان هاى 
بحرانى معرفى شده است كه نيازمند اقدامات اصالحى و كنترلى 

است.
روش محاسبه درجه مخاطره پذيرى - 10

توزيع فراوانى  مخاطره پذيرى از روش  محاسبه درجه  براى 
استفاده شده است [11]. به عالوه، براى محاسبه اين روش به دو 

مؤلفه تعداد رده و طول رده نياز است (جدول 4 و 5).

K2=1+3/3 Log n n3 =13 

K=1+3/3Log13=5

MIN RPN=81

MAX RPN=336

جدول 4: محاسبه حدود رده اعداد اولويت ريسك[11]
 RPN  محاسبه حدود رده

L1=81-13181+51=132
L2=132-182132+51=183
L3=183-233183+51=234
L4=234-284234+51=285
L5=285-336285+51=336

اقدامات پيشنهادي- 11
بعد از اولويت بندي حاالت خرابي بر مبناي مقدار آرپي ان، بايد 
اقدامات اصالحي و پيش گيرانه ابتدا معطوف موارد داراي اولويت و 

بحراني شود كه اثرات زيان رسانى بيشترى در كاركنان دارد. 

تحليل داده ها
ريسك هاى بهداشتى در فرم اچ اف ام اي آ و در نرم افزار اكسل 
رتبه  اساس  بر  آرپي ان  است.  شده  تحليل  و  تجزيه  و  طراحى 
شدت، احتمال وقوع و كشف محاسبه شد و بر اساس آرپي ان 

جدول3: رتبه بندى احتمال كشف [22] 

رتبه معيار: احتمال اينكه قبل از به وقوع پيوستن يك پيامد بارز بهداشتى پيامد به 
وجود آمده به وسيله كنترل هاي جاري كشف شود. احتمال كشف

10 هيچ كنترل شناخته شده اي براي كشف حاالت خرابي شناسايي نشده است. غالباً غيرممكن
9 احتمال كشف حاالت خرابي توسط كنترل هاي جاري خيلي بعيد است. خيلي بعيد
8 احتمال كشف حاالت خرابي توسط كنترل هاي جاري بعيد است. بعيد
7 احتمال كشف حاالت خرابي توسط كنترل هاي جاري خيلي پايين است. خيلي پايين
6 احتمال كشف حاالت خرابي توسط كنترل هاي جاري پايين است. پايين
5 احتمال كشف حاالت خرابي توسط كنترل هاي جاري متوسط است. متوسط
4 احتمال كشف حاالت خرابي توسط كنترل هاي جاري كمي باالست. كمي باال
3 احتمال كشف حاالت خرابي توسط كنترل هاي جاري باالست. باال
2 احتمال كشف حاالت خرابي توسط كنترل هاي جاري خيلي باالست. خيلي باال

1 كنترل هاي جاري غالباً به طور حتم حاالت خرابي را كشف مي كنند. در 
فرايندهاي مشابه، كنترل هاي آشكار كننده قابل اطميناني وجود دارد. غالباً حتمي

1.Risk Priority Number = RPN = S × O × D 2.تعداد رده
RPN 3.تعداد
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باالتر از درجه مخاطره پذيرى، جنبه هاى بهداشتى اولويت بندى 
كه  شده  گرفته  نظر  در  بحرانى  فعاليت هاى  عنوان  به  و  شده 
نيازمند اقدامات اصالحى و كنترلى است. براى جنبه هاى باالتر از 
درجه مخاطره پذيرى، پردازش داده ها با استفاده از نرم افزار اكسل 
و خروجى نمودار تجزيه و تحليل شده است و براى آرپي ان هاى 
كنترلى  و  اصالحى  اقدامات  مخاطره پذيرى،  درجه  از  باالتر 

پيشنهاد شده است (جدول 6).

نتايج
واحد  فعاليت  از  حاصل  بهداشتى  جنبه هاى  مقاله  اين  در 
هيدروكراكر در زمان تعميرات اساسى شناسايى شده و ريسك هاى 

با آرپي ان باال بررسى و تحليل شده است.
كار كردن با مادة شيميايى سولفايدينگ، به دليل بوى تند 
ناشى از آن، ناراحت كننده است و آرپي ان اين جنبه بهداشتى برابر 
با 336 و باالتر از درجه مخاطره پذيرى 148 ارزيابى شده است. 
پيامد حاصل از اين جنبه بهداشتى، نامناسب شدن محيط كار 
به دليل بوى تند سولفايدينگ است كه مى تواند سبب تضعيف 
حس بويايى كاركنان شود. كنترل هايى كه در اين زمينه در واحد 
صورت مى پذيرد استفاده از ماسك كاغذى توسط افراد است كه 
زياد مؤثر نيست و نيازمند اقدامات اصالحى و كنترلى قوى ترى 

جدول 7: ريسك بهداشتى حاصل از فرايند سولفايدينگ براي 
شستن اتم گوگرد
ريسك بهداشتى

 جنبه بهداشتى و پيامد
RPNعلل بالقوه زيان رسانىحاصل از آن

 انتشار سولفايدينگ در اتمسفر؛
 توليد بوى نامطبوع، نامناسب
 شدن محيط كار، اختالل در

 درك بو، توليد عوارض تنفسى،
 اختالالت ريوى و در صورت
 تماس با پوست بدن ايجاد

عوارض پوستى

 در صورت استفاده
 نكردن از وسايل

 استحفاظى؛ زيرا بوى
 ناشى از ماده شيميايى
 سولفايدينگ هنگام

 استفاده در محيط كار
 ناراحت كننده و سمى

است.

336>148

جدول 5: تعيين بيشترين فراوانى رده براى محاسبه درجه 
مخاطره پذيرى[11] 

فراوانى 
تجمعى

فراوانى
 نسبى

فراوانى 
رده

حدود 
رده

رده

33
13381-1311

74
134132-1822

92
132183-2333

101
131234-2844

133
133285-3365

جمع113

نمودار 4: توليد بوى نامطبوع و عوارض تنفسى حاصل از فرايند 
سولفايدينگ

است كه در قسمت بحث و نتيجه گيرى شرح داده شده است.
در زمان تعميرات اساسى، عايق مسيرها براي بازرسى هاى 
فنى باز مى شود كه سبب انتشار آزبست در هوا مى شود، اين 
جنبه با عدد اولويت ريسك 315 و باالتر از درجه مخاطره پذيرى 
ارزيابى شده است. پيامد حاصل از اين جنبه بهداشتى عوارض 
تنفسى و ريوى است و در درازمدت ممكن است منجر به سرطان 
ريه در افراد شود، بنابراين براي پيشگيرى از بيمارى هاى خطرناك 

ريوى، نيازمند اقدامات اصالحى و كنترلى قوى ترى است.
ــردن ركتور،  ــراى تميز ك ــر ب ــد هيدروكراك ــان واح كاركن
ــرات به داخل آن ها مى روند. اين فعاليت  ادوات و كارهاى تعمي
به عنوان يك جنبه بهداشتى با عدد اولويت ريسك 280 معرفى 
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ــت. آثار يا پيامد حاصل از اين جنبه بهداشتى از نظر  ــده اس ش
ارگونوميك، توليد استرس شغلى (به دليل ترس از وقوع حادثه) 

در كاركنان است. 
به  مخرب1  گازهاى  از  مقدارى  اساسى،  تعميرات  زمان  در 
اتمسفر تخليه مى شود و آلودگى صوتى توليد مى كند. اين جنبه 
با عدد اولويت ريسك 192 به عنوان جنبه بهداشتى معرفى شده 
است. پيامد حاصل از اين جنبه بهداشتى ايجاد افت شنوايى در 

كاركنان است.

بحث 
هر روز در محيط هاي كار رويدادهاي متعددي رخ مي دهد 

كه باعث مرگ و آسيب مي شود. اين حوادث اغلب به علت عدم 
شناسايي خطرات بالقوه و آموزش صحيح كارگران اتفاق مي افتد. 
از  مي توان  كار  محيط  خطرات  ارزيابي  و  شناسايي  با  از اين رو، 
شركت  هيدروكراكر  واحد  كرد.  پيشگيري  حوادث  از  بسياري 
افراد  و  قوى  بسيار  كنترلى  سامانه  از  بندرعباس  نفت  پااليش 
متخصص در بخش عمليات برخوردار است، ولى از آنجايى كه 
نمى توان ريسك ها را به طور كامل از واحدهاى فرايندى حذف 
كرد، تحقيق و توسعه در زمينه ارزيابى ريسك در اين واحدها، 
به دليل عملكرد در فشار و دماى باال و فعاليت هاى مهم در زمان 

تعميرات اساسى، الزم و ضرورى به نظر مى رسد. 
صورت  مهمى  فعاليت هاى  نيز  اساسى  تعميرات  زمان  در 

نمودار 5: توليد عوارض تنفسى و ريوى حاصل از فعاليت بازكردن 
عايق مسيرها

نمودار6: توليد استرس شغلى حاصل از فعاليت ورود افراد به ظروف 
و ركتورها 

جدول 8: ريسك بهداشتى حاصل از فعاليت باز كردن عايق ها براي 
بازديد مسيرها 
ريسك بهداشتى

 حالت خرابى بالقوه
 (جنبه بهداشتى) و پيامد

حاصل از آن
RPNعلل بالقوه زيان رسانى

 باز كردن عايق مسير ها
 و انتشار ذرات آزبست
 در هوا (توليد عوارض
 تنفسى و ريوى در

درازمدت)

 در زمان تعميرات اساسى، به علت
 بازديد مسيرها توسط بازرسى فنى
 و بازكردن مسيرهايى كه آزبست
 در آن استفاده شده است براى
 تعويض عايق جديد، ذرات معلق
 آزبست در محيط پراكنده مى شود
 و آلودگى هوا با آزبست به وجود
مى آيد كه براى انسان مضر است.

315>148

جدول 9: ريسك بهداشتى حاصل از فعاليت ورود افراد 
به ظروف و ركتورها 
ريسك بهداشتى

 حالت خرابى بالقوه (جنبه
 بهداشتى) و پيامد حاصل

از آن
RPNعلل بالقوه ايجاد استرس

 ورود افراد به ظروف و
 ركتورها (ايجاد استرس

  شغلى از نظر ارگونوميك)

 افرادى كه براى بازديد و تميز
 كردن ظروف و ركتورها به داخل
 آن ها مى روند احياناً با استرس و
 اضطراب حاصل از وقوع حوادث
 (گازگرفتكى و خفگى) مواجه
 مى شوند و نيز استرس حاصل
 كار در اين مرحله از تعميرات

اساسى است.

280>148

1.SO2  , CO2
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موجب  است  ممكن  آن ها  خصوص  در  كوتاهى  كه  مى پذيرد 
زيان رسانى و بيمارى شغلى شود. در اين مقاله، فرايندهاى مهم 
بهداشتى  ريسك هاى  و  شناسايى  اساسى  تعميرات  زمان  در 
ارزيابى شده است (نمودار 7). در كل 24 فرايند در زمان عملكرد 
عادى در واحد هيدروكراكر وجود دارد. در اين مقاله، شش فرايند 
مهم در زمان تعميرات اساسى انتخاب شده و جنبه ها شناسايى و 
به صورت كمى ارزيابى شده و ريسك هاى بهداشتى با آرپي ان باال 
تحليل شده است. برخى از فعاليت هاى مهم در زمان تعميرات 
اساسى شامل موارد زير است كه در تحقيق پيش رو بررسى شده 

و در جدول (6) در فرم اچ اف ام اي آ واحد ثبت شده است: 
الف) عمليات سولفوره كردن كاتاليست بعد از احيا

دي سولفات  دي متيل  تزريق  تسهيالت  شامل  قسمت  اين 
يا سولفوره كردن كاتاليست1 براى آماده كردن براي در سرويس 

اين  از  حاصل  بهداشتى  جنبه  است.  ركتور2  در  قرار گرفتن 
فعاليت انتشار ماده شيميايى سولفايدينگ3 در اتمسفر و توليد 
بوى نامطبوع در هنگام استفاده است كه آرپي ان باال را به خود 
اختصاص داده است. يكي از آلودگي هاي محيط زيست كه بيشتر 
است.  نامطبوع  بوهاي  به  مربوط  آلودگي  دارد  صنعتي  منشأ 
آلودگي بوهاي نامطبوع مسئله مهمي است و به ميزان زيادي بر 
اثر وجود عناصر خاص، مانند گوگرد در تركيبات مختلف حاصل 
مي شود. بيشتر تركيبات بدبو سمي و خطرناك است، به همين 
دليل محافظت در برابر اين نوع مواد امري ضروري است [12]. 
بيشتر  شيوع  ميزان  بيانگر  اپيدميولوژيك  مطالعات  از  تعدادي 
حالل ها  با  كه  است  افرادي  ميان  عصبي-رفتاري  بيماري هاي 
مواجهه شغلي دارند و در اين بين صنعت نفت از جمله صنايعي 
است كه شاغلين آن در تماس با حالل ها هستند و اين اختالالت 

ميان كساني واضح تر است كه مواجهه بيشتري دارند [13]. 
بوى تند دى متيل دى سولفات به دليل وجود ماده شيميايى 
سولفور است و اين ماده سمى است و جزء حالل هاى شيميايى 
محسوب مى شود، بنابراين بوى تند و سمى بودن آن در دراز مدت 
ممكن است منجر به تضعيف حس بويايى افراد شود و همچنين، 
بر سيستم عصبى افراد تأثير بگذارد. از آنجايي كه افراد در معرض 
خطر، بيشتر از طريق استنشاق دچار عوارض مى شوند، مواد فرار 
كه قابليت تبخير بااليى دارند بيشتر وارد هوا شده و از طريق 
استنشاق فرد را آلوده مى كنند و كسانى كه از اختالل در حس 
چشايى يا بويايى شكايت دارند، بايد عصب بويايى آنان به طور 

دقيق آزمايش شود.
فعاليت بازكردن عايق ها براي بازديد مسيرهاب) 

در  مى شود.  عايق كارى  آزبست  توسط  (لوله ها)  مسير ها 
زمان تعميرات اساسى، به وسيله بازرسى فنى بخشى از عايق،

 به خصوص سر زانوها، براي كنترل ميزان خوردگى، ضخامت 
سنجى و تعويض مسيرها باز مى شود. آزبست به دليل مقاومت 
بسيارى كه در برابر گرما و آتش دارد، به عنوان مواد نسوز به كار 
مى رود، اما با همه فوايدى كه دارد ممكن است سببب بيمارى در 

نمودار7: تخليه گاز و توليد آلودگى صوتى حاصل از فرايند احياي 
كاتاليست

جدول 10: ريسك بهداشتى حاصل از فرايند احياي كاتاليست 
ريسك بهداشتى

حالت خرابى بالقوه (جنبه 
RPNعلل بالقوه خرابىبهداشتى) و پيامد حاصل از آن

تخليه گازها (So2, Co2) به 
اتمسفر و توليد آلودگى صوتى 

(ايجاد عوارض شنوايى و تضعيف 
حس شنوايى در طوالنى مدت)

 تنظيم شرايط عملياتى فشار
و گاز در گردش

192>148

1. كاتاليست ماده اى است كه سرعت يك فعل و انفعال شيميايى را كه امكان عملى شدن آن از لحاظ ترموديناميكى محقق شده است چندين برابر مى كند و واكنش را در جهت به دست آوردن تركيب مورد نظر به 
نحو مطلوبى هدايت مى كند

2. ركتورها در واحد هيدروكراكر براى انجام واكنش هاى شيميايى طراحى شده است.
3. DMDS
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افراد شود. از بيماري هاي مهمي كه از تأثير مستقيم يا غيرمستقيم 
الياف آزبست به وجود مي آيد مي توان به موارد زير اشاره كرد:

بيماري آزبستوز: در اين بيماري، ذرات الياف آزبستي كه به - 1
صورت غبار به شش راه يافته است با حضور ماده پروتئيني 
سخت  اليه  تشكيل  تدريج  به  مي شود  ترشح  شش  از  كه 
از  نسبت  همان  به  و  مي دهد  شش  ديواره  در  ضعيفي  و 
گنجايش حجم شش مي كاهد. معموالً سال ها بعد از اينكه 
فرد در مجاورت الياف قرار گرفت، اين بيماري ظاهر مي شود.

سرطان ريه: شيوع اين بيماري در افرادي بسيار باالست كه - 2
مبتال به آزبستوز هستند.

مزوتليوما: در اين بيماري تومورهاي سفيد رنگي در اطراف - 3
ريه ها تشكيل  شده كه با رشد سريع به ديواره ريه فشار وارد 

كرده و از گنجايش آن مي كاهد [14].
      ج)ورود افراد به ظروف و ركتورها همراه با ترس و اضطراب

در فرايند تعميرات اساسى، بعد از تخليه ظروف و ركتورها 
و ايمنى سنجى توسط واحد ايمنى، دستور ورود افراد به درون 
ظروف  وارد  دوره اى  بازديد  براي  افراد  و  مى شود  صادر  ظروف 
شغلى  استرس هاى  با  همراه  قسمت  اين  در  كار  مى شوند. 
حادثه  وقوع  از  ترس  نتيجه  استرس  اين  و  است  اضطراب  و 
(گاز گرفتى، خفگى و سقوط از ارتفاع) در افراد است. از آنجايى كه 
علت حدود 80 درصد حوادث شغلي خطاهاي انساني است كه 
خود مي تواند نتيجه استرس هاي شغلي كاركنان باشد، استرس 
شغلي با بسياري از بيماري ها و مسائل محيط كار ارتباط دارد. 
اين ارتباط در خصوص بيماري هاي قلبي- عروقي، بيماري هاي 
عضالني- اسكلتى، فشار خون و برخي ديگر از بيماري ها مطالعه 
و تأييد شده است. به ارتباط بين استرس شغلي با حوادث شغلي 

كم تر پرداخته شده است[12].
د)عمليات احياي كاتاليست

خنثى  براي  كاستيك  تزريق  تسهيالت  شامل  قسمت  اين 
كردن رآكتورها در طول احياي كاتاليست است. كك و رسوباتى 
كه روى كاتاليست مى نشيند با دماى باال سوزانده مى شود. در 
اين قسمت، براي تنظيم شرايط عملياتى و فشار گاز در گردش، 
مقدارى از گازهاى مخرب به اتمسفر فرستاده مى شود. ريسك 

بهداشتى حاصل از اين فعاليت مد نظر است كه توليد آلودگى 
مي كند.  ايجاد  كاركنان  در  شنوايى  عوارض  و  مى كند  صوتى 
بنابراين سر و صدا شايع ترين عامل فيزيكي زيان آور در محيط كار 
است. يكي از مشكالت بهداشتي افت شنوايي است كه در مواجهه 
با صداي بيش از حد مجاز بروز مى كند. طبق برآورد انجام شده 
توسط اداره ايمني و بهداشت شغلي، 17 درصد از كارگران بخش 
توليد دچار اختالل شنوايي هستند. افت شنوايي ناشي از مواجهه 
با صداي محيط كار يكي از بيماري هاي مهم آلودگي صوتي است 
كه مي تواند ايمني و كارايي فرد را تحت تأثير قرار دهد، ولي اغلب 

اهميت آن مورد غفلت واقع مي شود. 
مشكالت ناشي از مواجهه با صدا تنها به بروز افت شنوايي 
دو  حد،  از  بيش  صداي  معرض  در  افراد  مثًال،  نمى شود،  ختم 
برابر بيشتر از افراد معمولى مشكالت خانوادگي دارند. همچنين، 
مواجهه با صدا تغييرات فيزيولوژيكي، مانند افزايش فشار خون، 
تغييرات در ديوارة شريان ها و احتمال حملة قلبي نيز به همراه 
دربارة  مطالعاتي  نيز  كشور  داخل  نفت  صنايع  در   .[15] دارد 
آلودگي صوتي انجام شده است، از جمله مطالعه جهانگيري در 
واحد آيزوماكس پااليشگاه تهران است كه نشان داد تراز فشار 
صدا در اين واحد 92/7 دسي بل است و به علت اثر تداخلي 
صوت در ارتباطات افراد، احتمال وقوع خطاهاي انساني افزايش 
يافته است [15]. نتايج مطالعات پيشين در زمينه بيمارى هاى 
شغلى در ادامه شرح داده شده است: بوهاي نامطبوع به عنوان 
نوعي از آلودگي محسوب شده و در برخي از كشورها، مانند ژاپن، 
قانون كنترل بوهاي نامطبوع از ديرباز وضع شده و از آن تاريخ 
به بعد، مشكالت ناشي از آلودگي بوهاي آزاردهنده تعديل يافته 

است [12]. 
مصارف سودمند آزبست در طول تاريخ غير قابل  انكار بوده، اما 
بايد پذيرفت كه اثرات نامطلوب آن در سالمتي انسان مصيبت بار 
تنفس  صورت  در  و  بوده  سرطان زا  شديداً  آزبست  است [16]. 
فيالمنت هاى آن و ايجاد جراحت در بافت هاى اندام هاى تنفسى 
منجر به سرطان ريه خواهد شد [17]. نتايج مطالعات در زمينه 
استرس هاى شغلى و حوادث ناشى از كار در شركت خودروسازي 
مطالعه مورد  افراد  در  شغلي  استرس  شيوع  داد،  نشان  سايپا 
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كشور  در  خود  همكاران  ساير  با  مشابهي  الگوي  احتماالً  ـ كه   
باالست و اين استرس ها عامل حدود يك  هشتم  دارند ـ نسبتاً 

حوادث شغلي آنان محسوب مي شود [18]. 
صنايع  كاركنان  شغلى  تنش هاى  بررسى  از  حاصل  نتايج 
شيميايى فارس نيز نشان داد كه عوامل چهارگانه تعيين شده 
(عدم شناخت مواد شيميايى، خط مشى و سياست هاى سازمانى، 
وضعيت فيزيكى محيط كار و درآمد كاركنان) تأثير فراوانى در 
تنش هاى شغلى افراد دارد [19]. در زمينه بررسى آلودگى صوتى 
در شركت نفت مطالعات نشان داد كه آستانه شنوايي كاركنان در 
معرض صدا نشان دهنده اين است كه اين افراد در فركانس هاي 
باال دچار افت شنوايي شده اند. بنابراين، مى توان نتيجه گرفت كه 
صنعت نفت نيز از جمله صنايعي است كه در آن امكان بروز افت 

شنوايي و ساير اثرات ناشي از مواجهه با صدا وجود دارد [15].

نتيجه گيرى
نشتى  و  شيلنگ  پارگى  اثر  بر  هوا  در  سولفايدينگ  انتشار 
و  تنفسى  اختالالت  و  نامطبوع  بوى  مى تواند  و  مى افتد  اتفاق 
ريوى در كاركنان توليد كند. زمانى كه افراد از اين ماده استفاده 
مى كنند زمان كوتاهى است، اما احتمال اينكه سبب نامناسب 
شدن محيط كار و اختالل در درك بو شود به ميزان باال ارزيابى 
شده است؛ يعنى، اگر مدت زمان تماس افراد با اين ماده زياد 
در  مى تواند  بودن  سمى  و  باال  وقوع  احتمال  به  توجه  با  شود، 
درك بو و نيز بر سيستم عصبى افراد تأثير بگذارد كه نيازمند 
اقدامات اصالحى و كنترلى قوى ترى براي پيشگيرى از بيمارى 
است. اقدامات اصالحى اول: اگر بو در محوطه پخش شود ماسك 
كاغذى نمى تواند جوابگو باشد، در اين صورت مى توان از ماسك 
هواى تازه يا ماسك كارتريم دار استفاده كرد، ولى به دليل سنگين 
بودن، كاربرد آن مشكل است، بنابراين در اين خصوص (تمهيدات 
گردش كار) براي جلوگيري از پيشرفت بيماري در افراد توصيه 
از  يكي  مواد  جايگزينى  دوم:  اصالحى  اقدامات   .[20] مى شود 
اصول اساسي پيشگيري بوده و منظور عدم استفاده از مواد و 
با  يا  بيماري زا  غير  مواد  با  آن ها  جايگزيني  و  بيماري زا  وسايل 
قدرت بيماري زايي كمتر است كه همان خواص صنعتي يا كارايي 

را داشته باشد [20]. 
در ساختمان سولفايدينگ يا دي متيل دي سولفات سولفور

 به كار رفته است كه عامل اصلى بوى نامطبوع و سميت است 
لذا مى توان به جاى سولفور از ماده شيميايى ديگري استفاده كرد 
كه بوى كمتر و خاصيت سميت كمترى داشته باشد و سالمت 
آزبست  ذرات  انتشار  داد،  نشان  نتايج  نكند.  تهديد  را  كاركنان 
حاصل از بازكردن عايق براي بازديد مسيرها نيز مى تواند سبب 
آلودگى هوا شود كه شدت اثر آن بسيار خطرناك ارزيابى شده 
است و احتمال اينكه سالمت كاركنان را تهديد كند، باالست. 
قوى  جنبه  اين  خصوص  در  پااليشگاه  در  جارى  كنترل هاى 
نيست، زيرا ذرات آزبست نسبتاً در محيط زيست پايدار است، در 
هوا تبخير نمى شود و به وسيله هوا جابه جا مى شود و مهم ترين 
ريسك بهداشتى را براى انسان به وجود مى آورد[21]. از اين رو، 
اين اثرات در طوالنى مدت مى تواند منجر به ايجاد عوارض تنفسى 

و اختالالت ريوى در افراد و در نهايت سرطان ريه شود. 
در اين زمينه اقدامات اصالحى و كنترلى ارائه شده به اين 
شرح است: استفاده از عايق هاى غير آزبستى، مانند عايق هاى 
روش  تغيير  و  باشد  داشته  كمترى  آلودگى  كه  گالس  فايبر 
بازرسى فنى براى اندازه گيرى ضخامت مسيرها؛ به اين صورت 
كه روى زانوها دريچه اى مستطيل مانند توسط عايق كاران قرار 
خطر  به  و  هوا  آلودگى  مجدد،  عايق كارى  به  احتياج  كه  گيرد 
افتادن سالمت شغلى كاركنان نشود. نتايج نشان داد، در فعاليت 
ورود افراد به ظروف و ركتورها شدت استرس حاصل از ترس 
از وقوع حادثه (خفگى بر اثر تنفس گاز و غيره) در اين مرحله 
به ميزان خيلى باال ارزيابى شده است. در اين مرحله افراد براي 
تميز كردن ظروف و بازرسى هاى فنى به داخل ظروف و ركتورها 
مى روند كه با وجود ايمنى سنجى و رعايت نكات ايمنى باز هم 
احتمال وقوع حادثه با توجه به عدد اولويت ريسك 280 وجود 
دارد و احتمال اينكه فرد دچار استرس شغلى در اين مرحله از 
كار شود و سالمتى او به خطر بيافتد باال ارزيابى شده است. در 

خصوص اين جنبه، كنترل ها در واحد متوسط است. 
استرس هاى باال در محيط كار پيامد هايى مثل فشار خون 
باال و بيمارى هاى قلبى-عروقى را به همراه دارد. استرس خود 
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منجر به حوادث شغلى مى شود، از اين رو در اين زمينه، نيازمند 
اقدامات اصالحى و كنترلى قوى تر است. اقدامات اصالحى اول: 
حصول اطمينان از تطابق توان افراد با نيازهاي شغلي، مديريت 
استرس هاي كاري و آموزش روش صحيح انجام كار [20]؛ اين 
مراحل بايد قبل از تعميرات اساسى صورت پذيرد و همچنين، 
باال بردن اطمينان افراد از تميز بودن ظروف و استفاده از وسايل 
اقدامات  مى شود.  توصيه  ايمنى  واحد  توسط  استاندارد  ايمنى 
اصالحى دوم: تغيير فناوري؛ از وسايل تميز كننده ماشينى، بدون 
دخالت انسان، به طور مستقيم استفاده شود تا افراد مجبور نشوند 

وارد ظروف و ركتور شوند. 
نتايج نشان داد، شدت اثر آلودگى صوتى حاصل از فعاليت 
مربوط به تخليه گازهاى مخرب به اتمسفر، در زمان احياي 
به  كه  مى شود  سبب  افراد  در  را  شنوايى  عوارض  كاتاليست، 
در  فرد  كه  مدت زمانى  است.  شده  ارزيابى  باال  خيلى  ميزان 
معرض آلودگى صوتى قرار مى گيرد زياد نيست، اما احتمال 
وقوع زيان رسانى متوسط است و چون فرد به دفعات زياد در 
كنار ادوات قرار مى گيرد، در طوالنى مدت مى تواند سبب افت 
شنوايى در كاركنان شود. در خصوص اين جنبه، كنترل هاى 
شده  گزارش  گوشى  از  استفاده  بازديد  واحد  توسط  جارى 
است، ولى با توجه به شدت باالى زيان رسانى و احتمال وقوع 
متوسط، نيازمند اقدامات اصالحى و كنترلى قوى ترى است. 
به  تخليه  قسمت  در  خفه كن  صدا  نصب  اصالحى:  اقدامات 
اتمسفر كه شدت آلودگى صوتى تقليل يابد و نيز استفاده از 

گوشى است.

اقدامات مديريتى و كاهش ريسك
اقدامات كاهش ريسك هم بايد شامل پيشگيرى از رويدادها 
(يعنى كاهش احتمال وقوع) و هم تأثيرات مزمن و حاد آن (يعنى 
سامانه  در  اقدامات  اين  از  برخى  باشد.  ريسك)  پيامد  كاهش 
اچ اس اي عبارت است از: كاهش تماس كاركنان با عوامل زيان آور 
محيط كار، كاهش ورود برون ريزها و مواد زائد به محيط زيست، 
تجهيزات حفاظت فردى، روش هاى انجام كار ايمن و طرح هايى 

كه فاكتورهاى انسانى را در نظر مى گيرد (ارگونومى) [6].

قدرداني
نفت  پااليش  شركت  حمايت  و  همكارى  با  تحقيق  اين 
بندرعباس به انجام رسيده است. از اين رو، نويسندگان مقاله از 
همكارى مدير عمليات شركت پااليش نفت بندرعباس، مهندس 
مجيد رحيمى كه به عنوان مشاور صنعتى فعاليت داشته اند؛ تالش 
و هميارى پرسنل محترم واحد هيدروكراكر، مهندس جمشيدى، 
مهندس ششپرى كه در شناسايى و رتبه بندى جنبه ها فعاليت 
داشته اند؛ مهندس فروغى و ديگر پرسنل اين واحد؛ از همكارى 
بخش مهندسى پااليش، مهندس زمانى و مهندس رجبى كه 
بخش  همكارى  از  داشته اند؛  فعاليت  اصالحى  اقدامات  ارائه  در 
اچ اس اي شركت، مهندس قضاوتى، مهندس سپهرى، مهندس 
خادم و مهندس عسكرى و بخش پژوهش و توسعه، مهندس 
غنى زاده، مهندس بهرام پور و مهندس بهروزى و همچنين، از 
عضو  مرادى،  عباس  دكتر  بزرگوار  استاد  همكارى  و  راهنمايى 

هيئت علمى دانشگاه هرمزگان سپاس گزاري مي كنند.
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چكيده
يكى از آالينده هاى خطرناك  هوا دى اكسيدگوگرد (SO2) است كه لطمات جبران ناپذيرى را بر محيط زيست وارد كرده است 
و حذف آن از گازهاى خروجى فرايندهاى شيميايى امرى حياتى و ضرورى به نظر مى رسد. براى حذف اين آالينده خطرناك 
روش هاى مختلفى وجود دارد كه در اين بين، به روش احياى كاتاليستى بسيار توجه شده است. در اين مقاله استفاده از عوامل 
مهم احياكننده، مانند مونوكسيد كربن، هيدروژن، متان و ... ارزيابى خواهد شد كه توسط محققان مختلف انجام گرفته است و 
تأثيرات نوع احياكننده، كاتاليست هاى مختلف، پارامترهاى عملياتى، نظير دما، فشار و غلظت در ميزان تبديل و گزينش  پذيرى 

واكنش بررسى و مقايسه خواهد شد.

واژگان كليدى: دى اكسيدگوگرد، احياى كاتاليستى، پارامترهاى عملياتى، كاتاليست

مقدمه
دى اكسيدگوگرد يك تركيب گوگردى خطرناك و خورنده 
از اكسيداسيون تركيبات گوگردى  به حساب مى آيد كه اساساً 
تجهيزات،  خوردگى  باعث  و  مى شود  توليد  احتراق  فرايند  در 
شدن  اسيدى  و  اسيدى  باران هاى  تشكيل  تنفسى،  مشكالت 
خاك مى   شود. از آنجايى كه سخت گيرى قوانين زيست  محيطى 
روز به روز افزايش مى يابد، توسعه فناورى هاى مربوط به كنترل 
انتشار SOx از اهميت باالترى برخوردار مى شود [1]. فرايندهاى 
خروجى  گازهاى  جريان  از   SOx حذف  براى  مختلفى  تجارى 
قرار  بررسى  مورد  مكنزى  توسط  كه  دارد  وجود  (اف جى دى1) 
گرفته است [2]. اكثر اين فرايندها بر مبناى يك فرايند دورانداز2 

است كه مطابق آن فلزات قليايى و قليايى خاكى با SOx واكنش 
مى شود  توليد  كلسيم)  سولفات  (مانند  فلزى  سولفات  و  داده 
[3و4]. از معايب اين فرايندها دفع مقادير زياد تركيبات بى ارزش 
توليد شده مى باشد كه خود باعث ايجاد مشكالت زيست محيطى 

مى شود. 
 SO3 اكسيداسيون كاتاليستى دى اكسيدگوگرد و تبديل آن به
و سپس جذب آن در آب براى توليد اسيد سولفوريك، مى تواند 
دى اكسيدگوگرد  حذف  براى  جايگزين  فناورى  يك  عنوان  به 
باالى  هزينه هاى  به  نياز  فناورى  اين  مشكل  آيد.  حساب  به 
سرمايه گذارى براى تغليظ اسيد سولفوريك است. فناورى ديگر 
حذف بر پاية جذب سطحى و جذب توسط محلول استوار است كه 

مطالعه عملكرد عوامل كاهنده مختلف در احياى كاتاليستي 
دي اكسيدگوگرد و تبديل آن به گوگرد عنصري

مسعود كنعانى هرندى1، رضا عليزاده2*، اسماعيل فاتحى فر3
1-  كارشناس ارشد مهندسى شيمى،   مركز تحقيقات مهندسى محيط زيست، دانشگاه صنعتى سهند تبريز
2- استاديار، دانشكده مهندسى شيمى، مركز تحقيقات مهندسى محيط زيست، دانشگاه صنعتى سهند تبريز
3- دانشيار، دانشكده مهندسى شيمى، مركز تحقيقات مهندسى محيط زيست، دانشگاه صنعتى سهند تبريز
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در اين زمينه نيز طراحى يك فرايند براى تصفيه  دى اكسيدگوگرد 
آزاد شده ضرورى به نظر مى رسد. عالوه بر اين فرايندها، تصفيه 
مستقيم  بازيافت  فرايند  وسيله   به  مى توان  د  دى اكسيدگوگرد 
گوگرد1 انجام گيرد كه مطابق آن دى اكسيدگوگرد با استفاده 
از يك عامل كاهنده بر روى كاتاليست به گوگرد عنصرى تبديل 
مى شود. به اين فرايند، به دليل سادگى و توليد محصوالت قابل 
فروش و راحتى در ذخيره  سازى و حمل  و نقل آن ها، بدون توليد 

هيچ  گونه پسماندهاى جامد و مضر، توجه شده است [7-5].
عالوه بر اينكه مطالعات بسيارى براى يافتن شرايط بهينه 
كاهنده،  مواد  غلظت  قبيل  از  گوگرد،  مستقيم  بازيافت  فرايند 
دماى رآكتور و فشار آن انجام گرفته است، تالش هاى گسترده اى 
نيز جهت يافتن كاتاليست هاى مؤثر و كارآمد و همچنين، عوامل 
كاهنده  مناسب به منظور احياى آن به گوگرد عنصرى، با يك 
بازده باال صورت گرفته است [8 و 9]. در اين رابطه استفاده از 
عوامل كاهنده  مختلفى، مانند هيدروژن، مونوكسيد كربن، كربن، 
متان و اتيلن (مطابق واكنش هاى 1 تا 4) مورد توجه واقع شده 
است. با اين وجود، كاهش دى اكسيدگوگرد و تبديل آن به گوگرد 
عنصرى همواره با تعدادى واكنش هاى جانبى صرف  نظر از عامل 
كاهنده همراه است. بنابراين، انتخاب يك كاتاليست با فعاليت 
و انتخاب پذيرى باال يكى از تكنيك هاى كليدى براى انجام اين 
همچون  مختلفى  كاتاليست هاى  از  تاكنون  است.  بوده  فرايند 
سريا- زيركونيا، قلع- زيركونيا، كبالت- موليبدن، فلزات واسطه 
و آلومينا در فرايند بازيافت مستقيم گوگرد استفاده شده است 

[1، 6 و 10]. 
(1)SO2 +   2H2 → S + 2H2O

(2)  SO2 + 2CO → S + 2CO2

(3)SO2 + C → S + CO2

(4)2SO2 + CH4 → 2S + CO2 + 2H2O

آن  تبديل  و  دى اكسيدگوگرد  احياى  فرايند  مقاله،  اين  در 
به گوگرد عنصرى به عنوان روشى مناسب براى كنترل انتشار 
توسط  كه  است  شده  بررسى  محيط  به  دى اكسيدگوگرد 

پژوهشگران مختلف نيز انجام شده است. همچنين، تأثير عوامل 
كاهنده و كاتاليست هاى مختلف در ميزان تبديل و انتخاب پذيرى 
شرايط  ارزيابى  ادامه،  در  است.  شده  مقايسه  و  بررسى  گوگرد 
بهينه واكنش براى احياى دى اكسيدگوگرد نيز انجام شده است.   

استفاده از عامل احياكننده مونوكسيدكرب  ن
مونوكسيدكربن در پى تبديل متان با بخار آب به صورت زير 

توليد مى شود:
(5)CH4 + H2O → CO + 3H2O

همچنين، اين تركيب از طريق گازى سازىCoal 2 توسط 
واكنش هاى زير توليد مى شود:

(6)C + O2 → CO2

(7)C + CO2 → 2CO

به علت فراوانى گاز طبيعى و ذغال براى انجام واكنش هاى 
باال، استفاده از مونوكسيدكربن به طور گسترده ، به عنوان عامل 
كاهنده  دى اكسيدگوگرد مطالعه شده است [9]. در اين راستا، 
مطالعات اوليه بر روى استفاده از كاتاليست هاى فلزات واسطه بر 

روى پايه  آلومينا متمركز شده است [11 و    12].
شرت  و  اوكى   ،[13] شرت  و  كوريدو  سال   1973،  در 
كاتاليست  [14] و نيز كوئينلن و همكارانش [15] استفاده از 
وسيله   به  دى اكسيدگوگرد  كاهش  فرايند  بهبود  براى  را  مس 
اصلى  واكنش  شرت  و  كوريدو  كردند.  بررسى  مونوكسيدكربن 

حذف دى اكسيدگوگرد را به صورت زير گزارش كردند [13]:
(8)2CO + SO2 → S + 2CO2

جانبى  واكنش هاى  انجام  ترموديناميكى  لحاظ  به  هرچند 
بسيارى امكان  پذير است (به خصوص در حضور آب و هيدروژن 
ولى  دارند)،  وجود  دودكش ها  از  خروجى  گازهاى  در  اغلب  كه 
سولفيد  توليد  به  منجر  كه  است   (9) واكنش  آن  ها  مهم ترين 

كربونيل مى شود:
(9)2CO + S → 2COS

سولفيد كربونيل يك تركيب بسيار سّمى و خطرناك تر از 
دى اكسيدگوگرد است و بايد توليد آن در يك فرايند بازيافت 

1. Direct Sulfur Recovery Process (DSRP) 2. Coal gasification
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كاهش يابد. از اين رو، همين عامل باعث شده است تحقيقات قابل 
توجهى روى كاتاليست هاى مناسب فرايند انجام گيرد. به  رغم 
تشكيل نامطلوب سولفيد كربونيل، حضور بخار آب در خوراك 
مهمى  اثر  كاتاليست ها  كردن  مسموم  با  است  ممكن  هم  گاز 
در فعاليت كاتاليست ها و انتخاب پذيرى آن  ها داشته باشد. در 
واكنش هاى (10 تا 13) اثر وجود بخار آب در خوراك گاز نشان 

داده شده است [16].

(10)CO + H2O → H2 + CO2

(11)COS + H2O → H2S + CO2

(12)H2 + S → H2S
(13)3S + 2H2O → 2H2S + SO2

وسيله   به  دى اكسيدگوگرد  كامل  احياى  شرت  و  كوريدو 
مونوكسيدكربن را روى كاتاليست مس بر پايه آلومينا، در دماى 
به  مونوكسيدكربن  نسبت  و  سلسيوس  درجة   450 از  باالتر 
دى اكسيدگوگرد بيشتر از يك و زمان تماس 0/2 ثانيه گزارش 
كردند كه در اين شرايط، توليد محصول جانبى سولفيد كربونيل 
تا حداكثر 70 درصد محدود شد [13]. در تحقيقات انجام  شده 
توسط آن  ها، به منظور كاهش مقدار سولفيد كربونيل توليد شده، 
گوگرد  به  كربونيل  سولفيد  تبديل  براى  جانبى  رآكتور  يك  از 

عنصرى، مطابق واكنش (14)، استفاده شده است:
(14)2COS + SO2 → 3S + 2CO2

در اين رآكتور از كاتاليست هاى مشابه با رآكتور اول و دماى 
250 درجة سلسيوس استفاده شده است كه بازده حذف گوگرد 
به 97 درصد رسيده است. از طرف ديگر، نياز به يك رآكتور ديگر 
و در نتيجه، افزايش هزينه هاى فرايند از جمله معايب استفاده 
از مونوكسيدكربن به عنوان عامل كاهنده است. بنابراين، براى 
حداقل كردن توليد سولفيد كربونيل در رآكتور اول، مطالعات 

بعدى روى توسعه كاتاليست مناسب متمركز شد.
از  صورتى  كه  در  داد  نشان  هيتاچى     ،1981 سال  در 
 TiO2 پايه  روى  بر   CoO يا   NiO  ،MoO3 كاتاليست هاى 
درصد   5 دى اكسيدگوگرد،  درصد   12 شامل  گازى  مخلوط  و 
مونوكسيدكربن و 20 درصد هيدروژن استفاده شود مى توان در 

دماى 350 درجة سلسيوس به ميزان تبديل 99 درصد رسيد 
.[17]

در سال 1980، گروه ديگرى از محققان فعاليت كاتاليست هاى 
15 درصد وزنى اكسيدهاى آهن، كروم، مس و نيكل را بر پايه  
گاما-آلومينا بررسى كردند. نتايج نشان داد، توسط كاتاليست هاى 
اكسيد كروم در دماى باالتر از 390 درجة سلسيوس و نسبت 
مونوكسيدكربن به دى اكسيدگوگرد كمتر از 2/2، دى اكسيد گوگرد 
فقط به گوگرد عنصرى كاهش مى يابد، در حالى كه در نسبت 
مونوكسيدكربن به دى اكسيدگوگرد باالتر از 2/2، عالوه بر گوگرد 

عنصرى سولفيد كربونيل نيز تشكيل مى شود [18].
پس از آن در سال 1988، پژوهشگران ديگرى به مطالعه 
واكنش  انجام  براى   La1-xSrxCoO3 كاتاليست  رفتار  روى 
دى اكسيد گوگرد و مونوكسيد كربن، در دماى بين 500 تا 650 
 x درجة سلسيوس پرداختند. تركيبات مختلف اين كاتاليست با
برابر 0/3، 0/5، 0/6 و 0/7 استفاده شد. تحقيقات اين پژوهشگران 
دماى  در   (x=0/3)  La0/7Sr0/3CoO3 كاتاليست  داد،  نشان 
550 درجة سلسيوس، باالترين ميزان حذف دى اكسيدگوگرد 
نشان  خود  از  كربونيل  سولفيد  تشكيل  بدون  را  درصد)   99)
نوع  اين  باالى  انتخاب پذيرى  و  فعاليت  به رغم   .[19] مى دهد 
كاتاليست، از بين رفتن ساختار كاتاليست پس از يك دورة اوليه 
تحت شرايط واكنش و تبديل شدن به مخلوطى از سولفيد فلزات 

از جمله معايب اين نوع كاتاليست به حساب مى آيد [16].
نشان  ديگرى  محققان  تالش هاى  نتيجه    ،1994 سال  در 
زيركونيا،  و  سريا  همچون  فلورايت،  نوع  از  اكسيدهاى  داد، 
وسيله   به  دى اكسيد گوگرد  كاهش  براى  فعالى  كاتاليست هاى 
به  تبديل  براى  باال،  انتخاب پذيرى  با  همراه  مونوكسيد كربن، 
گوگرد عنصرى بوده است. همچنين، افزودن فلزات واسطه همانند 
مس و نيكل به اكسيد فلورايت به طور چشمگير دماى واكنش 
شدن مسموم  برابر  در  را  كاتاليست  مقاومت  و  داده  كاهش  را 

 به وسيله  آب و دى اكسيدكربن بهبود مى بخشد. به طورى كه ميزان 
 ،Cu-Ce-O كامل بر روى كاتاليست اكسيدى تبديل تقريباً 
با نسبت استوكيومترى مونوكسيدكربن به دى اكسيدگوگرد برابر 
دو در خوراك گاز ورودى، در دماى باالتر از 450 درجة سلسيوس 
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مشاهده شد. اين محققان فعاليت باالى اين اكسيدها را در تعداد 
باالى فضاهاى خالى اكسيژن -كه براى واكنش اكسايش- كاهش 
نياز است- بيان كردند. همچنين، در اين پژوهش اثر وجود آب در 
ميزان بازده و ميزان تبديل دى اكسيدگوگرد بررسى شده است 
كه نتايج اين تحقيق نشان مى دهد، به  رغم ميزان تبديل تقريباً 
كامل در حالت گاز خشك ورودى (بدون آب)، بازده گوگرد در 
حالت تر، از 0/4 تا 0/7 كاهش مى يابد كه اين كاهش مربوط به 

توليد سولفيد هيدروژن است [16].
در سال 2006، پژوهش ديگرى هان و همكارانش انجام دادند 
 ،SnO2 [20]. اين محققان در زمينه اثر به كارگيرى كاتاليست هاى
كاتاليست هاى  نيز  و   SnO2-ZrO2 فيزيكى  مخلوط   ،ZrO2
به  واكنش  بازده  و  تبديل  ميزان  در   SnO2/ZrO2 هم  رسوبى 
نتايج قابل توجهى دست پيدا كردند كه در جدول (1) نشان 
كاتاليست هاى  از  استفاده  با  پژوهشگران،  اين  است.  شده  داده 
 97 بازده  و  كامل  تبديل  ميزان  به   ،SnO2/ZrO2 هم  رسوبى 

درصد، در دماى 325 درجة سلسيوس دست پيدا كردند. 
كاتاليستى  احياى  مشابه  تحقيقى  در   ،2008 سال  در 
دى اكسيد گوگرد، با استفاده از گازهاى هيدروژن و مونوكسيدكربن، 
 (x=0/2, 0/5, 0/8)  Ce1-xZrxO2 كاتاليست هاى  روى  بر 
بين  در   Ce0/5Zr0/5O2 كاتاليست  تحقيق،  اين  در  شد.  انجام 
كاتاليست هاى ديگر عملكرد بهترى از خود نشان داد و نيز استفاده 
كاهنده،  عامل  عنوان  به  هيدروژن،  جاى  به  مونوكسيدكربن  از 
بازدهى باالترى براى احياى دى اكسيد گوگود به همراه داشت، به 
طورى كه در حالت استفاده از مونوك سيدكربن، در دماى 550 
درجة سلسيوس، ميزان تبديل دى اكسيدگوگرد حدود 92 درصد 

و بازده گوگرد حدود 90 درصد گزارش شد. در حالى كه استفاده 
از هيدروژن به جاى مونوكسيدكربن به عنوان كاهنده، در دماى 
800 درجة سلسيوس، ميزان تبديل دى اكسيدگوگرد را به 92/7 

درصد و بازده گوگرد را به 73 درصد كاهش داد. 
در اين تحقيق، همچنين از گاز سنتز (CO+H2) با نسبت 
عامل  به عنوان  هيدروژن،  به  مونوكسيدكربن  متفاوت  مولى 
و  شد  استفاده   Ce0/5Zr0/5O2 كاتاليست  روى  بر  كاهنده، 
نتايج نشان داد، با افزايش ميزان مونوكسيدكربن نسبت به گاز 
هيدروژن، ميزان واكنش دى اكسيدگوگرد و تبديل آن به گوگرد 

افزايش مى يابد [1].
 SnO2 پژوهش هاى اين محققان با تمركز بر روى كاتاليست
كرد.  پيدا  ادامه  احياكننده،  عامل  عنوان  به  مونوكسيدكربن،  و 
در اين پژوهش، با افزايش دما، ميزان تبديل دى اگسيدگوگرد 
افزايش يافت. همچنين، با افزايش دما تا 425 درجة سلسيوس، 
گوگرد  انتخاب پذيرى  و  افزايش  كربونيل  سولفيد  توليد  ميزان 
كاهش پيدا كرد. در صورتى كه در دماى باالتر از 425 درجة 
سلسيوس، با افزايش دما انتخاب پذيرى گوگرد افزايش و توليد 
بررسى اين  در  بهينه  دماى  يافت.  كاهش  كربونيل  سولفيد 

 550 درجة سلسيوس، سرعت پرشدن (hr/1) 8000 و نسبت 
مولى مونوكسيدكربن به دى اكسيدگوگرد برابر دو به دست آمد 
ترتيب  ب   ه  انتخاب پذيرى  و  تبديل  ميزان  شرايط  اين  تحت  كه 

حدود 78 و 68 درصد بوده اس  ت [21].

استفاده از عامل احياكننده هيدروژن
موجود  زياد  مقدار  به  طبيعى  صورت  به  هيدروژن  اگرچه 

جدول 1: تأثير كاتاليست هاى مختلف در ميزان تبديل و بازده فرايند احياى دى اكسيدگوگرد توسط مونوكسيدكربن [20]

SnO2/ZrO2SnO2-ZrO2ZrO2SnO2

< 300350450350 Light-Off  دماى
(درجة سلسيوس)

ميزان تبديل (٪)4510045 <100
بازده (٪)329232 <97
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را  آن  مى توان  زير  فرايند  چهار  وسيله   به  حداقل  ولى  نيست، 
توليد كرد:

 1) ريفورمينگ هيدروكربن ها با بخار آب
Coal 2) گازى سازى 

 3) الكتروليز آب 
 4) تجزيه حرارتى سولفيد هيدروژن 

در  كه  است  مونوكسيدكربن  توليد  با  مشابه  اول  روش  دو 
قسمت قبل توضيح داده شد. الكتروليز آب براى توليد هيدروژن، 
به  مقرون  اقتصادى  نظر  از  الكتريسيته،  باالى  مصرف  علت  به 
صرفه نبوده و تجزيه حرارتى تركيباتى همچون سولفيد هيدروژن 
هنوز به صورت كاربردى بررسى نشده است. بنابراين، همانند 
مونوكسيدكربن، به قابليت تهيه هيدروژن توجه شده و به استفاده 
از هيدروژن به صورت گسترده ، به عنوان عامل كاهنده، توجه 

شده است.
احياى  مطالعه  به  اتوود  و  مورداك   ،1974 سال  در 
دى اكسيدگوگرد به وسيله  هيدروژن، در يك رآكتور لوله اى، در 
گسترة دمايى 300 تا 400 درجة سلسيوس پرداختند [22]. در 
اين تحقيق، از بوكسيت فعال شده به عنوان كاتاليست استفاده 
هيدروژن  غلظت  افزايش  با  داد،  نشان  تحقيق  اين  نتايج  شد. 
غلظت  افزايش  با  و  افزايش  به سرعت  هيدروژن  سولفيد  توليد 
نشان  بنابراين،  مى يابد.  كاهش  آرامى  به  دى اكسيدگوگرد 
مطابق  هيدروژن،  وسيله   به  دى اكسيدگوگرد  احياى  شد،  داده 
واكنش هاى (15) و (16)، در دو مرحله مجزا انجام مى گيرد كه 
گوگرد توليد شده در واكنش اول با هيدروژن اضافى در واكنش 
و  مطلوب  واكنش  اول  واكنش  بنابراين،  مى دهد.  واكنش  دوم 

واكنش دوم بايد حذف شود.
(15)SO2 + 2H2 → 2H2O + S
(16)H2 + S → H2S

روى  ديگرى  مطالعه  گاواالس  و  نام   ،1991 سال  در 
واكنش هايى انجام دادند كه روى سطح گاما-آلومينا براى كاهش 
دى اكسيدگوگرد به وسيله  هيدروژن اتفاق مى افتد [23]. نتيجه 
براى  آلومينا،  گرفتن  كار  به  صورت  در  داد،  نشان  مطالعه  اين 

سولفيد  توليد  هيدروژن،  وسيله  به  دى اكسيدگوگرد  احياى 
هيدروژن اجتناب ناپذير است؛ البته، در صورتى  كه دما به اندازه 

كافى باال باشد كه سرعت واكنش به حد مطلوب برسد.
در همين سال، آلخازوف و همكارانش اين فرايند را توسط 
كاتاليست اكسيد نيكل، اكسيد موليبدن و موليبدات نيكل روى 
پايه آلومينا بررسى كردند [24]. در اين پژوهش، از كاتاليست هاى 
موليبدات نيكل روى پايه آلومينا، مشابه با كاتاليست هاى فرايند 
هيدرو دى سولفوريزاسيون (اچ دى اس)1 استفاده شد. به رغم عدم 
فعاليت كاتاليستى آلومينا به صورت تنها و نيز MoO3 خالص، 
تمام كاتاليست هاى ديگر فعاليت قابل توجهى در شرايط دمايى 
باالتر از 350 درجة سلسيوس و زمان تماس يك تا 2/5 ثانيه از 

خود نشان دادند.
در سال 1995، پيك و همكارش از كاتاليست هاى كبالت-

 موليبدن روى پايه  آلومينا در اين فرايند استفاده كردند. در اين 
فرايندهاى  در  استفاده شده  تجارى  كاتاليست هاى  از  تحقيق 
وزنى  درصد   8/6 و  كبالت  وزنى  درصد   2/4 حاوى  اچ دى اس، 
موليبدن استفاده شد. نتايج نشان داد، بهترين شرايط عملياتى 
براى باال بردن بازده گوگرد زمانى مشاهده مى شود كه نسبت 
هيدروژن به دى اكسيدگوگرد برابر سه در خوراك ثابت نگه داشته 
شود. در اين شرايط و در دماى حدود 300 درجة سلسيوس، 
بازده به 80 درصد مى رسد. نتايج حاصل از بررسى اثر بخار آب 
در فعاليت و انتخاب پذيرى كاتاليستى نيز نشان داد، هنگامى كه 
غلظت آب در جريان خوراك زير 11 درصد حجمى نگه داشته 
شود، فعاليت كاتاليست تحت تأثير وجود آن قرار نخواهد گرفت. 
به گوگرد، مكانيزم  آن  تبديل  و  دى اكسيدگوگرد  براى كاهش 

پيشنهادى به صورت دو واكنش مستقل زير ارائه شد:
(17)SO2 + 3H2 → H2S + 2H2O
(18)SO2 + 2H2S ⇄ 3S + 2H2O

به  -كه  فلزى  فاز  وسيله   به  (هيدروژناسيون)  اول  واكنش 
صورت سولفيد كبالت و سولفيد موليبدن است- انجام مى گيرد 
و واكنش دوم (كالوس) به وسيله  نقاط اسيدى پايه  كاتاليست 
انجام مى شود. طبق واكنش هاى فوق، با افزايش مقدار آب، توليد 
1. Hydrodesulfurization(HDS)
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دى اكسيدگوگرد  تبديل  ميزان  نيز  و  (انتخاب پذيرى)  گوگرد 
طريق  از  آمده  دست  به  نتايج  بر  منطبق  كه  مى يابد  كاهش 
آزمايش بوده و بنابراين، تأييدى بر صحت مكانيزم پيشنهادى 

است [25].
پس از آن، پي  ك و همكارش با تغيير كاتاليست هاى فرايند 
و استفاده از كاتاليست هاى سولفيد فلزات واسطه و پايه  گاما- 
آلومينا، به بررسى اين فرايند به وسيله  گاز هيدروژن پرداختند. 
فلزات استفاده شده در آماده سازى كاتاليست ها از عناصر واسطه 
در رديف اول جدول تناوبى (از واناديوم تا روى) و نيز موليبدن و 
تنگستن انتخاب شد. آزمايش هاى انجام گرفته در دماهاى مختلف 
نشان داد، براى همه  كاتاليست ها، افزايش دماى واكنش تبديل 
دى اكسيدگوگرد را افزايش داده در حالى كه انتخاب پذيرى گوگرد 
كاهش يافته و در نتيجه بازده گوگرد داراى بيشترين مقدار بوده 
است. نتايج حاصل نشان داد، بيشترين مقدار بازده گوگرد، براى 
همه  كاتاليست ها، در دماى حدود 300 درجة سلسيوس بوده 
است. از اين رو، فعاليت كاتاليست هاى مختلف در اين دما با هم 
مقايسه شد كه در بين سولفيد فلزات واسطه، فلزات گروه آهن 
(آهن، كبالت و نيكل) از باالترين فعاليت كات اليستى برخوردار 

بود [5].
 SiO2 در سال 1997، كاتاليست هاى جديد واناديوم بر پايه
براى اكسيداسيون سولفيد هيدروژن و كاتاليست هاى كبالت-

موليبدن بر پايه آلومينا براى كاهش دى اكسيدگوگرد و تبديل 
استوكيومترى  مقادير  از  استفاده  با  عنصرى،  گوگرد  به  آن ها 
اكسيژن و هيدروژن، توسط چونگ و همكارانش توسعه داده شد. 
به وسيله  اين كاتاليست ها، بازده باالى تبديل گوگرد در دماهاى 
نسبتاً پايين (220 تا 300 درجة سلسيوس) فراهم شد. در اين 
تحقيق گزارش شد، در دماى 225 درجة سلسيوس و در غياب 
آب، بازده فرايند اكسيداسيون در حدود 95 درصد و در حضور 
30 درصد بخار آب در خوراك 86 درصد بوده است. همچنين، 
كبالت-موليبدن  كاتاليست  توسط  دى اكسيدگوگرد  احياى 
بر پايه  آلومينا داراى بازده 60 تا 80 درصد (وابسته به غلظت 
ميزان  واكنش،  دماى  افزايش  با  است.  بوده  دى اكسيدگوگرد) 
تبديل دى اكسيدگوگرد و بازده گوگرد افزايش مى يابد، درحالى 

كه انتخاب پذيرى گوگرد كاهش مى يابد [8].
در سال 2004، مطالعه  جامعى روى كاتاليست هاى اكسيد 
فلزات واسطه، با درصدهاى وزنى متفاوت، بر پايه هاى مختلف 
صورت گرفت [6]. در اين تحقيق، از فلزات آهن، نيكل، منگنز، 
موليبدن، كروم، مس و كبالت، به عنوان اجزاى فعال، روى پايه 
گاما- آلومينا استفاده شد. مطابق شكل (1)، بررسى ميزان تبديل 
دما  به  نسبت  گوگرد  بازده  و  انتخاب پذيرى  دى اكسيدگوگرد، 
نشان داد كه NiO بر روى گاما- آلومينا باالترين ميزان تبديل 
انتخاب  از  پس  دارد.  ديگر  كاتاليست هاى  بين  در  را  و بازدهى 
 ،TiO2 ،SiO2 ،γ-Al2O3 ،به عنوان جزء فعال كاتاليست NiO
شدند.  بررسى  كاتاليست  پايه هاى  عنوان  به   V2O5 و   CeO2
نتايج اين تحقيق نشان داد كه كاتاليست NiO/γ-Al2O3 در 
بين كاتاليست هاى ديگر عملكرد بهترى از خود نشان داده است 
(شكل 2). هرچند، با افزايش دما، توليد سولفيد هيدروژن بيشتر 

شده و بنابراين، انتخاب پذيرى كاهش يافته است.

                   

شكل 1: اثر فلزات مختلف در احياى دى اكسيدگوگر  د توسط 
هيدروژن [6] 
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استفاده از عامل احياكننده متان
به دليل فراوانى و قيمت نسبتاً پايين گاز طبيعى يا متان، از 
اين ماده در فرايندهاى صنعتى، به عنوان عامل كاهنده، براى 

حذف دى اكسيدگوگرد از گازهاى دودكش استفاده شده است.
واكنش  صورت  به  متان  و  دى اكسيدگوگرد  بين  اوليه  واكنش 

(19) است:
(19)2SO2 + CH4 → CO2 + 2H2O + 2[S] 

كه [S]، بيانگر فرم هاى مختلف گوگرد عنصرى (S6 ،S2 و 
S8) است. عالوه بر محصوالت توليد شده اوليه، انجام واكنش هاى 
جانبى باعث توليد تركيبات نامطلوبى، همچون سولفيد هيدروژن، 
سولفيد كربونيل، دى سولفيدكربن، مونوكسيدكربن و هيدروژن، 

در طول فرايند و تحت شرايط خاصى مى شود [26].
واكنش  فوق،  واكنش  بر  عالوه  همكارانش  و  نكريچ 
اكسيداسيون جزئى متان (واكنش 20) را به عنوان واكنش كلى 
ديگر در اين سامانه گزارش كردند كه مطابق آن ميزان سولفيد 
جانبى  محصوالت  ديگر  همانند  مونوكسيدكربن،  و  هيدروژن 

(سولفيد كربونيل، دى سولفيدكربن و هيدروژن)، با افزايش نسبت 
مولى متان به دى اكسيدگوگرد در خوراك افزايش مى يابد [27].

(20)CH4 + SO2 → H2S + CO + H2O
سارليس و برك نشان دادند، واكنش (19) با سرعت قابل 
قبولى در دماى بين 650 تا 700 درجة سلسيوس اتفاق مى افتد. 
اين در حالى است كه طى آن تركيبات نامطلوبى همچون سولفيد 
هيدروژن، سولفيد كربونيل، مونوكسيدكربن و هيدروژن تشكيل 
مى شود. براى رسيدن به ميزان تبديل باالى دى اكسيدگوگرد 
عملياتى،  پايين تر  دماهاى  در  مطلوب  انتخاب پذيرى  نيز  و 
استفاده از كاتاليست هاى ناهمگن ضرورى به نظر مى رسد [28]. 
كاتاليست هايى كه تاكنون براى انجام اين واكنش مورد تحقيق 
قرار گرفته اند؛ شامل بوكسيت [29]، آلومينا [28]، سولفيد فلزات 
واسطه همچون سولفيد موليبدن و سولفيد كبالت [30 و 31]، 
كاتاليست هاى با پايه آلومينا [7، 27 و 32-34] و كاتاليست هاى 

با پايه سريا [26] بوده  است.
در پژوهشى كه اوربوخ و همكارانش انجام دادند؛ در نسبت 
درجة  دماى 1327  و  دو  برابر  متان  به  دى اكسيدگوگرد  مولى 
سلسيوس، براى توليد گوگرد عنصرى، به بازده 100 درصد دست 
پيدا كردند [35]. همچنين، اين محققان بيان كردند كه وقتى 
فشار كاهش يابد، بازده گوگرد عنصرى افزايش مى يابد. همچنين، 
در نسبت پايين تر خوراك بازده گوگرد كاهش مى يابد. مثًال، براى 
نسبت مولى خوراك برابر يك، 99/8 درصد گوگرد در جريان گاز 

توليدشده به صورت سولفيد هيدروژن خواهد بود.
در سال 1986، آخمدوف و همكارانش كاهش دى اكسيدگوگرد 
به وسيله  متان را با استفاده از كاتاليست آلومينيوم-كروم بررسى 
عنصرى  گوگرد  توليد  بازده  بيشترين  تحقيق،  اين  در  كردند. 
در دماى 750 درجة سلسيوس و زمان تماس S-1 0/14 برابر 
77/4 درصد به دست آمد. همچنين، اين محققان نشان دادند، 
اضافه كردن بخار آب به سامانه باعث افزايش سولفيد هيدروژن 

توليد شده و كاهش بازده ت  ا 65/6 درصد مى شود [36].
ــن فرايند را  ــى اي ــش بررس ــال 1999، زو و همكاران در س
ــيله  كاتاليست هاى با پايه سريا ادامه دادند. اين محققان به وس

 شكل 2:   اثر پايه هاى مختلف در احياى دى اكسيدگوگرد توسط 
هيدروژن [6]
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 با استفاده از اين نوع كاتاليست، در دماى 750 درجة سلسيوس، 
ــت پيدا  ــه ميزان تبديل كامل دى اكسيدگوگرد ب  ه گوگرد دس ب

كردند [26].

ا  ستفاده از عامل احياكننده اتيلن
اتيلن به عنوان مهم ترين ماده خام استفاده شده در صنايع 
 MFI روى زئوليت N2 به NO شيميايى است كه براى كاهش
عوامل  به  نسبت  ماده  اين  هرچند   .[37] است  شده  استفاده 
احياكننده ديگر گران تر است، دسترسى راحت تر و ايمنى باالتر 
استفاده از آن گزينه مناسب ترى براى انتخاب اين ماده، به عنوان 

عامل كاهنده، براى احياى دى اكسيدگوگرد است [38].
در اين راستا، در سال 2003 وانگ و همكارانش، با استفاده از 
گاز اتيلن و پارامترهاى تأثير گذار در فعاليت كاتاليست، به بررسى 

جامع ا  حياى كاتاليستى دى اكسيدگوگرد پرداختند [38]. اين 
محققان اجزاى فعال، نوع پايه، نسبت اتيلن به دى اكسيدگوگرد 
در خوراك و شرايط احياى كاتاليست را جزء فاكتورهاى تأثير گذار 
در فعاليت كاتاليست بيان كردند. در اين پژوهش از هفت پايه  
V2O5 ،La2O3 ،CeO2 ،TiO2 ،SiO2 ،γ-Al2O3 و زئوليت 
Y، و شش فلز فعال آهن، نيكل، منگنز، موليبدن، كروم و كبالت 
استفاده شد كه تمامى كاتاليست ها به روش تلقيح ساخته شد. 
مقدار بارگذارى فلز آهن روى پايه بين 4 تا 16 درصد وزنى و 

براى فلزات ديگر 10 درصد وزنى انتخاب شد. 
نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد، در صورتى كه گاما-آلومينا 
به عنوان پايه به كار رود، از بين اكسيدهاى فلزى انتخاب شده، 
Fe2O3 بهترين فعاليت را براى كاهش دى اكسيدگوگرد از خود 
بيشترين  دارى  سلسيوس  درجة  دماى 360  در  و  داده  نشان 

شكل 4: اثر اكسيدهاى فلزى مختلف در كاهش SO2. پايه: 
گاما-آلومينا، وزن كاتاليست: 0/5 گرم [38]

شكل 3: اثر پايه هاى مختلف در كاهش SO2. جزء فعال: 
Fe2O3، وزن كاتاليست: 0/5 گرم [38]
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عنوان  به   Fe2O3 انتخاب  با  همچنين،  (شكل 3).  است  بازده 
اكسيد فلز فعال، سريا بهترين پايه براى كاهش دى اكسي    دگوگرد 
و مناسب ترين مقدار فلز آهن در كاتاليست 10 درصد وزنى بوده 

است (شكل 4).
اتيلن خوراك  نسبت  مناسب ترين  داد،  نشان  نتايج   همچنين 
پيش تصفيه  اينكه  ضمن  است.  يك  برابر  دى اكسيدگوگرد   به 
هيدروژن سولفيد  و  هيدروژن  گازهاى  وسيله   به  كاتاليست ها 
  به طور هم زمان، فعاليت و پايدارى آن ها را نسبت به زمانى باالتر
 مى برد كه با گازهاى هيدروژن و يا هليوم به تنهايى پيش تصفيه
 شوند. همچنين در اين پژوهش، بررسى اثر دماى واكنش در
 ميزان تبديل و بازده گوگرد نشان داد كه در مدت 24 ساعت،
 وقتى واكنش در دماى 300 درجة سلسيوس انجام گيرد، ميزان
 تبديل به طور قابل مالحظه  با گذشت زمان كاهش مى يابد. در
 صورتى كه اگر واكنش در دماى 320 درجة سلسيوس به مدت
 24 ساعت انجام گيرد، ميزان تبديل در 100 درصد ثابت باقى

مى ماند.
عوامل  وسيله   به  دى اكسيدگوگرد  كاهش  تحقيق،  اين  در 
كاتاليست  روى  بر  اتيلن   و  هيدروژن  مونوكسيدكربن،  كاهنده 
درجة   ،(5) شكل  مطابق  است.  شده   مقايسه   Fe2O3/CeO2
تأثير عوامل كاهنده به صورت هيدروژن< اتيلن< مونوكسيدكربن 
تفاوت  دليل  به  اساساً  كاهندگى  توانايى  در  اختالف  كه  است 
كاتاليست روى  بر  مختلف  عوامل  سطحى  جذب  توانايى  در 

 Fe2O3/CeO2 بوده است.
اگرچه استفاده از اتيلن عملكرد بهترى نسبت به مونوكسيدكربن 
نشان نداده است، مى توان از آن به دليل ايمنى و در دسترس 

بودن، به عنوان يك عامل كاهنده مناسب نام برد.

هيدروژناسيون دى اكسيدگوگرد 
تاكنون سامانه هاى مختلفى براى تصفيه گازهاى انتهايى واحد 
كالوس پااليشگاه ها و در نتيجه، كاهش انتشار دى اكسيدگوگرد 
و سولفيد هيدروژن از اين واحدها به كار گرفته شده  است كه 
طى آن هيدروژناسيون دى اكسيدگوگرد و تبديل آن به سولفيد 

انتشار  كاهش  و  گوگرد  بازيافت  ارتقاى  منظور  به  هيدروژن، 
 ،SCOT دى اكسيدگوگرد انجام مى گيرد. فرايندهايى همچون
Fluor ،Bechtel ،Beavon و TPA از جمله اين سامانه ها 
 ،(1TGT) تصفيه  فرايندهاى  اين  در  مى آيد [39].  حساب  به 
هيدروژناسيون  فرايند  وسيله   به  توليدشده،  هيدروژن  سولفيد 
دى اكسيدگوگرد، دوباره به ابتداى فرايند كالوس برگشت داده 
مى شود يا به وسيله  واكنش با اكسيژن به گوگرد عنصرى تبديل 
نيكل- يا  كبالت-موليبدن  از  فرايندها  اين  تمام  در  مى شود. 

كاتاليست  عنوان  به  گاما-آلومينا،  پايه   روى  كبالت-موليبدن 
هيدروژناسيون دى اكسيدگوگرد استفاده مى شود.

در سال 2003، لى و همكارش به مطالعه و بررسى اين فرايند 
توسط كاتاليست آهن روى پايه گاما-آلومينا پرداختند. در اين 
پژوهش، اندازه گيرى سطح كاتاليست به وسيله  جذب سطحى 

شكل 5: تأثير عوامل كاهنده مختلف در احياى دى اكسيدگوگرد [38]

1. Tail gas Treatment
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نيتروژن با آناليز بى اى تى1 و آناليز فازى كاتاليست با ايكس آر دى2 
انجام گرفت. نتايج حاصل شده از تست بى اى تى (مطابق شكل 6) 
نشان داد، با افزايش نسبت وزنى آهن در كاتاليست، سطح كاتاليست 
كاهش يافته و نتايج حاصل شده از تست ايكس آر دى نشان داد، در 
هر دو حالتى كه سولفات آهن و نيترات آهن به عنوان نمك هاى 
پيش ساز استفاده شود، FeS2 فاز فلزى فعال براى هيدروژناسيون 

دى اكسيدگوگرد بوده است.
پايه  روى  آهن  كاتاليست  در  را   FeS2 نقش  محققان  اين 
گاما-آلومينا انجام واكنش كاتاليستى هيدروژناسيون (واكنش21) 
و نقش گاما- آلومينا را انجام واكنش كالوس (واكنش22) بيان 

كردند. 
(21)FeS2 + H2 ⇄ H2S + FeS

(22)H2S + ½ SO2 ⇄ H2O + ¾ S2

پس از ارزيابى كاتاليست هاى ساخته شده، اين محققان نشان 
دادند، اگر ميزان تبديل دى اكسيدگوگرد بيشتر از 70 درصد شود 
(واكنش 23)، توليد سولفيد هيدروژن به  شدت افزايش مى يابد 

كه در شكل (7) نشان داده شده است.
(23)½ S2 + H2 ⇄ H2S

به عبارت ديگر، در ميزان تبديل باالتر از 70 درصد، توليد 

گوگرد  هيدروژناسيون  سرعت  خصوص  (به  هيدروژن  سولفيد 
عنصرى) از سرعت انجام واكنش كالوس پيشى مى گيرد. پس 
از بررسى نتايج به دست آمده، كاتاليست آهن با پايه  گاما-آلومينا 
با نسبت وزنى 2 تا 3، در دماى 240 درجة سلسيوس، با دبى 
0/0588 گرم مول دى اكسيدگوگرد بر گرم كاتاليست بر ساعت، 
بهترين فعاليت را براى هيدروژناسيون دى اكسيدگوگرد از خود 

نشان داد [40].
مشابه،  تحقيقى  طى  همكارانش  و  لى   ،2003 سال  در 
يك  روى  بر  را  هيدروژن  سولفيد  به  دى اكسيدگوگرد  تبديل 
لوله اى  رآكتور  يك  در  آهن- سيليسيوم- كروم  كاتاليست  سرى 
بررسى كردند. در اين تحقيق، افزودن كروم و سيليسيوم فعاليت 
هيدروژناسيون كاتاليست آهن را به طور چشمگير بهبود بخشيد. 
كروم به عنوان ارتقادهنده  بافت كاتاليست، با جلوگيرى از پديده  
sintering مساحت سطح كاتاليست را افزايش داده و سيليسيوم 
به عنوان پايه، براى توزيع اجزاى فعال به كار گرفته شد. اين 
پژوهشگران با انتخاب نسبت اتمى آهن/ سيليس/ كروم برابر با 
1 / 0/6 / 0/01 و سرعت فضايى 0/06 مول دى اكسيدگوگرد 
بر گرم كاتاليست بر ساعت و دماى 190 درجة سلسيوس به 
باالترين فعاليت هيدروژناسيون كاتاليستى دست پيدا كردند كه 

شكل 6: سطح كاتاليست آهن در نسبت هاى وزنى متفاوت آهن به 
گاما-آلومينا [40]

شكل 7: اثر دماى واكنش در ميزان تبديل دى اكسيدگوگرد و 
انتخاب پذيرى سولفيد هيدروژن با استفاده از كاتاليست آهن/گاما-

آلومينا [40]

1. BET 2. XRD
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تا آن زمان گزارش شده بود. 
 FeS2 داد،  نشان  ايكس آر دى  تست  از  حاصل شده  نتايج 
بوده  دى اكسيدگوگرد  هيدروژناسيون  براى  فلزى  فعال  فاز 
است. ضمن اينكه اندازه  كريستال هاى تشكيل شده كوچكتر از 
كريستال هاى موجود در كاتاليست آهن بر پايه  گاما-آلومينا بوده 
است. علت افزايش فعاليت هيدروژناسيون دى اكسيدگوگرد در 
اين نوع كاتاليست، بر هم كنش بين آهن و سيليكا و نيز كوچك 

شدن اندازه  كريستال ها بيان شده است [41].

نتيجه گيرى
ــف و همچنين،  ــده مختل ــل احياكنن ــه، عوام ــن مقال در اي
كاتاليست هاى مناسب فرايند احياى كاتاليستى دى اكسيدگوگرد 
بررسى شد كه توسط پژوهشگران مختلف انجام شده است. نتايج 
ــت،  كاتاليست هاى مناسب  اين فرايند  تحقيقات نشان داده اس
ــت. در بين انتخاب   ــطه بر روى پايه گاما-آلومينا اس فلزات واس
ــتفاده از هيدروكربن ها مشكالتى همچون  عامل احياكننده، اس

ــكيل دوده و  ــازده پايين بازيافت گوگرد در دماهاى پايين، تش ب
ــم زياد محصوالت  ــت كاتاليست ها و نيز توليد حج مسمومي
ــتفاده از  ــورت اس ــت. در ص ــد داش ــر خواه ــى را در ب جانب
ــزان تبديل  ــل كاهنده، به رغم مي ــدروژن، به عنوان عام هي
ــه  ــدروژن ب ــولفيد هي ــد س ــرد، تولي ــاالى دى اكسيدگوگ ب
ــار توليد گوگرد  ــى و مضر در كن ــوان يك محصول جانب عن
ــن، بايد از يك  ــرى اجتناب ناپذير بوده و بنابراي ــرى ام عنص
ــتفاده  واحد كالوس براى تصفيه نهايى گازهاى خروجى اس
ــگاه هاى نفت -كه اكثراً به واحد  ــود كه اين امر در پااليش ش
ــكلى ايجاد نخواهد كرد. با انتخاب  كالوس مجهز است- مش
ــده، مى توان به  ــل احياكنن ــه عنوان عام ــن ب مونوكسيدكرب
ــت پيدا كرد، ولى  دماهاى پايين تر و ميزان تبديل باالتر دس
ــولفيد كربونيل، به عنوان يك محصول جانبى مضر،  توليد س
ــتفاده از اين تركيب را به عنوان عامل احياكننده محدود  اس
ــدروژن، نسبت به عوامل  ــتفاده از هي ــد. بنابراين، اس مى كن

ــد. احياكننده ديگر، مطلوب تر به نظر مى رس
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Abstract
One of the most dangerous air pollutants is Sulfur Dioxide (SO2) which has damaged irreparably to 
the environment; therefore, it is very essential and vital to eliminate sulfur dioxide from exhaust flue 
gases of chemical processes. Among other existing methods, Catalytic Reduction Method is one the 
most popular way for this removing purpose. In this paper, the application of main reducing factors, 
such as Carbon Monoxide, Hydrogen, Methane, etc. will be evaluated by the researchers. Moreover, 
the effect of using different reducing factors, various types of catalysts, operating parameters such as 
temperature, pressure and concentration on the conversion rate and selectivity of the reaction will be 
studied and compared.

Keywords: Sulfur dioxide, Catalytic Reduction, Operating Parameters, Catalyst,
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Abstract
Refinery Units, Particularly, Hydrocracker unit are potentially prone to many health and safety risks 
due to their operating conditions at high pressure and temperature. The aim of a Health Risk Assessment 
(HRA) is to identify health hazards, evaluate their risks to health and determine appropriate control 
and recovery measures. The purpose of this study is to identify, assess and prioritize health risks and 
provide risk management plan in Hydrocracker unit. In the process of hazards identification which is 
used in different methods such as JSA, FTA, FMEA and HAZOP in order to identify aspects. In this 
study, the HFMEA method has been used for the first time, for identifying and prioritizing health risks. 
HFMEA method is as like as FMEA method but the difference is in HFMEA method a lot of attention 
directed to health risks. Bandar Abbas oil refinery Hydrocracker unit has been selected for this study; 
the requested data has been gathered through interview and questioner method. In order to identify 
the risks,24 process in normal operation and 6 processes during overhaul period were evaluated.In 
this article 6 important process during overhaul were selected and evaluated.Excel software is used in 
order to analize the data.The Results showed that 11 cases of 13 identified health risks during overhaul 
are above the adventure degree. Therefore, in this study, the risks allocated to the highest RPN have 
been analyzed. These are the production of unpleasant odor from toxic chemical Sulphiding, to open 
the insulators and asbestos particles emissions in the environment, entrance of individuals into the 
dishes and reactors associated with fear and noise pollution is caused by harmful gases discharged 
into the atmosphere during the catalyst recovery. The final analysis revealed that The health risks with 
the RPN 336, 315, 280 and 192 can cause disorder in understanding the odor of Sulphiding sharp 
smell in the long time and lung cancer from use of asbestoses and also related activities entrance of 
individuals into the dishes and reactors which can cause stress, occupation disease, heart disease, high 
blood pressure in long term and also noise pollution above 85 decibels can be the other concequences 
which effect on staffs hearing. 

Key words: hydrocracker unit, overhaul, health risk, correctives actions and risk management 
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Abstract
Increasing of greenhouse gases is currently an important critical environmental issue, of which 
carbon dioxide (CO2) accounts for up to 68% of total emissions. Fossil fuel combustion in power 
plants, industrial plants and motor vehicles are responsible for CO2 production. This study explains 
the methods of carbon dioxide capture and greenhouse gases sequestration. Various CO2 mitigation 
strategies can be classified to chemical and physical approaches (likeamine scrubbing, molecular 
sieve and membrane separation), short term options like direct injection into geologic or oceanic 
sinks and biological CO2 mitigation which in this study will be especially investigated.  Biological 
CO2 fixation was achieved through the photosynthesis of all terrestrial plants, but currently the 
common phenomenon that has more  CO2 mitigation efficiency is usage of microalgae (by terrestrial 
or aquatic resources). Microalgae can decrease the CO2 emissions by two main methods. The first 
one is direct absorption of CO2 by photosynthesis phenomena, and the second is the conversion of 
microalgae to biofuel which can be a good substitute for fossil fuel. Photo-bioreactor is a proper 
environment to culture microalgae. Different designs are suggested for microalgal bioreactor systems 
considering the kind of the production, surface area, kind of microalgae, light delivery configuration 
and different operational conditions. In this study,a number of photo-bioreactors and methods for 
biofuel production are investigated. 

Key words: carbon dioxide sequestration, biological methods, greenhouse gases, mitigation strategies
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Abstract
In this study,the increased heat transfer augmentation of HT-B oil / carbon nanotubes nanofluid 
laminar flow has been investigated experimentally inside flattened tubes. The flow is considered 
hydrodynamically developed, but thermally developing so it is in thermal input region. Nanofluids 
with 0.1, 0.2, and 0.4 weight percent concentrations are examined flowing inside five test sections 
including a circular tube of 14.5 mm diameter and four flattened tubes with inside diameters of 13.4, 
11.7, 10.6, and 8.6 mm. base fluid and nanofluid properties like density, viscosity, conduction heat 
transfer coefficient, and specific heat capacity have been measured by accurate means.  The acquired 
properties data have been used for heat transfer calculations. The results show that density, viscosity, 
and thermal conductivity for nanofluids are more than those of base fluid, but specific heat decreases 
as nanoparticle concentration increases.
Discussing about heat transfer, Nusselt number is plotted according to Peclet number. The results show 
that heat transfer enhancement is increased desirably as nanofluid concentration or tube flattening 
degree , but applying both methods together is not as good as expected.

Keywords: nanofluid, thermophysical properties, heat transfer, flattened tube, constant temperature
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Abstract
In the process of Carbon dioxide and methane reforming to synthesis gas has been noticed, due to both 
environmental and industrial perspectives. In this process, different active metals (Ni, Pt, Rh, Re, Ru, 
Mo, Ir and Co) over various supports (AL2O3 ,SiO2 ,La2O3 ,MgO ,ZrO2 ,TiO2 and La-hexaaluminate) 
have been used. In this article the potentials of these catalysts and their performance have been 
studied. The catalysts like Ni/Ce-ZrO2/θ-Al2O3, Ni/γ-Al2O3, Ni/θ-Al2O3 and Ni/La-hexaaluminate 
have been addressed as suitable candidates in dry reforming methane. The Ir catalyst showed poor 
activity and selectivity. Co/MgO has proved to be a highly efficient and stable catalyst. In most of 
literature, Ni has been recommended, due to its high level of output and CO2/methane conversion, as 
well as potential incentives with economical benefits.

Keywords: CO2, Methane, Natural Gas, Syngas, Dry Reforming, Catalyst.
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