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سخن رسدبیر
سـپاس فـراوان پـروردگار هسـتی بخـش کـه از طریـق علـم و دانـش و به همنشـینی رهـروان خرد مفتخر منود و خوشـه نشـینی 

از علـم و معرفـت را روزیامن سـوخت.

فرارســیدن مــاه مهــر و آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد را بــه جامعــه دانشــگاهی و دانشــجویان عزیــز بــه ویــژه دانشــجویان نــو 
ورود را صمیامنــه تربیــک عــرض مــی کنــم و بــرای همــگان دســتیابی بــه مــدارج عالــی علمــی، بهــروزی و ســعادت را از درگاه 

خداونــد متعــال خواهانــم.

ــه  ــه اینکــه نرشی ــا توجــه ب ــه فرایندهــای ســبز در خدمــت شــام باشــیم. ب ــا اولیــن شــامره نرشی ــد ب ــم در دوره جدی مفتخری
فرایندهــای ســبز یــک نرشیــه دانشــجویی بــوده و برپایــه فعالیــت هــای دانشــجویی تدویــن و تهیــه مــی شــود؛ بدیــن وســیله از 
دانشــجویان عالقــه منــد بــه ویــژه دانشــجویان مهندســی شــیمی دعــوت مــی شــود کــه بــه همــکاری در تهیــه مطالــب نرشیــه 

مــا را در ارتقــای ســطح کیفــی و کمــی مطالــب رســانند.

با سپاس شمیم صفائی
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معرفی نرم افزار

مجتبی کرمی

هامننــد آنچــه در ســایر گروه هــای صنعتــی دیــده می شــود نرم افزارهــای 

مدل ســازی،  شبیه ســازی،  )طراحــی،  »شبیه ســازی«  عمومــاً  نفتــی 

محاســباتی و ...( فعالیت هــای مربــوط را برعهــده دارنــد. از ایــن رو 

ــی  ــل بررس ــازی قاب ــای شبیه س ــوب نرم افزاره ــا در چارچ ــات آن ه امکان

اســت.

ــه  ــی ای هســتند ک ــش فن ــاً دارای دان ــت عموم فعالیت هــای صنعــت نف

بــه کمــک آن علــت وقــوع یافــن پدیده هــای مختلــف در هــر فعالیــت 

و در حیــن تولیــد مــاده یــا محصــول قابــل تفســیر اســت. در ایــن میــان، 

ــش  ــن دان ــری از ای ــا بهره گی ــه ی مهندســی ب نرم افزارهــای بســیار پیرشفت

فنــی می تواننــد فرآیندهــای   مذکــور را بــه صــورت مجــازی منایــش داده و 

خصوصیــات فرآینــد و محصــوالت آن را قبــل از تولیــد پیش بینــی کننــد و 

ایــن مهم تریــن کاربــرد نرم افــزار در ایــن صنعــت اســت. ایــن نرم افزارهــا 

ــز از روش هــای ســنتی ســعی وخطا، بــدون  ــا پرهی کمــک می کننــد کــه ب

انجــام فعالیت هــای مربوطــه )بــرای مثــال لوله کشــی(، بــه صــورت 

مجــازی فعالیــت مربوطــه طراحــی شــده و بــا کنــرتل مراحــل انجــام آن 

فعالیــت بــه صــورت مجــازی )در کامپیوتــر(، از صحــت فعالیــت   مطمــن 

ــات  ــل تلف ــا حداق ــا ب ــرا درآورد ت ــه اج ــی را ب ــرح نهای ــپس ط ــد و س ش

ــا محصــول مــورد نظــر  ــت مــورد نظــر انجــام شــده ی و ضایعــات فعالی

تولیــد شــود و در نتیجــه فعالیت هــا و تولیــدات بــه صــورت اســتاندارد و 

ارزان صــورت گیــرد. ایــن ویژگــی باعــث می شــود  کــه نرم افزارهــا بســیار 

ــم و گران قیمــت باشــند. ــردی، مه کارب

 IPM Suite
IPM Suite مجموعه نرم افزار رشکت Petroleum Experts یا به اختصار PETEX است که برای شبیه سازی و بهینه سازی شبکه های سطحی، مدل سازی 

چاه نفت، مدل سازی سیستم تقطیر، مدل سازی سیستم های تزریق آب و گاز در چاه های نفت، مدل سازی تاثیرات منافذ موجود در اطراف چاه 

و …می باشد. مجموعه نرم افزار های IPM از جمله GAP, PROSPER, MBAL, PVTP, REVEAL and RESOLVE می توانند به صورت یک پارچه با 

یکدیگر اجرا شوند که به مهندسین اجازه طراحی کامل زمینه ها را می دهد. مدل می تواند شامل مخزن متام چاه و سطح سیستم جمع آوری باشد. 

IPM می تواند مدل و بهینه سازی تولید و آب و یا سیستم تزریق گاز به طور همزمان انجام دهد. با کامل شدن مدل مخزن چاه و سیستم های سطح 

و تاریخچه تولید همسان، سیستم تولید می تواند بهینه سازی کند.
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ـــا  ـــد ی ـــر تولی ـــه حداکث ـــه ب ـــات بهین ـــن تنظیم ـــرای تعیی ـــه ب ـــد ک ـــی ده ـــازه را م ـــن اج ـــین ای ـــه مهندس ـــی ب ـــرد جهان ـــه ف ـــرد منحصرب رویک
ـــرای  ـــرای اج ـــد ب ـــی توان ـــس از آن م ـــج پ ـــن نتای ـــرد. ای ـــود دارد را بگی ـــم وج ـــتم تنظی ـــه در سیس ـــی ک ـــت های ـــه محدودی ـــاب هم ـــد، حس درآم
ـــد  ـــه چن ـــی کلم ـــای واقع ـــه معن ـــرد. ب ـــتفاده قرارگی ـــورد اس ـــازی م ـــه س ـــداف بهین ـــه اه ـــیدن ب ـــرای رس ـــای ب ـــن ه ـــطح زمی ـــات در س تنظیم
 RESOLVE ـــتفاده از ـــا اس ـــد. ب ـــی کنن ـــتفاده م ـــازی از IPM اس ـــه س ـــت و بهین ـــرای مدیری ـــه ب ـــود دارد ک ـــان وج ـــر جه ـــته در سراس ـــزار رش ه
ـــد  ـــازی فرآین ـــبیه س ـــازی و ش ـــبیه س ـــزن ش ـــث مخ ـــخص ثال ـــزار ش ـــرم اف ـــه ن ـــای PETEX را ب ـــرم افزاره ـــوان ن ـــی ت و OpenServer IPM م

ـــد. ـــل کن متص

شبیه  سازی شبکه های سطحی

 بهینه سازی شبکه های سطحی

مدل سازی چاه نفت

مدل سازی سیستم تقطیر

 مدل سازی سیستم های تزریق آب

اجرای تنظیمات برای رسیدن به اهداف بهینه سازی

مدل سازی تاثیرات منافذ موجود در اطراف چاه

طراحی کامل زمینه های مورد نیاز

اجراکردن بهینه سازی و تولید پیشبینی

کاربردهای نرم افزار
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تاریخچه صنعت پرتوشیمی ایران

پریامه امیدی

رشکــت ملــی صنایــع پرتوشــیمی در دی مــاه ۱۳۴۳ بــا رسمایــه ۸۳۰۰ میلیــون 
ــت در  ــد و فعالی ــیس ش ــران تاس ــت ای ــی نف ــت مل ــه رشک ــق ب ــال متعل ری
کلیــه امــور مرتبــط بــا صنایــع پرتوشــیمی را آغــاز و مطالعــات الزم دربــاره 
چگونگــی تشــکیالت و اجــرای عملیــات را انجــام داد. بدیــن ترتیــب زمینــه 
ــم  ــع پرتوشــیمی و تنظی ــون خــاص توســعه صنای ــب قان ــرای تصوی ــی ب های
اساســنامه رشکــت فراهــم شــد. در تیرمــاه ســال ۱۳۴۴ قانــون توســعه صنایــع 
ــس   ــب مجل ــه تصوی ــه طــرح آن توســط رشکــت پرتوشــیمی ب پرتوشــیمی ک

رســید.  

ــکال  ــد کمی ــی االی ــت آمریکای ــا رشک ــیمی ب ــت پرتوش ــال ۱۳۴۴  رشک در س
قــراردادی  )Allied Chemical( وارد مذاکــره شــد و در آذرمــاه آن ســال 

ــن  ــور منعقــد منــود. موضــوع ای ــا رشکــت مزب مشــارکتی براســاس ۵۰/۵۰ ب
ــن  ــود.  بدی ــدر شــاهپور ب ــرارداد تاســیس یــک مجتمــع پرتوشــیمی در بن ق
ترتیــب رشکــت شــیمیایی شــاهپور بــا رسمایــه اولیــه ۱۰۰ میلیــون دالر بــه 
وجــود آمــد. عملیــات مقدماتــی از قبیــل طراحــی تاسیســات و تعییــن 
ــه برجســته  ــک منون ــت ی ــن رشک ــد. ای ــام ش ــه انج ــه گاز بالفاصل مســیر لول
ــه اجــرا درآمــده  ــه مرحل ــران ب ــه در ای ــی مهــم اســت ک از اقدامــات صنعت
ــیمی  ــای پرتوش ــن مجتمع ه ــره بزرگ تری ــاهپور در زم ــع ش ــت و مجتم اس
در نیمکــره رشقــی محســوب می شــود. مــاده اولیــه مــورد مــرف مجتمــع 
ــود.  ــن می ش ــلیامن تامی ــجد س ــه مس ــرددار منطق ــای گوگ ــاهپور از گازه ش
فرآورده هــای مجتمــع شــاهپور بــه بهــای نازل تــر از بهــای بین املللــی بــرای 
مــرف داخلــی عرضــه می شــود و مقــدار زیــادی از احتیاجــات کشــور بــه 
کــود شــیمیایی از ایــن طریــق تامیــن می گــردد. رسمایــه رشکــت شــیمیایی 
ــت  ــه رشک ــا ب ــون متام ــون دالر اســت؛ اکن ــر ۲۳۰ میلی ــغ  ب ــه بال ــاهپور ک ش
پرتوشــیمی تعلــق دارد؛ زیــرا رشکــت االیــد کمیــکال)Allied Chemical(  ســهم 
خــود را بــه رشکــت پرتوشــیمی انتقــال داده اســت. طــرح دیگــری کــه از ابتدا 
مــورد توجــه رشکــت پرتوشــیمی قــرار گرفــت؛ طــرح تاســیس یــک مجتمــع 
ــد مــواد پالســتیک و  ــرای تولی ــادان ب پرتوشــیمی در مجــاورت پاالیشــگاه آب
ــه کمــک  ــی ب ــاره آن مطالعات ــود و درگذشــته درب ــده )Detergent( ب پاک کنن
انســتیتوی نفــت فرانســهIFP بــه عمــل آمــده بــود. در نتیجــه در ســال ۱۳۴۵، 
ــچ)BF Goodrich( براســاس ۷۴  ــی اف گودری ــا رشکــت ب ــرارداد مشــارکت ب ق
درصــد بــرای رشکــت پرتوشــیمی و ۲۶ درصــد بــرای گودریــچ منعقــد شــد و 
رشکــت ســهامی پرتوشــیمی آبــادان تشــکیل شــد. مــوادی کــه ایــن رشکــت بــا 

ــد از:  ــارت ان ــد؛ عب ــه می کن ــازاد پاالیشــگاه تهی اســتفاده از گاز م

)PVC(  پلی ونیل کلوراید

)DDC( دو دسیل بنزن 

)NaOH(سود سوزآور
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مشـــارکت  قـــرارداد   ۱۳۴۴ آذرمـــاه  در 
دیگـــری براســـاس ۵۰/۵۰ بیـــن شـــرکت 
پتروشـــیمی و شـــرکت آموکـــو اینترنشـــنال 
ـــا(  ـــتاندارد ایندیان ـــی اس ـــرکت فرع Amoco)ش
بـــرای تولیـــد گوگـــرد و گاز مایـــع )LPG(در 
محوطـــه جزیـــره خـــارک منعقـــد گردیـــد. 
ــارک در  ــیمیایی خـ ــرکت شـ ــه شـ در نتیجـ
ســـال ۱۳۴۵ تاســـیس شـــد. تولیـــدات ایـــن 
شـــرکت از میدان هـــای نفتـــی و تاسیســـات 
جزیـــره خـــارک صـــورت مـــی گیـــرد و بـــه 
هیدروکاربورهـــای ســـنگین تر از گاز شـــیرین 
بـــه گاز مایـــع تبدیـــل مـــی شـــود. قســـمت 
ــی  ــارک یعنـ ــع خـ ــدات مجتمـ ــده تولیـ عمـ
گوگـــرد و گاز مایـــع)LPG( و مقـــداری نفـــت 
ســـبک بـــه ژاپـــن و هنـــد و اســـترالیا و 
ـــی ده  ـــود. ط ـــادر می ش ـــی ص ـــای جنوب آفریق
ـــون دالر در  ـــدود ۴۰۰ میلی ـــر در ح ـــال اخی س
چهـــار مجتمـــع بـــاال ســـرمایه گذاری شـــده 
اســـت و اکنـــون میزانـــی از ظرفیـــت ایـــن 
ــات  ــود و عملیـ ــرداری می شـ ــا بهره بـ واحدهـ
انجـــام گرفتـــه موفقیت آمیـــز و ســـودآور 
می باشـــند. عـــاوه بـــر طرح هایـــی کـــه 

ــیده اند؛  ــد رسـ ــه تولیـ ــه مرحلـ ــون بـ تاکنـ
ــت  ــز قطعیـ ــر نیـ ــارکت زیـ ــای مشـ طرح هـ
یافتـــه و شـــرکت های مربوطـــه تاســـیس 
آینـــده  در  مـــی رود  انتظـــار  شـــده اند. 
بـــازار  وارد  آنهـــا  فرآورده هـــای  نزدیـــک 
شـــوند. طبـــق اعامیـــه مردادمـــاه ۱۳۵۳ 
شـــرکت پتروشـــیمی و شـــرکت داوکمیـــکال 
نامـــه ای  اروپـــا)Dow Chemical( موافقـــت 
ـــارکت  ـــرار مش ـــه زودی ق ـــد و ب ـــا کرده ان امض
در تاســـیس یـــک مجتمـــع پتروشـــیمی 
بـــا ســـرمایه ۵۰۰ میلیـــون دالر بـــه موقـــع 
ــه  ــات مربوطـ ــد. مطالعـ ــد شـ ــرا خواهـ اجـ
ــد  ــه می باشـ ــت تهیـ ــون در دسـ ــم اکنـ هـ
و چنیـــن پیش بینـــی شـــده اســـت کـــه 
ــای  ــتفاده از گازهـ ــا اسـ ــور بـ ــع مزبـ مجتمـ
 ،)C2H۴(ـــن ـــل اتیل ـــی از قبی ـــر، فرآورده های ت
)C 2 H 6 O 2 ( ل گلیکـــو ، )P E ( تیلن پلی ا

نمـــود.  خواهـــد  تولیـــد  آروماتیک هـــا  و 
بیـــن  قـــراردادی  مـــرداد  تاریـــخ 2۸  در 
شـــرکت پتروشـــیمی و شـــرکت یونیـــون 
کـــه  شـــد  امضـــا   )dnaunion(آمریکایـــی
ــزرگ  ــع بـ ــک مجتمـ ــیس یـ ــب تاسـ موجـ

دالر  میلیـــون   ۷۰۰ معـــادل  پتروشـــیمی 
ــن  ــد. در ضمـ ــد شـ ــرمایه گذاری خواهنـ سـ
ــد  ــزان 2۰ درصـ ــه میـ ــد بـ ــران می توانـ ایـ
در  dnaunionواقـــع  فرعـــی   شـــرکت  در 
پورتوریکـــو شـــریک شـــود و روزانـــه ۴۰ تـــا 
ـــوری  ـــه هیدروکارب ـــواد اولی ـــزار بشـــکه م ۵۰ ه
ـــرکت  ـــن ش ـــه ای ـــیمی ب ـــع پتروش ـــرای صنای ب

تحویـــل دهـــد.

ــه  ــز تحــت مطالع ــری نی ــاد دیگ ــای زی ــداد طرح ه تع
اســت کــه انتظــار مــی رود در آینــده نزدیــک بــه موقــع 
ــن طرح هــا ایجــاد مشــارکت  اجــرا شــوند. موضــوع ای
بــا شــرکت های معتبــر آلمانــی، سوئیســی، آمریکایــی 

و ژاپنــی بــه منظــور تولیــد مــواد زیــر اســت:
Caprolactam)مــاده خــام الیــاف نایلــون( DMT )مــاده 
اولیــه الیــاف مصنوعــی(، کــود شــیمیایی،  اســید 
 ،)CH۳OH(شــیمیایی متانــول   ،)HNO۳( نیتریــک 
اول  )مــاده   )C۵H۸(ایزوپــرن   ،)NH۳(آمونیــاک
ــن و  ــک، پروتئی ــواد آروماتی ــی(،  م ــتیک مصنوع الس
ــن  ــاد ای ــرای ایج ــه ب ــود ک ــی می ش ــره. پیش بین غی
مشــارکت ها و اجــرای طرح هــای دیگــر طــی دوره 
ــرمایه گذاری  ــون دالر س ــک ۴۰۰۰ میلی ــم نزدی پنج

ــد. ــد ش خواه
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در گذشــته، ایــران تمایــل مخصوصــی بــه شــرکت در پاالیشــگاه های کشــورهای دیگــر نشــان مــی داد؛ ولــی اکنــون نقطــه 
مرکــزی سیاســت خــود را انجــام پاالیــش نفــت در داخــل کشــور و صــدور نفــت بــه شــکل مــواد تصفیــه شــده قــرار داده 
اســت. از نظــر صنایــع پتروشــیمی نکتــه مهــم ایــن اســت کــه تهیــه مــواد مــورد نیــاز بــرای ایــن صنایــع مــورد توجــه باشــد؛ 

یکــی از شــرایط عمــده، قبــول مشــارکت موسســات خارجــی در تاســیس پاالیشــگاه در ایــران اســت.
ــدی  ــای تولی ــز در فعالیت ه ــی نی ــش خصوص ــه بخ ــت؛ بلک ــی نیس ــش عموم ــه بخ ــر ب ــران منحص ــیمی ای ــع پتروش صنای
پتروشــیمی شــرکت می کنــد. در ایــن مــورد بایــد بــه دو طــرح اشــاره نمــود: یکــی طــرح مشــارکت تعــدادی ســرمایه گذاران 
ــهر  ــی ش ــه ای در نزدیک ــیس کارخان ــرای تاس ــد( ب ــی)Dupont( )۴۰ درص ــت آمریکای ــرکت دوپان ــا ش ــد( ب ــی)6۰ درص ایران
ــه فعالیــت  ــه در ســال ۱۳۵۷ شــروع ب ــه منظــور تولیــد الیــاف مصنوعــی، )پیش بینــی می شــد کــه ایــن کارخان اصفهــان ب
ــی  ــتیک صنعت ــی پاس ــرکت انگلیس ــد( و ش ــا 6۰ درص ــی )جمع ــروه ایران ــک گ ــن ی ــارکتی بی ــر مش ــرد.( دیگ ــد ک خواه
ــی. )پیش بینــی  ــد صمغ هــای صنعت ــه منظــور تولی ــه  در نزدیکــی شــهر شــیراز ب ــک کارخان ــرای تاســیس ی )۴۰ درصــد( ب
می شــود کــه ایــن کارخانــه در ســال ۱۳۵۵ شــروع بــه تولیدکنــد.( شــرکت بخــش خصوصــی در صنایــع پتروشــیمی ایــران 
ــی  ــر بخــش عموم ــت اســت. در آخ ــه دول ــورد توج ــن مســئله م ــت و ای ــد یاف ــده گســترش خواه ــن در آین ــور یقی ــه ط ب
)شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی( فقــط در ســاختن مــواد پایــه ای فعالیــت کنــد و تولیــد فرآورده هــای نهایــی بــه بخــش 

خصوصــی واگــذار شــود.
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کاربرد محصوالت پرتوشیمی در زندگی روزمره

پارسا نجفی

محصــوالت پتروشــیمی از جملــه مــواد شــیمیایی هســتند کــه در زندگــی روزمــره مــا نقــش بســیار پررنگــی از لــوازم خانگــی )پاســتیک هــا و 
نایلــون هــا و الیــاف مصنوعــی( تــا لــوازم آرایشــی و مــواد صنعتــی دارنــد. چنــدان کارکــرد آنهــا در بیــن عمــوم مــردم شــناخته شــده نیســت؛ از 
همیــن رو در ادامــه بــه معرفــی تعــدادی از کاربردی تریــن مــواد پتروشــیمی می پردازیــم. محصــوالت پتروشــیمی در واقــع از گاز طبیعــی و نفــت 
اســتخراج مــی شــوند. آنهــا در صنایــع شــیمیایی، اقتصــاد و جامعــه بــه دلیــل اســتفاده هــای روزافــزون نقــش دارنــد. از نفــت خــام گرفتــه تــا ژلــه 
نفتــی، تنــوع ایــن مــواد شــیمیایی چنــد وجهــی در زندگــی روزانــه مــا نقــش زیــادی دارد. بــا ایــن حــال، تولیــد معمــوال در پاالیشــگاه هــا انجــام 
مــی شــود. در واقــع تولیــد محصــوالت پتروشــیمی از نفــت و گازهــای طبیعــی شــروع می شــود کــه از ده هــا روش شــیمیایی پیــروی مــی کنــد 
تــا بــه محصــوالت جانبــی متعــددی کــه در اقتصــاد داریــم برســیم. از آنهــا در ســاخت انــواع محصــوالت از جملــه دســتکش، لــوازم الکتریکــی، 

ــگ و پنل هــای خورشــیدی اســتفاده می شــود. ــوازم آرایشــی، رن ل

پاستیک
حــاوی  پاســتیکی  ازبطری هــای 
گرفتــه  مــا  عاقــه  مــورد  نوشــیدنی های 
تــا کیســه های پاســتیکی کــه محتویــات 
را در مغازه هــا و ســوپرمارکت ها در  خریــد 
ــد.  ــرار می گیرن ــته ق ــن دس ــم؛ ای آن می ریزی
ــن  ــن و رایج تری ــل انکارتری ــتیک، غیرقاب پاس
ــه  ــواد پتروشــیمی اســت. پاســتیک ب ــوع م ن
ــد  ــه از خــود نشــان می ده ــل خواصــی ک دلی
ماننــد انعطــاف پذیــری و تغییــر شــکل آســان 
در برابــر فشــار یــا حــرارت بــاال اســتفاده 
ــی از  ــواع مختلف ــال، ان ــن ح ــا ای ــود. ب می ش
ــرد آنهــا  ــه دلیــل ســاختار و کارب پاســتیک ب

ــت. ــاوت اس متف

ترموپاستیک ها
ــدید  ــرایط ش ــت ش ــه تح ــتیک هایی ک پاس
ــر  ــل تغیی ــا و فشــار شــدید قاب ــه گرم از جمل
شــکل هســتند. قابلیــت چندیــن بــار ذوب یــا 
قالب گیــری از جملــه امتیازهــای آنهاســت. 
ســاختار  کــه  اســت  دلیــل  بــدان  ایــن 
می شــکند  را  ســخت  و  ســفت  شــیمیایی 
می کنــد.  آســان تر  را  آن  از  اســتفاده  و 

ــامل  ــتیک ها ش ــی ترموپاس ــای عمل کاربرده
ــاخت  ــی، س ــم عکاس ــای فیل ــاخت قالب ه س
لوله هــای انتقــال آب و روغــن، ســاخت مــواد 
ــواد  ــازی، م ــباب ب ــان، اس ــته بندی، مبلم بس

ــت. ــی اس ــای مصنوع ــق و گل ه عای

حال ها
ــر  ــتقات عنص ــتیک مش ــد پاس ــا مانن حال ه
ــال،  ــن ح ــا ای ــتند. ب ــن هس ــیمیایی کرب ش
ــا الــکل و ســایر  اثــرات مشــابهی دارنــد کــه ب
ــا  ــت. حال ه ــازگار اس ــی س ــای بیهوش داروه
بــه دلیــل توانایــی خــود در حــل کــردن مــواد 
دیگــر شــناخته شــده اند. آب بیشــتر بــه خاطــر 
ــت و  ــده اس ــناخته ش ــن ش ــت ای ــن خاصی ای
اغلــب از آن بــه عنــوان »حــال جهانــی« 
ــرد  ــا کارب ــی ب ــاب صنعت ــود. انق ــاد می ش ی
گســترده نفــت و مــواد مبتنــی بــر نفــت 
مشــخص شــده اســت. بیشــتر محصــوالت 
حــاوی  روغــن  از  شــده  تولیــد  تجــاری 
ــی زدا  ــب، چرب ــر، چس ــد تین ــی مانن حال های
و نفــت ســفید هســتند. کاربــرد صنعتــی 
)تولوئــن،  چســب ها  شــامل  محلول هــای 
مختلــف(،  اســتون های  و  اســتات  اتیــل 
ــن(،  ــن، تتراکلرواتیل ــری کلرواتیل ــیمان )ت س

تینــر )عصاره هــای نفتــی، بنــزن، اســتون، 
تــری کلرواتیلــن و تتراکلرواتیلــن( و پــاک 
نام هــای  بــه  )معمــوال  رنــگ  کننده هــای 
وارنیشلواســتون، رقیــق کننده هــای نفتــی( 
ــواد  ــن م ــه ای ــد از جمل ــن کلری ــزن، متیل بن

پتروشــیمی هســتند.

مواد شوینده
مشــتقات  از  شــوینده  شــیمیایی  مــواد 
ــدت در  ــه ش ــا ب ــتند. آنه ــیمی ها هس پتروش
ــوالت  ــوینده ها و محص ــوند. ش ــل می ش آب ح
شستشــو یــک ویژگــی منحصــر بــه فــرد دارند 
کــه توانایــی آنهــا در حــذف مــواد مبتنــی بــر 
ــی  ــطحی مایع ــش س ــاح کش ــا اص ــن ب روغ
ــا  ــا وجــود دارد. بیشــتر آنه ــه در آنه اســت ک
دارای ذرات آالینــده ای شــامل روغــن و مــواد 
شــیمیایی تغییــر رنــگ هســتند. باکتری هــا و 
ســایر پاتوژن هــای مضــر را می تــوان در اینجــا 
ــه  ــل توج ــدی قاب ــه تهدی ــرد ک ــاهده ک مش
بــرای ســامتی انســان اســت. در نتیجــه، مــواد 
ــی از  ــذف آلودگ ــرای ح ــه ب ــوینده در خان ش
ــا  ــود. آن ه ــتفاده می ش ــاس اس ــطوح و لب س
ــی  ــا پولک ــودر ی ــع، پ ــکل مای ــه ش ــوال ب معم
بســته بندی می شــوند. بــا ایــن حــال آنهــا بــه 
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ــده  ــع، آالین ــد در صــورت دف ــی می توانن راحت
باشــند. بــرای مهــار ایــن اثــر، بســیاری از مــواد 
شــوینده از محصــوالت زیســت تخریــب پذیــر 
ــه ســرعت  ســاخته می شــوند کــه می تواننــد ب
ــود در آب و  ــم های موج ــط میکروارگانیس توس

ــد. خــاک از بیــن برون

الستیک مصنوعی
الســتیک مــاده راجــی اســت کــه در ســاخت 
بــا  اتومبیــل و کفــش اســتفاده می شــود. 
ــوان  ــی را می ت ــتیک مصنوع ــال، الس ــن ح ای
ــد  ــه الســتیک طبیعــی ســاخت. مانن شــبیه ب
ســایر ترکیبــات شــیمیایی ذکــر شــده در بــاال، 
الســتیک مصنوعــی از پلیمرهــای پتروشــیمی 
بــه دســت می آیــد. کاربــرد اصلــی آن در 
ایــن مــوارد  زندگــی روزمــره مــا شــامل 
است: ســاخت الســتیک در صنعــت خــودرو 
و کفــش در صنعــت کفــش. همچنیــن تولیــد 
ــی  ــل توجه ــور قاب ــه ط ــی ب الســتیک مصنوع
ارزان تــر اســت و در پوشــش تــراس و ســاخت 
ســقف اســتفاده می شــود. شــایان ذکــر اســت 
کــه الســتیک مصنوعــی قابــل ولکانیــزه شــده 
ــم از  ــی ه ــای کتان ــاخت کفش ه ــت. در س اس
محصــوالت پتروشــیمی اســتفاده می شــود 
ــای  ــن کفش ه ــتیک ای ــره الس ــه زی ــرا ک چ
تولیــد  پتروشــیمی  مــواد  از  پرطرفــدار 
ــر و  ــاف پذی ــوی، انعط ــتیک ق ــوند. الس می ش
در هــر شــرایط آب و هوایــی اســتفاده از آن را 

ــد ــت می کن ــا راح ــت از پ ــرای محافظ ب

چسب مصنوعی
چســب مصنوعــی یکــی از مشــتقات رایــج 
بــه مــوادی  پتروشــیمی ها اســت. چســب 
گفتــه می شــود کــه بــرای نگهــداری یــا 
ــان  ــوند. از زم ــتفاده می ش ــاده اس ــام دو م ادغ
ــب ها از  ــروز چس ــه ام ــا ب ــی ت ــاب صنعت انق
ــن  ــا ای ــد. ب ــوردار بوده ان ــادی برخ ــت زی اهمی
حــال، مکانیســم های مختلفــی وجــود دارد 
ــد.  ــبنده کار می کنن ــواد چس ــا م ــه در آنه ک
ــای  ــاوری، اعض ــدگاه فن ــال، از دی ــن ح ــا ای ب

ــب ها  ــتند. چس ــیمی هس ــروه پتروش ــک گ ی
ــواد شکســته  ــه م ــد ک ــکان را می دهن ــن ام ای
ــتیک ها و  ــایر پاس ــه، س ــد شیش ــده مانن ش
فلــزات را ترمیــم کننــد. چســب های مصنوعــی 
بــر اســاس پلیمرهــای پایــه نفتــی )شــامل: دم 
ــب های  ــتات، چس ــل اس ــی وینی ــن، دم پل اتیل
پلــی اورتــان، چســب های بــی هــوازی یــا 
الســتیک  چســب های  ســیانواکریات، 

مصنوعــی و ...( ســاخته شــده اند.

آفت کش ها و کودها
از  ناپذیــر  جدایــی  بخشــی  آفت کش هــا 
تولیــدات کشــاورزی مــدرن هســتند. ایــن 
ترکیبــات شــیمیایی بــرای جلوگیــری از رشــد 
ــتفاده  ــرز اس ــان ه ــد گیاه ــا رش ــان و ی گیاه
همچنیــن  شــیمیایی  مــواد  از  می شــود. 
ــتفاده  ــرز اس ــان ه ــد گیاه ــف رش ــرای توق ب
ــاورزی  ــدات کش ــر تولی ــه ب ــرا ک ــود چ می ش
تاثیرگذارنــد. گیاهــان هــرز نــه تنهــا بــر فضای 
ــوالت  ــه محص ــده ب ــاص داده ش ــن اختص زمی
کشــاورزی تاثیــر می گذارنــد، بلکــه بــرای 
ــا  ــز ب ــت نی ــید و رطوب ــور خورش ــذا، ن آب، غ
می کننــد.  رقابــت  کشــاورزی  محصــوالت 

عــاوه بــر ایــن، برخــی گیاهان ســمی هســتند 
ــان ها و  ــرای انس ــه ای ب ــل توج ــد قاب و تهدی
ــن  ــتند. از ای ــه هس ــاکن در منطق ــای س دام ه
اهمیــت  پتروشــیمی  گونه هــای  ایــن  رو، 
ــا  ــی م ــی مصرف ــواد غذای ــد م ــادی در تولی زی
دارنــد. بیــش از صــد و هشــتاد ســم شــیمیایی 
فرمولــه  آزمایشــگاه ها  در  کــه  دارد  وجــود 
ــیدهای  ــموم، اس ــی س ــامل فنوکس ــده  و ش ش
بنزوئیــک  اســیدهای  کلــردار،  آلیفاتیــک 
نیتــرو  فنولیــک و دی  اســیدهای  کلــردار، 
ــن می شــوند کــه همگــی از  آناینــس جایگزی

مــواد پتروشــیمی نشــات می گیرنــد.

الیاف مصنوعی
ایــن مــواد بــه عنــوان الیــاف ســینتتیکاس نیــز 
شــناخته می شــوند؛ بیــش از یــک قــرن اســت 
ــاف  ــد. الی ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــه م ک
ــال ۱۹۳۸  ــار در س ــن ب ــرای اولی ــی ب مصنوع
بــه صنایــع و جوامــع انســانی معرفــی شــد. از 
آن زمــان تاکنــون، تقاضــا بــرای ایــن محصــول 
ســاالنه افزایــش یافتــه اســت. ایــن مــواد بعــد 
از پاســتیک، دومیــن ترکیــب ضــروری در 
ــه  ــن پنب ــا جایگزی پتروشــیمی ها هســتند. آنه
ــا دریچــه ای از  ــا هســتند. آنه و برخــی رنگ ه
فرصت هــای نامحــدود را بــرای شــرکت ها و 
ــای  ــا در طیف ه ــد. رنگ ه ــاز کرده ان ــردم ب م
مختلفــی بــه ایــن وســیله تولیــد می شــوند. بــا 
ــا  ــتفاده از رنگ ه ــن اس ــود، رایج تری ــن وج ای
شــامل  نوشــتاری  اســتفاده های  شــامل 

خــودکار اســت.

حشره کش ها
اســت  شــیمیایی  مــاده  یــک  حشــره کش 
ــردن حشــرات  ــن ب ــرل و از بی ــرای کنت ــه ب ک
ایــن  از  یکــی  می شــود.  اســتفاده  مضــر 
ــن داوم«  ــه »مورتی ــل توج ــای قاب آفت کش ه
ــرای کشــتن  اســت کــه توســط آفریقایی هــا ب
ــا  ــه ماالری ــا ب ــر ابت ــش خط ــه ها و کاه پش
اســتفاده می شــود. بــا ایــن حــال، تعــداد 
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کمــی از مــردم از پلیمرهــای پتروشــیمی 
حشــره کش ها آگاه هســتند. ایــن کنتــرل 
ــک  ــن پارافینی ــات دارای روغ ــای آف کننده ه
ــگام  ــه هن ــر ب ــد تقطی ــه از فرآین ــتند ک هس
ــد.  ــت می آی ــه دس ــیمیایی ب ــواد ش ــد م تولی
همیــن ترکیــب شــیمیایی در ســموم کشــنده 
یافــت  کودهــا  برخــی  و  هــرز  گیاهــان 
می شــوند. روغــن پارافینیــک تنفــس حشــرات 
ــوذ  ــل نف ــه ای غیرقاب ــد و الی را دشــوار می کن
بــر روی آنهــا ایجــاد می کنــد. در نتیجــه 
هــر گونــه تهدیــد حشــرات بــا اســتفاده 
ایــن  می شــود.  خنثــی  حشــره کش ها  از 

کاربــرد  نیــز  کشــاورزی  در  محصــوالت 
انبوهــی دارنــد و می تــوان از آنهــا بــرای 
درمــان آفــات مــزارع در طــول ســال اســتفاده 

ــرد. ک

لوازم آرایشی و بهداشتی
ــی و  ــت آرایش ــیمی ها در صنع ــواع پتروش ان
بهداشــتی بــرای تاثیــر بیشــتر مــورد اســتفاده 
ــا در همــه  ــه نفتــی تقریب ــد. ژل ــرار گرفته ان ق
ــرای  ــه ب خانواده هــا وجــود دارد. پترولیــوم ژل
مرطــوب کــردن پوســت، جلوگیــری از تــرک 
اســتفاده  پوســت  آبــی  و کــم  خوردگــی 

پتروشــیمی  فــرم  از  همچنیــن  می شــود. 
بــرای درمــان جراحــات و ترک هــای موجــود 
ــود و  ــتفاده می ش ــا اس ــطح لب ه ــر روی س ب
تاثیــر چشــمگیری دارنــد. در واقــع ایــن مــواد 
ــاد  ــا ایج ــرای زخم ه ــفابخش ب ــی ش محیط
نیــاز خانگــی  بــه یــک  را  می کنــد و آن 

تبدیــل می کنــد.
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تكنولوژي RFID و كاربرد آن براي سهولت استخراج نفت

ليال نصريي و زهره ابراهيمي

در صنایـع نفـت و گاز و پتروشـیمی، قسـمت اعظـم بودجـه پاالیشـگاه هـا بـه تامین مـواد اجزاء و قطعـات مورد نیـاز اختصاص می یابـد و این منجر 
بـه بـاال رفتـن اهمیـت بهـره وری در ایـن صنعت مـی گردد. فنـاوری RFIDمی توانـد نقش اصلی و کلیـدی در بهبـود مدیریت زنجیره تامیـن را ایفا 
نمایـد و هزینـه هـا را بـه حداقل برسـاند. فناوری شناسـایی برمبنـای فرکانس رادیویی بـه تجهیزات را  RFID مـی گویند. تکنولـوژی RFID فناوری 
نوپایـی اسـت کـه توانسـته علـی رغـم عمر کوتـاه خود، مزایـای بسـیاری در صنایع مختلف داشـته باشـد. از جملـه کاربردهـای آن ردگیـری دارایی 
هـا و انسـان هـا و سـامانه هـای کنترل اسـت. اسـاس کار آن بر جمـع آوری خـودکار اطاعات با اسـتفاده از تجهیزات به نام برچسـب )tag( توسـط 
وسـایلی بـه نـام بازخـوان )reader(  مـی باشـد؛ که توسـط امـواج الکترومغناطیسـی صـورت گرفته و بسـیاری از مشـکات فناوری هـای قدیمی را 

مرتفع نموده اسـت.

کاربردهایــی از فنــاوریRFID در صنعــت نفــت 
ــه  ــر ب ــای زی ــیمی در بخــش ه و گاز و پتروش

صــورت خاصــه شــرح داده شــده اســت:

تولید و اکتشاف

ــدف  ــه ه ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــر عملیات - ه
خــود مســتلزم تــدارکات مناســب و پشــتیبانی 
از عملیــات اصلــی و اطــاع مناســب از کیفیــت 
ــاز اســت؛  ــورد نی ــایل م ــواد و وس ــت م و کمی
ــه ســهولت و ســرعت  ــاوری ب ــن فن ــا ای ــه ب ک

ــر اســت. ــکان پذی بیــش از پیــش ام

- درحــوزه تولیــد و اکتشــاف بعــد از حفــاری 
 ،casing ــتفاده از ــا اس ــاری ب ــه حف ــط مت توس

جــداره آببنــدی مــی شــود و بیــن قطعــات و 
دیــواره خاکــی چــاه، ســیمان کاری مــی شــود. 
ــواره چــاه از  casing هــا در حکــم محافــظ دی

ریــزش و جداســازی مــواد اســتخراجی از الیــه 
ــه  ــداز مرحل ــتند. بع ــن هس ــای درون زمی ه
ــد  ــا، در عمــق مشــخصی بای نصــب casing ه
ــاط مشــخصی  ــزار ســوراخ کاری، نق توســط اب
ــا گاز  ــت و ی ــروج نف ــت خ ــا، جه ازcasingه
ــردد.  ــوراخ گ ــن س ــطح زمی ــه س ــال ب و انتق
ــورد  ــات، در تشــخیص عمــق م ــت عملی اهمی
نظــر بــرای ســوراخ کاری اســت . در روش 
ــتلزم  ــه مس ــا ک ــعه گام ــی از اش ــای معمول ه
ــی  ــاه و عملیات ــل چ ــه داخ ــزار ب ــتادن اب فرس
پــر هزینــه، اســتفاده مــی شــود؛ امــا بــا اتصــال  

ــای casing و  ــه ه ــه لول ــب RFID ب ــر چس ب
reader بــه ابــزار ســوراخ کاری بــه درون چــاه، 
میتــوان در عمــق مشــخص کــه برچســب 
ــه casing موقعیــت خــود را  RFID متصــل ب

اعــام مــی کنــد؛ ســوراخ کاری را بــه ســهولت 
ــام داد. ــت انج و دق

- نگهــداری چــاه هــای اســتخراجی نفــت 
هزینــه بســیار باالیــی دارد؛ کــه علــت اصلــی 
آن هزینــه بــر بــودن جداســازی مــواد اضافــی 
ــه  ــی و گاز( ب ــواد معدن ــور، م ــد) آب ش مانن
ــرای  ــت. ب ــاه اس ــواره چ ــت از دی ــگام نش هن
یافتــن نقطــه خروجــی و نشــت مــواد بــه درون 
چــاه در چــاه هــای نفتــی کــه طــول آنهــا در 
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ایــران بــه حــدود ســه تــا چهــار کیلومتــر مــی 
ــور  ــا و سنس ــه casingه ــارا ب ــگ ه ــد؛ ت رس
فشــار متصــل مــی کننــد؛ دائمــا فشــاردر 
عمــق هــای مختلــف چــاه نفتــی گــزارش مــی 
شــود و نقطــه دقیــق نشــت مــواد بــه ســهولت 

ــردد. ــی گ ــن م تعیی

- بــا اســتفاده از ایــن فنــاوری مــی تــوان 
زیرزمینــی،  دمــای  بــه  مربــوط  اطاعــات 
ســرعت جریــان، اســترس و ترکیــب گل را نیــز 

ــت. ــار داش در اختی

شناسایی و ردیابی تجهیزات
معیارهـای  تمامـی  توانسـته   RFID فنـاوردی 
مختلـف نظیـر: خـط سـیر، صحت مـدت زمان 
مانـدگاری در مـکان و صحت مـکان قرارگیری 
بـرآورده  را  هـای مختلـف  موقعیـت  در  افـراد 
سـازد؛ بـه همیـن دلیـل یکـی از حـوزه هـای 
اصلـی کاربرد فناوری RFID، کنترل دسترسـی 
بـا  باشـد.  مـی  افـراد  ردیابـی  و  شناسـایی  و 
اسـتفاده از ایـن فنـاوری می توان بـرای محیط 
هایـی کـه هـر شـخصی نمـی بایسـت بـه آن 
دسترسـی داشته باشـد، حق دسترسـی تعریف 
نمـود. بـا نصب برچسـب هـای RFID بـه جای 
کارت هـای هوشـمند کـه می توانـد در ورودی 
بازخـوان  کمـک  بـا  مهـم  هـای  خروجـی  یـا 
خوانـده شـود و اجـازه ورود صـادر کنـد؛ بدین 
ترتیـب بایـد بـرای هـر یـک از کارکنـان یـک 
کارت دارای تراشـه RFID اختصاص داده شـود 
تـا بتوان برای سـطوح مختلف اجازه دسترسـی 
صـادر نمـود. بنابراین می تـوان مناطق محصور 

خـاص از جملـه در دکل هـای داخـل دریـا و 
یـا پاالیشـگاه هـا را متمرکـز کـرد و از مـکان 

قرارگیـری کارکنـان اطـاع دقیـق یافـت.

ردگیری بشکه های نفتی
بشــکه هــای نفتــی را مــی تــوان بــه برچســب 
آن،  از  پــس  و  کــرد  تجهیــز   RFID هــای 
اطاعاتــی از قبیــل موقعیــت محمولــه، میــزان 
ــد، پاالیشــگاه  ــخ تولی ــداری، تاری و حجــم نگه
تولیــد کننــده و... را بــه واســطه ســخت افــزار 
و نــرم افــزار مربوطــه بــه صــورت لحظــه ای در 
اختیــار داشــت. ایــن فنــاوری، فهرســت برداری 
از امــوال و ثبــت تــردد را بــا ســهولت و ســرعت 

بیشــتری ممکــن مــی ســازد.

اعام خطر
- یکـی از انـواع برچسـبهای RFID، برچسـب 
هـای حسـاس بـه دمـا اسـت کـه بـه عنـوان 

حسـگر، از افزایـش دمـا و آتـش سـوزی حتـی 
و  اسـناد  از  و  جلوگیـری  دود،  وقـوع  از  قبـل 
تجهیـزات کلیـدی محافظـت میکنـد؛ کـه این 
امـر با اسـتفاده از سـامانه های حسـاس به دود 
ممکـن نیسـت. البتـه هزینـه بـاالی آن بـرای 
محافظـت از اسـناد و تجهیـزات مهـم بدیهی و 

اجتنـاب ناپذیـر اسـت.

لولــه هــا،  اتصــال  بررســی درســتی  - در 
درســتی درزبنــدی و کنترل ســفتی و گشــتاور 
ــص  ــدون نق ــال ب ــا و اتص ــچ ه ــی پی چرخش
ــز از برچســب  ــم فشــار نی ســامانه هــای تنظی
هــای RFID اســتفاده مــی شــود و همچنیــن 
مــی تــوان بــا متصــل نمــودن برچســب هــا، بــا 
کرنــش ســنج اطاعاتــی از تنــش اعمــال شــده 
بــه قطعــات را بــه طــور مــداوم بررســی نمــود.
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تاکنــون تنهــا بــه بررســی برخــی از مــوارد کاربــرد فنــاوری RFID در صنعــت گاز و نفــت و پتروشــیمی پرداختیم؛امــا افزایــش 
ســهولت، ســرعت، دقــت و همچنیــن در بســیاری از مــوارد کاهــش هزینــه هــا و احتمــال بــروز خطــرات و افزایــش ایمنــی بــا 
اســتفاده از ایــن فنــاوری غیــر قابــل انــکار اســت و بــه کارگیــری آن را درایــن صنعــت را ضــروری مــی ســازد. باالبــردن میــزان 
بهــره وری بــا فراهــم کــردن امــکان دسترســی ســریع و دقیــق بــه اطاعــات مــواد، تجهیــزات، مــکان هــا و افــراد و... ســبب 
کاهــش هزینــه هــا و حتــی توجیــه اقتصــادی بــرای ورود بــه حــوزه هایــی کــه هنــوز بــه دلیــل بــرآورد ســرمایه گــذاری بــاال، 

دســت نخــورده باقــی مانــده انــد؛ مــی شــود.
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چشم انداز صنعت پرتوشيمی

محمدرضا اميدي

ــر  ــن بخــش بســیار کمت ــا ای ــده اند؛ ام ــیمی ها وابســته ش ــه پتروش ــی به شــدت ب اقتصــاد جهان
ــه  ــه ب ــا توج ــژه ب ــیمی ها به وی ــرد. پتروش ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــت م ــته اس ــه شایس از آنچ
ــرژی  ــرژی آینــده خواهنــد داشــت؛ از نقــاط کلیــدی در بحــث ان ــر روندهــای ان تأثیــری کــه ب
ــوند و  ــت می ش ــدرن یاف ــوالت م ــیعی از محص ــف وس ــیمی ها در طی ــتند. پتروش ــی هس جهان

ــد. ــکیل می دهن ــا را تش ــع م ــت جوام ــی از باف بخش
ــمار  ــام بی ش ــوینده و اق ــواد ش ــته بندی، م ــال، بس ــتگاه های دیجیت ــتیک، دس ــاک، الس پوش
ــی  ــای جهان ــیمی ۱2% از تقاض ــوراک پتروش ــوند. خ ــاخته می ش ــیمی س ــواد پتروش ــر از م دیگ
ــرای پاســتیک،  ــش تقاضــا ب ــا افزای ــی رود ب ــه انتظــار م ــد؛ ســهمی ک ــت را تشــکیل می ده نف

ــد. ــش یاب کــود و دیگــر محصــوالت افزای
ــوان از  ــاری می ت ــوالت تج ــر محص ــی و دیگ ــواد غذای ــرای م ــتیکی ب ــته بندی های پاس در بس
ــرد.  ــتفاده ک ــتایرن اس ــن و پلی اس ــه پلی اتیل ــیمی از جمل ــوالت پتروش ــیعی از محص ــف وس طی
ــود  ــه خ ــه به نوب ــود ک ــل می ش ــه اوره تبدی ــاک ب ــی از آمونی ــش از نیم ــان، بی ــطح جه در س
بیشــتر به عنــوان کــود بــرای افزایــش عملکــرد محصــول و افزایــش تولیــد مــواد غذایــی اســتفاده 

می شــود. 
صنعــت پتروشــیمی به واســطه پیشــرفت های فنــی قابــل توجــه، هزینه هــای ســرمایه و 
عملیــات در سراســر جهــان هــم متمرکــز و هــم رقابتــی اســت. محصــوالت تولیدشــده در صنعــت 
پتروشــیمی در کاربردهــای متعــددی از جملــه بســته بندی، کاالهــای خانگــی، تجهیزات پزشــکی، 
ــد  ــن صنعــت آبســتن چن ــح ســاختمانی و... اســتفاده می شــوند. ای منســوجات، رنگ هــا و مصال
ــوه کار در  ــر نح ــه تغیی ــور ب ــت را مجب ــود صنع ــی می ش ــه پیش بین ــت ک ــده اس ــش عم چال

ــد. ــده کن ــال های آین س
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خوراک
تولیــد محصــوالت پتروشــیمی و مشــتقات آن بــر اســاس 
خوراک هــای مرســوم در صنعــت پتروشــیمی بــوده اســت. 
ــع  ــه، مناب ــم خاورمیان ــمالی و ه ــکای ش ــم آمری ــون، ه تاکن
اصلــی ایــن مــواد اولیــه در ایــن صنعــت بوده انــد؛ بــا ایــن حــال، 
ــی ظــرف پنــج  ظرفیــت ســرمایه گذاری در خوراک هــای معمول
ــی  ــه پیش بین ــرای نمون ــد. ب ــد ش ــدود خواه ــده مح ــال آین س
می شــود کــه مــواد اولیــه معمولــی در آمریــکای شــمالی در ۱۰ 
ــرا چشــم انداز صــادرات، تقاضــا  ــد؛ زی ــده کاهــش یاب ســال آین
ــخص،  ــور مش ــه به ط ــد. گرچ ــش می ده ــان را افزای ــرای ات ب
ــان و  ــن گاز در ســطح جه ــرای تأمی ــی ب ــد احتمال ــع جدی مناب
همچنیــن امــکان آغــاز تولیــد گاز شــیل در کشــورهایی ماننــد 

ــود دارد.  ــن وج آرژانتی

افـــت و فرســـایش برخـــی زنجیره هـــای 
پتروشـــیمی

از  زنجیــره  چنــد  در  قابل توجهــی  فرســایش  به تازگــی 
به طــور  اســت.  شــده  مشــاهده  پتروشــیمی  محصــوالت 
قابل توجهــی، حداکثــر فرســایش در زنجیره هایــی مشــاهده 
ــن،  ــد پارازایلی ــر مانن ــات معط ــاس ترکیب ــه اس ــت ک ــده اس ش
فنــل، پلی آمیــد و... هســتند. بــا وجــود افزایــش تقاضــا و 
ــی  ــان تولیدکنندگان ــر در می ــرمایه گذاری بهت ــای س تصمیم ه
ــد  ــر رون ــال تغیی ــد؛ احتم ــود بخش ــع را بهب ــد وض ــه می توان ک
ــال، در پنــج ســال گذشــته در ســطح  ــرای مث ــدارد. ب وجــود ن
را  شــناور  حاشــیه های  پتروشــیمی  شــرکت های  جهانــی، 
ــژه از  ــا به وی ــه تقاض ــل توج ــد قاب ــرا رش ــد؛ زی ــان داده ان نش
ــژه  ــم، به وی ــی عظی ــای عملیات ــه نرخ ه ــه آســیا، منجــر ب منطق
در زنجیره هــای اتیلــن و دیگــر مشــتقات شــده اســت. ایــن امــر 
ــیه های  ــت حاش ــازه داده اس ــرکت ها اج ــه ش ــود ب ــه خ به نوب
ــای  ــت را به ج ــر نف ــای پایین ت ــی از قیمت ه ــه ناش افزایش یافت
ــوراک  ــای خ ــش قیمت ه ــه کاه ــت را ک ــوم تر صنع ــه مرس روی
ــد.   ــظ کنن ــت را حف ــدگان اس ــه مصرف کنن ــل ب ــرای تحوی ب

نوسان های قیمت نفت خام
قیمــت نفــت خــام کــه بــرای تولیــد بنــزن، اتیلــن، پروپیلــن و 
ــش می شــود؛ از ســال 2۰۰۵ صعــودی و  ــات پاالی ســایر ترکیب
ــر  ــدود ۱۴۰ دالر در ه ــال 2۰۰۸ ح ــطح در س ــن س در باالتری
ــج از  ــا به تدری ــال 2۰۱۴ قیمت ه ــا س ــد. ت ــه ش ــکه معامل بش
۱۰۸ دالر در هــر بشــکه بــه حــدود ۳۴ دالر در هــر بشــکه تــا 
ژانویــه 2۰۱۵ کاهــش یافــت؛ زیــرا تولیــد نفــت در کشــورهای 
ــای  ــرد و تقاض ــد ک ــده( رش ــاالت متح ــژه ای ــک )به وی غیراوپ
ــزارش  ــر اســاس گ ــن، ب ــر ای ــزون ب ــت. اف ــش یاف ــی کاه جهان
اداره اطاعــات انــرژی آمریــکا )EIA( تــا ژانویــه 2۰2۱ قیمــت 
خریــد نفــت خــام آمریــکا ۳6.۸6 دالر بــرای هــر بشــکه بــوده 
ــم 62.6۴ دالر و  ــن رق ــه در اوت 2۰۱۸ ای ــی ک ــت؛ در حال اس
در نوامبــر 2۰۱۸ ایــن رقــم ۵۵.6۵ دالر بــوده اســت. نوســانات 
ــرمایه گذاری های  ــان در س ــود اطمین ــه نب ــا ب ــدید قیمت ه ش
باالدســتی و پایین دســتی نفــت و پتروشــیمی منجــر می شــود. 
بــر اســاس گــزارش پژوهشــی TechSci بــازار خدمــات 
ــزارش  ــن گ ــه ای ــاالت متحــده ک ــه ای چاه هــای نفــت ای مداخل
ــر  ــنگین( و ب ــبک، متوســط  و س ــه )س ــوع مداخل ــاس ن ــر اس ب
ــه و  ــر لول ــی و تعمی ــا، خراب ــی حفره ه ــات )بررس ــاس خدم اس

بســته کننده، تحریــک، ســیمان کاری اصاحــی، جداســازی 
ــر  ــی( و ب ــر مصنوع ــه و باالب ــن و ماس ــرل ش ــه ای، کنت منطق
ــت؛  ــده اس ــته ش ــاحل( نوش ــکی و فراس ــرد )خش ــاس کارب اس
ســرانجام بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه ایــاالت متحــده افزایــش 
ــود  ــی می ش ــت و گاز را ســرعت بخشــیده و پیش بین ــد نف تولی
ــد.  ــه کن ــده تجرب ــز در ســال های آین ــه رشــد مشــابهی را نی ک
رشــد بــازار می توانــد ناشــی از افزایــش تقاضــای انــرژی و فعــال 
ــرمایه گذاری های  ــد. س ــی باش ــای نفت ــدد میدان ه ــدن مج ش
ــد  ــه رش ــی ب ــه خصوص ــراه بودج ــه هم ــا ب ــی در پروژه ه دولت

ــازار آینــده در پنــج ســال آینــده کمــک خواهــد کــرد.  ب
در نهایــت بایــد پذیرفــت کــه پتروشــیمی صنعتــی کــه نفــت و 
گاز را بــه انــواع محصــوالت مصرفــی روزانــه ماننــد پاســتیک، 
کــود، بســته بندی، پوشــاک، دســتگاه های دیجیتــال، تجهیــزات 
ــا الســتیک تبدیــل می کنــد، عمــًا  پزشــکی، مــواد شــوینده ی
از جامعــه مــدرن کنونــی به واســطه تأمیــن محصــوالت حیاتــی 
ــت  ــن صنع ــر اســت. ای ــا جدایی ناپذی ــره م ــی روزم ــرای زندگ ب
ــه  ــدرن، از جمل ــرژی م ــتم ان ــای سیس ــیاری از بخش ه در بس
ــا،  ــا، باتری ه ــادی پره ه ــای ب ــیدی، توربین ه ــای خورش پنل ه
خودروهــای  قطعــات  و  ســاختمان ها  حرارتــی  عایق هــای 
ــزای  ــی از اج ــون یک ــًا هم اکن ــوده و اص ــذار ب ــی اثرگ الکتریک
ــت  ــث اهمی ــه باع ــتند ک ــی هس ــرژی جهان ــتم ان ــی سیس اصل

صنعــت پتروشــیمی شــده اســت.
)آشــناترین  پاســتیک  بــرای  تقاضــا  اخیــر  در ســال های 
ــر  ــی دیگ ــه صنعت ــواد اولی ــام م ــیمی( از تم محصــوالت پتروش
)ماننــد فــوالد، آلومینیــوم یــا ســیمان( پیشــی گرفتــه و تقریبــاً 
دو برابــر شــده اســت و پیش بینــی می شــود ایــن رشــد تقاضــا 
ــا و  ــده، اروپ ــاالت متح ــت ویکم ای ــرن بیس ــد. در ق ــه یاب ادام
ــرفته،  ــزی و ... پیش ــدو اندون ــر هن ــور نظی ــی نوظه اقتصادهای
ــواع  ــتر از ان ــر بیش ــا ۱۰ براب ــتیک و ت ــر پاس ــب 2۰ براب قری
ــای  ــد روزه ــه نوی ــد ک ــتفاده می کنن ــیمیایی اس ــای ش کوده
ــول  ــم اندازی تح ــد. چش ــیمی می ده ــرای پتروش ــی را ب پررونق
ــت  ــا افزایــش رقاب ــوأم ب ــع پتروشــیمی و نفــت و گاز ت در صنای
جهانــی در صنعــت ناشــی از پویایــی عرصه هــای جدیــد بــرای 

ــورد.  ــم می خ ــه چش ــیمیایی ب ــواد ش م
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ــای  ــازمان ه ــیاری از س ــرح در بس ــات مط ــن موضوع ــی تری ــی از اساس یک
ــای درحــال انجــام آن ســازمان  ــروژه ه ــت ریســک پ ــروژه محــور، مدیری پ
ــوه  ــای بالق ــی بایســت ریســک ه ــن راســتا، در گام نخســت م اســت. در ای
پــروژه هــا، تحــت ســاختاری نظــام منــد و فراگیــر شناســایی شــده و پــس 
از آن بــا بهــره گیــری از روش هــای مناســب و مطلــوب بــه ارزیابــی آنهــا از 
حیــث احتمــال رخــداد و نیــز میــزان اثرگــذاری آنهــا بــر در اهــداف پــروژه 

پرداختــه شــود.

مدیریت ریسک 
مدیریــت ریســک شــاخه جدیــدی از علــم مدیریــت اســت؛ کــه در گســتره 
ــذاری،  ــرمایه گ ــي و س ــور مال ــه ام ــا از جمل ــش ه ــواع گرای ــی از ان متنوع

تجــارت، بیمــه، ایمنــی، بهداشــت و درمــان، پــروژه هــای صنعتــی و عمرانــی و حتــی مســائل سیاســی و اجتماعــی و نظامــی جایــگاه خــود 
را پیــدا کــرده اســت. 

 

 

  ههاایی  پپتتررووششییممیی  سسااززمماانن      ممددییررییتت  ررییسسکک  پپررووژژهه  ددرر  

 ععیی  ففاا  هه  دد  ححددثث  مم  

اسا از  سازمانیس یکی  از  بسیاری  در  مطرح  موضوعات  های  ترین 
های درحال انجام آن سازمان است. پروژه محور، مدیریت ریسک پروژه

راستا این  می  ، در  نخست  گام  ریسکدر  پروژهبایست  بالقوه    ها، های 
-شده و پس از آن با بهره  شناسایی  مند و فراگیرتحت ساختاری نظام 

ها از حیث احتمال های مناسب و مطلوب به ارزیابی آنگیری از روش 
 . اهداف پروژه پرداخته شود درها بر  رخداد و نیز میزان اثرگذاری آن

  ممددییررییتت  ررییسسکک  

از علم مدیریت است  مدیریت ریسک انواع گرایش  ی متنوع  هكه در گستر؛  شاخه جدیدی  و  از  امور مالی  از جمله  ها 
ل سیاسی و اجتماعی و  ئهای صنعتی و عمرانی و حتی مسا  گذاری، تجارت، بیمه، ایمنی، بهداشت و درمان، پروژهسرمایه

 نظامی جایگاه خود را پیدا كرده است.  

   ههاا      ممببااننیی  وو  ااصصوولل  ممددییررییتت  ررییسسکک  ددرر  پپررووژژهه  

  گذر زمان تعاریف مربوط به آن در ریسک و    ها صورت خاص در پروژهصورت عام و به    شامل مفاهیم عدم قطعیت به
 .بر ادبیات مدیریت پروژه استهای مدیریت ریسک با تکیهمدیریت ریسک، تاریخچه آن و انواع روش 

 

  

  

  

  

 ااههدداافف  ممددییررییتت  ررییسسکک  

  ععددمم  ققططععییتت  

گگییرریی  وو    غغییررققااببلل  ااننددااززهه      
ببییننیی  پپییشش    

  ررییسسکک  

گگییرریی  وو  غغییررققااببلل    ققااببلل  ااننددااززهه  
ببییننیی  پپییشش    

  ققططععییتت  

گگییرریی  وو  ققااببلل    ققااببلل  ااننددااززهه   
 پپییششببییننیی  

مبانــی و اصــول مدیریــت ریســک 
ــدم  ــم ع ــامل مفاهی ــا ش ــروژه ه در پ
بــه  و  عــام  صــورت  بــه  قطعیــت 
صــورت خــاص در پــروژه هــا ریســک 
و تعاریــف مربــوط بــه آن درگــذر 
زمــان مدیریــت ریســک، تاریخچــه آن 
ــواع روش هــای مدیریــت ریســک  و ان
بــا تکیــه بــر ادبیــات مدیریــت پــروژه 

ــت. اس

اهداف مدیریت ریسک
مدیریـت ریسـک، یکـی از فرآیندهای 
۹ گانـه مدیریـت در بحـران مدیریـت 
پـروژه اسـت کـه بـه منظـور بیشـینه 
کـردن نتایـج مثبـت و کمینـه کـردن 
احتمـال وقـوع پیامدها و اثـرات ناگوار 

در پـروژه بـه کار مـی رود. پـروژه ها با 
توجه به شـرایط کنونی بـازار و تجارت 
و وجـود شـرایط عـدم قطعیـت، درهر 
لحظـه از زمـان در معرض بحـران قرار 
دارنـد. پـس مـی تـوان گفـت مدیریت 
ریسـک شـرط الزم بـراي رسـیدن بـه 

اهـداف پروژه اسـت.

برنامه ریزی مدیریت ریسک
فرآیند،  ریسک  مدیریت  ریزی  برنامه 
و  رویکرد  بـا  رابطه  تـصمیم گیری در 
مدیریت  های  فعالیت  نحوه ی هدایت 
ریسک در یک پروژه است. دراین مرحله 
سطح و نوع مدیریت ریسک، متناسب 
برای  پروژه  اهمیت  و  پروژه  ریسک  با 
فعالیت  براي  نیاز  مورد  منابع  سازمان، 

هاي مدیریت ریسک و مبانی مواجهه با 
ریسک ها مشخص می گردد.

ــه از  ــن مرحل ــک درای ــایی ریس شناس
چرخــه مدیریــت ریســک، ریســک 
بــا  پــروژه،  بــر  اثرگــذار  هــای 
ــاص  ــزار خ ــا و اب ــری روش ه بکارگی
شناســایی، تشــریح و مســتند مــی 

شــوند.

برنامــه ریــزی پاســخ بــه ریســک 
ــدام  ــا و اق ــه ه ــاذ گزین ــد اتخ فرآین
ــا و  ــش فرصــت ه ــت افزای ــی جه های
ــروژه  ــداف پ ــر اه ــا ب ــش تهدیده کاه

ــازمان. ــا س ی
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کنترل و نظارت ریسک
ایــن مرحلــه از فراینــد مدیریــت ریســک در مرحلــه اجرایــی پــروژه کاربــرد دارد. در ایــن مرحلــه از فراینــد مدیریــت ریســک باتوجــه 

بــه اطاعــات و داده هــای در مراحــل پیشــین گــردآوري شــده؛ اقدامــات زیــر صــورت مــی گیــرد:

پیگیری ریسک های شناسایی شده 
نظارت بر ریسک های باقیمانده و بی اهمیت 

شناسایی، تحلیل وبرنامه ریزی ریسک های جدید 
ارزیابی اثر بخشی فرآیند ریسک در سراسر چرخه حیات پروژه یا سازمان.

ارزیابی میزان موفقیت پاسخ های برنامه ریزی شده

      مدیریت ریسک در دوره عمر پروژه 
دالیل انجام مدیریت ریسک در طول دوره عمر یک پروژه می تواند مختلف باشـد؛ 
زیرا پروژه خود دچار تغییرات متعددی مي شود و دانش و اطاعات به دست  آمده 
در ارتباط با پروژه نیز در دوره عمر آن تغییرات زیادی می کند. این موضوع منجر 

به ایجاد تغییرات و اصاحاتی در فرایند مدیریت ریسک در مراحل مختلف دوره 
عمر پروژه می گردد.

لیست ارزیابی ریسک در صنعت پرتوشیمی

از جمله موارد ارزیابی ریسکی می توان به:

)Job Safe Analysis) JSA 

آنالیز کیفی ایمنی یک شغل،  روش و نوع انجام کار، تشخیص خطرات و پتانسیل حوادث که ممکن است در طول انجام کار، تعیین و 

اختصاص دادن ابزار و سیستم هایی برای کاهش و کنرتل ریسک ها )شامل رشح و نتیجه حوادث و آنالیز ایمنی شغلی یک ریسک رنکینگ( 

از برخی خطرات شناسایی شده و پتانسیل حوادث می باشد.

 نام های دیگر

Safe Job Analysis SJA

Task Hazard Analysis :THA

Job Hazard Analysis :JHA

Failure Mode And Effects Analysis :FMEA
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بررســی محصــوالت و فرآیندهــا در طــول مراحــل اولیــه توســعه بــرای پیداکــردن شکســت های بالقــوه و آغــاز اقدامــات بــرای جلوگیــری از 
شکســت ها از طریــق تحلیــل یکپارچــه ریســک اســت.

ازدالیــل اســتفاده از ارزیابــی ریســک بــه ایــن روش 
مــی تــوان بــه شناســایی ریســک و حــاالت خرابــی 
و اولویــت بنــدی آن هــا، تعریــف و اجــرای اقدامــات 
بــه منظــور حــذف یــا کاهــش میــزان وقــوع حــاالت 
ــه  ــده ب ــام ش ــای انج ــج تحلیل ه ــت نتای ــی، ثب خراب
ــل  ــرای ح ــل ب ــی کام ــم آوردن مرجع ــور فراه منظ

مشــکات در آینــده اشــاره کــرد.

)Fault Tree Analysis( FTA

تجزیــه و تحلیــل درخــت خطــا می توانــد بــرای 
انجــام فرآینــد ارزیابــی ریســک سیســتم مــورد 
ــل  ــرد. هــدفFTA  شناســایی عل ــرار گی اســتفاده ق
ــا  ــک ه ــش ریس ــتم و کاه ــی سیس ــر در خراب موث
قبــل از وقــوع اســت. ابــزاری بســیار ارزشــمند بــرای 
سیســتم های پیچیــده کــه بطــور بصــری، روش 
نشــان می دهــد.  را  منطقــی شناســایی مشــکل 
عــاوه بــر ایــن، می تــوان میــزان بهــره وری سیســتم 

ــرات  ــه و تحلیــل حالــت و اث ــا مکمــل روش تجزی ــه تنهایــی اجــرا کــرد و ی ــوان ب ــه دســت آورد. ایــن روش را می ت ــا ایــن تحلیــل ب را ب
ــد. ــی )FMEA( باش خراب

BOW TIE )روش پاپیونی( 

روش پاپیونــی نــام خــود را از نمــوداری کــه بــه شــکل پاپیــون ایجــاد می کنــد، گرفتــه اســت. روش پاپیونــی روشــی اســت کــه بــا تعییــن 
دو فــاز قبــل رویــداد و بعــد رویــداد بــه تحلیــل رویــداد می پــردازد. فعالیــت هایــی کــه در فــاز قبــل از رویــداد شناســایی می شــود؛ علــت 
ــا تهدیــد نامیــده می شــود. فعالیــت هایــی کــه در فــاز بعــد از رویــداد موجــب توســعه ســناریو رویــداد می شــود؛ پیامــد نامیــده مــی  ی

شــود. در فــاز قبــل از رویــداد، از روش FTA و در فــاز بعــد از رویــداد، از روش ETA  اســتفاده می گــردد.

همان طور که از چارت پیداست؛ مدیریت ریسک محیط زیستی با استفاده از روش پاپیونی طی چندین مرحله شکل می گیرد.

ــرات  ــی خط ــایی تمام ــه شناس ــت ب ــه اول مي بایس در مرحل
پرداخــت. ایــن کار را می تــوان بــا اســتفاده از روش هــای 

ــام داد: ــرده انج ــام ب ــای ن ــل روش ه ــداول از قبی مت

HAZID

CHECKLISTS

INCIDENTS

EXPERIENCE

Job Hazard Analysis

از نکات قابل توجه در این مرحله می توان به اینکه این روش به صورت تیمی انجام پذیرد و تلفیقی از چند متد مثل ETA و FTA می باشد 
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که ماهیت پیشگیرانه و ماهیت واکنشی دارند را اشاره نمود. با توجه به زمانبر بودن این متد می توان  در مراحل انجام به ریسک های سطح 
باال پرداخت. در مرحله شناسایی خطرات می توان از هر روش موجود مناسبی استفاده نمود. تهدیدها عواملی هستند که موجب بالقوه شدن 

خطرها از حالت بالفعل می گردند. 

What if
What if شامل مجموع های از سواالت برای تعیین اینکه چه چیزی ممکن است در یک پروژه برنامه ریزی شده اشتباه انجام شود و میزان 

احتمال و عواقب آن می شود.

 این تجزیه وتحلیل را تقریبا می توان درهر مرحله از فرآیند ارزیابی آزمایشگاهی اعمال کرد. براساس پاسخ به سؤاالت »چه می شود«، می توان 
قضاوت های آگاهانه ای در مورد قابل قبول بودن ریسک ها انجام داد و می توان برای خطرات غیرقابل قبول، مسیر عملی را مشخص کرد.

)Preliminary Hazard Analysis( PHA
ــرای شناســایی مناطــق ایمنــی بحرانــی جهــت ارزیابــی خطــرات مهــم و شناســایی الزامــات طراحــی  یــک آنالیــز ایمنــی سیســتماتیک ب

ــع می شــود. ــتفاده واق ــورد اس ــی سیســتم م ایمن

بــا انجــام ایــن مطالعــه لیســتی از خطــرات غیرقابــل چشــم پوشــی و یــک ارزیابــی از ریســک های باقــی مانــده پــس از اعمــال اقدامــات 
پیشــگیرانه فراهــم می شــود. ایــن فهرســت شــامل ارزیابــی کیفــی و نــه کمــی از ریســک اســت کــه اغلــب بــه صــورت لیســت جدول بنــدی 

شــده از اقدامــات پیشــگیرانه بــا تعریــف کیفــی میــزان اثربخشــی قابــل پیــش بینــی ارائــه می گــردد.

جمع بندی
مدیریــت ریســک بــه عنــوان یکــی از ارکان اصلــي مدیریــت پــروژه در اســتاندارد دانــش مدیریــت پــروژه در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
فرآیندهــای مدیریــت ریســک پــس از تدویــن مدارکــی از جملــه »منشــور پــروژه« )یکــی از مــدارک و مســتندات بســیار مهــم مدیریــت 
پــروژه(، »بیانیــه محــدوده پــروژه« و »ســاختار شکســت کار«  آغــاز مــی گــردد. زمــان انجــام شــدن ایــن فرآیندهــا بــه صــورت کامــل، 
بســتگی بــه ماهیــت و ویژگــی هــای پـــروژه دارد . البتــه بخــش هایــی از مدیریــت ریســک کــه جــز گــروه فرآینــدی برنامــه ریزی هســتند؛ 
در مراحــل »شناســایی« ، »طراحــي و برنامــه ریـــزی« از دوره عمــر پــروژه هــا صــورت مــی گیــرد. فرآینــد پایــش و کنتــرل ریســک کــه 

جــز فرآیندهــای کنترلــی اســت، در مراحــل اجــرا و تحویــل انجــام مــی شــود.

ایـن شـکل بـه صـورت شـماتیک، توالـی پیـش نیازهـای 
معمـول مدیریـت ریسـک و دیگـر فرآیندهـاي مدیریـت پـروژه 
)شـامل زمـان، هزینه و تـدارکات( که از خروجی هـای فرآیندهای 
مدیریـت ریسـک بـه عنـوان ورودی اسـتفاده می کننـد را نمایش 

دهد. مـی 
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اورهال یا تعمیرات اساسی پاالیشگاه
شميم صفائی

ــبکه  ــه و ش ــر کارخان ــل ه ــز مث ــا گازی نی ــی ی ــگاه نفت ــک پاالیش ی
ــا  ــه تعمیراتــی دارد ت صنعتــی دیگــری پــس از مدتــی کارکــرد نیــاز ب
ایــن سیســتم را از عیــوب احتمالــی مبــرا و ســامت و ایمنــی سیســتم 

ــد. ــن کن را تضمی

 یکــی از ایــن مشــکات، جــرم گرفتگــی تجهیــزات و قطعــات پاالیشــگاه 
ــاده  ــرم گرفتگی م ــن ج ــادی از ای ــش زی ــی بخ ــم اصل ــت که مته اس
ســولفور آهــن اســت کــه از تمــاس مــواد نفتــی بــا ســطح تجهیــزات و 
قطعــات تشــکیل مــی شــود؛ مــواد ســنگین پلیمــری و کک نیــز از جمله 
دیگــر مــواردی هســتند کــه موجب مســدود شــدن مســیرها و نیــز جرم 
گرفتگــی تجهیــزات شــده و مــی تواننــد حادثــه بیافرینند. ســردکننده 
هــای پاالیشــگاهی نیــز یکــی دیگــر از محــل هایــی اســت کــه رســوب 
جــرم هــا و مــواد ســخت آب در آن موجــب بســته شــدن راه عبــور آب 

مــی شــوند.

عبور موادی نظیر سولفور و نیتروژن به همراه فرآورده ها از داخل لوله ها و 
تجهیزات به دلیل سرعت، گرما و فشاری که وجود دارد موجب خورندگی 
و ساییدگی تجهیزات و فلزات موجود در قطعات می شود که خورندگی 
و سایندگی این موارد هر دو باعث می شود که تجهیزات ضخامت خود 
را از دست داده و در برخی موارد پاره شوند. اگر این اتفاق حین عملیات 
مهیب  انفجارهای  و  سوزی  به حادثه، آتش  دهد؛ منجر  پاالیشگاه روی 

خواهد شد.

 بخشــی دیگــر از اشــکاالت دســتگاه هــا بــه دلیــل جــرم گرفتگــی روی 
بــرج هــا و ســینی هــا اتفــاق مــی افتــد کــه موجــب کاهــش راندمــان 

دســتگاه هــا و فرســودگی زودتــر از موعــد ایــن تجهیــزات مــی شــود.

 بـه دلیـل همـه ایـن عیوب، آلودگـی هـا و اتفاقاتـی کـه به مـرور زمان 
در مراحـل پاالیـش نفـت و فـرآورده هـا اتفاق مـی افتد؛ عملیاتـی به نام 
اورهـال یـا تعمیـرات اساسـی ضـرورت پیـدا مـی کنـد. این عملیـات در 
دنیـا از اسـتانداردهای خاصـی برخـوردار اسـت و طبق برنامـه ریزی ها و 
براسـاس زمـان بنـدی مـورد نیاز در تمـام پاالیشـگاه ها اجرا می شـود. 
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اورهال چیست؟
اورهــال )overhaul( یــا بازآمــد و بروزســانی 
ــیمی،  ــگاه ها، پتروش ــی پاالیش ــرات اساس تعمی
شــبکه  در  تجهیــزات  ســایر  و  نیروگاه هــا 
یــا  اساســی  تعمیــرات  می شــود.  گفتــه 
ــه یــک  بازســازی، قبــل از رســیدن دســتگاه ب
حالــت مشــخص از شکســت یــا خرابــی انجــام 
ــگیری از  ــش پیش ــات نق ــن عملی ــود. ای می ش
شکســتگی، ســوراخ شــدن و حادثــه و انفجــار 
ــد. ــا می کن ــگاهی را ایف ــزات پاالیش در تجهی

اورهــال را معمــوالً افــراد متخصــص و بــا 
تجربــه بــه دلیــل پیچیدگــی دســتگاه های 
ــری  ــرای جلوگی ــد و ب ــی انجــام می دهن صنعت
نیروهــای  از  بایــد  احتمالــی  خطــرات  از 
ــک، الکترونیــک و  متخصــص مکانیــک، الکتری

ــرد. ــتفاده ک ــع اس صنای

مراحل اورهال
ــی کــه  ــزات و قطعات در اورهــال تمامــی تجهی
ــد و  ــاز می کنن ــت را ب ــده اس ــته ش ــا بس قب
ــل،  ــوی کام ــوب زدایی و شست و ش ــد از رس بع
شناســایی و رفــع عیــوب احتمالــی انجــام 
ــاز قطعــات  می شــود. همچنیــن در صــورت نی
ــورت  ــزات ص ــل تجهی ــازی کام ــد و بازس جدی
می گیــرد. بعــد از اتمــام مراحــل بازنگــری 
ــدازی  ــده و راه ان ــته ش ــات بس ــی قطع تمام
می شــوند. تمــام ایــن مــوارد در مراحلــی 

انجــام می شــود کــه عبارتنــد از:

۱- بازرسی تجهیزات
و  لوله هــا  مختلــف  نقــاط  در  خورندگــی 
در نواحــی کــه مــواد جریــان دارد صــورت 
متغیــر  نقــاط  ایــن  معمــوال  و  می گیــرد 
ــا  هســتند. بنابرایــن در لوله هایــی کــه مــواد ب

ســرعت وس شــدت بیشــتری عبــور می کننــد 
بایــد ایــن نقــاط بــا حساســیت و دقــت 

بیشــتری بازرســی و کنتــرل شــوند.
در صورتــی کــه میــزان خورندگــی لولــه اجــازه 
ــد، آن  ــزات را بده ــه تجهی ــدد ب ــت مج فعالی
ــر  ــورت اگ ــن ص ــر ای ــد. در غی ــز کنن را تمی
ــر  ــد، بهت ــد باش ــش از ح ــه بی ــی لول خوردگ

ــد. ــض کنن ــمت را تعوی ــت آن قس اس

2- عایق بندی
در  خورندگــی  میــزان  اوقــات  گاهــی 
ــق بندگــی برخــوردار  قســمت هایی کــه از عای
هســتند؛ بــه درســتی مشــخص نمی شــود. 
نیــز  دســتگاه ها  از  برخــی  گاهــی  حتــی 
نمی تواننــد آن را عیب یابــی کننــد. نواحــی 
اســت،  برخــوردار  بنــدی  عایــق  از  کــه 
و رطوبــت  نــم  کــه  زمانــی  در  مخصوصــا 
اطــراف دســتگاه بــه وجــود آمــده اســت، عیــب 
ــن  ــد؛ در نتیجــه بهتری ــی را مشــکل می کن یاب
کنتــرل و بازرســی بایــد توســط اپراتــور انجــام 
شــود. در غیــر ایــن صــورت ایــن خوردگی هــا 
از چشــم مخفــی می مانــد و ممکــن اســت 
حادثــه کوچــک و گاهــی بــزرگ ایجــاد شــود.

۳- بازرسی واحدهای حساس
کاتالیســت هــای پاالیشــگاه ها جــز واحدهــای 
حساســی اســت کــه بیشــتر از واحدهــای دیگر 
ــان  ــرور زم ــه م دچــار جرم گرفتگــی شــده و ب
ــزات  ــرد روی تجهی ــه گوگ ــا، از جمل آلودگی ه
ــر  ــزات دیگ ــروژن و فل آن جمــع می شــود. نیت
بــا رســوبی کــه روی کاتالیســت ها ایجــاد 
می کننــد ســبب افــت کارایــی کاتالیســت 
و کاهــش عمــر تجهیــزات می شــوند. ایــن 
موضــوع موجــب می شــود ایــن واحــد بــا 
دقــت و وســواس بیشــتری در طــول عملیــات 

ــا شــود. ــال بررســی و احی اوره

ــات واحــد کاتالیســتی  ــای عملی ــان احی در زم
در زمــان تعمیــرات اساســی پاالیشــگاه ها ، 
ــه  ــت ب ــرده روی کاتالیس ــوب ک ــای رس کک ه
ــت ها  ــود. کاتالیس ــوزانده می ش ــی س ــور کل ط
طــی ایــن رونــد بــه طــور کامــل احیــا شــده و 

ــد. ــه برمی گردن ــت اولی ــه حال ب
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ـــامل  ـــی ش ـــزات صنعت ـــال تجهی اوره
ــود؟ فرآیندهایـــی می شـ

تعمیـــرات  و  نگهـــداری  ادبیـــات  در 
فرآیندهـــای دیگـــری نیـــز هســـتند کـــه 
معمـــواٌل بـــا اورهـــال یکســـان انگاشـــته 
مـــی شـــوند؛ امـــا واقعیـــت ایـــن اســـت 
کـــه تفا وت هایـــی بـــا آن دارنـــد و در 
ـــف  ـــواع مختل ـــرای ان ـــف و ب ـــرایط مختل ش
دارایـــی  هـــای فیزیکـــی بهتـــر اســـت از 
ایـــن عبـــارات اســـتفاده شـــود. از جملـــه 
ایـــن فرآیندهـــا مـــی تـــوان بـــه مـــوارد 

زیـــر اشـــاره نمـــود:

  )Rehabilitation( : احیا

ــا  ــر ی ــورد تعمی ــار، م ــورد انتظ ــردی م ــرایط عملک ــدد ش ــب مج ــدف کس ــا ه ــتم ب ــک سیس ــزات ی ــه در آن تجهی ــدی ک فرآین
ــاء  ــای احی ــه از گزینه ه ــه و هم ــن سیســتم هم ــزات ای ــال تجهی ــا اوره ــازی ی ــر، نوس ــم، تعمی ــرد. ترمی ــرار می گی ــی ق جایگزین
ــار  ــان انتظ ــاً زم ــوند و عموم ــی ش ــرمایه ای محســوب م ــای س ــوع پروژه ه ــاء از ن ــای احی ــوند. پروژه ه ــتم محســوب می ش سیس
ــاور  ــک مش ــاً از ی ــی حتم ــن پروژه های ــروع چنی ــل از ش ــود قب ــه می ش ــل توصی ــن دلی ــه همی ــد. ب ــی دارن )Lead Time( باالی

ــار ســازمان اســتفاده شــود. خبــره در کن

 )Refurbishment( : زیباسازی

در ایــن فرآینــد، هــدف معمــوالً ارتقــاء وضعیــت ظاهــری تجهیــزات و دارایی هــای فیزیکــی اســت تــا احســاس زیبایــی شناســانه 
بهتــری در برابــر آن هــا ایجــاد شــود از اینــرو ایــن فرآینــد بیشــتر بــرای ســطوح، دیوارهــا، کــف و نمــای بناهــا مــورد اســتفاده 

قــرار مــی گیــرد.

)Restore( : ترمیم کردن

 فرآینــدی کــه ممکــن اســت بنــا بــه نــوع و وضعیــت تجهیــز شــامل عملیاتــی از قبیــل تعمیــر، نوســازی، زیباســازی و یــا حتــی 
احیــاء شــود.

)Renewal( : نوسازی

ــروژه ســرمایه ای انجــام  ــک پ ــه صــورت ی ــد آن ب ــان عمــر مفی ــه معمــوالً در پای ــی فیزیکــی ک ــک دارای ــی ی ــد جایگزین  فرآین
می پذیــرد. ایــن فرآینــد هــم ماننــد فرآینــد احیــاء زمــان انتظــار طوالنــی دارد و بایســت در کنــار یــک مشــاور ذیصــاح صــورت 

پذیــرد. انگیــزه هــای رقابتــی مــی توانــد محــرک چنیــن تصمیمــی باشــد.

 )Retrofit( : ارتقاء

کــه بــا نــام نوســازی تطبیقــی نیــز شــناخته مــی شــود کــه شــامل اضافــه کــردن قطعــات و تجهیــزات جدیــد بــه یــک سیســتم یــا 
دارایــی قدیمــی می گــردد. ایــن فرآینــد بــا هــدف تطبیــق عملکــرد یــا شــرایط دارایــی بــا شــرایط جدیــد اقتصــادی، تکنولوژیکــی، 
قانونــی و یــا عملکــردی صــورت می گیــرد. در برخــی موقعیت هــا از کلمــه Upgrade نیــز بــرای ایــن فرآینــد اســتفاده می شــود.
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)Replacement( : جایگزینی

ــه  ــی ک ــک دارای ــض ی ــا تعوی ــر ی ــد تغیی  فرآین
بــا هــدف حفــظ عملکــرد مــورد انتظــار صــورت 
بازســازی،  و  تعمیــر  برخــاف  می گیــرد. 
جایگزینــی رنــگ و بــوی پــروژه ســرمایه ای 
ــی در نقــش  ــز فعل ــرد؛ تجهی ــی گی ــه خــود م ب
مدافــع و تجهیــز جدیــد در نقــش چالشــگر 
ــه  ــم ب ــد. تصمی ــی گیرن ــرار م ــی ق ــورد ارزیاب م
ــوع  ــان وق ــوالً در زم ــد معم ــن فرآین ــرای ای اج
بنیــادی  ضعف هــای  یــا  و  زودرس  شکســت 

ــردد. ــی گ ــاذ م ــردی اتخ عملک

 )Turn Around( : بازگردانی

ــاً  ــد کــه عموم ــن فرآین ــده می شــود و در صنعــت پتروشــیمی زاده شــده اســت. در ای ــدی کــه بطــور مخفــف TAR هــم نامی فرآین
ــرد. یــک واحــد فرآینــدی )Process Unit( در یــک  ــا زمــان بنــدی مشــخص صــورت مــی پذی ــه صــورت برنامــه ریــزی شــده و ب ب
پاالیشــگاه، پتروشــیمی، نیــروگاه و … از بهــره بــرداری خــارج شــده و مــورد بازســازی قــرار می گیــرد. در ایــن فرآینــد عملیــات تســت 

ــام  Shutdowns and outages هــم شــناخته مــی شــود.  ــا ن و بازرســی بــه صــورت عمــده انجــام می گیــرد. ایــن فرآینــد گاهــاً ب

بازگردانــی فرآینــد گرانــی اســت کــه انجــام آن مســتلزم صــرف منابــع زیــاد همزمــان بــا کاهــش یــا وقفــه در تولیــد محســوب مــی 
شــود. بــه همیــن دلیــل بــرای اجــرای آن اســتفاده از تــوان مشــاوره ای اهمیــت بــه ســزایی پیــدا میکنــد.

)Revamp(: اصالح

 فرآینــدی نزدیــک بــه بازگردانــی کــه بــرای طیــف متنوعــت ری از سیســتم هــا شــامل سیســتم های اجتماعــی و انســانی نیــز بــه 
کار مــی رود.

زمان مورد نیاز برای اورهال چقدر است؟
زمــان مــورد نیــاز بــرای اورهــال مهــم اســت ودر ایــن مــدت زمــان، کار پاالیشــگاه ها تعطیــل می شــود. هــر چنــد ایــن زمــان بــرای قســمت های 
مختلــف نیــز متغیــر اســت؛ زیــرا بســته بــه ســنگین یــا ســبک بــودن آن واحــد و تجهیزاتــی کــه در آن واحــد نیــاز بــه تعمیــر دارنــد بســتگی 

دارد.

ــاالی کمپرســورها، تجهیــزات،  ــه دلیــل حجــم ب ــودن و همچنیــن ب ــه خاطــر کاتالیســتی ب برخــی از واحدهــای ســنگین ماننــد آیزوماکــس ب
ــد. ــاج دارن ــز احتی ــان بیشــتری نی ــه زم ــاز ب ــورد نی ــا و ظــروف م برج ه
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مشكالت محيط زيستی ناشی از صنعت پرتوشيمی

يگانه رمضانيان مقدم

افزایـــش قابل ماحظـــه گازهای آالینـــده محیط  امروزه مســـئله 
زیســـت بـــه یـــک چالـــش جهانی مهـــم تبدیل شـــده اســـت. 
ایـــن موضـــوع در کنـــار رشـــد و توســـعه صنعتـــی در جوامـــع 
توســـعه یافته و درحـــال توســـعه توجـــه بیشـــتری را بـــه منظور 
جلوگیـــری از اثـــرات مخـــرب آن ها به خـــود جلب کرده اســـت .

صنعـــت پتروشـــیمی یکـــی از مهم ترین منابـــع تولیـــد گازهای 
گلخانـــه ای اصلی اســـت که مســـئول گرم شـــدن زمین هســـتند. 
ســـایر تاثیـــرات منفـــی صنعـــت پتروشـــیمی بر محیط زیســـت 
عبارت انـــد از: باران های اســـیدی، از بین رفتن الیـــه اوزون، آلودگی 
هـــوا و... در صنعت پتروشـــیمی، مواد شـــیمیایی به صـــورت بالقوه 
مضری که ســـموم مهلـــک، بوهای ســـمی و یا مواد قابـــل احتراق 
هســـتند. صنعت پتروشـــیمی همچنین ممکن اســـت باعث از بین 
رفتـــن تنوع زیســـتی و تخریب اکوسیســـتم شـــود.بخارهای حاصل 
از صنعت پتروشـــیمی شـــامل مقادیر متنابهـــی از هیدروکربن های 
فلزی، مـــواد فعال  آروماتیـــک، فنول هـــا، مشـــتقات  حلقـــوی و 
ســـطحی، ســـولفیدها، اســـید نفتیلنیک و ســـایر مواد شـــیمیایی 
می شـــود .تولیدکننـــدگان محصـــوالت شـــیمیایی و پتروشـــیمی 

دومیـــن مصرف کننـــده بـــزرگ در بخش های تولید جهان هســـتند 
و تقریباً پنـــج درصد از گازهـــای گلخانه ای دنیـــا را تولید می کنند .

این میزان آالینده شـــامل انتشـــار مســـتقیم دی اکســـید ناشـــی 
از ســـوخت های فســـیلی در محل کارخانه، انتشـــار غیرمســـتقیم 
آالینده هـــا در اثر اســـتفاده از برق در جریان تولید و انتشـــار گازهای 
غیـــر دی اکســـید در فرآیندهای صنعتـــی مختلف اســـت. در زمینه 
انتشـــار گازهای گلخانـــه ای تاکنون بیشـــترین توجـــه معطوف به 
انتشـــار گاز دی اکســـیدکربن بوده که در اثر ســـوختن سوخت های 
فســـیلی ایجـــاد می شـــود؛ اما بخش عمده ســـوخت های فســـیلی 
برای مصـــارف غیرانرژی مـــورد اســـتفاده قرار می گیـــرد. در اینجا 
انرژی تحـــت عنوان مصـــرف خوراک های فســـیلی  مصارف غیـــر 
بـــرای تولید مواد ارگانیـــک مصنوعی و محصوالت شـــیمیایی تعریف 

. د می شو

بــه  اساســی  پتروشــیمی  تولیــد محصــوالت  از  بخــش عمــده ای 
میــزان عرضــه نفــت خــام و مــواد اولیــه خــام بســتگی دارد.در تولیــد 
اساســی  محصــوالت  بــه  خوراک هــا  پتروشــیمی،  فرآورده هــای 
پتروشــیمی ماننــد اتیلــن و آروماتیک هــا تبدیــل می شــوند کــه از هــم 
ــون  ــش از ۳۳ تریلی ــتن بی ــار داش ــا در اختی ــران ب ــوند. ای ــدا می ش ج
متــر مکعــب ذخایــر متعــارف گاز طبیعــی و ۱۵۷ میلیــارد بشــکه ذخایــر 
قابــل برداشــت نفــت خــام از پتانســیل و مزیــت نســبی مناســبی بــرای 
ــا هــدف تکمیــل زنجیــره ارزش نفــت و  توســعه صنعــت پتروشــیمی ب
ــه  ــواد اولی ــت، م ــن صنع ــدی ای ــوالت تولی ــوردار اســت. محص گاز برخ
بخش هــای زیــادی از اقتصــاد ایــران را فراهــم می کنــد و از ایــن منظــر 
ــوده و همــواره مــورد توجــه سیاســت گــذاران  ــز اهمیــت ب بســیار حائ
کشــور اســت. تنــوع محصــوالت پتروشــیمی می توانــد حلقه هــای 
ــعه  ــک توس ــدون ش ــد و ب ــل کن ــماری را تکمی ــع بی ش ــوده صنای مفق
صنایــع وابســته ایــن صنعــت نیــز در تامیــن کاالهــای مصرفــی و رفــع 
ــت . ــد داش ــزایی خواه ــش بس ــورمان نق ــی کش ــع داخل ــای صنای نیازه

صنعــت پتروشــیمی کشــور در ســال های اخیــر در زمینــه تولیــد محصــوالت متعــارف و پایــه پتروشــیمی بــه موفقیت هــای عظیمــی دســت یافتــه 
ــرای زندگــی موجــودات زنــده و  ــدازه ب ــه همــان ان ــرد بی شــماری در زندگــی روزمــره افــراد دارد و ب اســت. ایــن صنعــت مــوارد اســتفاده و کارب
اکوسیســتم زمیــن خطرنــاک اســت. اکثــر ایــن مــواد شــیمیایی زمــان انتشــار می تواننــد اثــرات نامطلوبــی بــر محیــط زیســت ماننــد هــوا، آب و 
خــاک بگذارنــد. برخــی از مهم تریــن عوامــل اثرگــذار بــر انتشــار آالیندگــی در بخــش 
پتروشــیمی عبارت انــد از: آلودگی هــای احتراقــی کــه در اثــر ســوزاندن ســوخت در 
ــتی  ــی از نش ــره ناش ــواد منتش ــود، م ــاد می ش ــرق ایج ــد ب ــرای تولی ــگاه ها ب پاالیش
دســتگاه ها مــواد منتشــره فــرار، مــواد منتشــره منبــع نقطــه ای از جملــه آنهــا اســت .

ــای  ــتفاده از مدل ه ــین در اس ــات پیش ــه مطالع ــبت ب ــر نس ــه حاض ــوآوری مطالع ن
غیرخطــی در بــرآورد اثــرات تولیــد محصوالت پتروشــیمی در انتشــار آالیندگی اســت 
کــه بــرای ایــن منظــور بــا اســتفاده از روش رگرســیون انتقــال مایــم )STR( اثــرات 
غیرخطــی مربــوط بــه شــدت مصــرف انــرژی بــر رابطــه بیــن تولیــدات محصــوالت 
شــیمیایی بــا انتشــار آلودگــی در ایــن صنعــت مــورد ارزیابــی قــرار خواهــد گرفــت .

ــر انتشــار آالیندگــی در محصــوالت  هــدف ایــن مطالعــه بررســی عوامــل اثرگــذار ب
ــن  ــرژی در ای ــه شــدت مصــرف ان ــه اینک ــه ب ــا توج ــیمی اســت. ب ــدی پتروش تولی
ــی  ــه منحن ــاس فرضی ــی براس ــار آالیندگ ــر در انتش ــش موث ــد نق ــش می توان بخ
کوزنتــس داشــته باشــد؛ در ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از مــدل غیرخطــی رگرســیون 

ــرد. ــرار می گی ــی ق ــورد ارزیاب ــا م ــن متغیره ــه بی ــم )STR( رابط ــال مای انتق

--------------------------------------------------------------------------------
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رویکــرد مدل هــای خطــی مبتنــی بــر اثرگــذاری متقــارن متغیر مســتقل 
ــاری نشــان دهنده  ــی کــه شــواهد آم ــر وابســته اســت در حال ــر متغی ب
ایــن اســت کــه بــه دلیــل ســاختارهای اقتصــادی و تولیــدی به خصــوص 
در زمینــه متغیرهــای کان اقتصــادی، رابطــه غیرخطــی بیــن متغیرهــا 
ــه زیرســاخت های تولیــدی  ــا توجــه ب ــن، ب ــر ای ــرار اســت. عــاوه ب برق
شــدت مصــرف انــرژی در کشــورهای مختلف، اثــرات نامتقارنی بر ســطح 
 تولیــد و همچنیــن انتشــار آالیندگــی در محیــط زیســت داشــته اســت.

طبــق فرضیــه EKC در مراحــل اولیــه رشــد اقتصادی،کیفیــت محیــط 
زیســت کاهــش می یابــد؛ امــا به محــض آنکــه درآمــد از آســتانه معینــی 
ــر  ــد. اث ــش می یاب ــز افزای ــت نی ــط زیس ــت محی ــد، کیفی ــاوز کن تج
مقیــاس، اثــر ترکیــب و نظریــه پورتــر )اثــر تکنولــوژی و نــوآوری( بــرای 
توضیــح منحنــی EKG مطــرح شــده اند. اثــر مقیــاس، توســعه اقتصــادی 
و کیفیــت محیــط زیســت را در تقابــل هــم می دانــد؛ زیــرا بــا افزایــش 
ــد  ــبب رش ــادی س ــاس اقتص ــص در مقی ــد خال ــادی و رش ــد اقتص رش
بالقــوه در انتشــار آالینده هــا و مشــکات زیســت محیطی می شــود. 
اثــر ترکیــب نیــز بیانگــر تغییــر ترکیــب بــا ســبد کاالهــای تولیــدی و 
گرایــش بــه ســمت اقتصــاد خدمــات محــور اســت. در جمع بنــدی ایــن 
ســه اثــر می تــوان گفــت کــه در مراحــل ابتدایــی رشــد اقتصــادی اثــر 
مقیــاس بــر اثــر ترکیــب و فنــی غالــب و کیفیــت محیــط زیســت بدتــر 
می شــود؛ امــا در ادامــه شــدت اثــر مقیــاس کاهــش می یابــد و دو اثــر 
دیگــر تقویــت می شــوند و در نتیجــه ســطح آلودگــی کاهــش می  یابــد.

ــان دهنده  ــده نش ــای مطرح ش ــد تئوری ه ــطح درآم ــد: س ــطح درآم س
ــراد، تقاضــای آنهــا  ــا افزایــش در ســطح درآمــدی اف ایــن اســت کــه ب
بــرای کاالهــای لوکــس و همچنیــن اســتفاده از وســایل نقلیــه افزایــش 
ــی در  ــش آالیندگ ــه افزای ــر ب ــد منج ــوع می توان ــن موض ــد و ای می یاب
ســطح جامعــه شــود. بــا ایــن حــال برخــی بــر ایــن باورنــد کــه هیــچ 

دلیلــی وجــود نــدارد کــه رابطــه میــان کیفیــت محیــط زیســت و درآمد، 
خــودکار و از پیــش تعریــف شــده باشــد و هیــچ دلیلــی کــه نشــان دهــد 
ــرای سیاســت های زیســت محیطی  ــی ب رشــد اقتصــادی جانشــین کامل
ــن  ــت در بی ــط زیس ــت محی ــه وضعی ــن اینک ــدارد. همچنی ــود ن وج
کشــورهای مختلــف متفــاوت بــوده اســت؛ ایــن ایــده را در ذهــن تداعــی 
ــن  ــه ممک ــد ک ــد می کن ــطح درآم ــر از س ــه غی ــری ب ــای دیگ متغیره
ــش  ــرا افزای ــند؛ زی ــذار باش ــت تاثیرگ ــط زیس ــت محی ــت در وضعی اس
درآمــد ســرانه الزامــاً بــه معنــای افزایــش درآمــد قشــر متوســط جامعــه 
ــد، رشــد اقتصــادی  ــع نامناســب درآم ــی در صــورت توزی نیســت؛ یعن
ممکــن اســت حتــی بــه افــت تقاضــا بــرای حفاظــت از محیــط زیســت 

بینجامــد.
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رشدجمعیت: 
ــت  ــط زیس ــادی و محی ــد اقتص ــت، رش ــد جمعی ــون رش ــث پیرام بح
ــدگاه  ــک شــده اســت. دی ــن تفکی ــن و خوش بی ــداران بدبی ــان طرف می
ــرای  ــا ب ــش تقاض ــر افزای ــت ب ــد جمعی ــر رش ــه اث ــبت ب ــه نس بدبینان
ــش  ــا افزای ــد دارد. ب ــدی تاکی ــن رش ــی از چنی ــات ناش ــا و خدم کااله
تعــداد جمعیــت در سراســر جهــان، تقاضــا بــرای مــواد غذایــی 
و کاالهــای دیگــر بــاال مــی رود. ایــن تقاضــا بــا تولیــد گســترده 
ــود  ــه خ ــه نوب ــه ب ــود ک ــرآورد می ش ــی ب ــع طبیع ــتفاده از مناب و اس
ــت  ــد جمعی ــن رش ــاوه برای ــود. ع ــتر می ش ــی بیش ــه آلودگ ــر ب منج
ــه  ــب ک ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــته باش ــی داش ــورد مثبت ــن اســت بازخ ممک
افــراد بــه پذیــرش نوآوری هــای فنــی تشــویق شــوند. همچنیــن 
ــد  ــش تولی ــه افزای ــه و ب ــش یافت ــروی کار افزای ــت، نی ــد جمعی ــا رش ب
کاالهــا و خدمــات منجــر می شــود. البتــه احتمــاال آثــار مثبــت 
توســط آثــار منفــی خنثــی شــده و بــه اثــر خالــص منفــی می انجامــد .

رشد اقتصادی: 
ــک رابطــه علیــت بیــن درآمــد و مصــرف  ــی ی براســاس مطالعــات قبل
انــرژی و انتشــار آالینــده وجــود دارد. رشــد اقتصــادی ارتبــاط نزدیکــی 
بــا مصــرف انــرژی دارد؛ زیــرا رشــد اقتصــادی باالتــر بــه مصــرف انــرژی 
ــری  ــطح باالت ــه س ــر ب ــرژی کارآمدت ــرف ان ــاز دارد و مص ــتری نی بیش
ــت  ــاز دارد .در نتیجــه ممکــن اســت جهــت علی از رشــد اقتصــادی نی

ــر کیفیــت  از قبــل مشــخص نشــود؛ بنابرایــن تاثیــر رشــد اقتصــادی ب
محیــط زیســت می توانــد بــه صــورت مســتقیم، معکــوس یــا ترکیبــی 
ــی  ــرژی متک ــه ان ــادی ب ــد اقتص ــرد اول رش ــد. در رویک ــر دو باش از ه
ــرژی از  ــرف ان ــش مص ــا افزای ــادی ب ــاس اقتص ــترش مقی ــت و گس اس
ــر  ــطوح باالت ــت. س ــراه اس ــده هم ــای آالین ــرف انرژی ه ــه مص جمل
ــرژی و مــواد اولیــه  فعالیــت اقتصــادی )تولیــد یــا مصــرف( نیازمنــد ان
ــی  ــد فرع ــواد زائ ــتری از م ــر بیش ــه مقادی ــت و در نتیج ــتری اس بیش
ایجــاد می شــود. در دیــدگاه دوم کســانی هســتند کــه معتقدنــد 
ســریع ترین راه بــرای بهبــود کیفیــت محیــط زیســت از طریــق 
ــری  ــطوح باالت ــرا س ــت؛ زی ــر اس ــادی امکان پذی ــد اقتص ــود رش بهب
ــواد  ــه م ــود ک ــی می ش ــرای کاالی ــا ب ــش تقاض ــث افزای ــد باع از درآم
ــث  ــد باع ــش درآم ــه افزای ــد و اینک ــتفاده می کن ــری اس ــه کمت اولی
افزایــش تقاضــا بــرای محیطزیســت باکیفیت تــر می شــود و ایــن 
اســت . زیســت محیطی  و ضوابــط  معیارهــا  پذیــرش  معنــای  بــه 

شهرنشیني: 
به طــور کلــی شهرنشــینی دارای دو خصیصــه اصلــی اســت؛ اول، 
ــه شــهری، جهــت اشــتغال  ــردم از حوزه هــای روســتایی ب مهاجــرت م
ــبک  ــی در س ــاورزی. دوم، دگرگون ــر کش ــاغل غی ــا و مش در فعالیت ه
زندگــی مــردم از ســبک زندگــی روســتایی بــه شــهری بههمــراه تغییــر 
ــود.  ــبب می ش ــازه ای را س ــای ت ــه رفتاره ــا ک ــا و نگرش ه در ارزش ه
بــا ایــن حــال بــرای تعییــن میــزان شهرنشــین بــودن بیشــتر از مــاک 

ــود. ــتفاده می ش ــی اس جمعیت

اصلـی  کانـون  شـهرها  حاضـر  عصـر  در 
هسـتند.  اجتماعـی  و  اقتصـادی  فعالیت هـای 
امـور  ماننـد  اقتصـادی  توسـعه  مراکـز  تمـام 
مالـی، ارتباطـات و حمل ونقـل در شـهرها واقع 
شـده اند و سـهم قابـل توجهی از مصـرف انرژی 
در شـهرها اتفـاق می افتد؛ بنابراین شهرنشـینی 
انتشـار  بـرآورد  در  اصلـی  عناصـر  از  یکـی 
بـه حسـاب می آیـد. در  آالیندگـی در جهـان 
رابطـه بـا تاثیـر شهرنشـینی برآلودگـی نظرات 
متفـاوت وجود دارد. با وجود اینکه شهرنشـینی 
در مفهـوم مدرنیزاسـیون و نوسـازی اقتصـادی 
مطـرح می شـود؛ متغیـر جمعیتـی اسـت کـه 
زندگـی  سـبک  و  افزایـش  را  شـهری  تراکـم 
انسـانی را تغییـر می دهـد و بـه ایـن صـورت 

در رفتـار الگـوی انـرژی مصرفـی خانگـی تاثیر 
می گـذارد. وقتـی شـهرها بـه ثروتمنـد شـدن 
زیسـت محیطی  مشـکات  می دهنـد؛  ادامـه 
اسـت  ممکـن  آالینده هـای صنعتـی  از  ناشـی 
زیسـت محیطی،  نهادهـای  ایجـاد  طریـق  از 
نوآوری هـای تکنولوژیکـی و تغییـر در ترکیـب 
عـاوه  یابـد.  کاهـش  اقتصـادی  فعالیت هـای 
سـاکنان  ثروتمنـد  و  مرفـه  شـهرهای  برایـن 
ثروتمنـد خواهنـد داشـت کـه ایـن شـهروندان 
کاالهـای انـرژی بـر و انـرژی محـور بیشـتری 
موجـب  امـر  ایـن  و  کـرد  خواهنـد  تقاضـا  را 
افزایـش نگرانی هـای زیسـت محیطی می شـود .

و  عظیـم  بسـیار  مجموعـه  زیسـت  محیـط 
پیچیـده ای از عوامـل گوناگـون اسـت کـه بـر 

عملکـرد و فعالیت هـای انسـان تاثیر گذاشـته و 
از آنهـا نیـز متاثـر می شـود. ایـن مفهـوم بیانگر 
آن اسـت کـه موضـوع محیـط زیسـت طیـف 
ابعـاد مختلـف را شـامل می شـود.  وسـیعی از 
عـاوه برایـن هـر کشـوری بـرای رسـیدن بـه 
رشـد و توسـعه، اهـداف و برنامه هـای مختلفـی 
در  کشـورهای  امـا  می دهـد؛  قـرار  مدنظـر  را 
ایـن هـدف  بـه  رسـیدن  بـرای  توسـعه  حـال 
روبـه رو  زیسـت  محیـط  تخریـب  معضـل  بـا 
اقتصـادی  فعالیت هـای  بیشـتر  زیـرا  هسـتند؛ 
وابسـته بـه اسـتفاده از منابـع طبیعـی اسـت و 
کمتـر فعالیتـی را می تـوان یافت کـه در نهایت 
منجـر به ایجاد ضایعات زیسـت محیطی نشـود .
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پیش بیني و بهینه سازي انرژي در صنعت پتروشیمي
سحر مراسي نژاد و قاسم سخي

ــای  ــه در آن هیدروکربن ه ــند ک ــی می باش ــیمی، صنایع ــع پتروش صنای
موجــود در نفــت خــام و گاز طبیعــی پــس از فــرآوری، در ســری 
فرآیند هــای شــیمیایی بــه فرآورده هــای جدیــد شــیمیایی تبدیــل 
می شــوند. رونــد تولیــد در کارخانجــات پتروشــیمی بهترتیبــی اســت کــه 
در برخــی فرآیندهــا یــک واحــد اصلــی بــه صــورت پایــه، فرآورده هایــی 
را بــه عنــوان مــاده اولیــه و خــوراک بــه واحدهــای فرآورده هــای میانــی 

ــد. ــل می دهن ــتی تحوی و پاییندس

در  آن  مصــارف  درصــد  و  انــرژی  مصــرف  در  پتروشــیمی  ســهم 
بخش هــای مختلــف هــر کشــور متفــاوت اســت . درکشــورهای درحــال 
توســعه ســهم مصــرف انــرژی در بخــش صنعــت۳۴% و بخــش خانگــی 
ــران در بخــش صنعتــی و  ــن الگــو در ای ــي ای و خدمــات2۱% اســت؛ ول
ــت  ــی اس ــدان معن ــن ب ــد. ای ــب  2۷% و ۴۰% می باش ــه ترتی ــی ب خانگ
ــال  ــورهای در ح ــران دو برابرکش ــات در ای ــی و خدم ــش خانگ ــه بخ ک
ــن  ــی ای ــورهای صنعت ــد. در کش ــی نماین ــرف م ــرژی مص ــعه ان توس
الگــوی مصــرف بــه در بخــش صنعــت ۱۹% و بخــش خانگــی 2۱%اســت.

ترکیب مصرف انرژی در ایران

ترکیب مصرف انرژی در کشورهای توسعه یافته

قیمت هــای  افزایــش  بــا 
انــرژی  حامل هــای  جهانــي 
هماننــد افزایــش قیمــت نفــت 
و گاز در چنــد ســال اخیــر، بــه 
ــهم  ــی س ــد ریال ــج درص تدری
ــای  ــی در کااله ــرژي مصرف ان
ــا  ــه و ب ــش یافت ــدی افزای تولی
ــرف  ــودن مص ــه باالب ــه ب توج
ــه  ــبت ب ــران نس ــرژی در ای ان
کشــورهای دیگــر، چنانچــه 
ــه  ــبت ب ــر نس ــه زودت ــر چ ه
ــي  ــرژی مصرف ــازی ان بهینه س
ــدام  ــا اق ــن کااله ــد ای در تولی
نشــود؛ بــه جایــي خواهیــم 

رســید کــه بــا افزایــش هــر چه 
ــرژی،  ــی ان ــهم ریال ــتر س بیش
دیگــر امــکان رقابــت بــراي 
ــا  ــران ب ــی ای ــای صادرات کااله
ــود  ــی وج ــای خارج کاالیی ه

ــت. ــد داش نخواه
ــره وری  ــزات و به ــود تجهی بهب
انــرژی یــک راه و گام مهــم در 
ــش  ــا و افزای ــش هزینه ه کاه
درآمــد قابــل پیــش بینــی ، 
بــه ویــژه هنــگام نوســان هــای 

ــرژی اســت. ــاالی قیمــت ان ب

موانع موجود در بهینه سازي مصرف انرژي در صنایع پتروشیمي عبارت است از:

۱( پایین بودن قیمت حامل های انرژی
2( فرسودگی تجهیزات و پایین بودن راندمان آن ها

۳( نبود افراد متخصص در بهینه سازی مصرف انرژی 
۴( عدم اطاع وآگاهی از هزینه و قیمت انرژی مصرفی

۵(قدیمی بودن فرآیند تولید مورد استفاده 
6(عدم استفاده از ظرفیت کامل دستگاه ها و واحدهای تولیدی

ترکیب مصرف انرژی در کشور های صنعتی
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امــروزه بــا توجــه بــه پیرشفــت نــرم افزارهــا و تکنولــوژی در حــوزه مهندســی شــیمی، بســیاری از فرصت هــای کاهــش مــرف انــرژی و بهینــه ســازی 

آن پدیــدار شــده اســت. در هنــگام بهینــه ســازی مــرف انــرژی بایــد از اتــالف انــرژی، نشــت، ارساف و اســتفاده غیــر منطقــی از آن جلوگیــری کــرد.

ــدن  ــب، بازگردان ــق کاری مناس ــا و عای ــط لوله ه ــایز خ ــود س ــار(Steam trap(، بهب ــه بخ ــود تل ــچ (Pinch(، بهب ــز پین ــد آنالی ــی هامنن روش های

ــوند. ــرژی می ش ــازی ان ــه س ــب بهین ــر موج ــرج تقطی ــازی ب ــه س ــده، بهین ــان ش ــول میع محص

آنالیز پینچ
ــا  ــش ب ــدا )Umeda( و همکاران ــادی، اوم ــاد می ــه هفت ــر ده در اواخ
ــه  ــه چگون ــد ک ــا نشــان دادن ــل فراینده ــه و تحلی ــم تجزی ــه مفاهی ارائ
می تــوان میــزان  ســودمندی فرایندهــا را ارزیابــی کــرد؛ ســپس 
ــا  ــد؛ ام ــا پرداختن ــش هزینه ه ــه کاه ــی و در نتیج ــاب حرارت ــه بازی ب
مبدل هــای  شــبکه  بررســی  همکارانــش  و   )Linhoff( لین هــوف 
حرارتــی را بــا هــدف کاهــش مصــرف انــرژی مــورد توجــه قــرار دادنــد 
ــدی  ــه کلی ــوان نقط ــه عن ــچ ب ــه پین ــر روی نقط ــدا، ب ــاف اوم و برخ
ــوژی  ــام تکنول ــل ن ــن دلی ــه همی ــتند؛ ب ــد داش ــرارت تاکی ــت ح بازیاف
پینــچ را بــرای ایــن متدلــوژی انتخــاب کردنــد. افزایــش شــدید قیمــت 

ــد. ــوژی ش ــن تکنول ــریع ای ــرفت س ــب پیش ــوخت موج س

پینــچ بــا اســتفاده از قانــون اول ترمودینامیک)بقــا انــرژی(، قانــون دوم 
ترمودینامیک)جهــت انتقــال گرمــا( ســعی در بهینه ســازی انرژی،کمتــر 
ــت  ــردن بازیاف ــر ک ــی، حداکث ــازی و گرما ده ــه خنک س ــدن پروس ش
حرارتــی و حداقــل رســاندن مصــرف انــرژی را در مبدل هــای حرارتــی 

دارد.

ــا ســیاالت گــرم، ســیاالت  آنالیــز پینــچ در تمامــی صنعت هایــی کــه ب
ســرد و تبــادل حــرارت ارتبــاط دارنــد، مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. 
ــن پینــچ( و  ــرم افزاری هــای Aspen Pinch )اسپ ــا ن ــوژی ب ــن تکنول ای

ــل می شــود. Aspen HYSYS )اســپن هایســیس( تحلی

مراحل پینچ در یک واحد پتروشیمی دارای مبدل به 
صورت ذیل است:

۱( تعییــن ســیاالت گــرم، ســیاالت ســرد و ســیاالت ویژه)ســیاالتی کــه 
حــرارت آن بیــش از یــک دفعــه قابــل اســتفاده نیســت.(

2( تعیین دمای اولیه و نهایی هر سیال

۳( مقدار انرژی موردنیاز شاره

۴( مشـــخص کـــردن حداقـــل اختـــاف دما)درصنایـــع پتروشـــیمی 
min≥۱۰≤2۰می باشـــد(

۵( ترسیم منحنی مرکب

6( تخمین تابع هدف گذاری و سرمایه گذاری

۷( طراحی شبکه گرمایی برای بهینه سازی انرژی

ــام  ــن صــورت انج ــه بدی ــند ک ــن بخــش می باش ــه ۳ و۴ مهم تری مرحل
خواهیــم داد:

ابتدا منحنی های دما بر حسب آنتالپی سیاالت گرم و سرد را با هم ادغام 
خواهیم کرد. در منحنی حاصل به کمترین اختاف دما min  گوییم و 
می نامیم.   )  pinch point( پینچ  نقطه  منحنی  در  را  نقطه  نزدیک ترین 
بهترین  اتفاق می افتد که  اکسرژی  و  انرژی  نقطه حداقل هزینه  این  در 
طراحی در نقطه پینچ می باشد؛ هر چه اختاف دما کمتر، هزینه مصرف 

انرژی نیز کاهش می یابد.

تکنولوژی پینچ چیست ؟
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در ادامــه بــه نمونــه ای از تکنولــوژی پینــچ در پتروشــیمی خواهیــم 
پرداخت.

پاالیشگاه گاز ایالم

در واحــد شیرین ســازی پاالیشــگاه گاز ایــام بــا اســتفاده از آنالیــز 
پینــچ توانســتند مشــکل دمــای پاییــن گاز ورودی، دمــای شــبنم 
و تشــکیل هیدراتــی کــه موجــب یخ زدگــی و خســارات تجهیــزات 
می شــود را برطــرف کننــد. در ایــن پاالیشــگاه بــا طراحــی نقطــه 
ــوای  ــت، محت ــش یاف ــه ۳۷% افزای ــا گاز ورودی از۱۸% ب ــچ، دم پین
هیــدرات درون گاز  نیــز 6۸ %کاهــش پیداکــرد و بــرآورد اقتصــادی 

ــده می شــود. ســاالنه ۱۱۰۴۰۰ دالر ســرمایه برگردان

تله بخار

ــداری  ــه نگه ــیمی وظیف ــار پتروش ــتم های بخ ــار در سیس ــه بخ تل
ــای آن،  ــر از گرم ــتفاده حداکث ــر، اس ــزات مدنظ ــار در تجهی بخ
انتقالحــرارت بخــار و خارجکــردن آب کندانــس شــده را دارد. 
ــد  ــال می ده ــش را انتق ــر گرمای ــا حداکث ــار، ت ــه بخ ــع تل در واق
ــتم های  ــد. در سیس ــارج می کن ــدن آن را خ ــع ش ــورت مای و درص
بخــار اغلــب بــه علــت کمبــود کیفیــت، تلــه بخارهــا دچــار نشــتی 
ــاوه  ــیم؛ ع ــته باش ــه داش ــل توج ــوارد ذی ــه م ــر ب ــوند، اگ می ش
ــز  ــتی را نی ــال نش ــوان احتم ــرژی، می ت ــی ان ــه جوی ــر %۳ صرف ب

ــش داد. کاه

بازگرداندن محصول میعان شده

اســتفاده مجــدد از محصــول میعــان گــرم موجــب صرفــه جویــی 
انــرژی شــده و نیــاز بــه آب بــرای بویلــر را کاهــش می دهــد و ایــن 
ــل توجهــی در هزینه هــای مــواد  ــی قاب فرآینــد موجــب صرفهجوی

شــیمیایی یــک سیســتم نیــز می گــردد.

بهینه سازی انرژی با بهبود سایز لوله ها و عایق کاری مناسب

فرآیندهای  در  مختلفی  سیاالت  که  پتروشیمی  مانند  صنایعی  در 
قابل  بخش های  مهم ترین  از  یکی  می آیند.  در  حرکت  به  گوناگون 
پیشبینی و بهینه سازی بهبود سایز خط لوله ها و عایق کاری  آن ها 
است که در صورت چیدمان صحیح خط لوله ها می توان درصد خوبی 

را صرفه جویی کرد.

یکــی از بهتریــن عایق هــا، عایق هــای نانــو می باشــند. رایــج 
ــبک  ــیار س ــی بس ــه ماده ای ــد ک ــت می باش ــق پرلی ــن آن عای تری
ــا  ــا آمیده ــه ب ــد ک ــی می باش ــا وزن مخصــوص   ۰.۱  و غیرآل و ب

ــت. ــم اس ــار ک ــت فش ــب آن مقاوم ــد و عی ــش نمی ده واکن

ــر از  ــرژی در ایــران کــه ۸۰% باالت ــاالی ان ــه مصــرف ب ــا توجــه ب ب
ــه بهینه ســازی  میانگیــن جهانــی اســت هــر چــه ســریع تر بایــد ب
ــت  ــوزه صنع ــات در ح ــن اقدام ــی از ای ــرد؛ یک ــدام ک ــرژی اق ان

پتروشــیمی می باشــد.

ــه اول  ــرژی در مرحل ــرف ان ــازي مص ــه بهینه س ــروع ب ــراي ش ب
کافــی اســت کمــي بــا دقــت بــه تأسیســات و تجهیــزات در حــال 
ــدام نماییــم؛ فنــاوري  ــه رفــع نشــتي ها اق ــم و نســبت ب کار بنگری
ــي ۱۰%در  ــث صرفه جوی ــن کار باع ــم و ... . ای ــه کار ببری ــچ را ب پین

ــرژي خواهــد  شــد.   مصــرف ان

در مرحلــه دوم بــه دنبــال بررســی امــکان جایگزینــی حامل هــای 
ــیم و در  ــر باش ــای ارزان ت ــا حامل ه ــی ب ــرژی مصرف ــف ان مختل
ــه اتمــام  ــه قبــل را بطــور کامــل ب نهایــت هنگامــی کــه دو مرحل
ــتگاه ها  ــرارت از دس ــرژی و ح ــی ان ــه بازیاب ــبت ب ــانده ایم؛ نس رس
و سیســتم ها و جایگزینــی فرآیندهــا و تجهیــزات موجــود بــا 

ــم. ــدام نمایی ــر اق ــان باالت ــا راندم ــزات ب ــا و تجهی فرآینده
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