طرح ترنج

در طراحی شمارهء پنجم فصلنامهء سرو ماندگار ،از طرح

ترنج ایرانی استفاده شده است .آنچه درباره این طرح اصیل آمده
ء

است ،ترنج ،تصویر جامع از حرکت و سیر انسان به سوی خداوند است.

ترنج و شمسه کلیتی از نظام شکلیافته و هماهنگ در اسلیمی و اشکال هندسی

هستند .این دو نما بیانگر دو کانون از روح انساناند .یکی با نظم شگرف جذبه و عشق و

عرفان و دیگری نظمی آمیخته با درک و عقل و منطق .هنگامی که این دو نماد با هم تلفیق شوند،

نقش واحدی را به وجود میآورند که تصویری از تمام زیباییها ،جذابیتها و علوم
و فنون و حکمت و جلوهای ناب از انسان کامل را به نمایش میگذارد .این
طرح در دوران صفویه به پرکاربردترین طرح تبدیل میشود و
ازجمله ویژگیهای بارز قالیهای آن دوره به
شمار میرود.

فصل نـامهء ســرو ماندگار،
بولتن داخلی شرکت دانشبنیان نفت و گاز سرو

است که با نشر تجارب ماندگار حامیان بومیسازی

صنعت تکنولوژی پیشرفتهء کاتالیست و نشر آخرین

اخبار و دستاوردهای حوزهء کاتالیست جهان و سرگذشت

شرکتهای موفق در این حوزه ،در راستای ترویج فرهنگ

استفاده از کاالی ایرانساخت به چاپ میرسد.

خواننــدگان محتـرم میتواننـد نظـرات ،پیشـنهادات و
انتقادات خود را به سامانهء پیامکی  3000889ارسال کنند.
ارتباط با نشریه8 86 1 9 4 0 0 :
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معرفی کاتالیست جدید  200 P/PRدر خانوادهء کاتالیست سمفونی ،توسط شرکت اکسنس
 BASFو محصول برگزیدهء سال امریکا

سرمایهگذاری کالرینت برای توسعهء واحد تحقیقات کاتالیست ژاپن

سرمقـاله

دکتر رپوزی رکمی

مشاور عالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
و دبیر ستاد فناوریهای نرم و توسعۀ صنایع خالق

بیوقفه تا ایران قوی

صــادرات کاتالیســت ،نگین تجار یســازی محصوالت
د ا نشبنیا ن

اسطورهها ازلیاند و دستنایافتنی ،اما
حماسه ،انسانساخته است و به چشم،
مسلمان ایرانی از سیمرغ
انسان
جهان
دیدنی.
ِ
ِ
ِ
و رستم در طول تاریخ ،گذر کرد و حماسههای
بسیاری آفرید که به اراده و ایمان خود او ،هویت
یافت .گرچه شاید به خواست و نفوذ نامحرمان و
دشمنان این خاک پاک ،حماسهها کمتر در مقابل
چشمها بودهاند و ملکۀ ذهنها؛ اما امروز ،در این
روزگار دانایی مبتنی بر علم و فناوری و انفجار
اطالعات ،مردم ما حماسههایشان را یکبهیک در
حال جستن و یافتن هستند.

میشود با جدیت گفت که حماسهها ،همۀ داراییهای یک ملت هستند؛ پیشبرنده
و تاریخساز .حال ما در این شرایط ،باید به دنبال ساختن آن باشیم یا یافتنش؟
مگر میشود حماسه را با دستور ساخت؟ حماسه ،از بندبند جان شیرین انسانهای
خوشقلب و نیکنفس پا میگیرد .حماسهها از خود زندگی ما ریشه میگیرند و بر
بلندای خودباوری ،سبز میشوند.
اینک اما ،در دورهای هستیم ،حماسهساز ،حماسهخیز و حماسهدار .گذر کردن از
هفتادخوان تحریمها ،قصه نیست .ایستادن در مقابل ناجوانمردیهای بیگانگان،
اسطوره نیست .پنجهدرپنجه کردن با دیوهای ناپیدای بحرانهای دشمنان ،افسانه
نیست .اینها همه ،حماسهاند .شکلگیری زیستبوم فناوری و نوآوری ،ادعا نیست،
واقعیت است .بازپسگیری توانمندیها و داشتهها ،از غبارهای فراموشی ،با بیش از
 10هزار شرکت دانشبنیان و خالق ،یک حقیقت است.
محصوالت فناورانۀ «ایرانساخت» که تلفیقی از علم و فناوری و باور ،وطنپرستی،
هوشمندی و شجاعت جوان ایرانی است ،توانسته در بازارهای جهانی ،نیز خوش
بدرخشد که نمونۀ بارز آن صادرات کاتالیست است .محصولی فناورانه که با تولید آن
به همت جوانان خوشفکر و خوشآتیۀ مملکتمان ،از انحصار چند کشور خارجی درآمد
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و اینک شاهد آنیم که کاتالیستهای ایرانساخت همتراز با نمونۀ
خارجی میدرخشند .اما این پایان راه نیست و قطعاً تولیدکنندگان
و مصرفکنندگان کاتالیست با کنار هم قرار گرفتن باید حرکت روی
مرزهای دانش را همچنان ادامه دهند و تا بومیسازی کامل انواع
کاتالیستهای استراتژیک کشور پیش روند.
در این میان ،تولید و صادرات کاتالیست و حمایت از این
صنعت از جهتی دیگر شرایط ویژهای داشت .اینک که قلب
یکی از پاالیشگاههای کشورهای همسایه با یکی از پیچیدهترین
کاتالیستهای ایرانی تولیدی شرکت «نفت و گاز سرو» در حال
تپیدن است ،نشان میدهد ایران در رقابت با پیچیدهترین بازارهای
مصرفی از چه توانمندی باالیی برخوردار است.
صادرات کاتالیست در حالی اتفاق افتاد که در شرایط ظالمانۀ
تحریم ،و در حضور بزرگترین و قدرتمندترین برندهای تولیدکنندۀ
کاتالیست جهان ،توانستیم در رقابت با شرکتهای اصلی ،دروازۀ
جدیدی از بازارهای جهانی را به روی کشور ایران و صنعت نوین
کاتالیست باز کنیم.
نقطۀ برجسته و حائز اهمیت ،وابستگی شدید و انحصار صنعت
100سالۀ نفت ایران به کاتالسیت است که ما با دستیابی به دانش
ل هایـتک ،تولید آن را در ایران امکانپذیر کردیم
فنی این محصو 
و در دوران سخت تحریم ،شرایط فعالیت شرکتهای فوالدی،
پتروشیمی و پاالیش کشور را فراهم آوردهایم .و در ادامه توانستیم
تکنولوژی بهدستآورده را به خارج از کشور صادر کنیم .این به
معنای تولد نوع جدیدی از محصوالت صادراتی ایرانساخت است که
باید با حمایتهای بیشتر ،از ظرفیتهای موجود حداکثر بهره را برد
و زمینهساز حماسهای دیگر در عرصۀ علم و فناوری شد.
یقیناً این افتخار به تمام صنایع کشور تعلق دارد؛ کسانی که در این راه

همواره از هیچ تالشی دریغ نکردند و در رفع نواقص و بهبود کیفیت
کاتالیستهای صادراتی نقشآفرین بودند .شرکتها و مدیران شجاع
با نگاه ملی ،از سالیان قبل با حمایت سازنده و با ارادهای عظیم در
جهت رفع وابستگی به این کاالی مهم قدم برداشتند و اکنون میوۀ
این محصول فناورانۀ ایرانساخت به ثمر نشسته است ،بهطوریکه
در کنار خودکفایی ،شاهد صادرات کاتالیست نیز هستیم.
در این میان ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز با
ایجاد کریدور صادراتی ،و واگذاری آن به بخش خصوصی ،خدمات
صادراتی گستردهای را به شرکتهای فعال در این حوزه ارائه
میدهد .حداکثرسازی راندمان فعالیت در حوزۀ بازارهای صادراتی،
هدفی است که در این کریدور دنبال میکنیم.
همچنین ایجاد خانههای فناوری و صادرات ایرانساخت ()iHiT
در کشورهای مختلف ،یکی از اقدامات درخشان و ماندگاری است
که معاونت علمی و فناوری احداث آنها را از دو سال گذشته در
 7کشور آغاز کرده است .پس از تجربۀ چین و کره ،نخستین خانۀ
فناوری و صادرات ایرانساخت در کشور کنیا برپا شد؛ بهطوریکه
این مرکز ارائهدهندۀ سرویس خدمات صادراتی به شرکتهای ایرانی
است و فعالیتهای استارتآپی ایران با همکاری شرکتهای کنیایی
در این خانۀ فناوری و صادرات انجام میشود .در  4کشور دیگر نیز
احداث خانههای فناوری و نوآوری ایران در برنامۀ این معاونت است
که بخشی از آن انجام و بخشی دیگر در حال تجهیز و اتمام مراحل
نهایی است.
امیدواریم کاالها و محصوالت دانشبنیان دیگر همانند کاتالیست،
با طی کردن فرایند تجاریسازی خود به بازارهای صادراتی راه پیدا
کنند و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یقیناً در این مسیر
از هیچ حمایت سازندهای دریغ نخواهد کرد.
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شــرکت نفــت و گاز ســرو صادرکننــدۀ نمونــۀ ملــی
ســال 1400

شرکت دانشبنیان نفت و گاز سرو ،بهعنوان پیشگام تولید کاتالیست
در صنایع فوالد ،پتروشیمی و پاالیش کشور ،بهعنوان صادرکنندۀ
نمونۀ ملی سال  1400برگزیده شد.
به گزارش روابطعمومی این شرکت ،در مراسم روز ملی صادرات که
با معرفی شرکتهای برتر در حوزۀ صادرات برگزار میشود ،شرکت
نفت و گاز سرو امسال شاهد یک اتفاق ویژه بود .صادرات کاتالیست!
در این مراسم که با حضور معاون اول رئیسجمهور ،معاون اقتصادی
رئیسجمهور و معاون علمی و فناوری رئیسجمهور برگزار شد،
شرکت نفت و گاز سرو بهعنوان یکی از برگزیدگان صادرکنندۀ نمونۀ
ملی معرفی شد و تندیس و لوح صادراتی شرکت نفت و گاز سرو
را جناب دکتر ستاری ،معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به
مدیرعامل شرکت نفت و گاز سرو اهدا کردند.
این جایزه به سبب صادرات کاتالیست low temperature
 shift catalystبه یکی از پاالیشگا ههای کشورهای همسایه
بود که شرکت نفت و گاز سرو در سال  1399این اقدام را
عملی کرده بود.
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کاتالیست کاالیی استراتژیک است که فعالیت شرکتهای پتروشیمی،
پاالیشی و فوالد وابستگی شدیدی به این کاالی تکنولوژیکی
پیشرفته دارد .شرکتهای صاحب این دانش فنی در جهان کمتر
از  10کشور هستند .با فعالیتهای شرکت نفت و گاز سرو ،صنعت
نوین کاتالیست در ایران نیز از دو دهۀ گذشته نهادینه شده است.
در این تجربۀ درخشان ،شرکت سرو توانست از شرکتهای بزرگ
کاتالیستساز جهان عبور کند و دروازهای جدید از بازارهای جهانی
را به روی کشور ایران و صنعت نوین کاتالیست بگشاید .اکنون نیز
خبرها حاکی از تداوم این مسیر در سال جاری و دستیابی شرکت
سرو به بازارهای جدید در کشورهای دیگر دارد.
نفت و گاز سرو با فراهمآوری فضای تولیدی برای اشتغال بیش 500
نفر از متخصصان و دانشمندان برتر کشور و تولید بیش از  30نوع
محصول ،فعالیت گستردهای در صنعت کاتالیست دارد و این حرکت
رو به جلو را با هدف تکمیل زنجیرۀ کاتالیست های مصرفی سایر
فرایندهای شیمیایی و پتروپاالیشی و رقابت با شرکتهای بزرگ در
بازارهای خارجی ادامه خواهد داد.

طرح افزایش ظرفیت مجتمع آهن و فوالد ارفع ،با
کاتالیست های نفت و گاز سرو به اجرا درآمد.

ریفرمر مگامادول مجتمع آهن و فوالد ارفع بهعنوان هجدهمین
ریفرمر فوالدی کشور ،با کاتالیست های نفت و گاز سرو بارگذاری
شد و در مهرماه  1400و در عملیات تعمیرات واحد احیای مستقیم،
از کاتالیست های شرکت نفت و گاز سرو استفاده کرد .نکتۀ حائز
اهمیت ،افزایش ظرفیت تولید مجتمع آهن و فوالد ارفع در عملیات
تعمیرات اساسی اخیر بود که از ابتدای مهرماه سال جاری آغاز شد و
در اوایل آبان ماه به پایان رسید .بهطوریکه با این عملیات ،ظرفیت
تولید از  800هزار تن در سال به  1.2میلیون تن در سال افزایش
پیدا خواهد کرد .پیش از این ،هفده ریفرمر و مگاریفرمر فوالدی
کشور با کاتالیست های احیای مستقیم آهن شرکت نفت و گاز سرو
بارگذاری شده بودند.
تعمیرات عظیم واحد آمونیاک  3پتروشیمی رازی و
اعتماد به کاتالیست های نفت و گاز سرو

در آبانماه سال جاری ،تعمیرات واحد آمونیاک  3پتروشیمی رازی
آغاز شد و در این تعمیرات از کاتالیست های Steam Reforming
 ،LTSC ، HTSCگارد  ZnOاستفاده شد .با توجه به اینکه قب ً
ال نیز
از کاتالیست های Secondary Reforming، Methanation
نفت و گاز سرو در این واحد استفاده شده بود ،تولید آمونیاک در
این واحد با  7نوع از کاتالیست های نفت و گاز سرو انجام میپذیرد.

برگزاری دومین همایش دوساالنۀ بومیسازی

کاتالیست در صنعت پتروشیمی و پاالیش نفت به

میزبانی نفت و گاز سرو

به گزارش روابطعمومی شرکت نفت و گاز سرو ،دومین همایش
دوساالنۀ بومیسازی کاتالیست در صنعت پتروشیمی و پاالیش
نفت ،امسال به میزبانی شرکت نفت و گاز سرو در جزیرۀ کیش
برگزار میشود .با توجه به مجوزهای صادرشده از سوی سازمانهای
مربوطه ،این همایش در  22و  23دیماه سال جاری ،با حضور
مدیران و متخصصان صنایع پتروشیمی و پاالیشی برگزار خواهد
شد .این پنجمین همایش ملی شرکت دانشبنیان نفت و گاز سرو
است که در حوزۀ بومیسازی کاتالیست در صنایع فوالد ،پتروشیمی
و پاالیشی برگزار میشود.
محورهای این همایش شامل ،خودکفایی در تولید کاتالیست های
چرخۀ گاز سنتز با خودباوری و دانش ایرانی ،بومیسازی زنجیرۀ
تأمین در مسیر اقتصاد مقاومتی ،حمایت از
دانشهای نوین با هدف بسترسازی تولید انبوه،
توسعۀ کاتالیست در صنایع پاییندستی
با نگاه ملی و فناورانه ،و توسعۀ دانش
فرایند در صنایع پتروشیمی و پاالیش
نفت خواهد بود.
نخستین دوره از همایش دوساالنۀ
بومیسازی کاتالیست در صنعت
پتروشیمی و پاالیش نفت در
سال  1398برگزار شده بود.
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یادداشت اختصاصی

علیرضا رگامیان

رئیس مهندسی فرایند و کنترل تولید پتروشیمی رازی

پشـتیبانی از تولید ملـی بهمنزلۀ حمایت از
اشتغال و سـرمایۀ ملی است

در این شماره از فصل نامه سرو ماندگار،
آقای مهندس علیرضا گرامیان که به مدت
 28سال در شرکت پتروشیمی رازی فعالیت داشته
و از اوایل سال  88به عنوان رئیس مهندسی فرایند
و کنترل تولید مشغول به فعالیت بوده اند ،یادداشت
اختصاصی با محوریت تعمیرات اخیر واحد آمونیاک
شمارۀ  3این مجتمع ارائه کرده  اند.
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پتروشیمی رازی و کاتالیست های نفت و گاز سرو

در آبان ماه سال  1400واحد آمونیاک شمارۀ  3مجتمع پتروشیمی رازی ،تعمیرات
اساسی را پشت سر گذاشت که در آن از کاتالیست های شرکت نفت و گاز سرو از جمله
Primary steam Reforming Catalyst ،Low Temperature
Catalyst

Shift

Temperature

،High

Catalyst

Shift

و  Desulfurization Guardاستفاده شد .نکتۀ حائز اهمیت آن است که
کاتالیست های  Methanation CatalystوSecondary Reforming
 Catalystاین واحد نیز از کاتالیست های شرکت نفت و گاز سرو هستند.

رازی ،قدمت صنعت پتروشیمی

با توجه به اهمیت کودهای شیمیایی در افزایش میزان تولید
محصوالت کشاورزی و بهمنظور تأمین کود موردنیاز کشور ،مشارکتی
بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و  Allied Chemicalآمریکا
شکل گرفت که حاصل این مشارکت 50درصدی ،تأسیس شرکت
پتروشیمی رازی در سال  1345بود .شرکت ملی صنایع پتروشیمی،
سهام شرکت  Allied Chemicalرا در  11دیماه  1348خریداری
کرد و مالکیت آن بهطور کامل به ایران منتقل شد .سپس این
شرکت در چهار فاز گسترش یافت؛
 .1فاز یک؛ تولید کودهای ازته ،فسفاته ،گوگرد ،اسید سولفوریک و
اسید فسفریک با سرمایهگذاری  232میلیون دالر.
 .2فاز دو؛ بهمنظور افزایش تولیدات به میزان س هونیم برابر فاز یک با
سرمایهگذاری  352میلیون دالری که بخشی قبل از انقالب و بقیه
پس از پیروزی انقالب انجام گرفت.
 .3فاز سه؛ پس از پیروزی انقالب اسالمی و اتمام جنگ تحمیلی،
بهمنظور بهینهسازی و بهروز کردن تجهیزات واحدهای تولیدی.
 .4فاز چهار؛ بهینهسازی واحدهای جانبی و احداث واحدهای اسید
فسفریک و آمونیاک سوم مجتمع که احداث این واحدها ظرفیت
تولید اسید فسفریک و آمونیاک را به دو برابر افزایش داد.
خوراک اصلی شرکت پتروشیمی رازی ،گاز ترش استحصالی از
میدان گازی ژوراسیک واقع در شهر مسجد سلیمان است که پس
از رطوبتگیری توسط خط لولۀ  20اینچ به طول  174کیلومتر به
مجتمع پتروشیمی رازی واقع در شمال خورموسی منتقل میشود.

این گاز حاوی  24درصد  H 2Sو  11درصد  Co2و مابقی گاز متان
و مقدار ناچیزی هیدروکربنهای سنگین است که از سولفور موجود

در گاز ترش ارسالی ،گوگرد و سپس اسید سولفوریک و نهایتاً
اسید فسفریک و کود دی آمونیم فسفات تولید میشود .پیوندهای
مولکول متان موجود در گاز شیرینشده در مجاورت کاتالیست
شکسته شده و به هیدروژن و گاز دی اکسید کربن تبدیل میشود
که گاز هیدروژن به همراه نیتروژن موجود در هوا واکنش داده و
آمونیاک تولید میشود .در واحد تولید اوره از واکنش آمونیاک و گاز
دیاکسید کربن ،کود ازته تولید و به مصارف کشاورزی و ...میرسد.
یکی از نکات بارز در تعمیرات اخیر واحد آمونیاک سوم این
شرکت این است که تمام بسترهای کاتالیستی این واحد تعویض
و با کاتالسیت ایرانی از تولیدات شرکت نفت و گاز سرو بارگیری
شدهاند .الزم به ذکر است فقط کاتالیست بستر سوم رآکتورآمونیاک
با کاتالسیت چینی بارگیری شده و علت آن هم عدم تولید این
کاتالیست توسط شرکتهای ایرانی و اقتصادی نبودن تولید آن و
همچنین آلودگی زیستمحیطی بیش ازحد آن
در زمان تولید است.
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کاتالیستهای سرو ،قلب تپندۀ واحد آمونیاک شمارۀ 3

تعمیرات واحد آمونیاک یادآور این خاطره است که کارشناسان شرکت
نفت و گاز سرو پس از تولید اولین کاتالیست ریفرمر و بارگیری آن در
واحد آمونیاک شمارۀ  ،3با خوشحالی وصفناپذیری اعالم کردند که توان
تولیدتمامکاتالیستهایمصرفیدرواحدهایآمونیاکرادارندوهماکنون
از هفت نمونه کاتالیست مصرفی در واحدهای آمونیاک 6 ،نمونه شامل
Hydrotreating Catalyst, Primary steam Reforming,
 High Temperature Shift, Low Temperature Shiftو
 Methanation Catalystدر شرکت نفت و گاز سرو تولید میشود

که مجتمع های مختلف پتروشیمی و پاالیشی کشور تاکنون از
آن ها در چندین نوبت استفاده کرده اند که این یک اتفاق بزرگ
در تاریخ صنعت نفت کشور و زنجیرۀ ارزش صنایع پتروشیمی و
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پاالیشی به شمار می رود.
همکاران صنعتی ما میدانند که معموالً تجهیزات د ّوار در صنعت
بهجز کمپرسورهای بزرگ ،یک تجهیز یدک در کنارشان نصب شده
تا در صورت بروز مشکل برای آن ،تجهیز دوم در سرویس قرار گیرد،
ولی این موضوع برای بسترهای کاتالیستی به دلیل اقتصادی نبودن
پیشبینینشده است .پس امکان ریسک برای تست کاتالیست در
واحدهای صنعتی میسر نیست .یکی از دالیلی که مدیران این
شرکت به تولیدات شرکت نفت و گاز سرو اطمینان پیدا کردهاند؛
دانشبنیان بودن آن است و اینکه هیچگاه آن شرکت اقدام به
کپیسازی از شرکتهای خارجی نکرده است و به نظر میرسد یکی
از عوامل رشد سریع و تنوع محصوالت نفت و گاز سرو ،دانشبنیان
بودن آنهاست.

دولت باید از صنعت نوین کاتالیست حمایت کند!

اکثر واکنشهای شیمیایی در شرکتهای پتروشیمی ،پاالیشگاهی
و صنایع فوالدی در مجاورت کاتالیست انجام میگیرد و به لحاظ
اینکه کشورمان از منابع عظیم نفت و گاز برخوردار است ،چنانچه
دولتمردان و مدیران صنعتی نگاهی به تأمین تجهیزات داخلی و
خصوصاً کاالهای مصرفی ،ازجمله کاتالیست ،داشته باشند و با وضع
قوانین مناسب ،مانع ورود کاالهایی بشوند که مشابه داخلی دارند،
این صنعت زمینۀ پیشرفت خوبی در ایران خواهد داشت.
زمانی که نفت و گاز سرو اقدام به تولید کاتالیست کرد ،تولیدکنندگان
خارجی اقدام به کاهش شدید قیمتها کردند تا تولیدکنندۀ ایرانی
را از رقابت خارج کنند ،اما پتروشیمی رازی هیچگاه حمایت خود
را از تولیدکنندۀ داخلی قطع نکرد و در عوض نفت و گاز سرو در

زمان تحریمها در کنار پتروشیمی رازی بود ،بهطوریکه مدیران
پتروشیمی رازی هیچگاه احساس نگرانی از نظر تأمین کاتالیست
نداشتهاند .با توجه به اطمینانی که مدیران صنعت پتروشیمی به
تولیدات شرکت نفت و گاز سرو پیدا کردهاند ،بعید است پس از
رفع تحریمهای ظالمانه اقدام به خرید کاتالیست هایی کنند که
مشابه داخلی دارند .الزم به ذکر است که در مناقصات فعلی که
شرکتهای خارجی شرکت میکنند ،از نظر قیمت با شرکتهای
داخلی قابلرقابت نیستند.
در پایان اعتقاد دارم که پشتیبانی از تولید ملی به منزلۀ حمایت
از اشتغال ،کار و سرمایۀ ملی و کارگر ایرانی است و حمایت از
کاالی ایرانی در جامعۀ تولیدمحور تحقق مییابد .امیدواریم که
با حمایت  های سازنده باعث شکوفایی بیش از پیش شرکت های
داخلی در عرصۀ تکنولوژی و تولید محصوالت پیشرفته شویم.
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مصاحبه اختصاصی
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سرپرست فرایند واحدهای گازی و کاتالیستی پتروشیمی شیراز

توجه به کیفیت و انگیزۀ شرکتهای دانشبنیان،
دلیل اساسی اعتماد به کاتالیست ایرانی است!

اعتمـاد 15سـاله و تجربـۀ موفـق

پتروشـیمی شـیراز به کاتالیست های

نفت و گاز سرو

شرکت پتروشیمی شیراز همواره جزء نخستین
شرکتها در استقبال از موضوع بومیسازی دانش
فنی تولید تجاری کاتالیست در داخل کشور بوده
است .این شرکت از سال  ۱۳۸۵در همکاری با
شرکت نفت و گاز سرو در تولید و بهکارگیری
اولین محمولۀ تجاریشدۀ کاتالیست ریفرمینگ
اولیه با بخار آب با نخستین تجربۀ صنعتی ،این
کاتالیست را به ثبت رساند .اما در این مسیر
بهمنظور تضمین کیفیت از ابزارهای سختگیرانه
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استفاده کرد و شیرینی حصول موفقیت در نتایج ،تلخی ابزار سختگیرانه را حالوت
بخشید و تولیدکننده را در حرکت رشد و شکوفایی مصمم ساخت.
درهمین راستا فصلنامۀ سرو ماندگار در گفتوگوی اختصاصی با آقای دکتر
فضلاهلل زارعی کردشولی ،سرپرست فرایند واحدهای گازی و کاتالیستی پتروشیمی
شیراز ،به کیفیت و کم ّیت حمایت این مجتمع عظیم از تولید داخل پرداخته است
که شرح آن را در ادامه میآید.
آقــای زارعــی لطفـ ً
ـا بــهاختصــار مجتمــع پتروشــیمی شــیراز را

معرفــی کنیــد.

پتروشیمی شیراز در سال  ۱۳۴۲بهعنوان اولین مجتمع پتروشیمی کشور بهمنظور
تولید کودهای شیمیایی ازت با بهرهبرداری از  ۴واحد تولید آمونیاک ،اوره ،اسید
نیتریک و نیترات آمونیوم و نیز واحد تأمین سرویسهای جانبی شروع به فعالیت کرد

و پس از آن با توجه به نیاز کشور ،طرحهای توسعۀ متعددی از سال
 ۱۳۵۲آغاز شد.
یکی از بزرگترین طرحهای توسعۀ شرکت در سال  ۱۳۶۴با
بهرهبرداری از واحدهای جدید تولید آمونیاک ،اوره ،اسید نیتریک
و نیترات آمونیوم با ظرفیتی معادل  ۱۰برابر واحدهای قدیم شروع
شد و پویایی این شرکت باعث شد تا در راستای تنوعبخشی به
محصوالت تولیدی خود ،واحدهای دیگری همچون کلر آلکالی،
متانول ،پرکلرین و آرگون را نیز احداث کنند و به بهرهبرداری
برسانند .با ادامۀ روند توسعه و به دنبال خارج کردن واحدهای
قدیمی از چرخۀ تولید ،طرح اوره و آمونیاک سوم پتروشیمی شیراز
در سال  ۱۳۹۵به بهرهبرداری رسید .با بهرهبرداری از این طرح،
ساالنه  677هزار تن آمونیاک و یک میلیون و  73هزار تن اوره تولید
میشود که نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور و همچنین عرضه
به بازارهای جهانی خواهد داشت .در حال حاضر ،ظرفیت اسمی
واحدهای تولیدی شرکت بالغ بر  ۳/۲۸میلیون تن در سال است.
با توجه به فعالیت آن مجمع و استفاده از کاتالیست
بـهعنـوان کاالی اسـتراتژیک ،کاتالیسـتهای مورد

اسـتفاده در مجتمـع پتروشـیمی شـیراز را معرفـی
میکنید ؟

با توجه به اقتضای واحدهای آمونیاک و متانول ،طیف گستردهای
از کاتالیست های هتروژن در فرایندهای پیدرپی در این دو واحد،
از جمله تصفیۀ گاز طبیعی خوراک (حذف سولفور) ،ریفرمینگ،
شیفت دماباال ،شیفت دماپایین ،متاناسیون ،سنتز آمونیاک در
واحدهای آمونیاک و کاتالیست های تولید گاز سنتز و سنتز متانول

در واحد متانول ،استفاده میشود .در
واحدهای اوره از کاتالیست هتروژن
هیدروژنزدایی و در واحد اسید نیتریک
نیز از کاتالیست توریهای پالتین استفاده
میشود.
چـه

موضوعـی

باعـث

شـد

تـا

بـه

کاتالیسـت های سـاخت داخـل اعتمـاد و از آنهـا
در خـط تولیـد اسـتفاده کنیـد؟

کاتالیستها بهعنوان مواد شیمیایی موردنیاز ،نقش حیاتی و اصلی
را همچون خوراک در تولیدات صنایع پتروشیمی ،نفت و گاز ایفا
میکنند؛ به همین دلیل است که در این صنایع کاالی استراتژیک
تلقی میشوند .بر اساس آمار غیررسمی ،ساالنه بالغ بر  ۲۵۰میلیون
دالر برای خرید کاتالیست هزینه میشود که این پتانسیل باالیی را
برای تولید کاتالیست در داخل کشور فراهم میکند .نقش حیاتی
این کاال در توان تولید صنایع نفت و گاز و پتروشیمی از یک سو
و وابستگی به خارج از کشور برای تهیه و تأمین کاتالیستها از
سوی دیگر ،دغدغهای برای مدیران حوزۀ انرژی و شرکتهای
پتروپاالیشی و دیگر صنایع در سایۀ تحریمها ایجاد میکرد .با توجه
به اهمیت و جایگاه ویژۀ کاتالیست در تولید ،تغییر آنی منبع تأمین
از منابع خارجی با سابقۀ چندین دهه به منابع داخلی با حداقل
تجربۀ تولید صنعتی این کاال ،یقیناً با ریسک باالیی همراه است،
زیرا کاتالیست کاالیی است که اعتماد کردن به کیفیت آن در حوزۀ
صنعت ،با توجه به نقش آن در تولید و ایمنی تجهیزات ،بهراحتی
صورت نمیپذیرد؛ بنابراین فراهم کردن بستر اعتمادسازی مستلزم
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همکاریهای مستمر و مؤثر بخش علمی باالدست (فرموالسیون و
طراحی کاتالیست و پروسۀ تولید) و بخش پاییندست آن ،یعنی
بخش اندوختههای علمی متخصصان صنعتی است .همچنین هزینۀ
ناچیز کاتالیست نسبت به خطرات ناشی از کیفیت پایین کاتالیست
میتواند زمینههای اعتماد را سست کند ،البته برای رفع این چالش
تعهدات و الزام تأمینکنندههای داخلی در راستای ارتقاء کیفیت
ضروری است .طبعاً تأمینکنندۀ داخل باید از این فرصتها در
جهت تقویت زمینههای جلب اعتماد حداکثری استفاده کند .برخی
دالیل اعتماد به کاتالیست تولید داخل به شرح زیر است:
کیفیت قابلقبولکاهش وابستگی به منابع خارجی تأمینکننده و کاهش انتقالارز به خارج از کشور
سهولت دسترسی به تأمینکنندۀ داخلی و استفاده از خدماتفنی پس از فروش
کاهش هزینههای حمل و انتقال و حذف واسطههای غیرمرتبطتقویت و ایجاد انگیزه برای شرکتهای دانشبنیان بهعنوانمنابع تأمین و تولیدکنندۀ داخلی و حرکت آنها در جهت
ارتقاء کیفیت و کمیت تولید
اگر بخواهید مزیتها ،آثار و چشمانداز بومیسازی

کاتالیست را از نگاه کالن بهعنوان کاالیی استراتژیک

بیان کنید ،به چه نکاتی میتوانید اشاره کنید؟

بهطور کلی ،بومیسازی کاتالیست و پذیرش جایگزینی منابع
خارجی به منابع داخلی ،برای صنایع مصرفکنندۀ کاتالیست در
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مراحل اولیه بسیار پرریسک بود .با توجه به هزینۀ باالی حداقل
 ۲۵۰میلیون دالری برای مصرف کاتالیست در صنعت نفت ،گاز
و پتروشیمی ،شرایط کنونی ،فرصتی طالیی را برای تولیدکنندۀ
داخلی و بومیسازی دانش فنی تولید کاتالیست و تجاریسازی
آن فراهم کرده است .بومیسازی کاتالیست و تولید تجاری در
داخل کشور ،توجه دوسویه از جانب صنعت و همچنین همت
شرکتهای دانشبنیان فعال در این زمینه را میطلبد .بهطوریکه
صنعت و شرکت تولیدکنندۀ داخلی همدیگر را بهعنوان شریکهای
استراتژیک بدانند تا روند اعتمادسازی و اطمینان به طرفین انتقال
پیدا کند .بومیسازی دانش فنی تولید کاتالیست در داخل ،مصداقی
از استفادۀ حداکثری از توان داخلی محسوب میشود که تجاریسازی
تولید کاتالیست های متنوع در چرخۀ تولید گاز سنتز ،تجاریسازی
کاتالیست سنتز متانول نیز با توجه به وجود چندین واحد مگاتنی
تولید متانول در کشور از طرحهای کالن به شمار میرود.
خوشبختانه تجربیات نزدیک به  ۱۴سال استفاده از برخی
کاتالیست های تولید داخل نشان از عزم و همت تولیدکنندگان
داخلی و همچنین متعهد بودن صنایع در حمایت از آنهاست
و چشمانداز روشنی در این مسیر قابلپیشبینی است .همچنین
سیاستگذاریهای مدیریتی حوزۀ صنعت در قبال تهیۀ کاتالیست
به حمایت از تولیدکنندگان داخلی نهادینه شده است و از این
منظر تولیدکننده نیز باید با تالش بیوقفه در بخش تحقیق و
توسعه ،بازخوردهای صنعتی را فرصت مغتنمی بشمارد و بر ارتقاء
کیفی تولیدات خود بیفزاید تا کاتالیست های تولیدی به تمام معنا
قابلرقابت با نمونههای خارجی باشند و در بخش صنعت با رضایت
کامل مورداستفاده قرار بگیرند .حفظ مشتری مقولۀ بسیار مهمی

است که در بقای شرکتهای تأمینکنندۀ داخلی باید توجه ویژهای
به آن داشت.
سیر مسائل و اتفاقاتی را توضیح دهید که سبب

شد مدیران مجتمع تصمیم بگیرند از کاتالیست
ایرانی استفاده کنند.

شرکت پتروشیمی شیراز همواره جزء نخستین شرکتها در
استقبال از موضوع بومیسازی دانش فنی تولید تجاری کاتالیست
در داخل کشور بوده است .این شرکت از سال  ۱۳۸۵در همکاری
با شرکت نفت و گاز سرو در تولید و بهکارگیری اولین محمولۀ
تجاریشدۀ کاتالیست ریفرمینگ اولیه با بخار آب با نخستین تجربۀ
صنعتی ،این کاتالیست را به ثبت رساند .اما در این مسیر بهمنظور
تضمین کیفیت از ابزارهای سختگیرانه استفاده کرد و شیرینی
حصول موفقیت در نتایج ،تلخی ابزار سختگیرانه را حالوت بخشید
و تولیدکننده را در حرکت رشد و شکوفایی مصمم ساخت.
این همکاری تا امروز برای کاربرد طیف گستردهای از کاتالیست های
مسیر تولید گاز سنتز در واحد آمونیاک و متانول از طریق
تأمینکنندگان داخلی ادامه یافته است .شرکت پتروشیمی شیراز
سعی داشته با حضور در کارخانههای تولید کاتالیست در داخل و
تشکیل جلسات در عالیترین سطوح تخصصی ،بتواند با شرکتهای
تولیدکنندۀ کاتالیست با نگاهی ریزبینانه ،دقیق و دانشمحور
همکاری کند و با وارد شدن در بطن مراحل مختلف ساخت
کاتالیست و ارزیابی نتایج کیفی و تستهای فیزیکی ،شیمیایی و
آزمونهای رآکتوری ،زمینههای تصمیمگیری مدیران را در جهت
جلب اعتماد به استفاده از کاتالیست های تجاریشدۀ داخل فراهم

کند .نمونۀ دیگری از نخستینها ،نخستین کاتالیست سنتز متانول
تجاریشده در داخل و نخستین عملیات صنعتی این کاتالیست در
رآکتور سنتز متانول در سال  ۱۳۹۸است.
مدیران و متخصصانی که در پروژۀ بومیسازی
کاتالیست مجتمع پتروشیمی شیراز نقشآفرین

بودند نام ببرید؟

تالش مدیران شرکت پتروشیمی شیراز در حمایت و پشتیبانی از
طرحهای بومیسازی دانش فنی و تجاریسازی تولید کاتالیست
در کشور و دیگر طرحهای بومیسازی واضح و مبرهن است و این
همکاری از سال  ۱۳۸۵با بارگذاری تیوبهای ریفرمر واحد گاز
منطقۀ یک آغاز شد که افقی روشن را برای تولیدکنندۀ داخل ترسیم
کرد .این همکاری در عالیترین سطوح مدیریتی و تخصصی ادامه
داشته است و قریب به  ۶نوع کاتالیست از تولیدات داخلی را استفاده
و جایگزین نمونههای خارجی کرده است .از همکاران محترمی که
در فرایند بومیسازی کاتالیست نقش بیشتری داشتهاند ،آقایان
مهندس اطمینان ،مهندس بحرینی ،مهندس جرئت ،مهندس
لیراویزاده و خانم مهندس حیدری بودهاند.
ً
لطفا

درخصوص

دیگر

دستاوردهای

مجتمع

پتروشیمی شیراز در رابطه با بومیسازی و

داخلیسازی مواد مصرفی و تجهیزات مورداستفاده

در آن مجتمع توضیحاتی را بیان کنید.

شرکت پتروشیمی شیراز در موارد دیگری نیز در جستوجو و
استفاده از تولیدکنندگان داخلی بوده است .از دستاوردهای این

15

شرکت میتوان بویلرهای مسیر  Make gas trainواحد آمونیاک
منطقۀ دو و مبدلهای دیگر ،مواد شیمیایی مانند جاذب ،H2S
آلومینابال و سرامیک بالهای قابل استفاده در رآکتورهای
کاتالیستی ،مولکوالرسیو و آلومینا اکتیو و در حوزههای دیگر نیز
موارد مشابه را برشمرد.
فرض کنید تحریمها برداشته شد و محدودیتهای
خرید از خارج هم وجود نداشت ،آیا باید از
محصوالت داخلی استفاده کنیم؟

نتایج عملکرد کاتالیست های تجاریشدۀ داخلی بر آیندۀ تولید
این کاالی استراتژیک و حیاتی تأثیر انکارناپذیری دارد و تولید
کاتالیست با کیفیت مطلوب صنایع در فضای بهشدت رقابتی چند
پیش
شرکت معتبر جهانی کار بسیار دشواری است و راه درازی را ِ
روی تولیدکنندگان داخلی قرار میدهد .آنچه سبب بقا و توسعۀ
بازار رقابتی برای شرکتهای تولیدکنندۀ داخلی میشود ،حرکت
سریعتر و بهروز کردن دانش فنی مرتبط و ارتقاء کیفیت همراه
با افزایش کمیت است .بحث سودآوری در صنایع نفت و گاز و
پتروشیمی با توجه به باال رفتن هزینهها و سایر مؤلفههای درگیر
در تولید و همچنین حفظ بازار فروش محصوالت در شرکتهای
تولیدکنندۀ داخلی میتواند رویکرد صنایع را تغییر دهد.
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نکتۀ پایانی

ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی با استفاده از پتانسیلهای علمی و
تجربیات متخصصان در حوزههای علم و صنعت همراه با اهمیت
و تأثیر بسزای تحقیق و توسعه روی بازخوردهای صنعتی برگرفته
از محصوالت راهیافته به دل صنعت ،میتواند چالشها و موانع را
در مسیر رشد و تعالی شرکتهای دانشبنیان که متولی تولیدهای
داخلی هستند از میان بردارد تا ماندگار شوند .همانگونه که تاکنون
نشان داده شده است ،سیاستگذاری مدیران این حوزه در تأمین
کاالهای موردنیاز بر حمایت و پشتیبانی از توان داخلی است و
شرکتهای داخلی باید از این فرصتهای طالیی نهایت بهره را در
جهت ارتقاء کیفیت محصوالت خود ببرند و حفظ مشتری نمایند.

مصاحبه اختصاصی

مه م
ل
س
بی
ندس م ژو ن

معاون اجرایی صنایع شیمیایی فارس

حمایــت کامــل صنایــع شــیمیایی فــارس
از بومیســازی قطعــات و تجهیــزات

کاهــش هزینــۀ تولیــد و دسترســی بــه خدمــات پــس از فــروش

مزیــت اصلــی اســتفاده از کاتالیســت تولیــد داخــل

مهندس ژوبین از مزایای استفاده از
کاتالیست تولید داخل به پایین آوردن
هزینۀ تولید و دسترسی به خدمات پس از فروش
بهتر اشاره کرد که میتواند بستری مناسب برای
پیشرفت و افزایش بازدهی تولید با تکیه بر دانش
داخلی و تولید علم به صورت بومی باشد .در همین
راستا ،مدیریت مجتمع صنایع شیمیایی فارس
تصمیم گرفت تا با تکیه بر توانمندی شرکتهای
داخلی در زمینۀ تولید کاتالیست اقدام به همکاری
با شرکت نفت و گاز سرو کند .در این شماره به
شرح مصاحبه اختصاصی با آقای مهندس ژوبین
پرداخته ایم.
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مهندس مسلم ژوبین ،معاون اجرایی صنایع شیمیایی فارس با اشاره به تاریخچۀ
تأسیس شرکت کارخانجات صنایع شیمیایی فارس گفت« :این مجتمع به وسعت ۴۸
هکتار در  ۲۵کیلومتری جادۀ شیرازـاصفهان و در فاصلۀ  ۳۰کیلومتری تخت جمشید
قرار دارد .صنایع شیمیایی فارس در سال  ۱۳۵۳با مشارکت بانک توسعۀ صنعتی و
معدنی ایران ،شرکت  BIPانگلستان و بخش خصوصی ،بهمنظور احداث واحد تولید
مواد اولیه حد واسط آلی صنایع شیمیایی با نام «شرکت پرسپولیس» تأسیس شد.
کارهای اجرایی پروژه و تأسیسات مجتمع واقع در کیلومتر  ۲۸جادۀ شیرازـمرودشت
تا سال  ۱۳۵۷ادامه داشت و با شروع انقالب اسالمی و خروج کارشناسان خارجی،
کلیۀ عملیات اجرایی پروژه متوقف شد».
وی در ادامه افزود« :با پیروزی انقالب اسالمی و با همت و کوشش نیروهای متخصص
داخلی و با حمایتهای بیدریغ دولت شهید رجایی و با رعایت سیاستهای قطع
وابستگی ،اجرای پروژهها به اتمام رسید و بهرهبرداری از کارخانه با تولید آزمایشی

پودر مالمین با حجم  ۶۸تن و پودر اوره به میزان  ۳تن ،در سال  ۵۷با
موفقیت آغاز شد .از سال  ۱۳۶۰مدیریت دولتی در شرکت استقرار یافت
و نام شرکت به شرکت «صنایع شیمیایی قدس» تغییر پیدا کرد و تولید
فرمالین ،پودر مالمین و چسب صنعتی با ظرفیت به ترتیب  ۱۰ ،۶۰و
 ۶۰تن در روز ادامه یافت و از سال  ۱۳۶۶شرکت صنایع شیمیایی فارس
با مشارکت بانک صنعت و معدن و سازمان صنایع ملی ایران تأسیس و
ادارۀ امور کارخانه به شرکت تازه تأسیس واگذار شد».
ژوبین خاطرنشان کرد« :با صدور و اجرای رأی هیئت محترم پنجنفرۀ
قانون حفاظت و توسعۀ صنایع ایران ،صاحبان سهام شرکت تغییر
کردند و در حال حاضر کلیۀ سهام شرکت صنایع شیمیایی فارس به
شرکت سرمایهگذار امید قدس تعلق دارد .هدایت و بهرهبرداری از
این کارخانه و امور کارگری آن نیز به پیمانکار واگذار شده است».
معاون اجرایی صنایع شیمیایی فارس بیان کرد« :محصوالت تولیدی
در بیش از  ۸۰۰کارخانه و کارگاه صنعتی در سطح کشور مصرف و

بخشی از محصوالت شرکت نیز برای بازارهای خارجی صادر میشود
که امید است سهم بازارهای خارجی در سالهای آتی افزایش یابد».
به گفتۀ مهندس ژوبین ،شرکت صنایع شیمیایی فارس عالوهبر تولید
فرمالین؛ چسب صنعتی ،چسب خشک ،گلیزر و فوق روانکنندۀ
بتون و فراوردههای دیگری نظیر پــودرهای قالبگیری مالمــین
و اوره فرمـالدئید و هاردنر نیز تولید میکند .همچنین فراوردههای
مایع شرکت در تانکر و یا ظروف پالستیکی با وزنهای متفاوت و
بنا به درخواست مشتری و همچنین فراوردههای جامد شرکت در
بستهبندی مناسب ۲۵کیلوگرمی قابلتوزیع است.
وی ضمن اشاره به تحقیقات گسترده در مجتمع ،بیان کرد« :در
چند سال گذشته با انجام تحقیقات گسترده ،محصوالت جدیدی
مانند رزینهای مختلف ،مالمینۀ گلیزر و فوق روانکنندۀ بتون و
( UFC85برای مصرف در کودهای شیمیایی برای جذب تأخیری)
تولید شده و در حال کار هستند».

رونمایی از کاتالیست آیرون مولیبدن برای تولید فرمالدهید ،با همکاری مشترک شرکت صنایع شیمیایی
فارس و شرکت نفت و گاز سرو  -سال 1398
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معاون اجرایی صنایع شیمیایی فارس به فعالیتهای واحدهای
خدماتی شرکت اشاره کرد و گفت« :به منظور حفظ کیفیت
محصوالت و کنترل کیفیت مواد اولیه و همچنین استمرار و ارتقا
تولید محصوالت ،الزم است واحدهایی مانند ادارۀ فنی ،آزمایشگاه،
تحقیقات ،پروسس ،بازرسی فنی ،دفتر طراحی ،تضمین کیفیت،
مهندسی صنایع و برنامهریزی فعالیت کنند تا ضمن تعمیرونگهداری
ماشینآالت ،خط تولید و نظارت بر تضمین کیفیت ،در رفع اشکاالت
پروسۀ تولید نیز تالشهایی صورت بگیرد .همچنین تحقیقات و
بررسیهای مربوط به محصوالت جدید نیز باید سرلوحۀ کار قرار
گیرد و همکاران با تمام توان در جهت بقای شرکت بکوشند».
مهندس ژوبین به کاتالیست های مورداستفاده در صنایع شیمیایی
فارس اشاره کرد و گفت« :کاتالیست های که در صنایع شیمیایی
فارس استفاده میشود از جنس آهن و فلز مولیبدن است و در نسل
جدید واحدهای تولیدکنندۀ مادۀ شیمیایی فرمالدئید از آن استفاده
میشود .از امتیازات استفاده از این کاتالیست ،قابلیت واکنشدهی
حداکثری متانول و همچنین کارکرد در دمای بسیار پایینتر از
واحدهای قدیمی با کاتالیست نقره است».
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معاون اجرایی صنایع شیمیایی فارس ضمن اشاره به استفاده از
کاتالیست های داخلی ،تأکید کرد« :با توجه به عدم دسترسی به
نمونۀ کاتالیست از شرکت اصلی و به سبب تحریمها و باال رفتن
قیمت از طرف واسطهها ،بر آن شدیم تا با شرکتهای توانمند داخلی
در زمینۀ تولید انواع کاتالیست وارد مذاکره شویم و از کاتالیست های
تولید داخل استفاده کنیم .از این رو بعد از مذاکرات مقدماتی و
جمعآوری اطالعات اولیه درمورد کاتالیست ،با توجه به دانش فنی
شرکت سرو و همچنین نیروی انسانی کارآمد این شرکت ،اقدام به
پیشبرد مذاکرات و در نهایت عقد قراردا ِد ساخت و تهیۀ کاتالیست
جدید این شرکت کردهایم».
ژوبین به مزایای اصلی استفاده از کاتالیست داخلی اشاره و تصریح
کرد« :از مزایای استفاده از کاتالیست تولید داخل میتوان به پایین
آوردن هزینۀ تولید و دسترسی به خدمات پس از فروش بهتر اشاره
کرد که میتواند بستری مناسب برای پیشرفت و افزایش بازدهی
تولید با تکیه بر دانش داخلی و تولید علم به صورت بومی باشد».
وی اظهار داشت« :با توجه به عدم امکان تهیۀ نمونۀ کاتالیست
اصلی ،مدیریت مجموعۀ صنعتی صنایع شیمیایی فارس به این فکر

افتاد تا با تکیه بر توانمندی شرکتهای داخلی در زمینۀ تولید
کاتالیست اقدام به همکاری با یکی از شرکتهای سازندۀ کاتالیست
داخلی کند .با توجه به تکنولوژی باالی بهکاررفته در ساخت
کاتالیست موردنیاز و با برسی توانمندیهای شرکتهای داخلی،
شرکت سرو توسط مدیریت انتخاب و همکاری در زمینۀ تولید
کاتالیست موردنیاز آغاز شد».
معاون اجرایی صنایع شیمیایی فارس میگوید« :در این پروژه،
آقایان مهندس محمدنیا ،مدیرعامل؛ مهندس سعد علوی ،مدیر
پروژۀ واحد فرمالین جدید؛ مهندس مسلم ژوبین ،مدیریت اجرایی؛
دکتر پیام پرواسی ،مدیر واحد توسعۀ تحقیقات صنایع شیمیایی
فارس نقش آفرین بوده اند».
اقدامــات درخشــان شــرکت صنایــع شــیمیایی
فــارس در حــوزۀ بومیســازی تجهیــزات

مهندس ژوبین به دیگر اقدامات صورتگرفته از سوی مجتمع در
حوزۀ بومیسازی اشاره کرد و گفت« :در جایگزینی انواع افزودنیها
به رزینهای بر پایۀ فرمالین ،هم در مراحل ساخت و هم بهعنوان
عملآورنده ،از مواد وارداتی خارجی به نمونههای مشابه داخلی
روی آوردهایم .با تکیه بر توانمندیهای فنی و مهندسی شرکتهای
داخلی و همچنین تصمیم مدیریت شرکت ،برای تهیۀ حداکثری
مواد اولیه از داخل ،سرمایهگذاریهایی انجام شده و تقریباً تمامی
موارد ذکرشده یا با نمونۀ داخلی جایگزین شده و یا با همکاری
شرکتهای داخلی نمونۀ مشابه خارجی آن ساخته شده و در حال
استفاده است .همچنین واحد پارافرمالدئید با تکیه بر دانش فنی
داخلی شرکت ساخته شد و به مرحلۀ راهاندازی رسید .در راستای

جلوگیری از آلودگی هوا با استفاده از سیستم  ،Off Gasگازهای
آالیندۀ خروجی واحد یک فرمالین این مجموعه تبدیل به بخار شده
و عالوهبر بهرهبرداری از بخار تولیدی ،مقدار آالیندگی نیز به صفر
رسیده است».
وی در ادمه تأکید کرد« :با توجه به تجربیات این شرکت در زمینۀ
جایگزینی نمونههای داخلی با مواد مصرفی وارداتی و اعتماد به توان
فنی و مهندسی شرکتهای داخلی در اکثر پروژههای جایگزینی و
ساخت افزودنیهای با تکنولوژی باال در داخل ،نه تنها نمونههای
داخلی ساختهشده کارکردی کام ً
ال مشابه نمونۀ وارداتی داشتهاند،
بلکه با توجه به دیده شدن نیازهای خاص خط تولید ،بسیار منطبقتر
با خط تولید بودهاند و با بازدهی باالتری نسبت به نمونۀ وارداتی،
سبب بهبود تولیدات این شرکت شدهاند .خدمات پس از فروش
مناسب و قیمت نهایی پایین و انطباق با خط تولید از ویژگیهای
بارز محصوالت داخلی است و تصمیم مدیریت شرکت استفاده از
کاالهای داخلی تا حد امکان است».
وی در پایان تصریح کرد« :همکاری با شرکتهای داخلی در
زمینۀ ساخت کاتالیستها و افزودنیهای خاص به رزینهای بر
پایۀ فرمالین ازجمله تجربیات موفق این شرکت بوده و عالوهبر
صرفهجویی اقتصادی و کاهش هزینۀ تولید باعث افزایش کیفیت
محصوالت و باال رفتن راندمان تولید این شرکت نیز شده است.
از این رو صنایع شیمیایی فارس عالوهبر توصیۀ اتکا به توان فنی
داخلی به بقیۀ شرکتها ،آماده است تا تجربیات خود را در این
زمینه در اختیار دیگر تولیدکنندگان قرار دهد .همچنین از شرکت
سرو برای همکاری و پشتیبانی در تمامی مراحل تشکر میکنم و
آرزوی موفقیت روزافزون را برای آن مجموعه دارم».
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سـ ــرو چگون ــه ماندگـ ــار ش ــد؟

ایمان ،سرآغازی برای یک اتفاق

شرکت توسعۀ صنایع نفت و گاز سرو که به
عنوان شرکتی دانش بنیان در صنعت
کاتالیست فعالیت می کند ،برای رسیدن به این
نقطه از فعالیت خود راهی طوالنی را طی کرده تا
به موفقیت امروز برسد .در این شماره و شمارههای
بعدی سرو ماندگار به مرور به این مسیر پر فراز و
نشیب خواهیم پرداخت؛ اینکه سرو چگونه ریشه
دواند و ماندگار شد.
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شرکت توسعۀ صنایع نفت و گاز سرو در سال  1383تأسیس شد ،اما داستان آن
از این نقطه آغاز نمیشود .مؤسس این شرکت دانشبنیان که امروزه نقش بسزایی
در صنعت نفت و گاز در کشور ما ایفا میکند ،دکتر محمد دی دری خمسه مطلق
بود .او در سال  1362لیسانس خود را از دانشکدۀ نفت آبادان دریافت کرده ،و پس
از آن در خارج از کشور ادامۀ تحصیل داده بود .اما تصمیم گرفت به ایران برگردد
و به کشورش خدمت کند .در نتیجه در کارهای پژوهشی و تدریس در دانشگاه و
نیز مشاغل دولتی فعالیت خود را ادامه داد .در سال  77از شغل خود در مدیریت
شرکت های پتروپاالیشی بازنشسته شد اما این پایان کار برای دکتر دی دری نبود ،با
توجه به طیف وسیعی از تحقیقاتی که در حوزۀ تکنولوژی های جدیدی که انجام داده
بود مأموریت جدیدی در حوزۀ فناوری های نوین به ایشان سپرده شد.
دکتر دی دری در دیدار با یکی از مسئوالن سازمان گسترش و نوسازی صنایع
مأموریت ایجاد مقدمات طرح  GTLدر ایران را پذیرفت .این پروژه از سوی مرحوم
ترکان ،رئیس وقت سازمان ایدرو به ایشان سپرده شد .طرح  GTLدر واقع طرحی بود
که ارزش افزودۀ چندبرابری به مخازن گازی کشور را برمی گردادند .فرض کنید قیمت

گاز حدود به ازای هر مترمکعب در حد چند سنت است که دولت به
بخش خصوصی میفروشد .اگر گاز به فرآوردههای GTLیعنی بنزین
و گازوئیل تبدیل شود ،قیمت آن به چندین دالر میرسد که ارزش
افزودۀ چندبرابری ایجاد میکند.
از آنجا که این طرح بسیار مهم بود ،مرحوم ترکان هم آن را پسندید
و وظیفۀ اجرای آن را نیز به ایشان سپرد .اعتماد ترکان به دی دری
و طرح وی تا حدی بود که قراردادی سهساله برای فاز آزمایشگاهی
این فرایند با او بسته شد و بودجهای را به آن اختصاص داد.
آن زمان دی دری و همکارانش که تعدادشان زیاد هم نبود،
آزمایشها و مطالعات خود را در زیرزمین خانۀ شخصی او انجام
میدادند و از ابتدای سال  ،۷۹دی دری یک ساختمان جنب منزل
خود رهن کرد و کار ادامه یافت .در واقع از اردیبهشت ماه سال ۷۹
تحقیقات عملیاتی دی دری و تیم سرو کلید خورد.
هرچند شرکت سرو امروز با ساخت کاتالیست هایش شناخته
میشود ،اما جریان ورود سرو به حوزۀ کاتالیست از مسیر GTL
می گذرد ،به طوری که قلب این پروژه ،کاتالیست دانسته می شود.

اما زمانی که کار پروژه  GTLشروع شد ،تمام تأمینکنندههای
کاتالیست اعالم کردند که ایران تحریم است و براساس خواست
آمریکا ،کشورهای دیگر در فرآیند ساخت ( GTLاز صفر تا صد)
حق هیچ کمکی را به ایران نداشتند .در واقع اصلیترین دلیلی
که دکتر دی دری و همراهانش وارد فرآیند بومیسازی کاتالیست
شدند ،تحریمها بود که بهراستی حوزۀ بسیار پیچیدهای هم بود.
در همان دو تا سه سال اول ،برای فرآیند  GTLحدود ۷۰نوع
کاتالیست را در مقیاس آزمایشگاهی سنتز کردند که خیلی از آنها
موفق نبودند؛ چراکه در فرآیند کاری سعی و خطا زیاد است و باید
آزمایشات بسیار تکرار شود تا با آزمون و خطا به کاتالیست مطلوب
فرایند دست پیدا کرد .اما این تیم در همان سال اول و با یکسوم
بودجه ،در فاز آزمایشگاهی 45 ،کاتالیست را با موفقیت ساختند.
قرار بود این همکاری ادامهدار باشد ،اما مقارن با جدایی آقای ترکان
از ایدرو ،کار نیمهتمام ماند.
تیم سرو ،همزمان با پیشبرد احداث  3طرح پایلوت  GTLدر کشور
که هر کدام نسبت به واحد قبلی از ویژگی های فرآیندی خاص
خودش برخوردار بود ،فعالیت در حوزۀ دست یابی به دانش
فنی کاتالیست های مصرفی در حوزۀ پتروشیمی،
پاالیشی و فوالد را نیز فراموش نکرده بود.
در حوزۀ کاتالیست ،اولین تولیدات سرو که
در سال ۸۱انجام شد ،ساخت چند دستگاه
تولید کاتالیست ،تجهیز یک خط تولید،
تهیۀ مواد اولیه بر اساس دانش
کسب شده ،منجر به ساخت و تولید
اولین نمونه بچ های کاتالیستی شد.
اتاق کنترل پایلوت  -طرح  GTLسال 1384
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برداشته شد ،دوباره به سرو پیشنهاد دادند که مجدد نیز همزمان با
تحریمهای جدیدی همراه شد و در ارتباط با همین موضوع ،آمریکا
نیز بخشی از سهام این شرکت انگلیسی را خریداری نمود.
فاز دوم ،تأسیس و گسترش فعالیت های شرکت سرو

کاتالیست های ریفرمینگ اولیه با بخار آب برای فرآیندهای اوره،
آمونیاک نخستین کاتالیستی بود که شرکت سرو آن را تولید کرد.
اقدامات الزم برای اخذ گواهی های عملکردی از پژوهشگاه صنعت
نفت ایران و معرفی آن به مجتمع های مصرف کنندۀ کاتالیست در
دستور کار قرار گرفت.
در یک سمینار ،نمایندۀ شرکتی انگلیسی و تولیدکنندۀ کاتالیست،
دربارۀ یکی از کاتالیست های خود در طول همایش صحبت میکرد؛
که نمایندگان شرکت سرو پس از سمینار در مذاکرات با وی،
آمادگی خود را برای همکاری مشترک و انتقال تکنولوژی به ایران
مطرح کردند .اما در پاسخ ایشان گفتند دانش ایرانیان حتی به
نقطهای نرسیده که بتوانید دانش کاتالیست را درک کنید .در آن
زمان این جمله ای نبود که بخواهد ایمان و عظم راسخ سرو را
نسبت به این هدف کم رنگ کند .در اینجا تنها به این نکته بسنده
می کنیم که چند سال بعد همان شرکت که از همکاری با سرو سر
باز زد ،با دیدن رشد سرو ،پیشنهاد افتتاح شرکت مشترک داد؛ اما
این موضوع به تحریمهای اول خورد .و در مقعطی که تحریم  ها
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دکتر دی دری با هدف رفع وابستگی ایران به این حجم از واردات
کاتالیست ،فعالیت های خود را رسماً با نام شرکت توسعه صنایع نفت
وگاز سرو در سال  ۸۳به ثبت رساند .این نام نشان دهندۀ اهداف
بزرگی بود که در آن زمان در ذهن مؤسسان شرکت شکل گرفته بود؛
توسعه ای به وسعت صنایع نفت و گاز و در حوزه تکنولوژی های نو.
پیر ِو قراردادهای کاتالیست GTL1001 ،و  GTL1002و طرحهای

توسعهای ،رقم قراردادها و حجم تولیدات افزایش یافت .از این رو
باید یک شخصیت حقوقی تعریف میشد که قراردادها حالت رسمی
به خود می گرفت و فعالیت های حوزۀ کاتالیستی نیز با آن نام ادامه
پیدا می کرد .از این رو شرکت سرو تأسیس گردید.
سرو در سال  86در نمایشگاهی در حوزۀ نفت و گاز شرکت کرد .در
آن زمان آقای مهندس نعمت زاده معاون وزیر نفت در شرکت ملی
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران بود که با کار شرکت سرو
آشنا شد .در همان زمان مؤسس شرکت به سراغ شرکت پاالیش و
پخش رفت و به آنها گفته بود موفق به ساخت کاتالیست شده است.
ادعایی که با توجه به خاص بودن کاتالیست در جهان ،کمی غیرقابل
باور بود .به همین خاطر این مجموعه پس از راستی آزمایی های
فراوانی به تیم دکتر دی دری اعتماد کرد .اما نعمتزاده که با تیم سرو
در نمایشگاه آشنا شده بود ،پس از تأیید نمونه کار آنها ،دستور داد

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران با توجه به اخذ تأییدیه های
عملکردی شرکت سرو کاتالیست آنها را
خریداری کند .در این بین در سال 87
نیز کاتالیست ریفرمینگ اولیه با بخار آب
در واحد آمونیاک  1پتروشیمی شیراز،
بهعنوان نخستین کاتالیست تولید داخل
در صنعت پتروشیمی بارگذاری شد .و این
سرآغازی بود برای پایه  گذاری صنعت نوین
کاتالیست کشور.
پس از طی کردن مدت زمان عملیاتی و
استفاده از کاتالیست ،یکی از مدیران ردهباال
در پتروشیمی شیراز گفت کاتالیست سرو
حتی تا  5درصد بیشتر از نمونۀ خارجی
که سابقۀ تولید بیش از  ۱۰۰سال در حوزۀ
کاتالیست دارد ،فعالیت باالتری داشته است.
به موازات آن ،شرکت سرو مأموریت تولید
و تأمین  200تن کاتالیست ،برای رفع نیاز
 5سال پاالیشگاه کشور را از سوی شرکت
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی
ایران به دست آورد.
این قراردادها قالب حمایت از شرکت های
ایرانی برای خودکفایی را داشت .از این رو
نخستین کارخانۀ تولید کاتالسیت شرکت
سرو رسماً در سال  88افتتاح شد.

در همین زمان اتفاق مهم دیگری
برای شرکت سرو رقم خورد .در همان
نمایشگاهی که نعمتزاده حضور پیدا کرد
و کاتالیست های سرو نظرش را جلب کرد،
فوالد خوزستان نیز از نمایشگاه بازدید
کرد و درخواست کاتالیست داد .شرکت
سرو همکاری خود را با فوالد خوزستان
نیز آغاز کرد و در سال  ،88فاز تحقیقات
با هدف تجاری سازی روی کاتالیست
احیای مستقیم آهن با بارگذاری میدانی
کاتالیست تولید سرو در مجتمع فوالد
خوزستان انجام شد.
حال دیگر شرکت سرو در مسیر توسعه
و پیشرفت قرار گرفته بود و قراردادهای
جدیدی میبست و کمکم در کشور شناخته

میشد .در سال  ،89طرح  GTLشرکت نفت
و گاز سرو که دلیل اصلی رفتن این شرکت
به سمت ساخت کاتالیست بود ،برگزیدۀ
جشنوارۀ خوارزمی شد .یک سال بعد و
در سال  90نیز ،پایلوت پاالیشگاهی GTL
با ظرفیت برداشت محصوالت به میزان 3
بشکه در روز ،بهعنوان تنها مرجع احداث
پاالیشگاه  GTLدر ایران بهرهبرداری شد.
همچنین تولید انبوه و صنعتی کاتالیست
احیای مستقیم آهن در ایران نیز در این
سال و توسط شرکت نفت و گاز سرو به
وقوع پیوست.
ادامه این مطلب در شمارۀ آتی فصل نامۀ
سرو ماندگار به چاپ خواهد رسید.
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مقـاله علمـی

دکتر محمد پیمانی

کارشناس ارشد مهندسی تحقیقات ،شرکت نفت و گاز سرو

جاذبهای اکسید روی ،کبدی در کالبد رآکتورها
(بخش دوم)
و ریفرمرهای صنعتی

همانطور که در بخش اول این مقاله بیان شد،
از جاذبهای حاوی اکسیدهای فلزی مانند آهن،
مس ،روی و یا ترکیب آنها بهطور معمول در فرایند
حذف سولفید هیدروژن از مخلوط هیدروکربنهای
گازی با بهکارگیری فرایند جذب سطحی استفاده
میشود .این فرایند شامل جذب سطحی سولفید
هیدروژن ،توسط اکسیدهای فلزی فعال و تبدیل
آنها به سولفیدهای فلزی مانند سولفید روی
است .در میان اکسیدهای فلزی ZnO ،باالترین
ثابت تعادل را برای سولفیداسیون و بازده باالی
حذف  H2Sبه زیر  1ppmدارد و بیشترین کاربرد
را در صنایع مختلف پاالیشگاهی ،پتروشیمی و
فوالدی داراست .در ادامۀ مقاله به بررسی انواع
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پارامترهای عملیاتی تأثیرگذار روی میزان ظرفیت جذب و استحکام اکسید روی
میپردازیم و همچنین استفاده از پروموترها و گریدهای جدید اکسید روی نیز معرفی
خواهد شد.
در این شماره از فصلنامۀ سرو ماندگار به ادامۀ این مقاله به قلم آقای دکتر محمد
پیمانی ،کارشناس ارشد مهندسی تحقیقات شرکت نفت و گاز سرو ،با رویکرد بررسی
عوامل مؤثر بر کارایی جاذب اکسید روی میپردازیم.
عوامل مؤثر بر کارایی جاذب اکسید روی

اکسید روی با فرموالسیون مناسب باید دارای فعالیت و ظرفیت جذب باالی گوگرد
باشد .همچنین جاذب باید استحکام کافی برای مقاومت در برابر تنشهایی داشته
باشد که در حین جابهجایی ،بارگیری و بهرهبرداری بر آن اعمال میشود .روابط
درونی پیچیدهای بین این پارامترها وجود دارد .فعالیت و ظرفیت جذب گوگرد تابعی
از مساحت سطحی و توزیع اندازۀ حفرههای جاذب اکسید روی است .اگر حفرهها
بسیار ریز باشند ،با جذب سولفید هیدروژن مسدود میشوند و ظرفیت جذب کاهش
سطح در دسترس برای جذب بسیار
خواهد یافت .اگر تخلخلها بسیار بزرگ باشند،
ِ

کمتر خواهد بود و ظرفیت جذب گوگرد به میزان چشمگیری
کاهش مییابد .استحکام جاذب وابسته به نحوۀ شکلدهی جاذب در
حین ساخت است .هرچه میزان فشردهسازی بیشتر باشد ،مساحت
سطحی و میزان تخلخل کمتر خواهد بود .از این رو هنگام طراحی
جاذب باید نسبت مناسبی بین خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی
و جاذبی برقرار شود .بهطورکلی از عوامل مؤثر بر کارایی جاذب
گوگردزدا میتوان به اندازۀ ذرات جاذب ،شکل جاذب ،دانسیتۀ توده،
استحکام شکست ،درصد  ،ZnOمساحت سطحی ،ظرفیت جذب
گوگرد و حجم حفرهها اشاره کرد.
الف) اندازۀ ذره
اندازۀ ذره تا حدودی بر کارایی جاذب مؤثر است .در ذرات کوچکتر
میزان جذب باالتر است ،اما استحکام شکست جاذب کمتر است.
عالوه بر این موارد ،میزان افت فشار باالتر و امکان فشردهتر شدن
بیشتر بستر جاذب نیز وجود دارد .بنابراین باید حد بهینهای بین
افت فشار و اندازۀ جاذب در نظر گرفت .آزمایشها نشان میدهند
که قطر  4mmاندازۀ بهینه برای دستیابی به حداکثر کارایی است.
برخی مصرفکنندهها بهمنظور کاهش افت فشار ،جاذبهای با قطر
 5mmرا ترجیح میدهند.
ب) شکل جاذب
جاذبهای گوگردزدا در سه شکل کروی ،استوانهای و گرانول
موجودند .بهتر آن است که جاذبها شکل یکنواختی داشته باشند
(کروی یا استوانهای) .در این میان شکل استوانهای به دلیل قطر
یکنواخت آن ترجیح داده میشود ،درحالیکه در حالت کروی،
قطر قطعات جاذب در محدودۀ مشخصی تغییر میکند .بهطورکلی
از مزایای جاذبهای با شکل استوانهای میتوان به بارگذاری

یکنواختتر ،الگوی جریان گازی یکنواخت ،کانالیزه نشدن گاز درون
بستر جاذب و افت فشار کمتر اشاره کرد .همچنین اگر تفاوت رنگ
(کمی زرد) بین جاذبهای مختلف مشاهده شود ،ممکن است ناشی
از خلوص مواد استفادهشده و دمای نامناسب کلسیناسیون در حین
فرایند ساخت جاذب باشد.
ج) دانسیتۀ توده
به دالیلی هرچه دانسیتۀ تودۀ جاذب بیشتر باشد ،عملکرد و کارایی
آن باالتر است .ازجمله این دالیل میتوان به فراهم شدن پارامترهای
طراحی بهتر برای جاذب ،امکان بارگذاری مقدار بیشتر جاذب (از
لحاظ وزنی) ،ظرفیت جذب باالتر و دورۀ کاری طوالنیتر اشاره
کرد .بهطور معمول دانسیتۀ توده برای این جاذبها در حدود
 1/25±%10 kg/litاست.
د) استحکام شکست
استحکام شکست نشاندهندۀ استحکام فیزیکی ساختار کریستالی
جاذب است و هرچه استحکام باالتر باشد ،برای بهرهبرداری مناسبتر
است .معموالً استحکام به درصد  ZnOو نوع بایندر مورداستفاده بستگی
دارد .میزان استحکام شکست در حین بارگذاری و برای سرویسدهی
طوالنیمدت بستر ،بسیار مهم است .استحکام شکست مستقیماً بر افت
فشار ( )∆Pمؤثر است ،زیرا استحکام شکست کمتر ،به افزایش افت فشار
میانجامد .برای این نوع جاذب حداقل استحکام شکست 5kgf/cm2
پیشنهاد میشود .اختالف در استحکام و مقادیر شکست جاذبهای
مختلف ممکن است ناشی از خلوص مواد استفادهشده در ساخت جاذب
و همچنین فرایند شکلدهی جاذب باشد.
ه) درصد ZnO
اغلب تولیدکنندههای جاذب گوگردزدا درصد اکسید روی باالتر از
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 %90را پیشنهاد میدهند .مقدار  ZnOباالتر میتواند سبب افزایش
ظرفیت جذب شود .مقدار  ZnOبسیار باال ( ،)%99میتواند به
کاهش استحکام شکست و افزایش افت فشار بینجامد .همچنین
درصد باالی اکسید روی در فرموالسیون جاذب ممکن است تخلخل
کم در جاذب ایجاد کند و در نهایت بر کارایی جاذب تأثیر منفی
بگذارد .بنابراین در اکثر جاذبهای گوگردزدا درصد  ZnOکمتر از
 %99و باالتر از  %90است.

بر زمان تماس گاز با سطح جاذب است .ارتباط بین سرعت فضایی
و میزان جذب گوگرد در شکل  2نشان داده شده است .همانگونه
که مشاهده میشود ،با افزایش سرعت فضایی گاز ،به دلیل کاهش
در زمان ماند و تماس گاز روی سطح جاذب ،ظرفیت جذب گوگرد
کاهش مییابد.

و) مساحت سطحی
هرچه مساحت سطحی بیشتر باشد ،سطح تماس گاز با جاذب
افزایش مییابد و در نتیجه ظرفیت جذب جاذب بیشتر میشود.
بنابراین طراحی میزان تخلخل برای بهبود نفوذپذیری گاز در
درون جاذب مهم است .بهطور معمول مساحت سطحی جاذبهای
گوگردزدا در حدود  30 m2/grاست.
ز) ظرفیت جذب گوگرد
با توجه به آنکه جاذب  ZnOبراساس جذب شیمیایی سولفید
هیدروژن روی جاذب عمل میکند)، (ZnO + H2S = ZnS + H2O
براساس محاسبات ظرفیت جذب تئوری برای جاذب حاوی 100
درصد  ZnOبرابر با  %39/4و برای جاذب حاوی  95درصد ZnO
برابر با  %37/4است.
ی که دمای
گفتنی است در بهرهبرداری واقعی ،ظرفیت جذب هنگام 
بهرهبرداری باالتر از  350 oCباشد ،حدود  %30است .جاذب با مقدار
 ZnOباالتر ،ظرفیت جذب باالتری دارد .بهطورکلی ظرفیت جذب
تابعی از دما ،فشار ،سرعت و شکل رآکتور است .دما تأثیر شدیدی بر
فعالیت جاذب دارد که این موضوع در شکل  1نشان داده شده است.
سرعت فضایی گاز بر درجۀ جذب مؤثر است ،که به دلیل تأثیر آن

28

شکل  :1جذب گوگرد برحسب تابعی از دما.

شکل  :2ظرفیت جذب گوگرد برحسب تابعی از سرعت فضایی.

ارتباط بین جذب و فشار پیچیدهتر است .با افزایش فشار کاری،
فشار جزئی سولفید هیدروژن افزایش مییابد ،اما سرعت خطی و
میانگین مسیرهای آزاد کاهش پیدا میکند .شکل  3نشان میدهد
که کاهش فشار در دمای ثابت ،سبب کاهش ظرفیت جذب گوگرد
میشود .البته در فشارهای کاری که ریفرمرهای احیای مستقیم
صنایع فوالدی کار میکنند ،تأثیر فشار بر ظرفیت جذب گوگرد
ناچیز است.
نتایج آزمایشگاهی نشان میدهد که جذب سولفید هیدروژن
گاز ورودی توسط اکسید روی ،فرایندی است که با نفوذ محدود
میشود و بیشترین بازدهی جذب در سرعتهای خطی باالتر گاز به
دست میآید .در میان کلیۀ پارامترهایی که پیش از این گفته شد،
بیشترین بازدهی میتواند با استفاده از دو مخزن (بستر) بهصورت
سری به دست آید .این آرایش مخازن زمانی مناسب است که دو
محفظه به گونهای طراحی شده باشند که موقعیت آنها بتواند تغییر
کند ،به نحوی که یک مخزن در حال تخلیه و بارگیری باشد و
مخزن دیگر در حال بهرهبرداری.

این طراحی هزینۀ سرمایهگذاری را افزایش چشمگیری میدهد ،اما
در واحدهایی که میزان گوگرد گاز ورودی باالست ،این مورد به دلیل
افزایش میزان بهرهوری جذب و نیز کاهش تعداد زمانهای توقف
واحد ،توجیهپذیر است .این مورد در شکل  4نشان داده شده است.

شکل :4استفاده از دو مخزن برای دستیابی به بهرهوری باالتر
جاذب گوگردزدایی.

ح) پارامترهای بهرهبرداری
ازجمله پارامترهای بهرهبرداری واحد گوگردزدایی میتوان به دما،
سرعت فضایی گاز ،مقدار بخار آب ،فشار ،مقدار گوگرد ورودی و
طراحی رآکتور اشاره کرد .برای رسیدن به بهترین کارایی جاذب،
توصیه میشود دمای کاری تا  375 oCافزایش یابد .برای حذف
 H2Sو سایر ترکیبات سولفوردار (عمدتاً  )COSبا جاذب  ،ZnOنباید
شکل  :3ظرفیت جذب گوگرد برحسب تابعی از فشار.

در رنج دمایی  170-180 oCکارکرد؛ زیرا در این دما ZnO ،مطابق
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با واکنش  ،1در حضور  CO2بهصورت جزئی به کربنات روی تبدیل
میشود:
)ZnO + CO2 = ZnCO3 (1

 ،ترکیبات  ZnCO3تجزیه شده و ZnO

در دماهای باالتر از 280 oC
مجددا ً ایجاد میشود .این فرایند تجزیه ممکن است سبب خرد
شدن جاذب شود؛ بنابراین توصیه میشود از سیستم گوگردزدایی
در دماهای باالتر از  300 oCاستفاده شود .در نسبت مولی بخار آب
به گاز برابر  ،0/2ظرفیت جذب گوگرد در مقایسه با گاز خشک کمتر
و در حدود  %80خواهد بود.
)ZnS + H2O = ZnO + H2S (2

کارایی جاذب گوگردزدایی وابسته به درصد  ZnOیا تن  ZnOبر
مترمکعب جاذب است ،زیرا کل  ZnOهمواره برای تماس با گاز
در دسترس نیست .همچنان که گاز حاوی گوگرد ( )H2Sاز سطح
جاذب عبور میکند ،الیۀ سطحی  ZnOبا سولفید هیدروژن واکنش
میدهد .عامل کنترلکنندۀ سرعت واکنش گوگردزدایی ،نفوذ گاز
درون جاذب است که باعث میشود  ZnOدرون جاذب بسیار آهسته
واکنش دهد و این به دلیل فرایند نفوذ بسیار آهستۀ گاز درون
ی که کل  ZnOدر واکنش شرکت
جاذب است .این فرایند تا زمان 
کند ،ادامه مییابد .از این رو در بستر رآکتور پرشده با اکسید روی
چهار ناحیه مشاهده میشود که شامل ناحیۀ اشباعشده (کل ZnO
به  ZnSتبدیل شده است) ،ناحیه نفوذ جامد (سولفور به مرکز جاذب
انتقال یافته است) ،ناحیۀ نفوذ گاز است که بیشتر واکنش در آن
اتفاق میافتد و ناحیۀ جاذب تازه که در این قسمت جاذب عمدتاً
جدید و تازه است.
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مـروری بر مطالعـات انجامشـده روی تأثیـر ترکیب
گاز بـر عملکـرد گوگردزدایی اکسـید روی

همانطور که در بخش قبل اشاره شد ،ترکیب گاز ورودی به جاذب
روی ترمودینامیک جذب تأثیرگذار خواهد بود .در ادامه به بخشی از
فعالیتهای صورتگرفته در این موضوع اشاره خواهد شد.
لو و همکارانش مطالعاتی روی ظرفیت جذب  ZnOدر شرایط
مختلف خوراک و با دمای ثابت  500 oCانجام دادهاند .آنها در
کار خود از جاذب صنعتی ساخت شرکت سودکمی با مشخصات
جدول  1استفاده کردهاند .همچنین از ترکیب گاز %10 H2Sدرون
نیتروژن برای انجام تست بهره بردند و تأثیر افزودن گازهای CO2 ,
 CO, H2Oو  CH4و همچنین  GHSVرا روی ظرفیت جذب و نقطۀ
شروع اشباع شدن بررسی کردهاند.
جدول  :1خواص جاذب صنعتی اکسید روی.
خاصیت

مقدار

میزان محتوای )ZnO (%

ماکزیمم 90

سطح ویژه )(m2/g

50

دانسیتۀ بالک )(g/cm3

1/35

اندازۀ قرص )(mm

4/76

تأثیر  GHSVروی جذب H2S

تأثیــر ســرعت عبــور گاز روی ظرفیــت جــذب و زمــان نشــتی یــا

( breakthroughزمانــی کــه توانایــی و ظرفیــت جــذب  H2Sبــرای
جــاذب تمــام شــده و شــروع بــه ایجــاد پیــک در جریــان خروجــی
میکنــد) بــرای خــوراک حــاوی  1000 ppm ، H2Sدر شــکل 5
نشــان داده شــده اســت.

شکل  :6تأثیر سرعت فضایی روی میزان جذب

(ترکیب گاز CO %8/3 ،H2 %12/2 ،CH4 %32/8 ،H2O %45 :و
.)CO %1/7
تأثیر ترکیب گاز روی جذب H2S
شکل  :5تأثیر سرعت فضایی روی زمان نشتی

(ترکیب گاز CO %8/3 ، H2 %12/2 ،CH4 %32/8 ،H2O %45 :و
.)CO %1/7
همانطور که مشخص است ،با افزایش سرعت فضایی یا GHSV
از  6000 h-1به  ،24000 h-1زمان نشتی از  27/8ساعت به 4/8
ساعت کاهش مییابد .براساس واکنش جذب ،میزان ظرفیت جذب
تئوری برابر با  35/4گرم گوگرد بهازای  100گرم جاذب است و
نتایج نشانداده برای  GHSVبرابر  6000 h-1مقدار ظرفیت جذب
 21/7بوده که حدود  %61مقدار تئوری است .همانطور که با
افزایش سرعت فضایی ،زمان تماس گاز با جاذب کاهش مییابد،
باعث کاهش ظرفیت جذب خواهد شد که در شکل  6نشان داده
شده است.

همانطور که ترمودینامیک واکنش مشخص است ،با افزایش میزان
رطوبت ظرفیت جذب گوگرد جاذب کاهش مییابد .عالوه بر این،
گاز سنتز همیشه مقادیری هیدروژن ،متان CO ،و  CO2خواهد
داشت که تأثیر مخلوط گاز با نیتروژن خالص در شکلهای  7تا 9
نشان داده شده است.

شکل  :7تأثیر ترکیب گاز روی زمان نشتی در  GHSVبرابر .6000
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همانطور که در شکل  7مشخص است ،با افزودن CH4 , CO, CO2

و  H2به گاز ورودی زمان نشتی از  1470دقیقه به  1660دقیقه
افزایش یافته است .بهمنظور بررسی دقیقتر هر یک از این گازها
مقدار  GHSVرا برابر با  12000گرفته و تأثیر آنها در گاز مرطوب
را بررسی کرده که در ادامه اشاره خواهد شد.
تأثیر افزودن  H2روی جذب H2S

شکل  :8تأثیر ترکیب گاز روی زمان نشتی در  GHSVبرابر .12000

شکل  :9تأثیر ترکیب گاز روی زمان نشتی در  GHSVبرابر .24000
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هیدروژن بهعنوان جزء اصلی در گاز سنتز وجود دارد و براساس
مطالعات ساسوکا و همکارانش باعث افزایش واکنش بین  ZnOو
 H2Sدر دماهای باال خواهد شد ،ولی در دماهای پایین واکنش را
کند میکند .مطابق شکل  10افزودن هیدروژن باعث افزایش زمان
نشتی از  550دقیقه به  730دقیقه شده است .براساس مطالعات
قبلی ،مرحلۀ اول واکنش بین  ZnOو  H2Sجذب  H2Sروی سطح
 ZnOاست و عم ً
ال میزان خاصیت بازی سطح  ZnOبسیار مؤثر
است .از طرفی  ZnOیک نیمههادی نوع  nاست و جذب گاز روی
سطح آن وابسته به غلظت الکترونهای روی سطح آن و خاصیت
نیمههادی بودن آن است .افزایش غلظت الکترون سطحی باعث
افزایش خاصیت بازی سطح میشود و جذب گاز اسیدی  H2Sرا
ارتقا خواهد داد و عم ً
ال قدرت گوگردزدایی را افزایش میدهد .گاز
هیدروژن در واکنش گوگردزدایی شرکت نمیکند ،ولی هیدروژن
که بهراحتی روی سطح  ZnOجذب میشود با گرفتن الکترون،
باعث افزایش خاصیت بازی سطح خواهد شد .این افزایش الکترون
سطحی باعث افزایش گوگردزدایی خواهد شد.

تأثیر افزودن  COروی جذب H2S

شکل  :10تأثیر افزودن هیدروژن به گاز ورودی روی زمان نشتی.

تأثیر افزودن  CH4روی جذب H2S
افزودن متان به گاز ورودی ،براساس شکل  ،11تأثیر مثبتی بر
زمان نشتی گذاشته است .زمان نشتی از  550دقیقه به  780دقیقه
افزایش یافته است .دلیل این افزایش ،دقیقاً شبیه به دلیل هیدروژن

افزودن گاز  COبه گاز ورودی ،براساس شکل  12تأثیر بسیاری بر
زمان نشتی گذاشته است .جذب شیمیایی  COروی سطح  ZnOاز
واکنش بین  ZnOو  H2Sممانعت خواهد کرد .این  COجذبشده
سطح اکسید روی را بلوکه کرده و واکنش را کند خواهد کرد .از
طرفی بخشی از  COجذبشده باعث پایداری  ZnSخواهد شد و
ظرفیت جذب کاهش خواهد یافت .از طرفی ،پس از تست ،رنگ
اکسید روی خاکستری شده که نشاندهندۀ تشکیل کربن از واکنش
بودوارد ) (2CO↔CO2+Cروی سطح  ZnOاست .همین تشکیل
کربن روی سطح نیز باعث کاهش واکنش بین اکسید روی و H2S
خواهد شد.

است .جذب متان روی سطح باعث آزاد کردن الکترون شده و بازی
بودن سطح را تحتتأثیر قرار میدهد و میزان جذب را افزایش
خواهد داد.

شکل :12تأثیر افزودن  COبه گاز ورودی روی زمان نشتی.

شکل  :11تأثیر افزودن متان به گاز ورودی روی زمان نشتی.
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آقای فان و همکارانش نیز مطالعاتی روی ظرفیت جذب
در شرایط مختلف خوراک و با دمای ثابت  280oCانجام دادهاند.
آنها در کار خود از جاذب صنعتی ساخت با مشخصات سطح ویژۀ
 4/22 m2/gو حجم حفرههای  32/0 ml/gاستفاده کردهاند و از ترکیب
گاز  H2S 12 g/m3درون نیتروژن برای انجام تست بهره برده و تأثیر
افزودن گازهای  H2O, CO, CO2و  H2را روی ظرفیت جذب و زمان
نشتی بررسی کردهاند.
ZnO

تأثیر افزودن  CO2روی جذب H2S
افزودن گاز  CO2به گاز ورودی در صورتی که خشک باشد و در
محیط رطوبت نباشد ،بهسختی تأثیرگذار است ،ولی زمانی که آب
همراه با  CO2باشد ،این روند کام ً
ال متفاوت است .علت آنکه  CO2در
حالت خشک تأثیر زیادی روی فرایند جذب ندارد ،ناشی از سخت
بودن جذب  CO2روی سطح  ZnOدر بازۀ دمایی آزمایش است.
زمانی که  CO2در کنار بخار آب باشد به علت جذب رقابتی این
دو گاز اسیدی ) H2Sو  (CO2میزان سرعت واکنش کاهش مییابد.
همانطور که در شکل  13مشخص شده ،افزودن  CO2بهسختی
روی زمان نشتی تأثیرگذار است ،ولی شکل نمودار زمان نشتی
اندکی به چپ میل کرده است .البته گزارش شده میزان CO2
موجود در خوراک باالی  %10تأثیر منفی روی زمان نشتی خواهد
گذاشت ،ولی چون عموماً مقادیر  CO2در خوراک کم است ،تأثیر
آن ناچیز است.

شکل  :13تأثیر افزودن  CO2به گاز ورودی روی زمان نشتی.

تأثیر افزودن  H2روی جذب H2S
نتایج تحقیق آقای فان روی افزودن مقدار  5تا  %30هیدروژن
به خوراک در دمای  280oCدر شکل  14نشان داده شده است.
همانطور که مشخص است ،هیدروژن تأثیر مثبتی حتی در دمای
پایین گذاشته و با افزایش غلظت آن میزان تبدیل افزایش یافته
است .علت این پدیده قب ً
ال گفته شد که مربوط به الکترون گیرندگی
هیدروژن H2O ،و  COروی سطح جذبشده است که باعث افزایش
خصوصیت بازی سطح  ZnOمیشود.

شکل  :14تأثیر افزودن  H2به گاز ورودی روی میزان تبدیل
در دمای 280oC

34

.

تأثیر افزودن  H2Oروی جذب H2S
شکل  15میزان تبدیل و زمان واکنش را در مقادیر مختلف آب
نشان داده است .آب در سیستم تأثیر مثبت زیادی در میزان تبدیل
داشته است و با افزایش غلظت آب به  ،%16/9میزان تبدیل افزایش
یافته است .نتایج  FTIRنیز تأکید دارد که وجود واکنشهای
هیدروکسیالسیون روی سطح  ZnOصورت گرفته که خود باعث
افزایش بازی بودن سطح شده و میزان جذب را افزایش داده است.
شکل  :16تأثیر افزودن  CO2به گاز ورودی روی میزان تبدیل در دمای
 280 oCو بدون رطوبت.

شکل  :15تأثیر افزودن  H2Oبه گاز ورودی روی میزان تبدیل در دمای . 280oC

تأثیر افزودن  CO2روی جذب H2S
میزان تبدیل با افزودن  CO2در دو حالت خشک و مرطوب در بازۀ
صفر تا  %20بررسی شده است و به ترتیب در شکلهای  16و 17
نشان داده شده است .همانطور که قب ً
ال اشاره شد ،در حالت خشک،
تأثیر  CO2ناچیز است ،ولی در حالت مرطوب تأثیر آن کاهشی است.

شکل  :17تأثیر افزودن  CO2به گاز ورودی روی میزان تبدیل در
دمای  280oCو همراه با رطوبت.

35

تأثیر افزودن  COروی جذب H2S
میزان تبدیل با افزودن  COروی حذف  H2Sبررسی و در شکل 18
نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،در مقادیر
 COزیر ، %10افزایش  COباعث افزایش سرعت واکنش شده که
مربوط به وجود الکترون روی سطح است ،ولی در مقادیر باالتر از
 %15روند برعکس است که ناشی از نشست کربن حاصل از فرایند
بودوارد است.

شکل  :18تأثیر افزودن  COبه گاز ورودی روی میزان تبدیل
در دمای .280oC
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جاذبهای حاوی پروموتر
براساس محاسبات ترمودینامیکی اکسیدهای فلزی مانند
 Mn, Mo, V, Ca, Sr, Ba, Co, Cuو  Wبرای سولفورزدایی گاز در
دمای باال امکانپذیرند .در ادامه بهطور خالصه ،هرکدام از آنها
توضیح داده خواهد شد.
کبالت :کبالت ،سولفورزدایی را تا ماکزیمم دمای  600°Cو با محصول
 CoSانجام میدهد .در اتمسفر احیای گازی ،کبالت بیشتری بهصورت
فلزی در دماهای باالتر از  300°Cپیدا خواهد شد.
مس :رفتار مس و کبالت شبیه هم است ،اگرچه مس توانایی نگه
داشتن شاخص  %95سولفورزدایی را در دماهای باالی  900°Cدارد.
تحت اتمسفر احیا ،مس بیشتری بهصورت فلزی در بازۀ دماهای
کلی پیدا خواهد شد.
°
آهن :آهن یک مادۀ مناسب برای سولفورزدایی تا دمای 700 C
است .در این دماها Fe3O4 ،به شکل پایدار است و کاهش شدیدی
در سولفورزدایی در حدود دمای  700 °Cبه علت احیای  Fe3O4به
 FeOپدیدار میشود.
منگنز :برای منگنز پایداری اکسیدی و میزان سولفورزدایی در
دماهای باالی  100°Cپیشبینی میشود .در زیر دمای ,400°C
 MnOپایدار است .منگنز پتانسیل سولفورزدایی در بازۀ دمایی را
 600-700oCنشان داده ،درحالیکه اکسید فلزهای موجود که با
 H2Sواکنشپذیرند ،رضایتبخش نیستند.
وانادیوم :تحت اتمسفر احیا V2O3 ،شکل پایدار است و شاخص
سولفورزدایی %100و محصول نهایی  V2S3خواهد بود .در دمای
حدود  650°Cاین ماده ذوب خواهد شد.
Fe, Zn

همانطور که اشاره شد ،هرکدام از این اکسیدهای فلزی در شرایط
عملیاتی خاصی کارایی الزم را دارند و امکان استفادۀ صنعتی از
آنها در هر ترکیب گازی میسر نیست .از طرفی ،از جنبۀ اقتصادی،
اکسید روی همچنان ارزانتر است و در شرایط مختلف میتوان
از آن استفاده کرد .ولی امروزه شرکتهای تولیدکنندۀ جاذب با
ترکیب این فلزات بهعنوان پروموتر با اکسید روی به جاذبهایی با
عملکردهای بهتر دست پیدا کردهاند .برای مثال ،با استفادۀ همزمان

از اکسید مولیبدن و مس در کنار اکسید روی هم میزان جذب H2S

افزایش یافته است و هم با هیدروژناسیون ترکیبات مرکاپتان موجود
در گاز طبیعی ،یک مرحله از فرایندهای پاالیشگاهی کم شده است
و در موارد خاص میتوان از این جاذب استفاده کرد .گروه تحقیقات
شرکت سرو هماکنون مشغول انجام تستهای تکمیلی برای ساخت
جاذبها خاص و ارتقایافته است تا نسلی جدید از این جاذبها را
به بازار ارائه کند.
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گــزارش

تاپسو ،تالشی به قدمت
 80سال برای احیای کرۀ زمین

کاتالیست در حال حاضر در تولید بیش از  %90از تمام
محصوالت شیمیاییـتجاری دخیل است .کاتالیست میتواند
فرایندهای گرانقیمت را ارزانتر کند ،به تأمین غذای گرسنگان
کمک کند ،زبالههای بیارزش را به کاالهای باارزش تبدیل کند
و حتی هوایی را که تنفس میکنیم ،برایمان دلچسبتر کند.
کاتالیست به بخشی ضروری از دنیای مدرن تبدیل شده است .این
در حالی است که  80سال پیش ،هالدور تاپسو ،مردی دانمارکی،
شرکتی جدید بر پایۀ کاتالیست تأسیس کرد .عالقۀ دکتر تاپسو
به شیمی در طول دورۀ مطالعۀ فیزیک او با استاد برجسته ،نیلز
بور ،1در مؤسسهای با همان نام در کپنهاگن افزایش یافت .آنجا بود
که دکتر تاپسو برای اولین بار به پتانسیل کاتالیست پی برد و با
فعالیتهای وسیع خود به این صنعت پا گذاشت.
در این شماره از فصل نامه به سرگذشت شرکت تاپسو می پردازیم.
1. Niels Bohr
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تاپسو و آغاز فعالیت با کاتالیست اسید سولفوریک

در دهۀ 40میالدی ،کاتالیزگری چندان جذابیتی در فرایندهای
شیمیایی نداشت ،اما دکتر تاپسو بر این باور بود که کاتالیزگری
روزی میتواند به نیاز صنعتی عظیم و برآورده نشده ،پاسخ دهد و
درعینحال به جامعۀ بشریت نفع برساند؛ که امروزه شاهد به ثمر
نشستن این ایده هستیم.
در سال  ،1944تنها چهار سال پس از تأسیس این شرکت،
تاپسو اولین محصول خود را به مشتریان تحویل داد و استفاده از
کاتالیست بهمنظور سرعت بخشیدن به تولید اسید سولفوریک را
امکانپذیر ساخت .اولین کاتالیست توسعهیافتۀ تاپسو ،کاتالیست
اسید سولفوریک بود؛ بهطوریکه این شرکت اولین فناوری آمونیاک
خود را در دهۀ  1940راهاندازی کرد .این محصول که اولین نسل از
سری کاتالیست های  VKتاپسو بود ،در آن زمان ساخته شد .اولین

واحد آمونیاک با تکنولوژی تاپسو پس از جنگ جهانی اول در شهر
شوپینگ سوئد با ظرفیت تولید  30تن در روز تأسیس شد.
در سال  ،1958هالدور تاپسو مزرعهای به نام  Linderupgaardدر
فردریکسون خریداری کرد؛ جایی که امروزه یکی از کارخانههای
تولید کاتالیست این شرکت در آن قرار دارد.
در آن دوران جهان تغییرات چشمگیری کرده بود ،اما دیدگاهی
که دکتر تاپسو شرکت خود را بر پایۀ آن تأسیس کرده بود ،یعنی
بهره بردن از پتانسیل کاتالیست و نتایج علمی و استفاده از آنها در
صنعت ،همچنان پابرجا بود.
دکتر تاپسو معتقد است که شرکت تاپسو ساختار تصمیمگیری
خاصی برای مسائل حیاتی کرۀ زمین شامل کشاورزی ،سوخت سبز
و هوای پاک دارد و همین امر آنها را در مقایسه با دیگر شرکتها
در تصمیمگیری و عمل متمایز میکند.
بنیانگذار 97سالۀ این شرکت در پاسخ به این سؤال که تفاوت
شرکت تاپسو با سایر رقبا چیست ،اذعان داشت« :اگر در فرایندهای
کاتالیستی مهم و ضروری در کارخانهتان نیاز به کمک دارید،
میتوانید مستقیماً با من یا پسرم ،هنریک تماس بگیرید تا ما
بهسرعت راهحلی برای آن ارائه دهیم».
امروزه ،هالدور تاپسو طیف وسیعی از کاتالیست های تبدیل فرایندی
را ارائه میدهد .دکتر تاپسو در گفتوگویی اذعان داشت« :پس از
جنگ جهانی دوم ،همکاریهای بینالمللی ما گسترش یافت و ما
توانستیم در خارج از مرزهای دانمارک فعالیتهای مهمی را انجام
دهیم .بهطوری که فعالیتهای ما در هند و خاورمیانه از اهمیت
ویژهای برخوردار است .ما با توسعۀ تکنولوژی کودهای کشاورزی،
در تأمین غذای بیش از یک میلیارد نفر نقش داریم».
یکی از علتهای اصلی تمرکز هالدور تاپسو روی کاتالیست ناهمگن،

توانایی توسعۀ فرایندهای گزینشی است .بهطوری که یکی از مزایای
اصلی این فناوریهای کاتالیستی ،امکان دستیابی به راندمان و
انتخابپذیری باالست.
دکتر تاپسو میگوید« :سی سال پیش ،صنعت روی این موضوع
تمرکز نداشت ،اما با افزایش جمعیت جهان ،امروزه این امر
ضروری است .از آنجا که ما منابع محدودی داریم ،باید از آنها به
کارآمدترین نحو استفاده کنیم و این یکی دیگر از دالیل تمرکز ما
بر کاتالیست ناهمگن بود .ما با درک کامل چگونگی فعل و انفعاالت
مولکولها با کاتالیستها در فرایندهای شیمیایی توانستهایم راندمان
تکنولوژیهای بر پایۀ کاتالیست را به بهینهترین حالت برسانیم و
تکنولوژیهای جدیدی را بر پایۀ فرایندهای شیمیایی به صنعت
معرفی کنیم».
خاورمیانه

ماجرای این شرکت در خاورمیانه به اوایل دهۀ  ،1960دقیقاً پس از
استقالل کویت در فوریۀ  1961بازمیگردد .دکتر تاپسو میگوید:
«چند روز پس از استقالل کویت در تاریخ  25فوریۀ  ،1961من
برای انجام کارهایی به این کشور دعوت شدم .بخشی از کار من در
کویت سیاسی بود ،درحالیکه بخش دیگر شامل مشاورۀ فنی در
برنامهریزی پیشرفته در بخش نفت و گاز ،بهمنظور توسعۀ آیندۀ
این بخش بود.
دانمارک اولین کشوری بود که استقالل کویت را به رسمیت
شناخت و راه را برای مشارکت ما در پروژههای مختلف در این
کشور هموار کرد .در آن زمان شرکت نفت کویت تا حد زیادی به
دستور شرکتهای  BPو  Gulfاداره میشد و از من درخواست شد
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که عملکرد این شرکت را بهبود ببخشم».
اولین مشارکت شرکت هالدور تاپسو در کویت مربوط به تبدیل گاز
طبیعی به کود و سپس سایر مواد شیمیایی بود .برای این منظور،
دولت شرکت  PICرا تأسیس کرد.
«این فرصتی برای کویت بود تا یک پاالیشگاه بسازد ،زیرا سود
حاصل از محصوالت پاالیششده در مقایسه با صادرات نفت خام
عالی بود .از آن زمان ،شرکت ما در ساخت پاالیشگاه جدید در این
منطقه مشارکت کرد و توانستیم اولین پاالیشگاه را بسازیم .ما همین
رویکرد را در عربستان سعودی و عمان نیز ادامه دادیم و پس از دو
سال و تکمیل پروژهها ،بهرهبرداری این مجتمع به کمک نیروهای
بومی انجام شد».
نوآوریهای آینده

استفاده از فناوری نانو به شرکت تاپسو اجازه داد به فکر نسل
جدید کاتالیستها ،راههای جدید کاهش مصرف انرژی و معرفی
فناوریهای سوخت پاک بیفتد.
دکتر تاپسو میگوید« :اکنون ما کاتالیستها را بهتر درک میکنیم
و حتی اگر چیزی به پیچیدگی نفت را با هزاران ترکیب در حال
واکنش در نظر بگیرید ،میتوانیم پیچیدگیها را در سطح مولکولی
و اتمی درک کنیم و از این بینش برای نوآوریهای صنعتی جدید
استفاده کنیم .این کاتالیستها همیشه وجود خواهند داشت ،زیرا
آنها اجزای حیاتی برای همۀ واکنشها در بسیاری از صنایع
مختلف هستند».
از طرفی ،شرکت تاپسو رویای توسعۀ کاتالیست های جدید با
استفاده از انرژی خورشیدی را در سر دارد .دکتر هالدور تشریح
کرد« :کلروفیل کاتالیستی است که جهان برای مقابله با مشکل
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دیاکسید کربن از آن استفاده میکند ».با استفاده از ویژگی
بوکارها و فرایندهای جدیدی
کلروفیل ،این شرکت قصد دارد کس 
را توسعه دهد.
وی افزود« :شاید بتوان امیدوار بود که کاتالیست های بهتری برای
فتوسنتز ساخته شود .این موضوع ممکن است به کاهش غلظت
روبهرشد دیاکسید کربن در اتمسفر کمک کند ،اما باید واکنشهای
بسیار پیچیدهای را که هنوز هم درک نشدهاند ،در نظر گرفت .به
موازات این رویکرد ،ما تحقیقات دیگری را در دست داریم که در آن
کاتالیست میتواند به ادغام انرژیهای جدید و تجدیدپذیر در جامعه
کمک کند».
عالوه بر توسعۀ کاتالیست های جدید ،این شرکت بر حرفۀ پیل
سوختی متمرکز بوده و هدف آن تبدیل مواد اولیه مانند گاز طبیعی
به برق است .دکتر تاپسو میگوید« :پیلهای سوختی در مقایسه
با نیروگاههای دیزلی و زغالسنگی ،کارایی انرژی باالتری دارند.
بهطوری که میتوان بهرهوری انرژی را به ترتیب از  %30و  %40با
پیلهای سوختی به حدود  %60هم افزایش داد».
تاپسو مسیر توسعه را برای نجات زمین در پیش گرفته است و
بر این باور است که میتوان جهان را به جایی زیباتر برای زیستن
تبدیل کرد.

فصلنامۀ سرو ماندگار ،یک ساله شد!

مه محم
ی
ندس ود رضا ی

مدیرمسئول فصل نامۀ سرو ماندگار

سرو ماندگار با رویکردی علمی و تجربی در جهت اشاعۀ فرهنگ
استفاده از کاالهای با کیفیت ایرانی در صنعت کاتالیست شکل گرفته
است .اکنون نشریۀ سرو ماندگار پس از یک سال فعالیت و انتشار پنج
شماره ،به عنوان پل ارتباطی بین کارشناسان ،متخصصان و مدیران
صنایع مصرف کنندۀ کاتالیست و شرکت نفت و گاز سرو شناخته
می شود .تاکنون در این پنج شماره افتخار حضور و مصاحبه با مدیران
و متخصصان متعددی را از صنایع مختلف پتروشیمی ،پاالیش نفت
و فوالد داشتهایم .این موضوع سبب میشود تا دانش و سطح تعامل
متخصصان این حوزه افزایش یافته و با به اشتراک  گذاری تجربیات
کاتالیستی و فرآیندهای کاتالیستی ،زمینه ای را فراهم آوریم تا عمق
ارتباطات صنایع مصرف کننده و تولیدکنندۀ کاتالیست افزایش یابد.
اکنون فصل نامۀ سرو ماندگار توانسته است فرصتی را فراهم آورد

تا فعاالن حوزۀ کاتالیست بتوانند دغدغه های خود را نسبت به این
محصوالت استراتژیک بیان کرده و با اشتراک گذاری تجربیات خود
به بومی سازی کامل این صنعت کمک شایان و مؤثری نمایند.
از آنجا که ما در مجموعۀ نفت و گاز سرو به کیفیت محتوای
تولید  شده در فصل نامه اعتقاد راسخی داریم ،از این رو یقین داریم
با گذشت زمان و ادامۀ روند فعالیت فصل نامه ،شاهد توسعه و بهبود
در این زمینه خواهیم بود .ما امیدواریم تا با در کنار هم قرار گرفتن
صاحب نظران ،پژوهشگران و متخصصین صنعت کاتالیست بتوانیم
بر غنای فصل نامه بیفزاییم .تمام تالش ما این است که فاصلۀ بین
تولیدکننده و مصرفکننده را کم کنیم و این نشریه پلی برای نشر
افکار کاتالیست باشد.
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مصاحبه اختصاصی

مهندس محمد رشکائی اردکانی

معاونت فناوری و توسعه شرکت فوالد ارفع

اجرای موفق طرح افزایش ظرفیت ارفع باعث
جهش تولید آهن اسفنجی در کشور میشود/
تولیــد داخلــی کاتالیســت احیــای مســتقیم توســط شــرکت
ســرو ،پــروژهای اســتراتژیک و ملــی بــود!

محمد شرکائی اردکانی ،فارغالتحصیل
دانشکدۀ مهندسی صنایع و سیستمهای
دانشگاه صنعتی اصفهان است که از سال ۱۳۸۷
تاکنون در صنعت فوالد فعالیت دارد و طی ۱۱
سال اخیر با شرکت آهن و فوالد ارفع همکاری
دارد .ایشان از سال  ۱۳۹۷بهعنوان مدیر احیای
مستقیم در شرکت ارفع فعالیت داشته و اخیرا ً با
تصمیم آقای محمدی ،مدیرعامل شرکت آهن و
فوالد ارفع ،در سِ مت معاونت فناوری و توسعه
مشغول به ادامۀ فعالیت است .گفتوگوی
اختصاصی فصلنامۀ سرو ماندگار با وی را با هم
میخوانیم.
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ً
لطفا در ابتدا به صورت اجمالی شرکت آهن و فوالد
آقای شرکائی

ارفع را معرفی بفرمایید.

شرکت آهن و فوالد ارفع در سال  ۱۳۸۳بهعنوان شرکت سهامی خاص و با موضوع
اصلی ایجاد کارخانجات آهن و فوالدسـازی و واحدهای مربوطه در راستای پیشبرد و
گسترش معادن و صنایع معدنی ایران تأسیس شده است .در سال  ۱۳۹۲به شرکت
سهامی عام تغییر ماهیت حقوقی داد و همزمان نیز با نماد معامالتی «ارفع» در
فهرست شرکتهای بازار دوم فرابورس به ثبت رسید .واحد احیای مستقیم شرکت
آهن و فوالد ارفع به ظرفیت  ۸۰۰هزار تن آهن اسفنجی در سال ،در اردیبهشت
ماه سال  ۱۳۹۱به بهرهبرداری رسید و بهرهبرداری واحد فوالدسازی آن به ظرفیت
 ۸۰۰هزار تن بیلت در سال نیز در سال  ۱۳۹۲آغاز شده است .در سال  ۱۴۰۰با

اجرای طرح افزایش ظرفیت ،ظرفیت تولید واحد احیای مستقیم
به یک میلیون و  ۲۰۰هزار تن افزایش یافته است .همچنین
واحدهای جنبی شرکت شامل واحدهای تولید گازهای صنعتی،
واحد بریکتسازی و پست برق است و حدودا ً  1300نفر در حال
حاضر در این شرکت مشغول به کار هستند.
ً
لطفا
در مورد طرح افزایش ظرفیت صحبت کردید،

در این رابطه بیشتر توضیحدهید؟

طرح افزایش ظرفیت واحد احیای مستقیم شرکت آهن و فوالد
ارفع که طراحی و اجرای آن برای اولین بار در دنیا انجام شده است،
مبتنی بر افزایش  %۵۰ظرفیت تولید مدول احیای مستقیم است.
در این طرح ،ظرفیت تولید مدول فعلی که  ۸۰۰هزار تن در سال
است به یک میلیون و  ۲۰۰هزار تن در سال افزایش یافته است.
همچنین هزینۀ ارزی طرح افزایش ظرفیت در حدود  ۲۵میلیون
یورو و هزینۀ ریالی آن  ۲۴۰۰میلیارد ریال است .طراح و ناظر پروژۀ
افزایش ظرفیت شرکت آهن و فوالد ارفع ،شرکت ایریتک است .در
این میان از تجربه و تخصص همکاران در شرکت آهن و فوالد ارفع
و همچنین شرکت فناوران فوالد آبتین که بهعنوان بهرهبردار واحد
فعالیت میکنند و همچنین سایر تأمینکنندگان و مشاوران زبدۀ
صنعت فوالد کشور استفاده شده است.
ویژگی منحصربهفرد طرح افزایش ظرفیت شرکت آهن و فوالد ارفع،
بازدهی بسیار باال نسبت به نرخ سرمایهگذاری و همچنین تغییرات
حداقلی در تجهیزات مدول فعلی است .بارزترین تغییرات مدول
احیای مستقیم در پروژۀ افزایش ظرفیت رکوپراتور جدید ،تغییر
سایز تیوبهای ریفرمر و افزایش دو کمپرسور فرایند و یک سلول

کولینگ تاور جدید به مدول فعلی است .سایر تغییرات انجامشده
یا بسیار جزئی و کمهزینه است یا اینکه از الزامات تعمیرات سرد
واحد احیای مستقیماند که شامل مواردی ازجمله تعویض تیوبهای
ریفرمر ،تعویض کاتالیست های ریفرمینگ و تعمیرات سیستم حمل
مواد و غیره است .همچنین با توجه به بهرهبرداری مناسب واحد
در طول فعالیت 10سالۀ مادول ،تعمیرات نسوز واحد نیز به صورت
حداقلی انجام شده است و بهجز نوسازی نسوز رکوپراتور ناشی از
تغییر طراحی آن ،صرفاً نسوز سقف ریفرمر به دلیل افزایش دمای
باکس ریفرمر نوسازی شده است.
الزم به ذکر است که مادول احیای مستقیم ارفع پس از نزدیک
به  ۱۰سال بهرهبرداری مداوم ،برای اولین بار برای انجام تعمیرات
سرد متوقف شده است .همزمانی انجام تعمیرات سالیانۀ توقف سرد
و توقف افزایش ظرفیت نیز خود باعث افزایش زمان در دسترس
بودن تجهیزات و در نهایت افزایش بهرهوری واحد خواهد شد .دیگر
ویژگی خاص پروژه ،افزایش ظرفیت واحد احیای مستقیم شرکت
آهن و فوالد ارفع ،مدتزمان انجام پروژه در بازۀ زمانی ۴۵روزه (از
توقف تا تولید آهن اسفنجی شامل  ۳۵روز نصب تجهیزات و  ۱۰روز
راهاندازی) است که با توجه به حجم فعالیت تعمیرات و نوسازی،
رکوردی خاص در صنعت فوالد محسوب میشود.
با توجه به تعدد مادولهای استاندارد  ۸۰۰هزار تنی در کشور،
اجرای موفق طرح افزایش ظرفیت شرکت آهن و فوالد ارفع میتواند
باعث جهش قابلتوجه در تولید آهن اسفنجی کشور در حداقل زمان
ممکن شود .ضمن اینکه دانش طرح افزایش ظرفیت واحد احیای
مستقیم شرکت آهن و فوالد ارفع کام ً
ال بومی و ملی است .همچنین
درمورد انتقال تجربۀ طرح افزایش ظرفیت ،خوشبختانه به دلیل تعامل
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و همافزایی شایستهای که در بدنۀ مدیریت صنعت فوالد حاکم است،
خوشبینی مضاعفی از بابت انتقال دانش و تجارب افزایش ظرفیت
وجود دارد و این مهم قطعاً در قالب مستندات فنی و در قالب سیستم
مدیریت دانش تدوین و ارائه خواهد شد .در حقیقت انتقال دانش
پروژۀ افزایش ظرفیت از ابتدای تعمیرات واحد و با حضور حداکثری
تیم مدیریتی و فنی همکاران صنعت فوالد صورت گرفته است.
هماکنون نیز با آغوش باز و سعۀ صدر از تبادل دانش و تجربیات خود
با فعاالن عرصۀ صنعت فوالد استقبال میکنیم.
اگر بخواهید به سیر تصمیمات و تالش مدیران
شرکت ارفع برای حمایت از تولید داخل و

شرکتهای دانشبنیان در زمینۀ کاتالیست اشاره

کنید ،چه مواردی را میتوانید نام ببرید؟

همانطور که گفته شد ،دیدگاه مدیریتی شرکت آهن و فوالد ارفع
از بدو امر برنامهریزی افزایش ظرفیت ،استفاده از کاتالیست ایرانی
به دالیل استراتژیک ،فنی و اقتصادی بود .برای نیل به این منظور،
کارگروه افزایش ظرفیت تحت رهنمونهای مدیریت محترم وقت،
بررسی همهجانبهای را برای اخذ بهترین تصمیم در حوزۀ تأمین
کاتالیست انجام داد .به جرئت میتوان گفت که در این راستا
تمام مدولهای فعال در کشور از نظر کارایی کاتالیست و تأثیر
کاتالیست های مختلف داخلی و خارجی بر بهرهوری نهایی واحد
بررسی شد .همزمان با بررسی فنی که توسط تیم متخصص متشکل
از پرسنل ارفع و بهرهبردار صورت پذیرفت ،امکانسنجیهای مالی و
اقتصادی را نیز تیم تأمین کاال و خدمات برعهده گرفتند .در نهایت
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نیز استنتاج نهایی از گزارشات فنی و مالی ،با درصد اعتبار بسیار
باالیی به تأمین کاتالیست داخلی انجامید.
چه شد که به شرکتهای داخلی برای تهیۀ کاتالیست

اعتماد کردید و مزایای استفاده از کاتالیست داخلی

را چه میدانید؟

از ابتدای فعالیتهای واحدهای احیای مستقیم در داخل کشور،
دید آیندهنگرانۀ ملی و فراسازمانی درمورد بومیسازی صنعت
کاتالیست های احیای مستقیم وجود داشته است؛ چراکه همیشه
احساس میشد شریان اصلی تولید آهن اسفنجی در بیرون از کشور
کنترل میشود .این مسئله عالوهبر ماهیت فنی که تأثیر مستقیم
در کیفیت و کمیت تولید دارد ،از نظر ابعاد اقتصادی ،سیاسی و
منطقهای نیز اهمیت ساختاری دارد .به عبارت دیگر ،تولید داخلی
کاتالیست احیای مستقیم ،پروژهای استراتژیک و ملی بود که
خوشبختانه توسط شرکت نفت و گاز سرو به منصۀ ظهور رسید.

افراد تأثیرگذاری که در تأمین کاتالیست نقش

داشتند را میتوانید معرفی کنید؟

تصمیمگیری درمورد تأمین کاتالیست حاصل فعالیت چندین ماهۀ
یک تیم فنی و اقتصادی تحت لوای مدیریت ارشد شرکت آهن و
فوالد ارفع بود .همکاری واحدهای مهندسی و توسعه و واحد احیای
مستقیم تحت نظر معاونت بهرهبرداری در انتخاب و تعیین سیاست
خرید کاتالیستهای واحد احیای مستقیم ارفع ،بسیار مؤثر بوده است.
شرکت آهن و فوالد ارفع درخصوص بومیسازی
قطعـات و تجهیـزات ،چــه دستاوردهای دیگـری

داشته است؟

باعث افتخار است که شرکت آهن و فوالد ارفع همواره بهعنوان یک
شرکت پیشرو در امر بومیسازی و داخلیسازی فعال بوده است.
اکنون در زمینۀ تأمین و تعمیر تجهیزات اصلی خطوط تولید به
درصد قابلاعتنایی از بومیسازی رسیدهایم .در مواردی ازجمله
سیستم آبرسانی و تصفیۀ آب ،تعمیر و نوسازی تجهیزات خط
تولید و همچنین فرایندهای تولید و کنترل کیفیت اکنون به صورت
کامل متکی بر دانش بومی هستیم و انشااهلل این مهم با انجام سایر
پروژههای بومیسازی ،ادامه خواهد داشت.
جدا از بحث خنثیسازی تحریمها و لزوم اتکا به تولید داخل در مسیر
پیشرفت کشور ،آنچه بدیهی است این است که جنگ امروز دنیا،
جنگ فناوری ،دانش و اقتصاد است .قطعاً هر قدمی که منجر به قطع
وابستگی به خارج و رفع انحصار بیگانگان شود ،ارزشمند خواهد بود.

حرکت در مسیر
بومـی سـازی

مهندس علی محمدی

مدیرعامل شرکت آهن و فوالد ارفع
امروز که با تالش مثالزدنی و شبانهروزی همۀ همکاران ،بهرغم وجود
همۀ تنگناها و مشکالت مضاعف ناشی از تحریمهای ناجوانمردانۀ استکبار
و مصیبت همهگیری کرونا ،توانستیم پروژۀ بینظیر افزایش ظرفیت 50
درصدی واحد احیای مستقیم را با موفقیت پشت سر بگذاریم ،بر خود الزم
میدانم به نمایندگی از کل مجموعه ،اعم از همۀ سهامداران ،هیئتمدیرۀ
محترم ،مدیران و کارکنان ،از یکایک نقشآفرینان در این پروژۀ بزرگ،
تقدیر و تشکر کنم و به پاس این دستاورد عظیم و کمنظیر ،دستان
خستگیناپذیر یکایک عزیزان را بهگرمی بفشارم.
خداوند سبحان را شاکریم و به خود میبالیم که توانستیم با تکیه بر توان
داخلی و اعتماد به همت جوانان نخبۀ ایرانی که سهم  ۱۰۰درصدی در
مهندسی و طراحی پروژه برعهده داشتند ،و با لبیک به منویات رهبری
معظم انقالب در سال پر برکت «تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها» ،با
موفقیت این کار سترگ را به نقطۀ عطفی در تاریخ شرکت تبدیل کنیم.
درنهایت ،این افتخار جمعی را که در طول  45روز و با مجاهدت
شبانهروزی به بار نشست و به جد میتوان آن را یکی از افتخارآمیزترین
پروژههای فوالدی در کشور دانست ،به همۀ کسانی که شعار عزتمدارانۀ
«ما میتوانیم» را به بهترین نحو ممکن جامۀ عمل پوشاندند و به منصۀ
ظهور رساندند ،تبریک میگوییم.
برای شما و خانوادههای محترم همۀ عزیزان سربلندی و توفیق روزافزون
مسئلت دارم..
اجرتان با خدا و دست خدا یاورتان
آبانماه ۱۴۰۰
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گزارش اختصاصی

مهندس سعید جهانی

معاون بهرهبرداری فوالد کاوه جنوب کیش

بومیســازی و حمایــت از تولیــد داخــل؛
رونــق اقتصــاد داخلــی را بــه همــراه دارد

رکــورد اســتثنایی در فعالیــت واحــد احیــا بــا تکیــه بــر دانــش
متخصصــان فــوالد کاوه جنــوب کیــش

فوالد کاوه جنوب کیش در تعمیرات
مردادماه امسال و در تعمیرات اساسی
مادول  Aخود با تعویض کاتالیست واحد احیای
مستقیم آهن ،از کاتالیست های تولیدی شرکت
نفت و گاز سرو استفاده کرد .این تعمیرات با نکات
ویژهای همراه بود که بهانهای شد تا در این شماره
از فصلنامۀ سرو ماندگار ،به پای صحبتهای
آقای مهندس جهانی ،معاون بهرهبرداری شرکت
فوالد کاوه جنوب کیش بنشینیم و صحبتهای
ایشان در قالب یادداشتی اختصاصی در شمارۀ
پنجم فصلنامۀ سرو ماندگار به چاپ برسد.
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مجتمع فوالد کاوه جنوب کیش دارای دو واحد تولید آهن اسفنجی به روش احیای
مستقیم با ظرفیت تجمیعی ساالنه یک میلیون و  ۸۶۰هزار تن است که در سالهای
 1390و  1391به بهرهبرداری رسید .در واحدهای آهنسازی این مجتمع با استفاده
از گاز احیایی ،گندلۀ سنگ آهن احیا و به آهن اسفنجی تبدیل میشود.
در تعمیرات سالیانۀ مدول  Aکه از  15مرداد تا  ۱۵شهریورماه به طول انجامید،
تیوبهای ریفرمر و همچنین کاتالیست های آن پس از  ۱۰سال از زمان راهاندازی
و بهرهبرداری تعویض شد و کاتالیست های جدیدی که بارگذاری شد ،تولیدشده در
شرکت توسعۀ صنایع نفت و گاز سرو است .با توجه به سوابق ارزشمند شرکت نفت
و گاز سرو و انتقال دانش به دیگر شرکتها ،این امر میسر شد که در مجتمع از
کاتالیست های داخلیسازی این شرکت استفاده کنیم .در حال حاضر اکثر شرکتهای
فوالدی کشور در مدولهای احیای مستقیم از کاتالیست های این شرکت استفاده
میکنند.

کاتالیست های ایرانی ،همتراز خارجی

کاتالیست های تولیدشده در شرکت نفت و گاز سرو ،از لحظۀ شروع
واحد تا به امروز ،رفتاری مشابه با نمونۀ خارجی ،که قبل از این
استفاده میشد ،از خود نشان دادهاند .این کاتالیستها ،بعد از
بارگذاری عملکرد قابلقبولی داشتهاند ،به شکلی که مدول  Aبا
ظرفیت اسمی خود در حال تولید است و امیدواریم بهعنوان یکی از
مشتریان خوب آن شرکت رکورد جدیدی برای فوالد کاوه جنوب
کیش و نفت و گاز سرو رقم بزنیم.
با توجه به اینکه قبل از فوالد کاوه جنوب کیش ،کاتالیست سرو
در شرکت فوالد هرمزگان ،مبارکه و خوزستان بارگذاری شده بود
و نتایج قابلقبولی به دست آورده بودند ،با بررسی و مشورت با این
شرکتها ،مدیران فوالد کاوه تصمیم گرفتند از تولید داخل حمایت
کرده و از این کاتالیستها استفاده کنند تا در این برهۀ زمانی و
تحریمها ،از خروج ارز از کشور جلوگیری کنند.
مســیر خودکفایــی در کاالهــای اســتراتژیک از

بومیســازی میگــذرد!

از مزایای بومیسازی کاتالیست میتوان به جلوگیری از خروج ارز،
ارسال بهموقع محمولههای سفارش دادهشده و رونق اقتصاد داخلی
و اشتغالزایی اشاره کرد.
گفتنی است خدمات پس از فروش شرکت سرو نیز در حد ایدهآل
است؛ به نحوی که در تمام زمان شارژ ،کارشناسان و مدیران
مجموعۀ سرو در کنار فوالد کاوه حضور دارند و تمامی تجربیات
خود از دیگر شرکتهای مشابه را به مجموعهها منتقل میکنند.
افرادی که در این راستا از تولید داخل حمایت و با افتخار از

شرکتهای دانشبنیان کاتالیست موردنیاز را تأمین کردهاند
میتوان به مهندس خانی ،مدیر ارشد آهنسازی ،مهندس یگانهزاد،
مدیر تولید آهنسازی اشاره کرد که از ابتدای زمان بررسی این
محصول تا سفارشگذاری و مصرف درگیر عملیات مربوطه بودند.
همچنین شرکت فوالد کاوه جنوب کیش همسو با سیاستهای
اقتصاد مقاومتی و با هدف توسعۀ بومیسازی و ساخت داخل در
جهت اشتغالزایی و نیل به خودکفایی و قطع وابستگی به خارج،
اقدام به سازماندهی و فراهم کردن زیرساخت الزم برای اجرای
فرایندهای ساخت و بومیسازی کرده است .بر همین اساس
سازمانی تخصصی با عنوان دفتر فنی و مهندسی ساخت و
واحد
ِ
بومیسازی با تکیه بر توان علمی و فنی نیروهای متخصص و مجرب
در رشتههای مهندسی مکانیک (ساخت و تولید ،طراحی جامدات،
سیاالت) ،مهندسی مواد و متالورژی و مهندسی برق و ابزار دقیق در
این شرکت ایجاد شده است.
فوالد کاوه با اولویت قرار دادن صنایع واقع در استان هرمزگان و
سایر صنایع حوزۀ ساخت و تولید در سطح کشور تاکنون موفق
به همکاری با بیش از  ۲۶۰شرکت صنعتی خصوصی و  ۲۰شرکت
دانشبنیان و  ۵دانشگاه صنعتی در زمینۀ بومیسازی شده است.
واحد مهندسی ساخت و بومیسازی با سابقۀ ۵ساله پیشتاز در تهیۀ
اسناد و مدارک فنی برای قطعات و تجهیزات فوالد کاوه جنوب
کیش از طریق مهندسی معکوس بوده و تاکنون موفق به تهیۀ نقشه
برای بیش از  ۵۰۰۰پوزیشن و همچنین ساخت و بومیسازی بیش
از  ۲۷۰۰قطعه تجهیز شده است.
در پایان امید است تا با همکاری و همیاری تمام تصمیمگیرندگان
صنعت و حمایت از شرکتهای توانمند در حوزۀ ساخت تجهیزات و
تولید محصوالت بتوانیم نیازهای استراتژیک کشور را تأمین کنیم.
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مصاحبه اختصاصی

مهندس حمزه ازیدی

ٔ
ٔ
توسعه آهن و فوالد گلگهر
کارخانه احیای شرکت
مدیر

افزایــش عمــر تیوبهــا و عملکــرد باالتــر
ریفرمــر احیــا ،بــا محاســبۀ بهینــۀ زمــان
تعویــض کاتالیســتها
آقای مهندس ایزدی ضرورت تعویض کاتالیستها در واحد احیا
به چه صورت است؟

در شمارۀ قبلی فصلنامۀ سرو ماندگار
بخش نخست مصاحبه با آقای مهندس
حمزه ایزدی ،مدیر کارخانۀ احیای شرکت توسعۀ
آهن و فوالد گلگهر ،نگاشته شد که در آن به ثبت
مدتزمان تعویض کاتالیستها در مگاریفرمر گوهر
این مجتمع در  14روز پرداختیم .در این شمارۀ
فصل نامه به ادامۀ این مصاحبه میپردازیم.
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همانطور که میدانیم ،تیوبهای ریفرمر یکی از پرهزینهترین قطعات در واحد احیا
هستند و تمام واحدهای احیا تالششان این است که تا حد امکان این تیوبها را
حفظ کنند .تیوبهای ریفرمر تجهیزات بسیار گرانقیمت با عمر محدودند و نکتۀ
مهم این است که برای افزایش عمر تیوب ،در پایینترین دمای ممکن کار کنند .در
این شرایط ،فعالیت باالتر کاتالیست (و تا اندازهای خواص انتقال حرارت بهتر) و دمای
پایینتر ریفرمر مطلوب است؛ بهطوری که نشست کاتالیستی که پس از راهاندازی و
یا در طول عملیات ایجاد میشود ،سبب میشود گرمای محفظۀ ریفرمر ،به ِ
علت نبو ِد
کاتالیست در قسمت باالیی تیوب ،کام ً
ال جذب تیوب ریفرمر شود و به تشکیل
نقاط داغ در قسمت باالیی سطح تیوب ریفرمر بینجامد .از این رو استانداردهای
شارژ یکنواخت کاتالیست و به دست آوردن پروفایل شارژ یکنواخت در هنگام
عملیات تعویض کاتالیست اهمیت بسیاری دارد.

هرچه فعالیت کاتالیست بیشتر باشد ،دیوارهٔ تیوبهای ریفرمر
خنکتر خواهد شد؛ بهطوری که هرچه از عمر کاتالیست میگذرد،
بازدهی کاتالیست کاهش مییابد و این سبب افزایش ریسک
تیوب میشود .به عبارت دیگر ،از آنجا که شرایط عملیاتی ریفرمر
در دماهای باال صورت میگیرد و واکنش درون ریفرمرها از نوع
گرماگیر است ،هرچه انتقال حرارت کاتالیست بیشتر شود ،دمای
دیوارۀ تیوب کمتر خواهد شد و در نتیجه عمر تیوب افزایش مییابد.
همچنین همانطور که گفته شد ،رعایت استانداردها در شارژ و
بارگذاری کاتالیست بسیار مهم است ،حتی برای بهترین کاتالیست،
با بهترین کیفیت؛ چراکه این عملیات دو اثر بسیار مهم را در پیش
دارد .اولین اثر این است که شارژ همگن باعث افزایش انجام واکنش
در تیوب ریفرمرها و کاهش آسیب به آنها میشود و دوم اینکه،
شارژ صحیح باعث رعایت حد استاندارد اختالف فشار در تیوب
میشود و به کنترل هرچه بهتر شرایط عملیاتی تولید میانجامد.
همـکاری بـا شـرکتهای داخلـی کاتالیستسـاز

از چـه زمانـی آغـاز شـد و افـرادی را کـه در پـروژۀ

بومیسـازی کاتالیسـت در ایـن مجتمـع حضـور
دارنـد و از آن حمایـت کردنـد ،معرفـی کنیـد؟

باور مدیران گروه گلگهر همواره استفاده از توان داخلی بوده است،
بهطوریکه در چند سال اخیر با شرکتهای داخلی کاتالیستساز
همکاریهایی داشتهایم .ما در مجموعۀ توسعۀ آهن و فوالد گلگهر
از سال  96از کاتالیست های شرکت نفت و گاز سرو استفاده
کردهایم .من در آن زمان رئیس تولید آن مجموعه بودم و مهندس
مکیآبادی ،معاونت بهرهبرداری بودند که در این زمینه حمایتهای
زیادی کردند .همچنین مهندس تاجپور ،معاونت فنی و مهندسی
شخصی بود که تأثیر مستقیم در این زمینه داشت و سبب شد واحد

کوثر ما کاتالیست موردنیاز خود را از شرکت سرو خریداری کند.
شرکت  MMTEبهعنوان پیمانکار و شرکت برسو هم بهعنوان شرکت
مشاور طرح در این پروژه حضور و در حمایت از پروژۀ بومیسازی
کاتالیست تأثیر بسزایی داشتند و تصمیمات مهمی گرفتند.
آیـا در مجتمـع فعالیـت بومیسـازی دیگـری انجام
شـده است؟

با توجه به اینکه درصد زیادی از قطعات واحد احیا از خارج کشور
تأمین میشود ،از دو سال پیش به این نتیجه رسیدیم که به
دنبال مهندسی معکوس برویم .تاکنون حدود  40درصد از قطعات
مهندسی معکوس انجام شده و نقشههای آن تهیه شده است .از
قطعات بزرگ مانند کمپرسورها گرفته تا پمپهای کوچک که
در واقع خرید آن از خارج انجام میشد ،با این اقدام و پیگیری
نقشهها ،در داخل کشور ساخته شد و خدا را شکر جواب مثبت
گرفتیم .کیفیت ساخت این قطعات هم بسیار خوب بوده و هیچ
نارضایتیای نداریم.
آیـا تمایـل داریـد تجربـهای کـه در بومیسـازی
کاتالیسـت داشـتید را بـا شـرکتهای فوالدسـاز

دیگـر بـه اشـتراک بگذاریـد؟

با توجه به اینکه شرکت توسعۀ آهن و فوالد سومین تولیدکنندۀ آهن
اسفنجی در کشور است و تا دو سال آینده با مگامادول  3به رتبۀ
دوم ارتقا پیدا خواهیم کرد ،بسیاری از اقدامات ما و ارتباطی که با
واحدهای احیای سراسر کشور داریم واحدهای دیگر را برانگیخته تا
از ما الگوبرداریکنند و به سمت استفاده از توان شرکتهای داخلی
بروند .در این مسیر هر کمکی از دست ما برای انتقال تجربیات
بربیاید ،انجام خواهیم داد.
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مصاحبه اختصاصی

تم
دکتر یعقوب حا ی

مدیر کارخانۀ احیای استیل فوالد بافت

ســربلندی کاتالیســت ایرانــی پــرد در
اولیــن تجــــربه

در گفتوگــو بــا مدیــر کارخانــۀ فــوالد
بافــت مطــرح شــد؛

اعتمـاد بـه سـرو و کاتالیسـت های

آن بـا مطالعـه انجـام شـد.

مجتمع فوالد بافت در زمینی به مساحت ۶۱۲
هکتار احداث شده و در حال حاضر با یک واحد
فعال احیای مستقیم با ظرفیت اسمی  ۸۰۰هزار
تن در حال فعالیت است .این مجموعه ،از ۱۸
فروردین  ۹۸فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون در
 ۸۸۲روز تولید ،یک میلیون و  ۶۶۶هزار تن آهن
اسفنجی با کیفیت در این مجتمع تولید شده است.
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در گزارش این شماره از فصل نامۀ سرو ماندگار به بررسی دیدگاه و نظرات آقای
دکتر یعقوب حاتمی ،مدیر کارخانۀ احیای استیل فوالد بافت در رابطه با مسائل
بومی  سازی کاتالیست و تکنولوژی پرد و توانمندی های این مجتمع پرداخته ایم که
شرح آن در ادامه آمده است.
مجتمع احیا استیل فوالد بافت ،نماد خودباوری در صنعت فوالد
تحریمها را تحریم کردیم!

آقای دکتر حاتمی با بیان اینکه راهاندازی فوالد بافت همزمان با اوجگیری شرایط
تحریم های ظالمانه مواجه شد گفت« :ما در زمان راهاندازی بهشدت با مسائل مختلف
تحریم دست و پنجه نرم میکردیم ،اما تحریمها نتوانست مانع از راهاندازی آن شود.
این مجتمع بدون استفاده از نیروی خارجی در فروردینماه  1398تأسیس شد و با
استفاده از نیروهای بومی و اعتماد به شرکتهای دانشبنیان ،تحریمها را تحریم کرد».
وی در ادامه افزود« :خوشبختانه با اتکا به نیروهای متخصص و متعصب بومی و
فارغالتحصیالن جوان دانشگاهی و استفاده از تجارب افرادی که در واحدهای فوالدی
کشور فعالیت داشتند ،توانستیم در سال اول به ظرفیت اسمی استاندارد برسیم و
حتی رقمی باالتر از ظرفیت استاندارد تعریفشدۀ تولید آهن اسفنجی را به ثبت

برسانیم؛ در همان سال اول  ۵۵۳هزار تن تولید را ثبت کردیم .در
سال دوم بالغ بر  ۷۸۸هزار تن در این مجموعه تولید شد .امسال نیز
که «سال تولید ،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» نامگذاری شده است،
عزم راسخ داریم تا بتوانیم حداقل  ۸۰۰هزار تن آهن اسفنجی با
کیفیت را تولید کنیم».
دکتر حاتمی به استراتژی گروه مالی گردشگری و زیرمجموعۀ آن،
شرکت احیای استیل فوالد بافت ،اشاره کرد و گفت« :در راستای
جذب نیروی متخصص متعهد ،سال  1385گروه مالی گردشگری
با هدف راهاندازی فوالد بافت وارد عرصه فوالد شد .و با دقت نظر و
اصراری که بر توسعۀ صنایع استراتژیک کشور داشتند ،به این حوزه
قدم گذاشتند .ما با برنامه ریزی صحیح و اعتقاد راسخی که به نیروی
انسانی داشتیم ،مهارت های همکارانی که استخدام کرده بودیم را
افزایش دادیم .این نیروها در دورههای آموزشی داخل و بیرون از
مجموعه شرکت داده شدند .همچنین تعدادی از نیروهای متخصص
فوالدی کشور استخدام شدند تا به آموزش مسائل نظری ،کارگاهی
و کارورزی مجموعه بپردازند .خوشبختانه یکی از دالیل اصلیای که
سبب شد ما تولیدی باکیفیت ،باالتر از تولید ظرفیت اسمی ،داشته
باشیم ،مجموعهای بود که نیروی انسانی ،دانش و تجربۀ الزم را
داشتند و یا کسب کردند».
افزایش توان تولید ،با طرح های توسعه ای در دست

ساخت

وی در ادامه با اشاره به بازار آهن اسفنجی در کشور بیان کرد« :در
حال حاضر بازار داخلی آهن اسفنجی بسیار مناسب است و در
زنجیرۀ فوالد ،آهن اسفنجی مازاد بر نیاز داخلی کشور وجود ندارد؛

منتهی شرکت نیمنگاهی هم به بازارهای صادراتی دارد و صادرات
محصوالت فوالدی تابع نظام و مجوزهای وزارت صمت است و برای
کنترل بازار ،اعم از میزان و قیمت آن ،سیاستهای کالن وزارت
صمت مدنظر شرکت است .در طرح توسعۀ فوالد بافت ،یک واحد
تولید دوم آهن اسفنجی با ظرفیت  ۸۰۰هزار تن داریم که بیش از
 ۲۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته و یک واحد تولید گندله با ظرفیت
 ۲میلیون و  ۵۰۰هزار تنی در دست اقدام است».
دکتر حاتمی خاطرنشان کرد« :پیشرفت واحد گندلهسازی در مرحلۀ
آغاز اجراست و این عقب بودن هم به سبب تغییراتی است که باید
در طراحی لحاظ شود .همچنین دو واحد پرد  ۸۰۰هزار تنی در
فوالد بافت فعالیت خواهند داشت؛ یک واحد فع ً
الدر حال تولید است
و واحد دوم هم  ۲۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته است».
مدیر کارخانۀ احیا استیل فوالد بافت اظهار داشت« :فاز ۲
دقیقاً مطابق با احیای فاز یک است ،اما ما تجارب دو سال اخیر
درخصوص نواقص جزئی و کلی که در سیستمها وجود داشته
را بهصورت مکتوب به مشاور و مجری فاز  ۲اعالم کردیم و آن
بزرگواران در این خصوص اقداماتی داشتهاند و بنابراین فاز
 ۲بهینهشدۀ فاز یک فوالد بافت است و
نواقص و ایرادات جزئی ای که وجود
داشت ،رفع خواهند شد».
به گفتۀ مدیر کارخانۀ فوالد بافت،
وقتی شما با یک تکنولوژی بومی
کار میکنید عالقه و تعصب
خاصی نسبت به آن خواهید
داشت و تالش میکنید
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ایرادات و نواقص را بهتر ببینید و برطرف کنید .ما در صنعت فوالد
در ردیف بهترینهای دنیا قرار داریم .تکنولوژی پرد هم ثابت کرد که
در  ۴واحدی که در کشور بهرهوری میشود ،تکنولوژی قابلاعتمادی
است و نواقص آن به کمک نیروهای متخصص داخلی قابلرفع است.
دکتر حاتمی اظهار داشت« :در زمان راهاندازی فوالد بافت ما با اوج
تحریمهای بینالمللی علیه خود مواجه شدیم ،اما تحریمها نتوانست
ما را در راهاندازی فوالد بافت ناامید کند و افتخار میکنیم که فوالد
بافت را در فرودین  ۹۸بدون استفاده از نیروی خارجی راهاندازی،
و تحریمها را تحریم کردیم .ما منکر تکنولوژی خوب میدرکس
نیستیم ،اما تکنولوژی پرد میتواند شانهبهشانۀ میدرکس رقابت
کند .گفتنی است نواقص و ایراداتی که در این  ۴واحد تولید آهن
اسفنجی در طی این سالها دیده شده ،رفعشدنی است و در فوالد
بافت این نواقص حداقل و رفع ایرادات حداکثر بوده است؛ بنابراین
میتوانیم به تکنولوژی پرد بیش از پیش اعتماد کنیم و طرحهای
توسعۀ آهن اسفنجی در آینده را بر مبنای پرد تهیه و اجرا کنیم».
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کاتالیست ایرانی ،پاسخگوی صنعت فوالد کشور

مدیر کارخانۀ فوالد بافت ادامه داد« :کاتالیست در فرایندی که احیا
است و کار اصلی آن شکستن گاز است ،بسیار مهم بوده و بخش
کلیدی محسوب میشود .بنابراین رویکرد ما بهطرف محصوالت
شرکت سرو ،احساسی نبود ،بلکه بر اساس مطالعۀ الزم صورت گرفت
و البته خود تحریمها که تهدید محسوب میشد ،به فرصتی برای
ما تبدیل شد و سبب شد بهسمت محصوالت شرکت سرو برویم.
با توجه به مطالعاتِ انجامشده ،فاکتورهایی ازجمله اینکه تغییر در
سطح ارتفاع کاتالیستها کم است و اختالف فشار باال نیست و
فرایند شکستن گاز در سرعت و زمان موردنظر انجام میشود و
مسمومیت کاتالیستها بسیار پایین است ،فوالد بافت را مجاب کرد
از محصوالت بومیشدۀ شرکت سرو استفاده کند».
وی تصریح کرد« :بعد از  ۲سال تولید ،در تیرماه امسال اورهال
اساسی داشتیم و بالطبع وضعیت کاتالیزورها را بررسی کردیم.
نتیجه اینکه تغییر ارتفاع ایجادشده کم بود؛ یعنی برای هر لولۀ
ریفرمر کمتر از  ۱۰سانتیمتر بود که این برای  ۲سال تولید عدد
خوبی بود .کاتالیزورهایی که در باالی سطح لوله مشاهده کردیم
خوب بود و کیفیت آهن اسفنجی حاصلشده نسبت به ابتدای تولید
تغییری نداشته و این نشان میدهد نقش کاتالیزورها در این مدت
مثل گذشته بوده است.
به عنوان یک مورد علمی نمیتوان بهطور قطع اظهارنظر کرد که
کاتالیزورهای میدرکس کیفیت پایینتری دارند؛ اما من میتوانم
بگویم ما به کاتالیستی که از شرکت سرو تهیه و استفاده کردیم
نمرۀ  ۲۰میدهیم.

شرکت های دانش بنیان ،راه گشایی برای عبور از

این بوده که کاتالیست های داخلی عملکرد خوبی داشتند و زمان،

دکتر حاتمی معتقد است« :شرکتهای دانشبنیان راه میانبُر
رسیدن کشورهای جهان سوم به جهان اول هستند .ما اگر بخواهیم
بر اساس تجارب صنعتی و فارغ از علوم روز و دانشگاهی عمل کنیم
باید همۀ اتفاقات را تجربه کنیم .اگر هم بخواهیم فقط بر اساس
علوم دانشگاهی و آموزههای علمی عمل کنیم ،در اجرا مشکل جدی
خواهیم داشت .پیوند بین صنعت و دانشگاه و جامعه باید افزایش
یابد که متأسفانه این پیوند خیلی قوی نیست.
چارهای جز گذار از این عقبماندگیهای صنعتی و اقتصادی نداریم
و اگر به امید خارجیها باشیم ،قطعاً مشکل خواهیم داشت و اگر به
وضعیت موجود راضی باشیم ،این با کمالجویی انسان تطابق ندارد.
بنابراین ما باید شرکتهای دانشبنیان را ترغیب و به محصوالت
بومیشده اعتماد و نواقص تکنولوژی و محصوالت بومی را ابراز و در
جهت رفع نواقص اقدام کنیم.
من معتقدم در دانشگاهها پیکرۀ عظیمی از جوانان بااستعداد
و توانمند حضور دارند و در صنایع نیز تکنسینهایی هستند که
بهصورت میدانی و تجربی آموزههای خوبی دارند ،این گروهها باید
ارتباط خود را باهم بیشتر کنند؛ راه بیشتر شدن این ارتباط آن است
که صنایع در جهت جذب دانشجویانی که سوابق علمی و پژوهشی
خوبی داشتند ،قدم بردارند و همچنین در دانشگاهها هم نیروهای
صنعتی به کار گرفته شوند و گروههای فعال برای رفع مشکالت
صنایع تشکیل شود».
مدیر کارخانۀ فوالد بافت تصریح کرد« :چیزی که ما تجربه کردیم

هزینههای مالی و عملکرد این محصول بومیشده بسیار خوب بوده
و ما میتوانیم در دیگر محصوالت ،علوم ،صنعت ،کشاورزی ،اقتصاد
و سایر موارد به همین شکل عمل کنیم و کشوری با سطح دانش و
علم باال داشته باشیم و هر زمان خواستیم ،در هر صنعتی فعالیت
علمی مستقلی انجام دهیم .در بحث کمپرسورها به شرکتهای
داخلی اعتماد و تأمین قطعات را به آنها محول کردیم؛ در بحث
اتوماسیون صنعتی ،نیروهای داخلی بدون اتکا به نیروی خارجی
بهخوبی کارشان را انجام میدهند و در بخشهای حساس ،یعنی
اتوماسیونهای صنعتی و کمپرسورها بر اساس توانمندی به دانش
بومی جلو میرویم و تاکنون با مشکل خاصی مواجه نشدهایم و اگر
هم مشکلی بوده با توکل به خدا و نیروهای متخصص خود ،آن را
حل کردهایم».
دکتر حاتمی به حمایت مدیران عامل سابق فوالد بافت ،مهندس
تقوی راد ،دکتر زمانیان و مهندس گودرزی اشاره کرد که قب ً
ال در
این پروژه بهعنوان سرپرست شرکت مهندسی برسو و ناظر و مشاوره
بودند و در اعتماد به شرکتهای دانشبنیان و محصوالت داخلی
نقش اساسی داشتند.
ایشان در پایان این مصاحبه بیان داشتند که ما هیچگاه منتظر یک
محصول یا تجهیزات خارجی نماندیم و هرجا و هرگاه با مانعی
مواجه شدیم ،بالفاصله از طریق توانمندیهای علمی و فنی و نیروی
انسانی داخلی کشور به دنبال حل مشکل رفتیم و تاکنون هم در
همۀ زمینهها دستاوردهای خوبی داشتهایم و بالطبع ،زین پس هم
این خوداتکایی و اعتماد به نیروی داخلی با توجه به تجربۀ دو سال
و نیم ،بیشتر و بیشتر خواهد شد.

چالش های تکنولوژی
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یادداشت علمـی

حس
مهندس ین زعزیطائمه

مدیر مهندسی شرکت MME

مقایسۀ تکنولوژیهای احیای مستقیم بر
اساس تکنولوژی HYL

SPONGE IRON BY THE HYL PROCESS
در شمارۀ قبلی فصلنامۀ سرو ماندگار،
مقالهای با عنوان «تکنولوژیهای احیای
مستقیم» به قلم مهندس حسین عزیزطائمه ،طراح
پلنتهای احیای مستقیم آورده شد که در آن به
تفاوت این تکنولوژیها با هم پرداخته شد .در این
شماره به ادامۀ سلسله مقاالت علمی در حوزۀ
تکنولوژیهای تولید آهن اسفنجی در صنعت فوالد
از دیدگاه ایشان میپردازیم.
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اولین تکنولوژی اصلی در احیای مستقیم گازی و بر مبنای کورۀ عمودی ،تکنولوژی
اچوایال است که البته بعدا ً با تغییر مالکیت ،به  Energironتغییر نام داد .اگر بخواهیم
مختصر به آن بپردازیم ،باید بگوییم که این تکنولوژی در سال  1957ثبت اختراع شد
و میتوان گفت که مبنای تمام تکنولوژیهای ظهورکردۀ بعدی هم همین تکنولوژی
بود .در سال  2021و با در نظر گرفتن دانش حال حاضر درخصوص تکنولوژیهای
میدرکس و پرد باید تفاوت این تکنولوژیها را بر مبنای تکنولوژی اچوایال دانست .ما
اکنون در ایران غیر از پلنتهای قدیمی اچوایال که در خوزستان داشتیم ،پلنت در
حال کا ِر دیگری با این تکنولوژی نداریم؛ البته یک کارخانۀ احیای مستقیم اچوایال
در حال ساخت است ،اما هنوز با راهاندازی فاصلۀ زیادی دارد.
نکتۀ اساسی این است که در اچوایال ما با دمای گاز باستل باالتری نسبت به
تکنولوژیهای مشابه روبهرو هستیم .البته این دمای باال باید با محدودیتهای گندله

مورد بررسی قرار گیرد ،زیرا دمای باال باعث چسبندگی گندلهها
در کوره میشود و اگر گندله مناسب نباشد ،این دمای باال مزیت
محسوب نمیشود .دمای باال ذاتاً گزینۀ جذابی است ،اما وقتی
با شرایط گندله ،خصوصاً گندلۀ ایران ،در نظر گرفته میشود،
شاید نکتۀ جذابی نباشد .البته با پوششدهیهای مختلف مانند
الیم کوتینگ یا همان کوتینگ آهک ،دمای کوره بدون تشکیل
م چسبیده قابل افزایش است؛ اما این موضوع هم
خوشههای ب ه ه 
مشکالت خاص خودش را دارد و اثرات منفیای به جا میگذارد که
نباید از نظر دور بماند.
بحث بعدی که از نقاط قوت اچوایال است ،فشار خیلی باال در این
تکنولوژی است .این فشار باال ،باعث کوچک شدن سایز تجهیزات و
لولهها میشود ،اما نکات منفی و مشکالتی هم وجود دارد ،از قبیل
اجبار به استفاده از آببندی مکانیکی در ورود و خروج کوره و کار
با فشار باال .این موضوع عم ً
تبع
ال باعث تعمیرونگهداری بیشتر و به ِ
آن هزینههای مرتبط بیشتر در پلنت اچوایال نسبت به پلنتهای
مشابه میشود .از سویی دیگر ،سایز تمام تجهیزات در این تکنولوژی
کوچکتر شده و قطعاً منافع مالی زیادی شامل کپیتال کاست
پایینتر ،برای کارفرما به همراه دارد .اگر بخواهیم به وجه شاخص
این تکنولوژی اشاره کنیم ،باال بودن نسبت هیدروژن به مونوکسید
کربن است که در گاز احیاشده که از ریفرمر خارج میشود ،نسبت
 H2به  COباالتری دارد و این خود باعث میشود واکنشها در داخل
کوره سرعت باالتری داشته باشند و کالستر کمتری تشکیل شود.
اما از سوی دیگر ،چون هیدروژن واکنش اِندروترمیک (گرماگیر)
دارد ،برای گاز ورودی به کوره به دمای باالتر نیاز است .این

موضوع از سویی مثبت و از سوی دیگر منفی است ،که باید به هر
دو باهم بنگریم.
بحث دیگری که شاید االن که راجع به تکنولوژیهای فوالد
سبز صحبت میکنیم ،بیشتر خود را نشان داده ،درحالی
که تا االن پارامتر خیلی برجستهای نبوده ،وجود سیستم
 CO2 REMOVALیا حذف دیاکسید کربن در تکنولوژی اچوایال
است .این امر سبب میشود که بهطور پیشفرض عم ً
ال تکنولوژی
اچوایال ،بلو آیرون ) (Blue Ironتولید کند؛ یعنی با جذب دیاکسید
کربن و ممانعت از ورود آن به محیطزیست آهن آبی تولید میشود.
شاید این موضوع در آن زمان مزیت بزرگی نبود ،ولی اکنون بهعنوان
مزیتی قابلتوجه در تولید فوالد آبی است .البته باید توجه داشت
که فوالد سبز فوالدی است که بههیچوجه دیاکسید کربن تولید
نمیکند ،اما در اینجا دیاکسید کربن تولید میشود ،ولی
جذب و ذخیرهسازی میشود.
همیـن سـیکل ناپیوسـته یـا ناکامـل در
اچوایال سـبب میشـود کـه گاز را قبل از
ورود بـه کـوره با یـک هیتر گـرم کنیم.
ایـن اقـدام نیـاز بـه تزریـق مقـداری
سـولفور دارد تـا از آسـیبی کـه به
بدنـۀ فلـزی هیتـر وارد میشـود،
جلوگیـری کنـد.
البته با وجود ،CO2 REMOVAL
یعنی سیستم حذف دیاکسید کربن،
اگر بخواهیم دیاکسید کربن خالص را به
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صنایع نوشیدنی و  ...بفروشیم ،سیستم حذف
گوگرد هم نیاز است تا سولفور حذف شود؛
اما در کل این ویژگیای است که اخیرا ً مزیت
باالیی را برای تکنولوژی اچوایال به همراه
آورده است .اچوایال مزیت دیگری را نیز نسبت
به تکنولوژیهای مشابه ادعا کرده و آن پذیرش
گندلهای با محتوای سولفور باالتر است .این ادعا را
اچوایال مطرح میکند و در سایت آن شرکت هم اعالم شده است.
اما چون ما در ایران پلنتی نداریم که با این تکنولوژی کار کند،
هنوز نمیتوانیم این ادعا را تأیید کنیم .باید توجه داشت که مبحث
تکنولوژی اچوایال بدون ریفرمر نیز مطرح است که قطعاً از لحاظ
میزان سرمایهگذاری اولیه مورد توجه جدی است ،اما زوایای مختلف
این طرح نیاز به بررسی موشکافانه در مباحث تخصصی دیگر دارد.
برای حمل  ،HDRIیا آهن اسفنجی داغ ،در تکنولوژی اچوایال از
انتقال نیوماتیک با نیتروژن استفاده میشود .این موضوع در کنار
نیاز به مقادیر زیاد نیتروژن ،بهنوعی یکی از معایب این تکنولوژی
است که سبب ایجاد ذرات ریز حین حمل میشود .اما باید گفت
یکی از مزیتهای اساسی و بیبدیلی که در این تکنولوژی وجود
دارد ،زیاد بودن میزان کربن در محصول است که تکنولوژیهایِ
دیگر قابلیت رسیدن به این عدد باال را ندارند.
تولید هات بریکت در تکنولوژی اچوایال خیلی عمومی نیست و
دلیل آن هم دمای پایینتر محصول خروجی اچوایال است که
شاید برای کارخانههای با محصول  HBIنکتهای منفی باشد؛ البته
شاید اخیرا ً این امر بهبود یافته باشد.
تکنولوژی اچوایال ادعایی مبنی بر نسبت پایین گندله به آهن
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اسفنجی دارد؛ این ادعا منطقی به نظر نمیرسد ،چون کاهش وزن
محصول نسبت به گندله در کوره به دالیلی مانند حذف اکسیژن و
خروج ذرات ،به غبارگیرها بستگی دارد؛ بنابراین با در نظر گرفتن
سایر تکنولوژیها که از این نظر مشابهاند ،نمیتوان به این اختالفِ
قابلتوجه با نظر مثبت نگاه کرد.
بحث بعد در مورد اختالف مصارف است .یکی از سؤاالت همیشگی
کارفرمایان بحث مصارف آب ،برق ،گاز و  ...است که در اینجا
هم بحثهای تبلیغاتی و  ...مطرح میشود .شاید با توجه به
محدودیتهای اخیر در منابع آب ،گاز و برق ،اشاره به آنها خالی
از لطف نباشد .در تکنولوژیهای میدرکس و اچوایال مصارف آب
تقریباً در حدود  1.2~1.1مترمکعب بهازای هر تن محصول است.
مصرف تکنولوژی پرد هم حدود  0.9~0.8مترمکعب بهازای هر تن

آهن اسفنجی است .مصرف گاز طبیعی در این سه تکنولوژی تقریباً

یکسان است ،زیرا مصرف عمدۀ گاز طبیعی بهعنوان گاز فرایندی
است و میزان بسیار کمی بهعنوان سوخت استفاده میشود .مصرف
بهازای هر تن محصول یکسان و حدود  2.5Gcalاست ،ولی اختالف
اساسی در این سه تکنولوژی مبحث الکتریسیته است .مصرف برق
انرجآیرون بهشدت کمتر از بقیۀ تکنولوژیها و حدود  85کیلووات
ساعت بهازای هر تن محصول است ،درحالیکه میدرکس 120
کیلووات ساعت بر تن و پرد حدود  105تا  110کیلووات ساعت
بر تن است.
بحث دیگری که در این مقایسه مطرح است ،در دسترس بودن
پلنتهای اچوایال است که به دلیل بحثهای مکانیکی و فشار
باالیی که در این تکنولوژی مطرح است ،نیاز به تعمیرونگهداری
تبع آن ،کارکرد پلنت کمتر از پلنتهایی
بیشتری خواهد داشت و به ِ
با فشار پایین است.
ادعای قابلیت پذیرش هیدروکربنهای سنگین نیز در تکنولوژی
اچوایال مطرح است ،اما در صورت داشتن ریفرمر ،نمیتوان این
ادعا را پذیرفت.

از دیدگاه محیطزیستی پلنتهای احیای مستقیم گازی بهطور کلی
پاک هستند و آلودگی اصلیای که با آن مواجه هستیم ،دیاکسید
کربن است .البته آلودگی دیگر ذرات و ریزدانههاست که خیلی
موردتوجه نیست و بحث اصلی انتشار دیاکسید کربن است .از آنجا
که این گاز عمدتاً حاصل فرایند است و نه سوخت ،میزان انتشار
دیاکسید کربن در آنها تقریباً یکسان و بهازای هر تن محصول
حدود  450تا  470کیلوگرم دیاکسید کربن منتشر میشود .این
اعداد در مقایسه با انتشار دیاکسید کربن در کورۀ بلند بسیار کم
است و به همین دلیل اخیرا ً در اروپا به سمت احیای مستقیم
حرکت میکنند.
موضوع فوالد سبز و احیای مستقیم با هیدروژن موضوعی داغ در
اروپاست که هر سه تکنولوژی گفتهشده نگاه ویژهای به آن دارند.
ادامۀ این مطلب را در شمارۀ بعدی بخوانید.
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معرفی کاتالیست جدید  200 P/PRدر خانوادۀ

کاتالیست سمفونی 1توسط شرکت اکسنس

همکاری  Topsoeو یانچانگ در ساخت کارخانۀ

جدید سنتز متانول در چین

شرکت تاپسویی و  Shaanxi Yanchang Petroleumکارخانهای را
برای تولید کاتالیست سنتز متانول در چین احداث خواهند کرد .این
همکاری برای تولید کاتالیستهای سنتز متانول و عرضۀ آنها در بازار
چین از سال  2022صورت خواهد پذیرفت.
مدیر ارشد بازرگانی در تاپسویی با اعالم این خبر گفت« :یانگچانگ در
زنجیرۀ ارزش نفت و گاز موقعیت خوبی دارد و در زمینۀ تولید متانول
بسیار باتجربه است .با این همکاری ما تکنولوژی تولید کاتالیست سنتز
متانول تاپسویی را با همکاری یانگچانگ به مرحلۀ تولید خواهیم رساند
تا شرکتهای چینی با آسودگی خاطر بیشتر بتوانند به محصوالت
تاپسویی دسترسی داشته باشند .ما با این اقدام محصوالت خود را
به صورت مستقیم به مشتریان چینی خواهیم فروخت و یانگچانگ
حضور ما را در بازارهای چین افزایش خواهد داد».
الزم به ذکر است که این اقدام مشترک ،نخستین گام از همکاری
استراتژیک بلندمدت بین تاپسویی و یانگچانگ خواهد بود.
یانگچانگ با تاریخچۀ 120ساله ،شرکتی بزرگ در حوزۀ انرژی
و شیمیایی در چین بوده که رتبۀ  265از  500لیست فورچون
جهانی را دارد.
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شرکت اکسنس دهمین سالروز تولید کاتالیستهای سمفونی
را جشن گرفت .این کاتالیستها مجموعهای از کاتالیستهای
بهبودیافته با عملکرد باال هستند که ویژگیهای منحصربهفردی را
در فرایند  CCRبه اکسنس بخشیدهاند.
سمفونی ،نام مجموعه کاتالیستهای فرآیند  CCRاست که از
استحکام و عملکرد باالتری برخوردار است و مقاومت گرمایی
فوقالعادهای نسبت به نسلهای قبلی دارد که احیای کاتالیستهای
 CCRو گزینشپذیری محصول (بازسازه و هیدروژن) را بهبود
میبخشد.
نسل جدیدی از این کاتالیستها را شرکت اکنسس با عنوان
 200 P/PRبه بازار معرفی کرد که باعث کاهش زمان احیا و در
واکنش قرار گرفتن کاتالیست میشود و نشاندهندۀ تعهد اکسنس
برای دستیابی به باالترین بازدهی و افزایش ضریب اقتصادی
واحدهای تولیدی است.
الزم به ذکر است که مراجع جهانی حوزۀ پتروپاالیشی از نوع جدید
کاتالیستهای فرایند  CCRاکنسس چندین بار تقدیر کردهاند.
1. Symphony
2. Axens

 BASFو محصول برگزیدۀ سال امریکا

 BASFجایزۀ تحقیق و توسعۀ سال امریکا را برای کاتالیست
اکسیداسیون دیزل که برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای
طراحی شده است ،دریافت کرد.
شورای تحقیق و توسعۀ نیوجرسی به تیمی از مخترعان BASF
جایزۀ معتبر ثبت اختراع توماس آلوا ادیسون در سال  2021را
به دلیل مشارکتهای زیستمحیطی برجستۀ این شرکت اعطا
کرده است.
این جایزه برای قدردانی از تولیدکنندگان تجهیزات و قطعات
خودرو است که در راستای مقابله با انتشار آالیندههای مخرب
زیستمحیطی تالش میکنند تا هوایی را که ما تنفس میکنیم
تمیز کنند .این مراسم که در نوامبر سال  2021میالدی برگزار شد،
به شرکت  BASFتعلق گرفت.
سیستم تصفیۀ اگزوز موتور برای خودروهای دیزلی معموالً از یک
کاتالیست اکسیداسیون برای حذف هیدروکربنها ( )HCو مونوکسید
کربن ( )COو یک کاتالیست  SCRبرای حذف اکسیدهای نیتروژن
و یا گازهای ناکس ( )NOxتشکیل شده است.
این فناوری نوآورانه ،که  DOCنامیده میشود ،به تولیدکنندگان
اصلی تجهیزات خودرو این امکان را میدهد تا در شرایطی

مقرونبهصرفه قوانین جدید انتشار آالیندهها را رعایت ،و از پاک
بودن هوا برای تنفس مردم اطمینان حاصل کنند.
سرمایهگذاری کالرینت برای توسعۀ واحد تحقیقات
کاتالیست ژاپن

واحد تجاری کاتالیزورهای کالرینت ،اخیرا ً سرمایهگذاری قابلتوجهی
را برای مدرنسازی مرکز تحقیقاتی خود در تویامای ژاپن انجام داده
است و آن را برای ارائۀ خدمات سریعتر و کارآمدتر آزمایشگاهی
آماده میکند.
مقر تویاما ،عالوه بر اینکه قطب جهانی کالرینت در حوزۀ
هیدروژناسیون و کاتالیستهای نیکلی شناخته میشود ،در
زمینههای تحقیقاتی دیگر ،ازجمله کاتالیستهای سفارشی،
کاتالیستهای حوزۀ کنترل انتشار آالیندهها و فناوریهای نوظهور
 power-to-xنیز مشارکت دارد( .در شمارۀ بعدی فصلنامه به
پروژههای  power-to-xخواهیم پرداخت) .همچنین دو محصول
کلیدی توسعهیافته در تویاما ،کاتالیزورهای پودری ® NiSatبرای
هیدروژناسیون و کاتالیزورهای تولید استایرن ® StyroMaxنیز
معرفی میشوند.
مرکز تحقیقات کاتالیست کالرینت در کشور ژاپن در سال 1964
تأسیس شد ،که در این مرکز خدمات ارتباط با مشتریان و خدمات
فنی به صورت گسترده در بخش آسیای شرقی عرضه میشود.
مرکز تویاما یکی از  10مرکز جهانی تحقیق و توسعۀ کاتالیستهای
کالرینت و سومین پایگاه بزرگ از  14پایگاه تولیدی کالرینت است.
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