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                   رهبر انقاب اســامی ســال ۱۴۰۱ را سال »تولید؛ 
کرده اند  نام گذاری  اشتغال آفرین«  دانش بنیان، 
و معاونــت علمــی و فناوری ریاســت جمهوری 
یکــی از مهم تریــن جایگاه هــای دولتی اســت که نســبت 
مســتقیمی با شــعار ســال ۱۴۰۱ دارد. می تــوان گفت یکی 
از مهم تریــن ویژگی هــای تولید دانش بنیان، بومی ســازِی 
تولید متناسب با مســائل جامعه و جدا شدن از فرهنگ 
اقتصــاد نفتــی اســت از اینــرو دانش بنیان و خــاق بودن 
پیش از هر چیز، یک فرهنگ به شمار رفته و در هر بخشی 
بایــد مدنظر قــرار بگیرد. لذا مــی تــوان بزرگ ترین وظیفۀ 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را تزریق نوآوری 

در ساختار دیوان ساالری کشور دانست.
کاتالیست همان طور که یکی از کاالهای استراتژیک مصرفی 
در صنایع فوالد، پتروشیمی و پاالیشی به شمار می رود، نبود 
همراه  به  کشور  مادر  صنایع  برای  را  عدیده ای  مشکات  آن 
دارد. این محصول قبل از تحریم ها با قیمت های بسیار باال 
و بدون خدمات پس از فروش به کشور وارد می شد. در زمان 

اوج گیری تحریم، شرکت های اروپایی بیشترین بهره را از فروش کاتالیست در ایران کسب می کردند، 
اما با قریب به دو دهه فعالیت شرکت نفت وگاز سرو و مأموریتی که این شرکت در عرصۀ رفع نیاز 
دانش  است،  کرده  هدف گذاری  خود  برای  عرصه  این  در  خودکفایی  و  خارج  از  کاتالیست  واردات  به 
کاتالیست در کشور نهادینه شده و متخصصان این شرکت به علم کاتالیست و چگونگی فعالیت آن 
در فرایندهای شیمیایی محاط شده اند و مسیر بومی سازی برای توسعۀ سایر کاتالیست های وارداتی 
بسیار روشن شده است. حال می توان ادعا کرد که در این مسیر، سرو نه تنها توانست مانع خروج 
ارز از کشور شود، بلکه با موفقیت های کسب شده در حوزه صادرات کاتالیست توانسته ارز آوری نیز 
برای کشور داشته باشد؛ به طوری که در طی سه سال گذشته شاهد صادرات کاتالیست در حوزۀ صنایع 
پتروشیمی، پاالیشی و فوالدی بوده ایم؛ این افتخار بزرگ متعلق به تمام حامیان صنعت کاتالیست 

بوده و این مسیر ریل گذاری شده باید همچنان ادامه یابد.
ســرو در حوزۀ فوالد و پتروپاالیش، بر اســاس منافع ملی ورود یافت و توانست موانع بزرگی را 
که بر سر راه داشت، به واسطۀ به کارگیری دانش، حمایت از مصرف کنندگان و جلب اعتماد به رغم 

وجود بسیاری از ناهنجاری ها، پشت سر بگذارد.
در ابتدای راه افرادی با نگرش جذب منافع شــخصی، سد راه شرکت و تولید داخل شده بودند، 
اما انتخاب مدیر عمل گرا و نیروهای متخصص از ســوی هیئت مدیره، ســبب شــد نه  تنها شرکت 
ســرو در میان تولیدکنندگان داخلی جای گیرد، بلکه با بومی ســازی کاتالیســت، ســبب چرخیدن 

چرخ دو صنعت فوالد و پتروپاالیش شود. 
امروز با اقتدار می توان عنوان کرد بخش کوچک کاتالیست سازی کشور، به صنعت کاتالیست 
تبدیل  شــده و سرو در این عرصه همانند بحث هســته ای، حرفی برای گفتن در سطوح بین المللی 
دارد. از این  رو، شــاهد ســرعت رشــد کســب دانش فنی و تجاری ســازی کاتالیســت های موردنیاز 

فرایندها طی یک دهۀ اخیر هستیم.
نگرش ما در ســرو پیش از آنکه منفعت شخصی باشــد، به برجستگی مفاهیم توسعۀ پایدار 
صنایع و انتفاع جامعه، نزدیک تر اســت. در این مســیر هیئت مدیرۀ ســرو نیز سعی کرده اند سود 
حاصل از فعالیت های مجموعه را صرف طرح های توســعه ای کنند تا در عمل شــاهد رشد تولید و 

اشتغال زایی در این مجموعه باشیم. 
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عضو هیئت مدیرۀ شرکت نفت و گاز سرو قدری قیاهف مهند  س 

حضور رد بازاراهی جهانی کااتلیست
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بــا تمامی این اوصاف، این مجموعه با باورهای خود و تالش تمام پرســنل، پس از ســال ها توانســت 
به صادرات کاتالیســت در رقابت با شــرکت های مطرح جهانی دســت یابد  به طوری که این موفقیت را برای 
ســه ســال متوالی تکرار کند ؛ به طوری که در ماه های اخیر شــاهد صادرات انواع کاتالیســت های فوالدی و 
پتروشیمی به خارج از کشــور بودیم و بازارهای جدیدی از صادرات به روی محصوالتی با تکنولوژی پیشرفتۀ 
ایران باز شــده اســت؛ امروز کاتالیســت ســرو در قاره های اروپا، امریکا و آســیا و در مجتمع های فوالدی 

پتروشیمی و پاالیشی در حال استفاده است.
 این افتخارات مرا یاد خاطره ای می اندازد. در دو دهۀ قبل، زمانی که نمایندگان شــرکت کاتالیست ساز 
انگلیســی به ایران آمده بودند، ابتدا توانایی ایران در عرصۀ کاتالیســت را نشــدنی قلمداد می کردند، اما 
بعدها به توانمندی ســرو پی بردند و متوجه شدند که این شــرکت از مراحل ابتدایی عبور کرده و اکنون به 
شرکتی هم تراز با شرکت های اروپایی با قدمت ۲00ساله تبدیل شده است. می توان گفت شرکت جوان سرو، 

در عین جوانی دارای مهارت و تخصص ۲00ساله  است.
همان طور که صنعت کاتالیســت کشــور از تخصص دانشمندان نفت و گاز ســرو بهره مند شده است، 
بــه جرئت می توان گفت، این شــرکت در آینــده ای نزدیک می تواند هزاران شــغل ایجاد کنــد و با حمایت از 
نخبگان دانشگاهی، تعدادی دانشمند با تفکرات وسیع و افکار بزرگ را همراه با بالندگی وارد عرصۀ صنعت 

کاتالیست کند.
مجموعۀ دانشی نفت و گاز ســرو حرکت روی مرزهای دانش و نرخ رشــد کنونی را حفظ کرده است و با 
پیشــگام بودن در نوآوری، پیشرو بودن در تکنولوژی و پیشــتاز بودن در فناوری و دانش کاتالیست، حضور 

پرقدرت و رقابت پذیری در بازارهای جهانی در کنار برندهای بین المللی خواهد داشت.

ســـرو توانســـت بـــه صـــادرات 

کاتالیســـت در دو حوزۀ فوالد 

بـــا  رقابـــت  در  پتروشـــیمی  و 

جهانـــی  مطـــرح  شـــرکتهای 

امـــر  ایـــن  کـــه  یابـــد  دســـت 

تابـــوی بومی  تنها  نـــه  یعنی 

شکسته  کاتالیســـت  ســـازی 

شـــد بلکه بازارهای جدیدی از 

صادرات بـــه روی محصوالت با 

تکنولوژی پیشـــرفتۀ ایران نیز 

باز شـــده اســـت.



5 www.sarvmandegar.ir

بــا تمامی این اوصاف، این مجموعه با باورهای خود و تالش تمام پرســنل، پس از ســال ها توانســت 
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پرقدرت و رقابت پذیری در بازارهای جهانی در کنار برندهای بین المللی خواهد داشت.

ســـرو توانســـت بـــه صـــادرات 

کاتالیســـت در دو حوزۀ فوالد 

بـــا  رقابـــت  در  پتروشـــیمی  و 

جهانـــی  مطـــرح  شـــرکتهای 

امـــر  ایـــن  کـــه  یابـــد  دســـت 

تابـــوی بومی  تنها  نـــه  یعنی 

شکسته  کاتالیســـت  ســـازی 

شـــد بلکه بازارهای جدیدی از 

صادرات بـــه روی محصوالت با 

تکنولوژی پیشـــرفتۀ ایران نیز 

باز شـــده اســـت.



6

م
ه

و ن
م 

شت
هـ

ت 
وب

م.ن
ـو

س
ل 

سا

دکتر بهرام سبحانی یکی از نخستین حامیان 
و پیشگامانی هستند که از اوایل دهۀ 90 و قبل 
از آنکه ســکان هدایت مجموعۀ فوالد مبارکۀ اصفهان را 
به دست بگیرند و زمانی که واردات کاتالیست در شرایط 
مساعدی قرار داشت و نیازی به داخلی سازی کاتالیست 
ً نخستین  احساس نمی شــد، حمایت های خود و عمال
توافق نامۀ استفاده از کاتالیست فوالدی ساخت داخل 
را به امضا رساندند؛ به طوری که پس از انتصاب به عنوان 
مدیرعاملی شــرکت فــوالد مبارکۀ اصفهان نخســتین 
مجوز صنعتی اســتفاده از کاتالیســت نفت و گاز ســرو 
در یک ریفرمــر کامل را صــادر کردند. در این شــماره از 
با  صمیمانــه ای  گفت وگوی  مانــدگار  ســرو  فصل نامۀ 

ایشان داشته ایم که شرح آن در ادامه آمده است. 

آقای دکتر، ضمن تشکر از آنکه وقت گرانبهایتان 
را به مــا و خوانندگان این نشــریه اختصاص 
داده اید. به عنوان سؤال نخست، شما ابتدا در 
شرکت ملی نفت مشغول به فعالیت بودید، 

در ســال 136۲ با 5 سال سابقۀ کار در شــرکت ملی نفت ایران در پاالیشگاه آبادان به 
اســتخدام طرح فوالد مبارکه درآمدید و نقشۀ جامع فوالد کشور و طراحی و احداث 
فوالد مبارکه با نقش آفرینی شما همراه بوده است. چه شد که از حوزۀ نفت به فوالد 

آمدید؟ 

من تا سال 62 در پاالیشگاه آبادان به عنوان پرسنل شرکت نفت مشغول به  کار بودم، در یک مقطع، 
در واقــع اواخر ســال 57 بود که مرخصــی تحصیلی گرفتم و بعــد از آنکه به علت جنگ پاالیشــگاه 
تعطیلی کوتاه مدتی داشــت، به اصفهان آمــدم و همان طور که گفتید از ســال 62 به این مجموعه 

اضافه شدم.

آیا اگر به گذشــته بازگردید، بازهم این تصمیم را می گیرید و به ســراغ معادن و 
فوالد می روید یا مسیر نفت را ادامه می دهید؟

اگــر به گذشــته بازگردم، بله. فکر کنم همین مســیر را انتخــاب می کنم. چراکه پاالیشــگاه آبادان و 
ساختار شــرکت نفت به صورت یک مجموعه درآمده بود و طبق ســنوات گذشتۀ خود بر یک روال 
حرکت می کرد و من در واقع جزئی از آن بودم که وارد جمع بزرگی شــده بودم و نمی توانســتم خیلی 
تأثیرگذار باشــم، و خودبه خود باید با مجموعه همراه می شــدم؛ اما شــرایط در صنعت فوالد فرق 
می کرد. آن زمان برای طرح فوالد مبارکه دعوت شــدم. وقتی به حوزۀ فوالد ورود کردم، چون هم زمان 
بــا آغاز کار فوالد مبارکــه بود، در همۀ مــوارد و اجزای آن تأثیرگذار شــدم، و تأثیرگذار بــودم و در واقع 
می توانستم نقش آفرینی کنم. بنابراین فکر کنم راهم را درست آمده ام و این همسو با عاقۀ بنده 

بود. حتی اگر به گذشته بازگردم، دوباره همین مسیر را انتخاب خواهم کرد. 

حضرتعالی یکی از نخبگان صنعت فوالد و نفت کشــور هســتید که تحصیالت 
خود را در امریکا گذرانده اید، توصیۀ شــما به جوان هایی که در مســیر صنعت 

داخل مشغول به فعالیت هستند، چیست؟

توصیه ای که می توانم به قشـــر آینده ســـاز صنعت و کشـــور داشـــته باشـــم این اســـت که به جای 

رئیس هیئت مدیرۀ انجمن تولیدکنندگان فوالد ایرانبهرام سبحانیدکتر

باید رد جهت بومی سازی نیازاهیمان قدم ربداریم
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یـــأس و ناامیـــدی، و فکر کـــردن به نتیجـــۀ کار کـــه آیا کاری که شـــروع 
کرده انـــد بـــه نتیجه می رســـد یا نـــه، و اینکه بـــرای موفقیـــت فقط به 
پول و پارتی نیاز اســـت، می گویـــم خیر، این افـــکار را برای یـــک بار کنار 
بگذارنـــد و بـــر توانایی های خـــود تکیه کننـــد، آن ها را پـــرورش دهند، 
پشتکار داشـــته باشـــند، در واقع به پشـــتکار بچسبند، و کارشـــان را با 
عالقه انجـــام دهند. قـــول می دهم که حتمـــاً موفق می شـــوند. یقیناً 
خدا هـــم کمـــک می کند. البتـــه قبـــول دارم که شـــرایط مثـــل دوران 
جوانی ما نیســـت؛ شـــرایط بازار کار االن و وضع اشـــتغال خیلی مطلوب 

نیســـت و متأســـفانه جمعیت بیکار زیاد شـــده است، ولی 
اســـت  این  کنم  توصیـــه  می خواهم  کـــه  نکتـــه ای 

فکر  اینکـــه  نیســـت!  اســـتخدام  فقط  کار  کـــه 
کنیم اگر کســـی نتوانســـت در مجموعه ای 

می مانـــد،  بیـــکار  شـــود،  اســـتخدام 
خیـــر. هر فرد مملـــو از اســـتعدادهای 

منحصربه فـــرد اســـت و بایـــد روی آن 
تمرکـــز کنـــد. انتهـــای صحبتـــم این 
اســـت کـــه اشـــتغال صرفـــاً به منزلۀ 

خویش فرمـــا  نیســـت؛  اســـتخدام 
فعالیت کنند تا وارد مجموعه ای شـــوند 

کنند. فعالیـــت  آنجا  و 

است،  ارزشمند  بســیار  شما  تجربیات 
آیا قصد نــگارش کتابی برای بیــان تجربیات 

ارزشمند و خاطرات خود ندارید؟

واقعیتش زمان اجازه نمی دهد، اما اگر دوستان نگارش هایی را که از بنده 
در جاهای مختلف وجود دارد، در قالب یک مستند تجربه نگاری دربیاورند، 
بنده هم اســتقبال می کنــم. مهم کتاب بنده نیســت، مهم این موضوع 

است که از این تجربیات برای شکوفایی نسل جوان استفاده شود.

از همان ابتدا شروع کنیم. تشکیل جلساتی برای بومی سازی 
صنعت کاتالیســت. اهتمام اســتفادۀ صنعتی از کاتالیست 
در زمان مدیریت شــما در شــرکت میدکو صــورت پذیرفت. 

جلســه ای با حضور معاون وزیر صمت و نمایندگان شــرکت 
تولیدکنندۀ کاتالیســت ایرانی و حضرتعالی. در آن جلسه چه 

گذشت؟ 

درمورد کاتالیســت ها، بله. فکر کنم  اوایل ســال 90 بود که  شــرکت نفت و 
گاز سرو روی کاتالیست های فوالدی تســت های نیمه صنعتی نهایی خود 
را ســپری می کرد، زمانی بود  که ما پروژۀ احیای مســتقیم فوالد سیرجان 
ایرانیان را در بردســیر داشــتیم و کم کم داشــتیم آماده می شدیم برای 
راه اندازی و باید کاتالیســت تهیه می کردیم. کاتالیست ها در آن زمان سه 
سورس داشتند، یک سورس امریکایی، یک سورس ژاپنی و یک 
شرکت هندی که با لیسانس کار می کرد. طبیعتاً از دوتای 
نخست نمی توانســتیم خرید کنیم و مثل اتفاقی 
که از ابتدای فعالیت صنعت فوالد تا آن زمان در 
حال رخ دادن بود، به ســراغ کاتالیست هندی 

رفته بودیم.
شــرکت هندی هم با توجه به انحصاری 
بودن، شــرایط بســیار ســختی را پیشنهاد 
می کرد. ما پول می دادیم، اما ضمانت نامه 
نمی توانســتیم بگیریــم؛ زمــان  تحویل آن 
واحدهای  اورهال   زمان  با  متناســب  کارخانه 
ما نبود، ولی چاره ی دیگری هم نداشتیم، یعنی 

گزینۀ دیگری نداشتیم. 
ازطرفی، ما می خواستیم ثبت سفارش ها را نهایی 
کنیم که هم زمان با مراحل نهایی تولید صنعتی کاتالیســت 
در شــرکت ســرو بود. وزارتخانه هــم می گفــت کاتالیســت تولید داخل 
می شــود و شــما اگر امکانش را دارید، این کاال را وارد نکنید. در جلسه ای 
کــه فکر می کنم آقای صادقی نیارکی حضور داشــتند، گفتیم که این پلنت 
برای اولین بار دارد راه اندازی می شــود و باید تحت ضمانت تأمین کننده 
باشــد و من به ســبب همین بحث ضمانت، نمی توانم االن از کاتالیست 
داخلی که هنوز امتحان خودش را پس نداده، اســتفاده کنم. درخواست 
ما این بود که ابتدا محمولۀ اول را از خارج خریداری کنیم تا پس از دریافت 
تأییدیه های کیفِی محصول داخلی، تولید داخل را جایگزین نمونۀ خارجی 
کنیم. در آن جلســه تصمیم بر این شد که ما خریدمان را فقط برای یک بار 
از خــارج انجام دهیم و خب تصمیم منطقی و درســتی هــم بود. باالخره 
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یـــأس و ناامیـــدی، و فکر کـــردن به نتیجـــۀ کار کـــه آیا کاری که شـــروع 
کرده انـــد بـــه نتیجه می رســـد یا نـــه، و اینکه بـــرای موفقیـــت فقط به 
پول و پارتی نیاز اســـت، می گویـــم خیر، این افـــکار را برای یـــک بار کنار 
بگذارنـــد و بـــر توانایی های خـــود تکیه کننـــد، آن ها را پـــرورش دهند، 
پشتکار داشـــته باشـــند، در واقع به پشـــتکار بچسبند، و کارشـــان را با 
عالقه انجـــام دهند. قـــول می دهم که حتمـــاً موفق می شـــوند. یقیناً 
خدا هـــم کمـــک می کند. البتـــه قبـــول دارم که شـــرایط مثـــل دوران 
جوانی ما نیســـت؛ شـــرایط بازار کار االن و وضع اشـــتغال خیلی مطلوب 

نیســـت و متأســـفانه جمعیت بیکار زیاد شـــده است، ولی 
اســـت  این  کنم  توصیـــه  می خواهم  کـــه  نکتـــه ای 

فکر  اینکـــه  نیســـت!  اســـتخدام  فقط  کار  کـــه 
کنیم اگر کســـی نتوانســـت در مجموعه ای 

می مانـــد،  بیـــکار  شـــود،  اســـتخدام 
خیـــر. هر فرد مملـــو از اســـتعدادهای 

منحصربه فـــرد اســـت و بایـــد روی آن 
تمرکـــز کنـــد. انتهـــای صحبتـــم این 
اســـت کـــه اشـــتغال صرفـــاً به منزلۀ 

خویش فرمـــا  نیســـت؛  اســـتخدام 
فعالیت کنند تا وارد مجموعه ای شـــوند 

کنند. فعالیـــت  آنجا  و 

است،  ارزشمند  بســیار  شما  تجربیات 
آیا قصد نــگارش کتابی برای بیــان تجربیات 

ارزشمند و خاطرات خود ندارید؟

واقعیتش زمان اجازه نمی دهد، اما اگر دوستان نگارش هایی را که از بنده 
در جاهای مختلف وجود دارد، در قالب یک مستند تجربه نگاری دربیاورند، 
بنده هم اســتقبال می کنــم. مهم کتاب بنده نیســت، مهم این موضوع 

است که از این تجربیات برای شکوفایی نسل جوان استفاده شود.

از همان ابتدا شروع کنیم. تشکیل جلساتی برای بومی سازی 
صنعت کاتالیســت. اهتمام اســتفادۀ صنعتی از کاتالیست 
در زمان مدیریت شــما در شــرکت میدکو صــورت پذیرفت. 

جلســه ای با حضور معاون وزیر صمت و نمایندگان شــرکت 
تولیدکنندۀ کاتالیســت ایرانی و حضرتعالی. در آن جلسه چه 

گذشت؟ 

درمورد کاتالیســت ها، بله. فکر کنم  اوایل ســال 90 بود که  شــرکت نفت و 
گاز سرو روی کاتالیست های فوالدی تســت های نیمه صنعتی نهایی خود 
را ســپری می کرد، زمانی بود  که ما پروژۀ احیای مســتقیم فوالد سیرجان 
ایرانیان را در بردســیر داشــتیم و کم کم داشــتیم آماده می شدیم برای 
راه اندازی و باید کاتالیســت تهیه می کردیم. کاتالیست ها در آن زمان سه 
سورس داشتند، یک سورس امریکایی، یک سورس ژاپنی و یک 
شرکت هندی که با لیسانس کار می کرد. طبیعتاً از دوتای 
نخست نمی توانســتیم خرید کنیم و مثل اتفاقی 
که از ابتدای فعالیت صنعت فوالد تا آن زمان در 
حال رخ دادن بود، به ســراغ کاتالیست هندی 

رفته بودیم.
شــرکت هندی هم با توجه به انحصاری 
بودن، شــرایط بســیار ســختی را پیشنهاد 
می کرد. ما پول می دادیم، اما ضمانت نامه 
نمی توانســتیم بگیریــم؛ زمــان  تحویل آن 
واحدهای  اورهال   زمان  با  متناســب  کارخانه 
ما نبود، ولی چاره ی دیگری هم نداشتیم، یعنی 

گزینۀ دیگری نداشتیم. 
ازطرفی، ما می خواستیم ثبت سفارش ها را نهایی 
کنیم که هم زمان با مراحل نهایی تولید صنعتی کاتالیســت 
در شــرکت ســرو بود. وزارتخانه هــم می گفــت کاتالیســت تولید داخل 
می شــود و شــما اگر امکانش را دارید، این کاال را وارد نکنید. در جلسه ای 
کــه فکر می کنم آقای صادقی نیارکی حضور داشــتند، گفتیم که این پلنت 
برای اولین بار دارد راه اندازی می شــود و باید تحت ضمانت تأمین کننده 
باشــد و من به ســبب همین بحث ضمانت، نمی توانم االن از کاتالیست 
داخلی که هنوز امتحان خودش را پس نداده، اســتفاده کنم. درخواست 
ما این بود که ابتدا محمولۀ اول را از خارج خریداری کنیم تا پس از دریافت 
تأییدیه های کیفِی محصول داخلی، تولید داخل را جایگزین نمونۀ خارجی 
کنیم. در آن جلســه تصمیم بر این شد که ما خریدمان را فقط برای یک بار 
از خــارج انجام دهیم و خب تصمیم منطقی و درســتی هــم بود. باالخره 
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وقتــی یک شــرکت صاحب دانشــی اســت و میلیاردها تومان ســرمایه گذاری 
می کند تا کارخانــه ای را راه اندازی کند، باید در کنارش قــرار بگیریم. از این رو ما 

مسیر منطقی را در آن زمان ریل گذاری کردیم. 

نخســتین اســتفاده از کاتالیســت ایرانــی در فــوالد مبارکۀ 
اصفهان در زمان مدیریت شما انجام شد. چه شد که امضای 
شــما پای قراردادها و صورت جلسه های استفادۀ حداکثری از 
توان تولید داخل با نگاه حمایتی کاالی استراتژیک کاتالیست 

نقش گرفت؟

من در همان جلســه شــخصاً و در واقع داوطلبانه گفتم که ما حتماً خریدهای 
بعدی مــان را از داخل انجام خواهیــم داد. چون با برخوردی کــه طرف هندی با 
ما داشــت و به صورت انحصــاری هم به ناچار باید از او خریــد می کردیم، در پِی 
این بودم که جایگزینی برای آن پیدا کنم؛ جایگزین داخلی. در ضمن، اگر بحث 
ضمانت نامه هــای پیمانکار نبود، حتماً از همان ابتدا ریســک خرید از داخل 
را می پذیرفتــم. چون دســت کم در ریســک پذیری خیلی راحت هســتم، البته 

ریسک حساب شده و منطقی. 
بنده بــر این باورم تا جایی که می شــود باید پولمان را در حوزۀ بومی ســازی 
صرف کنیم تــا اینکه به خارجی ها بدهیم و از خارج جنــس بگیریم که هم ارز از 

کشور خارج نشود و هم به هرحال، بحث اشتغال در کشور در میان است.
گزارشــی هایی کــه از واحدهــای فنی که چنــد ســال در این پــروژه فعالیت 
داشتند، به دست ما می رسید این بود که کاتالیسِت تولیدشده در شرکت نفت 
ً قابل رقابت  و گاز ســرو، از نظر کیفی با نوع مشــابهش که از هند می آمــد، کاما
اســت و هیچ مشــکلی برای اســتفاده در مقیــاس بزرگ تر از چند تیــوب ندارد. 
درنتیجه، ما هم خیالمان راحت  شــد و دستورات الزم را برای استفادۀ کامل یک 

ریفرمر صادر کردیم. 
در واقع با نگاه خاصی که به مسئله بومی سازی داشتیم؛ یعنی ریسک پذیری 
با هــدف اصاح ایرادات کاالی ایرانی، و نه شــانه خالی کردن از اســتفاده از کاالی 
ایرانی بــرای جایگزینی، توانســتیم خیلــی از واحدهای فوالدی مــان، به ویژه در 
فوالد مبارکه را از ابتدا تا انتهای خط تولید، مانند فوالدســازی، احیا، گندله  سازی 
و نوردهای ســرد و گرم و یا تولید ورق رنگی گالوانیزه، به کمترین سطح وابستگی 

خارجی برسانیم.

یکی از دســتاوردهای بومی ســازی کاتالیســت، قطع واردات 
آن اســت؛ ضمن اینکه امسال نخســتین کاتالیست فوالدی 
توســط نفت و گاز سرو به خارج از کشــور )به یکی از کشورهای 
حوزۀ CIS( صادر شــد. این افتخار یقیناً به تمام متخصصان و 
اصلی  حامیان  مخصوصاً  کاتالیست،  و  صنعت فوالد  مدیران 

همچون حضرتعالی تعلق دارد. در این باره نظرتان چیست؟ 

خب من واقعاً خوشحالم که شرکت نفت و گاز سرو عاوه بر تأمین نیاز داخلی، 
موفق شد کاتالیســت باکیفیت و در بعضی موارد، بهتر از نمونه های خارجی را 
تولید کند و نیاز کل صنعت فوالد کشــور را تأمین کند. خوشــحال هستم که در 
بحث صادرات هم اقدام کرده و موفق شــده این محصول را به کشــورهایی نیز 
صادر کند. باعث افتخار کشور است و من هم به  نوبۀ خودم از این اقدام تقدیر 
و تشــکر می کنــم و اگر نقشــی هم در این زمینه داشــتم، فقــط و فقط به خاطر 

حمایت از تولیدکنندگان داخلی کشورمان بوده است.

امسال چهارمین همایش دوســاالنۀ بومی سازی کاتالیست 
در صنعت فوالد را شــاهد خواهیم بود کــه به میزبانی نفت و 
گاز سرو برگزار می شــود. جایگاه این کنفرانس های تخصصی 

و علمی را در صنعت فوالد چگونه ارزیابی می کنید؟

اگرچه که در کشور ســمینارهای متعددی به ویژه در مباحث آهن و فوالد برگزار 
می شــود که بعضاً هدفمند نیســت و یا خروجی ندارد، ولی همایش هایی که 
با موضوعیت کاتالیســت ها تاکنون برگزار شــده و من نیز در یکی دو دوره از آن 
 برگزاری 

ًً حضور داشــتم، به شــخصه برخی اطاعات فنی را دریافت کردم.قطعا
چنیــن همایش هایــی در جهــت ارتقــای ســطح کیفــی و برقــراری تعامل بین 

حاضران بسیار مثبت خواهد بود. 

شــما به عنوان رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد، بفرمایید 
که حلقه هــای ارزش زنجیرۀ تأمین در توســعۀ پایدار صنعت 

فوالد چه نقشی را می توانند ایفا کنند؟

وقتی صحبــت از پایــداری در صنعت می کنیــم، روی چند مــورد باید متمرکز 
شویم. در ابتدا باید شرایط تحریم کشــور را بپذیریم و اینکه در تأمین نیازهای 
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اساســی مشکل داریم؛ مشکالتی که می توانند سبب توقف خط تولید شوند. در این شرایط ممکن است به ناچار قطعاتی را با برند تقلبی بخریم 
کــه کیفیت پایین کاال و جنس نامرغــوب، تماماً هزینه هایی را بر صنعت ما تحمیل می کند و آســیب هایی به صنعت می زند کــه آن را از پایداری 
خارج می کند. بنابراین تنها راه پایدار بودن، عالوه بر بحث زیرســاخت ها، مثل تأمین گاز و برق و آب و مواد اولیه و غیره، بحث قطع وابســتگی به 
خارج است. هرقدر ما بتوانیم در جهت بومی سازی نیازهایمان قدم برداریم و وابستگی مان را کاهش دهیم، قطعاً به پایداری این صنعت کمک 
کرده ایم. این سیاستی است که ما در انجمن فوالد دنبال می کنیم؛ یعنی به شناسایی نیازها به شکل های مختلف می پردازیم و از آن ها حمایت 

می کنیم.

از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید، سپاسگزاریم. کالم پایانی شما برای مخاطبان صنعت کاتالیست کشور چیست؟

ً حل شده  الحمدهللا با تالشــی که شــما و همکارانتان در شــرکت نفت و گاز سرو داشــته اید، موضوع کاتالیست در حوزۀ احیای مســتقیم کامال
است. آرزویم این است روزی را ببینم که مسیر دســتیابی به دانش کاتالیست ها تماماً به همت شرکت سرو انجام شود تا در کنار تحقق اهداف 

اقتصادی، در قطع وابستگی و تولید داخل نیز موفق شویم. انشاهللا که موفق باشید. 

با اســکن کد روبه رو، خالصه ســخنرانی آقای دکتر سبحانی در ســومین همایش بومی ســازی کاتالیســت در فرآیند احیا مستقیم آهن را 
مشاهده نمایید. 

با دوربین گوشی خود این کد را اسکن کنید.
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 پیش از بومی سازی کاتالیست در ایران، فعالیت اکثر 
ریفرمرهای احیا مســتقیم کــه در ایران وجــود دارد، 
بدون اســتفاده از کاتالیســت میســر نبود. از آنجاکه توسعه 
فوالد ایران بر مبنای احیاء مســتقیم شکل گرفته است، بومی 
ســازی کاتالیســت در کشــور به توســعه صنعت فوالد کمک 
شــایانی کرد. اما با گذشت چند سال از بومی سازی کاتالیست 
در کشور توسط شــرکت نفت و گاز ســرو، امروزه میبینیم که 
بیش 70 درصد از مــادول ها و مگامادول های احیا مســتقیم 
کشور از کاتالیست های شرکت سرو پر شده است. این مقدمه 
بخشــی از مصاحبه ما با مهندس اسدهللا فرشاد مدیرعامل 
انجمــن  مدیــره  هیئــت  عضــو  و  ایرانیــان  غدیــر  فــوالد 
تولیدکننــدگان فــوالد ایران بود که شــرح ایــن مصاحبه را در 

ادامه می خوانید.

آقای مهندس به عنوان یکی از پیشکوستان صنعت فوالد، 
برایمان خالصه ای از توسعه این صنعت در کشور بگویید.  

مــن فکر میکنــم، بومی ســازی زنجیــره ارزش آهن و فــوالد ایران از 
معدن تا صنعت، مرهون تاش های جمع وســیعی از مهندسین 
مشاور، شرکت های دانش بنیان، شــرکت های مشاوره، سازندگان 
تجهیزات از معدن تا صنعت در زنجیره آهن و فوالد و حمایت موثر 

خانواده بزرگ آهن و فوالد از ضرورت بسترســازی الزم برای حداکثرســازی پتانســیل تولید 
ساخت داخل تجهيزات این زنجیره است. از آنجا که امروز، صنعت احیا مستقیم تأمین 
کننده اصلی مواد اولیه تولید فوالد ایران اســت، قریب به اتفاق ۳۰ میلیون تن فوالدی که 
در سال در کشور تولید می شود، به دلیل ایجاد مناسبات الزم برای تأمین مواد اولیه بوده 
است. توسعه فوالد ایران بر مبنای احیاء مستقیم شکل گرفته است؛ ما در تولید فوالد به 
روش هــای صنعتی یعنی کوره بلند، فقط ذوب آهن اصفهان را داریم که در حال حاضر نیز 
در زرند کرمان به تولید می رســد  . کل ظرفیت تولید فوالد با روش کوره بلند حداکثر حدود 
5 میلیون تن در سال در کل کشور است . همچنین حدود ۳۰ میلیون تن آهن اسفنجی در 
کشور تولید می شود که تماما در کوره های قوس الکتریک و کوره  های القایی به عنوان ماده 
اولیه مصرف می شود و همه اینها مرهون زحمات و خدمات شرکت های مهندسی است 
که مادول های میدرکس را طراحی کرده اند و تجهیزات مورد نیاز صنعت را در داخل کشور 
ساخته اند. در این زمینه،  از حداکثر توانمندی ساخت داخل استفاده شده تا کارخانجات 
طراحی، نصب و به بهره برداری برســد . از طرفی آنچه که برای شــرکت ها و کارخانجات احیا 
مستقیم کشــور حائز اهمیت بود، تأمین کاتالیست های فعال، نیمه فعال و خنثی بود 

که شرکت نفت و گاز سرو همه اینها را تولید کرد .

لزوم استفاده از کاتالیست در کارخانجات احیا مستقیم و عملکرد شرکت نفت 
و گاز سرو در زمینه تولید کاتالیست را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

همه کارخانجات احیا مســتقیم از ۳ رکن مهم برخوردار هســتند. این ۳ رکن شامل کوره 
احیاء، رکوپراتور و بخشــی می شود که برای شکست گاز احیا، نیاز به ریفرمر دارد، ریفرمرها 
بستر کاتالیست هستند . فعالیت ریفرمرهای احیا مستقیم که در ایران وجود دارد، بدون 
اســتفاده از کاتالیست میسر نیست. تا قبل از تاســیس شرکت نفت و گاز سرو، ۱۰۰ درصد 

مهندسا سدا..رفشاد مدیرعامل فوالد غدیر ایرانیان
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کاتالیســت های مورد نیاز صنعت احیا مســتقیم از خارج از کشور و عمدتا از هندوستان و همچنین از اروپا و آمریکا تأمین می شد ولی با 
بسترســازی صورت گرفته توسط شــرکت نفت و گاز سرو، این شرکت توانست خودباوری تولید کاتالیســت با دانش ایرانی را به خودکفایی 

جدی برساند.

من همیشه گفته ام که شرکت سرو مانند سرو بلندی است که توانسته قامت بلندی در توانمندی و پتانسیل و درخور و شان فوالد ایران 
داشته باشد.

آغاز فعالیت های بومی سازی کاتالیست در ایران چگونه بود؟ 

در ابتدای امر اکثر کارخانجات احیا مســتقیم این دغدغه را داشــتند که نوع ایرانی کاتالیســت را مصرف کنند. ایــن کار از یک تیوب، یک 
ریفرمر شــروع شد و دیدیم که عملکرد بسیار موفقی داشــتند و این باور و اعتماد به شرکت سرو در مجموعه شرکت های احیا مستقیم 

کشور ایجاد شد. امروزه، میبینیم که بخش عمده ای از احیا مستقیم کشور از کاتالیست های شرکت سرو پر شده است. 

پس از اینکه ســرو موفق شــد اعتماد جدی تولیدکنندگان داخل کشــور را به خود جلب و معطوف کند، از این درخت تنومند شاخه هایی 
رشــد کرد که سبب شد شــرکت های دیگری هم بتوانند در این مســیر تاش کنند و گام بردارند. به نظرم، تاســیس این شرکت ها ثمرات و 

برکات اقتدار شرکت نفت و گاز سرو است که موفق شد به این دستاوردها دسترسی پیدا کند. برایتان آرزوی موفقیت دارم.

شعر و دست نوشته
 آقای مهندس اسدا.. فرشاد
 1401

مراسم رونمایی
از تمبر یادبود بومی سازی 

صنعت کاتالیست 
 1397

رهزگ هب غیر عشق " رسو"  رما رب زبان مباد سوزد ارگ چو شمع، زبانم ز سوز عشق " رسو"



13

کاتالیســت های مورد نیاز صنعت احیا مســتقیم از خارج از کشور و عمدتا از هندوستان و همچنین از اروپا و آمریکا تأمین می شد ولی با 
بسترســازی صورت گرفته توسط شــرکت نفت و گاز سرو، این شرکت توانست خودباوری تولید کاتالیســت با دانش ایرانی را به خودکفایی 

جدی برساند.

من همیشه گفته ام که شرکت سرو مانند سرو بلندی است که توانسته قامت بلندی در توانمندی و پتانسیل و درخور و شان فوالد ایران 
داشته باشد.

آغاز فعالیت های بومی سازی کاتالیست در ایران چگونه بود؟ 

در ابتدای امر اکثر کارخانجات احیا مســتقیم این دغدغه را داشــتند که نوع ایرانی کاتالیســت را مصرف کنند. ایــن کار از یک تیوب، یک 
ریفرمر شــروع شد و دیدیم که عملکرد بسیار موفقی داشــتند و این باور و اعتماد به شرکت سرو در مجموعه شرکت های احیا مستقیم 

کشور ایجاد شد. امروزه، میبینیم که بخش عمده ای از احیا مستقیم کشور از کاتالیست های شرکت سرو پر شده است. 

پس از اینکه ســرو موفق شــد اعتماد جدی تولیدکنندگان داخل کشــور را به خود جلب و معطوف کند، از این درخت تنومند شاخه هایی 
رشــد کرد که سبب شد شــرکت های دیگری هم بتوانند در این مســیر تاش کنند و گام بردارند. به نظرم، تاســیس این شرکت ها ثمرات و 

برکات اقتدار شرکت نفت و گاز سرو است که موفق شد به این دستاوردها دسترسی پیدا کند. برایتان آرزوی موفقیت دارم.

شعر و دست نوشته
 آقای مهندس اسدا.. فرشاد
 1401

مراسم رونمایی
از تمبر یادبود بومی سازی 

صنعت کاتالیست 
 1397

رهزگ هب غیر عشق " رسو"  رما رب زبان مباد سوزد ارگ چو شمع، زبانم ز سوز عشق " رسو"



14

م
ه

و ن
م 

شت
هـ

ت 
وب

م.ن
ـو

س
ل 

سا

مهندس عطارد گودرزی مدیر عامل شرکت فوالد بافت

من خودم با فرآیند ســاخت کاتالیســت ها در همین همایش ها و 
سمینارهایی که شرکت نفت و گاز سرو برگزار کرد، آشنا شدم. شرکت 
ســرو باعث شد ما دیگر ترسی نداشته باشیم. چرا که پیش از تولید 
کاتالیست توسط شــرکت ســرو تصور میکردیم کاتالیست فناوری 
بســیار پیچیده ای است و باید از خارج از کشــور وارد شود ولی پس از 
شــرکت در سمینار های شرکت نفت و گاز ســرو این اطمینان را پیدا 
کردم که شــرکت های دانش بنیانی مانند ســرو، قادرند یک تجهیز 

مورد نیاز برای صنعت فوالد را بومی سازی کنند.
ســروماندگار- الزم به توضیح اســت که مجتمع احیا اســتیل فوالد 
بافــت که بــا تکنولوژی PERED  محصــوالت خود را تولیــد می کند، 
نخســتین شــرکت فوالدی کشــور بود که با کاتالیســت پرد تولیدی 

شرکت نفت و گاز سرو وارد مدار شد. 

همایش های تخصصی محلی 
برای آگاهی از توان تولید داخل

تجربه همکاری من با شــرکت نفت و گاز ســرو به زمانی برمی گردد که مدیرعامل شرکت مهندسی 
فن آور معادن و فلزات MMTEبودم. پیش از ســرو، کاتالیســت ها از شــرکت سودکمی هندوستان 
خریداری میشــد ولی شرکت نفت و گاز سرو توانست کاتالیست را برای اولین بار در ایران با کیفیتی 
برابر و حتی بهتر از ســودکمی تولید کند. ســرو توانست کاتالیســت را با موفقیت بومی سازی کند. 
ما نیز خریدهایمان را از شــرکت ســرو انجام دادیم. از زمانی که بومی ســازی کاتالیست توسط سرو 
انجام شد و ما از کاتالیست های این شرکت استفاده کردیم، بازدهی الزم را مانند نمونه های خارجی 
دریافت کردیم و هیچ مشکلی نداشتیم. انگیزه من این بود که تا جایی که می شود، واحدهای احیا 
مســتقیم بومی سازی شــوند. یکی از فاکتورهای این بومی سازی نیز کاتالیســت بود  و به دنبال این 

بودیم که تجهیزات دیگر را هم بومی سازی کنیم. 
من در دو همایش  قبلی شــرکت نفت و گاز سرو هم شرکت کردم . این همایش ها به لحاظ آشنایی 
مشتریان با پیشرفت های انجام شده در بومی سازی حوزه کاتالیست بسیار مفید است و می تواند 

به توسعه فعالیت های بومی سازی کمک کند.

پس از بومی سازی کاتالیست، به دنبال 
بومی ســازی تجهیــزات دیگــر بودیم

محمدرضا طاهری شهرائینی رئیس هیات مدیره شرکت فوالد اسرار 

برگزاری همایش های تخصصی و حضور در آنها مزیت های گوناگونی دارد. از 
جمله اینکه شرکت های مختلف با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و عالوه بر آن 
می توانند نســبت به مســائل تخصصی در حوزه های مختلف اطالعات زیادی کسب 
کنند. مهندس عطارد گودرزی مدیر عامل شــرکت فوالد بافــت و محمدرضا طاهری 
شهرائینی، رییس هیئت مدیره شرکت فوالد اسرار در این خصوص مصاحبه کوتاهی 

با ما داشت که به شرح ذیل می خوانید :
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نقش دانشــگاه ها و فضــای علمی کشــور در بومی 
سازی کاتالیست به چه اندازه بود؟

یکــی از تجهیــزات بســیار مهمی کــه در انحصار چند کشــور 
دنیــا بود و عمدتا از کشــور هند وارد می شــد، کاتالیســت بود. به 
خاطر می آورم، از دوران دانشــجویی بنده، به دلیل انحصاری بودن 
کاتالیست، این کاال بسیار مورد توجه و برای کشور یک بحث جدی 
بــود. دانشــگاه ها نیز برای تــاش در تولید کاتالیســت تاش های 
زیادی می کردند ولی نتیجه جدی حاصل نشد. در نهایت، کار جدی   
که در این حوزه انجام شد، توسط شرکت نفت و گاز سرو در همکاری 
با شرکت  فوالد خوزســتان انجام شد که در نهایت به نتیجه مثبت 
رســید. ما نیز خوشــحالیم که این کاالی مهم برای صنعت فوالد و 
پتروشــیمی که انحصاری هم بود، در کشور تولید و از انحصار خارج 

شد.
نظر شــما راجع به برگزاری همایش دوساالنه شرکت 

نفت و گاز سرو چیست؟
طبیعتــا برگــزاری ایــن همایش هــا در معرفــی شــرکت ها و 

مهندسمحمد نیکوکارقائم مقام مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان

گســترش همکاری ها و ارتباطات بســیار موثر اســت. به ویژه کاالیی مثل کاتالیست که نیاز به 
بازاریابی و صادرات دارد. این ارتباطات باعث می شــود روی بهبود شرایط تولید کاتالیست  های 
موجود و از طرف دیگر تولید کاتالیســت های جدید کار شــود. ما نیز از ســال های گذشته تاش 
داشــتیم که کاتالیســت های جدیدی تولید شود که در برابر نشســت کربن مقاوم باشد. البته 
شنیده ام که این کاتالیســت تولید شده و مراحل تست آن در حال انجام است. در واقع برگزاری 
این همایش ها و حفظ ارتباطات می تواند منجر به تولیدات جدید و حتی معرفی به دنیا شود.

از تجربه همکاری فوالد خوزستان با شرکت سرو برایمان بگویید. 
این همکاری ســال ها پیش) بیش از ۱5 ســال قبــل( در یک پروژه تحقیقاتی آغاز شــد و ما 
کاتالیســت های تولید شده توسط شــرکت نفت و گاز ســرو را به صورت عملياتی در واحدهای 
احیــا آزمایــش می کردیــم. بازخوردی که داده می شــد، موجــب تصحیح عملکرد کاتالیســت 
شــرکت سرو می شــد تا اینکه خوشــبختانه چند ســال پس از آن کاتالیســت برای اولین بار در 
کشــور بومی سازی شد و نتیجه همکاری نفت و گاز ســرو و فوالد خوزستان بسیار خوب و موفق 
بود. تا اینکه حیطه فعالیت ســرو گســترش پیدا کرد. در حال حاضر نیز در نقطه ای هستیم که 
ً از کاتالیســت های داخلی استفاده می شود. امیدواریم کشور در تمامی  در صنعت فوالد کاما
اقــام مورد نیــاز صنایع خودکفــا و از ورود کاالهای خارجی بی نیاز شــود و صنایــع مختلف برای 

بومی سازی در زمینه های مختلف ایجاد شود.

کاتالیســت که یک کاالی استراتژیک در صنعت اســت، پیش از اینکه بومی سازی شود، به 
عنوان یک کاالی انحصاری شناخته می شد. به این ترتیب محققان کشور تالش های زیادی 
برای خروج این کاال از انحصار انجام دادند تا اینکه با بومی سازی آن، در حال در جایگاهی ایستاده ایم که 
در صنعت فوالد کشور هیچ نیازی به واردات کاتالیست نداریم و تمام کاتالیست های مورد استفاده در 
این صنعت داخلی است. مهندس محمد نیکوکار قائم مقام مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان در امور 

بهره برداری و توسعه گفت و گوی کوتاهی با ما در این زمینه داشت که به شرح ذیل می خوانید:
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نقش دانشــگاه ها و فضــای علمی کشــور در بومی 
سازی کاتالیست به چه اندازه بود؟
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از آنجا که ایده بومی سازی کاتالیست توسط شرکت نفت و گاز سرو مطرح شد و با همکاری شرکت فوالد خوزستان مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت، همکاری 
شما با شرکت نفت و گاز سرو به چه زمانی برمی گردد؟

افتخار آشــنایی من با شــرکت نفت و گاز سرو به سال ۱۳۸5 و به ایده بومی سازی کاتالیست در ایران برمی گردد که در آن زمان توسط شرکت سرو و شرکت فوالد خوزستان مطرح شد. 
همانطور که میدانید کاتالیست یکی از کاالهای استراتژیک در واحدهای احیا و به طبع صنعت فوالد است. تا آن زمان سازنده این کاتالیست در جهان شرکت سودکمی بود. در آن زمان 
بحث تحریم چندان وجود نداشــت و فوالد خوزستان که همواره حامی بومی سازی بود، از این طرح استقبال کرد و توافق نامه ای را برای بومی سازی کاتالیست با شرکت سرو امضا کرد. 
اولین  نمونه ها را در سال ۱۳۸6 از شرکت سرو دریافت و تست کردیم که به عنوان یک نمونه داخلی و تولید برای اولین بار، مشکاتی داشت که مطرح کردیم. این فرایند چندین سال 
ادامه پیدا کرد و ما هر سال دو تا سه تیوب را با کاتالیست تولیدی شرکت سرو پر میکردیم و در کنار آن از کاتالیست شرکت سودکمی استفاده می کردیم تا اینکه در نهایت به نقطه ای 

مدیرعامل شرکت فوالد شادگان کهزا دمهندسحسین تقی

با آغاز تحریم های گوناگون توسط آمریکا و کشورهای اروپایی، بخش های مختلف کشور از جمله صنایع 
تحــت تاثیر این تحریم ها قــرار گرفتند و زیان های قابل توجهی را متحمل شــدند. امــا پیش از اعمال 
تحریم ها، زمانی خوبی بود که بتوان به توان تولید داخل متکی شــد.  مهندس حســین تقــی کهزاد مدیرعامل 
شــرکت فوالد شــادگان  در گفت و گویی که با نشریه سرو ماندگار داشت، به اشــاره به این تحریم ها و تاثیر آن در 
صنعت فوالد کشور اظهار کرد: اگر بومی سازی کاتالیست در آن زمان انجام نمیشد، ما به مقطعی میرسیدیم که 
تــوان تأمیــن کاتالیســت در کشــور را نداشــتیم و ایــن امر می توانســت صنعــت فوالد کشــور را فلــج کند.

رسیدیم که توانستیم مراحل تست را پشت سر بگذاریم و مطمئن شویم که میتوانیم با این کاتالیست یک ریفرمر را به طور کامل شارژ کنیم. در سال ۱۳۹۱ یک قرارداد 
تأمین کاتالیست با شرکت نفت و گاز سرو بستیم که در سال ۱۳۹2 آماده شد و خوشبختانه رضایت بخش بود و منجر به این شد که ما به استفاده از کاتالیست داخلی 
روی آوردیم. این کار در زمانی انجام شد که تحریم ها به اندازه امروز نبود. اگر این اقدام در آن زمان انجام نمیشد، ما به مقطعی میرسیدیم که توان تأمین کاتالیست در 

کشور را نداشتیم و این امر می توانست صنعت فوالد کشور را فلج کند.

آیا بومی سازی کاتالیست، به بومی سازی بخش های دیگر صنعت فوالد کشور کمک کرد؟

بومی سازی کاتالیست اقدام به موقعی بود که توسط شرکت نفت و گاز سرو و فوالد خوزستان در مقطع مناسبی صورت گرفت تا کشور از وارادت این کاالی استراتژیک 
بی نیاز شــود و خوشــبختانه در حال حاضر بی نیاز از وارادت کاتالیست هستیم. چالش ها و آزمون  و خطاهایی که در آن زمان وجود داشت، دنیایی از تجربه را برای ما به 
ارمغان آورد که پایه گذار حرکاتی برای بومی ســازی قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنعت فوالد شــد. با اقدامات انجام شده در فوالد خوزستان، در واحدهای احیا باالی ۹5 
درصد از نیاز قطعات و تجهیزات در بخش احیا بومی ســازی شــده است. شاید از میان تجهیزات اصلی، فقط کمپرسور بومی سازی نشده که کارهای مهندسی آن انجام 

شده و به زودی بومی سازی خواهد شد. 

برگزاری همایش هایی مانند همایش دوســاالنه بومی سازی کاتالیست در فرایند احیا مستقیم آهن در صنعت فوالد توسط شرکت نفت و گاز 
سرو را تا چه اندازه برای صنعت فوالد کشور مورد نیاز میدانید؟

یکی از فواید اصلی این همایش ها، دیدار تمام دســت اندرکاران و مدیران شرکت فوالدی است. این دیدار و انتقال تجربه، بزرگترین دستاورد این همایش ها است. 
ما نیاز به یکسری همایش های تخصصی داریم تا در یک حوزه تخصصی، تبادل نظر و همفکری برای توسعه در زمینه  های تخصصی انجام شود. خوشبختانه در بخش 
کاتالیســت، شرکت نفت و گاز ســرو همایش های خوبی را برگزار کرده است که ان شاءهللا توســعه هم پیدا می کند . باید مشابه این همایش، همایش های تخصصی 

دیگری هم برگزار شود تا در جهت توسعه صنعت فوالد کشور مثمر ثمر باشد. 

در پایان اگر صحبتی با خوانندگان فصل نامه سرو ماندگار دارید، بفرمایید؟

 از شــرکت نفت و گاز سرو که در ساخت کاتالیســت که از کاالهای مصرفی و استراتژیک در صنعت فوالد است، تشکر میکنم و برای مجموعه سرو آرزوی موفقیت و 
سربلندی دارم.
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 بومی ســازی کاتالیســت در ایران با همکاری شرکت 
فوالد خوزستان و شرکت نفت و گاز سرو آغاز شد. این 
دو شــرکت با انجام پروژه های تحقیقاتی گســترده و با تکیه بر 
دانش فنی محققان خود موفق شــدند "کاتالیســت" که یک 
محصول اســتراتژیک در صنعت فوالد اســت را بومی ســازی 
کننــد. از آن زمــان تاکنون همکاری این دو شــرکت بــا یکدیگر 
تداوم داشته است تا به ارتقا بیش از پیش یکدیگر کمک کنند. 
دکتــر عبدالرضا جابــری مدیر کنتــرل کیفیت شــرکت فوالد 
خوزستان معتقد اســت همکاری این دو شرکت با یکدیگر یک 
اتفاق برد برد برای صنعت فوالد و کاتالیســت را رقم زده است. 

گفت و گو ما با دکتر جابری را در ادامه می خوانید. 

همکاری هایی که از گذشته شرکت نفت و گاز سرو با شرکت 
فوالد خوزستان داشته را چگونه ارزیابی می کنید؟

شرکت نفت و گاز سرو، سبقه بسیار طوالنی در حوزه کاتالیست دارد 
و ما افتخار داشــته ایم کــه از ابتدای دهه ۹۰ با این شــرکت همکاری 
کنیم. شــرکت سرو گام بزرگی برداشت چراکه پیش از فعالیت سرو 
کاتالیســت های مورد نیاز کشــور از خارج از کشــور وارد می شد ولی 

تیم فنی ســرو همت کردند و با وجود ســختی های فراوانی که همه به آن واقف هستیم، تولید 
کاتالیســت را آغاز کردند. اگر به گذشــته نگاه کنیم، هم اکنون ســرو به نقطه ای رسیده است که 
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تولید می شــود. بنابراین تمام تاش های تیم فنی بســیار دانا و پرتاش ســرو به بار نشسته و 
فوالد خوزســتان هم در کنار سرو بوده و یک همکاری دو جانبه میان این دو شرکت انجام شده و 

یک اتفاق برد برد برای صنعت فوالد و کاتالیست رقم خورده است.

با بومی سازی کاتالیست
 از خروج ارز به میزان قابل توجهی در سال جلوگیری شده است!

راجع به چگونگی بومی سازی صنعت کاتالیست در کشور توضیح می دهید؟

به نظر من، تاش شــرکت نفت و گاز ســرو از دو زاویه قابل تقدیر است. یکی در خصوص ارزآوری 
و ارزبری در صنعت اســت که با بومی ســازی صورت گرفته در حوزه کاتالیســت توســط شــرکت 
ســرو، از خروج ارز به میزان قابل توجهی در سال جلوگیری شده است. عاوه بر این، شرکت سرو 
با پیشــرفت های زیادی که داشته، نه تنها کاتالیست های کشــور را تأمین می کند، بلکه به یکی 
از صادرکنندگان یک محصول بســیار اســتراتژیک در کشور تبدیل شــده است. شرکت سرو در 

بومی سازی کاتالیست پیشگام بود و این نفر اول بودن بسیار ارزشمند است.

زمانیکه صنعت گران میخواهند از محصوالتی اســتفاده کنند که تا به حال تســت نشــده اند، 
ابهامات خاصی در اســتفاده از این محصوالت وجود دارد. ولی در مورد شــرکت نفت و گاز ســرو 
این اتفاق افتاد که در یک بازه زمانی ۳ ســاله، این اطمینان حاصل شــد که این محصول تولید 
داخل می تواند به لحاظ کیفی مانند یک محصول تولید خارج عملکرد مثبت داشــته باشــد. 
استفاده از کاتالیست، به دلیل حساســیت هایی که در صنعت دارد، نکته ای بسیار مهم است 
و ما باید مطمئن شــویم محصولی که استفاده می کنیم در کیفیت کار ما تاثیر مثبت بگذارد. 

مدیر کنترل کیفیت شرکت فوالد خوزستان یضا       جاربدکتر عبدا  رل
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به طور مشــخص، اگر کاتالیســت به لحاظ کیفی، شــاخص های الزم را نداشته باشد، ضرر 
و زیان هایی کــه به آن صنعت وارد می کند، شــاید برخی موارد غیر قابل جبران باشــد. به 
همین خاطر، فرآیند کیفی شدن در سرو بسیار حرفه ای انجام شد. تا جایی که اطاع دارم، 
کیفیت تولید کاتالیست در سرو سال به سال در حال ارتقا است و توقفی در اهداف آن وجود 
نداشته اســت. کیفیت کاتالیست های شرکت نفت و گاز ســرو نیز بهتر از کاتالیست های 
خارجی اســت. عاوه بر آن، در دســترس بودن از نکات مهم ارتباط ما با این شرکت است. 
چراکه میتوان در موقع نیاز با یکدیگر ارتباط برقرار کرد و این در دســترس بودن، در شــرایط 
فعلــی تحریم ها از نکات قابل توجه اســت.نکته ای که دوســت دارم به آن اشــاره کنم، این 
اســت که میان دو شرکت فوالد خوزســتان و شرکت نفت و گاز ســرو یک همکاری تاریخی 
اتفاق افتاده است و نتایج آن عاوه بر چیزی که در صنعت فوالد میبینیم، رفاقت، دوستی، 
نزدیکی و صمیمیتی است که میان دو واحد وجود دارد و حاصل همکاری ارزشمند میان 
این دو شرکت است. اگر در صنعت چنین روابطی بیشتر باشد، صمیمیت میان واحدها 

نتایج بسیار خوبی را برای آینده در پی خواهد داشت. 

همایش های سرو به باقی شرکت ها نیز انگیزه می دهد!
برگزاری همایش دوساالنه بومی سازی کاتالیست در فرایند احیا مستقیم آهن 

در صنعت فوالد را چه قدر مهم میدانید؟

برگزاری چنین همایشــی از دو زاویه ارزشــمند اســت. نکته اول تبادل دانــش و اطاعات 
در ســطح کشور اســت که البته در کنار آن اطاع رســانی هم انجام می شود. این امر کمک 
می کند که صنعت هم از فعالیت هایی که در نفت و گاز ســرو انجام می شود، مطلع شود. 
نکته دوم هم این اســت که زمانــی که صنایع این حجم از فعالیت های ســرو را می بینند، 
بــرای کمک بــه فعالیت های بعدی نیــز ترغیب می شــوند. این همایش شــما عاوه بر 
فوایدی که برای خودتان دارد، در سطح کشور، به باقی شرکت ها انگیزه می دهد که به انجام 

فعالیت های مشابه شما کمک کنند. 

در پایان اگر خودتان صحبتی دارید، بفرمایید ؟

از دوستانی که در شرکت نفت و گاز سرو فعالیت می کنند، بسیار تشکر میکنم که این باور 
را به ما القا کردند که هر کاری شدنی است. داشتن هدف بزرگ فقط نیازمند کسب دانش 
و داشــتن همت است و باید از شکست هایی که در ابتدای مسیر ممکن است وجود آید، 
ناامید نشــویم. کما اینکه ســرو در اوایل کار خود این را ثابت کرد. در نهایت بگویم که باید 
یک دید بلند مدت برای آینده داشــته باشیم و موفقیت  های اولیه ما را راضی نکند و برای 

اهدافمان هیچ قله ای نداشته باشیم. سرو نیز این مسیر را به خوبی طی می کند.
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شــرکت آهن و فوالد ارفع یکی از شرکت های پیشگام  
و موفق در حــوزه افزایش ظرفیــت تولید واحدهای 
احیا مســتقیم بود که توانسته اســت پس از اجرای 
کامل ایــن پــروژه رکوردهای تولیــد متعددی را ثبــت نماید. 
کــه در عملیات ریومپ واحد احیا مســتقیم ایــن مجتمع از 
کاتالیســت های ایرانی تولید شــرکت نفت و گاز سرو استفاده 
کرده اســت. مهندس محمدرضا صالح نیــا مدیر واحد تولید 
احیا مســتقیم آهن و فوالد ارفع در رابطه بــا ابعاد پروژه فوق 
و فرآیند کاری این شــرکت مصاحبه ای را نشــریه سروماندگار 

انجام داده است که مشروح آن در ادامه آمده است.

قرارداد همــکاری واحد تولید احیا مســتقیم آهن و فوالد 
ارفع با شرکت نفت و گاز سرو چگونه امضا شد؟ 

 طبــق برنامه ریزی شــرکت آهــن و فوالد ارفــع، ظرفیــت واحد احیا 
مســتقیم ۸۰۰ هزار تن بود و ظرفیت فوالدســازی فــوالد ارفع هم ۸۰۰ 
هــزار تن بود. از طرفی در ضریب تبدیل آهن اســفنجی به شــمش 
فــوالدی ، هر هــزار کیلوگرم آهن اســفنجی بــه 7۸۰ کیلوگــرم مذاب 
تبدیل میشود، در نتیجه ما برای تولید ۸۰۰ هزار تن شمش فوالدی 

به مقدار بیشــتری آهن اسفنجی نیاز داشتیم. به همین خاطر مدیریت آهن و 
فــوالد ارفع تصمیم گرفت که ظرفیت واحدهای احیا مســتقیم خود را افزایش 
و آنرا از ۸۰۰ هزار تن در ســال به ۱ میلیون و 2۰۰ هزار تن در ســال برساند که نیاز به 
خرید آهن اســفنجی و کمبود فوالدســازی جبران شــود و این نیاز از بین رود. به 
همین دلیل برنامه ریزی ها انجام شــد و از ســال حدودا ۱۳۹6، برنامه ریزی های 
الزم برای افزایش ظرفیت واحدهای احیا مســتقیم انجام شــد که این افزایش 
ظرفیت در غالب چند طرح، اجرایی شــد. از جمله افزایش گاز پروســس که به 
وســیله افزایش دو کمپرســور فرآیند اتفاق افتاد که در آن ۳ کمپرسور فرآیند به 
5 کمپرســور تبدیل شــد و از طرفی دیگــر، برای قلب واحد احیا کــه ریفرمر بود، 
تبدیل تیوب های ریفرمر از سایز ۸ اینچ به ۹ اینچ و تعویض کاتالیست از شرکت 
ســودکمی به کاالی داخلی ساخت شرکت نفت و گاز سرو که کارایی بسیار عالی 
دارد، انجام شــد. این تغییرات، بررسی ها و مطالعات انجام شد و خوشبختانه 

در مهر و آبان سال ۱۴۰۰ اجرایی شد. 

باعث افتخار است که کاتالیست  شرکت نفت و گاز سرو در مهر ماه تا اوایل آبان 
ماه ســال ۱۴۰۰ مورد اســتفاده قرار گرفت. این کاتالیست پس از راه اندازی کارایی 
بسیار عالی دارد و ما توانسته ایم بیش از ۴۰ درصد افزایش تولید آهن اسفنجی 

را با همین کاتالیست ها و سایر تجهیزات مورد استفاده داشته باشیم.

 نمایندگان شــرکت نفت و گاز ســرو در فرآیند شــارژ کاتالیســت حضور فعالی 
داشــته که ایــن حضور و نظــارت در حیطــه فرآیند انجــام شــده در ریفرمر بود. 
همچنین خوشــبختانه طبق پروفایلی که مشخص شده بود، کاتالیست های 
فعــال، نیمه فعال و خنثی دقیقا طبق اســتانداردی که مشــخص کرده بودند، 

شارژ شد و در حال حاضر نیز کارایی بسیار عالی دارد .   

مدیر احیا مستقیم آهن شرکت آهن و فوالد ارفع مهندسمحمدرضا صالحی نیا

به نظر شما شرکت نفت و گاز سرو سرو تا چه حد توانست در بومی سازی کاتالیست موفق عمل کند؟

به نظرم همین که کاتالیست استفاده شده در پلنت های واحد احیا کشور از شرکت سودکمی به شرکت نفت و گاز سرو تبدیل شده است، باعث افتخار است و یک 
غرور ملی محسوب می شود که شارژ این واحدها به کاتالیست ایرانی سپرده شده است. از طرفی دیگر، از نظر قیمت و سهولت دسترسی برای میکاپ )سرریز( و 
تعویض کاتالیست، ما از همکاری با شرکت  نفت و گاز سرو رضایت داریم. باعث افتخار هر ایرانی است که جنس ایرانی با بهترین کیفیت می تواند محصول آهن 

اسفنجی با کیفیت عالی تولید کند. 

آیا برگزاری همایش دوساالنه سرو و همایش های مشابه می تواند به ارتقا هرچه بیشتر این عملکرد کمک کند؟

بله صد در صد. همین که اندیشمندان حوزه کاتالیست و احیا مستقیم در فرآیند تولید آهن اسفنجی دور هم جمع می شوند و تجربیات خود را تبادل می کنند، 
می تواند باعث ارتقا سطح دانش و کیفیت محصوالت در سایر پلنت ها شود. و این انتقال تجربیات در این همایش ها می تواند برای افزایش تولیدات ملی مثمر 

ثمر باشد. 

در پایان اگر صحبتی با خوانندگان ما دارید، بفرمایید. 

باعث افتخار اســت که با شرکت نفت و گاز سرو ارتباط برقرار کردیم. کاتالیســت های ساخت این شرکت بسیار عالی هستند و همکاران ما در این شرکت بسیار با 
دانش، پرتالش و فعال هستند و این تیم توانسته فرآیند بسیار خویی را در افزایش تولید ملی جریان سازی کند .

پــروژۀ افزایــش ظرفیــت مجتمــع آهــن و فــوالد ارفــع در مهرمــاه ســال 1400 با 
ً به اتمام رســید  بارگــذاری کاتالیســت های تولیدی شــرکت نفــت و گاز ســرو عمال
و ایــن واحد با ظرفیــت اســمی تولید بــا )50% افزایــش ظرفیت( وارد مدار شــد.
فعالیــت  اســفنجی  آهــن  تولیــد  در  متوالــی  رکوردهــای  ثبــت  بــا  واحــد  ایــن 
محقــق  را  تولیــد  میــزان  بیشــترین   1401 ســال  مردادمــاه  در  و  آغــاز  را  خــود 
تــن   103/015 رکــورد  ثبــت  بــا  امســال  مــاه  مــرداد  در  کــه  طــوری  بــه  کــرد 
رســاند. ثبــت  بــه  مجتمــع  ایــن  در  جدیــدی  رکــورد  اســفنجی  آهــن  تولیــد 
شــرکت دانش بنیــان نفت و گاز ســرو ایــن موفقیت را بــه مدیــران و متخصصان 
شــرکت آهــن و فــوالد ارفــع کــه بــا تــالش شــبانه روزی خــود توانســتند بــرگ 
می کنــد. عــرض  تبریــک  بیفزاینــد،  شــرکت  ایــن  باشــکوه  تاریــخ  بــه  زرینــی 

ثبت باالترین رکورد تولید ماهانۀ آهن اسفنجی در 
مجتمع آهن و فوالد ارفع با کاتالیست نفت و گاز سرو
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که  فوالد  صنعت  در  کاتالیست  آموزشی  کارگاه 
بــه میزبانی شــرکت نفت و گاز ســرو در تهران 
برگزار شد، میزبان مدیران و متخصصان صنعت فوالد 
کشور بود که چند تن از حاضران در این کارگاه آموزشی 
دربارۀ اهمیت و جایگاه دانش افزایی صنایع پیشرفته، 
به ویــژه صنعت کاتالیســت، با رســانۀ ســرو ماندگار 

گفت وگو کردند. 

آگاهی از آخرین دستاوردهای واحد R&Dسرو
مهندس محسن پژمان نیا ـ سرپرست تولید واحدهای 

C و D مجتمع فوالد مبارکه

فوالد مبارکۀ اصفهان به عنوان ســرآمد شرکت های فوالدی، 
همــواره از موضــوع بومی ســازی حمایت داشــته اســت؛ 
به طــوری کــه در موضــوع بومی ســازی کاتالیســت نیــز از 

پیشــگامان این موضوع مهم در کشور بوده اســت. برگزاری کارگاه های آموزشی در این سطح 
برای متخصصان حوزۀ احیای مســتقیم آهن، به رغم برخوردار بــودِن دانش پذیران از تجربه 
و علم الزم، باعث انتقال نکاتی مهم و حیاتی از ســوی حوزۀ تحقیق و توســعۀ شــرکت نفت و 
گاز ســرو و آگاهی از آخرین نکات علمی و کاربردی خواهد شــد. یقیناً تمام شــرکت کنندگان 
اتفاق  نظر خواهند داشــت که ایــن تفاوت در ارائۀ خدمات فنی و مهندســی و پشــتیبانی از 
فروش کاتالیست، مزیت شرکت نفت و گاز سرو است که ما در گذشته از آن بی بهره بوده ایم. 
مــا حتی به جرئــت می توانیم دربارۀ کیفیت کاتالیســت های شــرکت نفت و گاز ســرو 
بگوییم که یک سر و گردن کیفیت باالتری نسبت به کاتالیست خارجی دارد. این موضوع دو 

عامل کیفیت بهره برداری از کاتالیست و طول عمر آن را شامل می شود. 
نکتۀ مهمی که جا دارد با رســانۀ سرو ماندگار آن را در میان بگذارم این است که ایران با 
توجه به شــرایط خاص اقتصادی حاضر، که تحریم های شــدیدی به ویژه در حوزۀ کاتالیست 
وجود دارد، در بین ده کشــور بزرگ تولیدکنندۀ آهن اســفنجی در جهان شناخته می شود، و 
اگر توان تولید کاتالیســت در ایران به همت شرکت های فوالدی و نفت و گاز سرو نبود، شاید 
امروز 25درصد این توانایی را هم نداشتیم. این نکتۀ مهمی است که نمی توان ساده از کنار 

آن عبور کرد.   

فوالد مبارکه با تولید 11/400/000 تن آهن اســفنجی، رتبۀ نخست را در 
میان شــرکت های تولیدکنندۀ آهن اســفنجی به روش میدرکس در 
جهان دارد. واحد احیای مجتمع فوالد مبارکۀ اصفهان دارای 6 مادول 
ســری 800 و ســه مگامادول اســت که در مجموع 66% آهن اسفنجی 

تولیدشده در این مجتمع با کاتالیست سرو تولید می شود.

دربارۀ وضعیت کاتالیست های ایرانی از ابتدای داخلی سازیچالش و بحث
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فضایی برای به اشتراک گذاری تجارب فنی 
مهندس مهدی بازآورده ـ کارشناس فناوری تولید احیا شرکت فوالد خوزستان

تا قبل از شــیوع بیماری کرونــا، کارگاه های آموزشــی در حوزۀ کاتالیســت برگزار 
می کردیم، اکنون خرســندیم که مجدد شاهد به جریان افتادن این رویدادهای 
مهم به همت شرکت نفت و گاز سرو هستیم؛ کارگاه هایی که یقیناً نقش واالیی 
در صنعت فوالد دارد. ویژگی اصلی این کارگاه ها این است که عاوه بر اینکه جای 
خود را در تقویم رویدادهای شــرکت سرو پیدا کرده اســت، فضایی را برای دیدار، 
تبادل نظــر و به اشــتراک گذاری تجارب فعــاالن مجتمع های فــوالدی نیز فراهم 

می کند که از این نظر بسیار فرصت کم نظیری است. 
شرکت فوالد خوزستان از سال ۸۴ فعالیت خود را در بومی سازی کاتالیست 
بــا مجموعــۀ نفــت و گاز ســرو آغــاز کــرد و به نوعــی در موضــوع بومی ســازی 
کاتالیست پیشگام شــد که امروزه می بینیم به صورت کامل به خودکفایی در 

این کاالی استراتژیک رسیده ایم.
در مجموعۀ فوالد خوزســتان در آخرین عملیات تعمیرات واحد احیا که 
در مگامادول زمزم 2 داشــتیم، شــاهد ایــن موضوع بودیم که پــس از بارگیری 
کامل کاتالیســت، واحد در کمترین زمان با کاتالیست نفت و گاز سرو در مدار 

قرار گرفت و به ظرفیت رسید. 

کاتالیست ایرانی هم تراز با نمونه خارجی 
مهندس علیرضا بهوندی ـ شرکت فوالد خوزستان )رئیس تأسیسات احیاء(

در کارگاه کاتالیست امروز شاهد آن هستیم که کارشناسان و متخصصانی که در 
واحدهای بهره برداری مجتمع های فوالدی سراســر کشور فعال هستند، همگی 
گرد هــم می آیند کــه این اقدام ســبب به اشــتراک گذاری تجــارب کاری و فضای 
هم افزایی را گســترش می دهد؛ همین موضوع به ســطح کیفی آموزش کمک 

می کند و آن را ارتقا می بخشد.

در زمستان گذشته، ما آخرین ریفرمری را که کاتالیست خارجی در آن شارژ 
شــده بود، تخلیه کردیم و آن را با کاتالیست ایرانی تولید شرکت نفت و گاز سرو 
ً تمام واحدهای فوالد خوزســتان نیز مانند اکثر  جایگزین کردیم. اکنــون عما
واحدهــای فوالدی دیگر با کاتالیســت های ایرانی در حال فعالیت هســتند که 

واقعاً افتخار بزرگی برای صنعت به شمار می رود. 

این نکته را هم عرض کنم که کاتالیست ایرانی پابه پای کاتالیست خارجی 
ً اگر کاتالیســت خارجــی 6 یا 7 ســال برای مــا کار می کرد،  فعالیــت دارد؛ مثــا
کاتالیست ایرانی هم همین شــرایط مساعد را برای ما به همراه دارد. حتی در 
پارامترهــای عملیاتی دیگر نیز، که ما به عنوان متخصص با آن ســروکار داریم، 

کاتالیست های ایرانی در برخی موارد شرایط بهتری را داشته اند. 
بنده به عنوان یکی از با ســابقه ترین بهره بردارهــا در قدیمی ترین مجتمع 
فوالدی کشور )فوالد خوزستان( می توانم به صراحت و با اطمینان اعام کنم که 
ما با استفاده از کاتالیست های ایرانی ذره ای نسبت به کاتالیست های خارجی 

افت یا کاهش راندمان نداشتیم.
مزیت چشــمگیر دیگری که به ســادگی نمی توان از کنار آن گذشت، سطح 
علمی متخصصان ایرانی است که خدمات مشاوره ای و فنی تخصصی در حوزۀ 
کاتالیست را اختیار همکاران قرار می دهد و بهره برداری از آن را برای صنایع فوالد 
به همراه می آورد. کارشناســان و متخصصان شرکت نفت و گاز سرو به سهولت 
در دســترس شــرکت های فوالدی هســتند و از ایــن حیــث اطمینان خاطری را 
برای افزایش بهره وری شــرکت های فوالدی فراهم می کننــد. موضوعی که ما با 
کاتالیست ســاز قبلی خارجی از آن بی بهره بودیم. شــاید خاف واقع نباشــد که 
بگوییم در کنار اُپِوریشــنی که متخصصان شــرکتهای فوالدی در ثبت رکوردهای 
پیدر پی در مجتمع های فوالدی به ارمغان می آورند، ســطح کیفی کاتالیســت و 
خدمات فنی و مهندســی ای که دریافت می کنیم نیز در این موضوع از جایگاه 

ویژه ای برخوردار است. 

به گزارش روابط عمومی شــرکت فوالد خوزستان، مهران پاک بین، 
مدیــر بخش احیــا، ضمن اعــالم اینکه رکــورد روزانۀ تولید اســفنجی 
زمزم ۲ فوالد خوزســتان شکســته شــد، افزود: »۲1 تیرماه رکورد روزانۀ 
تولید اســفنجی زمزم ۲ با تولید 3/۲8۲ تُن شکســته شــد. رکورد قبلی 
به میزان 3/۲60 تُن در یازدهم آبان ســال گذشــته به دســت آمده بود. 
کاتالیســت های واحد زمزم ۲ شرکت فوالد خوزســتان در زمستان سال 

1400 با کاتالیست نفت و گاز سرو بارگذاری شده بود.«
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مهم به همت شرکت نفت و گاز سرو هستیم؛ کارگاه هایی که یقیناً نقش واالیی 
در صنعت فوالد دارد. ویژگی اصلی این کارگاه ها این است که عاوه بر اینکه جای 
خود را در تقویم رویدادهای شــرکت سرو پیدا کرده اســت، فضایی را برای دیدار، 
تبادل نظــر و به اشــتراک گذاری تجارب فعــاالن مجتمع های فــوالدی نیز فراهم 

می کند که از این نظر بسیار فرصت کم نظیری است. 
شرکت فوالد خوزستان از سال ۸۴ فعالیت خود را در بومی سازی کاتالیست 
بــا مجموعــۀ نفــت و گاز ســرو آغــاز کــرد و به نوعــی در موضــوع بومی ســازی 
کاتالیست پیشگام شــد که امروزه می بینیم به صورت کامل به خودکفایی در 

این کاالی استراتژیک رسیده ایم.
در مجموعۀ فوالد خوزســتان در آخرین عملیات تعمیرات واحد احیا که 
در مگامادول زمزم 2 داشــتیم، شــاهد ایــن موضوع بودیم که پــس از بارگیری 
کامل کاتالیســت، واحد در کمترین زمان با کاتالیست نفت و گاز سرو در مدار 

قرار گرفت و به ظرفیت رسید. 

کاتالیست ایرانی هم تراز با نمونه خارجی 
مهندس علیرضا بهوندی ـ شرکت فوالد خوزستان )رئیس تأسیسات احیاء(

در کارگاه کاتالیست امروز شاهد آن هستیم که کارشناسان و متخصصانی که در 
واحدهای بهره برداری مجتمع های فوالدی سراســر کشور فعال هستند، همگی 
گرد هــم می آیند کــه این اقدام ســبب به اشــتراک گذاری تجــارب کاری و فضای 
هم افزایی را گســترش می دهد؛ همین موضوع به ســطح کیفی آموزش کمک 

می کند و آن را ارتقا می بخشد.

در زمستان گذشته، ما آخرین ریفرمری را که کاتالیست خارجی در آن شارژ 
شــده بود، تخلیه کردیم و آن را با کاتالیست ایرانی تولید شرکت نفت و گاز سرو 
ً تمام واحدهای فوالد خوزســتان نیز مانند اکثر  جایگزین کردیم. اکنــون عما
واحدهــای فوالدی دیگر با کاتالیســت های ایرانی در حال فعالیت هســتند که 

واقعاً افتخار بزرگی برای صنعت به شمار می رود. 

این نکته را هم عرض کنم که کاتالیست ایرانی پابه پای کاتالیست خارجی 
ً اگر کاتالیســت خارجــی 6 یا 7 ســال برای مــا کار می کرد،  فعالیــت دارد؛ مثــا
کاتالیست ایرانی هم همین شــرایط مساعد را برای ما به همراه دارد. حتی در 
پارامترهــای عملیاتی دیگر نیز، که ما به عنوان متخصص با آن ســروکار داریم، 

کاتالیست های ایرانی در برخی موارد شرایط بهتری را داشته اند. 
بنده به عنوان یکی از با ســابقه ترین بهره بردارهــا در قدیمی ترین مجتمع 
فوالدی کشور )فوالد خوزستان( می توانم به صراحت و با اطمینان اعام کنم که 
ما با استفاده از کاتالیست های ایرانی ذره ای نسبت به کاتالیست های خارجی 

افت یا کاهش راندمان نداشتیم.
مزیت چشــمگیر دیگری که به ســادگی نمی توان از کنار آن گذشت، سطح 
علمی متخصصان ایرانی است که خدمات مشاوره ای و فنی تخصصی در حوزۀ 
کاتالیست را اختیار همکاران قرار می دهد و بهره برداری از آن را برای صنایع فوالد 
به همراه می آورد. کارشناســان و متخصصان شرکت نفت و گاز سرو به سهولت 
در دســترس شــرکت های فوالدی هســتند و از ایــن حیــث اطمینان خاطری را 
برای افزایش بهره وری شــرکت های فوالدی فراهم می کننــد. موضوعی که ما با 
کاتالیست ســاز قبلی خارجی از آن بی بهره بودیم. شــاید خاف واقع نباشــد که 
بگوییم در کنار اُپِوریشــنی که متخصصان شــرکتهای فوالدی در ثبت رکوردهای 
پیدر پی در مجتمع های فوالدی به ارمغان می آورند، ســطح کیفی کاتالیســت و 
خدمات فنی و مهندســی ای که دریافت می کنیم نیز در این موضوع از جایگاه 

ویژه ای برخوردار است. 

به گزارش روابط عمومی شــرکت فوالد خوزستان، مهران پاک بین، 
مدیــر بخش احیــا، ضمن اعــالم اینکه رکــورد روزانۀ تولید اســفنجی 
زمزم ۲ فوالد خوزســتان شکســته شــد، افزود: »۲1 تیرماه رکورد روزانۀ 
تولید اســفنجی زمزم ۲ با تولید 3/۲8۲ تُن شکســته شــد. رکورد قبلی 
به میزان 3/۲60 تُن در یازدهم آبان ســال گذشــته به دســت آمده بود. 
کاتالیســت های واحد زمزم ۲ شرکت فوالد خوزســتان در زمستان سال 

1400 با کاتالیست نفت و گاز سرو بارگذاری شده بود.«
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کاتالیست سرو انتظارات ما را برآورده ساخت!
مهندس محمد لک ـ  رئیس فرآیند شرکت فوالد کاوۀ جنوب کیش

انتقال دانش و تجربه، میوه و ثمرۀ کارگاه کاتالیست صنعت فوالد بود 
و بــه همت نفت و گاز ســرو ما نیز با همکاران خــود در مجتمع های دیگر دیدار 
کردیم. این امر نشــان می دهد این رویداد به چه میزان بار فنی باالیی داشــته و 
چه میزان اثربخشی باالیی در حوزۀ تولید آهن اسفنجی به همراه داشته است. 

از تاریخ ۱5 مرداد ســال ۱۴۰۰ که ما از کاتالیســت های شرکت سرو در یکی از 
مادول های خود استفاده کرده ایم، به صورت روزانه وضعیت آن را مانیتورینگ 
کردیــم و با دیتابــرداری و آنالیزهای مختلــف وضعیت آن را زیر نظر داشــتیم و 
با کارشناســان این شــرکت آن هــا را در میان گذاشــتیم. این کاتالیســت تمام 
انتظاراتــی را که ما از آن داشــته ایم، با موفقیت برآورده کرده اســت. ریت نامی 
تولید ما ۱۱6 تن بر ساعت بوده است که در واقع با تزریق اکسیژن توانستیم ۱۳۱ 

تن آهن اسفنجی در ساعت تولید کنیم. 
به جرئت می توانم بگویم نتایج نشــان می دهد که شــرکت ســرو با رشد 
چشــمگیری که در کیفیت یکنواخت محصوالت خود داشــته است، هم اکنون 
به رقیب سرســختی برای شــرکت های خارجی، مانند ســودکمی، تبدیل شده 

است. 

کاتالیست ایرانی در هر دو تکنولوژی پرد و میدرکس پیشتاز 
است!

  MMEمهندس مسعود خانداشپور ـ  مدیر پروژۀ احیای مجتمع شادگان، شرکت

شــرکت MME این افتخار را داشــته اســت که تکنولوژی جدید PERED را به نام 
خود ثبت جهانی کنــد. در ایران ۴ واحد احیای شــادگان، بافت، میانه و نی ریز را 
داشــته ایم و در کشــور چین نیز یک پلنت با این تکنولوژی اخیراً راه اندازی شده 
است. در واقع MME رقیبی جدی برای MIDREX است که با حمایت مسئوالن 
کشــور می توان ایران را در بحث تکنولوژي و صادرات آن بیشــتر به جهان معرفی 
کــرد. مزیــت حائزاهمیــت در تکنولــوژی پرد نســبت به میدرکــس در کاهش 
مصرف یوتیلیتی و انرژی است که برای اقلیم کشور ما و تعدد پلنت های فوالدی 
مزیتی مهم به شمار می آید. همچنین در بحث آالیندگی های زیست محیطی 

نیز پلنت های پرد نسبت به میدرکس از وضعیت بهتری برخوردارند.

 مــا از کاتالیســت های شــرکت ســرو در پــروژۀ PERED مجتمــع بافــت 
اســتفاده کردیم و آشنایی کاملی با محصوالت شــرکت سرو داریم، اما از آنجا که 
کارشناسان جدیدی به شرکت های فوالدی اضافه می شوند، همگی از این سطح 
از توانایی های این شــرکت در صنعت کاتالیســت مطلع نیســتند و برگزاری این 
کارگاه ها ســبب می شــود با توانایی و دانش ایجاد شده توسط شرکت نفت و گاز 

سرو آشنایی کاملی صورت پذیرد. 
وجود چنین شرکت هایی که در شرایط فعلی می توانند خود را به این سطح 
از توانایی برسانند که شاهد صادرات کاتالیست نیز باشیم، یقیناً مایۀ مباهات 

برای صنعت کشور است. 

کارگاه هــای تخصصی یکی از مؤثرتریــن رویدادهای فوالدی 
است

مهندس مهدی کیانی ـ کارشناس تولید شرکت فوالد سپیددشت چهارمحال  و بختیاری

کارگاه کاتالیست امسال، دومین تجربۀ حضور بنده در رویدادهای شرکت سرو 
بــود که مهم ترین دلیلی که من و همکارانم را برای حضور در این رویداد ترغیب 
کــرد، تجربۀ خوبی بود که حضور در دورۀ قبلی برایمان به همراه داشــت؛ چراکه 
مــا با نکاتی که در این کارگاه ها می آموزیم، به لحــاظ آکادمیک و یادگیری نکات 
کاربردی به روز می شــویم و نیــز فضایی برای گفت وگو و آگاهی از وضعیت ســایر 
واحدهــای فوالدی برایمان فراهم می شــود کــه به نظر بنده این رویــداد یکی از 
بهترین رویدادهای صنعت فوالد است. همچنین در این کارگاه ها ما از بازخورد 

عملکرد کاتالیست در ریفرمرهای مختلف نیز مطلع می شویم.
مجموعۀ فوالد سپیددشــت چهارمحــال و بختیاری از ســال ۹5 وارد مدار 
تولید شــد و احتماالً در ســال آینده تعویض کاتالیســت ها را داشــته باشــیم. 
از آنجــا که کاتالیســت نقش مهمــی در راندمــان تولید آهن اســفنجی دارد و 
کاتالیســت هر مجموعه با توجه به پارامترهای خوراک و شــرایط عملیاتی آن 
مجتمع تولید می شــود، ما هم اکنون ارتباطات خوبی با متخصصان ایرانی در 
حوزۀ کاتالیســت برقرار کرده ایم تا بتوانیم با تعیین مشــخصات کاتالیست، 

بهترین نتیجه را برای مجموعۀ سپیددشت به ارمغان آوریم. 
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آموزش تخصصی در حوزه کاتالیســت می تواند به افزایش 
راندمان تولید کمک کند!

مهندس محسن خسروجردی ـ کارشناس فرایند دفتر فنی شرکت پارس فوالد سبزوار

شــرکت پارس فوالد ســبزوار در ســال گذشــته از کاتالیست های ســرو استفاده 
کرد. برگزاری کارگاه کاتالیســت های فوالدی به ما کمک می کند بتوانیم حداکثر 
بهــره وری و راندمــان کاری را در مجتمــع ســبزوار بــه ارمغــان آوریــم. در کنار آن، 
تبادل نظر و انتقال دانش از ســوی متخصصان شــرکت سرو باعث خواهد شد 
حساسیت های کاری را بشناسیم و از نکات حیاتی این حوزه مطلع شویم. نکته  
این اســت که صنایع مصرف کننده و ارائه دهنده های کاالهای اســتراتژیک باید 
به لحاظ دانشــی در کنار هم رشد کنند تا بتوانند در حوزۀ زنجیرۀ ارزش به تعادل 

برسند و تمام ذی نفعان از آن بهره مند شوند.  
در حوزۀ کاتالیســت نیز باید گفت، کاتالیســت قبلی شــرکت پارس فوالد 
ســبزوار خارجی نبود و می توانم بگویم که ما با کاتالیســت ســرو در طی ۴ ماه 
فعالیت نخســت، توانســتیم ســه رکورد جدیــد را در حــوزۀ پیوســتگی تولید 

66روزه، تولید حداکثری در روز و نرخ تولید به ثبت برسانیم.

رویدادهای شرکت سرو، مصداقی از خدمات پس از فروش 
است!

مهندس مسعود مظفری ـ رئیس تولید شرکت پارس فوالد سبزوار

کاتالیست ها یکی از گران بهاترین اجزای سیستم های احیای مستقیم و بسیار 
ارزشمند هستند و ما شاهد خدماتی در سطح اهمیت این محصول از شرکت 
نفــت و گاز ســرو هســتیم. در واقع ایــن گردهمایی ها به نظر مــن مصداق بارز 

خدمات پس از فروش شرکت نفت و گاز سرو است. 
اســتفاده از کاتالیست سرو در مجتمع پارس فوالد ســبزوار به جهت اطاعاتی 
بود که از عملکرد آن از ســایر واحدها به  دســت آمد؛ به طوری که درنهایت ما نیز 
در زمســتان ۱۴۰۰ کاتالیست شــرکت ســرو را شــارژ کردیم و تا االن خوشبختانه 
هیچ مشــکلی از  لحاظ تشکیل گاز ســنتز نداشــته ایم و اختاف فشار واحد در 
ایده آل ترین و بهترین شــرایط قرار دارد. حتی توانســتیم با کاتالیست سرو %۱۰ 
باالتر از ظرفیت نامی کارخانه تولید داشته باشیم. جا دارد به این نکته هم اشاره 

کنم، نفت و گاز ســرو و کارشناســان این شــرکت با توجه به اینکه تقریباً با تمام 
واحدهای فوالدی کشــور در تماس هســتند و از وضعیت همۀ آن ها مطلع اند، 
با اشتراک گذاری نکات و تجربیات خود توانستند مشاوره های فنی و مهندسی 
بی نظیــری را به مــا و ســایر همکارانمــان در صنعت فــوالد ارائه دهنــد که این 

مشاوره ها به افزایش کارایی و بهره وری فعالیت واحد می انجامد. 

حمایت صنعت فوالد برای رشــد صنعت نوپای کاتالیســت 
ایرانی! 

مهندس میالد رحیمیان ـ کارشناس ارشد بازرسی شرکت مهندسی برسو

برگزاری کارگاه امروز به عنوان یــک Facility-Workshop برای انتقال دانش بین 
صنعتگران و تولیدکنندگان بســیار مفید اســت و سبب می شود ما درک بهتر 
و بیشــتری نســبت به آنچه در خط تولیدمان اتفاق می افتد، به دســت آوریم. 
همین طــور از چالش هایی که ممکن اســت درمورد محصــوالت تولیدی مان 
وجود داشــته باشد، آگاه شــویم و دســتورالعمل های مقابله با این چالش ها 
نیز بشناســیم؛ به خصوص شرکت مهندسی برســو که بیش از سی سال است 
در حوزۀ طراحی، مهندســی و مشــاورۀ خــط تولید فوالد، از کنســتانتره تا نورد، 

فعالیت دارد.
شــرکت مهندسی برســو در ســال های ۹5ـ۹6 جزو نخســتین شرکت های 
مهندســی بــود کــه از کاتالیســت داخلی حمایــت کــرد و در طرح پــروژۀ کوثر 
شــرکت توســعۀ آهن و فوالد گلگهر، کاتالیســت نفــت و گاز ســرو را تأیید کرد. 
بنــده در آن زمان بازرس صفر تا صد این پروژه بودم. اکنون شــاهد آن هســتیم 
که ضمــن حذف رقیب خارجــی خود که دمپینــگ قیمتی را نیــز اعمال کرده 
بــود، در مگامادول دیگر این مجتمــع و حتی در طرح جدید این شــرکت نیز از 
کاتالیســت نفت و گاز سرو استفاده شده و خواهد شد. این امر نشان می دهد 
ً از صنعت فوالد حذف شده است. در واقع امروز  دغدغۀ کیفی کاتالیست کاما
می توانیــم بگوییم ما بــه چیزی که نیــازی نداریم، تأمین کاتالیســت از خارج 

کشور است.
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آموزش تخصصی در حوزه کاتالیســت می تواند به افزایش 
راندمان تولید کمک کند!
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بیست و دومین کارگاه آموزشی صنعت
 کاتالیست با مشارکت شرکت های فوالدی
 در تیر ماه 1401 برگزار شد. 
یکی از اهداف برگزاری ایــن کارگاه ها افزایش 
حــوزه  در  هــا  کارگاه  در  حاضریــن  دانــش 
کاتالیست، به عنوان یکی از استراتژیک ترین 
کاالهــای صنعت فــوالد و به تبــع آن افزایش 
بازدهی این شرکت ها در صنعت فوالد است. 
به این ترتیــب با چند نفر از شــرکت کنندگان 
ایــن کارگاه ها گفت وگویی داشــتیم و نظرات 
آموزشــی  های  کارگاه  در  حضــور  به  راجع  آنها 
کاتالیست های احیاء مستقیم آهن و تاثیرات 
حضــور در کالس را از آنها جویا شــدیم که  در 
ادامه می خوانید: 

مهندس محمد ابوئی مهریزی 
 مدیر شرکت معدنی و صنعتی 

بــا توجه به اینکه در حوزه کاتالیســت، یک تکنولــوژی و دانش که قبا در 
کشــور نبوده است، بومی سازی شــده و این کار توسط شــرکت نفت و گاز سرو 
صورت گرفته اســت، این کاس ها برای شرکت هایی که ذی نفعان و مشتریان 
این صنعت هســتند، بســیار مفید خواهد بود. هرچه قدر اين شــرکت ها در 
زمینه کاتالیست آگاه تر باشند، اطمینانشان به سازندگان کاتالیست بیشتر 
می شــود. هرچند که چند سالی است کاتالیست های نفت و گاز سرو بارگذاری 
می شود و اطمینان بیشتری در رابطه با این شرکت حاصل شده است  ولی برای 
اینکه نسبت به این دانش بومی ســازی شده اطاعات بیشتری کسب کنیم، 
حضــور در کارگاه ها مفید اســت. عاوه بر این، شــرکت های تولیــد کننده آهن 
اســفنجی، خودشان که تولیدکننده کاتالیست نیســتند و دانش آنها بیشتر 
در زمینه آهن اســفنجی است. از آنجایی که مســائل بهره برداری، پارامترهایی 
فرآیندی بر صحــت عملکرد کاتالیســت ها تاثیرگذار اســت،هرچه اطاعات 
شرکت های تولیدکننده آهن اسفنجی در زمینه کاتالیست بیشتر باشد، بهتر 
اســت. طبعا، یکی از بهترین اســاتید کشــور که در این رابطه وجــود دارد، دکتر 

رضایی است که سبب می شوند حضور در کاس ها ۱۰۰ درصد مفید باشد. 

مهندس فرزان نوروزی 
سرپرست تولید مدول های Fو E شرکت فوالد مبارکه 
در رشــته کاری ما که در واحد احیا مستقیم کار می کنیم، کاتالیست یکی از 
ارکان اساســی است. در زمینه تخصصی کاتالیســت، زمانی که از نظر علمی به 
کاتالیست اشراف داشته باشیم، میتوانیم از این محصول استراتژیک باالترین 
راندمان را داشــته باشــیم. همینطور بــه دلیل قیمت باالیی که فلــز فعال آن و 
خود کاتالیســت دارد، می توان با اوپریشن بهتر، باعث افزایش هم عمر مفید 
کاتالیست شد و هم افزایش عمر و کاهش استهاک تجهیزات ریفرمر فوالدی، 
که این مهم از مسیر حضور در کارگاه های تخصصی این چنینی به دست می آید. 
در واقع علمی که نســبت به کاتالیست پیدا کرده ایم را به زیرمجموعه کارخانه 
که شــامل اپراتورهای تولید اســت، منتقل می کنیم. هر فردی کــه در کارگاه های 
تیر ماه حضور داشــته، با توجه به پیش زمینه علمی خود از مطالب ارائه شــده 
استفاده کرده اســت.همچنین در این چندین سال که با شرکت نفت و گاز سرو  
همکاری می کنیم ، از این همکاری راضی هستیم. جای خرسندی است از بابت 
فعالیت های اجتماعی و به نوعی فرهنگی این شــرکت، مشتری مداری و نکات 
مثبت دیگری که در فعالیت های شرکت نفت و گاز سرو وجود دارد.

اکبر کشکولی  
 مدیر تولید شرکت ذوب آهن پاسارگاد 
ما در مــورد نحوه ســاخت کاتالیســت  اطالعات خاصی 
نداشــتیم. اینکه چطور با کاتالیســت کار کنیــم را کامل بلد 
بودیم و مشــکلی نداشــتیم ولی اینکه کارگاه هــا به صورت 
ً تخصصی برگزار شد و با تدریس خوب آقای دکتر رضایی  کامال
انجام شد، واقعاً برای ما تاثیر گذار بود و تمایل داریم مجددا 
در کارگاه ها شــرکت کنیم.  ما بین کارخانه های احیا، در طرح 
توســعه احیا و افزایش ظرفیت گام اول را در کشور برداشتیم 
و دوست داریم در زمینه افزایش ظرفیت ریفرمر کار کنیم که 
پس از بارگذاری کاتالیست های شرکت نفت و گاز سرو ، تمایل 
داریــم در این خصوص با شــرکت نفت و گاز ســرو جلســات 
فنی را داشته باشــیم تا در خصوص افزایش ظرفیت ریفرمر 
اقدامات مثبتی را انجام دهیم.  امیدواریم در زمینه افزایش 
ظرفیت ریفرمر و کاتالیســت ها همکاری بیشــتری به شرکت 

نفت و گاز سرو داشته باشیم.
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پس از بارگذاری کاتالیست های شرکت نفت و گاز سرو ، تمایل 
داریــم در این خصوص با شــرکت نفت و گاز ســرو جلســات 
فنی را داشته باشــیم تا در خصوص افزایش ظرفیت ریفرمر 
اقدامات مثبتی را انجام دهیم.  امیدواریم در زمینه افزایش 
ظرفیت ریفرمر و کاتالیســت ها همکاری بیشــتری به شرکت 

نفت و گاز سرو داشته باشیم.
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صنعت احیا مســتقیم استفاده شد و برای اولین بار توسط شرکت نفت و گاز سرو حاصل شد. ما 
حدودا در سال ۱۳۹۴، در فوالد ارفع از کاتالیست های شرکت نفت و گاز سرو استفاده کردیم. در واقع، 
کل واحد احیا ارفع و شــرکت های فوالدی دیگر از کاتالیســت های سرو استفاده کردند. در حقیقت 
ســرو صنعت کاتالیســت را نجات داد. چراکه قبل از آن صنایع از اســتفاده از جنــس ایرانی ترس 
داشتند ولی با کاتالیست های ساخت شرکت ســرو، تمام کاتالیست های واحد احیا به استفاده 

از کاتالیست ایرانی روی آوردند. 

آیا برگزاری همایش دوساالنه بومی سازی کاتالیست در فرایند احیا مستقیم 
آهن در صنعت فوالد توسط شرکت سرو را مفید می دانید؟ 

برگزاری چنین همایش هایی بســیار مفید اســت. چــرا که معموال، تصمیم گیــران، مدیران و 
مدیر عامان حضور دارند. مدیران فنی نیز از نزدیک با فرآیند ساخت آشنا می شوند و می توانند 

خیلی راحت، بدون واسطه تصمیم گیری های الزم را داشته باشند. 

و اّما در پایان؛ لطفاً نظرتان درباره کاتالیست ایرانی را بفرمایید.
امروزه، تمام کاتالیست هایی که در واحد احیا مستقیم فوالد ارفع استفاده می شود، 
کاتالیســت های شرکت سرو است. ما در همکاری اول، در ابتدا کاتالیست  سرو را آزمایش کردیم، 
بعد از یک مدتی، مقدار را افزایش دادیم و وقتی به این جمع بندی رســیدیم که کاتالیســت سرو 
ً برابر با ســودکمی بود، از کاتالیســت شــرکت نفت و گاز ســرو استفاده کردیم که  از نظر فنی کاما

کیفیت آن با سودکمی برابر بود ولی ارزان تر و در دسترس  بود.

یکــی از نکاتی که در اســتفاده از محصوالت ســاخت 
داخل وجود دارد، این است که شاید بسیاری از صنایع 
و شــرکت ها نسبت به اســتفاده از محصوالت و مواد 
اولیه ســاخت داخل واهمه دارند. ولی باید به این باور برسیم 
کــه می توان بــا اعتماد به محصــوالت خوب ایرانــی به تولید 
داخل کمک کرد.در این رابطه، مهندس کاووس قاسمی مدیر 
مجتمــع فــوالد اردکان در گفت و گــو با ما گفت: پیــش از این 
صنایع از اســتفاده از جنس ایرانی ترس داشــتند ولی پس از 
استفاده از کاتالیست های سرو، به این نتیجه رسیدیم که این 
کاالی اســتراتژیک ایرانی کیفیتی برابر با نمونه خارجی دارد و 

می توان به آن اعتمادکرد. 

ارزیابی شــما از بومی سازی صنعت کاتالیست که 
برای اولین بار توســط شرکت نفت و گاز سرو انجام 

شد، چیست؟
به طور کل، ســازندگی یک کشور وابســته به بومی سازی است تا 
بتوانند قطعات الزم را برای صنایع کشــور تهیه کنند. یکی از دفعاتی 
که بومی ســازی جــواب داد، ســاخت کاتالیســت هایی کــه بود در 

مدیر مجتمع شرکت فوالد اردکان مهندس کاووساقسمی
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یکی از نکات حائز اهمیت در فروش محصوالت یک شــرکت، توجه به خدمات پس از 
فروش یک محصول اســت. عالوه بر این، بازخوردهای استفاده از محصوالت توسط 
مشــتریان نیز باید مورد بررســی و رصد قرار بگیرد تا در زمینه ارتقا کیفیت محصوالت تالش 
شود. مهندس منوچهر یاحید مشــاور عالی پروژه های فوالدی که سابقه زیادی در همکاری با 
شرکت های فوالدی دارد و اخیراً  کتاب جدید خود را به چاپ رسانده است ، در این خصوص می 
گوید: کاتالیســت هایی که امروزه ســرو تولید می کند، از نظر کیفیتی و گارانتی های موجود با 
شرکت های خارجی که قبال از آنها کاتالیست تأمین می شد، قابل رقابت است. سرو با برگزاری 
همایش های خود در تالش است بازخوردهای استفاده از محصوالت خود توسط مشتریانش 

را دریافت کند تا در راستای افزایش بیش از پیش کاتالیست های خود گام بردارد. 

راجع به کتابی که به تازگی به چاپ رســانده اید، کاربرد سیســتم های مختلف عرضه و 
اجرای پروژه ها بر مبنای استراتژی های قراردادی توضیح دهید.

ً عملیاتی و بر اســاس ۳۰ ســال تجربه مدیریت پروژه نوشــته شــده و ترکیبی  این کتاب، کامال
از مفاهیــم عملــی، کاربردی و تئوری اســت. این کتاب بحث آسیب شناســی قراردادها، اســتراتژی 
قراردادی و نحوه اجرای پروژه ها اســت. در این کتاب کلیه مدل های قراردادی و استراتژی های اجرایی 
و قراردادی آسیب شناسی شده است و مزیت ها و عیوب آن بر اساس تجربیات عملی و مطالعات 

خارج از کشور استخراج شده است.  

آقای مهندس یاحید آشنایی شما با شرکت نفت و گاز سرو به چه زمانی برمی گردد؟
حدود ۲۰ سال است که با شرکت نفت و گاز سرو آشنا هستم، یعنی از ابتدای زمانی که وارد حوزه 
تولید و آزمایش کاتالیســت شدند. ســعی کردیم این شــرکت را در آغاز راه به لحاظ دیدگاه دانشی 
و عملیاتی حمایت کنیم. شــرکت ســرو به همت دانشــمندانش توانســت ظرف مدت کوتاهی 
ً در  محصوالت خوب و قابل قبولی را تولید کند و به اثبات برســاند. در حال حاضر نیز که ســرو کامال
حوزه کاتالیســت شناخته شده اســت ، در پروژه های مختلف کاتالیست های خود را بارگذاری کرده و 
نتیجه مثبتی را برای صنایع به همراه داشــته است. در حال حاضر سرو هم از نظر سطح تکنولوژی و 
دانش و هم از نظر خدمات پس از فروش جزء شرکت های معتبر کاتالیست در داخل کشور است . 

برگــزاری چهارمیــن همایــش دوســاالنه بومی ســازی 
کاتالیست و فرآیند احیا مستقیم آهن را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
این همایش ها می توانند خروجی  هــای مثبتی را به همراه 
داشــته باشند که شرکت سرو خوشــبختانه تاکنون توانسته روی 
ایــن خروجی  هــا تمرکز کند. عــالوه بــر ارتباطــات و تعامالتی که 
در ایــن همایش ها میــان افراد صــورت می گیرد، ایــن همایش 
موجب می شــود تجربيات ارزنــده ای ارائه شــود و اگر محصوالت 
شــرکت نفت و گاز سرو عیوبی دارد، شــرکت های مشتری بتوانند 
بازخــورد اســتفاده از محصوالت ســرو را به صاحبان این شــرکت 
منتقل کنند. یکی از اســتراتژی های ســرو نیز تاکنون همین بوده 
که نســبت به بازخوردها، اقــدام به بهبود محصــوالت خود کرده 
است. خروجی این همایش ها، جمع آوری علم و دانش کاربردی، 
تئوریزه کردن این علم و دانش و پیاده ســازی آن روی بهینه ســازی 

محصول است. 

در پایان اگر با خوانندگان نشــریه ســرو صحبتی دارید، 
بفرمایید. 

برای ســرو آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم تنوع محصوالت خود را 
افزایش دهد و فاز تحقیق و توســعه ســرو متوقف نشود و مرتب 
در این زمینه فعال باشد  تا نیازهای جدید صنایع را پوشش دهد.

مشاور عالی پروژه های فوالدی مهندسمنوچهر یاحید
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یکی از نکات حائز اهمیت در فروش محصوالت یک شــرکت، توجه به خدمات پس از 
فروش یک محصول اســت. عالوه بر این، بازخوردهای استفاده از محصوالت توسط 
مشــتریان نیز باید مورد بررســی و رصد قرار بگیرد تا در زمینه ارتقا کیفیت محصوالت تالش 
شود. مهندس منوچهر یاحید مشــاور عالی پروژه های فوالدی که سابقه زیادی در همکاری با 
شرکت های فوالدی دارد و اخیراً  کتاب جدید خود را به چاپ رسانده است ، در این خصوص می 
گوید: کاتالیســت هایی که امروزه ســرو تولید می کند، از نظر کیفیتی و گارانتی های موجود با 
شرکت های خارجی که قبال از آنها کاتالیست تأمین می شد، قابل رقابت است. سرو با برگزاری 
همایش های خود در تالش است بازخوردهای استفاده از محصوالت خود توسط مشتریانش 

را دریافت کند تا در راستای افزایش بیش از پیش کاتالیست های خود گام بردارد. 

راجع به کتابی که به تازگی به چاپ رســانده اید، کاربرد سیســتم های مختلف عرضه و 
اجرای پروژه ها بر مبنای استراتژی های قراردادی توضیح دهید.

ً عملیاتی و بر اســاس ۳۰ ســال تجربه مدیریت پروژه نوشــته شــده و ترکیبی  این کتاب، کامال
از مفاهیــم عملــی، کاربردی و تئوری اســت. این کتاب بحث آسیب شناســی قراردادها، اســتراتژی 
قراردادی و نحوه اجرای پروژه ها اســت. در این کتاب کلیه مدل های قراردادی و استراتژی های اجرایی 
و قراردادی آسیب شناسی شده است و مزیت ها و عیوب آن بر اساس تجربیات عملی و مطالعات 

خارج از کشور استخراج شده است.  

آقای مهندس یاحید آشنایی شما با شرکت نفت و گاز سرو به چه زمانی برمی گردد؟
حدود ۲۰ سال است که با شرکت نفت و گاز سرو آشنا هستم، یعنی از ابتدای زمانی که وارد حوزه 
تولید و آزمایش کاتالیســت شدند. ســعی کردیم این شــرکت را در آغاز راه به لحاظ دیدگاه دانشی 
و عملیاتی حمایت کنیم. شــرکت ســرو به همت دانشــمندانش توانســت ظرف مدت کوتاهی 
ً در  محصوالت خوب و قابل قبولی را تولید کند و به اثبات برســاند. در حال حاضر نیز که ســرو کامال
حوزه کاتالیســت شناخته شده اســت ، در پروژه های مختلف کاتالیست های خود را بارگذاری کرده و 
نتیجه مثبتی را برای صنایع به همراه داشــته است. در حال حاضر سرو هم از نظر سطح تکنولوژی و 
دانش و هم از نظر خدمات پس از فروش جزء شرکت های معتبر کاتالیست در داخل کشور است . 

برگــزاری چهارمیــن همایــش دوســاالنه بومی ســازی 
کاتالیست و فرآیند احیا مستقیم آهن را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
این همایش ها می توانند خروجی  هــای مثبتی را به همراه 
داشــته باشند که شرکت سرو خوشــبختانه تاکنون توانسته روی 
ایــن خروجی  هــا تمرکز کند. عــالوه بــر ارتباطــات و تعامالتی که 
در ایــن همایش ها میــان افراد صــورت می گیرد، ایــن همایش 
موجب می شــود تجربيات ارزنــده ای ارائه شــود و اگر محصوالت 
شــرکت نفت و گاز سرو عیوبی دارد، شــرکت های مشتری بتوانند 
بازخــورد اســتفاده از محصوالت ســرو را به صاحبان این شــرکت 
منتقل کنند. یکی از اســتراتژی های ســرو نیز تاکنون همین بوده 
که نســبت به بازخوردها، اقــدام به بهبود محصــوالت خود کرده 
است. خروجی این همایش ها، جمع آوری علم و دانش کاربردی، 
تئوریزه کردن این علم و دانش و پیاده ســازی آن روی بهینه ســازی 

محصول است. 

در پایان اگر با خوانندگان نشــریه ســرو صحبتی دارید، 
بفرمایید. 

برای ســرو آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم تنوع محصوالت خود را 
افزایش دهد و فاز تحقیق و توســعه ســرو متوقف نشود و مرتب 
در این زمینه فعال باشد  تا نیازهای جدید صنایع را پوشش دهد.

مشاور عالی پروژه های فوالدی مهندسمنوچهر یاحید
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 دکتــر امیــن مرادیــان، بــه عنــوان یکــی از 
کارشناســان فعال و حاضر در پــروژه افزایش 
ظرفیــت مجتمع آهن و فوالد ارفع، در گفتگو با رســانه 
ســروماندگار بــه تشــریح ایــن عملیــات و وضعیت 
کاتالیست های استفاده شده در این مجتمع پرداخته 

است که شرح آن در ادامه امده است. 
R&D صنعــت فوالد،  بنــده علی رغم فعالیــت در حــوزۀ 
به واســطۀ تحصیات خــود )دکترای تخصصی مهندســی 
شیمی( و نیز سابقۀ قبلی فعالیت در پژوهشگاه صنعت 
نفــت و پاالیشــگاه صنعت نفت ســتارۀ خلیج فــارس، با 
کاتالیســت آشــنایی کاملی دارم و به واقــع اذعان می دارم 
کــه ایــن محصــول قلــب فرایندهای شــیمیایی اســت و 
نقــش ارزنــده ای را در راندمان تولیــد فوالد ایفــا می کند. 
در ایــن یادداشــت تاش بــر این اســت به آنچــه در طرح 
ریومپ واحد احیای مســتقیم شــرکت آهــن و فوالد ارفع 
انجــام پذیرفــت، پرداخته و گزارشــی از شــرایط عملیاتی 

کاتالیست در این مجتمع ارائه شود. 

شــرکت آهــن و فوالد ارفع بیش از ۱۰ ســال اســت که بــا هدف افزایــش تولید فوالد خــام و در واقع 
شــمش فوالد در گریدهای مختلف تأســیس شــده و از ابتدا با واحد احیای گندلۀ اکســیدی و در 
حقیقت تولید آهن اسفنجی با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن در سال احداث شد که واحد فوالدسازی نیز در 

ادامه با ظرفیت تولید ۱ میلیون تن شــمش فوالد در سال به بهره برداری رسید.
در پــروژۀ افزایش ظرفیــت واحد احیا، پس از نیازســنجی اولیــه و برآورد اقتصــادی ابتدایی، 
تصمیم بر آن شــد کــه با توجه به محدودیت هــای موجود، ظرفیت واحد احیــا 5۰ درصد افزایش 
پیدا کند؛ منظور از محدودیت ، ابعاد کورۀ شــفت بود که تغییرناپذیر بود و از آنجا که در فرایندهای 
احیــای مســتقیم آهــن، واکنش های شــیمیایی احیای اکســید آهــن رخ می دهــد و طبیعتاً این 
واکنش هــا همراه با انتقال جرم خواهد بود، پارامترهای مؤثر بر ســرعت واکنش و انتقال جرم باید 
مدنظــر قرار می گرفت. از مهم ترین پارامترهای مؤثر بر دما، غلظت و زمان انجام واکنش هســتند 
که با افزایش ریت خروجی آهن اســفنجی و با توجه به عدم تغییر ابعاد کورۀ شــفت، طبیعتاً زمان 
مانــد کاهش پیدا می کند که پارامتری منفی برای حفظ کیفیت به  شــمار مــی رود؛ بنابراین باید با 
دما و همچنین غلظت گازهای احیایی این نقص را برطرف کرد. درنتیجه، الزم است مقداری کاتالیز 
بارگذاری شود و نیز تغییر دمای گاز ریفرم تولیدی نسبت به گذشته افزایش پیدا کند. درنهایت، قطر 
تیوب هــای ریفرمر از ۸ اینــچ به ۹ اینچ تغییر یافت. همچنین با توجه بــه افزایش فلوی گاز ریفرم یا 
همان گاز پروســس، نیاز به افزایش تعداد کمپرسورها شکل گرفت. از این رو چیدمان کمپرسورها 
هــم از مدل )2،۱( بــه مدل )۳،2( تغییــر یافت. در مجمــوع، در طرح افزایش ظرفیــت واحد احیای 
شرکت آهن و فوالد ارفع، قطر تیوب های ریفرمر از ۸ اینچ به ۹ اینچ افزایش پیدا کرد، همچنین تمام 
نســوز داخل ریفرمر بازآرایی شــد و به پتوهای نسوز ســقف ریفرمر یک الیۀ 2/5سانتی اضافه شد، 

به طوری که تیوب باندل ها نیز تغییر یافت و ابعاد بزرگ تری به خود گرفت. 
در راســتای اهــداف تعیین شــده در ابتدای پــروژه،  مدیریت واحــد احیا و نیــز معاونت واحد 
بهره برداری و مدیرعامل محترم شــرکت در هر یک از مراحل، چه درمورد خرید قطعات و تجهیزات 
و چــه درمــورد خرید خدمات از شــرکت های بیرونی، هیچ گونــه همراهی و کمکــی را دریغ نکردند.        

نمود این ادعا در تمام مراحل افزایش ظرفیت، واضح و بر کسی پوشیده نبوده است.

کارشناس تحقیق و توسعه در شرکت تولید فوالد ارفعامین رمادیاندکتر

تحول و نوآوری رد 
رشکت آهن و فوالد ارفع ارزش آرفین شد!
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اما دربارۀ کاتالیســت، کیفیت و کمیت آهن اسفنجی تولیدی وابسته به گاز احیایی است و آن 
هم در ریفرمر و به واسطۀ واکنش ریفرمینگ متان، که واکنشی کاتالیستی است، تولید می شود. 

بنابرایــن کیفیت کاتالیســت از نظر مشــخصات دینامیکــی مثل فعالیــت، گزینش پذیری و 
پایداری کاتالیســت در طی زمان از اهمیت بســزایی برخوردار می شــود. ایــن عوامل تابعی از 
مشــخصات فیزیکی و شیمیایی کاتالیســت و در واقع تکنولوژی ســاخت و سنتز کاتالیست 
هســتند که بــه دانش با فناوری بســیار باالیی نیــاز دارند، خوشــبختانه با تاش های پرســنل 
شــرکت بهره بردار آهن و فوالد ارفع، یعنی شــرکت فناوران فوالد آبتین، از یک ســو و نیز کیفیت 

کاتالیســت های تولیدی شرکت نفت و گاز سرو، از طرف دیگر، با گذشت یک سال از بهره برداری، 
پس از طرح افزایش واحد احیا، میزان و کیفیت گاز احیایی تولیدی در ریفرمر تقریباً ثابت و در حد 

بســیار خوب و با کیفیت بسیار باالیی بود. به طوری که با ترسیم نمودار سرعت واکنش گاز متان روی 
کاتالیســت ها و در طی زمان مشاهده می شــود که فعالیت و پایداری کاتالیست ها در یک سال گذشته 

ثابت بوده اســت. این بهترین خبر برای هم سازندۀ کاتالیست و هم شرکتی است از آن کاتالیست استفاده 
می کند؛ کاتالیستی در طی زمان پایداری خودش را حفظ کند و فعالیت یکسان و ثابتی داشته باشد. 

بومی گزینی و بومی ســازی در طرح پروژۀ افزایش ظرفیت بســیار چشــم نواز بود؛ برای مثال، سیســتم تزریق آهک به گندلۀ اکســیدی ورودی به کورۀ شفت با 
تاش متخصصان و فعاالن شرکت فناوران فوالد آبتین صورت گرفت که به لحاظ ریالی نیز صرفه جویی هایی را به همراه داشت و موفقیت بسیار بزرگی به حساب 
می آمد. همچنین با تغییر فرایند جمع آوری پســاب خروجی از غبارگیرها، در این پروژه نســبت به طراحی اولیه ای که شرکت ایریتک ارائه کرده بود، TSA آب فرایند 

به شدت کاهش پیدا کرد که از دستاوردهای شرکت آهن و فوالد ارفع به حساب می آید.
در پایان باید عرض کنم که شرکت آهن و فوالد ارفع آماده است تا تجربیات به دست آمده و دانش حاصل از این پروژه را در صنعت فوالد به اشتراک بگذارد. 
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تاریخ شرکت های بزرگ و موفق اگرچه حاوی نکات مهمی 
دربــارۀ چگونگی دســتیابی آن ها به موفقیت اســت، اما 
شاید تاریخ شــفاهی شــرکت ها هم از نظر اهمیت دست کمی از 
تاریخچۀ آن ها نداشــته باشــد. در شرکت نفت و گاز ســرو نیز کم 
نیســتند مدیران و کارمندانی که ســال ها در این شرکت فعالیت 
داشــته و از نزدیک شــاهد تحــوالت آن بوده اند. مهنــدس کاظم 
حیــدری کــه هم اکنــون به عنــوان سرپرســت و مســئول واحــد 
شکل دهی کاتالیست فعالیت دارد، ازجمله افرادی است که بیش 
از 18 ســال از نزدیــک در ِســمت ها و بخش های مختلــف، همراه 
تحوالت شرکت سرو بوده است. تغییر نگرش و خودباوری دو نکتۀ 
بارزی بود که ما از صحبت های ایشان دریافتیم. به این مناسبت با 
ایشان گفت و گوی کوتاهی داشــتیم و پای خاطرات هجده سالۀ او 
نشستیم؛ خاطرات فردی که از زمان دانشجویی و همان ابتدای کار 

وارد این شرکت شد و همچنان در آن مشغول است. 

برایمان توضیح می دهید چگونه وارد شــرکت نفت و گاز سرو 
شدید و از زمان ورودتان تاکنون شــاهد چه تغییراتی در این 

مجموعه بوده اید؟

بگذاریــد حرف هایــم را از همین روزها و ماه های اخیر شــروع کنــم. مردادماه 
امســال برای برخــی هماهنگی ها بــه کارخانۀ مرکــزی رفته بودم کــه با صحنۀ 
بســیار زیبایی مواجه شدم. حدود 2۰ دســتگاه کامیون کشنده در حال بارگیری 
کاتالیست های صادراتی بودند، البد می پرسید چه چیز عجیبی در این صحنه 

هست؟
بنــده ســال ۱۳۸۳ کــه دانشــجو بــودم، برحســب شــرایط مجبــور بــودم 
تابســتان ها و گاه با گرفتن یک ترم مرخصی از دانشــگاه، سر کار بروم. از طریق 
پدرم با شــرکت نفت و گاز سرو که در آن روزها روی کسب دانش فنی کاتالیست 

متمرکز بود، آشنا شدم و به صورت روزمزد جذب کار شدم. 
در طــول چند ســالی کــه بین ترم هــای تحصیلی برای کار به شــرکت ســرو 
می رفتــم، رشــد و تبدیل فضای تولیدی شــرکت از یک محیــط کارگاهی به یک 
محیط کارخانه ای را می توانستم حس کنم، ولی همچنان با یک واحد تولیدی 

کارخانه ای فاصله داشتیم.
ســال ۹۰ شــرایط مالی شــرکت وضعیــت خوبی نداشــت؛ نیمی از ســهام 
شــرکت دولتی بود و به دلیل تغییــر مدیران دولتی، حمایت ها از این شــرکِت 
مســتعد منقطع می شــد، به طوری که در آن سال خاطرم هســت بچه ها 6 ماه 
حقوق نگرفته بودند. همه از کار دلســرد شده بودیم، مشکات تولید روز به روز 
بیشــتر می شــد، حتی تهیۀ مواد اولیه به دلیل تحریم هم خیلی سخت شده 

بود و این وضعیت تا زمان تغییر مدیرعامل جدید سازمان ادامه یافت.

با این اوصاف چه اتفاقی افتاد که طی یک دهه وضعیت تغییر کرد؟

یــادم می آید یک روز در حــال تعمیر یکی از دســتگاه های شــکل دهی بودم که 
مدیرعامل جدید، آقای کریمی، به سالن شکل دهی کاتالیست آمدند و ما طبق 
معمول با دست و صورتی روغنی مثل همیشه در حال تعمیر دستگاه بودیم. 
گفتند چرا هر بار شــما را می بینم در حال تعمیر این دســتگاه ها هستید؟ چرا 

گفت وگویی کوتاه با 
مسئول شکل دهی واحد تولید کاتالیست کاظم حیدریمهند  س 
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 فکر می کنم به رکورد تولید ۲00 تن رســیده بودیم. جشــن برگزار شــد و به 
اتمام رســید. در انتهای برنامه آقــای مهندس فیض الــه زاده، مدیریت محترم 
تولید را دیدم و به ایشان گفتم باورم نمی شــود توانستیم ۲00 تن کاتالیست را 
شکل دهی و تولید کنیم. ایشــان جملۀ خوبی گفتند: »۲00 تن که چیزی نیست. 
اگر در مجموعه همدلی و تالش و صبر داشته باشیم، به رکوردهای باورنکردنی 

دست پیدا می کنیم که این رکورد در مقابلش چیزی نیست.«
همین اتفاق هم افتاد و رکورد تولید ۲00 تن در ســال 1395به 330 تن در ســال 
1396 رسید و به ترتیب در سال های بعد افزایشــی چندبرابری را نشان داد و در سال 

1398 به 700 تن، سال 1399 به 1300 تن و در سال 1400 به ۲500 تن رسید.
دید توســعه نگر حــاال همچنان محــور کارها و فعالیت هــا قــرار دارد و بر این 
اساس 15 هزار متر فضا در کارخانۀ سوم نیز تجهیز شــده و برای امسال و سال بعد 
هدف گذاری تولید معادل 3000 تن و 5000 تن در نظر گرفته شــده اســت. به شخصه 
ایمــان دارم زودتــر از موعد هم به این ارقام خواهیم رســید. ســرو به مــا یاد داده 

هیچ چیزی دور از دسترس نیست و همه چیز با تالش دست یافتنی است.

                    و  اما حرف پایانی...

       باید این نکته را به خاطر داشــته باشیم که ما در شرکت سرو 600 نفر 
کارمند نیســتیم، ما 600عضو خانواده ایم که کنار هم ایســتاده ایم. 
اگر امروز ارســال و صادارت این حجم از کاتالیست را به خارج از کشور 
داریم، نشانه ای از موفقیت بزرگی است که توانسته ایم برای کشور به 
ارمغان بیاوریم. از طرف دیگر، این موضوع مسئولیت بزرگی را هم به 
ما یادآور می شود که باید کیفیت باالی محصوالتمان را حفظ کنیم.

این دســتگاه ها این قدر خرابی دارند؟ به جای این همه تعمیر و تعویض کاری 
فکری اساسی برای حل مشکل بکنید که خودتان هم کمتر خسته شوید. بعد 
از این صحبت ها بررســی کردیم و دیدیم واقعاً اگر دستگاه ها خرابی کمتری 
داشــته باشــند، نه تنها شــرایط تولید بهبود پیدا می کند، بلکه انرژی نیروی 
انسانی هم در مسیر مناســب تری استفاده می شود. همین حرف باعث شد 
از آن پس هرگاه با خرابی دستگاه ها مواجه می شــدم، به جای اینکه فکر کنم 
چطور می شود مشکل را حل کرد، اول دربارۀ علت خرابی می اندیشیدم و این 
دنبال علت گشــتن، باعث شد از دستگاه هایی که گاه روزانه دو ساعت کارکرد 
مفید هم نداشتند به دستگاه هایی برســیم که دائم کار می کنند و به صورت 
۲4ســاعته در حال شــکل دهی کاتالیست هســتند. این گونه بود که با تغییر 

نگرش، وضعیت متفاوت شد.
بخــش مهمــی از ســال های فعالیت شــما در شــرایط ویــژه و خاص 
تحریم هــا بود. کار کردن در شــرایط تحریمی چگونه بود؟ از دید شــما 

چطور می توان از این شرایط دشوار عبور کرد؟

یکی دیگر از مشــکالت اصلی که همیشه درگیرش بودیم، تهیۀ مواد اولیه بود 
که با همت همکاران واحد تحقیقات و تولید مواد اولیه بومی ســازی 

شــد و توانســتیم با مواد داخلی، کاتالیســت تولید کنیم. یادم 
می آید روزهــای اولی که نمونه هــای مواد ایرانــی می آمد، واحد 
ً آن روز را درگیر بود و روز بسیار سختی داشتیم  شــکل دهی ما کال
و بچه ها می گفتند وای دوباره نمونۀ ایرانی آمده. اما با تغییراتی 
که در قالب های دســتگاه ها انجام شــد، همین مواد ایرانی االن 

شده اند قلب تمام صنایع فوالد و پتروشیمی.
رکورد تولید قرار بود برای اولین بار جشن  که  روزی 

 را در شرکت برگزار کنیم، روز فوق العاده ای بود.
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 فکر می کنم به رکورد تولید ۲00 تن رســیده بودیم. جشــن برگزار شــد و به 
اتمام رســید. در انتهای برنامه آقــای مهندس فیض الــه زاده، مدیریت محترم 
تولید را دیدم و به ایشان گفتم باورم نمی شــود توانستیم ۲00 تن کاتالیست را 
شکل دهی و تولید کنیم. ایشــان جملۀ خوبی گفتند: »۲00 تن که چیزی نیست. 
اگر در مجموعه همدلی و تالش و صبر داشته باشیم، به رکوردهای باورنکردنی 

دست پیدا می کنیم که این رکورد در مقابلش چیزی نیست.«
همین اتفاق هم افتاد و رکورد تولید ۲00 تن در ســال 1395به 330 تن در ســال 
1396 رسید و به ترتیب در سال های بعد افزایشــی چندبرابری را نشان داد و در سال 

1398 به 700 تن، سال 1399 به 1300 تن و در سال 1400 به ۲500 تن رسید.
دید توســعه نگر حــاال همچنان محــور کارها و فعالیت هــا قــرار دارد و بر این 
اساس 15 هزار متر فضا در کارخانۀ سوم نیز تجهیز شــده و برای امسال و سال بعد 
هدف گذاری تولید معادل 3000 تن و 5000 تن در نظر گرفته شــده اســت. به شخصه 
ایمــان دارم زودتــر از موعد هم به این ارقام خواهیم رســید. ســرو به مــا یاد داده 

هیچ چیزی دور از دسترس نیست و همه چیز با تالش دست یافتنی است.

                    و  اما حرف پایانی...

       باید این نکته را به خاطر داشــته باشیم که ما در شرکت سرو 600 نفر 
کارمند نیســتیم، ما 600عضو خانواده ایم که کنار هم ایســتاده ایم. 
اگر امروز ارســال و صادارت این حجم از کاتالیست را به خارج از کشور 
داریم، نشانه ای از موفقیت بزرگی است که توانسته ایم برای کشور به 
ارمغان بیاوریم. از طرف دیگر، این موضوع مسئولیت بزرگی را هم به 
ما یادآور می شود که باید کیفیت باالی محصوالتمان را حفظ کنیم.

این دســتگاه ها این قدر خرابی دارند؟ به جای این همه تعمیر و تعویض کاری 
فکری اساسی برای حل مشکل بکنید که خودتان هم کمتر خسته شوید. بعد 
از این صحبت ها بررســی کردیم و دیدیم واقعاً اگر دستگاه ها خرابی کمتری 
داشــته باشــند، نه تنها شــرایط تولید بهبود پیدا می کند، بلکه انرژی نیروی 
انسانی هم در مسیر مناســب تری استفاده می شود. همین حرف باعث شد 
از آن پس هرگاه با خرابی دستگاه ها مواجه می شــدم، به جای اینکه فکر کنم 
چطور می شود مشکل را حل کرد، اول دربارۀ علت خرابی می اندیشیدم و این 
دنبال علت گشــتن، باعث شد از دستگاه هایی که گاه روزانه دو ساعت کارکرد 
مفید هم نداشتند به دستگاه هایی برســیم که دائم کار می کنند و به صورت 
۲4ســاعته در حال شــکل دهی کاتالیست هســتند. این گونه بود که با تغییر 

نگرش، وضعیت متفاوت شد.
بخــش مهمــی از ســال های فعالیت شــما در شــرایط ویــژه و خاص 
تحریم هــا بود. کار کردن در شــرایط تحریمی چگونه بود؟ از دید شــما 

چطور می توان از این شرایط دشوار عبور کرد؟

یکی دیگر از مشــکالت اصلی که همیشه درگیرش بودیم، تهیۀ مواد اولیه بود 
که با همت همکاران واحد تحقیقات و تولید مواد اولیه بومی ســازی 

شــد و توانســتیم با مواد داخلی، کاتالیســت تولید کنیم. یادم 
می آید روزهــای اولی که نمونه هــای مواد ایرانــی می آمد، واحد 
ً آن روز را درگیر بود و روز بسیار سختی داشتیم  شــکل دهی ما کال
و بچه ها می گفتند وای دوباره نمونۀ ایرانی آمده. اما با تغییراتی 
که در قالب های دســتگاه ها انجام شــد، همین مواد ایرانی االن 

شده اند قلب تمام صنایع فوالد و پتروشیمی.
رکورد تولید قرار بود برای اولین بار جشن  که  روزی 

 را در شرکت برگزار کنیم، روز فوق العاده ای بود.
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در شمارۀ هفتم فصل نامۀ سرو ماندگار به تشریح 
تولیدکنندۀ  به عنوان  کالرینت،  شرکت  سرگذشت 
مــواد شــیمیایی و کاتالیســت و آنچه در شــکل گیری این 

شرکت اروپایی رخ داد، پرداختیم. 
کالرینت را می توان شرکتی سازمان یافته معرفی کرد که به 
گسترش علم و نوآوری توجه بســیاری دارد. در این شماره 
به ادامۀ این گزارش و مهم ترین رخدادهای این شرکت در 

هزارۀ سوم میالدی می پردازیم.

•  کارینت در ســال 2۰2۰ در رتبۀ ۱26 مجلۀ فوربز قرار گرفت. 
•  حدود 65% از پرســنل جهانی کارینــت در بخش تحقیق و 

دارند.   فعالیت  توسعه 
همان طــور که در شــمارۀ قبــل اشــاره شــد، کارینت در 
ســال 2۰۰۰ با بزرگ ترین بحران خود روبه رو شــد. خرید ســهام 
شــرکت PTB بــدون مطالعۀ کافــی از وضعیت مالــی، باعث 
شــد بخش هایی از ســرمایۀ ثابت این شــرکت بــرای پرداخت 

بدهی هــای آن از دســت برود. اما در ســال 2۰۰۸، ســال مدیریت بحــران برای شــرکت کارینت بود. 
کارینت در این ســال، تغییــرات تعیین کننده ای را تجربــه کرد. حضور هاریولــف کوتمن۱ به عنوان 
مدیرعامــل جدیــد، نقطۀ عطفــی در تاریخ کارینت بود و پــس از آن، تداوم و کارآمدی مســتمر به 
مشــخصۀ بارز کمیتۀ اجرایی کارینت تبدیل شــد. از نظر کســب وکار، وضعیت شــرکت به ثبات و 
تعادل الزم رســید. به دنبال بحران مالی و اقتصادی جهانی که در سال 2۰۰۹ رخ داد، تغییرات اساسی 
داخلی برای کارینت نیز آغاز شد. دفاتر کوچک و غیرسودآور بسته شدند و دفتر مرکزی این شرکت 
به برج ســمبولیک کارینت در پرتلِن برده شــد که نماد دگرگونی داخلی این شــرکت شد؛ به طوری 

که کارینت در سال بعد، شمار مدیران کمیتۀ اجرایی را از هفت عضو به چهار عضو کاهش داد.

خرید شرکت سودکمی آلمان، مهم ترین خرید کالرینت

کارینــت در ســال 2۰۱۱، خریدهای متعــددی انجام داد. با این حــال، بزرگ تریــن و مهم ترین خرید 
اســتراتژیک کارینت، شرکت سودکمی مستقر در مونیخ بود. این شرکت که در سال ۱۹۴۱ تأسیس 
شــده بود، حدود 65۰۰ کارمند و بیش از یک میلیارد یورو فروش ســاالنه داشــت. این شرکت فعال 
در حوزۀ مواد معدنی و کاتالیســت، باعث شد دروازه ای جدید از فعالیت ها در کارینت باز معرفی 
شــود؛ به طوری کــه این شــرکت با راه اندازی شــعب متعــدد در سراســر جهان، قطب هــای مصرف 
کاتالیست را )به ویژه در حوزۀ تولید گاز سنتز( به سمت خود کشاند و رقیبی جدی برای شرکت هایی 

چون جانسون متی و UOP به حساب آمد. 
کارینــت از ابتدا، عمدتاً با خرید شــرکت های دیگر رشــد کرده بود، اما ســال 2۰۱2 زمان تغییر 
فرارســیده بود. با نهایی شــدن خرید شرکت ســودکمی، تصویر خود را تغییر داد. هویت جدید این 

شرکت مبتنی بر ارزش های برند و مشتری شکل گرفت و به عنوان هستۀ این برند معرفی شد.
To�2۰۱۴، عضو سازمان  کارینت سال بعد، مرکز نوآوری هوخست آلمان را افتتاح کرد و در سال

gether for Sustainability شــد. کارینت که ارزش خاصی برای نوآوری و پایداری قائل است، حدود ۱۰۰ 

میلیون یورو در مرکز نوآوری فرانکفورت هوخست2 سرمایه گذاری کرد.

1. Hariolf Kottmann  
2. Frankfurt-Höchst

شرکتی پیشرو در حوزۀ نوآوری
بخش دوم

35

w
w
w
.sarvm

an
d
eg

ar.ir

ورود کالرینت به حوزۀ مواد آرایشی ارگانیک

در سال 2۰۱5 تصویر برند کارینت نســبت به سال 2۰۰۸ بهتر شد. کارینت یک 

واحد کســب و کار محصوالت آرایشی در فرانســه راه اندازی کرد که تمرکز آن روی 

توســعۀ بخش تولید مواد اولیه ای بود که به طور طبیعی تهیه شده اند. سپس، 

پــا را از اروپا فراتر گذاشــت و مرکــز جهانی صاحیت مراقبت از مــو۱ را در برزیل 

گشود.

کارینــت و هانتســمن2 ســال 2۰۱7 اعام کردند که برای تشــکیل شــرکت 

هانتســمن کارینت، ادغام خواهند شــد. با این اقدام این شــرکت، بزرگترین 

شــرکت در تولید محصوالت شیمیایی تخصصی می شــد. ارزش این قرارداد 2۰ 

میلیارد دالر بود و ســهام داران کارینت 52 % و ســهام داران هانتســمن ۴۸% در 

شرکت جدید سهم داشتند. 

اما انتظارات نقش بر آب شــد. طبق قانون ســوئیس، این توافق مستلزم 

موافقت دوسوم سهام داران بود، اما شرکت وایت تیل هولدینگز۳ که یک چهارم 

از ســهم کارینت را داشــت، با این قرارداد مخالفت کرد. در پایان ســال، قرارداد 

مذکور به دلیل مخالفت این سرمایه گذار کنشگر منحل شد. 

1. Competence Center Hair Care
2. Huntsman
3. White Tale Holdings

همکاری کالرینت و سابک سعود

شــرکت وایت تیل هولدینگز به عنوان سهام دار عمدۀ کارینت، در سال 2۰۱۸ 
مقدار 2۴/۹۹ درصد سهام خود را به شرکت »صنایع اساسی سعودی« )سابک( 
فروخت. ســابک و کارینــت توافق همکاری اســتراتژیک بلندمــدت را برای 
همــکاری در زمینۀ مواد امضا کردند. ارنســتو اوچیلو۴ از ســابک، مدیرعامل 
کارینت شــد. مــدت کوتاهی پــس از آن، کارینت نخســتین کارخانۀ تولید 
بیواتانــول را در رومانی راه اندازی کرد که ســاالنه 5۰هزار تن اتانول ســلولزی را 

می کرد. تولید 
امــا در ســال 2۰۱۹، بــه دلیل شــرایط نامســاعد بــازار، کارینت و ســابک 
تصمیم گرفتند وضعیت همکاری مشــترک در زمینۀ تولید مواد پیشــرفته را 
به ســطح پایین دربیاورند. در این سال، و در راســتای ارتقای دارایی ها، کارینت 
فعالیت های حوزۀ مواد بهداشــتی را فروخت و از ســرمایه گذاری در کسب وکار 

رنگدانه و مستربچ خارج شد.
کارینت که در ســال 2۰2۰ از بحران پاندمی کووید ۱۹ آســیب دیده بود، با 
اعام کاهش چشــمگیر ســود از ابتدای ســال 2۰۱۹، 6۰۰ کارمنــد را اخراج کرد. 
اما پیام هــای کلیدی کارینــت در فعالیت هایش را می تــوان در جمات زیر 

خاصه کرد: 
هــدف جدید کارینت الهام بخــش همۀ ذی نفعان اســت: یعنی ایجاد • 

جاذبۀ بیشتر بین مردم و کرۀ زمین.
کارینت شرکتی پیشرو در زمینۀ پایداری است و به اهداف بلندپروازانۀ • 

کاهش انتشــار کربن متعهد است. این شــرکت از طریق نوآوری و حضور 
بیشتر در کشــور چین با هدف ادغام، تمرکز خود را در این حوزه افزایش 

خواهد داد.
اهداف چهارگانۀ کارینت در اهداف مالی جدید 2۰25 و تعهدات مردم و • 

زمین این شــرکت منعکس شده است. استراتژی این گروه بر چهار اصل 
تمرکز بر مشــتری، شــیمی نوآورانه، پیشــرو بودن در پایداری و تعامل با 

مردم متمرکز است.
در آخریــن بیانیۀ این شــرکت می خوانیم که »ما قدردان آنیــم که می توانیم با 
ارائــۀ راه حل هــای رقابتی و نوآورانه، برای مشــتریان ارزش افــزوده ایجاد کنیم؛ 
نیازهــای کارکنانمان را با پایبندی به ارزش های شــرکت پاســخ دهیــم؛ با بازده 
عملکردی باالتر، نیازهای ســهام داران را پاســخ گو باشــیم؛ و بــا عملکرد پایدار 

می توانیم متعهدانه در حوزۀ محیط زیست نقش آفرین باشیم.

4. Ernesto Occhiello

کالرینت در پایان سال ۲0۲1

•  ۱۱5۰۰ نفر پرسنل از ۹5 ملیت 
•  در اختیار داشتن ۸۰ مرکز تولیدی و تحقیقاتی در سراسر جهان 

•  ۴.2 میلیارد فرانک ســوییس ، فروش کل شرکت در پایان سال 2۰2۱ )بر 
اثر تاثیرات پدیده کووید-۱۹، فروش این شــرکت از 6.5 میلیارد فرانک در 

سال 2۰۱۹ به ۴.2 میلیارد فرانک در سال 2۰2۱ رسید.(
•  ارزش فــروش کاتالیســت های شــرکت کارینت ۹۰۰ میلیــون فرانک 
ســوییس در پایان ســال 2۰2۱ گزارش شده اســت که از این مقدار 2۰درصد 
آن به کاتالیســت های گاز ســنتز )اوره، آمونیاک، متانــول( ، ۴5 درصد آن 
اختصاص به بازار کاتالیست های  اتیلن، پروپیلن و پلی پروپیلن صنعت 
پتروشیمی اختصاص دارد. )۳5 درصد مربوط به کاتالیست های صنایع 

شمیایی و خودرویی بوده است.(
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ورود کالرینت به حوزۀ مواد آرایشی ارگانیک
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1. Competence Center Hair Care
2. Huntsman
3. White Tale Holdings
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تاپسو:

دنیا در حال تغییر است  و ما هم همین طور!

کارینت افزایش قیمت را روی مجموعۀ کاتالیســت های 
خــود اعمــال خواهد کــرد. ایــن اقدام بــه دلیــل افزایش 
و  کلیــدی،  اولیــۀ  مــواد  و  انــرژی  هزینه هــای  چشــمگیر 
همچنیــن افزایش هزینه هــای حمل و نقل و لجســتیک 

انجام می شود.

شــرکت تاپســو نیز در آخرین بیانیۀ خود اعام داشته 
اســت که به دلیل افزایش قیمت مــواد اولیه و نیز هزینۀ 
انرژی و ســایر مواد کلیــدی مورداســتفاده در فرایند تولید 
کاتالیســت ها؛ قیمت ها را در سراسر شعب جهانی تولید 

و فروش خود افزایش داده است.
در ســال 2۰22 افزایش هزینه های یوتیلیتی و شــرایط 
خاص اقتصاد جهان، در مقایســه با رکود ســال 2۰۱۹، فشار 

بیشتری بر شرکت های کاتالیستی وارد کرده است.

تغییر نام هالدر تاپسو به تاپسو!

شرکت تاپسو با اعام اینکه »جهان در حال تغییر است، و ما نیز همین طور!« نام تجاری خود را از هالدور 
تاپســو به تاپسو تغییر داد. پروژۀ بازسازی برند تاپسو تنها به نشــان و شکل ظاهری این شرکت محدود 
نیســت و ظاهراً این پروژه در سطوح محصول، واحدهای استراتژیک کسب و کار و در سطح شرکت انجام 

خواهد شد.
تاپسو اعام کرده است که به دنبال تحقق چشم انداز جدید خود تصمیم گرفته در سال 2۰2۴ رهبر 
جهانی در فناوری های کاهش انتشار کربن و گازهای گلخانه ای شناخته شود. تاپسو در ادامه گفته است 
دلیل اصلی این تغییرات اثر مخرب گازهای گلخانه ای در سطح جهانی است و این شرکت خود را موظف 
به تغییر چشــم اندازها و مسئولیت اجتماعی خود در این راستا کرده اســت. از این رو تغییر نام تجاری 

برای بزرگ نشان دادن چشم انداز شرکت تاپسو انجام شده است.

تاپسو از روسیه و بالروس خارج شد!

تاپســو در تابســتان امســال اعام کرد که در حال تعطیل کردن فعالیت های خود در روســیه و باروس، 
ازجمله دفتر خود در مســکو اســت. این تعطیلی به دنبال تصمیم قبلی تاپسو برای توقف کامل تمام 

فعالیت های تجاری، تولید و فروش در روسیه و باروس است.
رولند بان، مدیرعامل شــرکت تاپســو گفــت: »ما بافاصله پــس از تهاجم و جنگ بین روســیه و 
اوکراین، تصمیم گرفتیم حتی از تحریم های اعمال شــده فراتر برویم و تمام فعالیت های تجاری جدید 

خود را در روسیه و باروس متوقف کنیم.«
تاپســو در حال حاضر در حال تســویۀ کلیه تعهدات رســمی در روســیه و باروس، ازجمله انحال 

دفاتر خود است. در دفتر مسکوی شرکت تاپسو، حدود ۸۰ نفر مشغول به کار بودند.

شرکت کالرینت 150 هزار فرانک سوئیس را به سه طرح برتر کاتالیستی اهدا کرد.

مؤسسۀ علمی ETH سوئیس با همکاری شرکت تولیدکنندۀ کاتالیست کارینت، به بهترین طرح های 
تحقیقاتی حوزۀ کاتالیست در صنایع شیمی،۱5۰ هزار فرانک سوئیس اهدا کرد.

اخــبـــار صـنــعـت 

کاتالیست جهان 
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برنامۀ استعدادیابی بخشی از برنامۀ تحقیقاتی شرکت کارینت است که 
این شرکت به طور مشترک با مؤسسۀ علمی ETH سوئیس در حال پیاده سازی 
آن است. آندریا بانکشــیپ، فارغ التحصیل دانشگاه MIT و دانشجوی دکتری 
در مؤسســۀ ETH زوریخ، یکی از برندگان این جایزه بود کــه به دلیل تحقیقاتی 
ارزشــمند بر کاتالیســت خاصی که در ایجاد ســوخت ســبز از تبدیــل متان به 

سوخت های مایع کاربرد دارد، این جایزه به او اختصاص یافت.
کاتالیست اکسیداسیون آمونیاک برای تولید پایدار اکسید نیتروژن، طرح 
دومی بود که ایوان ســورین، فارغ التحصیل رشــتۀ مهندســی شیمی دانشگاه 

MIT ارائه داد و جایزه خود را دریافت کرد.

یویا کاکیوچی، فارغ التحصیل رشــتۀ علوم مهندســی در دانشــگاه اوزاکا و 
دانشجوی دکتری در مؤسســۀ ETH زوریخ، برندۀ سوم در این فستیوال علمی 
بــود که به دلیل تحقیقات جدید خود در حــوزۀ فرایندهای تبدیل الفین، جایزۀ 

خود را از شرکت کارینت دریافت کرد.
ریچــارد هالدیمن، مدیر ارشــد واحد تحقیق و توســعۀ شــرکت کارینت 
در ایــن باره گفت: »ما تنهــا از طریق نوآوری می توانیم به ســمت پایداری تولید 
در حــوزۀ صنایع کاتالیســتی پیــش برویم. در همیــن راســتا، مفتخریم که از 
تحقیقــات مهــم پایداری آندریــا بانکشــیپ، ایوان ســورین و یویــا کاکیوچی 

حمایت کنیم.«

 AmoMax®-Casale Clariant پروژۀ آمونیاک سبز استرالیا از کاتالیست 
استفاده خواهد کرد.

شــرکت کازالۀ ســوئیس که به عنوان الیســنس احــداث واحدهــای آمونیاک 
شناخته می شود، در طرحی مشــترک با شرکت کارینت، تولید نسل جدیدی 

از کاتالیســت های واحدهــای آمونیــاک ســبز را از ســال 2۰2۰ آغــاز کرد؛ کــه از این 
کاتالیست های فرایندی در دو پایلوت واقع در کشور استرالیا استفاده شد. اکنون 
نیز پس از گذراندن مراحل تســت و شــرایط عملیاتی مدنظر در یک پروژۀ بزرگ 

آمونیاکی از آن استفاده خواهد شد.
کاتالیســت ســنتز آمونیــاک جدیدی که بــا کــد AmoMax-Casale معرفی 
ً در ســال 2۰2۱ جایزۀ Sandmeyer از انجمن شــیمی سوئیس و نیز  می شــود، قبا
جایزۀ معتبر مؤسســۀ ICIS Innovation را در سال 2۰2۰ دریافت کرده بود. فدریکو 
زردی، مدیرعامــل شــرکت کازالــه در ایــن بــاره اظهار داشــت: »جهان به ســمت 
تغییرات اقلیمی در حرکت اســت و ما باید با این پدیده مبارزه کنیم. از این رو، با 
معرفی تکنولوژی احداث واحدهای تولیدی، آمونیاک ســبز خود را با چالش  رفع 

تأثیرات مخرب گازهای گلخانه ای آماده می کنیم.«
کاتالیســت AmoMax-Casale که محصول مشترک شرکت های کارینت و 
کازاله اســت، برای اســتفاده در رآکتورهای تولید آمونیاک کازاله طراحی داده شده 
 Wustite AmoMax 10 اســت و در واقع نســل جدیــد و سفارشــی از کاتالیســت
ً در صنعت از آن اســتفاده می شد. این کاتالیست با سطح فعالیت  است که قبا
باالتــری که دارد بــه پروموترهایی مجهز اســت که می تواند تــا ۳۰% از آالینده های 

زیست محیطی بکاهد و هزینه های عملیاتی را نیز کاهش دهد.
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برنامۀ استعدادیابی بخشی از برنامۀ تحقیقاتی شرکت کارینت است که 
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در مؤسســۀ ETH زوریخ، یکی از برندگان این جایزه بود کــه به دلیل تحقیقاتی 
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سوخت های مایع کاربرد دارد، این جایزه به او اختصاص یافت.
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MIT ارائه داد و جایزه خود را دریافت کرد.

یویا کاکیوچی، فارغ التحصیل رشــتۀ علوم مهندســی در دانشــگاه اوزاکا و 
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معرفی تکنولوژی احداث واحدهای تولیدی، آمونیاک ســبز خود را با چالش  رفع 
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کازاله اســت، برای اســتفاده در رآکتورهای تولید آمونیاک کازاله طراحی داده شده 
 Wustite AmoMax 10 اســت و در واقع نســل جدیــد و سفارشــی از کاتالیســت
ً در صنعت از آن اســتفاده می شد. این کاتالیست با سطح فعالیت  است که قبا
باالتــری که دارد بــه پروموترهایی مجهز اســت که می تواند تــا ۳۰% از آالینده های 
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 همان گونه که در شمارۀ پیشــین نشریه اشاره 
شــد، اســتیلن به عنوان ترکیبی غیراشــباع بر 
تأثیر  اتیلن1  پلیمریزاسیون  فرایند  کاتالیست  عملکرد 
در  اســتیلن  میــزان  دلیــل،  همیــن  بــه  می گــذارد؛ 
 )0/5-۲ % mol( محصوالت پیرولیز باید تا حد مقبولی
کاهــش پیدا کند. با تبدیل اســتیلن بــه اتیلن و تولید 
اتیلن گرید پلیمری، تکنولوژی هیدروژناسیون استیلن 
نقش مهمــی در صنعت اتیلــن ایفا می کنــد. در این 

شمارۀ نشریه به ادامۀ این مقالۀ علمی می پردازیم. 

گرمــازا  فرایندهایــی  اتیلــن  و  اســتیلن  هیدروژناســیون 
هســتند؛ بــه همیــن دلیــل، بــرای ایــن نــوع فرایندها از 
رآکتورهــای آدیاباتیــک چنــد بســتر بــا خنک کننده هــای 
داخلی بین بســترهای کاتالیســت و یا رآکتورهــای لوله ای 

استفاده می شود. 

1. Ziegler Natta

سازوکار واکنش هیدروژناسیون استیلن

شبکۀ واکنش های اصلی که طی هیدروژناسیون استیلن در جریان غنی از اتیلن انجام می شود در 
شکل ۱ نشــان داده شده اســت. تنها واکنش مطلوب این فرایند، واکنش هیدروژناسیون استیلن 
به اتیلن اســت. در حین هیدروژناسیون اســتیلن در جریان غنی از اتیلن و در شرایط پایدار، شدت 
واکنش های )۳ تا 6( در مقایســه با شدت واکنش های ۱ و 2 بسیار کم است. به هرحال، واکنش های 
)۴ تا 6( نقش مهمی را در فرایند ایفا می کنند. طی واکنش ۴ هیدروکربن های C4 تولید می شود که 
پیش سازندۀ هیدروالیگومرهای سنگین تر C6 )واکنش 5( و پسماندهای کربنی )واکنش 6( است. 
بخش مایع هیدروکربن های تولید شــده، در حفره های کاتالیســت انباشــته می شود که می تواند 
بــه گرفتگی لوله ها بینجامد. با حضور منوکســید کربن در خوراک، هیدروکربن مایع به رنگ ســبز 

درمی آید و روغن سبز نامیده می شود. 
سازوکار واکنش هیدروژناسیون استیلن به شرح زیر است:

C2H2 و H2 به سطح کاتالیست نفوذ می کنند و جذب سایت های فعال می شوند:

H2 +2* →2H*

C2H2 +* →C2H2*

مهندس اکبر واالیی،مهندس رفانز رهبر شمس کار 
کارشناسان ارشد واحد تحقیق و توسعۀ شرکت نفت و گاز سرو

|| کاتالیست هیدروژناسیون استیلن  کاتالیست هیدروژناسیون استیلن ||
بخش دومبخش دوم

استرارتیک استرارتیک رفاینداهی رفاینداهی قلبقلب
 پتروشیمی  پتروشیمی صنعت صنعت 
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شکل 1: شبکۀ واکنش های اصلی طی هیدروژناسیون استیلن در جریان غنی از اتیلن:      
1( هیدروژناسیون استیلن به اتیلن. ۲( هیدروژناسیون اتیلن به اتان. 3( هیدروژناسیون 
استیلن به اتان. 4( هیدروالیگومریزاسیون استیلن به هیدروکربن های C4. 5( تشکیل 

هیدروالیگومرهای C6  از استیلن. 6 و 7( تشکیل پسماندهای کربنی.

استیلن جذب شده با هیدروژن جذب شده واکنش می دهد و برعکس:
C2H2 * +H* →C2H3*+*

C2H3 * +H* →C2H4*+*

در مرحلــۀ بعــدی، از آنجا که ظرفیت جــذب C2H4 روی مرکز فعال بســیار 
کمتر از C2H2 اســت، به محض اینکه C2H2 به C2H4 تبدیل شــد، به سرعت باید 

دفع شود و در صورت عدم دفع به اتان هیدروژنه می شود.

بررسی فرایند هیدروژناسیون استیلن از لحاظ ترمودینامیکی

با افزایــش دمای واکنــش، تبدیل اســتیلن افزایــش و گزینش پذیــری اتیلن 
کاهش می یابد. در فرایند هیدروژناسیون استیلن واکنش های اصلی و جانبی 
به صورت هم زمان رخ می دهند و دما مستقیماً روی ثابت سرعت واکنش اثر 
می گذارد. بنابراین دمای واکنش نقش مهمی در فعالیت کاتالیســت و میزان 
گزینش پذیــری آن دارد. هنگامی که دمای واکنش افزایــش می یابد، اگر ثابت 
ً ثابت ســرعت واکنش برگشــت  ســرعت واکنش اصلی افزایش یابد، متقابا
نیــز افزایش می یابــد. تحت عملکــرد کاتالیســت انرژی فعال ســازی واکنش 
جانبی بیشــتر از انرژی فعال ســازی واکنش هیدروژناســیون اســت. درنتیجه، 

افزایش دمای واکنش اثر بیشــتری روی ثابت سرعت واکنش جانبی می گذارد 
و درنهایت گزینش پذیری کاهش و میزان n-butane افزایش می یابد. 

Front-End و Tail-End فرایندهای هیدروژناسیون استیلن

در جریان های غنی از اتیلن دو روش پایه برای هیدروژناسیون انتخابی استیلن 
.Front-End و Tail-End وجود دارد: فرایندهای

تفاوت این فرایندها در محل قرارگیری رآکتور هیدروژناسیون استیلن است. در 
روش Tail-End، رآکتور هیدروژناسیون بعد از واحد اتان زدایی قرار گرفته است؛ 
بنابرایــن جریــان ورودی هیدروژناســیون شــامل هیدروکربن های C2 اســت. 
مقادیــر اســتوکیومتری C2H2/H2 به این جریان غنی از  C2 افزوده می شــود تا از 

غلظت بهینۀ هیدروژن در خوراک )۱ تا ۴% حجمی( اطمینان حاصل شود. 
در روش Front-End، رآکتور هیدروژناســیون استیلن قبل از واحد اتان زدایی در 
فرایند قرار می گیرد؛ بنابراین خوراک رآکتور شامل۱۰ تا ۳5% هیدروژن به همراه 
C2  و هیدروکربنهای ســبک تر اســت. مهم ترین تفــاوت دو روش غلظت باالی 

هیدروژن در هیدروژناســیون به روش Front-End است. ازجمله فواید غلظت 
باالی هیدروژن در فرایند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

افزایش شدت حذف استیلن  )۱
کاهش شدت تشکیل گونه های کربن انباشته شده  )2

کاهش شدت غیرفعال شدن کاتالیست  )۳

الزم به ذکر اســت، این تأثیرات مثبــت در فرایند به کاهش گزینش پذیری 
اتیلــن می انجامد که پارامتری مهم در فرایند به شــمار می رود. در این حالت، 
گزینش پذیــری پاییــن را می توان بــا حضور مقادیــر باالی منوکســید کربن در 
خــوراک رآکتــور هیدروژناســیون در روش Front-End جبــران کرد. بــرای بهبود 
بیشــتر گزینش پذیری اســتیلن، می توان از کاتالیســت های بر پایۀ پاالدیوم با 

ارتقادهنده های متنوع مانند فلزات گروه ۱ استفاده کرد.
 در رآکتورهای هیدروژناسیون Front-End فقط دماهای ورودی به بسترهای 
کاتالیســت به عنوان متغیر قابل کنترل در دسترس است. بنابراین غلظت های 
باالی هیدروژن برای این فرایند پدیده ای بســیار خطرناک به شــمار می رود که به 
آن گریز  دما۱ در بســترهای کاتالیســت گفته می شــود. این پدیده ممکن اســت 
در ســطح های باالی تبدیل استیلن مشاهده شــود. هیدروژن با غلظت های باال 

1. Run-Away Temperature
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هیدروالیگومرهای C6  از استیلن. 6 و 7( تشکیل پسماندهای کربنی.

استیلن جذب شده با هیدروژن جذب شده واکنش می دهد و برعکس:
C2H2 * +H* →C2H3*+*

C2H3 * +H* →C2H4*+*

در مرحلــۀ بعــدی، از آنجا که ظرفیت جــذب C2H4 روی مرکز فعال بســیار 
کمتر از C2H2 اســت، به محض اینکه C2H2 به C2H4 تبدیل شــد، به سرعت باید 

دفع شود و در صورت عدم دفع به اتان هیدروژنه می شود.

بررسی فرایند هیدروژناسیون استیلن از لحاظ ترمودینامیکی

با افزایــش دمای واکنــش، تبدیل اســتیلن افزایــش و گزینش پذیــری اتیلن 
کاهش می یابد. در فرایند هیدروژناسیون استیلن واکنش های اصلی و جانبی 
به صورت هم زمان رخ می دهند و دما مستقیماً روی ثابت سرعت واکنش اثر 
می گذارد. بنابراین دمای واکنش نقش مهمی در فعالیت کاتالیســت و میزان 
گزینش پذیــری آن دارد. هنگامی که دمای واکنش افزایــش می یابد، اگر ثابت 
ً ثابت ســرعت واکنش برگشــت  ســرعت واکنش اصلی افزایش یابد، متقابا
نیــز افزایش می یابــد. تحت عملکــرد کاتالیســت انرژی فعال ســازی واکنش 
جانبی بیشــتر از انرژی فعال ســازی واکنش هیدروژناســیون اســت. درنتیجه، 

افزایش دمای واکنش اثر بیشــتری روی ثابت سرعت واکنش جانبی می گذارد 
و درنهایت گزینش پذیری کاهش و میزان n-butane افزایش می یابد. 

Front-End و Tail-End فرایندهای هیدروژناسیون استیلن

در جریان های غنی از اتیلن دو روش پایه برای هیدروژناسیون انتخابی استیلن 
.Front-End و Tail-End وجود دارد: فرایندهای

تفاوت این فرایندها در محل قرارگیری رآکتور هیدروژناسیون استیلن است. در 
روش Tail-End، رآکتور هیدروژناسیون بعد از واحد اتان زدایی قرار گرفته است؛ 
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غلظت بهینۀ هیدروژن در خوراک )۱ تا ۴% حجمی( اطمینان حاصل شود. 
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کاهش شدت غیرفعال شدن کاتالیست  )۳

الزم به ذکر اســت، این تأثیرات مثبــت در فرایند به کاهش گزینش پذیری 
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ارتقادهنده های متنوع مانند فلزات گروه ۱ استفاده کرد.
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1. Run-Away Temperature
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ممکن اســت به ســرعت با اتیلــن واکنش دهــد. هیدروژناســیون اتیلن دمای 
بسترهای کاتالیست را افزایش می دهد و واکنش را سرعت می بخشد؛ درنتیجه 
گریز دما اتفاق می افتد. به همین دلیل، انتخاب کاتالیســت گزینش پذیر برای 

فرایند هیدروژناسیون استیلن به روش Front-End امری ضروری است.

 Front-End شکل۲: شماتیک موقعیت رآکتورهای هیدروژناسیون استیلن به روش
در تصفیۀ پایین دستی پساب شکست بخار.

در روش Tail-End غلظــت پاییــن هیــدروژن در جریــان ورودی موجــب 
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کاتالیســت می انجامــد. به منظــور اطمینــان از میــزان اســتیلن در جریــان 
خروجــی، فعالیت کاتالیســت باید با افزایــش دمای عملیاتــی رآکتور کنترل 
شود. هنگامی که دمای ورودی به حدود oK ۳۹۳ برسد، کاتالیست باید بازیابی 
شــود. عمل بازیابی معموالً چند مــاه پس از کارکرد رآکتور صــورت می گیرد؛ از 
این رو، واحدهای هیدروژناســیون Tail-End شامل دو رآکتور موازی هستند که 
فرصت اســتفادۀ هم زمان از یکی از رآکتور ها را برای هیدروژناســیون استیلن و 
دیگری را برای بازیابی کاتالیســت فراهم می سازند. در هیدروژناسیون استیلن 
به روش Tail-End فعالیت و گزینش پذیری به وسیلۀ متغیرهای زیر در خوراک 

تا بسترهای کاتالیست قابل کنترل است: 
دما  )۱

 H2/C2H2 نسبت  )2
CO غلظت  )۳

بنابرایــن Tail-End فراینــدی بــا کنتــرل آســان و ایمنی باالتر اســت، زیرا 
غلظت هیدروژن به صورت موازی با تبدیل اســتیلن کاهش می یابد. بنابراین 
در تبدیل هــای باالی اســتیلن تنها مقادیر کم هیدروژن ممکن اســت با اتیلن 

واکنش دهد.

شکل3: شماتیک موقعیت رآکتورهای هیدروژناسیون استیلن به روش Tail-End در 
تصفیۀ پایین دستی پساب شکست بخار.

اهمیت کاتالیست در فرایند هیدروژناسیون استیلن

کاتالیست های هیدروژناسیون استیلن باید دو مشخصۀ زیر را داشته باشند: 
هیدروژناسیون انتخابی استیلن در حضور مقادیر باالی اتیلن.  )۱

طول عمر کاتالیست )به میزان انباشت محصوالت جانبی الیگومریک   )2
)روغن سبز( بستگی دارد(.

در تاریخچۀ توســعۀ کاتالیســت های هیدروژناســیون انتخابی استیلن، 
فلزات واســطه به عنــوان ترکیبــات فعال به صــورت رایــج مورد اســتفاده قرار 
می گیرند. تحقیقات نظری نشان می دهند به دلیل اینکه عناصر واسطه حاوی 
اوربیتــال خالی d هســتند و الکترون های اوربیتال d وجــود دارند، می توانند با 
الکترون های S و p در مولکول های جذب شــده تقابل داشــته باشند و باندهای 
جــذب را تشــکیل دهــد. بنابراین فلــزات واســطه ظرفیت جذب خوبــی برای 
آلکین هــا و دی الفین هــا دارند و می تواننــد به عنوان مادۀ فعــال برای واکنش 

هیدروژناسیون استیلن به کار روند. 
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فلزات گروه VIII ظرفیت جذب مطلوبی برای آلکین ها و دی الفین ها دارند و ازجمله بهترین کاتالیســت های هیدروژناسیون به شمار می روند. در میان فلزات 
گروه VIII، پاالدیوم به دلیل نمایش بهترین فعالیت و گزینش پذیری، مطلوب ترین فلز برای این واکنش محسوب می شود.

اصوالً هیدروژن جذب شــده توســط پاالدیوم با استیلن واکنش می دهد و اتیلن تولید می شود، اما گاهی به طور مســتقیم و ناخواسته اتان نیز تولید می شود. 
از ســوی دیگر، پاالدیوم خاصیت اســیدی ضعیفی دارد که این خاصیت سبب آغاز واکنش الیگومریزاســیون هیدروکربن های غیراشباع می شود. درنتیجه، افزایش 

گزینش پذیری مادۀ فعال در جهت تولید محصول مطلوب و کاهش میزان تولید روغن سبز امری ضروری است.
در سال های گذشته کاتالیست های بر پایۀ پاالدیوم به روش های زیر بهبود یافته اند:

افزودن عناصر گروه Cu، Au،Ag(  IB و ...( به منظور بهبود گزینش پذیری کاتالیست و جلوگیری از ایجاد کک.  )۱
افزودن عناصر فلزی قلیایی به منظور کاهش خاصیت اسیدی سطح کاتالیست و بهبود عملکرد کاتالیست در جهت عدم تشکیل کک.  )2

.Pd�K�TIO2/SiO2 ،Bi افزودن اصاح کننده های جدید مانند  )۳

تأثیر افزودن نقره بر انرژی فعال سازی هیدروژناسیون انتخابی استیلن روی سطح Pd-Ag و پاالدیوم خالص در شکل 5 نشان داده شده است.

در حال حاضر مطالعات گســترده ای روی نانوکاتالیســت های Pd-Ag انجام شده اســت. نقره در جدول تناوبی عناصر در کنار فلز فعال پاالدیوم قرار دارد. نقره و 
پاالدیوم به دلیل شعاع و وزن اتمی مشابه، به آسانی آلیاژ پایدار تشکیل می دهند. انرژی اوربیتال های 5S نقره به انرژی اوربیتال های 5d پاالدیوم بسیار نزدیک است. 
پس از تشــکیل آلیاژ، الکترون های 5S اتم های نقره اوربیتال های 5d اتم های پاالدیوم را پر می کنند و ســبب افزایش دانســیتۀ الکترونی اوربیتال 5d اتم های پاالدیوم 
می شــوند. درنتیجه، ظرفیت جذب C2H4 کاهش می یابد و مانع هیدروژناسیون اضافی C2H4 می شود. در فرایند هیدروژناسیون استیلن، دفع سریع اتیلن از سطح 
کاتالیســت یکی از فاکتورهای مهم است که روی عملکرد کاتالیست تأثیر می گذارد. افزودن ارتقادهنده می تواند جذب اتیلن روی سایت های فعال را کاهش دهد، 

درنتیجه، اتیلن تولیدشده به سرعت سطح کاتالیست را ترک می کند.

همان گونه که در شــکل 5 نشــان داده شده اســت، جذب استیلن روی سطح کاتالیست گرمازاســت و همچنین جذب H2 تجزیه شــده نیز محتمل است. عاوه بر 

شکل5: تأثیر ارتقادهندۀ نقره بر انرژی فعال سازی واکنش های ابتدایی.
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آن، کل انرژی جذب C2H4 و C2H2 روی ســطح Pd ارزش بیشــتری دارد. درنتیجه، 
پیوندشــان روی ســطح Pd قوی تر از Pd-Ag اســت. حضور اتم های نقره تفاوت 
زیادی در جذب هیدروژن ایجاد نمی کند، ولی دیده می شــود که ســد جذب در 

سطح کاتالیست Pd-Ag بیشتر از سطح پاالدیوم است. 
گفتنی است، انرژی جذب اتیلن و هیدروژناسیون آن اهمیت بسیار زیادی 
دارد، زیرا گزینش پذیری کاتالیســت بر اساس آن تعریف می شود. نتایج نشان 

داده اند که گزینش پذیری کاتالیست Pd-Ag بیشتر از کاتالیست Pd است. 
در شــکل 6 نشان داده شده که ظرفیت جذب اتیلن با افزایش میزان نقره 
بــه صورت خطی کاهش پیدا می کند و درنتیجه، گزینش پذیری کاتالیســت به 

استیلن افزایش می یابد.

Pd بر گزینش پذیری کاتالیست Ag نحوۀ تأثیر ارتقادهندۀ

مــدل جذب اســتیلن روی Pd و Pd-Ag در شــکل 6 نشــان داده شــده اســت. 
افــزودن نقره به کاهش اوربیتــال خالی پاالدیوم می انجامــد. درنتیجه، جذب 
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)Sarv-510( کاتالیست هیدروژناسیون استیلن شرکت نفت و گاز سرو

با توجه به موارد مطرح شــده، تولید کاتالیســت هیدروژناســیون اســتیلن به 
دلیل حساسیت باالی فرایندی و همچنین ارزش باالی فلزات مورداستفاده، با 
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ســاخت نمک پاالدیوم، ســنتز و احیــای کاتالیســت و همچنین تســت های 

آزمایشی، عملکردی و مشخصه یابی برای تضمین کیفیت کاتالیست است. 
کاتالیســت هیدروژناســیون اســتیلن Sarv-510 با معرفی ویژگی هــای زیر به 
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شکل6: تأثیر میزان ارتقادهندۀ نقره بر انرژی جذب اتیلن.
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.Pd-Ag شکل 7: مدل جذب استیلن روی پاالدیوم و کاتالیست دوفلزی
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شکل 8: مقایسۀ عملکرد کاتالیستی 
نمونۀ توسعه یافتۀ شرکت نفت و گاز 
سرو )Sarv 510( و نمونۀ خارجی 

)OleMax 201(
b(گزینش پذیری  استیلن،  تبدیل   )a
کاتالیست به اتیلن، c( گزینش پذیری 

کاتالیست به اتان.
GHSV: 4000 )شرایط واکنش: 
(ml/h gcat) ،H2/ (P: 20
bar ،T: 60 °C  . C2H2 ra-

   tio:1/4
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تقسیم بندی کاتالیزگری و کاتالیست ها

کاتالیزگــری صنعتــی از لحاظ فازی به دو دســتۀ کاتالیزگری 
همگن و غیرهمگن تقســیم  می شــود. در کاتالیزگری همگن، 
واکنشگرها، محصوالت و کاتالیست در یک فاز مشابه هستند. 
این فاز معموالً مایع اســت. کاتالیســت ها معموالً اســیدها و 
ـ فلزی اند. معموالً کاتالیســت در  بازهای محلول و ترکیبات آلی 
یک حال، حل شده است که این حال می تواند واکنش دهنده 
یــا خوِد محصــول باشــد. از جمله مزایــای کاتالیزگــری همگن 
می توان به اســتفادۀ تقریبــی از همۀ مولکول های کاتالیســت 
در عملیات کاتالیســتی، گزینش پذیری باالتر به دست آمده در 
تعدادی از واکنش ها، به خصوص در ســنتز ترکیبات فعال نوری 
و کنترل آسان تر دما برای واکنش های به شدت گرمازا اشاره کرد. 
از جملــه معایب آن نیز می توان به روش های گران جداســازی و 
بازیابی کاتالیست، مشــکات مربوط به خوردگی )هنگامي که 
کاتاليست ها با حال هاي اسيدي به کار برده مي شوند(، هزینۀ 

زیاد تصفیۀ فاضاب های ســمی به دســت آمده بعد از جداسازی کاتالیســت و بازیابی آن، امکان آلودگی 
ـ  مایع، در حالتی که  محیط زیست به وسیلۀ کاتالیست، و وجود محدودیت های مربوط به انتقال جرم گاز 

یکی از واکنشگرها گاز )اکسیژن، هیدروژن( باشد، اشاره کرد.
در کاتالیزگری ناهمگن، کاتالیســت، واکنشــگرها و محصــوالت در فازهای مختلف انــد، که معموالً 
کاتالیســت جامد است و محصوالت به صورت گاز یا مایع هستند. کاتالیست ها می توانند هم به صورت 
جامــدات غیرآلــی، مانند اکســیدهای فلزی، ســولفیدها و کلریدها و یــا به صورت جامــدات آلی، مانند 
پلیمرهای اصاح شده، باشند. کاتالیست های ناهمگن به صورت های گوناگونی می توانند مورد استفاده 

قرار گیرند که به شرح زیر است:
به صورت پودر، در رآکتورهای دوغابی و در حضور یک فاز مایع.• 
به صورت قرص، در حضور یک فاز مایع در رآکتورهای قطره ای• 
به صورت قرص، در حضور واکنشگرهای گازی در رآکتورهای بستر ثابت.• 
به صورت ذرات با اندازۀ کوچک در رآکتورهای بستر سیال.• 

مزایای کاتالیزگری ناهمگن

از جملــه مزایــای کاتالیزگــری ناهمگن می توان به جداســازی آســان کاتالیســت ها از واکنش گرها و 
محصوالت، حذف مشــکات مربوط به خوردگی و تصفیۀ فاضاب های مایع اشــاره کرد. از جمله معایب 
آن نیز می توان به وجود مشــکات مربوط به کنترل دما برای واکنش های خیلی گرمازا، محدودیت انتقال 
جرم واکنشگرها و محصوالت  در درون حفره های کاتالیست و احتیاج به مقاومت مکانیکی و سایشی باال 

برای کاتالیست ها اشاره کرد.
کاتالیســت های ناهمگــن استفاده شــده در فرایندهای شــیمیایی مختلف، یک مــادۀ کامپوزیتی 
مشخص شده، به وسیلۀ مواردی از قبیل، مقادیر نسبی ترکیبات متفاوت، شکل، اندازه، توزیع اندازۀ ذرات 

و مساحت سطحی کاتالیست است. 

قسمت دوم

در شماره قبلی فصلنامه سرو ماندگار درباره 
چگونگی و استفاده از کاتالیست برای نخستین 
از  شماره  این  در   شد.  صحبت  جهان  در  بار 
فصلنامه به تشریح و تقسیم بندی کاتالیست و 

تعریف کاتالیزگری خواهیم پرداخت
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در کاتالیســت های ناهمگن، کارایی کاتالیســت به میزان مســاحت ســطح کاتالیست وابسته 
است. در این نوع کاتالیست ها، مساحت سطِح ویژه متناسب با اندازۀ کریستالی جزء فعال است و با 

کاهش اندازۀ ذرات، مساحت سطحی افزایش می یابد.

 Ni مساحت سطح ویژه به عنوان تابعی از اندازۀ کریستالی(ρ = ۸۹۰۰ kg/m3)

به طور کلی یک کاتالیست ناهمگن شامل اجزای زیر است:
ـ گونه های فعال

شــامل یک و یــا تعداد بیشــتر از عناصری اســت که ممکن اســت هر کــدام از آن هــا با خواص 
کاتالیستی خود، در واکنش شرکت کند و یا با برخورد متقابل با یکدیگر، تأثیر مشترکی را ایجاد کنند.

ـ ارتقاء دهنده های فیزیکی
عناصر یا ترکیبات اضافه شــده در مقادیر کم، که به پایداری مســاحت ســطح مــواد کامپوزیتی 

کمک می کند و یا باعث افزایش مقاومت مکانیکی مواد می شود.
ـ پایه

ترکیبــات موجود در باالترین مقدار در فرموالســیون کاتالیســت های پایه دار هســتند، که نقش 
چندگانــه ای را در کاتالیســت ها بــازی می کننــد. نقش هایی از قبیــل کاهش مقــدار گونه های فعال 
گران قیمــت بــا پراکنده شــدن گونه هــای فعال روی ســطح کاتالیســت، بهینه ســازی ســطح و توزیع 

انــدازۀ حفره هــای کاتالیســت، افزایــش مقاومــت 
مکانیکی ترکیب کاتالیســت، ایجاِد یک کاتالیست 
جدیــد  فعــال  ســایت های  طریــق  از  چندمنظــوره 
)معموالً ســایت های اســیدی یــا بــازی(، ثابت کردن 
ترکیبات فلزی با اندازۀ ذرات کوچک روی ســطح پایۀ 

کاتالیست.

ناهمگن  کاتالیســت های  ســاختاری،  لحــاظ  از 
بــه دو دســته کاتالیســت های بــدون پایه )تــوده ای( 
و کاتالیســت های پایه  دار تقســیم بندی می شــوند. 
کاتالیســت های توده ای یا کاتالیست های بدون پایه 
معموالً کاتالیســت های بســیار فعالی اند که نیاز به 
ســطح ویژۀ باالیی ندارند. از جمله این کاتالیست ها 
می توان بــه کاتالیســت ســنتز آمونیــاک در فرایند 

ـ بوش اشاره کرد. هابر
در کاتالیست های پایه دار عمده وزن کاتالیست 
را پایۀ کاتالیست تشــکیل می دهد. کاتالیست های 
احیــاِی مســتقیم آهــن، از جملــه کاتالیســت های 

پایه دار هستند.
در کاتالیســت های پایه دار، از یک پایه با ســطح 
ویژۀ باال بــرای پخش کــردن جز فعال کاتالیســتی در 

ساختار کاتالیست استفاده می شود.
ادامه این مطلب را می توانید در شــماره بعدی 

فصل نامه سرو ماندگار بخوانید.
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آقای مهندس شــاه میرزایی در پاسخ به ســؤال اختصاصی نشریۀ سرو ماندگار دربارۀ 
نقشــی که این سند در چشــم انداز  بومی ســازی می تواند داشته باشــد، ضمن مهم 
شــمردن این موضع، افزودند: »برنامۀ شــرکت ملی پتروشیمی در ابتدا این است که 
تمام کاتالیســت های موردنیاز این صنعت در داخل، برابر این سند ظرف ۳ تا ۴ سال 
آینده، داخلی ســازی شود و تولید آن ها تا ســطح صنعتی و تجاری پیش رود که حقیقتاً 
گامی بســیار بلند در عرصۀ ملی شدن صنعت پتروشیمی به شمار می رود. موضوع 
بعدی این اســت که بتوانیم در میان کشــورهایی که ما با هم پیمان هســتند، چه به 
لحاظ جغرافیایی از ما دور باشــند یا نزدیک، بتوانیم به عنوان هاب تولید کاتالیست، 
نقش آفرینی کنیم و کشــور ما به عنوان صادرکنندۀ کاتالیســت در صنعت نفت و گاز 
و پتروشــیمی دنیا مطرح شــود. موضوعی کــه در همین ماه اخیر نیز شــاهد آغاز آن 

بوده ایم.«

مهندس مرتضی شاه میرزایی
 مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی ایران:

ایران هاب جدید صادرات کاتالیست منطقه در آینده 
نزدیک خواهد شد

دکتر مجید دفتری
 مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی: 

شرکت های کاتالیست ساز ایرانی، پرچم دار رفع اثر تحریم از صنایع کشور

در حاشــیۀ برگزاری نمایشگاه ایران پالست ســال 1401، از سند 
شد!  رونمایی  نفت  صنعت  کاتالیســت های  به روزرسانی شدۀ 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشــیمی با اشاره به ۲0 محصولی که 
برای سرمایه گذاری از سوی شرکت های داخلی و خارجی پیشنهاد شده و 
میزان سرمایه گذاری صورت گرفتۀ آن، گفت: »تاکنون برای سرمایه گذاری 
در تولید 17 تا 18 محصول جدید در مسیر تکمیل زنجیرۀ ارزش صنعت 
پتروشــیمی اعالم آمادگی شــده و برای چند محصــول باقی مانده نیز 
پیگیری هایی صورت گرفته اســت. پیش بینی ما این است که حدود 3 تا 

4 میلیارد دالر برای تولید این محصوالت نیاز باشد.«

شــانزدهمین دوره از نمایشــگاه ایران پاســت، بزرگ ترین نمایشــگاه صنعت پتروشیمی برگزار شــد. این نمایشــگاه، میزبان تمام شرکت های 
پتروشیمی به ویژه در حوزۀ پلیمر بود. عاوه بر این، تمامی شرکت های پایین دستی فعال در داخل کشور و چندین شرکت خارجی در این نمایشگاه 

سند کاتالیست های صنعت نفت به روز رسانی شد!رونمایی؛
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دکتر دفتری افزود: ســند به روزرسانی شــدۀ کاتالیســت کار فشــرده ای بود که از ده ســال قبل به کوشــش ما و پژوهشــگاه صنعت نفت کلید خورد، به طوری که توان کامل 
شــرکت های معتبر کاتالیست ســازی که در این ده سال توانستند کشــور را از واردات کاتالیست بی نیاز کنند در این سند شناســایی شده است، و همچنین شخصیت های 

حقیقی چون اندیشمندان دانشگاهی، پژوهشگران نیز معرفی شده اند.  
این موضع حقیقتاً شــگفتی بزرگی در کشــور ایران به شــمار مــی رود که به رغم 
شــرایط خاص اقتصادی و تحریم، صنایع پتروشــیمی حتی یک روز به دلیل 
نبود کاتالیســت متوقف نشــده اند و تولیدات آن ها ادامه داشــته است. 
بنده از این فرصت استفاده می کنم و از تمامی شرکت های تولید کنندۀ 
دانش کاتالیســت تشــکر  می کنــم، به ویژه شــرکت ارزنــدۀ نفت و 
گاز ســرو که توانسته اســت در این سال ها با خط شــکنی )در این 

مسیر(، کاتالیست های بی شماری را به این صنعت ارائه کند.
ویدیوی اختصاصی این رویداد را در وب سایت سرو ماندگار 

مشاهده نمایید. 

حضور داشتند که طی آن تبادل اطاعات بین اندیشمندان و تولیدکنندگان صورت پذیرفت. پتروشیمی صنعتی بسیار ارزش آفرین است، به شرطی که این ارزش آفرینی 
به ســمت زنجیرۀ ارزش خودش پیش برود. یکی از این زنجیره های ارزش، حوزۀ کاتالیســت، مواد شــیمیایی و تجهیزات اســت و هچنین صنایع پایین دستی. توسعۀ پویا 
و پایدار این صنعت به این امر بســتگی شــدیدی دارد.  شرکت پژوهش و فناوری پتروشــیمی متولی تولید دانش فنی بومی، کاتالیست ها و مواد شیمیایی این صنعت 
است که این امر مهم در حوزۀ کاتالیست به همت و حمایت شرکت های دانش بنیان، ازجمله شرکت نفت و گاز سرو، صورت گرفته است. ما در شرکت پژوهش و فناوری 
پتروشــیمی با الیسنس بومی ایرانی، چتر حمایتی خود را از شــرکت های تولیدکننده در زمینۀ کاتالیست، مواد شیمیایی و تجهیزات باز کرده ایم و همواره توصیه مان به 

مجموعه های پتروشیمی این بوده است که حتماً از توان و دانش ایجادشده در ارتباط با تجهیزات، کاتالیست ها و مواد این شرکت ها استفاده کنند.

سند جدید کاتالیست، چراغ روشنی برای صنعت کشور

برای مشاهده ویدئوی این مراسم،
با دوربین گوشی خود این کد را اسکن کنید.
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ســال ۱۳۸۰ در شــرکت پژوهش و فناوری پتروشــیمی و در حوزه کاتالیســت فعالیت هــای خود را آغاز 
کردم.  از آنجایی که کاتالیســت به عنوان قلب رآکتورها درنظر گرفته می شود، این کاالی استراتژیک از 
میزان مصرف باالیی در صنعت نفت، گاز، پاالیش و نیز بخش پتروشــیمی برخوردار است؛ ما نیز در 
پژوهش و فناوری پتروشیمی اخیرا سند کاتالیست کشور را به روزرسانی کرده ایم که سندی ماندگار 
در این حوزه به شــمار می رود. با توجه به اطاعاتی که در ســال ۱۴۰۱ در این حوزه جمع آوری کرده ایم، در 
حدود ۳7 هزار تن از نظر میزان تناژ، مصرف کل کاتالیست های مورد نیاز در صنعت نفت براورد شده 
اســت. که اگر بخواهیم یک تقســیم بندی نیز انجام بدهیم نزدیک ۱۸ هزار تن کاتالیست در صنعت 
پتروشــیمی و ۱۳ هزارتن انواع کاتالیســت در صنعت پخش پاالیش مصرف می شــود همانطور که 
مشخص است، بخش عمده مصرف کاتالیســت در این دو صنعت می باشد. از لحاظ مالی نیز اگر 
بخواهیم بررســی کنیم نزدیک به حدود هزار و ششــصد میلیون دالر در ســال در این صنعت گردش 

مالی وجود داشته که بخشی از آن توسط شرکت های داخلی تولید و به بازار مصرف ارائه می شود. 
متأسفانه علی رغم اینکه زیرساخت های دیگری برای تولید در داخل کشور برای بخشی از کاتالیست 
های وارداتی وجود دارد اما هنوز تولید آنها اتفاق نیافتاده است. که بایستی اندیشمندان و صنعتگران 
بــه این فکر بیفتند که با تاش هایی که خواهند داشــت بتوانیم شــاهد داخلی ســازی بخش اعظم 

دیگری از این صنعت باشیم.

آینده ای خوش در انتظار صنعت کاتالیست کشور خواهد بود 
شــرکت نفــت و گاز ســرو به عنــوان یکی از شــرکت های پیشــرو و جزء اولین  شــرکت هایی بــود که در 
بومی ســازی صنعــت کاتالیســت وارد شــد و با توجه به شــناختی که مجموعــه ما از دهــه ۸۰ با این 
شــرکت داشته است، به نظر بنده شرکت سرو یکی از بهترین شرکت های فعال در زمینه داخلی سازی 

کاتالیست بوده است.
با توجه به فعالیت هایی که این شرکت از گذشته انجام داده و به مرور آنرا توسعه و افزایش داده است، 
قطعاً  آینده ای خیلی خوبی برای این شــرکت متصور هستم که امیدواریم در آینده نزدیک نیز بتواند 
بخش زیادی از کاتالیست هایی که در کشور نیاز است را تولید و با معرفی آنها به صنعت نیاز صنعت 

را نیز رفع نماید.

کاربــرد  هــا،  کاتالیســت  "نانــو  دانشــگاهی  کتــاب 
کتــاب  انتشــارات  از  کاتالیزگــری"  در  نانوفنــاوری 
دانشگاهی در ســال 1397 به تالیف دکتر سعید صاحبدل فر، 
دکتر مهران رضایــی و دکتر فریدون یاری پور شــد به طوری که 
این کتاب در حال حاضــر یکی از رفرنس های اصلی تدریس در 
رشته مهندسی شیمی دانشگاه های کشور شناخته می شود. 
از اینرو در این شــماره از فصلنامه ســرو ماندگار با آقای دکتر 
فریدون یاری پور به عنوان یکی از نگارندگان این کتاب ماندگار 
و رییس گــروه پژوهش های کاتالیســتی شــرکت پژوهش و 
فناوری پتروشیمی درباره آخرین وضعیت صنعت کاتالیست 

کشور مصاحبه ای داشتیم که شرح آن در ادامه آمده است.

کاتالیســت،  صنعت  شــده  روزرســانی  به  ســند 
راهگشای تصمیم سازی آینده صنعت نفت

شــرکت پژوهش و فنــاوری پتروشــیمی یکی از پژوهشــکده هایی 
اســت که در زمینه  فرایند، کاتالیســت و مواد شــیمیایی و صنایع 
پایین دســتی پلیمر در حــال فعالیت اســت. بنده نیــز باتوجه به 
تخصص و رشــته تحصیلی ام که در زمینه کاتالیســت ها اســت از 

رئیس گروه پژوهش های کاتالیستی شرکت پژوهش رفیدون یاری پوردکتر
و فناوری پتروشیمی
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شرکت پتروشیمی شیراز یکی از پیشگامان بومی سازی قطعات و تجهیزات 
استراتژیک صنعت پتروشیمی بوده که در حوزه کاتالیست از دهه هشتاد 
شمســی و در زمانی که خرید کاتالیســت از خارج بدون مشــکلی انجام میشــد، 
همکاری خود را با شرکت نفت و گاز سرو در حوزه داخلی سازی کاتالیست های اوره، 
آمونیــاک و متانول آغــاز نمود؛ به طوری که نخســتین کاتالیســت ایرانــی در این 
مجتمع استفاده شــد. به طوری که تاکنون چندین کاتالیســت استراتژیک صنایع 
فوق الذکر با همکاری شــرکت پتروشــیمی شیراز و شــرکت نفت و گاز سرو داخلی 

گفتگوی ســازی شــد. از اینــرو در این شــماره از  ماندگار  سرو  فصلنامه 
مجتمــع ویژه ای با آقای مهندس کوروش جعفری  تولیــد  امــور  مدیــر 
فضل  دکتر  آقــای  الــه زارعــی کوردشــولی رئیس پتروشــیمی شــیراز و 
شــرکت  راهبردی  مطالعات  و  پتروشیمی شیراز  داشته ایم که پژوهــش 

شرح آن در ادامه آمده است.

کارایی کاتالیست و پارامترهایی که از لحاظ تولید برای 
ما بسیار اهمیت است، عوامل کلیدی از منظر مصرف 
کننده کاتالیست است؛ ولی آن چیزی که برای بنده بسیار مورد 
اهمیت است، کاتالیست بومی شده است؛ چرا که تجربه قبلی 
بنده قبل از پتروشــیمی شــیراز ، فعالیت بنده با کاتالیســت 
ایرانی در پتروشیمی مســجد سلیمان بود. زمانی که به عنوان 
مســئول راه اندازی این مجتمع بودم و از کاتالیســت ســرو از 
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شیرینی موفقیت
 استفاده از کاتالیست ایرانی
مهندس کوروش جعفری
مدیر امور تولید مجتمع پتروشیمی شیراز

 پتروشیمی شــیراز با توجه به اینکه 
اولیــن پتروشــیمی کشــور بــوده، 
سازی  داخلی  درخشــان  تجربیات  نخستین 
حــوزه  در  پتروشــیمی  صنعــت  زنجیــره 
آمونیاک، متانول و اوره در این مجتمع شکل 
گرفتــه اســت. از اینرو در بحث بومی ســازی 
جــزء  مجتمــع  ایــن  فنــی،  هــای  دانــش 

نخستین های کشور  به شمار می آید.
در حوزه کاتالیســت نیز با یک سری حمایت 
هــا و اقدامــات ملــی، همــکاری با شــرکت 
ســرو آغاز و اولین کاتالیســت تولید داخلی 
که کاتالیســت ریفرمینگ اولیه بــا بخار آب 
تجاری ســازی  مرحله  وارد  توانســتیم  را  بود 
کنیم و این اقدام یک پیشــران برای صنعت 
کاتالیســت شد که به واســطه رشدی که این 

صنعت نوپا تــا به امروز داشــت، اکنون 
شاهد رشد و شــکوفایی و حتی صادرات 
هستم.  داخلی  تولیدات  کاتالیست های 
و در زمینه های کاتالیســت های دیگر نیز 
پتروشیم شــیراز و ســرو بار دیگر در یک 
اقدام ملــی را اینبار در حوزه کاتالیســت 
ســنتز متانــول و خــدا را شــاکریم کــه 
کاتالیســت نســل دوم کاتالیست سنتز 
متانول این شــرکت که درون رآکتور واحد 
متانول شــیراز بارگذاری شده است، پس 

صادرات کاتالیست، تبلور تالش 
مجدانه صنعت پتروشیمی و 
کاتالیست در کنار یکدیگر
دکتر فضل اله زارع کردشولی 
رئیس پژوهش و مطالعات راهبردی شرکت 
پتروشیمی شیراز

از گذشــت 6 ماه از کارکرد آن، نتایج رضایت بخشی از 
لحاظ عملکردی را شاهد هستیم.

این مهــم جــای خوشــحالی و افتخار اســت و امید 
اســت این افتخار ملی که با توجه به تجربیاتی که این 
دو شــرکت در طول این ســال ها با تالش و کوشــش 
شبانه روزی توانســتند رقم بزنند پایه استفاده  تمام 
واحدهــای متانول کشــور در حــوزه اســتفاده از این 

کاتالیست باشد.  
بــا توجه بــه اینکه شــعار ســال بــه نوعــی "تولید و 
شــرکت های  اســت،  اشــتغال زایی"  و  دانش بنیــان 
دانش بنیان بتوانند شــرایط مســاعدی را با حمایت 
هــای بخــش کارفرمایی بــرای خــود ایجــاد کنند به 
طــوری که بــا همــکاری و حمایت صنعــت و دولت و 
شــرکت هایی که می توانند در این حوزه کمک کمک 
کنند، به رشد توسعه شــرکت های دانش بنیان  نایل 
آییم، تا این اقدامــات بتواند منجر به 
تکمیل بومی ســازی زنجیرۀ ارزش در 
کاالهای راهبردی از جمله کاتالیست و 
دیگر کاالهای مهم شود. ما امیدواریم 
بــه شــرایطی که وجــود دارد بــه قطع 
که  مبارکی  اتفاق  بیانجامد؛  وابستگی 
در زنجیره کاتالیســت ها اتفاق افتاد و 
نه تنها قطع وابســتگی رقم خورد بلکه 
ما توانســتیم در مرحله صادرات برای 
کشور حرفی برای گفتن داشته باشیم. 
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گذشته، حال و آیندۀ 

کاتالیزورها در

 صنعت پتروشیمی

نقش کاتالیســت هــا در تولیدات  پتروشــیمی 
بســیار حائز اهمیت اســت به طوری کــه یکی از 
صنایعی اســت که تولیــدات آن بدون کاتالیســت امکان 
پذیر نمی باشــد. کشــور ایران نیــز به واســطه در اختیار 
داشتن ذخایر غنی گاز و نفت ، از مجتمع های پتروشیمی 
فراوانی برخوردار اســت که این موضوع سبب شده است 
ایران به عنوان یک بازار بزرگ مصرف کاتالیست در جهان 
معرفی شــود. در ایــن گزارش بــه معرفی سرگذشــت و 
وضعیت اســتفاده از کاتالیست های صنعت پتروشیمی 

بپردازیم. که شرح آن در ادامه آمده است.

گذشته
در دانشــگاه ها درســی به نام کاتالیزور یا تدریس نمی شــد یا بسیار سطحی • 

بود.
اســاتید خبــره کــم بودنــد و توجــه بســیار کمی بــه پژوهــش کاتالیــزور در • 

دانشگاه ها و پژوهشگاه ها می شد.
 • Demonstration و Pilot، Bench عدم تجهیزات تجهیزات تست و بازرسی مثل

.plant
صنعــت اعتمــادی بــه تولیــدات داخلی نداشــت و تمرکــز بر خرید بســتۀ • 

کاتالیزور بود.
هجوم شــرکت های تولید کنندۀ کاتالیزور و احاطۀ بازار و رقابت بر ســر ســهم • 

بازار ایران.
نبود استراتژی مدون توسعه در صنعت پتروشیمی. • 

حال  
ســرمایه گذاری NPC و مجهز شــدن بسیاری از دانشــگاه ها و مراکز علمی به • 

تجهیزات ساخت و تست کاتالیزور.
تدوین سند کاتالیزور و مواد شیمیایی در وزارت نفت. • 
شناسایی قطب های علمی در حوزه های مختلف کاتالیزور.• 
شروع به کار در حوزۀ افزایش مقیاس )scale- up( کاتالیزور.• 
 •.Spin- Off به روزرسانی و راه اندازی شرکت های دانش بنیان از طریق سازوکار

آینده
به روزرســانی مــداوم ســند کاتالیــزور و مــواد شــیمیایی و داشــتن متولی • 

حاکمیتی.
اســتفاده از تکنولوژیMonitoring  کاتالیزور در شرکت های پیشرفته در دنیا با • 

مطالعۀ مداوم پتنت های ثبت شده.
تمرکز بر فعالیت های فناورانه و افزایش مقیاس )scale-up( هم در فرایندها • 

و هم در کاتالیزور.
تاش برای ورود به بازارهای بین المللی در رقابت با شرکت های صاحب نام.• 

با توجه بــه حجم باالی تولید متانــول و اوره و 
آمونیاک در ایران ضروری است:

روی تولید نسل های بعدی کاتالیزور های متانول و اوره و آمونیاک تمرکز شود.• 
برای پایین آوردن  فشــار رآکتورهای سنتز، روی استفاده از کاتالیزور های جدید • 

تمرکز شود که انقابی در مصرف انرژی ایجاد خواهد کرد.
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رشد متوسط تولید مواد شیمیایی در جهان در مقایسه با رشد جمعیت

پیش بینی رشد تولید ساالنه در صنایع شیمیایی جهانی به تفکیک منطقه، از سال ۲019 تا ۲0۲3

اصل کلی در ضرورت توسعه
» با توجه به ساختار اقتصادی شکنندۀ وابسته به • 

نفت، که بیش از 5۰% بخش GDP کشور را تشکیل 
می دهد، توســعۀ صنعت پتروشــیمی که جایگاه 
دوم صادراتی کشــور را داراســت، بایــد در دکترین 

ساختار جدید اقتصادی کشور قرار گیرد«.

پیشنهاد به همکاران صنعت
شـــرکت های  در  تحقیقاتـــی  کنسرســـیوم  تشـــکیل   

زمینه هـــای: در  متانـــول  تولیدکننـــدۀ 
کاتالیــزوری •  تحقیقاتــی  پروژه هــای  تعریــف 

بهبودیافتــه بــا هدف کاهش فشــار رآکتور ســنتز 
متانول.

تعریــف پروژه هــای تحقیقاتــی در زمینــۀ بهبــود • 
فرایندها و مصرف انرژی متانول.

 •Technology moni-تعریــف پروژههای تحقیقاتــی 
toring و توسعۀ فرایندها در هر لیسانس )کاهش 

.)ATR و افزایش ظرفیت primary سهم
تعریــف پروژه هــای تحقیقاتی در حــوزۀ بازاریابی و • 

بازارسازی محصول.
تعریــف پروژه هــای تحقیقاتــی در حــوزۀ ایمنــی • 

.Logistic / فرایندها
تأمین •  درخصــوص  تحقیقاتی  پروژه  هــای  تعریف 

.ATR Burner قطعات خاص واردشده، مثل

ایــن گزارش بر اســاس ســخنرانی آقای 
وقــت  مدیرعامــل  جــوکار،  مهنــدس 
پتروشیمی بوشهر تهیه شده است که در دی ماه سال 
1400 در دومین همایش بومی ســازی کاتالیســت در 

صنعت پتروشیمی و پاالیشی ارائه شد.
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toring و توسعۀ فرایندها در هر لیسانس )کاهش 

.)ATR و افزایش ظرفیت primary سهم
تعریــف پروژه هــای تحقیقاتی در حــوزۀ بازاریابی و • 

بازارسازی محصول.
تعریــف پروژه هــای تحقیقاتــی در حــوزۀ ایمنــی • 

.Logistic / فرایندها
تأمین •  درخصــوص  تحقیقاتی  پروژه  هــای  تعریف 

.ATR Burner قطعات خاص واردشده، مثل

ایــن گزارش بر اســاس ســخنرانی آقای 
وقــت  مدیرعامــل  جــوکار،  مهنــدس 
پتروشیمی بوشهر تهیه شده است که در دی ماه سال 
1400 در دومین همایش بومی ســازی کاتالیســت در 

صنعت پتروشیمی و پاالیشی ارائه شد.
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شــرکت صنایع پتروشیمی کرمانشــاه در سال 1375 
تأسیس و نهایتاً در ســال 1387 به بهره برداری رسید. 
این مجتمع دارای واحدهای تولیــد آمونیاک، اوره و یوتیلیتی 
می باشد. از مهمترین مزیت های این مجتمع نزدیکی به بازار رو 
به رشد کشور عراق و ترکیه است که این مجتمع را در موقعیت 
ممتازی قــرار داده اســت. اهمیت ایــن مجتمع بــرای گروه 
گســترش نفــت و گاز پارســیان کــه بزرگترین ســهامدار آن و 
آمونیاک  و  اوره  هــای  شــرکت  ســهامدار  بزرگترین  همچنین 
پردیس و شــیراز در کشور اســت را می توان، کنترل بازار، بهره 
مندی از امکان ســوآپ کردن محصوالت و امــکان صادرات به 

کشورهای همسایه غربی برشمرد.
این مجتمع در چند نوبت در طی دو سال گذشته از کاتالیست 
تولیــد داخل اســتفاده نموده اســت کــه بهانه ای شــد تا در 
ایــن شــماره از فصلنامه ســرو مانــدگار مصاحبــه هایی با 
آقــای مهندس مهدی نورپژوه کارشــناس ارشــد  واحد فرایند  
مجتمع صنایع پتروشیمی کرمانشــاه و آقای مهندس مهدی 
شاهرخیمســئول مرکز پژوهش، توســعه و نــوآوری مجتمع 
صنایع پتروشــیمی کرمانشــاه  داشته باشــیم که شرح آن در 

ادامه آمده است. 

بومی سازی 6 هزار قطعه 
در پتروشیمی کرمانشاه

مهدی شاهرخی
 مسئول مرکز پژوهش، توسعه و نوآوری

 مجتمع صنایع پتروشیمی کرمانشاه

 پایــه ریزی مباحث خودکفایی به قبل از مطرح شــدن تحریم ها 
برمیگردد اما قوت گرفتن موضوع بومی ســازی ملی از جایی آغاز 
شــد که تحریم های ظالمانه به کشور ما تحمیل شد و این موضوع منجر 
به آن شــد که صنعت به ســمتی حرکت کند که فرصت هــای مغتنمی از 
بابت تغییر نگاه فراهم شــود، به عبارتی به اجبــار و یا توفیقاتی که در این 

زمینه بتوانیم توانمندی های خود را بسنجیم.
ما در شــرکت صنایع پتروشــیمی کرمانشــاه نیز از ســال ۱۳۸7 و از همان 
ابتــدای شــروع فعالیت مجتمع، موضــوع ملی خودکفایــی را در ابتدا در 
مقایس کوچکی شــروع کردیــم، در آن زمان شــدت تحریم هــا به صورت 
جدی مطرح نبود اما به این مســاله ورود کردیم و پله پله پیش رفتیم. به 
طوری که در گام بعدی در موضوع کاتالیست ها، روغن ها و گریس ها ورود 
کردیم و اکنون در شرایطی هستیم که باید گفت باعث افتخار و سربلندی 
شــرکتمان و میهن عزیزمان اســت که موفقیت های خوبــی در این حوزه 

بدست آورده ایم. 
آمــاری که بنــده در حال حاضر در ذهــن دارم، نزدیک به 6 هــزار قطعه را در 
شــرکت صنایع پتروشــیمی کرمانشاه به صورت مهندســی معکوس در 
آورده و این مهم به تهیه نقشه ها در قالب شناسنامه فنی قطعات منجر 
شده است. به طوری که در حال حاضر اگر ما به قطعه ای نیاز داشته باشیم، 
می توانیم با یک ســازنده توانمند داخلی که در وندور شــرکت است، وارد 
مذاکره شویم، البته اگر محدودیت تهیه متریال و دانش فنی موارد خاص 
وجود نداشته باشــد، البته این موضوع که همواره در صنعت یک ضعف 

بوده را نیز در حال تاشیم تا قدم به قدم حل شود.
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بومی سازی 6 هزار قطعه 
در پتروشیمی کرمانشاه

مهدی شاهرخی
 مسئول مرکز پژوهش، توسعه و نوآوری

 مجتمع صنایع پتروشیمی کرمانشاه

خدمات فنی 
مهندسی شرکت 

نفت و گاز سرو 
باعث رفع 

مشکالت فرآیندی 
در پتروشیمی 

کرمانشاه شد
 مهدی نورپژوه 

کارشناس ارشد 
 واحد فرایند  مجتمع 

صنایع پتروشیمی 
کرمانشاه 

قبل از آنکه بنده به همکاری های مجتمع پتروشــیمی کرمانشاه 
با شــرکت نفت و گاز ســرو بپردازم، پیشــینه ای از کاتالیست های 
چرخــه آمونیاک خدمتتان عرض کنم. در گذشــته و قبل از ســال 
1395 ، شــرکت های کاتالیست ساز  بزرگی که در این حوزه فعالیت 
داشــتند بازار داخل را کامل در اختیار داشتند که به لحاظ کیفیت 
نیز مدیــران صنایع کشــور را قانع کــرده بودند تا خریــد از خارج 
انجام شود ولی در دهه گذشته به واســطه تحریم هایی که اتفاق 
افتاد فتح البابی برای دیده شــدن و برقراری ارتباط با شرکت های 
کاتالیست ساز داخلی انجام شد. ما نیز به نوعی پس از رصد نتایج 
سایر کاتالیست هایی که شرکت سرو در عرصه پتروشیمی تولید 
کرده بود،اعتمادسازی جدیدی در کاتالیست شیفت دما باال آغاز 
شــد این اعتماد منجر به بارگذاری کاتالیست های شیفِت دما باال 

در پتروشیمی کرمانشاه گردید.
پس از آن این اقدام، مقایسه ای بین کاتالیست های برند خارجی و 
صاحب نام و کاتالیست شرکت سرو صورت گرفت و نتیجه حاصل 
نشــان داد که محصوالت تولیدی با کاتالیست سرو خیلی بهتر از 
آن چیزی بود که ما انتظار داشتیم.  این مطلب حائز اهمیت است 
که یک سری مشکالت که در واحد پروسس پتروشیمی از گذشته 

وجود داشــت که با همکاری متخصصان شــرکت ســرو و مطالعات و 
پژوهش هایی که در این عرصه صورت گرفت، انی مشکالت حل شد. در 
حالی که کاتالیست ســازان خارجی تنها کاتالیست را به ما میفروختند 
و ما باید مشــکالت پروســس را خودمان حل میکردیم. به طوری که در 
بعنوان مثال در یک کاتالیســت خاص نتایج مباحث در نهایت اینطور 
شد که یک کاتالیست با شیوۀ دیگری و همراه با یک گارد کاتالیست، در 
راکتور لود شود که این امر باعث شــد نتایج بسیار بهتری را بگیریم. به 
طوری که و تا االن این همکاری ما با شرکت سرو با خرید کاتالیست دما 

پایین ادامه پیدا کرد. 
ً فنی و مقایســه عملکردی  خرید کاتالیســت در کشــور به صورت کامال

صورت می گیرد.
یک مطلبی عرض کنم و آن این اســت که اینکه ما از شرکت های ایرانی 
خرید میکنیم دلیلش تنها این نیســت که چــون تولیدکننده داخلی 
هستند ما از آنها حمایت می کنیم؛ بلکه عالوه بر این مساله ، ما قبل از 
خرید، ضمن بررسی پروپزال های فنی و ممیزی کامل نتایج عملکردی 
کاتالیســت در واحدهــای مختلف، نمونــه های مختلف کاتالیســت 

شرکت های مختلف را نیز تحت تست های مختلف قرار می دهیم. 
این به این معنا است که شرکت ســرو توانسته است کاتالیست هایی 
را تولید کند که با شــرکت های خارجی برابری کرده و این مهم ناشــی از 
کیفیت محصوالت اســت لذا خرید از داخل تنها صرف دلیل حمایت از 

داخل نیست.
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طبق آمار منتشرشــده، 15% از انرژی موردنیاز 
کشــور در مجتمع پاالیش نفت تهــران تولید 
می شــود که نشــان از نقش ارزنده و اســتراتژیک این 
مجتمــع در حــوزۀ انــرژی دارد. در ماه گذشــته واحد 
هیدروژن شــمارۀ 3 با کاتالیســت های تولیدی شرکت 
نفت و گاز سرو راه  اندازی شــد، این امر دلیلی شد تا در 
ایــن شــماره فصل نامــۀ ســرو مانــدگار گفت وگــوی 
صمیمانــه  ای با همــکاران گرامی در واحد مهندســی 
شــیمی   فرایند مجتمع پاالیــش نفت تهــران،  آقایان 
مهندس حســن اصغــری، به همــراه آقــای مهندس 
مســعود قدمــی و آقای مهنــدس اســماعیل جباری 

داشته باشیم.

لطفاً مجتمع پاالیش نفت تهران را معرفی 
کنید.

احداث پاالیشــگاه تهران از ســال ۱۳۴۴ آغاز و در 
ســال ۱۳۴7 تکمیل شــد. ظرفیت اســمی این پاالیشگاه 

۸5۰۰۰ بشــکه در روز اســت که طی اصاحات   فرایندی در ســال های ۱۳55 و ۱۳۸2 به ۱2۰۰۰۰ بشکه در 
روز افزایــش یافت. واحدهای فعال در این پاالیشــگاه شــامل ۱۱ واحد، ازجملــه واحدهای تبدیل 
کاتالیســتی؛ واحدهای تصفیــۀ هیدروژنی نفت و گاز GHDS؛ واحد تصفیــۀ گاز و بازیافت گوگرد و 
گرانول ســازی؛ واحدهای ســرویس   دهندۀ جانبی؛ واحد تصفیۀ نفتای ســبک و ایزومریزاسیون؛ 
واحد تصفیۀ هیدروژنی نفت ســفید KHDS؛ آزمایشــگاه؛ واحدهای کاهــش گرانروی؛ واحدهای 
واحــد  درنهایــت،  و  خــأ  و  اتمســفر  فشــار  در  تقطیــر  واحدهــای  )هیدروکراکــر(؛  آیزوماکــس 
هیدروژن ســازی است.    واحدهای کاتالیســتی این پاالیشــگاه  با ظرفیت مجموع ۳۱5۰۰ بشکه در 
روز برای باال بردن درجۀ آرام ســوزی بنزین خام به منظور تولید بنزین موتور به کار گرفته می شــود، 
بدین ترتیب که نفتای ســنگین حاصــل از واحدهای تقطیر و آیزوماکس از این واحد دوقســمتی 
عبور کرده اســت. مشــتقات گوگــردی و ازت دار نفتا در قســمت یونیفایتر جدا می شــود و تبدیل 
هیدروکربورهــای پارافینــی به حلقوی در قســمت پاتفرمر، تحت فشــار و دمای باال روی ســطح 

کاتالیســت پاتین و رنیم انجام می پذیرد تا بنزین با درجۀ آرام سوزی باال تولید شود.

نظریه  ای وجود دارد کــه فعالیت پایدار مجتمع پاالیش نفــت تهران به دلیل 
توجه ویژه بــه تکنولوژی و شــرکت های دانش بنیان و توانمنــد در این عرصه  

بوده است. در این خصوص نظرتان را بفرمایید.
پااليشــگاه تهران يكي از قديمي ترين پااليشگاه هاي نفت كشــور با قدمتی بيش از 5۰ سال است و 
فرايندهــا و تكنولوژي های به كاررفته در واحدهاي عملياتي آن مربوط به دهه هاي گذشــته اســت. 

مهندس حسن اصغری

رد گفتگو با: مهندس اسماعیل جباری مهندس مسعود قدمی
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جــزء برنامه هاي اصلي پااليشــگاه تهران اســت كه 
با همــكاري اعضاي هيئت علمي دانشــگاه هاي 

برجستۀ كشور و شــركت هاي دانش بنيان در 
حــال پيگيري اســت. توليد ضديخ ســوخت 

جــت، حــال آميــن موردنيــاز واحدهــاي 
تصفيۀ گازهاي اســيدي، متغير كردن دور 
الكتروموتــور فن هاي هوايــي و پمپ ها، 

افزايش راندمان برج خنك كن آب و توليد 
الكتريســيته از منابــع تجديدپذيــر ماننــد 

خورشيد۱ از برنامه هاي پااليشگاه  تهران است كه 
ادارۀ پژوهش و فناوري اين شــركت در حال بررســي 

این امر است. 

در تعمیرات اخیر که در آن مجتمع شکل گرفت از 
کاتالیست های تولید داخل ریفرمینگ استفاده کردید.

 لطفاً در این باره توضیح دهید.
در بررسی و جلسات قبل از تعمیرات اساسی اخیر، با توجه به عمر کاتالیست 
و همچنین اختاف فشــار باالی کورۀ ریفرمر و با هماهنگی گروه های مختلف 
ازجملــه بهره برداری واحد، ادامۀ مهندســی پاالیــش و برنامه ریزی تعمیرات، 
 SARV-110 مقرر شد کاتالیست موجود تخلیه و کاتالیست ایرانی با نام تجاری
و SARV-110P به صورت دوالیه )که از شرکت نفت و گاز سرو خریداری شده بود( 

با نظارت کارشناسان این شرکت بارگیری شود.
از آنجــا کــه زمــان راه  انــدازی واحــد هیــدروژن جدیــد در ســال ۱۳۹۱ بود و 
کاتالیســت آن تعویض نشــده بود، و نیز بــا توجه به اختاف نــوع کورۀ ریفرمر 
این واحد که از نوع Top-Fire اســت، با کورۀ ریفرمــر واحدهای تولید هیدروژن 
قدیمی که از نوع Side-Fire هســتند، و اختاف در نحوۀ تخلیۀ کاتالیســت در 
این دو نوع کوره، و با توجه به شــرایط تحریمی، تصمیم گرفته شد که از شرکت 
معتبــر ایرانی ســازندۀ کاتالیســت و همچنین شــرکت ارائه   دهنــدۀ خدمات 
تخلیه و بارگیری ایرانی در این عملیات استفاده شود.    به طوری که این شرکت ها 
در ایــن زمینــه تجربه و تخصــص الزم را دارا بودند، از این رو شــرکت »نفت و گاز 
ســرو«    به عنــوان تولیدکنندۀ کاتالیســت و شــرکت »آتیه ســازان عرصۀ علم و 

1. Solar Energy

با اين حــال، براي بهبود بهــره وري و افزايش بازده تجهيــزات و توليد محصوالت 
مطابــق بــا باالتريــن كيفيــت و براســاس اســتانداردهاي روز دنيــا و نــگاه به 

تكنولوژي هاي روز، همواره سرلوحۀ مديران ارشد پااليشگاه بوده است. 
قطعاً ايــن مهم بــا همكاري شــركت هاي توانمنــد دانش بنيــان داخلي 
امكان پذير خواهد بود. براي مثال طراحي و بهره برداري از پروژۀ حياتي اســتفاده 
از آب تصفيه خانۀ جنوب تهران در پااليشــگاه، به جاي اســتفاده از آب شــرب، با 
توجه به بحران خشك ســالي، يكي از مهم ترين اقدامات اخير پااليشگاه است 

كه با همكاري شركت هاي دانش بنيان در حال پيگیري است.
 توسعۀ پااليشگاه با توليد محصوالت شيميايي و تبديل پااليشگاه تهران 
بــه الگوي پتروپااليشــگاهي، بازطراحــي پمپ هاي حياتي واحدهــاي فرايندي 
پااليشــگاه  تهران و توليد نمونۀ مشــابه در داخل كشــور، امكان سنجي ارسال 
بــرق مازاد توليدي پااليشــگاه به شــبكۀ توزيع سراســري يا صنايــع هم جوار، و 
جايگزين كردن برق توليدي توسط توربين هاي  گازي )GTG( )كه راندمان بسيار 
بااليــي دارند(، به جاي توربين هــاي بخار آب )STG( از مهم تريــن اقدامات براي 

پايدار كردن توليد پااليشگاه تهران است. 
در بخش توليد فراورده هاي نفتــي، در حال حاضر براي ارتقاي كّمي و كيفي 
كل بنزين توليدي پااليشــگاه بر اســاس اســتاندارد Euro5، پروژۀ CCR توسط 
شــركت هاي مهندســي داخل كشــور طراحي شــده و در حال پيگيري است که 

به زودي شاهد بهره برداري اين طرح استراتژيك خواهيم بود.

لطفــاً مهم تریــن اقداماتــی را کــه در عرصــۀ دانش بنیــان و 
داخلی ســازی تجهیزات و کاالهای اســتراتژیک در آن مجتمع و 

به خصوص در واحد مهندسی   فرایند روی داده است، بیان کنید.
اخيراً با توجه به تأكيدات مقام معظم رهبري و توجه ويژۀ ايشــان بر توانمندي  
شــركت هاي دانش بنيان، گام هاي مهمــي براي داخلی ســازي و توليد كاالهاي 
اســتراتژيك از ســوی پااليشــگاه تهــران برداشــته شــده اســت. بــراي مثــال 
پركلرواتيلــن )C2Cl4( يكــي از حســاس ترين مواد شــيميايي بــراي واحدهاي 
پااليشگاهي اســت كه با توجه به وارداتي بودن آن، دستيابي به دانش ساخت 
آن و توليد در داخل كشــور بســيار ضروري اســت. اخيراً با همكاري شركت هاي 
دانش بنيــان اقداماتــي بــراي انجــام مطالعــات در اين زمينــه از ســوی ادارۀ 
پژوهــش و فناوري )R&D( انجام شــده اســت. توليد كاتاليســت هاي ضروري 
پااليشــگاه تهران ماننــد كاتاليســت هاي واحدهــاي CRU و ISOMAX و غيره 

تصاویر مربوط به احداث
 مجتمع پاالیش نفت تهران

 در سال ۱۳۴۴ می باشد.
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جــزء برنامه هاي اصلي پااليشــگاه تهران اســت كه 
با همــكاري اعضاي هيئت علمي دانشــگاه هاي 

برجستۀ كشور و شــركت هاي دانش بنيان در 
حــال پيگيري اســت. توليد ضديخ ســوخت 

جــت، حــال آميــن موردنيــاز واحدهــاي 
تصفيۀ گازهاي اســيدي، متغير كردن دور 
الكتروموتــور فن هاي هوايــي و پمپ ها، 

افزايش راندمان برج خنك كن آب و توليد 
الكتريســيته از منابــع تجديدپذيــر ماننــد 

خورشيد۱ از برنامه هاي پااليشگاه  تهران است كه 
ادارۀ پژوهش و فناوري اين شــركت در حال بررســي 

این امر است. 

در تعمیرات اخیر که در آن مجتمع شکل گرفت از 
کاتالیست های تولید داخل ریفرمینگ استفاده کردید.

 لطفاً در این باره توضیح دهید.
در بررسی و جلسات قبل از تعمیرات اساسی اخیر، با توجه به عمر کاتالیست 
و همچنین اختاف فشــار باالی کورۀ ریفرمر و با هماهنگی گروه های مختلف 
ازجملــه بهره برداری واحد، ادامۀ مهندســی پاالیــش و برنامه ریزی تعمیرات، 
 SARV-110 مقرر شد کاتالیست موجود تخلیه و کاتالیست ایرانی با نام تجاری
و SARV-110P به صورت دوالیه )که از شرکت نفت و گاز سرو خریداری شده بود( 

با نظارت کارشناسان این شرکت بارگیری شود.
از آنجــا کــه زمــان راه  انــدازی واحــد هیــدروژن جدیــد در ســال ۱۳۹۱ بود و 
کاتالیســت آن تعویض نشــده بود، و نیز بــا توجه به اختاف نــوع کورۀ ریفرمر 
این واحد که از نوع Top-Fire اســت، با کورۀ ریفرمــر واحدهای تولید هیدروژن 
قدیمی که از نوع Side-Fire هســتند، و اختاف در نحوۀ تخلیۀ کاتالیســت در 
این دو نوع کوره، و با توجه به شــرایط تحریمی، تصمیم گرفته شد که از شرکت 
معتبــر ایرانی ســازندۀ کاتالیســت و همچنین شــرکت ارائه   دهنــدۀ خدمات 
تخلیه و بارگیری ایرانی در این عملیات استفاده شود.    به طوری که این شرکت ها 
در ایــن زمینــه تجربه و تخصــص الزم را دارا بودند، از این رو شــرکت »نفت و گاز 
ســرو«    به عنــوان تولیدکنندۀ کاتالیســت و شــرکت »آتیه ســازان عرصۀ علم و 

1. Solar Energy

با اين حــال، براي بهبود بهــره وري و افزايش بازده تجهيــزات و توليد محصوالت 
مطابــق بــا باالتريــن كيفيــت و براســاس اســتانداردهاي روز دنيــا و نــگاه به 

تكنولوژي هاي روز، همواره سرلوحۀ مديران ارشد پااليشگاه بوده است. 
قطعاً ايــن مهم بــا همكاري شــركت هاي توانمنــد دانش بنيــان داخلي 
امكان پذير خواهد بود. براي مثال طراحي و بهره برداري از پروژۀ حياتي اســتفاده 
از آب تصفيه خانۀ جنوب تهران در پااليشــگاه، به جاي اســتفاده از آب شــرب، با 
توجه به بحران خشك ســالي، يكي از مهم ترين اقدامات اخير پااليشگاه است 

كه با همكاري شركت هاي دانش بنيان در حال پيگیري است.
 توسعۀ پااليشگاه با توليد محصوالت شيميايي و تبديل پااليشگاه تهران 
بــه الگوي پتروپااليشــگاهي، بازطراحــي پمپ هاي حياتي واحدهــاي فرايندي 
پااليشــگاه  تهران و توليد نمونۀ مشــابه در داخل كشــور، امكان سنجي ارسال 
بــرق مازاد توليدي پااليشــگاه به شــبكۀ توزيع سراســري يا صنايــع هم جوار، و 
جايگزين كردن برق توليدي توسط توربين هاي  گازي )GTG( )كه راندمان بسيار 
بااليــي دارند(، به جاي توربين هــاي بخار آب )STG( از مهم تريــن اقدامات براي 

پايدار كردن توليد پااليشگاه تهران است. 
در بخش توليد فراورده هاي نفتــي، در حال حاضر براي ارتقاي كّمي و كيفي 
كل بنزين توليدي پااليشــگاه بر اســاس اســتاندارد Euro5، پروژۀ CCR توسط 
شــركت هاي مهندســي داخل كشــور طراحي شــده و در حال پيگيري است که 

به زودي شاهد بهره برداري اين طرح استراتژيك خواهيم بود.

لطفــاً مهم تریــن اقداماتــی را کــه در عرصــۀ دانش بنیــان و 
داخلی ســازی تجهیزات و کاالهای اســتراتژیک در آن مجتمع و 

به خصوص در واحد مهندسی   فرایند روی داده است، بیان کنید.
اخيراً با توجه به تأكيدات مقام معظم رهبري و توجه ويژۀ ايشــان بر توانمندي  
شــركت هاي دانش بنيان، گام هاي مهمــي براي داخلی ســازي و توليد كاالهاي 
اســتراتژيك از ســوی پااليشــگاه تهــران برداشــته شــده اســت. بــراي مثــال 
پركلرواتيلــن )C2Cl4( يكــي از حســاس ترين مواد شــيميايي بــراي واحدهاي 
پااليشگاهي اســت كه با توجه به وارداتي بودن آن، دستيابي به دانش ساخت 
آن و توليد در داخل كشــور بســيار ضروري اســت. اخيراً با همكاري شركت هاي 
دانش بنيــان اقداماتــي بــراي انجــام مطالعــات در اين زمينــه از ســوی ادارۀ 
پژوهــش و فناوري )R&D( انجام شــده اســت. توليد كاتاليســت هاي ضروري 
پااليشــگاه تهران ماننــد كاتاليســت هاي واحدهــاي CRU و ISOMAX و غيره 

تصاویر مربوط به احداث
 مجتمع پاالیش نفت تهران

 در سال ۱۳۴۴ می باشد.
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صنعت«    به عنــوان ارائه   دهندۀ خدمــات فنی و اجرایی در حوزۀ تخلیه و شــارژ 
کاتالیســت در این پروژه نقش آفرینی کردند. شــایان ذکر است که شرکت نفت 
و گاز سرو در زمینۀ کاتالیست های مربوط به   فرایند تولید گاز سنتز و هیدروژن 
در صنایــع مختلف ازجمله پاالیش نفت، پتروشــیمی و فوالد دارای ســوابق و 

تجربیات فراوانی است.
نتایج حاصل پس از راه  اندازی واحد و رسیدن به تولید، نشانگر آن است که 
این همــکاری چندجانبه مؤثر و مفید بوده و راه را برای همکاری های آتی هموار 

کرده است. 

نقش شــرکت های دانش بنیان در هم افزایی، افزایش توان 
و دانــش داخلی، و رفع نیازهــای فناورانــه را چگونه ارزیابی 

می کنید. در این خصوص اگر پیشنهادی دارید بفرمایید.
در ســال هاي اخير به  دليل تحريم هاي ظالمانه عليه كشــورمان، شــركت هاي 
دانش بنياِن توانمند بســياري براي پاســخ گويي به نيازهاي فناورانۀ كشــور در 
بخش هاي مختلف صنعتي، پزشــكي و دارويي، كشــاورزي و غيره شكل گرفته  

است. صنعت نفت، به ویژه پااليش نفت، نيز از اين پيشرفت ها بهره مند شده 
اســت و شــاهد حضور گســتردۀ اين شــركت ها در اين صنعت بوده ايم. توليد 
بسياري از كاتاليست هاي حياتي و پرمصرف پااليشگاهي، توليد و داخلي سازي 
تجهيزات پااليشــگاهي، انجام خدمات فني و مهندسي به  دست متخصصان 
داخلي كه پيش تر شركت هاي خارجي آن را انجام می دادند و به  دليل تحريم ها 
كشــور را ترك کردند، نمونه هايی از آثار پربركت توجه به توانمندي هاي داخلي 
و رشد و توسعۀ شركت هاي دانش بنيان اســت. قطعاً ادامۀ اين مسير به رغم 
تمام مشكات، خودكفايي كامل و قطع  وابستگي كشور به شركت هاي خارجي 

را به  دنبال خواهد داشت. 

از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید، سپاسگزاریم و اما کالم 
پایانی شما برای نشریۀ سرو ماندگار

ضمن سپاســگزاری، حقیقتاً شــرکت های دانش بنیان و زیرســاخت های آن ها 
به نوعــی حلقۀ گمشــدۀ ارتباط بین دانشــگاه و صنعت هســتند. ارتباط بین 
دانشــگاه و صنعت از دیرباز شــاهد نقصان و کمبودهایی بوده که می توان این 
نقیصــه را بــا ورود شــرکت های دانش بنیان مرتفع کــرد. این شــرکت ها با ارائۀ 
شــیوه ها و راه حل های جدیــد، ارتباط های ســازنده  ای بین صنعت و دانشــگاه 
برقرار کرده انــد؛    به طوری که نمونۀ بــارز آن در صنعت پاالیــش نفت را می توان 
شــرکت نفت و گاز سرو دانســت که تمام کاتالیســت های مصرفی برای تولید 

هیدروژن را در کشور بومی سازی کرده است. 

تصاویر مربوط به احداث
 مجتمع پاالیش نفت تهران

 در سال ۱۳۴۴ می باشد.
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کاتالیســت ســنتز فرمالدهیــد، یکی از 
کاتالیســت های بومی سازی شده توسط 
شرکت نفت و گاز سرو است که در چند سال اخیر 
با همکاری مشــترک شــرکت صنایع شــیمیایی 
فــارس شــاهد تجاری ســازی آن بوده ایــم. ایــن 
کاتالیســت از این جهت حائز اهمیت است که در 
صنایع پایین دســتی پتروشــیمی مورد استفاده 
می گیرد و یکی از معدود کاتالیست های این  قرار 
حوزه به شمار می رود که در داخل ایران تولید آن 
به ثمر نشسته اســت. در شمارۀ پنجم فصلنامۀ 
ســرو ماندگار به قلم آقــای دکتر پیام پرواســی، 
مدیر تحقیق و توسعۀ شــرکت صنایع شیمیایی 
بین  مشــترک  همکاری  دربــارۀ  مطالبــی  فارس 
شــرکت  و  فــارس  شــیمیایی  صنایــع  شــرکت 
دانش بنیان نفت و گاز ســرو منتشر شد. در این 
شماره از فصلنامۀ سرو ماندگار با دیدگاه علمی 

به فرایند تولید فرمالین می پردازیم. 

فرمالین

 فرمالدئید )Formaldehyde( جزء مواد شــیمیایی پایه برای توليد انواع محصوالت شــیمیایی و بهداشتی • 
اســت؛ اين ماده در بــازار به صورت محلــول فرمالین )Formaline( بــا غلظت فرمالدئيــد ۳7 تا ۴۰ درصد 
موجود اســت. از کاربردهای آن می توان به ســاخت محصــوالت چوبی کامپوزیت؛ صنایع چسب ســازی؛ 
تولید پرایمر و ضدعفونی کننده ها اشــاره نمود. پایۀ فرمالین، گازی به نام فرمالدهید اســت که محلولی 

شفاف با کاربردهای مختلف است.

در ادامه به آمار کلی تولید فرمالین در جهان و ایران و نیز تفاوت کارایی دو نوع کاتالیست اشاره شده است. 

میزان تولید فرمالین 

میزان تولید ساالنۀ فرمالین به طور تقریبی معادل ۸56,۰۰۰ تن در سال است که توسط ۱2 شرکت توليد می شود.
سهم شرکت صنایع شیمیایی فارس 72,۰۰۰ تن در سال است.
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تفاوت کارایی دو نوع کاتالیست

FORMOX و ALDER مقایسه فرایند شرکت های

فراینــد تولیــد فرمالدئیــد در هــر دو شــرکت صاحــب دانش فنی بر اســاس 
اکسیداســیون متانول در حضور هوا بر روی بستر کاتالیست اکسيدهای فلزی 
آهن- مولبیدن اســت. تفاوت بارز این دو فرایند در نوع سيســتم خنک کنندۀ 
راکتور و چیدمان کاتاليست اســت. به طوری که در فرایند Alder از نمک مذاب 
برای خنک کردن رآکتور اســتفاده می شود. نیترات ســدیم و نیترات پتاسیم از 
جمله نمک های مورد اســتفاده هســتند و در فراینــد FORMOX از روغن داغ 
Dowtherm برای خنک کردن رآکتور اســتفاده می شــود. نکتۀ قابل توجه در این 
فرایندها، نحوۀ چیدمان و اندازۀ کاتالیســت ها اســت که کاتالیست ها در این 

دو با یکدیگر متفاوت اند.

•Libra
•ATEC
•ALDER
•Chinese Licensors
•USA Licensors

•Haldor Topsoe
•Udhe
•Johnson Matthey (FORMOX) 
•Poerner Group
•Dynea

شرکت های صاحب دانش فنی ساخت کارخانۀ تولید فرمالین

در جهان

در ایران

•ALDER                 
•FORMOX
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تشــریح واحد فرمالین با کاتالیســت اکســیدهای فلزی در شرکت 
صنایع شیمیایی فارس

این واحد در سال ۱۳۹2 راه اندازی شد. در این فرایند، در ابتدا متانول وارد • 
Evaporator شده و بخار آن با هوا مخلوط می شود. 

مخلوط هــوا و متانــول با عبــور از بســتر کاتالیســت آهــن- مولبیدن و 
ســرامیک. گاز فرمالدئید را تولیــد می کند. گاز فرمالدئید تشکیل شــده ابتدا 
خوراک ورودی را پیش گرم کرده و ســپس به ســمت برج جذب انتقال می یابد 
و می تواند محلــول فرمالین تا غلظت 55% را تولید کنــد. اين واحد همچنين 

توانایی تولید UFC را نیز دارد. 

مقایسۀ دو واحد از نظر نوع کاتالیست، سرامیک یا فنر و پروفایل شارژ

واحدهای تولید فرمالین شرکت صنایع شیمیایی فارس

در ایران نیز در ســال ۱۳57 شرکت شیمیایی فارس به عنوان اولین و بزرگ ترین 
تولیدکننــده فرمالیــن، رزیــن اوره فرمالدهیــد، رزین مامیــن فرمالدهید و 
پودرهای قالب گیری فعالیت خود را آغاز کرد. شــرکت صنایع شــیمیایی فارس 
با قدمتی 5۰ســاله، تولیدکنندۀ اولین فرمالین و پلیمرهای مشتق شــده از آن 
اســت که در صنعت تولید نئوپان، تولید ظروف مامین و صنعت ساختمان 
کاربرد دارد. شــرکت شــیمیایی فارس دو واحد فرمالین دارد که با دو تکنولوژی 
مختلف فرمالین را از متانول تولید می کند؛ در یکی از واحدها کاتالیســت های 

نقره استفاده می شود و واحد دیگر بر پایۀ اکسیدهای فلزی آهن است.
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ســیزدهمین نمایشــگاه بین المللی فناوری 
نانو نخســتین رویدادی بود که توسط معاون 
جدید علمی و فناوری ریاست جمهوری افتتاح شد. در 
مصاحبه  هایــی  نمایشــگاه،  ایــن  برگــزاری  حاشــیۀ 
اختصاصی با معاون جدید معاونــت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و نیز معاونان این نهاد دولتی دربارۀ 
صنعت کاتالیست انجام شد که در این گزارش به آن ها 

می پردازیم.

دکتر روح هللا دهقانی فیروزآبادی:
برنامه ویژه ای برای صنایع پیشرو داریم

بــا توجه بــه اینکه آقای دکتــر دهقانــی فیروزآبادی اخیراً به ِســمت معاونت علمــی و فناوری 
ریاست جمهوری منسوب شدند، از ایشــان راجع به برنامه های حمایتی معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری در رابطه با صنایع پیشرو، به ویژه صنعت کاتالیست، سؤال کردیم. آقای دهقانی 
در این رابطه گفتند: »ما در کشور یک سری نقاط قوت ویژه و یک سری فرصت و امتیاز ویژه داریم که 
اگر واقعاً بخواهیم دقیق روی آن ها تمرکز کنیم، می توانیم روی ۳ الی 5 موضوع برنامۀ جدی داشته 
باشــیم؛ اینکه پیشران های اقتصاد کشور که با توجه به مزیت های سرزمینی و استعدادهای کشور 
و توانمندی های آن شــکل گرفته است، شناسایی شوند و برنامه های ســرمایه گذاری ملی را بر پایۀ 
آن ها بنا نهاد که در اجرای این برنامه های بزرگ ملی، شبکه های دانش بنیاِن هدفمند با محور بازار 

نیز شکل خواهند گرفت.«

دکتر سعید سرکار:
رشد صد درصدی تولیدات دانش بنیان در سال گذشته

از آقای دکتر ســعید ســرکار، دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو دربارۀ حضور صنعت کاتالیســت در نمایشگاه سؤال کردیم و ایشان بیان 
داشــتند: »خوشبختانه فرایند توسعۀ محصول و تجاری سازی در حوزۀ نانوتکنولوژی رشد بســیار فزاینده ای دارد و فروش محصوالت نانوی ما 
به گونه ای اســت که هر سال رشــد صددرصدی را در آن تجربه می کنیم؛ به طوری که در سال ۱۴۰۰ روزی یک محصول جدید در حوزۀ نانو داشتیم. 
حوزۀ کاتالیســت نیز یکی از حوزه های پررونق فناوری نانو است و خوشبختانه یکی از زمینه های موفقی که در آن توانستیم تهدید را به فرصت 

تبدیل کنیم، حوزۀ نانوکاتالیست ها بود.«

از سیزدهمین نمایشگاه بین المللی فناوری نانوزگارش  وژیه
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از آقای دکتر بهشــتی، معاون ســابق تجاری ســازی فناوری نیز دربارۀ ســیزدهمین نمایشــگاه بین المللی فناوری نانو و نقش شــرکت های دانش بنیان در GDP کشور 
پرســیدیم. ایشــان اظهار داشتند: »به هر جهت حوزۀ صادرات یکی از بحث های اصلی است تا زمانی  که شرکت ها از کشــور خارج نشوند و محصوالتشان را در خارج از کشور 
عرضه نکنند، شــاید نتوانند کیفیت محصول خود را به شکلی که باید، بهبود بخشند. یکی از برنامه های جدی که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در بحث حوزۀ 
صادرات دنبال می کند، با همین محوریت اســت. دربارۀ صنعت کاتالیســت نیز باید بگویم یک سری از شرکت  هایی که پیش تر معاونت علمی در قالب طرح های کان از 
آن ها حمایت کرده بود، اکنون توانســته اند هم نیاز داخلی کشــور را برطرف کنند و هم صادرات خوبی را در یکی دو ســال گذشته داشــته باشند. از این رو، بسیار خوش بین 

هستیم که این شرکت ها بتوانند در سال آتی جزو شرکت های موفق در حوزۀ صادرات باشند.«

آقای دکتر رضا اسدی فرد، رئیس شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دربارۀ مزیت های قانون جهش تولید و عملکرد صنعت کاتالیست 
بــه خبرنگار ما گفتنــد: »اتفاق خوبی که در قانون جهش تولید دانش بنیان افتاده این اســت که ما اعتبار مالیاتی تحقیق و توســعه را به شــرکت های غیردانش بنیان هم 

می توانیم اختصاص دهیم، به شرطی که پروژه های تحقیق و توسعۀ آن ها نیز موردتأیید قرار بگیرد.
دربــارۀ وضعیت صنعت کاتالیســت، شــاید اگر ۱۰ ســال پیش شــرکتی ایرانی می گفت مــن فان کاتالیســت را دارم و می توانــم آن را در مقیاس انبوه به شــرکت های 
پاالیشــگاهی یا پتروشــیمی بفروشــم، خیلی عجیب بود، یعنی نمی شــد این ادعا را به این راحتی پذیرفت، ولی در طول یک دهۀ گذشــته با تمرکزی که در این حوزه شده 
است، می توانیم بگوییم غالب کاتالیست ها خوشبختانه ساخت داخل هستند. امیدواریم شاهد اتفاقات بهتر و رونق بیشتر شرکت های دانش بنیان و به ویژه صنعت 

کاتالیست کشور باشیم.« 

دکتر محمد حسین بهشتی:
سهم قابل توجه صنعت نوین کاتالیست در GDP کشور

دکتر رضا اسدی فرد:
قانون جهش تولید میتواند کارآمدترین ابزار صنعت دانش بنیان باشد

با اسکن کد روبرو 
ویدیوی این مطلب اختصاصی را 
در وب سایت فصلنامه سرو ماندگار 
مشاهده نمایید. 
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از آقای دکتر بهشــتی، معاون ســابق تجاری ســازی فناوری نیز دربارۀ ســیزدهمین نمایشــگاه بین المللی فناوری نانو و نقش شــرکت های دانش بنیان در GDP کشور 
پرســیدیم. ایشــان اظهار داشتند: »به هر جهت حوزۀ صادرات یکی از بحث های اصلی است تا زمانی  که شرکت ها از کشــور خارج نشوند و محصوالتشان را در خارج از کشور 
عرضه نکنند، شــاید نتوانند کیفیت محصول خود را به شکلی که باید، بهبود بخشند. یکی از برنامه های جدی که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در بحث حوزۀ 
صادرات دنبال می کند، با همین محوریت اســت. دربارۀ صنعت کاتالیســت نیز باید بگویم یک سری از شرکت  هایی که پیش تر معاونت علمی در قالب طرح های کان از 
آن ها حمایت کرده بود، اکنون توانســته اند هم نیاز داخلی کشــور را برطرف کنند و هم صادرات خوبی را در یکی دو ســال گذشته داشــته باشند. از این رو، بسیار خوش بین 

هستیم که این شرکت ها بتوانند در سال آتی جزو شرکت های موفق در حوزۀ صادرات باشند.«

آقای دکتر رضا اسدی فرد، رئیس شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دربارۀ مزیت های قانون جهش تولید و عملکرد صنعت کاتالیست 
بــه خبرنگار ما گفتنــد: »اتفاق خوبی که در قانون جهش تولید دانش بنیان افتاده این اســت که ما اعتبار مالیاتی تحقیق و توســعه را به شــرکت های غیردانش بنیان هم 

می توانیم اختصاص دهیم، به شرطی که پروژه های تحقیق و توسعۀ آن ها نیز موردتأیید قرار بگیرد.
دربــارۀ وضعیت صنعت کاتالیســت، شــاید اگر ۱۰ ســال پیش شــرکتی ایرانی می گفت مــن فان کاتالیســت را دارم و می توانــم آن را در مقیاس انبوه به شــرکت های 
پاالیشــگاهی یا پتروشــیمی بفروشــم، خیلی عجیب بود، یعنی نمی شــد این ادعا را به این راحتی پذیرفت، ولی در طول یک دهۀ گذشــته با تمرکزی که در این حوزه شده 
است، می توانیم بگوییم غالب کاتالیست ها خوشبختانه ساخت داخل هستند. امیدواریم شاهد اتفاقات بهتر و رونق بیشتر شرکت های دانش بنیان و به ویژه صنعت 

کاتالیست کشور باشیم.« 

دکتر محمد حسین بهشتی:
سهم قابل توجه صنعت نوین کاتالیست در GDP کشور

دکتر رضا اسدی فرد:
قانون جهش تولید میتواند کارآمدترین ابزار صنعت دانش بنیان باشد

با اسکن کد روبرو 
ویدیوی این مطلب اختصاصی را 
در وب سایت فصلنامه سرو ماندگار 
مشاهده نمایید. 
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نخستین همایش و نمایشگاه تخصصی توســعه دانش فنی بومی و انتقال فناوری در ساخت و 
احیای کاتالیست های شیمیایی با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و انجمن 
مهندسی شیمی ایران در آبان ماه امسال با مشارکت اکثر شرکت های کاتالیست ساز دانش بنیان کشور 
در محل نمایشــگاه های دائمی معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری iHit برگزار شــد. در حاشــیه 
برگزاری این همایش با آقای دکتر مهدی شــریف زاده، دبیر ستاد توسعه فناوری های آب و انرژی، معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری مصاحبه ای داشته ایم که به مشروح آن در ادامه آمده است.

دبیر ستاد توسعه فناوری های آب و انرژی، مهدی رشیف زا دهدکتر
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

حمایت دولت از تولیدکنندگان کاتالیست
بســیار خرســندیم که امــروز مفتخر بــه میزبانــی از محصوالت شــرکت های 
کاتالیســت ســاز کشــور بودیم. در حقیقت ما این رویداد را برای به همرسانی 
عرضه و تقاضا ایجاد کردیم تا شــرکت های اصلی توسعه دهنده و تولیدکننده 
کاتالیست های صنعتی شــامل کاتالیســت هایی که در صنعت پتروشیمی، 
فوالد، پاالیشــگاهی، و حتی کاتالیست های زیست محیطی در صنعت خودرو 
ً مصرف کننــدگان و درخواســت کنندگان نیازهای  را داشــته باشــیم و متقابــا
فناورانــه را نیز با دعوت های صورت گرفته اینجا گردهــم آورده ایم و این رویداد 
به هم رسانی شکل گرفته است تا بتونیم انشاءهللا شاهد کارآمدتر و توانمندتر 

شدن این حوزه از صنعت از کشور عزیزمون باشیم. 

همچنین حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای شرکت 
های دانش بنیان کاتالیســت ســاز را میتوان در جهت پوشــش ریســک های 

فناورانه دانست که توانسته ایم در این خصوص کمک شایانی داشته باشیم.

نگاه و حضــور آقای دکتر دهقانی فیروزآبادی ، به عنوان معاون جدید 
رئیس جمهور در حوزه علمی و فناوری

 قطعــاً  آقای دکتــر دهقانی فیروزآبادی، نظر خیلی خاصی به حوزه اســتراتژیک 
انــرژی دارند و صنعت کاتالیســت هم یکــی از حلقه های کلیــدی و در حقیقت 
یکی از گلوگاه های صنعت انرژی اســت که بنابراین میتوان گفت ایشان دیدگاه 

خاصی نیســت به این صنعت داشــته که نیاز اســت با برنامه ریزی های صورت گرفته 
توجه ویژه ای به این حلقه از انرژی شــود تا بتوان حمایت خاصی شــکل بگیرد و شــاهد 

رشد بیشتر در این حوزه باشیم. 

عملکرد شرکت نفت و گاز سرو در عرصه بومی سازی
پیشــگام شــدن و الگو شــدن، اتفاقی بود که برای شرکت ســرو اتفاق افتاد و این شرکت 
توانســت از یک شــکل اســتارت آپی به یــک مجموعه توانمنــدی در آمده کــه در حال 
حاضر راحتی میتواند نیازهای کشــور را برآورده کند، به طــوری که میتواند رقابت خوبی 
با شــرکت های بین الملی از نظر کمیت و کیفیت داشته باشــد که این باعث افتخار ما 
هست و امیدواریم با این الگوسازی شاهد ظهور شرکت های دیگر و همچنین توسعه و 

تکثربخشی به محصوالت و خدمات این شرکت هم باشیم.

صادرات کاتالیست
صادرات در حوزه کاتالیســت بحث خیلی مهم و فرصت مهم و همچنین چالشی هم 
هســت، چرا که شما باید یک رابطه خیلی مســتحکمی با بازار فناوری در خارج از کشور 
برقرار کنید ولی خب طبیعتاً توانمندی این شرکت ها این نوید رو می دهد که انشاءهللا 

در آینده شاهد این مسئله نیز باشیم. 

برای مشاهده ویدئوی این مراسم،
با دوربین گوشی خود این کد را اسکن کنید.
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صنعــت کاتالیســت کشــور در دهه 70 شمســی 
توســط جمعی از نخبگان و مدیران صنعت که در 
آن روزها در عین اینکه کشور مشــکلی با واردات و تحریم 
نداشــت، آغاز گردیــد و این صنعت نوین در همان ســال 
ها پایه گذاری شــد. بــه طوری که یکــی از این افــراد آقای 
مهندس ســیدعلی میرمحمــدی بود کــه در آن روزها در 
معاونت بازرگانی شــرکت ملی پاالیــش و پخش فراورده 
های نفتی ایران حضور داشته و بعد از آن به عنوان سمت 
دبیــر انجمن تولیدکنندگان جاذب و کاتالیســت ایران به 
فعالیت خود در عرصه صنعت ادامه دادند. در این شماره 
از فصلنامه مصاحبه ای با ایشــان انجــام داده ایم که در 

ادامه به آن پرداخته شده است.

کاتالیست چگونه بومی شد؟ 

بعــد از انقاب اســامی و زمانی که کارشناســان خارجی ایران 
را ترک کردند، کارکنان صنعت نفــت تمام تاش خود را به کار 
بســتند تا صنعت متوقف نشود. این مســئله خسارت های 

زیادی را به همراه داشــت که در زمان جنگ تحمیلی بر ما وارد شد. جنگ نخستین بهانه بود تا ما 
به ســمت ســاخت داخل برویم، اتفاقاً نتایج خوبی هم گرفتیم؛ به طوری که در آن مقطع توانستیم 

برخی از کاالهای موردنیاز صنعت نفت را در داخل کشور تولید کنیم یا به ساخت آن ها نائل آییم. 
بازیگران اولیۀ کاتالیســت از بخش خصوصی بودند؛ شــرکت هایی چون شــرکت نفت و گاز ســرو، 
رنگینه و کاتالیســت پارس، ، گهرسرام و شرکت نانوپارس اسپادانا چهار شرکتی بودند که توانستند 
در آن زمــان وارد عرصــۀ ســاخت کاتالیســت شــوند. بعــد از حدود 7 ســال تاش، این شــرکت ها 
توانستند به کاتالیســت نیمه صنعتی برسند که ســبب ایجاد انگیزه برای این شرکت ها در جهت 

حرکت به سمت تولید داخلی کاتالیست شد. 

حمایت حداکثری، انتظار صنعت کاتالیست از دولت

دربــاره اهمیت کاتالیســت این نکتــه را عرض کنم کــه حدود ۱5 صنعت از کاتالیســت اســتفاده 
می کننــد و تولیــد آن ها به ایــن محصول اســتراتژیک بســتگی دارد  انتظار ما این اســت که وقتی 
صنعت تولید کاتالیست در کشــور راه افتاده است، چه االن، چه بعد از این، برای خرید کاتالیستی 

که در داخل ساخته شده است، به خارج از کشور مراجعه نکنند. 

ایــن اقدام، بر بیــکاری و رکود کشــور تأثیر می گذارد، به طــوری که نمی توان کتمــان کرد همین 
وضعیت اغتشاشات و تنش های اجتماعی بر اثر بیکاری بوده است. اگر مسئوالن به بخش تولید 
کمک کنند، نرخ بیکاری یقینــاً کاهش می یابد. اکنون باید همگی به یاری هم و با حمایت از تولید 

داخل، جلوی این امور را بگیریم.

مهندس سیدعلی میرمحمدی
دبیر انجمن تولیدکنندگان جاذب و کاتالیست ایران
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همایش مشترک انجمن استصنا و حوزه کارفرمایی برگزار شد

نخســتین همایــش ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت و حــوزه کارفرمایی با رویکــرد توانمنــدی های 
سازندگان، نیازمندی های کارفرمایی- تسهیل گری در عرضه ، تقاضا و تعامات – حمایت از ساخت بار اول  
و شــرکت های دانش بنیان در چهار بخش اصلی سخنرانی، جلســات B2B , کنفرانس خبری، و نمایشگاه 
جانبی با حضور اعضای اســتصنا و مدیران شرکت  پتروشیمی های وابسته به هلدینگهای غدیر، پارسیان، 
شستان، در محل هتل پارســیان اوین برگزار شد. در این همایش مدعوین  حوزۀ کارفرمایی از استند شوی 
اعضا بازدید کردند و در محیطی صمیمانه به گفت وگو نشســتند. در این همایش، آقای دکتر جمشــیدی، 
مدیرعامل پتروشیمی پردیس، و تنی چند از مسئولین وزارت نفت و هیئت مدیره انجمن استصنا دربارۀ 

اهمیت استفادۀ حداکثری از توان داخل به ایراد سخنرانی پرداختند. 

در حاشــیۀ برگــزاری همایــش متانول بــه میزبانی 
شرکت پتروشیمی زاگرس، از طرح نشریۀ تخصصی 
صنعت متانول از ســوی دکتر حســینی، مدیرعامل وقت 
هلدینگ غدیر، رونمایی شــد. به گــزارش روابط عمومی 
شــرکت پتروشیمی زاگرس، اولین شــمارۀ نشریۀ متانول 
ایــران بــا حضــور جمعــی از مدیرعامــان هلدینگ هــا و 
شــرکت های متانول کشــور در حاشــیۀ چهارمین سمینار 

متانول ایران رونمایی شد.
بنا بر این گزارش، اولین شــمارۀ نشریۀ متانول ایران، 
با هــدف شــفافیت اطاعات صنعــت متانول در کشــور، 
اعــام قیمت های فروش متانول ایــران به صورت هفتگی 
و ماهانه، همگرایی و اشــتراک اطاعات در حوزه های فنی، 
تولیدی و صادراتی در میان شــرکت های متانولی در ایران، 
یکی از دســتاوردهای بســیار مهم ســمینار متانــول ایران 

است که قرار است به صورت ماهانه انتشار یابد.
ایــن ســمینار دکتــر متیــن دیــداری،  همچنیــن در 

اذعــان  زاگــرس،  پتروشــیمی  شــرکت  داشتند: »با افزایش نرخ جدید مدیرعامــل 
ایران دیگــر صرفۀ اقتصادی یوتیلیتی هــا و همچنین خــوراک گاز، تولیــد متانول در 

ی چشــمگیری ندارد و با توجه به شــرایط فعلی، خواستار ورود  جــد
هیئت دولت و شــخص رئیس جمهور به موضوع یوتیلیتی ها و 

نرخ گاز شدند.«
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همایش مشترک انجمن استصنا و حوزه کارفرمایی برگزار شد

نخســتین همایــش ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت و حــوزه کارفرمایی با رویکــرد توانمنــدی های 
سازندگان، نیازمندی های کارفرمایی- تسهیل گری در عرضه ، تقاضا و تعامات – حمایت از ساخت بار اول  
و شــرکت های دانش بنیان در چهار بخش اصلی سخنرانی، جلســات B2B , کنفرانس خبری، و نمایشگاه 
جانبی با حضور اعضای اســتصنا و مدیران شرکت  پتروشیمی های وابسته به هلدینگهای غدیر، پارسیان، 
شستان، در محل هتل پارســیان اوین برگزار شد. در این همایش مدعوین  حوزۀ کارفرمایی از استند شوی 
اعضا بازدید کردند و در محیطی صمیمانه به گفت وگو نشســتند. در این همایش، آقای دکتر جمشــیدی، 
مدیرعامل پتروشیمی پردیس، و تنی چند از مسئولین وزارت نفت و هیئت مدیره انجمن استصنا دربارۀ 

اهمیت استفادۀ حداکثری از توان داخل به ایراد سخنرانی پرداختند. 

در حاشــیۀ برگــزاری همایــش متانول بــه میزبانی 
شرکت پتروشیمی زاگرس، از طرح نشریۀ تخصصی 
صنعت متانول از ســوی دکتر حســینی، مدیرعامل وقت 
هلدینگ غدیر، رونمایی شــد. به گــزارش روابط عمومی 
شــرکت پتروشیمی زاگرس، اولین شــمارۀ نشریۀ متانول 
ایــران بــا حضــور جمعــی از مدیرعامــان هلدینگ هــا و 
شــرکت های متانول کشــور در حاشــیۀ چهارمین سمینار 

متانول ایران رونمایی شد.
بنا بر این گزارش، اولین شــمارۀ نشریۀ متانول ایران، 
با هــدف شــفافیت اطاعات صنعــت متانول در کشــور، 
اعــام قیمت های فروش متانول ایــران به صورت هفتگی 
و ماهانه، همگرایی و اشــتراک اطاعات در حوزه های فنی، 
تولیدی و صادراتی در میان شــرکت های متانولی در ایران، 
یکی از دســتاوردهای بســیار مهم ســمینار متانــول ایران 

است که قرار است به صورت ماهانه انتشار یابد.
ایــن ســمینار دکتــر متیــن دیــداری،  همچنیــن در 

اذعــان  زاگــرس،  پتروشــیمی  شــرکت  داشتند: »با افزایش نرخ جدید مدیرعامــل 
ایران دیگــر صرفۀ اقتصادی یوتیلیتی هــا و همچنین خــوراک گاز، تولیــد متانول در 

ی چشــمگیری ندارد و با توجه به شــرایط فعلی، خواستار ورود  جــد
هیئت دولت و شــخص رئیس جمهور به موضوع یوتیلیتی ها و 

نرخ گاز شدند.«
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فعالیت هایی که در مرکز تحقیقات کاتالیســت شــرکت نفت و گاز 
سرو صورت می گیرد.

نفت و گاز ســرو از لحــاظ تجهیــزات و فنــاوری در زمینۀ کاتالیســت یکی از 
بهتریــن و مجهزتریــن آزمایشــگاه ها را در ایــران دارد. مهم تریــن فعالیت 
مهم تریــن  و  اولیــن  می شــود:  تقســیم  دســته  دو  بــه  ســرو  آزمایشــگاه 
مأموریــت، تحقیق و توســعه برای دســتیابی به دانش فنی و بومی ســازی 
کاتالیســت هایی اســت که تاکنــون در ایران تولید نشــده اند. بــرای نیل به 
این هدف متخصصان واحد آزمایشگاه روی ســنتز و تولید کاتالیست های 
مختلــف موردنیاز صنعت پتروشــیمی، فوالد و بخش هــای مرتبط با آن ها 
در حال تحقیق هســتند. مأموریت دوم آزمایشگاه، پشتیبانی از خط تولید 
اســت. به این صورت که روزانه در کارخانه به صورت مستمر و منظم از خط 
تولیــد نمونه بــرداری صــورت می گیرد و تمــام آزمون هــای اختصاصی برای 

بررسی کیفیت محصوالت تولیدی در آزمایشگاه روی آن ها انجام می شود.

خدماتی که مرکز تحقیقات و آزمایشــگاه کاتالیست شرکت نفت و 
گاز سرو ارائه می دهد.

ما در نفت و گاز ســرو از لحاظ تجهیزات به کاررفته در زمینۀ کاتالیســت یکی 
از  مجهزتریــن آزمایشــگاه ها را در ایران داریم. بیشــتر تســت های موردنیاز 
واحد تحقیق و توســعه و کنترل کیفی در داخل شــرکت و در آزمایشگاه انجام 

سرپرست بخش آزمایشگاه های شرکت نفت و گاز سرو
دکتررفانز طاولی

آزمایشــگاه و مرکز تحقیقات شــرکت نفت و گاز سرو، 
فعالیت خود را از ســال 1385 با هــدف ارائۀ خدمات 
به  کاتالیست  صنعت  حوزۀ  به  ـ تحقیقاتی  آزمایشــگاهی  نوین 
صنایع فوالد، پتروشــیمی و پاالیشــگاهی و دانشگاهی کشور 
آغاز کرده است؛ به طوری که طی چند سال اخیر، در شبکۀ ملی 
آزمایشگاه های کشــور به  لحاظ سطح خدمات و رضایت مندی 
مشتریان از رتبۀ مناسبی برخوردار بوده است. در این شماره 
بخش  سرپرســت  ســراغ  بــه  مانــدگار،  ســرو  فصل نامــۀ  از 
نفت و گاز ســرو، خانم دکتر طاولی  آزمایشــگاه های شــرکت 

رفتیم. صحبت های ایشان را در ادامه می خوانیم.
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می شــود. تجهیزات و فعالیت آزمایشــگاه سرو به دو قســمت اصلی تقسیم 
می شــود. اولین بخش شامل ست آپ تست های رآکتوری برای کاتالیست های 
مختلف است؛ که در واقع نمونۀ کوچکی از واحدهای پتروشیمی و فوالد است 
که در محیط آزمایشــگاه بر پا شــده. قلب این بخش، رآکتورها و دســتگاه های 
جی سی هستند. به عبارت دیگر، رفتار کاتالیست ها در شرایط مختلف دمایی 
و فشــار بررسی می شــود. این شرایط حتی از شــرایط متعارف استفاده شده در 
واحدهای تولیدی پتروشیمی و یا فوالد نیز سخت تر انتخاب می شود. دومین 
قســمت، واحد آنالیز شیمیایی آزمایشگاه است. تمام محصوالت تولیدی در 
خط تولید قبل از بسته بندی، در این قسمت از لحاظ فیزیکی و شیمیایی مورد 
بررســی قرار می گیرند. عاوه بر این، بررسی ترکیب درصد اجزای هر کاتالیست 
نیــز در این بخش صورت گرفته تا از مطابقت آن با نیاز واحد صنعتی اطمینان 

حاصل شود.

مهم ترین تجهیزاتی که در شرکت نفت و گاز سرو قرار دارد.

انــواع  شــیمیایی  و  فیزیکــی  خصوصیــات  بررســی  بــرای 
کاتالیست های تولیدی، دستگاه ها و تجهیزات مختلفی 
مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان نمونه، برای آنالیز و 
 تجزیۀ عنصری از دو دستگاه پاسمای جفت شدۀ القایی 
)ICP-OES( و جــذب اتمی )AAS( اســتفاده می شــود. 
به وســیلۀ ICP می تــوان تمــام فلزاتــی را که در ســاخت 
کاتالیست ها اســتفاده می شوند، شناسایی و به صورت 
هم زمان اندازه گیری کرد. با این دســتگاه مقادیر بســیار 

پایین این عناصر قابل تشــخیص هســتند )قســمت در 
بیلیون ppb(. در موارد ســاده تر و زمانی که نیاز به بررســی چند 

عنصری نباشد و یا گســترۀ غلظتی باالتری نیاز باشد، از دستگاه جذب 
اتمی استفاده می شود.

بررسی مولکول های آلی خاص در آزمایشگاه سرو با دستگاه کروماتوگرافی 
گازی )GC( صــورت می گیرد همچنین برای بررســی ســطح ویژه، ســایز حفرات 
و انــدازۀ آن ها، حجم حفرات و پراکندگی آن ها در ســطح انواع کاتالیســت های 

تولیدی، دستگاه BET به کار می رود.
در آزمایشــگاه، برای بررســی دمای احیــای کاتالیســت، اندازه گیری میزان 
پراکندگــی فلز در فاز فعال و همچنین برای مشــخص شــدن رفتار اســیدیته و 
بازی آن ها از دســتگاه TPX استفاده می شود. همچنین عوامل غیرفعال شدن 
کاتالیست ها نیز با این دستگاه قابل بررسی است که جایگاه ویژه ای در تعیین 

مشخصات کیفی کاتالیست ها ایفا می کنند.
ســت آپ های موجود در قســمت تســت های رآکتوری و برخی از تجهیزات آن ها 
ســاخت داخل اســت و برحســب نیاز واحد تحقیقات، طراحی و تولید شده اند، اما 
در قســمت آنالیز، دســتگاه های مشــابه داخلی وجود نــدارد و در  نتیجه تجهیزات 
استفاده شــده ساخت خارج هستند. به هرحال، اولویت اصلی در شرکت سرو تولید 
محصوالت با باالترین کیفیت اســت که برای تحقق آن همواره بر ظرفیت های داخلی 

و خارجی تکیه کرده ایم.

نقش اثرگذار واحد آزمایشگاه کاتالیست در کیفیت کاتالیست های تولیدی

هدف شــرکت نفت و گاز ســرو بومی ســازی تولید کاتالیســت های موردنیاز کشــور و 
باالتــر از آن صادرات این کاتالیست هاســت و نه صرفــاً تولید آن ها. برای رســیدن به 
این اهداف ارزشمند، آزمایشــگاه به مثابۀ هستۀ تمام فعالیت های تولیدی شرکت 
اســت. اگر شــرکتی انتقال فناوری را برای تولید محصول خود انتخاب کند، 
قاعدتاً نیاز اندکی به واحد تحقیق و توسعه و آزمایشگاه پیشرفته 
دارد، ولــی همان گونه که عنوان شــد، شــرکت نفت و گاز 
سرو با تکیه بر توان محققان داخلی از ابتدا به سمت 
بومی ســازی واقعی تولید انواع کاتالیست ها حرکت 
کرده اســت. قبل از تولید هر محصول ســال ها زمان 
صرف مطالعه و آزمون فرمول های مختلف می شود. 
آنالیــز و بررســی های بســیاری روی نمونه هــا انجام 
می گیــرد و افراد متخصــص در زمینه هــای مختلف 
با یکدیگــر همکاری می کنند. بــا تکمیل مطالعات، 
ابتدا نمونه های اولیه در آزمایشــگاه و در رنج چند گرم 
تولید می شــوند، تمام خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 
آن ها بررســی می شــود و بعد از طــی تمام این مراحل، در شــرایط 
نیمه صنعتی تولید صورت می گیرد. این مرحله نیازمند تغییراتی است که 
بتوان خروجی بیشــتری به دست آورد. در نهایت، تمام شرایط تولید انبوه در کارخانه 
در همین واحد آزمایشگاه استخراج شده و سپس تولید صنعتی آغاز می شود. حتی 
در ایــن زمان نیز همواره باید خروجی خط های تولید کارخانه ارزیابی و آنالیز شــوند و 
در مواردی در صورت نیاز، بهینه و یا تغییر داده شوند. همۀ این وظایف به عهدۀ واحد 
آزمایشــگاه اســت. بعد از تولید محصوالت نیز واحد آزمایشــگاه همانند چشم، بر 
کیفیت و کمیت محصوالت نظارت می کند. الزم به ذکر اســت، به دلیل همین تاش 
و کوشش واحد آزمایشگاه و تحقیقات است که کیفیت محصوالت شرکت نفت و گاز 

سرو قابل مقایسه و قابل رقابت با بزرگ ترین تولیدکنندگان کاتالیست دنیاست.
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می شــود. تجهیزات و فعالیت آزمایشــگاه سرو به دو قســمت اصلی تقسیم 
می شــود. اولین بخش شامل ست آپ تست های رآکتوری برای کاتالیست های 
مختلف است؛ که در واقع نمونۀ کوچکی از واحدهای پتروشیمی و فوالد است 
که در محیط آزمایشــگاه بر پا شــده. قلب این بخش، رآکتورها و دســتگاه های 
جی سی هستند. به عبارت دیگر، رفتار کاتالیست ها در شرایط مختلف دمایی 
و فشــار بررسی می شــود. این شرایط حتی از شــرایط متعارف استفاده شده در 
واحدهای تولیدی پتروشیمی و یا فوالد نیز سخت تر انتخاب می شود. دومین 
قســمت، واحد آنالیز شیمیایی آزمایشگاه است. تمام محصوالت تولیدی در 
خط تولید قبل از بسته بندی، در این قسمت از لحاظ فیزیکی و شیمیایی مورد 
بررســی قرار می گیرند. عاوه بر این، بررسی ترکیب درصد اجزای هر کاتالیست 
نیــز در این بخش صورت گرفته تا از مطابقت آن با نیاز واحد صنعتی اطمینان 

حاصل شود.

مهم ترین تجهیزاتی که در شرکت نفت و گاز سرو قرار دارد.

انــواع  شــیمیایی  و  فیزیکــی  خصوصیــات  بررســی  بــرای 
کاتالیست های تولیدی، دستگاه ها و تجهیزات مختلفی 
مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان نمونه، برای آنالیز و 
 تجزیۀ عنصری از دو دستگاه پاسمای جفت شدۀ القایی 
)ICP-OES( و جــذب اتمی )AAS( اســتفاده می شــود. 
به وســیلۀ ICP می تــوان تمــام فلزاتــی را که در ســاخت 
کاتالیست ها اســتفاده می شوند، شناسایی و به صورت 
هم زمان اندازه گیری کرد. با این دســتگاه مقادیر بســیار 

پایین این عناصر قابل تشــخیص هســتند )قســمت در 
بیلیون ppb(. در موارد ســاده تر و زمانی که نیاز به بررســی چند 

عنصری نباشد و یا گســترۀ غلظتی باالتری نیاز باشد، از دستگاه جذب 
اتمی استفاده می شود.

بررسی مولکول های آلی خاص در آزمایشگاه سرو با دستگاه کروماتوگرافی 
گازی )GC( صــورت می گیرد همچنین برای بررســی ســطح ویژه، ســایز حفرات 
و انــدازۀ آن ها، حجم حفرات و پراکندگی آن ها در ســطح انواع کاتالیســت های 

تولیدی، دستگاه BET به کار می رود.
در آزمایشــگاه، برای بررســی دمای احیــای کاتالیســت، اندازه گیری میزان 
پراکندگــی فلز در فاز فعال و همچنین برای مشــخص شــدن رفتار اســیدیته و 
بازی آن ها از دســتگاه TPX استفاده می شود. همچنین عوامل غیرفعال شدن 
کاتالیست ها نیز با این دستگاه قابل بررسی است که جایگاه ویژه ای در تعیین 

مشخصات کیفی کاتالیست ها ایفا می کنند.
ســت آپ های موجود در قســمت تســت های رآکتوری و برخی از تجهیزات آن ها 
ســاخت داخل اســت و برحســب نیاز واحد تحقیقات، طراحی و تولید شده اند، اما 
در قســمت آنالیز، دســتگاه های مشــابه داخلی وجود نــدارد و در  نتیجه تجهیزات 
استفاده شــده ساخت خارج هستند. به هرحال، اولویت اصلی در شرکت سرو تولید 
محصوالت با باالترین کیفیت اســت که برای تحقق آن همواره بر ظرفیت های داخلی 

و خارجی تکیه کرده ایم.

نقش اثرگذار واحد آزمایشگاه کاتالیست در کیفیت کاتالیست های تولیدی

هدف شــرکت نفت و گاز ســرو بومی ســازی تولید کاتالیســت های موردنیاز کشــور و 
باالتــر از آن صادرات این کاتالیست هاســت و نه صرفــاً تولید آن ها. برای رســیدن به 
این اهداف ارزشمند، آزمایشــگاه به مثابۀ هستۀ تمام فعالیت های تولیدی شرکت 
اســت. اگر شــرکتی انتقال فناوری را برای تولید محصول خود انتخاب کند، 
قاعدتاً نیاز اندکی به واحد تحقیق و توسعه و آزمایشگاه پیشرفته 
دارد، ولــی همان گونه که عنوان شــد، شــرکت نفت و گاز 
سرو با تکیه بر توان محققان داخلی از ابتدا به سمت 
بومی ســازی واقعی تولید انواع کاتالیست ها حرکت 
کرده اســت. قبل از تولید هر محصول ســال ها زمان 
صرف مطالعه و آزمون فرمول های مختلف می شود. 
آنالیــز و بررســی های بســیاری روی نمونه هــا انجام 
می گیــرد و افراد متخصــص در زمینه هــای مختلف 
با یکدیگــر همکاری می کنند. بــا تکمیل مطالعات، 
ابتدا نمونه های اولیه در آزمایشــگاه و در رنج چند گرم 
تولید می شــوند، تمام خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 
آن ها بررســی می شــود و بعد از طــی تمام این مراحل، در شــرایط 
نیمه صنعتی تولید صورت می گیرد. این مرحله نیازمند تغییراتی است که 
بتوان خروجی بیشــتری به دست آورد. در نهایت، تمام شرایط تولید انبوه در کارخانه 
در همین واحد آزمایشگاه استخراج شده و سپس تولید صنعتی آغاز می شود. حتی 
در ایــن زمان نیز همواره باید خروجی خط های تولید کارخانه ارزیابی و آنالیز شــوند و 
در مواردی در صورت نیاز، بهینه و یا تغییر داده شوند. همۀ این وظایف به عهدۀ واحد 
آزمایشــگاه اســت. بعد از تولید محصوالت نیز واحد آزمایشــگاه همانند چشم، بر 
کیفیت و کمیت محصوالت نظارت می کند. الزم به ذکر اســت، به دلیل همین تاش 
و کوشش واحد آزمایشگاه و تحقیقات است که کیفیت محصوالت شرکت نفت و گاز 

سرو قابل مقایسه و قابل رقابت با بزرگ ترین تولیدکنندگان کاتالیست دنیاست.
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پتروشیمی  صنایع  در  سرو  کاتالیست  متعدد  بارگذاری های 
و پاالیش نفت 

در  تابستان و پاییز امسال، شرکت نفت و گاز سرو در کنار بارگذاری های متعدد 

کاتالســیت در خــارج از کشــور، روزهای شــلوغی را در عرصه صنایــع داخل نیز 

گذراند. راه اندازی واحدهای جدید و تعویض کاتالیســت در 7 ریفرمر در صنایع 

پتروشیمی و پاالیشی کشور ، نشان میدهد که عما کاتالیست به عنوان یک 

کاالی اســتراتژیک داخلی سازی شــده است. این مهم در شــرایطی رقم خورده 

اســت که واحدهــای هیــدروژن شــماره 2 و ۳ پاالیشــگاه تهران بــا محصوالت 

Steam Reforming و HTSC تولیــدی شــرکت نفــت و گاز ســرو تعویــض و وارد 

مدار تولید شدند. همچنین پاالیشــگاه اصفهان با استفاده از کاتالیست های                                

پتروشــیمی   ،  Steam Reforming, HTSC, Sulfur Removal, Hydrogenation

فن آوران با اســتفاده از کاتالیســت های Steam Reforming ، پاالیشــگاه تبریز با 

استفاده از کاتالیســت هایMethanation و HTSC ، پتروشیمی آرین متانول با 

 Steam Reforming, Autothermal and Secondary اســتفاده از کاتالیســت های

پتروشــیمی  و    Reforming, Heat Shield, Sulfur Removal, Hydrogenation

بوشهر نیز  با استفاده از کاتالیســت Methanol Synthesis ؛ از ابتدای سال تولید 

محصوالت خود را آغاز کرده اند.

به طوری که واحد جدید پاالیش نفت اصفهان نیز با استفاده از کاتالیست های 

تولیدی شــرکت نفت و گاز ســرو شــامل Steam Reforming  Catalyst در دو نوع 

  HTSC ،  Sulfur Removal و نیــز کاتالیســت های SARV-110P و SARV-111

و همچنین Hydrogenation  راه اندازی شد.  

شــرکت های دانــش بنیان؛ مردم و مســئوالن ســه ضلــع مثلث تحقق شــعار 

ســال اند. مدیــران مجتمع هــای پاالیشــگاه اصفهان، پتروشــیمی فنــاوران و 

پاالیشــگاه تبریز، با نگاه ملی و حمایت از تولید کاالهای دانش بنیان شــرکت 

نفت و گاز سرو در سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین؛ این شعار را محقق 

کردند.

رونمایی از پوســتر چهارمین همایش دوساالنۀ بومی سازی 
کاتالیست در فرایند احیای مستقیم آهن!

هم زمــان بــا برگــزاری کارگاه آموزشــی کاتالیســت در صنعت فوالد، از پوســتر 
چهارمین همایش دوساالنۀ بومی سازی کاتالیست در فرایند احیای مستقیم 
آهــن، رونمایی شــد. محمدامیــن ابراهیمــی، قائم مقام مهندســی فروش 
شــرکت نفت  و گاز ســرو و دبیر این همایــش، اظهار کرد: »در روزهای نخســت 
شــروع به کار شــرکت دانش بنیان نفت و گاز ســرو، تولید کاتالیست در داخل 
کشــور دور از ذهن به  نظر می رســید، اما در حال حاضر مجموعــه ای از کاالهای 

"های تک" و پیشرفتۀ دنیا را تولید می کنیم.
مــا به عنــوان تولیدکنندۀ محصولــی با تکنولوژی پیشــرفته بــه دنبال آن 
هســتیم که با اجرای اقدامات ویژه، کاتالیســت های تولیدی خود را به جامعۀ 
هدف و مشــتریان، معرفی کنیم. به همین دلیل نیز در طول سال های گذشته 
اقــدام به تعریف رویدادهــا و گردهمایی هــای تخصصی کرده ایم تــا فضایی را 
برای به اشــتراک گذاری تجربیــات فراهم کنیم که در ایــن همایش ها، فرصت 
تبادل نظر و تعریف سیاســت هایی منطبق بر چشم انداز توسعۀ صنایع کشور 

اخبار نفت و گاز سرو
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نیز ایجاد می شود. از این رو، هم زمان با برگزاری بیست و دومین دورۀ کارگاه های 
آموزشــی تخصصــی کاتالیســت های هتــروژن، پوســتر چهارمیــن همایــش 
دوســاالنۀ بومی سازی کاتالیســت در صنعت فوالد در حضور بیش از ۱۴۰ مدعو 

در پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز رونماییشد.«
دبیــر اجرایــی همایش هــای شــرکت نفت وگاز ســرو بــا بیان اینکــه این 
همایش در دی ماه امســال در جزیرۀ کیش و به مدت2 روز برگزار خواهد شــد، 
در ایــن باره افزود: »برگزاری همایش های بومی ســازی کاتالیســت در کشــور از 
ســال ۱۳۹۳ آغاز شــد و چهارمین همایش دوســاالنۀ بومی ســازی کاتالیســت 
در صنعت فــوالد با محورهــای خودکفایی در تولید کاتالیســت های چرخۀ گاز 
ســنتز با خودباوری و دانش ایرانی، بومی سازی زنجیرۀ تأمین در مسیر اقتصاد 
مقاومتی، حمایت از دانش های نوین با هدف بسترسازی تولید انبوه، توسعۀ 
کاتالیست در صنایع پایین دستی با نگاه ملی و فناورانه، توسعۀ دانش فرایند 

در صنایع پتروشیمی و پاالیش نفت برگزار خواهد شد.«
وی در پایان گفت: »با توجه به اینکه چهارمین دوره از این همایش را پیِش 
رو داریم، انتظار می رود این همایش طبق روال گذشته با استقبال فوالدسازان 

روبه رو شود.«

مدیر تحقیق و توسعۀ شــرکت سرو، به عنوان سرآمد علمی 
کشور در سال 1401 معرفی شد!

در پنجمیــن دورۀ معرفــی ســرآمدان علمی کشــور و بــا حضور دکتــر زلفی گل 
)وزیر علوم، تحقیقات و فناوری( و دکتر ســتاری )معاون ســابق علمی و فناوری 

ریاســت جمهوری(، آقــای دکتــر مهــران رضایی، مدیر تحقیق و توســعۀ شــرکت 
دانش بنیان نفت و گاز ســرو و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، 

به عنوان سرآمد علمی کشور در سال ۱۴۰۱ معرفی شد.
 فدراســیون ســرآمدان علمی ایران، که زیر نظر ســتاد نانو معاونت علمی 
و فنــاوری ریاســت جمهوری فعالیــت می کند، با بررســی مقاالت منتشرشــده 
در نشــریات برتر در ســال های 2۰۱۹ تــا 2۰2۱، آقــای دکتر مهران رضایــی را در جمع 

منتخبین سال ۱۴۰۱ خود معرفی کرد.
دکتر مهران رضایی، مدیر واحد تحقیق و توســعۀ شرکت نفت و گاز سرو، که 
در ســال جاری به عنوان دانشمند برتر کشور معرفی و برگزیدۀ جایزۀ علمی البرز 
شــد، این بار نیز به عنوان نمایندۀ صنعت تکنولوژی پیشرفتۀ کاتالیست کشور 
خوش درخشید. شایان ذکر است که ایشان پیش تر از سوی مؤسسۀ بین المللی 
تامسون رویترز به عنوان یک درصد دانشمند برتر جهان نیز معرفی شده بودند.

شــرکت دانش بنیان نفت و گاز ســرو این افتخار کسب شــده را به آقای دکتر 
مهران رضایی تبریک عرض می کند و موفقیت های روزافزون ایشــان را آرزومند 

است.



73

w
w
w
.sarvm

an
d
eg

ar.ir

نیز ایجاد می شود. از این رو، هم زمان با برگزاری بیست و دومین دورۀ کارگاه های 
آموزشــی تخصصــی کاتالیســت های هتــروژن، پوســتر چهارمیــن همایــش 
دوســاالنۀ بومی سازی کاتالیســت در صنعت فوالد در حضور بیش از ۱۴۰ مدعو 

در پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز رونماییشد.«
دبیــر اجرایــی همایش هــای شــرکت نفت وگاز ســرو بــا بیان اینکــه این 
همایش در دی ماه امســال در جزیرۀ کیش و به مدت2 روز برگزار خواهد شــد، 
در ایــن باره افزود: »برگزاری همایش های بومی ســازی کاتالیســت در کشــور از 
ســال ۱۳۹۳ آغاز شــد و چهارمین همایش دوســاالنۀ بومی ســازی کاتالیســت 
در صنعت فــوالد با محورهــای خودکفایی در تولید کاتالیســت های چرخۀ گاز 
ســنتز با خودباوری و دانش ایرانی، بومی سازی زنجیرۀ تأمین در مسیر اقتصاد 
مقاومتی، حمایت از دانش های نوین با هدف بسترسازی تولید انبوه، توسعۀ 
کاتالیست در صنایع پایین دستی با نگاه ملی و فناورانه، توسعۀ دانش فرایند 

در صنایع پتروشیمی و پاالیش نفت برگزار خواهد شد.«
وی در پایان گفت: »با توجه به اینکه چهارمین دوره از این همایش را پیِش 
رو داریم، انتظار می رود این همایش طبق روال گذشته با استقبال فوالدسازان 

روبه رو شود.«

مدیر تحقیق و توسعۀ شــرکت سرو، به عنوان سرآمد علمی 
کشور در سال 1401 معرفی شد!

در پنجمیــن دورۀ معرفــی ســرآمدان علمی کشــور و بــا حضور دکتــر زلفی گل 
)وزیر علوم، تحقیقات و فناوری( و دکتر ســتاری )معاون ســابق علمی و فناوری 

ریاســت جمهوری(، آقــای دکتــر مهــران رضایی، مدیر تحقیق و توســعۀ شــرکت 
دانش بنیان نفت و گاز ســرو و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، 

به عنوان سرآمد علمی کشور در سال ۱۴۰۱ معرفی شد.
 فدراســیون ســرآمدان علمی ایران، که زیر نظر ســتاد نانو معاونت علمی 
و فنــاوری ریاســت جمهوری فعالیــت می کند، با بررســی مقاالت منتشرشــده 
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Aut Talk دانشــگاه صنعتی امیرکبیر با  هفتمین رویداد 
حضــور مدیرعامل شــرکت نفت و گاز ســرو، بــه عنوان 

میهمان این مراسم برگزار شد

 Aut Talk به گزارش خبرگزاری دانشــگاه صنعتی امیرکبیر، هفتمین رویداد
به همت اداره انجمن های علمی دانشــجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
با حضور شــرکت دانش بنیان نفت و گاز سرو و ســخنرانی مدیرعامل این 

شرکت، آقای مهندس امیرهومن کریمی وثیق برگزار شد.
 Aut Talk به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر : رویدادهای
در راســتای رســیدن به اهداف کالن دانشگاه که تبدیل شــدن به دانشگاه 
های نســل سوم است، با شعار »تجربیات شایسته ترویج« برگزار می شود. 
این رویداد با هدف الگوســازی؛ ارائه تجربیات کسب و کار یک مدیر شرکت 

دانش بنیان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.
در این رویــداد، کریمی وثیــق مدیرعامل تجربیات کســب و کار خود را در 
حضور دانشــجویان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر مطرح کرد ایــن گفتگو با 
حضــور و همراهــی دکتــر علیرضا شــیخ از اعضــای محترم هیــأت علمی 
دانشکده مدیریت، علم و فناوری،  در سه بخش، مقدمه و معرفی شرکت، 

بیان تجربیات و پرسش انجام شد.
کریمــی وثیق گفت : نباید اولویت های شــخصی را به اولویت های جامعه 
ترجیح بدهیم و کســی که این کار را انجام دهد از نظر من خائن اســت. زیرا 

نباید اولویت های شخصی را به اولویتهای ملی ترجیح دهیم .
وی افزود: ســابقه تحصیلی و کاری من به این شــکل بود که دوره دبیرستان 
را در دبیرســتان مفید درس خواندم . سال ۶۸ وارد دانشگاه شدم و در رشته 
مهندسی برق دانشگاه تهران به تحصیل پرداختم. از لیسانس بیشتر هم 
درس نخواندم شــاید به نظرم اینگونه بهتر و موثرتر بود. اســتارت کاری من 
در شــرکت زاگرس بود. امــا چندین بار بعد از این فضــای کاری خود را تغییر 

دادم و این ریسک را پذیرفتم.

کریمی وثیق در پاسخ به این سوال که نگاه مهندسی را چطور می توان بدست آورد و 
چگونه می توان با حقوق کارمندی  کارهای پرریسک و کارآفرینی انجام داد؟ اینگونه 
پاسخ داد که:  در خصوص نگاه مهندسی همان نگاه واقع گرایانه بودن است و اینکه 
اصرار نکند مســیری که می رود درست بوده است. باید تصمیم بگیریم وارد فضای 
تجاری شــویم. باید با سعی و خطای سریع جبران کنیم؛ نه فقط آکادمی به تنهایی و 
نه بــه تنهایی صنعت بکار می آید.گاهی نیاز به علم اســت و گاهی نیاز به صنعت. 
تلفیــق علم و صنعت مهم اســت که بایــد دیدگاه را عــوض کنیم. بایــد فضایی را 

متصور شویم و تصمیم بگیریم که در آن فضا باشیم. باید بجنگیم تا برسیم.
در پاسخ به این سؤال که شخصی که قرار است کارآفرین باشد باید چه ویژگی هایی 

داشته باشد؟
 کریمی وثیق گفت : گاهی باید افراد شاگردی کنند و اینطور نیست که در ابتدای امر 
شرکت راه اندازی کند. این در افراد متفاوت است. فکر نکنم خدا تصمیم گیری کرده 

که افراد شبیه هم باشند. افراد خودشان را تربیت میکنند.
در پایان برنامه با اهدای لوح تقدیر و تندیس Aut Talk   از  ایشــان به خاطر حضور و 

به اشتراک گذاری تجربیات ارزشمند خود تقدیر به عمل آمد.

برای مشاهده ویدئوی رویداد،
با دوربین گوشی خود این کد را اسکن کنید.
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شرکت نفت و گاز سرو به منظور ایجاد ارتباط بیشتر با سازمان ها و مراکز مربوط به محیط زیست، نخبگان و مراکز علمی فعال در این 
حوزه، همچنین توسعه و پیشرفت اقدامات انجام شده در راستای مسئولیت اجتماعی اقدام به حضور در بیستمین نمایشگاه محیط 

زیست نمود. در این نمایشگاه که شرکت هایی چون فوالد مبارکه اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت ملی مس  ایران، وزارت 
نفت، سازمان انرژی اتمی و .. حضور داشتند، شرکت نفت و گاز سرو نیز در این نمایشگاه آخرین دستاوردها و اقدامات انجام شده در حوزه محیط 

زیست را به معرض نمایش گذاشت. 
نفت و گاز سرو با طراحی، ساخت و نصب تجهیزات کنترلی آالینده های زیست محیطی، پیشرو در تولید سبز و حفاظت از محیط زیست بوده به طوری 
که در این زمینه با طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته در حوزه کنترل آالینده های خاک، آب و هوا در حال حاضر ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی 

حوزه کنترل آالینده ها و پسماندهای محیط زیستی می باشد.  همچنین شرکت نفت و گاز سرو به شکرانه نعمت الهی و پاسداشت محیط زیست، در 
طرح درختکارِی "به احترام زمین" در سال جاری پانزده هزار اصله نهال را در شهرک صنعتی عباس آباد تهران، غرس کرده است. تأمین نهال مربوط 
به پروژه توسعه فضای سبز از اقصی نقاط کشور تأمین و به محل کاشت منتقل شد. "به احترام زمین" طرح مسئولیت اجتماعی شرکت نفت و گاز 

سرو بوده که با رویکرد درختکاری و بیابان زدایی ، باعث اضافه شدن 8 هزار متر مربع جنگل به شهرک های صنعتی استان تهران شده است.
همچنین شرکت نفت و گاز سرو با طراحی و تعبیه تصفیه خانه های صنعتی در حوزه آب های سنگینی که در خطوط تولید کاتالیست 
های همرسوبی از آنها استفاده می شود، توانسته است، شرایطی را فراهم آورد تا ماهانه 300 هزار لیتر آب قابل استفاده برای مصارف 

کشاورزی فراهم شده و روزانه از آن برای آبیاری درختان واقع در شهرک صنعتی عباس آباد تهران استفاده شود. 
همچنین شرکت نفت و گاز سرو به منظور جلوگیری از ورود آالینده های حاصل از پسماند کاتالیست های مستعمل، 

به چرخه زیست محیطی زمین؛ با استفاده از پیشرفته ترین سیستم های بازیافت کاتالیست های مستعمل، 
توانسته است با عقد قرارداد با مجتمع های صنعتی کشور عزیزمان ایران، 11 نوع از کاتالیست های 

مستعمل را به چرخه بازیافت وارد کند و این مهم نقش بزرگی در جلوگیری از ورود آالینده ها 
به محیط زیست و ایجاد هم افزایی با مشتریان داشته است.

حضور ویژه شرکت نفت و گاز سرو
 در بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

زمینهب         احترام

حضور  معاون محترم  رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جناب آقای دکتر علی  سالجقه
با دوربین گوشی خود این کد را اسکن کنید.  و   سایر مسئولین در غرفه شرکت نفت و گاز سرو 
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