SARV
Oil & Gas

I N D U S T R I E S D E V E L O P M E N T CO.

نـوبـت دوم

زمستان 99

راه اندازی طرح های پتروشیـمی

مسـجد سـلیمان ،آریـن متانـول ،هنـگام و
واحد های هیدروژن جدید پاالیشگاه اصفهان

برای نخستین بار در ایـران

نفـتوگــازسـرو
روابـط عمومـی

نشریــــه ســــرو مانــــدگار
مدیر مسئول:

محمــودرضایــی

سردبیر:

احسان ابراهیمی

گرافیست و صفحه آرا:

ســـپیده ظهیـــری  -ســـمانه ابراهیمـــی
عـبــاس مـــرادی  -بـهــارک پـــورعلــــی

خبرنگار:

سـانـازمرادیــان

ترجمه:

روابــط عمومــی شــرکت نفــت و گاز ســرو

بـاتشــکـر و سپــاس ویــژه:

جنــاب آقایــان دکتــر ســورنا ســتاری ،دکتــر جعفر
توفیقــی ،مهنــدس حســین شــهریاری ،دکتــر
محمد حســین بهشــتی ،دکتــر بهرام ســبحانی،
مهنــدس غالمرضا جوکار ،مهنــدس عبدالرحیم
قنبریــان ،مهنــدس حمیدرضــا عظیمیــان،
مهنــدس محمــود اربــاب زاده ،مهنــدس
اســماعیل بردیــده ،مهنــدس علیرضــا گرامیــان،
مهنــدس حســین تقــی کهـزاد ،مهنــدس مجید
رســتگاریان ،مهنــدس دادالــه حــاج علیــان،
مهنــدس عبدالرضــا زارع ،مهنــدس محمدرضــا
ســلیمان زاده ،مهنــدس حبیــب فیــض الــه زاده،
دکتــر محمــد صادقــی نیــا و مهنــدس مهــدی
دیــدری خمســه مطلــق.

ارتبـاط با نشـریه:
تــلفـــن:
فـــکس:

ایمیــل:

4

02188619400
02188608462
pr@sarvco.ir

فهـرسـت
8

سخن نخست؛ زنجیره تامین پایدار و ایجاد مسیرهای هموار برای آینده /
مهندس امیر هومن کریمی وثیق

10

شکل گیری صنعت کاتالیست در ایـران ،الگویـی موفق در رفع نیازهای استراتژیک کشور /

	 احسانابراهیمی

18

 ،Johnson Mattheyقدمت صنعت کاتالیست

20

نقش بومیسازی کاتالیست در تولید داخلی /حسین تقی کهزاد

26

آینده روشن تولید کاتالیست در ایران /حبیب فضلالهزاده

32

محصوالت شرکت نفت و گاز سرو

34

پتروشیمی شیراز ،قدمت صنعت پتروشیمی /مجید رستگاریان

42

کاتالیست و تأثیر آن در تولید متانول /محمد صادقی نیا

50

حامیانصنعتکاتالیست

54

اخبار صنعتکاتالیست جهان

SARV
Oil & Gas

I N D U S T R I E S D E V E L O P M E N T CO.

نـوبـت دوم

زمستان 99

5

راهاندازیطرحهایپتروشیمیمسجدسلیمان،
آرین متانول ،هنگام و واحد های هیدروژن جدید
پاالیشـگاه اصفهـان با کاتـالیست هـای
شرکت نفت و گاز سرو
(در آینده نزدیک)

0%

100 %
Progress...

عملیات راه اندازی

SARV

با بارگـذاری کاتالیـست های تولیـدی
)1399 شـرکت نفت و گاز سرو (زمستان

Oil & Gas

I N D U S T R I E S D E V E L O P M E N T CO.

Hydrogenation
SARV-620
Desulfurization Zn0
SARV-610
Steam Reforming
SARV-110, SARV-111
SARV-110, SARV-111P
Secondary Reforming
SARV-120, SARV-120H
HTSC
SARV-150
LTSC
SARV-140
Methanation
SARV-160
Hydrogen Removal
SARV-430

سخن نخست

مدیرعامل شرکت نفت و گاز سرو

زنجیـره تامین پایدار و ایجاد مسیرهای
همـوار بـرای آینـده
 500رشکت برتر از نگاه  Fortune Globalدر سـال  2020در شـهر ووهان
چیـن (منشـا ویـروس کرونا) حضور فعال داشـته کـه  %94از  1000رشکت
برتـر ایـن لیسـت از بحـران کرونا بیشترین آسـیب هـا را دیدنـد .از آنجا که
هیـچ راه حـل جایگزینـی برای مقابله با چنیـن رشایط اضطـراری در برنامه
های مدیریت ریسـک زنجیره تامین ها ،پیش بینی نشـده بود لذا بسـیاری
از فرآیندهای تجاری در رسارس دنیا متوقف شـدند و خسـارت های فراوانی
به آنها تحمیل گردید.

در اختیـار داشتن سیسـتم هـای تولیـد انعطـاف پذیر و شـبکه
لجسـتیکی خاص همواره از سـوی موسسه های مشـاور کسب و کار
جهانـی برای مقابله با ریسـک های زنجیره تامیـن توصیه می گردد.
چـرا کـه بحـران کرونـا نشـان داده اسـت که بـه کارگیـری روش های
سـنتی در حوزه مدیریت ریسـک نیمتواند به تنهایی تضمینی برای
مقابلـه بـا چنین رشایطی باشـد .کشـور چین به عنـوان مرکز تجارت
جهانـی در حـوزه تولید ،اولین کشـوری بود که دچـار چالش ویروس
کرونـا شـد ،و ارتباطـات اصلـی بسـیاری از زنجیـره تامیـن هـای بین
املللـی نیـز در چین قـرار داد ،به طـوری که بیـش از  200رشکت از
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کســب و کارهــا بــا ســپری کــردن دوران ابتدایــی بحــران کرونــا یــا دوران
شُ ــک ( ،)outbreak spreadبــه مرحلــه ترمیــم و ریــکاوری (steady
 )Recoveryوارد شــدند کــه شــاهد بــه کارگیــری اقداماتــی موثــر از ســوی
رشکــت هــای بــزرگ در ســطح جهــان بــرای مقابلــه بــا تغییــرات تقاضــا و
شــک هــای اقتصــادی بــوده ایــم .بــه طــور مثــال ،رشکــت خودروســازی
 SGMWچیــن در دوران کرونــا خــط تولیــد خــود را بــرای تولیــد اقــام
بهداشــتی و ماســک هــای بهداشــتی کــه از تقاضــای بیشــری برخــوردار
بودنــد ،بــه رسعــت تغییــر داد .و یــا خطــوط تولیــد رشکــت هایــی کــه از
اتوماســیون فرآینــد بهــره منــد بودند ،توانســتند تولیــدات خــود را در رشایط
تغییــر تقاضــا بیــن  5تــا  10برابــر رسیعــر انجــام دهنــد .منونــه هــای
بــارزی از ایــن مــوارد نیــز میهــن عزیزمــان در زمــان جنــگ تحمیلــی تجربــه
کــرده اســت؛ کارخانجاتــی مانند تراکتورســازی تربیــز و رشکت هپکــو اراک
بــا انجــام تغییــرات رسیــع در خــط تولیــد خــود ،تجهیــزات و ادوات جنگــی
مــورد نیــاز نیروهــای پشــتیبانی را تولیــد کردنــد.

تحلیل ریسک در حوزه بهداشت و
سالمت پرسنل و نیروی کاری
آنالیز ریسک و شناسایی نقاط پر خطر
اقدام پیشگیرانه و اصالحی
آموزش پرسنل
رصد سالمت پرسنل و خانوده هایشان

نظام کار ِ
ایمن ،الگویی
نوآورانه در حوزه تاب آوری
زنجیره ارزش پایدار

مکانیزه و اتوماسیون سازی
ایستگاه های کاری

ایجاد اکوسیستم بین تامین کنندگان

شناسایی نقاط قابل مکانیزه کردن

شناسایی تامین کنندگان مواد اولیه
و تجهیزات با قابلیت های مشابه

بهبود فرآیند تولید در ایستگاه کاری
مکانیزه سازی و کاهش نرخ نیروی کار

تهیه نقشه خوش بندی تامین
کنندگان با توانایی های مشابه

در ایــران نیــز پاندمــی کرونــا رشایطــی را بوجــود آورده اســت کــه کارآفرینان
و مدیــران ارشــد کســب و کارهــا بــرای کاهــش تهدیدهــا و بهــره گیــری از
فرصــت هــای آتــی در دوره پســاکرونا و ایجــاد ظرفیــت هــای الزم بــرای
پاســخگویی بــه تقاضــای انباشــته شــده ،بــه اســراتژی هــای تــاب آوری
زنجیــره ارزش ( )Resilient Supply Chainروی آورده انــد کــه از الگوهــای
جهانــی بــرای کاربــرد محلــی ( )Glocalizationبهــره منــد شــده انــد؛ بــه
عنــوان یکــی از مــدل هــای بومــی شــده ،میتــوان «نظــام کار ایمــن» را
معرفــی منــود کــه در قالــب یــک الگــوی کارامــد بــرای صنایــع کشــور و
نیــز بــرای حفــظ ســطح اثربخشــی فعالیــت هــای صــف و ســتاد ســازمان
شــناخته مــی شــود ،کــه بکارگیــری و پیــاده ســازی آن میتــوان اثــر منفــی
رشایــط بحــران بــر تعهــدات ارائــه شــده بــه مشــریان را تــا حد قابــل قبولی
کاهــش داد .رسفصــل هــای اصلــی نظــام کار ایمــن در حــوزه هایــی چــون
توجــه بــه وضعیــت ســامت و آمــوزش پرســنل ،تهیــه و ایجــاد اکوسیســتم و
نقشــه های خوشــه بندی از تامیــن کننــدگان دارای توانایی های مشــابه ،و
نیــز توجــه ویــژه خلــق نــوآوری در خطــوط تولیــد ،تعریــف می شــود.
بعنــوان مثــال در حــوزه تولیــد کاتالیســت بعنــوان یکــی از حلقــه هــای
زنجیــره انــرژی ،کــه بلحــاظ دانــش فنــی و تکنولــوژی تولیــد نیــز در زمــره
پیرشفتهتریــن کاالهــا شــناخته شــده و همچنیــن از لحــاظ اهمیــت بعنوان

کاالیــی اســراتژیک بــرای صنایــع شــناخته میشــود ،بحــران توقــف خــط
تولیــد باعــث ایجــاد چالــش و بحــران در صنایع مــرف کننده کاتالیســت
مــی گــردد .کــه در ایــن راســتا رشکــت نفــت و گاز رسو بــا بــه کارگیــری این
مــدل در حــوزه هــای تولیــد و ســتادی خــود توانســته اســت در طــول یــک
ســال اخیــر و از زمــان آغــاز بحــران کرونــا ،نــرخ ســامت افــراد و نــرخ خرابی
و توقــف خــط تولیــد را تحــت کنــرل خــود در آورد.

ایــن در رشایطــی بــود کــه رشکــت نفــت و گاز رسو در طــول یک ســال اخیر
و در دوران کرونــا  ،بــا موضــوع تجهیــز کارخانجــات جدیــد خــود و افزایــش
ظرفیــت تولیــد در خطــوط تولیــد خــود و هــدف گــذاری نیــل بــه ظرفیــت
اســمی تولیــد  5هــزار تــن انواع کاتالیســت هــای مــورد اســتفاده در صنایع
پرتوشــیمی ،پاالیــش و فــوالد ،و رشــد نــرخ جــذب نیــروی انســانی بــه بیش
از  %70مواجــه بــوده اســت کــه کنــرل ایــن موضوعــات را بــا حساســیت و
پیچیدگــی باالتــری مواجه ســاخته اســت.
امیــد اســت بــا موفقیــت پشــت رس گذاشــن رشایــط کنونــی و بــا بــه
کارگیــری الگوهــای کارآمــد جهانــی ،و به اشــراک گذاری تجربیــات کاری
و نــر علــوم تخصصــی در جهــت ایجــاد زبــان مشــرک میــان حلقــه هــای
زنجیــره ارزش انــرژی  ،بتوانیــم بدنــه و ســاختارهای اقتصــادی ،اجتامعی و
صنعــت خــود را در برابــر رشایــط مشــابه در آینــده مقــاوم و تضمیــن مناییم.
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سردبیر فصل نامه سرو ماندگار

شکل گیری صنعت کاتالیـست
در ایـران ،الگویـی موفق در رفع
نیازهای استراتژیک کشور
آغاز بومی سازی کاتالیست در ایران

کاتالیســت ،بعنــوان یکــی از اســراتژیک ترین کاالهــا شــناخته
می شــود کــه نقــش حیاتــی در فرآیندهــا ایفــاد میکنــد بطوریکــه نبود
آن باعــث بــروز مشــکالت فنــی ،اقتصــادی و حتــی سیاســی بــرای
صنایــع و کشــور می گــردد .ایــن محصــول بــا اهمیــت بــا تاثیــر خاص
خــود ،علــی رغــم هزینــه کــم در برابــر هزینــه کلــی فرآینــد ،دارای
فنــاوری پیرشفتــه در ســاخت بــوده کــه تولیدکننــده هــای انگشــت
شــاری در دنیا دارد .در حال حارض در بیش از  100نوع کاتالیســت
در صنایــع کشــور مــرف مــی شــود کــه نشــان از گســردگی ایــن
بــازار دارد .در ایــن گــزارش بــه چگونگــی شــکل گیــری صنعــت
کاتالیست در ایران بعنوان یک الگوی موفق خواهیم پرداخت.
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رشوع فعالیــت هــای بومــی ســازی در کشــور ،از ســال  1379از ســوی
وزارت نفــت کشــور بــا جمــع آوری مشــخصات ،رشایــط عملیاتــی واحدهای
مــرف کننــده کاتالیســت و نیــز میــزان مــرف کاتالیســت بــه طــور
ســاالنه ،و مشــخص کــردن پرمــرف تریــن و گرانرتیــن کاتالیســت هــا
آغــاز گردیــد؛ و گــزارش هایــی از پژوهشــگاهها ،بخشــهای خصوصــی و
متخصصیــن دارای تجربــه در حوزه تحقیق و توســعه کاتالیســت ،گــردآوری
شــد ،بــه طــوری کــه نخســتین قراردادهــای پژوهشــی و تحقیقاتــی حــوزه
کاتالیســت بــرای ســاخت منونــه ،و آزمایــش آنهــا در پژوهشــگاه صنعــت
نفــت جهــت تکمیــل دانــش فنــی و تجــاری ســازی آنهــا در ســال 1386
در حــوزه چهــار محصــول ،کاتالیســت ریفرمینــگ ،جــاذب اکتیوآلومینــا
و گامــا آلومینــا ،و کاتالیســت مراکــس بــه چهــار رشکــت مختلــف ایرانــی
جهــت تامیــن نیــاز  5ســاله پاالیشــگاه هــای کشــور در دوران تصــدی گری
آقــای مهنــدس نعمــت زاده در ســمت مدیرعاملــی رشکــت ملــی پاالیــش و
پخــش فـرآورده هــای نفتــی ایــران ،ســپرده شــد .کاتالیســت ریفرمینــگ
بعنــوان نخســتین کاتالیســت ایرانــی بــود کــه پــس از تکمیــل دانــش
فنــی و پشــت رسگذاشــن الزامــات اســتاندارد پژوهشــگاه صنعــت
نفــت ایــران ،در آبــان مــاه  1387توســط رشکــت نفــت و گاز رسو
تولیــد و در پرتوشــیمی شــیراز بارگــذاری شــد .ایــن آغــاز مســیری بــود
بــرای دســتیابی بــه دانــش فنــی ســاخت کاتالیســت در کشــور بطوریکــه
هــم اکنــون شــاهد تجــاری ســازی  30گریــد ،توســط رشکــت نفــت و گاز
رسو هســتیم.

بومــی ســازی کاتالیســت در نــگاه کالن و طــی دو دهــه اخیــر باعث کســب
مزایــای ارزشــمندی چــون جلوگیــری از فشــارهای تحریمــی ،شکســن
انحصــار یــک یــا چنــد تولیــد کننــده خارجــی ،ایجــاد رشایــط رقابتــی
کیفــی و قیمتــی ،عــدم وابســتگی به خــارج ،جلوگیــری از خــروج ارز ،ایجاد
اشــتغال ،افزایــش تولیــد ناخالــص ،ایجــاد تکنولــوژی هــای پیرشفتــه و
توامننــدی هــای صــادرات بــرای کشــور شــده اســت.

ســازی مــواد اولیــه مرصفــی ،توانســت عــاوه بر کاهــش قیمت کاتالیســت،
تضمینــی را بــرای رفــع دغدغــه مدیــران از بابــت دردســرس قــرار داشــن
کاتالیســت هــای زنجیــره تولیــد اوره ،آمونیــاک ،متانــول ،اتیلــن و اولفیــن
در صنایــع پرتوشــیمی ،کاتالیســت هــای فرآینــد تولیــد گاز هیــدروژن در
صنایــع پاالیشــگاهی و کاتالیســت هــای مرصفــی در تولیــد آهن اســفنجی
بــه ارمغــان آورد.

مزایای ایجاد شده برای کشور از بابت بومی سازی کاتالیست

تولیدات و زمینه های فعالیت رشکت نفت و گاز رسو

شکسنت انحصار یک یا چند تولید کننده خارجی

کاتالیست های فرآیند اوره و آمونیاک در صنایع پرتوشیمی

عدم وابستگی به خارج

کالیست های فرآیند گاز هیدروژن در صنایع پاالیشگاهی

جلوگیری از فشارهای تحریمی

ایجاد رشایط رقابتی کیفی و قیمتی
جلوگیری از خروج ارز
ایجاد اشتغال

افزایش تولید ناخالص

ایجاد تکنولوژی های پیرشفته و توامنندی های صادرات

کاتالیست های فرآیند متانول در صنایع پرتوشیمی

کاتالیست فرآیند تولید گاز اتلین در صنایع پرتوشیمی

کاتالیست های فرآیند احیا مستقیم آهن در صنایع فوالد

کاتالیست های فرآیند فرمالدهید در صنایع پایین دستی

استحصال نیکل از باطله معادن و کاتالیست های مستعمل
مجهزترین مرکز تحقیقاتی در صنعت کاتالیست

ایــران بــه واســطه در اختیــار داشــن منابــع نفــت و گاز فراوانــی کــه دارد،
از مجتمع هــای پرتوشــیمی ،پاالیشــی و فــوالد فراوانــی برخــوردار اســت
کــه خــود باعــث تبدیــل شــدن کشــورمان بــه یکــی از قطــب هــای مــرف
کاتالیســت در جهــان شــده اســت .در همچیــن بــازار جذابــی ،پذیــرش
رقیــب بــا مقاومــت و ابتــکار عمل هایــی از ســوی تامیــن کننــده هــای
قبلــی روبــرو خواهــد بــود .در بــازار فــروش کاتالیســت ایــران نیــز به واســطه
فعالیــت بیــش از  50ســاله رشکــت هــای خارجــی از کشــورهایی چــون
دامنــارک ،آملــان ،انگلیــس ،هنــد ،امریــکا عالقــه ای بــه ازدســت دادن
ایــن بــازار جــذاب نداشــتند .از ایــرو رشکــت هــای خارجــی بــا اعــال
فشــارهایی چــون دمپینــگ قیمــت ،عــدم همــکاری و اعــال فشــار در
تحویــل ســایر کاتالیســتهایی کــه تولیــد داخــل منــی شــد ،صنایــع کشــور
را تحــت فشــار قــرار مــی دانــد .در چنیــن رشایطــی رشکــت نفــت وگاز
رسو بــا افزایــش ســبد محصــوالت خــود ،افزایــش ظرفیــت تولیــد و داخلــی
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مزایی ایجاد شده از بومی سازی کاتالیست برای کشور در حوزه
سیاست هایکالن

از انحصار تا شکوفایی

بــازار کاتالیســت ایــران تــا قبــل از ظهــور رشکــت نفــت و گاز رسو
در باشــگاه کاتالیســت ســازان جهــان ،بســیار انحصــاری بــود و ایــن
انحصــار باعــث میشــد کــه رشکــت هــای خارجــی قیمــت هــای
دلخــواه و باالیــی را بــه صنایــع کشــور ارائــه دهنــد ،کــه تحویــل کاال
نیــز همــراه بــا درخواســت پیــش پرداخــت هــای  %100بــدون ارائــه
ضامنــت الزم ،همــراه بــوده کــه صنایــع کشــور را در حــد باالیــی بــا
فشــارهای مالــی و ریســک هــای شــدیدی مواجــه میســاخت .در
کنــار ایــن مــوارد ،ارائــه خدمــات پــس از فــروش ،خدمــات فنــی و
مهندســی و یــا آموزشــی در حــوزه کاتالیســت نیــز در پاییــن تریــن
ســطح ممکــن قــرار داشــت.

امــا ایــن وضعیــت تامیــن کاال و ارائــه خدمــات مهندســی در حــوزه
کاالیــی اســراتژیک در صنعــت نفــت و ســایرصنایع مــادر ،بــا روی
کارآمــدن رشکــت نفــت و گاز رسو دســتخوش تغییــر شــد .اگــر
بخواهیــم تقســیم بنــدی از ایــن تغییــرات در دو ســطح مدیریتــی
و کارشناســی داشــته باشــیم ،می تــوان ایجــاد منافعــی چــون،
رفــع انحصــار و ایجــاد رقابــت در تولیــد کاتالیســت ،رقابتــی شــدن
قیمت هــا و کســب ســود بیشــر بــرای صنایــع مرصف کننــده
کاتالیســت ،دریافــت پیــش پرداخــت معقول ،تســلط بــر تحریم های
غیــر منطقــی ،رصفــه جویــی در هزینــه ارزی ،کاهــش ریســک هــای
اســراتژیک خریــد خارجــی ،افزایــش قــدرت چانــه زنــی تامیــن
کننــده را بعنــوان تغییــرات مثبــت ایجادشــده در ســطح مدیریتــی
و نیــز مزیــت هــای ایجــاد شــده ای چــون ســطح دسرتســی
بیشــر بــه متخصصیــن حــوزه کاتالیســت در رشایــط فورســاژور،
پاســخگویی در مســائل کیفــی کاتالیســت ،ارائــه خدمــات پــس از
فــروش ،افزایــش کارایــی و بهبــود عملکــرد اپراتــور در بهــره بــرداری
از کاتالیســت و کاهــش هزینــه هــای مالــی و غیــر مالــی در خریــد
کاتالیســت را بعنــوان تغییــرات حاصــل شــده در حــوزه تخصصــی و
کارشناســی نــام بــرد.
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خروج انحصاری و ایجاد رقابت در تولید کاتالیست

رقابتی شدن قیمت ها و کسب سود بیشرت برای صنایع مرصف کننده
کاتالیست
دریافت پیش پرداخت معقول در قبال اخذ ضامنت الزم
تسلط بر تحریم های غیر منطقی
رصفه جویی در هزینه ارزی

کاهش ریسک های اسرتاتژیک خرید خارجی
افزایش قدرت چانه زنی تامین کننده

مزایی ایجاد شده از بومی سازی کاتالیست برای کشور در حوزه
تخصصیوکارشناسی
افزایش سطح دسرتسی به متخصصین حوزه کاتالیست
ارائه خدمات پس از فروش

افزایش کارایی و بهبود عملکرد اپراتور در بهره برداری از کاتالیست
کاهش هزینه های مالی و غیر مالی خرید کاتالیست
رصفه جویی در هزینه ارزی

کاهش ریسک های اسرتاتژیک خرید خارجی
افتتاح نخسـتین کارخانه تولید
کاتالیسـت ایـران با حضـور وزیر
محرتم صنعـت 1389 -

خدمات فنی و مهندسی رشکت نفت و گاز رسو در حوزه کاتالیست

چالش های پیرشو

بومــی ســازی صنعــت کاتالیســت در ایــران ،یکــی از منونــه هــای موفــق
در حــوزه اقتصادمقاومتــی شــناخته میشــود کــه در دوران رضورت ،صنایــع
کشــور از مثــرات ایــن اقــدام ملــی بهــره منــد میشــوند .امــا هــر صنعــت
نوینــی در ابتــدای عمــر ســازمانی خــود بــا چالــش هــا و تهدیدهایــی روبرو
می شــود کــه می توانــد آنــرا بــا مشــکالت بزرگــی روبــرو ســازد ،صنعــت
کاتالیســت کشــور نیــز در ایــن حــوزه بــا مــواردی چــون عــدم وجــود
خودبــاوری در برخــی از مدیــران مــرف کننــده نســبت بــه توانایــی هــای
متخصصــان داخلــی ،مشــکالت قانونــی در حامیــت از حق ثبت اخــراع و
محرمانگــی دانــش فنــی ،دامپینــگ قیمتــی رقبــای خارجی بــرای حفظ و
افزایــش ســهم بــازار روبــرو بوده اســت .بعنــوان مثــال در رابطــه با دمپینگ
قیمتــی ،بــا ظهــور رشکــت نفــت و گاز رسو ،قیمــت کاتالیســت هایــی کــه
رشکــت نفــت و گاز رسو آنهــا را تولید میکرد ،از ســوی رشکــت های خارجی
بعضــا بــه نیــم کاهــش پیــدا کــرد کــه حتــی ایــن رشکــت هــا ،بــا اعــال
فشــار در فــروش ســایر کاتالیســت هایــی کــه رشکــت رسو تولیــد منیکــرد،
فــروش کاتالیســت را بــه رشط خریــد متــام محصــوالت اعــام میکردنــد!

ارائه پروفایل شارژ بهینه با توجه به رشایط عملیاتی

ارائه ،بررسی و اصالح رویه های راه اندازی ،رسویس نرمال و توقف واحد
ارائه مشاوره و خدمات نظارت کامل بر فرآیند بارگذاری کاتالیست

حضور مناینده جهت ارائه مشاوره در راه اندازی واحد پس از بارگذاری

ارزیابی عملکرد واحد و کاتالیست و ارائه راهکارهای افزایش ظرفیت و راندمان
ارائه مشاوره فنی در زمان توقف و تخلیه کاتالیست
تخمین عمر باقیامنده کاتالیست

برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی برای پرسنل فنی و عملیاتی مشرتیان

ارائه خدمات آزمایشگاهی در ارتباط با کاتالیست و جاذب های مورد استفاده مشرتیان

اسرتاتژی های رقابتی تولیدکننده داخلی

همزمــان بــا تحــت تاثیــر قــرار گرفــن بــازار کاتالیســت ایــران بــا فعالیــت
رشکــت نفــت و گاز رسو ،ایــن رشکــت اســراتژی هــای فعالیــت خــود
را بــرای مقابلــه بــا واکنــش هــای رشکــت هــای خارجــی کــه ســعی بــر
حــذف کــردن رشکــت ایرانــی داشــتند تغییــر داد ،بــه طــوری کــه بــا
ایجــاد مزیت هــای رقابتــی در تولیــد محصولــی بــا مشــخصات کیفــی
باالتــر ،و بهبــود خدمــات پــس از فــروش ،و نیــز کاهــش قیمــت متــام
شــده محصــوالت تولیــدی از طریــق داخلــی ســازی منابــع تهیــه مــواد
اولیــه ،اتوماســیون ســازی خطــوط تولیــد ،افزایــش ظرفیــت تولیــد و
کاهــش هزینــه هــای رسبــار ،تغییــر تکنولــوژی تولیــد و فرموالســیون
هــای تولیــد کاتالیســت و نیــز توســعه ســبد محصــوالت خــود توانســته
اســت اثــر دمپینــگ و تــاش هــای رشکــت هــای ســابق فعــال در بــازار
ایــران را تــا حــد باالیــی خنثــی منایــد .امــا همچنــان نیــاز بــه پــر رنگ تــر
شــدن ســهم حامیــت دولــت و رشکت هــای مرصف کننــده می باشــد.

SARV
Oil & Gas

I N D U S T R I E S D E V E L O P M E N T CO.

افتتاح خط تولیدجدید کاتالیست های
همرسـوبی شــرکت نفــت و گــاز ســرو
با حضـور معاون محرتم علمی و فناوری
ریاست جمهوری 1395 -
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مشــارکت رشکــت هــای مــرف کننــده در بومــی
ســازی کاتالیســت بــه پشــتوانه اعتــاد ایجاد شــده

رشکــت نفــت و گاز رسو بــا اثبــات توامننــدی هــای
خــود در تولیــد ،تعــداد قابــل توجهــی کاتالیســت
و بارگــذاری آنهــا در مجتمــع هــای صنعتــی ،و اخــذ
گواهــی هــای فنــی عملکــرد اســتفاده از کاتالیســت
داخلــی ،توانســت خــود را بعنــوان بازوی مســتحکمی
بــرای صنایــع مــرف کننــده کشــور معرفــی منایــد.
بــا حفــظ کیفیــت  ،ارائــه خدمــات و مزیــت هــای ذکــر
شــده در بــاال ،بســری فراهم شــد تــا صنایع کشــور از
محصــوالت رشکــت نفــت و گاز رسو اســتقبال منایند.
امــا باتوجــه بــه گســردگی مــرف کاتالیســت در
صنایــع کشــور ،برخــی از رشکــت هــای مــرف کننده
کاتالیســت بــا قرارگرفــن در کنــار رشکــت نفــت و گاز
رسو پــروژه هــای داخلــی ســازی کاتالیســت را تعریــف
منودنــد .ایــن اقدامــات ارزشــمند باعــث ترسیــع در
بومــی ســازی کاتالیســت هــای خــاص صنایــع کشــور
گردیــد .در ایــن مســیر رشکــت نفــت و گاز رسو بــا
تقویــت بدنــه تیــم تحقیقاتــی و پژوهشــی خــود و نیــز
تجهیــز آزمایشــگاه های حوزه کاتالیســت ،نرخ تبدیل
'تعریــف پــروژه' بــه 'تکنولوژی ســاخت کاتالیســت' در
صنعــت را بــه زیــر ســه ســال کاهــش دهــد.
ایــن تجربیــات موفــق نشــان داد کــه بــا حامیــت هــای
ســازنده ،و نــه حامیــت هــای گلخانــهای ،میتــوان
محصــوالت اســراتژیک کشــور را بــا موفقیــت بومــی
ســازی منــود .کــه از اقدامــات انجــام شــده در حــوزه
صنعــت نویــن کاتالیســت نیــز بــه عنــوان الگویــی
یادگیرنــده بــرای توســعه صنایــع یــاد میشــود.
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باهم ،و برای ساخت ایرانی رسبلند

هــم اکنــون رشکــت نفــت و گاز رسو توانســته اســت
نیــاز کاتالیســت  ۱۷مجتمــع پرتوشــیمی14 ،
مجتمــع فــوالد و  8مجتمــع پاالیــش نفــت کشــور را
بــا تولیــدات خــود برطــرف منایــد .بــا تولیــد و تجــاری
ســازی کاتالیســت هــای هیدروژناســیون اســتیلن
(مــورد اســتفاده در فرآینــد تولیــد گاز اتیلــن صنایــع
پرتوشــیمی) و کاتالیســت ســنتز فرمالدهیــد (مــورد
اســتفاده در صنایــع پاییــن دســتی پرتوشــیمی) ،
ســبد محصــوالت اســراتژیک کاتالیســت را بــه بیش
از  ۳۰گریــد کاتالیســت افزایــش دهــد .بــه طــوری
کــه حــوزه هــای فعالیــت رشکــت نفــت و گاز رسو
شــامل تولیــد کاتالیســت هــای فرآینــد متانــول  ،اوره
و آمونیــاک و تولیــد گاز اتلیــن در صنایــع پرتوشــیمی
و نیــز تولیــد کالیســت هــای فرآینــد گاز هیــدروژن در
صنایــع پاالیشــگاهی ،تولیــد کاتالیســت هــای فرآیند
احیــا مســتقیم آهــن در صنایــع فــوالد و نیــز تولیــد
کاتالیســت هــای فرآیند تولیــد فرمالدهیــد در صنایع
پایین دســتی می باشــد که اســتحصال کاتالیســت از
باطلــه معــادن و کاتالیســت های مســتعمل و نیــز ارائه
دهنــده خدمــات آزمایشــگاهی در حــوزه کاتالیســت
بعنــوان ســایر خدمــات و توامننــدی هــای ایــن رشکــت
دانــش بنیــان شــناخته میشــود.

رشکــت نفــت و گاز رسو بعنــوان رشکتــی دانــش بنیان
و پیــرو درحــوزه تولیــد کاتالیســت بــرای صنایــع
کشــور ،از ســال  1383فعالیــت خــود را آغــاز منــوده
اســت کــه تولیــدات ایــن رشکــت باعــث شــده اســت
تــا ایــران بــه جمــع کشــورهای تولیدکننــده مطــرح
کاتالیســت در جهــان اضافــه شــود.

انجمن تولیدکنندگانجاذب و کاتالیست ایران

تکمیلچرخهکاتالیستهایزنجیرهمتاتولدرکشور

انجمــن تولیدکننــدگان کاتالیســت و جــاذب ایــران در
ســال  1380تاســیس مــی شــود کــه در حــال حــارض 17
رشکــت تولیدکننــده جــاذب و کاتالیســت در ایــن انجمــن
عضــو هســتند و دبیر انجمــن آقای مهنــدس میرمحمدی،
از بازنشســتگان وزارت نفــت و معــاون اســبق رشکــت ملــی
پاالیــش پخــش و از نخســتین حامیان صنعت کاتالیســت
در ایــران مــی باشــد.

در ســال  1398بــا بارگــذاری صنعتــی کاتالیســت ســنتز
متانــول در پرتوشــیمی شــیراز ،چرخــه کاتالیســت هــای
فرآینــد تولیــد متانــول در کشــور بــه صــورت کامــل تکمیل
گردیــد .تاییدیــه عملکرد این محصول توســط پرتوشــیمی
شــیراز در نخســتین هامیــش بومــی ســازی کاتالیســت در
صنایــع پرتوشــیمی و پاالیــش  CLPC2002بــه رشکــت
نفــت و گاز رسو اهــدا شــد.

کاتالیست؟!

سهم از بازار

کاتالیســت یــا کاتالیــزور مــاده ای اســت کــه بــه عنــوان
تســهیل کننده ترسیع دهنــده واکنش شــناخته میشــود.
بــه نوعــی اگــر کاتالیســت در فرآیندهــای شــیمیایی
نباشــد ،تولیــد محصــوالت چــون متانــول ،آمونیــاک و
محصوالتــی کــه بیشــر جنبــه صادراتــی دارنــد ،عمــا
امــکان پذیــر نخواهــد بــود یــا رصفــه اقتصــادی نخواهــد
داشــت .کاتالیســت بــا کاهــش مــرف انــرژی  ،باعــث
تولیــد اقتصــادی شــده و زمــان تولیــد محصــوالت را در
فرآیندهــا بــه لحــاظ ترمودینامیکــی کاهــش میدهــد.

نفــت وگاز رسو بیــش از  50درصــد بــازار کاتالیســت هــای
صنایــع فــوالدی و بیــش از  85درصــد از بــازار کاتالیســت
هــای گاز ســنتز در صنایــع پرتوشــیمی و پاالیشــی را در
اختیــار دارد.
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در ســال  Percival Norton Johnson ،1817رشکتــش را با رسمایهگذاری
 150پونــد تأســیس کــرد کــه ایــن مبلــغ معــادل  15هــزار پونــد امــروزی
اســت .اول ژانویــه  1817روزی بســیار بــزرگ و خــاص بــرای جانســون بــود
چــرا کــه در ایــن تاریــخ هــم متولــد شــد ،هــم ازدواج کــرد ،هــم رشکــت خود
را جهــت آزمایــش و تخلیــص فلــزات گرانبهــا تأســیس منود!

تــاش جانســون ،باعــث شــهرت و اعتبــار وی شــد ،بــه حــدی کــه رشکتــش
تــا ســال  1852بــه عنــوان مرجــع رســمی Bank of Englandو بــه عنــوان
تأمینکننــده اصلــی فلــزات گرانبهــا و ســنجش عیــار فلــزات گرانبهــا بــه
رســمیت شــناخته شــد و ایــن خــود عاملــی مهــم در پیرشفت انگلســتان در
حــوزه گســرش تجــارت و همچنیــن توســعه کاربریهــای فلــزات گرانبهــا
در رسارس جهــان شــد .ایــن در حالــی اتفــاق میافتــاد کــه تنهــا  35ســال
از عمــر رشکــت  JMگذشــته بــود کــه توانســت جایگاه خــودش را بــه عنوان
قلــب تپنــده بانــک انگلســتان بــه دســت آورد.
رشکــت  Johnson Mattheyبعنــوان یکــی از بزرگرتیــن رشکــت
هــای فعــال در حــوزه تکنولــوژی و کاتالیســت شــناخته میشــود کــه
ازحــدود  200ســال پیــش ،در ســال  1817میــادی بــا هــدف
ایجــاد آزمایشــگاه ســنجش خلــوص فلــزات گرانبهــا فعالیتــش را آغاز
منــود و در حــال حــارض بــه عنــوان یکــی از رشکتهــای پیــرو در
حــوزه فنــاوری مــواد پیرشفتــه از جملــه کاتالیسـتها ،سیســتمهای
کنــرل و کاهــش آلودگــی محیط زیســت و اســتفاده بهینــه از منابع
طبیعــی ،فلــزات گرانبهــا ،مــواد الکرتونیکــی ،مــواد شــیمیایی ویــژه
داروها و تجهیزات درمانی است.
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از شاگردی تا رشاکت

در ســال  George Matthey ،1838در حالــی بــه رشکــت پیوســت کــه
فقــط  13ســال ســن داشــت! متــی ،جانســون را ترغیــب کــرد کــه برخــی
محصــوالت از فلــزات گرانبهــا را در منایشــگاه  Great Exhibitionلنــدن
بــه معــرض منایــش بگــذارد .وی همچنیــن موفــق شــد از طریــق توافــق
مســتقیم بــا صاحبــان یــک معــدن در کوههــای اورال روســیه (منبــع تــازه
کشــف شــده در آن زمــان) ،ذخایــر ارزشــمندی از پالتیــن را تأمیــن کنــد.
بــه پــاس ایــن خدمــات جانســون در ســال  ۱۸۵۱جــورج متــی را رشیــک
خــود منــود ،و نــام رشکــت بــه جانســون و متــی و بعدهــا بــه جانســون متــی
تغییــر یافــت.

فارادی و JM

اولیــن آلیــاژ فــوالد تولیــد شــده جهــان در کارگاه خانگــی جانســون بــود کــه از
میــزان ســختی قابــل توجهــی برخــوردار بــوده اســت .دانشــمند «مایــکل فــارادی»
از عملکــرد رشکــت  JMتحــت تأثیــر زیــادی قــرار گرفــت بــه طــوری کــه در ســال
 1849فــارادی بــه همــراه دیگــر اعضــای انجمــن ســلطنتی بریتانیــا درخواســت
جانســون بــرای عضویــت در ایــن حلقــه پرنفــوذ حکومتــی را تأییــد کردنــد و عمـاً
رشکــت  JMوارد باشــگاه قــدرت و سیاســت در انگلســتان شــد.
جانســون متــی بــا تحقیقــات گســرده ای کــه بــر روی فلز پالتیــن داشــت ،بعنوان
نخســتین رشکــت و افــراد بودنــد کــه کاربریهای فلــز پالتین را بــه صنعت معرفی
منونــد .یکــی از مهمتریــن مــوارد ،تدویــن و تهیــه اســتانداردهای بیناملللــی مــر
و کیلوگــرم بــر اســاس پالتینهــای ایــن رشکــت بــود کــه در ســال  1874از ســوی
کمیســیون بیناملللــی  Metricتعییــن گشــت و عمــا  JMتــا مدتهــا بــه عنــوان
تنهــا مرجــع تولیــد «مــر اســتاندارد» و «کیلوگــرم اســتاندارد» از آلیــاژ ایریدیــوم
پالتیــن در جهــان شــناخته میشــد .ایــن اســتاندارد مرجــع کــه از  ۹۰درصــد
پالتیــن و  ۱۰درصــد ایریدیــم ســاخته شــده اســت ،از آن تاریــخ تــا کنــون در اداره
بیناملللــی اوزان و مقیاسهــا نگــه داری مــی گــردد.

محافظت از ملت!
پاالیشگاه فلزات جانسون متی
در  ،Brimsdownانگلســتان.

اولین سیلندر واحد استاندارد
وزن که در رشکت جانسون
متی ساخته و تولید شد.

هر خط کش واحد استاندارد مرت
به شکل  Xساخته می شد تا دوام
و استحکام بیشرتی پیدا کند.

در طــول جنــگ جهانــی اول ،فلــزات و مــواد اولیــه ،عنــارص حیاتــی بودنــد کــه
تأمیــن آنهــا نیــز بســیار دشــوار بــود امــا در انگلســتان ،رشکــت JMجانســون
متــی ،در ســال  1911بــا رشکــت نیکــوالی پاودینســکی روســیه قــراردادی منعقد
کــرد کــه طــی آن بــه جانســون متــی ایــن حــق داده شــد کــه در ازای ســاخت
یــک پاالیشــگاه کوچــک بــرای آن معــدن ،میــزان قابــل توجهــی از ســنگ معــدن
پالتیــن آن را اســتخراج و بــه کشــور انگلســتان بــرد.

فلــز پالتیــن بــه عنــوان یــک کاتالیســت مهــم بــرای تولیــد مــواد منفجــره TNT
کــه در جنــگ فاکتــوری بســیار کلیــدی بــود ،بــه کار میرفــت ،لــذا وزارت جنــگ
انگلســتان و متفقیــن از طریــق ایــن رشکــت نیــاز خــود را بــه کاتالیســت پالتیــن
جهــت ســاخت اســید ســولفوریک بــرای تولیــد مــواد منفجــره و همچنیــن پــودر
منیزیــم بــرای ســاخنت مببهــای آتـشزا و پرتــاب از هواپیامهــا ،مرتفــع کردنــد.
(ادامه مطلب در شامره بعدی) با ما در شامره بعدی نرشیه همراه باشید!
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مدیر واحد احیای شرکت فوالد خوزستان

نقـش بومـیسـازی کاتالیـست در
تولیـد داخلـی
بــه لحــاظ تاریخــی ،رشوع عملیــات احــداث مجتمــع اولیــه رشکــت
فــوالد خوزســتان بــه ســال  1353برمیگــردد امــا عمــده عملیــات نصــب،
تکمیــل و راهانــدازی واحدهــا و همچنیــن موفقیتهــای به دســت آمــده در
جریــان رســیدن بــه ظرفیــت اولیه و توســعه تولیــد در رشکت را بایــد مرهون
همــت بلنــد و تــوان فنــی چشــمگیر و تــاش یکپارچــه مدیــران و کارکنــان
رشکــت پــس از پیــروزی انقــاب اســامی و دوران جنگ تحمیلی دانســت.
مــردان و زنــان تالشــگری کــه ایــن مجتمــع عظیــم فــوالدی را بــدون ســابقه
قبلــی بــه لحــاظ وســعت و پیچیدگــی فنــاوری ،در طــول  10ســال در
سختترین رشایط به بهرهبرداری رساندند.

مــن فــوق بخشــی از گفتههــای مهنــدس حســین تقــی کهــزاد ،مدیــر
واحــد احیــای رشکــت فــوالد خوزســتان اســت .رشکــت فــوالد خوزســتان بــه
عنــوان یکــی از رشکــت هــای پیــرو در صنعــت کشــور شــناخته میشــود
کــه بخــش بزرگــی از مــواد مرصفــی و تجهیــزات مــورد نیــاز صنعــت فــوالد را
بومــی ســازی منــوده اســت .ایشــان در ایــن مقالــه در کنــار رشح تاریخچــه
صنعــت فــوالد و مجتمــع فــوالد خوزســتان ،بــه آنچــه کــه در مســیر بومــی
ســازی و خودکفایــی مــواد اولیــه و تجهیــزات در ایــن مجتمــع بــه مثــر
نشســته اســت ،پرداختــه انــد.
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صنعت فوالد رد اریان

تـالش دولـت و بدعهـدی اروپایـی هـا

در ســال  1927میــادی 1306( ،هجــری شمســی) ،طرحــی بــرای
تاســیس یــک مجتمــع ذوب بــه منظــور تولیــد ریــل هــای مــورد نیــاز کشــور
پــی ریــزی شــد .یــک متخصــص آملانــی بــرای تهیــه طــرح امــکان ســنجی
ایــن پــروژه اســتخدام شــد .معــدن ســنگ آهنــی در اطــراف ســمنان پیــدا
شــده بــود ولــی هیــچ معــدن زغــال ســنگی در اطــراف آن وجــود نداشــت.
احــداث ایــن کارخانــه وابســته بــه معــدن زغــال ســنگ شمشــک بــود
کــه تقریبــا  100مایــل دورتــر قــرار داشــت .ازیــرو تنهــا راه باقــی مانــده،
احــداث یــک مســیر راه آهــن بیــن معــدن زغــال ســنگ و محــل کارخانــه
بــود .البتــه ایــن نگرانــی هــم وجــود داشــت کــه در صــورت اســتفاده از
متــام ظرفیــت ،ذخایــر معــدن ســمنان در عــرض  15ســال متــام شــود!
بــه همیــن خاطــر ایــن پــروژه در حــدود  20ســال متوقــف شــد ولــی بــه
فراموشــی ســپرده نشــد .در ســال  1938میــادی ،توافقــی بیــن ایــران و
کنرسســیوم آملــان (دماگ-کــراپ) بــرای بــرای اشــتغال  1200و ســاخت
دو کــوره بلنــد بــا ظرفیــت تولیــد روزانــه  150تــن و احــداث یــک کارخانــه
تولیــد فــوالد ،یــک خــط نورد،یــک واحــد کشــش ســیم ،یــک واحــد ریختــه
گــری ،یــک کارگاه آهــن فرفوژه،یــک خردکننــده زغال ســنگ ،یــک نیروگاه
و چنــد مجتمــع صنعتــی فرعــی ماننــد :یــک کارخانــه آهــک ،یــک کارخانه
آمونیــاک و بنزوئیــل و یــک کارگاه تقطیــر قطــران منعقــد شــد .پیرشفــت
مطالعــات پــروژه تــا انتخــاب محــل حداث پــروژه و احــداث ســاختامن های
اداری ادامــه پیــدا کــرد امــا بــا حملــه متفقیــن در ســال  1941بــه ایــران،
رابطــه کشــور بــا آملــان قطــع شــد و ایــن یعنــی مــرگ پــروژه .در حیــن
جنــگ جهانــی دوم تعــدادی از تجهیــزات خریــداری شــده در مســیر آبــی
قــرار داشــت کــه بــه تــرف متفقیــن درآمــد و مابقــی آنهــا در آملــان زنــگ
زد .ســاختامن هــای نیمــه متــام در کــرج نیــز ویــران شــدند.

بــا پایــان جنــگ جهانــی دوم دولــت قصــد تکمیــل کارخانــه کــرج
(بــه دلیــل در دســرس بــودن زغــال ســنگ) را بــرای تولیــد ریــل راه
آهــن  ،تیرآهــن و ورقــه هــای آهنــی داشــت .از آن زمــان بــه بعــد در
ایــران دربــاره صنعــت فــوالد بیشــر گفتــه شــد .متایــل دولــت بــرای
تاســیس یــک کارخانــه فــوالد ادامــه داشــت امــا مشــاوران خارجــی
خــاف ایــن گــزارش را توصیــه مــی کردنــد 25 .گــروه مختلــف از
مشــاوران خارجــی گــزارش داده بودنــد کــه احــداث کارخانــه فــوالد
در ایــران عملــی منــی باشــد .اگرچــه در ســال  1952گــروه کــراپ با
تکــرار قــرارداد بــرای ســاخت کارخانــه فــوالد موافــق بــود ،ولــی بانک
جهانــی تامیــن مالــی پــروژه را نپذیرفــت .در ســال  1961گــروه
مهندســی قیــر در لنــدن پروپزالــی بــرای تاســیس یــک کارخانــه
فــوالد در کــرج تهیــه کــرد ولــی بانــک جهانــی تامیــن مالــی آن را
نپذیرفــت و ایــن پــروژه نیــز کنــار گذاشــته شــد.
البتـه بایـد ایـن نکتـه را متذکـر شـد کـه عـدم تامیـن
مالـی پـروژه هـای تولیـد فـوالد در ایـران بـه
دلیل مسـائل فنی نبود  ،بلکه بهدلیل
فشـارهای سیاسـی کشـورهای
اروپایـی و آمریـکا بـود که به شـدت
با شـکلگیری صنعت فوالد
در ایـران مخالـف
بودنـد.
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روسیه در نقش ناجی  -اولین تولید چدن در ایران شکل میگیرد!

دهــه چهــل شمســی دولــت وقــت کــه از کشــورهای اروپایــی نــا امیــد
شــده بــود بــا روس هــا وارد معاملــه شــد و بدیــن ترتیــب پایــه و اســاس
آینــده فوالدســازی ایــران بــا امضــا قــراردادی بیــن رشکــت  USSRو
رشکــت ملــی فــوالد ایــران در ســال  1965بــرای تاســیس یــک کارخانــه
فــوالد در اصفهــان پایــه گــذاری شــد .بازپرداخــت وام و تامیــن مالــی
صــورت گرفتــه نیــز از طریــق تحویــل گاز طبیعــی از ایــران بــه اتحــاد
جامهیــر شــوروی انجــام شــد .ایــن کارخانــه شــامل چهــار واحــد تولیــد
فــوالد بــا اســتفاده از تکنولــوژی فراینــد کــوره بلنــد بــا ظرفیــت تولیــد
 550،000تــن در ســال بــود .مجتمــع فــوالد اصفهــان (فــوالد آریامهــر)
کــه اکنــون رشکــت ذوب آهــن اصفهــان نامیــده میشــود بــا موفقیــت
راه انــدازی و واحــد چــدن مجتمــع بعنــوان نخســتین واحــد تولیــدی
صنعــت فــوالد ایــران در ســال  1971بــه بهــره بــرداری رســید.
البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه قبــل از ایجــاد ذوب آهــن  ،يــك کارخانــه
نــورد بــرای توليــد فوالدهــاي ســاختامين توســط بخــش خصوصــی بــه
نــام گــروه صنايــع مــي فــوالد ايــران ( )INSIGدر اهــواز تاســیس شــده
بــود  .ایــن کارخانــه بــا واردات محصــوالت نیمــه متــام و انجــام عملیــات
نــورد بــر روی آنهــا  ،محصــوالت خــود را بــه بــازار عرضــه مــی کــرد.

مجتمع فوالد خوزستان ،رویش باورها و افکار تعالی

پــروژه طــرح مجتمــع فــوالد خوزســتان ،در ابتــدا شــامل یــک چرخــه
کامــل تولیــد فــوالد ،از ســنگ آهــن تــا شــمش بــود کــه در زمینــی بــه
مســاحت ســه کیلومــر مربــع احــداث میشــد .طراحــی بــه گون ـهای
بــود کــه در ایــن پــروژه ،ابتــدا پــودر ســنگ آهــن بــه گندلــه تبدیل شــده
و در واحدهــای احیــای مســتقیم بــا اســتفاده از گاز احیاکننــده حاصل
از شکســت گاز طبیعــی (گاز ســنتز) ،بــه آهــن اســفنجی تبدیل شــود..
در مرحلــه بعــد ،آهــن اســفنجی بدســت آمــده ،راهــی کورههــای قــوس
الکرتیکــی شــده تــا پــس از تهیــه مــذاب و آالیــش ،بــه روش ریختهگری
مــداوم در مقاطــع بلــوم و اســلب ریختهگــری گــردد .بدیــن منظــور
مذاکراتــی فیمابیــن رشکــت ملــی صنایــع فــوالد ایــران و رشکتهــای
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متعــدد بیناملللــی در اوایــل ســال  1351صــورت گرفــت کــه بــه عقــد
قراردادهایــی نیــز منجــر شــد.

بر اساس توافقات حاصله ،قرار بود در این مجتمع ،تاسیساتی
به رشح ذیل احداث گردد:
دو واحـد گندلهسـازی بـا مجمـوع ظرفیـت تولیـد  5میلیـون تـن
گندلـه درسـال

یـک کـوره احیـای مسـتقیم بـه روش پروفر بـه ظرفیت تولیـد 330
هـزار تـن آهـن اسـفنجی (بریکـت گرم) در سـال

سـه مـادول احیـای مسـتقیم میدرکـس بـا مجمـوع ظرفیـت تولید
سـاالنه یـک میلیـون و  200هـزار تـن آهـن اسـفنجی
یـک واحـد احیای مسـتقیم بـه روش  H.Y.Lبه ظرفیـت تولید یک
میلیـون تن در سـال

 6کـوره قـوس الکرتیکی  180تنی بـرای تولید یک میلیون و 650
هـزار تن مذاب در سـال

یـک ماشـین  6خـط ریختهگـری بلـوم و دو ماشـین دوخطـه
ریختهگـری اسـلب بـرای ریختهگـری و تولید نهایی یـک میلیون و
 550هـزار تـن شـمش فـوالد در سـال

تصفیه خانه آب ،کارخانه اکسـیژن ،پسـتهای برق ،سیستم حمل
مواد و دیگر تاسیسات جنبی.

در ایــن طــرح پیشبینــی شــده بــود کــه از  2میلیــون و  530هــزار تــن
آهــن اســفنجی و بریکــت تولیــد شــده در واحدهــای احیــای مســتقیم،
حــدود  2میلیــون تــن آن جهــت مــرف در فوالدســازی و مابقــی بــرای
فــروش عرضــه گــردد .برنامــه راهانــدازی ایــن تاسیســات نیــز طــی ســه
فــاز جداگانــه طراحــی شــده بــود کــه بــر اســاس آن در نهایــت ظرفیــت
اســمی کارخانــه بــه میــزان یــک میلیــون و  550هــزار تــن شــمش طــی
یــک دوره دوســاله تحقــق مییافــت .عملیــات زیرســازی و بــه طــور
همزمــان خریــد و حمــل تجهیــزات کارخانــه بــرای نصــب واحدهــای
مختلــف از ســال  1353شمســی آغــاز گشــت و بــا مشــارکت بیــش از

 70رشکــت بیناملللــی خارجــی و  30رشکــت داخلــی در قالــب پیامنــکار
و ناظــر و مشــاور ،تــا نیمــه دوم ســال دوم ســال  1357ادامــه یافــت.
پیرشفــت فیزیکــی کل پــروژه تــا آن زمــان حــدود  50درصــد اعــام شــده
بــود و از آن تاریــخ تــا پایــان نیمــه اول ســال  1360بــه دلیــل تحــوالت
انقــاب اســامی در کشــور و رشایــط جنــگ تحمیلــی ،دوران توقــف کار
پیــش آمــد.

پــس از ایــن دوران و عــزم جــدی دولــت بــر ادامــه کار و تکمیــل پــروژه،
رشکتهــای داخلــی داوطلــب و جوینــدگان کار در قالــب گروههــای
جدیدالتاســیس تعاونــی وارد عمــل شــدند بــه طــوری کــه ظرف کمــر از دو
ســال تــا دیمــاه ســال  1361پیرشفــت کار بــه میــزان  67/6درصــد بـرآورد
شــد و رسانجــام در ســال  1367فــاز اول مجتمــع فــوالد اهــواز بــه دســت
توامننــد مهندســان و تکنســینهای رشکــت راهانــدازی شد .شــایان ذکــر
اســت کــه در طــول جنــگ تحمیلــی ایــن کارخانــه  3بــار در ســالهای
 1365 ،1364و  1366مــورد حمــات هوایــی قــرار گرفــت کــه خســارات
زیــادی را بــه تجهیــزات وارد منــود.

بــه هــر طریــق نخســتین کــوره فوالدســازی در دهــه فجــر ســال 1367
روشــن شــد و در بهــار ســال  1368بــا حضــور مقــام معظــم رهــری (در
زمــان مســئولیت ریاســت جمهــوری) ،تولیــد رســمی مجتمــع بــه میــزان
یکصدهــزار تــن شــمش آغــاز شــد .ظرفیــت اســمی اولیــه رشکــت 1/5
میلیــون تــن شــمش فــوالد در ســال بــود کــه طــی دهــه نخســت فعالیــت
آن تــا ســال  1377بــه دســت آمــد .طرحهــای توســعه کارخانــه زیــر ســقف
و همزمــان بــا تولیــد بــه گونـهای برنامهریــزی و اجــرا شــد کــه طــی دو فــاز،
ایــن ظرفیــت بــه ترتیــب بــه  2میلیــون و  400هــزار تــن در ســال  1387و
 3میلیــون و  200هزارتــن تــا ســال  1390رســید.
مدیــر واحــد احیــای رشکــت فــوالد خوزســتان بــا بیــان اینکــه در حــال
حــارض بــا اجــرای طرحهایــی از جملــه تقویــت کورههــای قــوس الکرتیکــی
شــشگانه و اســتفاده از کورههــای پاتیلــی در فوالدســازی ،ظرفیــت
افــزوده  3میلیــون و  800هــزار تــن شــمش در ســال بــه دســت آمده اســت،
ترصیــح کــرد :هــم اکنــون رشکت فــوالد خوزســتان بــا وســعت  8/3کیلومرت
مربــع ،در مجــاورت شــهر اهــواز ،مرکــز اســتان خوزســتان ،دومیــن مرکــز
مهــم تولیــد فــوالد خــام کشــور اســت.
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نقش کاتالیست در فرآیند احیا

بــرای تولیــد بهرهورانــه گاز احیایــی ،گاز برگشــتی از کــوره بــا گاز
طبیعــی مخلــوط گردیــده و بــه عنــوان گاز تغذیــه ( )Feed Gasوارد
ریفرمــر میشــود .درون ریفرمــر لولههــای آلیــاژی مقــاوم بــه حــرارت
بــا بســری از کاتالیســت ،کار گذاشــته شــده اســت کــه مســیر عبــور
گاز هســتند .گاز تغذیــه در هنــگام عبــور از بســر کاتالیس ـتها گــرم
شــده و ریفــرم میگــردد .گاز جدیــدی کــه تولیــد میشــود ،گاز ریفــرم
( )Reformed Gasنــام دارد و شــامل  90تــا  92درصــد گاز  H2و CO
اســت کــه بــه عنــوان گاز احیایــی مســتقیام وارد کــوره میشــود.

تامینکنندگانکاتالیست

اگرچــه رشکتهــای زیــادی در ســطح دنیــا کاتالیســتهای
مــورد نیــاز صنایــع مختلــف را تولیــد میکننــد امــا تولیدکننــدگان
کاتالیســت واحدهــای احیــای مســتقیم بــه روش میدرکــس ،بســیار
محــدود هســتند .کاتالیســتهای تکنولــوژی میدرکــس ابتــدا در
نیمــه دهــه هفتــاد میــادی از ســوی رشکــت (United Catalyst, Inc
 (UCIو بــا همــکاری نزدیــک رشکــت میدرکــس طراحــی و ســاخته
شــد .همزمــان بــا ســاخت کاتالیســتهای تکنولــوژی میدرکــس از
ســوی رشکــت  ،UCIیکــی از رشکتهــای زیرمجموعــه  UCIبــه نــام
) Catalyst &Chemical Europe (CCEدر بلژیــک روی مشــکل
نشســت کربــن ناشــی از هیدروکربنهــای ســنگین بــه ســبب اســتفاده
از کاتالیســتهای فعــال کــه در بعضــی پلنتهــا تجربــه شــده بــود،
کار میکــرد .موفقیــت رشکــت UCIســبب شــد کــه انحصــار ســاخت
کاتالیس ـتهای تکنولــوژی میدرکــس بــه رشکــت  UCIواگــذار گــردد.
رشکــت  UCIکاتالیســتها را در دو کارخانــه خــود کــه یکــی در
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 Louisvill,Kentuckyآمریــکا و دیگــری در هندوســتان تحــت عنــوان
) United Catalyst India Limited (UCILقــرار داشــت ،تولیــد
میکــرد .ســالها بعــد عمــده ســهام رشکــت  UCIبــه یــک رشکــت
هنــدی بــه نــام  Sud – Chemiواگــذار گردیــد و بدیــن ترتیــب رشکــت
 Sud – Chemiتولیدکننــده انحصــاری کاتالیســتهای تکنولــوژی
میدرکــس شــد .شــایان ذکــر اســت کــه رشکــت DYCATوابســته بــه
رشکــت  JOHNSON MATTHYســعی در تولیــد ایــن کاتالیس ـتها
داشــت امــا ایــن تــاش موفقیتآمیــز نبــود و از ایــن بــازار خــارج شــد.

بومیسازی کاتالیست در ایران

از آنجــا کــه کاتالیســت بــرای واحدهــای احیــای مســقیم آهــن بــه
روش میدرکــس ،یــک کاالی اســراتژیک و مرصفــی اســت و بــه عبارتــی
میتــوان گفــت {عملکــرد کاتالیســت=عملکرد ریفرمر=عملکــرد پلنــت}
لــذا در ســال  1385رشکــت فــوالد خوزســتان بــه فکــر بومیســازی
ایــن کاال افتــاد .کهــزاد در اینبــاره توضیــح داد :بــه همیــن منظــور یــک
قــرارداد تحقیقاتــی بــا رشکــت نفــت و گاز رسو منعقــد کردیــم و نتیجــه
ایــن قــرارداد نهاتــا در ســال  1390منجــر بــه ســاخت موفقیتآمیــز
کاتالیسـتهای ریفرمــر واحدهــای احیــای مســتقیم بــه روش میدرکس
از ســوی رشکــت نفــت و گاز رسو گردیــد .پــس از حصــول اطمینــان
از عملکــرد منونههــای آزمایشــی ،در ســال  1391یکــی از پلنتهــای
فــوالد مبارکــه بــا کاتالیســتهای رشکــت نفــت و گاز رسو بارگــذاری
شــد و در ســال  1392نیــز یکــی از پلنتهــای فــوالد خوزســتان بــا
کاتالیســتهای ایــن رشکــت بارگــذاری گردیــد .بدیــن ترتیــب نیــاز
کشــور بــه واردات ایــن کاال حــذف گردیــده و ســاالنه میلیونهــا دالر
رصفهجویــی ارزی صــورت پذیرفــت.

تاثیر بومیسازی کاتالیست در صنعت فوالدسازی

رشکــت فــوالد خوزســتان با تصمیمــی هوشــمندانه در دورانی کــه تحریمها
هنــوز بــه شــدت کنونــی نبودنــد و رشکــت Sud Chemiهیــچ مشــکلی در
فــروش کاتالیســت بــه ایــران نداشــت ،تصمیــم بــه بومیســازی کاتالیســت
گرفــت .آمــار زیــر نشــان میدهــد ایــن اقــدام جســورانه فــوالد خوزســتان
چــه نقشــی در پایــداری صنعــت فــوالد کشــور داشــته اســت:

برای تولید هر تن تولید آهن اسـفنجی در سـال حدودا  0/035کیلوگرم
کاتالیست مورد نیاز است.
به عبارتی برای تولید هر یک میلیون تن اسـفنجی 35 ،تن کاتالیسـت
در سـال مورد نیاز است.

متوسط قیمت هر کیلوگرم کاتالیست  13-12یورو است.

در حال حارض سـاالنه بیش از  26میلیون تن اسـفنجی در کشور تولید
میشـود و ایـن مقدار اسـفنجی بیش از  900تن کاتالیسـت نیـاز دارد
(معادل  12میلیون دالر).
بـر اسـاس افـق  ،1404در کشـور بایـد  60میلیون تن اسـفنجی تولید
شـود و ایـن یعنـی در سـال  1404نیاز به  2100تن کاتالیسـت اسـت
و تولیـد داخلـی این کاتالیسـت یعنـی جلوگیـری از خروج بیـش از 27
میلیـون یـورو از کشـور و اشـتغال صدها جـوان ایرانی.

علاوه بـر مسـائل اقتصـادی ،باید گفـت از آنجا که یکی از سـهامداران
رشکـت ، Sud Chemiرشکـت  UCIآمریـکا اسـت ،در صورتـی کـه
کاتالیسـت بومیسـازی نشـده بـود ،در حـال حـارض امـکان واردات
کاتالیسـت میسر نبـود و ایـن امـر بـه معنـای فلج شـدن صنعـت فوالد
کشـور اسـت.

بومیسازی در فوالد خوزستان

همــواره یکــی از دغدغههــای اصلــی رشکــت فــوالد خوزســتان،
بومیســازی بــوده اســت .همیــن امــر باعــث شــد در ســال  1372علیرغم
اینکــه از رشکــت KOBE-STEELو  VOSTALPINپیشــنهاد ســاخت یــک
کارخانــه  600هــزار تنــی احیــای مســتقیم بــه روش میدرکــس را دریافــت
کــرده بودیــم ،تصمیــم گرفتیــم ایــن تکنولــوژی را بومیســازی مناییــم و
بــر همیــن اســاس قــراردادی بــا رشکــت ایریتــک بــرای طراحــی ،ســاخت
و نصــب کارخانــه  600هــزار تنــی احیــای مســتقیم بــه روش میدرکــس
منعقــد کــرده و درحیــن اجــرای طــرح ،ظرفیــت کارخانــه را بــه  800تــن
افزایــش دادیــم و نهایتــا اولیــن کارخانــه بومیســازی شــده احیــای
مســتقیم کشــور بــه نــام زمــزم ،ســال  1381در فــوالد خوزســتان راهانــدازی
شــد .موفقیــت ایــن طــرح باعــث شــد در فاصلــه  10ســال ،بیــش از 20
کارخانــه مشــابه در رسارس ایــران نصــب و راهانــدازی گــردد .همچنیــن
ســاخت قطعــات و تجهیــزات مــورد نیــاز کارخانــه ،همــواره یکــی از اهــداف
اصلــی فــوالد خوزســتان بــوده اســت و در همیــن راســتا در ســال 1378
واحــد بومیســازی و ســاخت قطعــات و تجهیــزات در فــوالد خوزســتان
شــکل گرفــت و از آن زمــان تــا کنــون بیــش از  30هــزار قطعــه و تجهیــزات
در فــوالد خوزســتان بومیســازی شــده اســت.
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مهندسحبیبفیضا هلزاده

مدیر تولید شرکت نفت و گاز سرو

آینـده روشـن تولیـد کاتالیـست
در ایـران
در ایـن شماره مصاحبـه ای بـا آقـای مهنـدس فیـضا ...زاده  ،مدیـر تولید
کاتالیسـت رشکـت نفـت و گاز رسو دربـاره صنعـت کاتالیسـت انجـام داده
ایم .ایشـان که تحصیالت عالیه خود را در رشـته مهندسـی مواد و متالوژی
سـپری کـرده اسـت ،دارای  15سـال تجربـه در صنعـت کاتالیسـت مـی
باشـد .لـذا در پاییـز سـال جـاری به همـراه یک تیـم خربی به رساغ ایشـان
رفتیـم تـا از چگونگی فعالیت تولید کاتالیسـت در ایـن رشکت دانشبنیان
آگاه شویم.

ایـران کشـوری غنـی از منابـع نفـت و گاز اسـت .کشـوری که با
توجـه بـه بحرانهـا و تحریمهـای اقتصـادی توانسـته اسـت در ایـن
صنعـت اقتـدار خـود را به دنیا نشـان دهد .صنعت پرتوشـیمی نفت
و گاز از صنایع مهمی هسـتند که پیرشفتی روزافزون دارند اما برای
گام برداشتن در مسـیر تعالـی ،الزم اسـت زیرسـاختهایی فراهـم
شـود کـه یکـی از این زیرسـاختها ،توجه بـه دانش و علم روز اسـت
و در ایـران چنـد سـالی اسـت کـه رشکتهـای دانشبنیـان در ایـن
مسـیر گام برداشـتهاند و نقطه عطفی در مسـیر تعالی صنایع ایران
هسـتند .کـه یکـی از ایـن صنایع ،صنعت نوین کاتالیسـت بـوده که
در طی دو دهه اخیر در ایران نهادینه شده است.
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مهنـدس حبیـب فیضالـهزاده ،مدیـر تولیـد رشکـت نفـت و گاز رسو در
گفتوگـو بـا نرشیه رسو ماندگار بـا ترشیح مهمرتین فاکتورهـای تولیدی و
بـا اشـاره به ایـن که ما عالوه بر فعالیت در بخش تولیـد باید متام تجهیزات
صنعتـی مـورد نیـاز از قبیل طراحی و سـاخت دسـتگاه را نیز انجـام دهیم،
گفت :تکنولوژی سـاخت کاتالیسـت تنها در اختیار چند کشـور در سـطح
جهـان اسـت بـه طـوری کـه محدودیـت هـای شـدیدی در نشر اطالعـات
دانـش فنـی سـاخت کاتالیسـت هـا وجـود داشـته اسـت ،بـه همیـن دلیل
ایـن رشکـت دانـش بنیـان بـرای رفـع نیـاز تجهیـزات خاص خـود علاوه بر
آنکـه مجبـور بـه دسـتیابی بـه دانـش فنی سـاخت کاتالیسـت بوده اسـت،
طراحـی و سـاخت تجهیـزات مـورد نیـاز خـود را نیـز انجـام داده اسـت چرا
کـه بـه دلیل وجود پارامرتهـای کنرتلی فراوان در تولید کاتالیسـت ،نیاز به
تجهیـزات خاص وجود داشـته اسـت.

مهنـدس فیـض اللـه زاده بیـان منـود :اگـر بخواهیـم خـواص و مشـخصات
تعییـن کننده يک کاتاليسـت صنعتی را بیان کنیم میتـوان به فاکتورهایی
چـون فعاليـت کاتالیسـت (میـزان محصـول تولیـد شـده بـه ازای هـر گـرم
کاتالیسـت در واحـد زمـان) ،گزينشپذيـري کاتالیسـت (میـزان مـول
محصـول تولیدشـده بـه میـزان مـول واکنشـگرهای تبدیل شـده در جریان
واکنش سـنتز) ،عمرکاتاليسـت ،بازیابی آسـان کاتالیسـتهای مسـتعمل،
سـمیبودن کاتالسـیت و قیمت کاتالیسـت اشـاره منود؛ که فعالیت باالتر
کاتالیسـت سـبب افزایـش مقدار تولیـد محصـوالت ،کاهش حجـم رآکتور
و رشایـط معتدلتـر و مالیمتـر واکنـش میشـود .همچنیـن مقادیـر باالتـر
گزینشگری سـبب کاهش هزینههای مربوط به جداسازی و خالصسازی
محصـول شـده و عمـر باالتـر کاتالیسـت سـبب کاهـش هزينههـاي تولیـد
کاتالیسـت و کاهـش هزينههـاي مربـوط بـه زمانهـاي ازدسـترفته ،بـه
جهت تعويض کاتاليسـت میشـود .شـایان ذکر اسـت که بازیابی راحتتر
کاتالیسـتهای مسـتعمل ،سـبب افزایش عمر و کاهش مشـکالت مربوط
بـه مصرف آنهـا میشـود ،کـه میـزان سـمیبودن پاییـن کاتالیسـت نیـز
سـبب سـهولت در حمل و نقل و امحاء کاتالیسـتهای مستعمل میشود.
از اینرو مشـاهده مـی گردد که تولید کاتالیسـت از فاکتورهـا و پارامرتهای
فراوانـی برخوردار اسـت که این محصـول را در زمره محصوالت با تکنولوژی
پیرشفتـه و در دسـته نانو موادها قـرار می دهد.

وی افـزود از نگاهـی دیگـر طراحـی کاتالیسـت بـر مبنای ترکیـب بهینهای
از خـواص مسـتقل مکانیکـی ،فیزیکـی ،شـیمیایی و عملکـرد کاتالیسـتی
آن اسـت .مثلاً ،فعالیـت کاتالیسـت بـا افزایـش تخلخل (بهبود دسرتسـی
ح در دسترس
بـه واکنشدهندههـا) و مسـاحت سـطح( BETافزایش سـط ِ
بـرای واکنـش) ،افزایش مییابـد .حال آنکه افزایـش در میزان تخلخلهای
ِ
کاهش مسـاحت سـطح
کاتالیسـت (حفرههای بزرگتر از  50نانومرت) ،به
ویـژه و همچنیـن کاهـش در مقاومـت مکانیکـی کاتالیسـت میانجامـد.
بنابرایـن بـرای طراحـی کاتالیسـت مناسـب ،بایـد بهینهسـازی بیـن
خصوصیـات ذکرشـده انجـام پذیـرد.

خواص شیمیایی:

خواص فیزیکی:

استحکام ،سایش

سطح ویژه ،تخلخل ،اسیدی بودن،
ترکیب ،چگالی

طراحی کاتالیست

خصوصیاتکاتالیستی:

فعالیت /گزینشپذیری ،پایداری

مفاهیم سهگانه برای طراحی کاتالیست

مدیـر تولیـد کاتالیسـت رشکـت نفـت و گاز رسو در خصـوص تأثیـر میـزان
تخلخـل کاتالیسـت بـر فعالیـت و مقاومـت مکانیکـی بیـان منـود کـه
افزایـش در میـزان تخلخـل تا حدود  ،0/5سـبب افزایـش در میزان فعالیت
ِ
افزایـش بیشتر آن ،تأثیـر منفـی بـر روی فعالیـت
کاتالیسـت میشـود و
دارد ،کـه بهدلیـل غالبشـدن تأثیـر منفـی ،کاهـش در میـزان سـطح ویژۀ
کاتالیسـت بـا افزایـش در میـزان تخلخل آن اسـت .علاوه بر ایـن ،افزایش
در میزان تخلخل ،سـبب کاهش در مقاومت مکانیکی کاتالیسـت میشود
و افزایـش تخلخـل ،به بیشتر از  ،0/5اسـتحکام غیر قابلقبـول قطعه را به
همـراه دارد.

تأثیر تخلخل بر فعالیت و مقاومت مکانیکی کاتالیست.
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وی افــزود :مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه طراحی شــکل
و قالــب کاتالســیت یکــی از مهمرتیــن فاکتورهــای
تولیــدی ایــن مصحــول  High Techمیباشــد ،بــه
طــوری کــه فاکتورهــای متعــددی از قبیــل نســبت
ســطح بــه حجــم ،افــت فشــار ،مقاومــت مکانیکــی و
هزینــۀ تولیــد در آن مــورد توجــه قــرار میگیــرد.

شــایان ذکــر اســت کــه در خصــوص کاتالیســتهای
احیــای مســتقیم آهــن در صنعــت فوالد ،هرچــه فعالیت
کاتاليســت باالتــر باشــد ،ديــوارۀ تيوبهــاي ريفورمــر
خنکتــر خواهــد شــد .هامنطــور کــه در شــکل روبــرو
مشــاهده مــی کنیــم شــکل کاتاليســتها از حالــت
رينگــی ســاده کــه در گذشــته از آنهــا اســتفاده می شــد
بــه ســمت شــکلهای پيچيدهتــر کــه فعالیــت باالتــري
دارنــد ،تغییــر پیــدا کــرده اســت .علــت اصلــی ایــن
تغییــر شــکلها ،افزایــش ســطح بــه حجــم کاتالیســت
اســت .ايــن تغییــر شــکل ،بــه کاهــش دمــاي تيوبهاي
ريفرمــر تحــت رشايــط کاري يکســان خواهــد انجامیــد.
فیــض الــه زاده ادامــه داد :انــدازه و شــکل کاتالیســت
هــا روي مشــخصههاي انتقــال حــرارت و افــت فشــار آن
تأثــر ميگــذارد ،بــه طوری کــه افــت فشــار بــا افزايــش
ابعــاد کاتاليســت ،همگنبــودن اندازههــا و شــکل
کاتاليســت در ارتبــاط اســت .کاتالیســتهای اولیــۀ
فراینــد احیــای مســتقیم آهــن بــدون شــکل مشــخص
و ماننــد کلوخــه متخلخــل بــوده اســت .مشــکالت
کاتالیسـتهای اولیــه ،مــواردی از قبیــل درصــد نیــکل
پاییــن ،تشــکیل کربــن و تفــاوت دمــای تیوبهــا بــا
یکدیگــر به دلیــل شــکل غیریکنواخت کاتالیســت بود.

The First Active
Catalyst

Higher Ni Loading

The First Midrex
Catalyst

2.5% Ni

کاتالیستهای مورداستفاده در فرایند میدرکس و پرد (از ابتدا تا کنون).
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وی افــزود :در توســعۀ کاتالیسـتهای احیــای مســتقیم آهــن ،بیشــرین
تغییــرات روی شــکل کاتالیســت مربــوط بــه کاتالیســت فعــال بــوده و
تغییرات اساســی روی شــکل کاتالیســت نیمهفعال انجام نشــده اســت،
زیــرا نیــازی بــه افزایــش فعالیــت کاتالیســت نیمهفعــال وجــود نــدارد .در
صــورت افزایــش فعالیــت کاتالیســت نیمهفعــال ،بســر کاتالیســت رسد
میشــود و امــکان تشــکیل کربــن افزایــش مییابــد.
مهنــدس فیــض الــه زاده در خصــوص مشــکالت در زمــان عملکــرد بیــان
منــود :یکــی از مشــکالت کاتالیسـتها ،خردشــدن آنها در حیــن رسد و
گــرم شــدن ریفرمــر اســت کــه پــس از راهانــدازی ریفرمــر ،به دلیــل گرما،
حجــم تیوبهــا افزایــش مییابــد و در نتیجــه کاتالیســت درون تیــوب
نشســت میکنــد .در هنــگام رسدکــردن ریفرمــر ،ابعــاد تیــوب دوبــاره
کاهــش مییابــد و درنتیجــه باعــث فشــار بــه کاتالیســت و خردشــدن
آن میشــود.

وی در خصــوص عوامــل مهــم در هنــگام طراحــی کاتالیســت بیــان
منــود :یکــی از مهمرتیــن عوامــل موثــر هنــگام طراحــی کاتالیســت ،اثــر
مشــخصات کاتالیســت بــر میــزان افــت فشــار نســبی درون تیوبهــای
ریفرمــر اســت .کاتالیســتی کــه مشــخصات شکســت مناســبی نــدارد،
ذرات خردشــدۀ بیشــری تولیــد میکنــد و در نتیجــه اختــاف فشــار
نســبی بیشــر افزایــش مییابــد.

Conventional rings

Shape with poor breakage
characteristics

Shape with good breakage
characteristics

اثر مشخصات شکست کاتالیست بر میزان خردایش و اختالف فشار نسبی تیوب.

خردشدن و نشست کاتالیست در اثر گرم و رسد شدن ریفرمر

وی افــزود :مشــخصات شکســت قطعــات کاتالیسـتهای مورداســتفاده
در احیــای مســتقیم آهــن ،نقــش مهمــی در چگونگــی کارکــرد ریفرمــر
در مدتزمــان طوالنــی دارد .یــک کاتالیســت احیــای مســتقیم آهــن
بــا مشــخصات شکســت خــوب ،در صــورت شکستهشــدن ،بــه قطعاتــی
تبدیــل میشــود کــه خیلــی ســبب افزایــش افــت فشــار در داخــل
تیــوب منیشــود .حــال آنکــه یــک کاتالیســت بــا مشــخصات شکســت
نامناســب میتوانــد در صــورت شکســتگی ،ســبب افزایــش افــت فشــار
در داخــل ریفرمــر شــود.
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Modified Semi Active Catalyst

Modified Inert Catalyst

Modified Active Catalyst

مدیـر تولیـد رشکـت نفـت و گاز رسو بـا
ترشیـح مـوارد علمـی بـاال  ،اعلام منـود کـه
تولیـد کاتالیسـت از جملـه صنایعی اسـت که
مراحـل شـکلدهی و پخـت در فرآینـد تولیـد
آن بسـیار مهـم اسـت و قبلاً در ایـن رشکـت
نیـز ،کاتالیسـتهای خنثـی ،نیمهفعـال و
فعـال بـه روش اکسترودر تولید میشـد ،ولی
بـا دسـتیابی بـه تکنولـوژی برتـر و کسـب
دانشفنـی روش شـکلدهی پرسـی،
تولیـد کاتالیسـت هـای ایـن رشکـت از
اکسترودری به پرسـی شـیفت پیدا کرد و
نسـل جدیدی از کاتالیسـت هـا به صنعت
معرفـی گردیـد.

او افــزود :در روش تولیــد اکســرودری بایــد
مقــداری رطوبــت تولیــد کــرد کــه ایــن رطوبت
بــه هنــگام خــروج ،میکروترکهــا را ایجــاد
میکنــد کــه باعــث شکســته شــدن جســم و
خــرد شــدن کاتالیســت میشــود ،لــذا ایــن
اولیــن مزیــت تولیــد کاتالیســت بــه روش
پرســی اســت.

نسلجدید کاتالیستهای احیای مستقیم آهن
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همچنیــن در روش اکســرودری بــه هنــگام
شــکلدهی بایــد مــوادی بــه عنــوان چســب
بــه آن اضافــه شــود .ایــن چســبها حــاوی
ناخالصیهایــی نظیــر ســیلیس اســت کــه در
فراینــد ،بســیار مــر اســت و در دماهــای بــاال
قــادر اســت آســیبهایی بــه کاتالیســت وارد
کنــد ،امــا در روش پرســی از چنیــن افزودنــی
هایــی اســتفاده منیشــود و مواداولیــه
کاتالیســت تحــت رشایــط عملیاتــی پــرس
میگــردد .بنابرایــن ناخالصــی اجبــاری در
سیســتم وجــود نــدارد.

وی بــا اشــاره بــه مزیــت هــای فراوانــی کــه در تولیــد نســل جدیــد
کاتالیســت هــای احیــا مســتقیم آهــن توســط متخصصیــن ایــن رشکــت
دانــش بنیــان بــه دســت آمــده اســت ،افــزود :برخــورداری از شــیارهای
منظــم در کاتالیســت هــای جدیــد پــرد ،منجــر بــه عــدم مواجــه بــا
پلیسـههای بــرش ماننــد روش اکســرودری مــی گــردد .مســاله مهمــی
کــه دســتاورد مهمــی در تولیــد کاتالیســت بــه روش پرســی مــی باشــد.
همچنیــن ســطح فیزیــکال بــاال ،طوالنــی شــدن زمــان مــرف و
عمــر کاتالیســت ،افزایــش متــاس گاز بــا کاتالیســت ،جلوگیــری از
ترکخوردگــی در کاتالیســتها عــدم اســتفاده از مــواد افزودنــی بــه
عنــوان چســب در تولیــد کاتالیســت ،عــدم اضافــه شــدن ناخالصــی
اجبــاری بــه سیســتم و ...از جملــه دیگــر مزیتهــای محصــوالت جدیــد
و تولیــد بــه روش پرســی مــی باشــد.

ت و گاز رسو گفــت :اصــوال هــر چهارســال تــا پنج ســال
مدیــر تولیــد نفـ 
یکبار به دلیل خوردگی و مســدود شــدن مســیر خروجی گاز کاتالیســت
هــای ریفرمرهــای فــوالدی را تعویــض مــی کننــد .امــا در روش پرســی بــه
دلیــل عــدم خرد شــدن کاتالیســت نیــاز کمرتی بــه تعویض وجــود دارد و
لــذا طــول عمــر کاتالیســت افزایش مییابــد امــا در روش اکســرودری با
کمرتیــن تغییــرات دمــا ،کاتالیســت خــرد میشــود و افــت فشــار را تغییر
میدهــد .همچنیــن در زمانــی کــه تعمیــرات و اورحــال هــای اساســی
رخ میدهــد کاتالیسـتها بــه دالیلــی چــون زینرتنیــگ ،حالــت گل بــه
خــود میگیرنــد و کلوخــه شــده و بــه تیــوپ ریفرمــر میچســبند و از
آنجایــی کــه تیوپهــا بســیار گرانقیمــت هســتند ،ایــن روش (پرســی)
مانــع از آســیب تیــوپ ریفرمرهــا میشــود.
فیــضا...زاده در پایــان بــا تأکیــد بــر پتانســیل ایــران بــرای توســعه
تولیــد کاتالیســت اظهــار کــرد :کاتالیســت یکــی از کاالهایــی اســت کــه
علیرغــم تولیــد دشــوار ،ایــران توانســته اســت نتایــج قابــل قبولــی را در
ایــن زمینــه کســب کنــد و اعتقــاد دارم در مــدت زمانــی کوتاه ،رشــد قابل
توجهــی داشــتهایم و تــا چنــد ســال آینــده امیــدوارم در زمینــه صــادرات
بتوانیــم وارد عمــل شــویم.
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مهندس مجید رست گاریان

رئیس مجتمع پتروشیمی شیراز

شـرکت پتروشـیمی شـیراز به عنوان نخسـتین واحد پتروشیمی
در کشـور ،هماینـک با بیـش از  3میلیـون و  300هزار تن محصوالت
پتروشـیمی ،بعنـوان یکـی از مهمتریـن واحدهـای ایـن صنعـت شـناخته
میشـود ،بـه طـوری کـه تأمیـن  25درصـد از کـود شـیمیایی مـورد نیـاز کشـور به
همـراه تأمیـن خـوراک بـرای بسـیاری از صنایـع پاییندسـتی ،ایـن شـرکت را از اهمیـت
ویـژ ه برخـوردار نموده اسـت.
34

آقــای مهندس مجید رســتگاریان ،در یادداشــت خود بــه تاریخچه رشکت
پرتوشــیمی شــیراز مسیر بومی ســازی کاالهای اســراتژیک مورد اســتفاده در
مجتمــع پرتوشــیمی شــیراز پرداختــه انــد .یادداشــت ایشــان بــا اشــاره بــه
دســتاوردهای ایــن رشکــت در حــوزه بومــی ســازی هم ـراه بــوده کــه در ایــن
شامره به آن پرداختهایم.

پتروشیمی شیراز ،قدمت صنعت
پتروشیمی

مجتمع پرتوشــیمی شــیراز در زمینی به مســاحت  300هکتار که  72هکتار
آن فضــای صنعتــی اســت ،در ســال  1338به عنــوان اولین واحد پرتوشــیمی
کشــور بــا هــدف تولیــد کودهــای شــیمیایی بــا ظرفیــت  250تــن در روز
تأســیس شــد اولیــن واحدهــای مجتمــع در ســال  1342مــورد بهرهبــرداری
قـرار گرفتنــد و پــس از آن ،طرحهــای توســعه یکــی پــس از دیگــری بــه مرحلــه
اجـرا درآمــده اســت .بطــوری کــه اینــک بــا تولیــد ســالیانه بیــش از  3میلیــون
و  300هـزار تــن انــواع محصــوالت پرتوشــیمی ،در ردیــف یکــی از مهمتریــن
مجتمعهــای پرتوشــیمی کشــور قـرار دارد.
مــاده اولیــه مــورد نیــاز مجتمــع بـرای تولیــد انــواع کودهــای شــیمیایی ،گاز
طبیعــی اســت کــه از خــط لولــه رسارسی تأمیــن میگــردد .افزایــش نیــاز
کشــور بــه کودهــای شــیمیایی ازتــه ( Nitrogen fertilizersمنجــر بــه طــرح
توســعه جامــع واحدهــای مجتمــع پرتوشــیمی شــیراز گردیــد .بهرهبــرداری از
ایــن طــرح کــه شــامل واحدهــای آمونیــاک ،اوره ،اســید نیرتیــک و
نیــرات آمونیــوم اســت ،پــس از پیروزی انقالب شــکوهمند
اســامی و در ســال  1364آغــاز گردیــد .ظرفیــت
طراحــی شــده ایــن واحدهــا  10برابــر
واحدهــای قدیمــی اســت.
بــه دنبــال خــارج
ســاخنت

واحدهــای قدیمــی از چرخــه تولیــد ،احــداث واحدهایجدیــد آمونیــاک و اوره
مــورد توجــه قـرار گرفــت .بــه همیــن منظــور بــا تخصیــص بیــش از  13هکتــار
از اراضــی مجتمــع پرتوشــیمی شــیراز ،کارهــای اجرایــی از ســال  1386آغــاز
گردیــد و بــا راهانــدازی ایــن طــرح در ســال  ،1395ســاالنه  677ه ـزار تــن
آمونیــاک و یــک میلیــون و  73ه ـزار تــن اوره تولیــد میگــردد.

ورود کاتالیست ایرانی در مجتمع پتروشیمی شیراز
رشکــت پرتوشــیمی شــیراز بــه دلیــل اســتفاده از گاز طبیعــی در فراینــد
ت در واکنشهــای شــیمیایی
تولیــد ،بــه طــور گســرده از انــواع کاتالیس ـ 
اســتفاده میمنایــد .مهمتریــن کاربــرد ایــن کاتالیسـتها عبــارت اســت از
گوگردزدایی از گاز طبیعی ( ،)Desulphurizationمبدلهای اولیه و ثانویه
گاز بــرای تولیــد هیــدروژن و گاز مونوکســید کربــن (،)Steam Reforming
راکتورهــای شــیفت در دمــای بــاال و پاییــن بــرای تبدیل مونو اکســید کربن
به گاز دی اکسید کربن (،)High & Low Temperature shift convertor
تبدیــل گاز دی اکســید کربــن بــه متــان ( ،)Methanationســنتز آمونیــاک
( )Ammonia Synthesisو ســنتز متانــول (.)Methanol Synthesis

رشکــت پرتوشــیمی شــیراز کاتالیســتهای مــورد نیــاز خــود را از
تولیدکننــدگان معتــر ایرانــی و خارجــی تأمیــن میکنــد امــا بیشــک
تأمیــن از طریق کشــورهای دیگر مشــکالت بســیاری دارد .بــا توجه به تعدد
رشکتهــای خارجــی تولیدکننــده انــواع کاتالیسـتها و عــدم انحصــار در
تأمیــن از منابــع خارجــی از ســوی رشکــت ،موضــوع رقابــت رشکتهــای
خارجــی جهــت رونــق بــازار فــروش محصــوالت خــود ایجــاب میکــرد کــه
هــر نســل جدیــدی از کاتالیسـتهای خــود را در مقایســه بــا قبــل از لحاظ
عملکــرد و طــول عمــر ارتقــا دهیــم کــه مشــری از اســتفاده کاتالیســت
رضایتمنــدی کامــل داشــته باشــد و شــاید یکــی از مزایــای رشکتهــای
خارجــی ،رقابتــی بــودن و تــاش برای حفــظ بازار مشــریان خــود از طریق
ارتقــاء کیفــی تولیــدات بــوده کــه نسـلهای جدیدتــری بــا کیفیــت کامـاً
متفــاوت بــا نســل قبلــی را وارد بــازار کردهانــد بنابرایــن رشکــت پرتوشــیمی
بــه دلیــل عــدم خریــد انحصــاری ،انتخــاب و تأمیــن کاتالیســت را رصفـاً بــر
اســاس مشــخصات فنــی معیــار قــرار داده و خوشــبختانه تــا کنــون از نظــر
فنــی ،کاتالیسـتهای اســتفاده شــده عملکــرد رضایتبخشــی داشــتهاند.
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طبعـاً بــا افزایــش کیفیــت ،قیمــت آنهــا نیــز افزایــش خواهــد یافــت و از
نظــر تهیــه تــا قبــل از رشایــط تحریــم ،مشــکلی در جهــت تأمیــن ،خرید
و مســائل انتقــال آن وجــود نداشــت .هــر ســازنده بســته بــه رشایــط و
نــوع کاتالیســت ،ضامنــت و گارانتــی کاتالیســت را در مــدت زمــان
تعریــف شــدهای از هــان اول اعــام میکنــد و بــه طــور عمــده در
خصــوص مســائل گارانتــی کاتالیســت بــا رشکــت تأمینکننده مشــکلی
مشــاهده نگردیــده اســت .تــا پیــش از تحریمهــای ســنگین اقتصــادی
از ســوی دشــمنان ،غالبـاً رشکتهــای تأمینکننــده کاتالیســت عــاوه
بــر ســمینار و معرفــی محصــوالت جدیــد و تجربیــات خــود که همــواره به
ت خارجــی قابــل ذکــر اســت ،بــه صــورت
عنــوان یکــی از محاســن رشکـ 
مرتــب اطالعــات عملیاتــی کاتالیسـتها را بــا حضــور در مجتمــع یــا از
طریــق درخواســت کتبــی ،مــورد رصــد و پایــش قــرار میدادنــد و بــه
طــور عمــده در خصــوص مشــکالتی کــه بعضـاً در اســتفاده کاتالیســت
ایجــاد میشــد و بــه آنهــا ارجــاع میگردیــد ،بــرای رفــع مشــکل،
پیگیــری کامــل انجــام میگرفتــه اســت کــه ایــن رونــد اکنــون متوقــف
شــده اســت.

یکـی از نـکات حائـز اهمیت ،آن اسـت که ایران توانسـته اسـت در حوزه
تولیـد کاتالیسـت بـه توفیق برسـد .کشـور به واسـطه در اختیار داشتن
ذخایـر فـراوان نفـت ،گاز و مـواد معدنـی از مجتمعهـای پرتوشـیمی
و پاالیشـی و فـوالدی فـراوان بهرهمنـد اسـت بنابرایـن ایـن موضـوع
سـبب میشـود کـه میهـن عزیزمـان بـه عنـوان یکـی از قطبهـای ایـن
صنایـع در جهـان شـناخته شـود و تولیـدات ایـن صنایـع ،سـهم قابـل
ت یکی
توجهـی از تولیـد ناخالـص کشـور را تشـکیل میدهد .کاتالیسـ 
از پیرشفتهتریـن و حیاتیتریـن مـواد شـیمیایی مـورد نیـاز بـرای ادامـه
فعالیـت و بقای این صنایع محسـوب میشـود کـه امروزه جـزو کاالهای
خاص تحریمی به حسـاب میآید .هرسـاله میلیاردها دالر ارز به منظور
تأمین کاتالیسـتهای متنوع و کاربردی صنایع نفت و گاز و پرتوشـیمی
و پاالیشـگاهی از کشـورهای صاحـب تکنولـوژی تولیـد ایـن مـاده
حیاتـی از کشـور خـارج و رصف خریـد آنهـا میگردیـد .حیاتـی بـودن
ایـن مـاده در صنایـع یـاد شـده و بیـم رشایـط تحریمـی که میتوانسـت
بـه دلیـل فقـدان منابـع داخلـی ،تأمیـن بحرانـی را در مسـیر صنعـت
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کشـور قـرار دهـد ،موجـب گردیـد بـا خوداتکایی ،عـزم نخبـگان علمی و
صنعتـی و پتانسـیل بالقوه رشکتهـای توامنند دانشبنیان در کشـور با
همافزایی بخشهای تأثیرگذار شـامل تولیدکننـدگان ،تأمینکنندگان،
مرصفکننـدگان ،تصمیمسـازان و تصمیمگیرنـدگان ،راهـکاری بـرای
پیشـگیری از بحران قابل انتظار و رشایط سیاسـی منطقه و سـایه آن بر
اقتصاد کشـورمان ،اندیشـیده شـود و بسرتی مناسـب ایجاد گردید تا به
پویایی مسـیر توسـعه بومیسازی کاتالیست و اسـتفاده از پتانسیلهای
این صنعت در رشایط خطیر پیش روی کشـور منجر گردد .خوشـبختانه
مجتمـع پرتوشـیمی شـیراز بـا تعاملی مؤثـر و سـازنده از سـال  1385با
رشکـت دانشبنیـان نفـت و گاز رسو در مسـیر تجاریسـازی کاتالیسـت
ریفرمینـگ متـان بـا بخـار اب ( )Steam Reformingهمـکاری
میمنایـد و اکنـون کشـور از ورود ایـن کاتالیسـت از
منابـع خارجـی بـه طـور کامـل بینیـاز اسـت.
مجتمـع پرتوشـیمی در اقـدام ملـی دیگر،
بـرای بـار دیگـر دسـت همـکاری
بـا رشکـت نفـت و گاز رسو
را در بومیسـازی

کاتالیسـت سـنتز متانـول فشرد و اکنـون شـاهد نخسـتین اسـتفاده
صنعتـی از کاتالیسـت سـنتز متانول اسـت که بـرای اولین بار در کشـور
تجـاری گردیـده و در حـال گذرانـدن مراحـل پایـش اسـت .پرتوشـیمی
شـیراز بـا رشکتهـای دیگـر همچـون رشکـت رنگینـه پـارس نیـز بـرای
بومیسـازی تولیـد جـاذب اکسـید روی همـکاری منـود و در سـایر
کاالهـا نیـز مجتمع پرتوشـیمی شـیراز بـا تعاملـی سـازنده و بیبدیل ،با
رشکتهـای دانشبنیـان داخلـی همـکاری مؤثـر دارد.

بومیسـازی کاتالیسـت ،ثمـره بخش تلاش و نگاه
ملی متخصصین صنعت پتروشـیمی

از مزیتهای بومیسازی کاتالیست ،قطع وابستگی به رشکتهای خارجی
و تضمیـن تولیـد و بقای صنعت و تکامل زنجیـره ارزش و تبدیـل فراوردهها به
لزایی جوانان،
محصوالت باارزش با اسـتفاده از توان داخلی اسـت که اشـتغا 
مامنعـت از خـروج ارز و ارزش افزوده را در برخواهد داشـت.

شـایان بـه ذکر اسـت که در پروژه بومیسـازی کاتالیسـت سـنتز متانول
در مجتمـع پرتوشـیمی شـیراز ،آقایـان مهنـدس عبدالرحیـم قنربیـان
(مدیرعامـل مجتمـع) ،مهنـدس مجیـد رسـتگاریان (رئیـس مجتمـع)،
مهنـدس عبدالرحیـم زارعـی (معـاون مجتمـع) ،مهندس محمدمسـعود
جـرأت و مهنـدس محمدعلـی اطمینـان (رئیـس و معـاون امـور خدمات
فنـی) ،مهندس کوروش لیـراویزاده (رئیس بهرهبرداری) ،مهندس بابک
پورکیـا (معـاون بهرهبـرداری) ،مهندس رضـا بحرینی نوبندگانـی (رئیس
اداره مهندسـی فراینـد) ،دکتر فضـلا ...زارعـی کردشـولی (رسپرسـت
مهندسـی فراینـد واحدهـای کاتالیسـتی) ،مهنـدس فاطمـه حیـدری
(مهنـدس فراینـد واحد متانول) و مهندس محمدصـادق حامتی (رئیس
واحـد متانـول) ،بـه طـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم فعالیـت میمنودند.
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در قالـب یـک منونـه ،مجتمع پرتوشـیمی شـیراز بـه عنـوان مهد صنعت
پرتوشـیمی کشـور بـا توجه به گنجینـه ارزشـمندی از تجربیـات طی 56
سـال عمـر ایـن صنعـت ،همـکاری بـا رشکـت نفـت و گاز رسو را از سـال
 1385در اولین گام در جهت بومیسازی کاتالیست ریفرمینگ برداشته
و از هامن مراحل اولیه فرموالسـیون کاتالیسـت ،سـاخت و انجام آزمونها
در هـر سـه مرحله سـه مقیـاس آزمایشـگاهی ،نیمه صنعتـی و صنعتی را
آغـاز منـود .در هـر مرحلـه ،منونههای سـاخته شـده بـه صـورت تصادفی
انتخـاب و انجـام آزمونهای مختلف صـورت گرفت .تجزیه و تحلیل نتایج
آزمونهـای مرتبـط با خـواص فیزیکی و شـیمیایی و آزمونهـای راکتوری
تحـت رشایـط عملیاتی ،زمینـه الزم را بـرای نقاط قوت و ضعف مشـخص
و بـر اسـاس آن مسـیر ،ادامـه کار مشـخص گردیـد .دیدگاهـی بسـیار
محتاطانه در متامی صنایع کشور وجود دارد و بسیاری از مواد شیمیایی
و قطعات مورد نیازشـان از خارج از کشـور تهیه میشـود که امروز به دلیل
تحریمهـا در صورتـی کـه دیدگاه محتاطانه حکمفرما باشـد ،ادامه حیات
صنایـع وابسـته بـه خـارج به خطـر میافتـد و ایـن صنایع بـا چالشهای
اساسـی مواجـه خواهنـد بـود .بنابرایـن در پرتوشـیمی شـیراز این تهدید
حـس میگردیـد کـه اگـر در حـوزه کاتالیسـت دیـدگاه محتاطانـه وجـود
داشـته باشـد ،بـه منابـع خارجی وابسـته شـده و در سـالهای آتی تولید
متوقـف خواهد شـد .با همین رویکرد با حرکـت و همکاری مؤثر در جهت
اسـتفاده از تـوان و پتانسـیل رشکتهای دانشبنیان با پشـتوانه علمی و
توامنندی دانش تجربی و علمی متخصصان مجتمع در جلسات مختلف
در عالیترین سـطحهای فنی و مدیریتی ،موانع و مشـکالت بررسـی و از
طریـق مسـیری عقالنـی وارد مسـیر بومیسـازی و حل تدریجـی موانع و
مشـکالت پیش رو گردید.

بررســی آثــار و چش ـمانداز ایــن پــروژه بومیســازی در پرتوشــیمی
شــیراز و فراتــر از آن ،نشــان از امیــد آینــده کاتالیســت اســت.
خوشــبختانه مســیر حرکــت مجتمــع پرتوشــیمی شــیراز در
پروژههای بومیســازی کاتالیســت ،مســیری کامالً روشــن و شــفاف
اســت .بدیــن صــورت کــه اکنــون کاتالیسـتهای ریفرمینــگ متان
بــا بخــار آب در واحدهــای آمونیــاک ( 2ریفرمــر اولیــه و ثانویــه) و
متانــول و شــارژهای ذخیــره بر اســاس نتایج عملکــرد رضایتبخش
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کاتالیســت ،از منبــع داخلــی تأمیــن میگــردد.

در واحــد متانــول از ســال  1392تــا کنــون کاتالیســت ریفرمــر از منبــع
داخلــی در حــال اســتفاده اســت .شــارژهای ذخیــره در واحدهــای
آمونیــاک  2و  3در خصــوص ریفرمــر اولیــه و ثانویــه نیــز از رشکت داخلی
تأمیــن گردیــده اســت و بــه ســخن دیگــر نــه تنهــا مجتمــع پرتوشــیمی
شــیراز بلکــه ســایر پرتوشــیمیها از نظر تأمیــن کاتالیســت ریفرمینگ از
منابــع خارجــی کامـاً بینیــاز و کاتالیســت داخلــی بــا کیفیتــی همتراز
بــا کاتالیسـتهای خارجــی در حــال اســتفاده هســتند .کاتالیســت بــا
جــاذب اکســید روی نیــز بــا توجــه بــه منبــع تأمینکننــده داخلــی از
جملــه مــواد شــیمیایی ،حیاتــی اســت کــه شــارژهای ذخیــره و حتــی در
حــال اســتفاده را در ســطح راکتورهــای جذب ســولفید هیدروژن شــامل
شــده و از ایــن نظــر ،بینیــازی صنایــع بــه ایــن جــاذب نیــز عمـاً عیــان
اســت .کاتالیســت ســنتز متانــول بــه عنــوان مهمتریــن کاتالیسـتهای
چرخــه ســنتز متانــول اســت کــه رشکــت پرتوشــیمی شــیراز افتخــار دارد
بــه عنــوان یــک اقــدام ملــی بــرای اولیــن مرتبــه در همــکاری بــا رشکــت
دانشبنیــان نفــت و گاز رسو از مراحــل طراحــی ،ســاخت و بارگــذاری
صنعتــی ،اولیــن تجربــه صنعتــی کاتالیســت را در دورهای بیــش از 16
مــاه کارکــرد در حــال اســتفاده ،مــورد پایــش و رصــد قــرار دهــد کــه تــا
کنــون بــه صــورت نســبی نتایــج رضایتبخشــی داشــته اســت .اگرچــه
چالشهایــی نیــز در عملکــرد ایــن کاتالیســت شناســایی شــده و ایــن
چالــش بــه صــورت بازخــورد بــه رشکــت ســازنده انتقــال یافتــه و در حــال
ارتقــای ســاختار آن بــرای نســل دوم ایــن کاتالیســت اســت .در خصوص
ســایر کاتالیسـتهای چرخــه ســنتز آمونیــاک هامننــد شــیفت دمــا بــاال
نیــز بــرای تأمیــن شــارژ ذخیــره ،اقــدام بــه خریــد شــده اســت .قطع ـاً
نتایــج عملکــردی کاتالیســتهای بومــی شــده بــرای اولیــن مرتبــه
مســیری انکارناپذیــر بــرای آینــده ایــن کاتالیســت از لحــاظ تولیــد و
مــرف در صنایــع اســت و صنایــع دیگــر بــرای اســتفاده بــه صنعــت
مرجــع اســتفادهکننده رجــوع کــرده و بــر ایــن اســاس ارتقــا و حفــظ
نقــاط قــوت کاتالیسـتهای بومــی شــده جهــت توســعه بــازار مــرف،
مســئولیتی بــزرگ را بــر دوش رشکتهــای تأمینکننــده داخلــی خواهد
گذاشــت و صنایــع مرصفکننــده نیــز انتظــار دارنــد از طریــق بازخوردها

شــاهد رشــد و توســعه کیفــی کاتالیســت بومــی شــده در نسـلهای دوم
یــا بعــدی باشــند .تکامــل کاتالیسـتهای چرخــه ســنتز ،ســایه رشایــط
تحریــم بــر ایــن صنعــت را میزدایــد و نگرانیهــای وابســتگی را بــه طــور
کامــل مرتفــع کــرده اســت.

معرفـی سـایر دسـتاوردهای آن مجتمـع در حـوزه
بومیسـازی
تأمیـن کاتالیسـتهای ریفرمینـگ متـان با بخار آب ،کاتالیسـت شـیفت
دما باال ،جاذب اکسـید روی و کاتالیسـت سـنتز متانول ،از جمله مواردی
اسـت کـه مجتمع عملاً در تأمین آنهـا از منابع داخلـی بهرهمند گردیده
اسـت که بعضاً در حال اسـتفاده و بعضی به صورت شـارژ ذخیره هستند.
در خصـوص صدهـا قلـم مواد شـیمیایی جـز چند مـورد ،متامـی نیازها از
طریـق منابـع داخلـی تأمین میشـود .قطعـات مکانیکـی و لـوازم یدکی
تجهیـزات و ماشـینآالت نیـز بـا مهندسـی معکـوس از سـوی
رشکتهـای توامنند داخلی و بعضـاً کارگاه مرکزی رشکت
تأمین میگـردد.

در پایان الزم اسـت که اشـاره شـود ،ایجاد رشایط رقابتی اسـتمرار نفوذ در
بازار و مشتریمداری و حتی تالش برای صادرات و اسـتمرار سیستمهای
مدیریتـی در رشکتهـای دانشبنیـان ،رسلوحـه ایـن رشکتها قـرار گیرد
چـون صنایـع برای بقا نیاز به حضور و پشـتیبانی رشکتهای دانشبنیان
دارنـد و در ایـن رشایـط حسـاس تحریمـی و سیاسـی ،حضـور ایـن
رشکتهـای علمی بیش از پیش احسـاس میشـود و باید فضـا در اختیار
آنهـا قـرار داده شـود تـا دغدغه ضعیف شـدن یا فرار مغزها وجود نداشـته
باشـد .جای بسـی شکر اسـت که با همین انگیزه در طی  15سال شاهد
تولیـد و تأمین کاتالیسـتهای چرخه تولید گاز سـنتز آمونیاکی و متانول
در کشور هستیم.
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نگارنده:

دکتر محمد صادقینیا

سرپرست پروژه کاتالیست سنتز متانول شرکت نفت و گاز سرو

کاتالیست و تأثیر آن در تولید
متانول
متانــول بــا فرمــول شــیمیایی  ،CH3OHترکیبــی بیرنــگ و بیبــو و
ســادهرتین عضــو خانــواده الکلهــا اســت .متانــول بــرای اولیــن بــار در
ســال  1661بــه همــت رابــرت بویــل 1از تقطیــر چــوب بــه دســت آمــد و نــام
آن را «عصــاره چــوب» نهــاد .ماهیــت شــیمیایی متانول یا فرمول شــیمیایی
آن یعنــی  CH3OHدر ســال  1834از ســوی ِجــن باپتیســت 2و دومــاس 3و
ایگــن پــی لیگــوت 4ارائــه شــد .ایــن ترکیــب یکــی از  10مــاده شــیمیایی پر
مــرف جهــان اســت .میــزان مــرف جهانــی ایــن محصــول برحســب
تبدیــل بــه محصــول نهایــی از  55/4میلیــون تن در ســال  2011بــه 92/3
میلیــون تــن در ســال  2020رســیده اســت .ایــن موضــوع در شــکل 1
کامال مشهود است.
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1. Robert Boyle
2. Jean Baptiste
3. Dumas
4. Eugene Peligot

شکل )1میزان عرضه و تقاضای متانول تا سال 2020

متانـول مـاده اولیـه بسـیاری از مواد شـیمیایی دیگر اسـت که طی فرایندهـای ثانویه
بـه مـواد اولیه مورد اسـتفاده در صنایع پایین دسـتی تبدیل میشـود .ایـن موضوع در
شـکل  2مشـاهده میشـود .هامنطـور کـه در شـکل  2مشـاهده میشـود بالـغ بر 18
نـوع ماده شـیمیایی از متانول مشـتق میشـود کـه مهمترین آنها فرمالدهید و اسـید
استیک هستند.

شکل  )2چرخه تولید و مرصف متانول از مواد اولیه تا محصوالت

تــا ســال  ،1920چــوب تنهــا منبــع تامیــن متانــول بــود و
در ایــن فراینــد بــه ازای یــک تــن چــوب حــدود  10الــی
 20لیــر متانــول بــه دســت میآیــد .در آغــاز دهــه ،1830
متانــول بــه عنــوان ســوخت بــرای گرمایــش و پخــت و پــز
اســتفاده میشــد کــه بعدهــا بــا ســوخت ارزانــر نظیــر نفــت
ســفید جایگزیــن شــد .در طــول جنــگ جهانــی اول متانــول
همــرا بــا اســتون و برخــی مــواد شــیمیایی دیگــر از خروجــی
کورههــای زغــال ســنگ بــه دســت میآمــد و بــه تدریــج
بــا توســعه صنایــع چــوب بــا زغــال ســنگ جایگزیــن شــد.
فراینــد تولیــد گاز ســنتز از کک و زغــال ســنگ در واکنــش
بــا بخــار آب منجــر بــه اســتفاده از هیــدروژن تولیــد شــده در
مصــارف شــهری گردیــد .ظهــور ایــن تکنولــوژی باعــث شــد
کــه فریتــز هابــر 1و کارل بوش 2هیــدروژن تولید شــده در این
فراینــد را بــا گاز  N2در دمــا و فشــار بــاال وارد واکنــش منــوده
و آمونیــاک تولیــد مناینــد .ایــن پیرشفــت منجــر بــه توســعه
تعــدادی از فرایندهــای شــیمیایی دیگــر شــد کــه باعث شــد
رشایــط مشــابه و مــواد اولیــه بــرای ســنتز متانــول نیــز فراهم
گــردد .در واقــع از هــان ابتــدا ســنتز متانــول و آمونیــاک
بســیار بــه یکدیگــر همبســته بودنــد بــه طــوری کــه معمــوال
ایــن دو محصــول هــر دو در یــک واحــد تولیــد میشــدند.
ســنتز متانــول از واکنــش مونوکســید کربن و هیــدروژن برای
اولیــن بــار در ســال  1905از ســوی شــیمیدان فرانســوی،
پــاول ســاباتیر 3مطــرح شــد .پــس از آن تحقیقــات علمــی
مشــخص کــرد کــه برخــی از اکســیدها میتواننــد بــه عنــوان
کاتالیســتهای هیدروژنزدایــی اســتفاده شــوند .بــرای
مثــال جــان ، 4بخــار متانــول را از روی برادههــای روی یــا
اکســید روی عبور داد و آن را به هیدروژن و مونوکســیدکربن
تبدیــل منــود .پــس از آن اخرتاعــات
1. Fritz Haber
2. Carl Bosch
3. Paul Sabatier
4. Jahn
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زیــادی در زمینــه تبدیــل گاز ســنتز بــه مخلــوط پیچید هــای از ترکیبــات آلــی
اکســیژندار نظیــر متانــول در  1913از ســوی رشکــت  BASFصــورت پذیرفــت.
ایــن کار را میتــاش و اشــنایدر 1پیگیــری کردنــد امــا تــا  1923تالشــی بــرای
تولیــد متانــول در مقیــاس انبــوه صــورت نگرفــت.
تقریبــا از آغــاز  1930متامــی کاتالیس ـتهایی کــه رشکتهــای بــی اس اف،
دوپونــت ،مونــت دیســون و آی ســی آی در مقیــاس صنعتــی اســتفاده مــی
کردنــد ،بــر پایــه اکســید روی پایــدار شــده بــا اکســید کــروم دیرگــداز بودنــد.
ترکیــب واقعــی کاتالیســت ،بــه شــدت بــه ایــن موضــوع بســتگی داشــت کــه آیا
کاتالیســت از طریــق رســوبگیری بــه دســت آمــده یــا اینکــه بــا یــک اختــاط
ســاده اکســیدها تهیــه شــده اســت.

اولیــن کاتالیســت صنعتــی متانــول کــه اولیــن بــار در ســال  1923اســتفاده
شــد ،بــر پایــه مخلوطــی از اکســید روی/اکســید کــروم ( )ZnO/Cr2O3بــود.
نتایــج تحقیقاتــی نشــان داد کــه کاتالیس ـتهای اکســید روی حــاوی مــس،
منونههــای فعالــی هســتند .ایــن موضوعــی کامــا صحیــح اســت و اگــر جــزء
دیرگــداز ســومی نظیــر آلومینیــوم یــا کــروم هــم بــه آن اضافــه شــود ،کاتالیســت
از لحــاظ حرارتــی نیــز مقــاوم میشــود .کاتالیسـتهای حــاوی مــس مشــکوک
بــه مســموم شــدن هســتند .در آن زمــان گاز ســنتز از واکنــش آب -گاز تهیــه
میشــد و حــاوی ســمومی نظیــر ترکیبــات گوگــردی و کلــردار بودنــد لــذا
کاتالیســتهای مــس نامطلــوب بودنــد.

هنگامــی کــه فراینــد ریفورمینــگ هیدروکربنهــا بــا بخــار خــوراک عــاری از
ســموم را تولیــد میکــرد ،مزیتهــای کاتالیســتهای فعــال مــس مجــددا
مــورد توجــه قــرار گرفــت .بــه زودی اثبــات شــد کــه کاتالیســت بســیار فعــال
اکسیدمس/اکســید روی ( )CuO/ZnOمخصوصــا زمانــی کــه بــه آنهــا
ارتقادهندههایــی نظیــر کــروم یــا آلومینــا اضافــه شــود ،میتوانــد تولیــد متانــول
را متحــول کنــد .از جنبــه اقتصــادی و تقاضــای روزافــزون بــرای متانــول ،هرچه
رسیعــر بــه فرایندهــای موثرتــری نیــاز بــود .اولیــن منونــه آزمایشــی صنعتــی
کاتالیســت مــس در رشکــت پولیــش کمیــکال 2واقــع در اوسویســیم 3در
 1963بــه کار گرفتــه شــد امــا موفقیتآمیــز نبــود.
1. Mittasch and Schneider
2. Polish Chemical
3. Oswicim
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آزمایشهــا نشــان داد کــه کاتالیس ـتهای رســوبی اکســید مــس -
اکســید روی موجــود در آن زمــان ،ناپایــدار بــوده و رسیعــا کلوخــه
شــده و مســموم میشــوند .فرموالســیونهای بهــری بــرای تولیــد
در مقیــاس وســیع توســعه یافت و پایداری کاتالیســت هــم افزایش
پیــدا کــرد .پیرشفتهــای حاصــل شــده در تکنیکهای مشــخصه
یابــی کاتالیسـتها ،جزئیــات ســاختار و فعالیــت کاتالیســت را در
اختیــار گذاشــت .نتایــج نشــان داد کــه کاتالیس ـتهای ناپایــدار
حــاوی بلورهــای بــزرگ اکســیدی بودنــد کــه در آن فلــزات بــه
طــور غیــر یکنواخــت در رسارس کاتالیســت توزیــع شــده بودنــد.
کاتالیس ـتهای بهــر بایــد بلورهــای کوچکتــری داشــته باشــند
تــا توزیــع یکنواختــری حاصــل شــود .بــه زودی مشــخص شــد کــه
کاتالیسـتهای حــاوی اکســید مس/اکســید روی/آلومینا بــا خواص
مطلــوب میتواننــد ســنتز شــود و رسانجــام یــک واحــد بــزرگ
تولیــدی موفــق در  1966تاســیس گردیــد .بــه زودی پــس از معرفی
کاتالیســت پایــدار شــده بــا آلومینــا ،ســایر منونههــای حــاوی کــروم
نیــز تولیــد شــدند .فرایندهــای زیــادی بــر پایــه هــردو کاتالیســت از
 1971آغــاز بــه فعالیــت کردنــد و اخرتاعــات بســیاری در آن مــدت
ثبــت شــد .گاز ســنتز از منابــع مختلفــی نظیــر ریفورمینــگ گاز
طبیعــی یــا نفتــا بــا بخــار و تبدیــل نفــت بــه گاز حاصــل میشــد.
امــروزه تقریبــا بیــش از  90درصد گاز ســنتز در دنیــا از ریفورمینگ
متــان حاصــل میشــود کــه در ایــن فراینــد ،گاز متــان قبــل از ورود
بــه ریفورمــر ،گوگردزدایــی میشــود و کاتالیس ـتهای ســه جزئــی
 CuO/ZnO/Al2O3بــا فعالیــت و دوام باالیــی میتواننــد عمــل
می کننــد.
متــام کاتالیسـتهای ســنتز متانــول از گاز ســنتز ،کاتالیسـتهای
ســه جزئــی هســتند کــه اختــاف آنهــا در میــزان ترکیباتشــان و
طــول عمــر آنهــا اســت.
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شیمیسنتز متانول
متانــول از طریــق واکنــش کاتالیســتی هیدروژناســیون مونوکســید و دی
اکســید کربــن ســنتز میشــود .هــر دو واکنــش نیــز گرمــاده هســتند:
عــاوه بــر واکنشهــای ( )1-1و ( ،)1-2واکنــش جابهجایــی آب-
گاز )WGS(1نیــز اتفــاق میافتــد:

()1-1

DHR (298 K, 50 bar) = - 90.7 kJ/mol

CH3OH

CO + 2H2

()2-1

DHR (298 K, 50 bar) = - 40.9 kJ/mol

CH3OH + H2O

CO2 + 3H2

()1-3

DHR (298 K, 50 bar) = - 42 kJ/mol

CO + H2O

CO2 + H2

واکنشهــای ( )1-1و ( )2-1بــا کاهــش تعــداد مــول همــراه هســتند و واکنــش ( )3-1نیــز گرمــازا اســت و تغییــری در حجــم اتفــاق منیافتــد .بنابرایــن بــر
طبــق اصــل لوشــاتلیه ،افزایــش فشــار ،واکنــش را بــه ســمت تعــداد مــول کمــر جابهجــا میکنــد بنابرایــن تولیــد متانــول را از طریــق واکنشهــای ( )1-1و
( )2-1مطلوبــر میســازد .همچنیــن تولیــد متانــول طبــق اصــل مذکــور در دماهــای پایی نــر مطلــوب اســت.

بر طبق موازنه داریم:

()1-4

=-

-

()1-5

=-

()1-6

+3

()1-7

=2
=0

()1-8

.

()1-9

.

()1-10

=

=

=
.

+3

=
.

=2

خــوراک حقیقــی تنهــا شــامل  COو  H2نیســت .یــک راه بــرای لحــاظ کــردن واکنــش جابهجایــی آب-گاز (معادلــه  ،)1-3تعریف عــدد اســتوکیومرتی)SN(1
است:
()1-11

= SN

)1. Water-gas shift reaction (WGS
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)1. Stoichiometric number (SN

عــدد اســتوکیومرتی گاز ســنتز بــرای تولیــد متانــول
بایــد  2باشـ�د کـ�ه بـ�ا  CO/H 2متفــاوت اســت .بــا این
حــال ،مقــداری افزایــش در میــزان هیــدروژن بــه
طــوری کــه عــدد اســتوکیومرتی بــه  2/05یــا حتــی
 2/08برســد ،میتوانــد منجــر بــه افزایــش فعالیــت
کاتالیســتی شــود کــه تولیــد متانــول را بهبــود
میبخشــد.
گاز ســنتزی کــه طــی روشهــای مختلفــی تولیــد
میشــود ،معمــوال در محــدوده  SN = 2نبــوده و
معمــوال بــا متــوازن ســاخنت آن بــا  CO2یــا  H2میزان
آن را در محــدوده  2نگــه میدارنــد.

بازده فضا-زمان)STY(1
بــرای ارزیابــی فعالیــت کاتالیســتی در مــورد
کاتالیس ـتهای متانــول از شــاخصی بــه نــام بــازده
فضا-زمــان اســتفاده میکننــد .بــازده فضا-زمــان
میــزان محصــول تولیــد شــده در رآکتــور بــا حجــم
مشــخص ،در زمــان مشــخص بــه ازای حجــم یــا
حجــم مشــخصی از کاتالیســت اســت .بــه عنــوان
مثــال وقتــی بــازده فضا-زمــان ( )STYمعــادل
 600باشــد یعنــی
یــک کیلوگــرم کاتالیســت تحــت دمــا ،فشــار و حجم
مشــخصی از رآکتــور بــا دبــی مشــخص ،خــوراک
حــدود  600گــرم متانــول تولیــد میکنــد .از آنجــا
کــه در تولیــد متانــول هــر ســه گاز  CO ،H2و CO2
مــرف میشــوند لــذا معمــوال بــه جــای درصــد
تبدیــل از شــاخص  STYکــه معیــاری از تولیــد
متانــول اســت اســتفاده میشــود.
(در شامره آتی ادامه این مقاله علمی را بخوانید)
با ما همراه باشید!

1. Space-time yield
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دکتر سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری
تابوی تولید کاتالیسـت در ایران شکسـته شـده اسـت؛ زمانی بود که جسـارت استفاده از کاتالیسـت ایرانی وجود نداشت اما با توجه به توامنندی
مطلوب ،به این نتیجه رسـیدهایم که اسـتفاده از کاتالیسـتهای تولید داخل ،دارای مزایای بسـیار است.

مهندس حسین شهریاری ،مدیرعامل سابق گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
کاتالیسـت بـه عنـوان عنصر اصلی کیفیت و نـوع مواد تولیدی ،نقش مهمـی را در فرایند بازی میکند و بیشترین دانش صنعت پرتوشـیمی در
بخش کاتالیسـت و لیسـانسهای مربوطهاش نهفته اسـت .در این راسـتا رشکتهای دانشبنیان رشوع به کار کرده و مجموعه کاتالیسـتهای
صنعت آمونیاک و اوره هماکنون در کشـور بومیسـازی شـده اسـت به طوری که شاهد تولید متام کاتالیستهای این فرایندها هستیم .امیدواریم
کـه انشـاءا ...بـا ادامـه دادن ایـن رونـد و بـاال بردن کیفیت کاتالیسـتها به راندمان باالتری هم دسـت پیدا کنیـم که قابل رقابـت و حتی بهرت از
کاتالیسـت رشکتهای خارجی تولیدکننده کاتالیست باشد.

مهندس اسماعیل بردیده ،رئیس مجتمع شرکت پتروشیمی رازی
دغدغـه بنـده در طـی بیـش از  30سـال فعالیـت در صنعـت پرتوشـیمی ،همواره خرید کاتالیسـت بـه میزان زیـاد بود چرا کـه الزمه
تامین کاتالیسـت از خارج ،رصف زمان قابل توجه و تهیه کاتالیسـت ذخیره برای نگهداری در انبار اسـت که خوشـبختانه از
چند سـال گذشـته حضور کشـورهای خارجی به واسـطه فعالیت رشکتهای داخلی کمرنگتر شـد و فرصتی ایجاد
گشـت تا رشکتهـای ایرانی بتواننـد خودمنایی کنند.
ما به عنوان نخسـتین مجتمع در کشـور شـناخته میشـویم که کاتالیست ریفرمینگ ثانویه سـاخت داخل را
در واحد آمویناک پرتوشـیمی رازی اسـتفاده کردیم.

دکتر جعفر توفیقی ،رئیس پژوهشگاه صنعت نفت
صنعت کاتالیسـت یکی از صنایع رسآمد و دانشبنیان کشـور اسـت که دولت نیز تالش میکند از طریق
معاونـت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری ،حامیت خـود را به کار گیرد.
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مهندس غالمرضا جوکار ،مدیرعامل شرکت پتروشیمی بوشهر
در طی  29سـال فعالیتی که شـخصا در صنعت داشـتهام ،با همه رشکتهای کاتالیستسـاز مانند سودکمی ،جانسـون متی ارتباط داشتهام اما
موفقیتهایی که کشـور عزیزمان در این مدت کوتاه به دسـت آورده اسـت ،منحرص به فرد اسـت.
در رشایـط فعلـی بحـث بـود و نبـود کاتالسـیت مطـرح اسـت بـه طـوری که اگـر امروز کاتالیسـت متام شـود ،بـه دلیل شـدت تحریمهـا ،خیلی از
حوزههای صنعت متوقف خواهد شـد بنابراین در این رشایط ارزشـی که از بومیسـازی کاتالیسـت صورت گرفته ،با کل صنعت پرتوشیمی برابری
میکند.

مهندس علیرضا گرامیان ،رئیس مهندسی فرایند شرکت پتروشیمی رازی
پرتوشـیمی رازی تقریبـا جـزو اولیـن رشکتهای پرتوشـیمی بود که خرید داخلـی را انجام داد و باعث شـد به تدریج ترس مدیـران رشکتهای دیگر
ریخته و از کاتالیسـت ایرانی و بومیسـازی شـده اسـتفاده کنند .اعالم رضایت یک رشکت سـبب بهرهگیری سـایرین از محصول داخلی و
حامیت از آن خواهد شـد ،بر همین اسـاس عالقهمندیم که از کیفیت این محصوالت کاسـته نشـود.
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مهندس داد اله حاجعلیان ،مدیر فاز دوم پتروشیمی کرمانشاه
تـا چنـدی قبـل کاتالیسـت و سـایر تجهیـزات بـه راحتـی از خـارج از کشـور تامین میشـد و مشـکل جدی وجـود نداشـت تا اینکه سیاسـتهای
حامیـت از سـاخت داخـل و بومیسـازی در کشـور مطـرح شـد و در زمانـی کـه بنده مسـئولیت ریاسـت مجتمع پردیـس را برعهده داشـتم ،بحث
کاتالیسـت مطـرح گردیـد .در آن زمـان فقـط بحـث کاتالیسـت ریفرمینـگ اولیه مطـرح بود و با بررسـیهایی کـه انجـام دادیـم و آزمایشهایی که
در مجتمع پرتوشـیمی شـیراز انجام گرفته بود ،از این کاتالیسـت اسـتفاده کردیم و این بارگذاری در مجتمع پردیس به عنوان یکی از نخسـتین
بارگذاریها در مقیاس عظیم به شمار میآید و خوشـبختانه حدود  5سـال اسـت این کاتالیسـت در رسویس قرار دارد و کیفیت و راندمان تولید
آن طبـق گزارشهـای واصلـه ،از وضعیت مناسـبی برخوردار اسـت.

مهندس عبدالرضا زارع ،رئیس مهندسی پاالیش شرکت پاالیش نفت شیراز
یکی از مشـکالتی که ما در صنایع کشـور شـاهد آن بودیم ،بحث تامین کاتالیسـت بود به طوری که عدم تامین آن باعث اختالل در روند پاالیش
و همچنین تولیدات پرتوشـیمی میشـد و امروز شـاهد آن هسـتیم که ارزشـی باال در کشـور نهادینه شـده به طوری که هماکنون کشـورمان در
حـوزه تولیـد ایـن کاتالیسـتها ،توانایی خود را اثبات منوده و عملکرد تولیدات داخل با کاتالیسـتهای مشـابه خارجـی برابری میکند.
بـه لحـاظ رصفهجویـی ارزی در مـورد بومیسـازی کاتالیسـت شـیفت دمـا پاییـن ،باید گفـت که این دسـتاورد علاوه بر جلوگیـری از خـروج ارز از
کشـور ،اطمینان از در دسترس قرار داشتن این کاتالیسـت و عدم مواجهه با مشکالت انتقال ارز و دسرتسی به خدمات پشتیبانی خرید را فراهم
منـوده اسـت کـه میتوان آن را اقدامی موثر در مسـیر اشـتغالزایی نیز نـام برد.

مهندس محمدرضا سلیمانزاده ،مدیر تولید شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
بومیسـازی کاتالیسـت در کشـور ،از یک دهه گذشـته رشوع شـد و اگر چنین اتفاقی رخ نداده بود ،ما شـاهد کمبود کاتالیسـت در بسـیاری از
زمینههـا بودیـم و خـدا را شـاکریم ایـن مشـکل در حـال حارض به همت صنعت کاتالیسـت کشـور ،رفع گردیده اسـت.

دکتر محمد حسین بهشتی ،رئیس مرکز طرحهای کالن معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
خوشـبختانه در طی چند سـال گذشـته ،یکی از دغدغههای جدی ما یعنی حوزه کاتالیسـت ،برطرف شـده که این موفقیت از سـوی رشکتهای
دانشبنیان ،پژوهشـگاهها و دانشـگاهها صورت گرفته است.
معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری طبق رسـالت و ماموریت خود ،از بومیسـازی صنعت کاتالیسـت حامیتهای مالی و معنوی داشـته
اسـت به طوری که امروز شـاهد تولید انبوه آن در کشـور هسـتیم.
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مهندس حمید رضا عظیمیان ،مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه
کاتالیسـت یکـی از کاالهـای استراتژیک در تولیـد فـوالد اسـت کـه در سـالهای گذشـته اسـتفاده از کاالی ایرانی در هیـأت مدیره فـوالد مبارکه
بـه تصویـب رسـید و بهرهگیـری از ایـن کاالی بومـی ایرانـی در دسـتور کار قـرار گرفت .بسـیار خوشـحالیم کـه کاتالیسـتهای ایرانی مـورد تایید
کارشناسـان کارخانـه فـوالد مبارکـه در خـط تولیدمان مرصف میشـود.

مهندس محمود اربابزاده ،مدیرعامل شرکت فوالد سپیددشت چهارمحال و بختیاری
ایـن صنعـت رشایطـی را سـپری میکنـد که اگـر حامیـت الزم از آن صورت پذیرد ،بـه زودی در سـطح خاورمیانه جایگاهی ویژه بـه خود اختصاص
خواهـد داد امـا الزمـه فراهـم شـدن زمینهها برای صـادرات این محصول ،حامیت و همکاری مسـتقیم رشکتهای فوالد اسـت و در همین ابتدای
راه ،خرید محصول داخلی حدود  20درصد ارزانتر از منونه کاتالیسـت مشـابه بوده اسـت.

مهندس عبدالرحیمقنبریان ،مدیرعاملشرکت پتروشیمیشیراز
بسـیاری از نخسـتینها در رشکـت پرتوشـیمی شـیراز به عنوان اولیـن واحد آمونیاک و متانول کشـور اتفـاق افتاده
اسـت .اولین کاتالیسـت داخلی کشـور ،در پرتوشیمی شـیراز بارگذاری شد و با این اقدام ،کاتالیست ریفرمینگ با
بخار آب در کشـور بومیسـازی شـده و امروزه شـاهد تولید انبوه آن هسـتیم .بعید میدانم که از این به بعد رشکتی
در ایـران بخواهـد ایـن نـوع کاتالیسـت را وارد کنـد .افتخـار داریم اتفاقی مشـابه با اتکا بـه دانش نهادینه شـده در
مجموعه پرتوشـیمی شـیراز و همت دانشـمندان صنعت کاتالیسـت کشور ،برای کاتالیست سـنتز متانول به وقوع
پیوست.
خداونـد را شـاکرم توانسـتیم تعـدادی از کاتالیسـتهای مورد نیاز صنایع کشـور را با منونـه داخلیجایگزین کنیم
و بعضـا بـه عملکـرد بهرتی نسـبت به مشـابه خارجی نیز دسـت پیدا کنیم .ما در پرتوشـیمی شـیراز ایـن تهدید را
احسـاس میکردیم که اگر بخواهیم در حوزه کاتالیسـت وابسـته باشـیم ،شـاید در سـالهای آینده نتوانیم حتی
تولید محصوالت خودمان را داشـته باشـیم.
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دکتر بهرام سبحانی ،رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
ریسـک اسـتفاده از کاتالیسـت ایرانی را فوالد مبارکه خرید و اکنون در حال بهرهبرداری از منافع ایجاد شـده آن اسـت .نتیجه اعتامد این شـد که
فـوالد مبارکـه اگـر بخواهد ریفرمر دیگری را بارگذاری کند ،حتام از محصوالت بومی شـده اسـتفاده خواهد کرد.
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 -1کاتالیست جدید اسید سولفوریک ،محصول شرکت Haldor Topsoe
رشکــت هالــدر تاپســویی موفــق بــه تولیــد نــوع جدیــدی از کاتالیســت
فرایند تولید اســید ســولفوریک شــد .کاتالیزور جدید اســید ســولفوریک
کــه بــا نــام  VK38+Topsoeمعرفــی مــی شــود ،رسعــت واکنــش را بــرای
رســیدن بــه تعــادل افزایــش میدهــد کــه بــا عملکــرد بهــر در واکنــش
و کارایــی بیشــر ،باعــث کاهــش اثــرات گازهــای گلخانــهای شــده و
تولیــدات بیشــر را در فراینــد تولیــد اســید ســولوفریک فراهــم میکنــد.
طبــق گزارشهــای رشکــت هالــدر تاپســویی ،کاتالیســت مبــدل  SO2بــا
رصف انــرژی کمــر باعــث تعــادل هزینههــا و افزایــش درآمــد واحدهــای
تولیدکننــده اســید ســولفوریک میگــردد .کاتالیســت VK38+Topsoe
نــوع جدیــدی از کاتالیســت پوشــش داده شــده (پرومــوت شــده) بــا
پتاســیم اســت کــه نســبت بــه نس ـلهای قبلــی خــود و رصف نظــر از
نــوع بســر واکنــش اســید ســولفوریک ،فعالیــت میکنــد.

ایــن کاتالیســت تاکنــون در دو مجتمــع صنعتــی توســط رشکــت هالــدر
تاپســویی بــه کار گرفتــه شــده کــه نتایــج بــه دســت آمــده بــا نتایــج
آزمایشــگاهی ایــن کاتالیســت تطبیــق داشــته  ،بــه طــوری کــه تــا
40درصــد هزینههــای تعویــض کاتالیســت و طــول عمــر باالتــر را از خود
نشــان داده اســت کــه باعــث شــده اســت تولیــد گازهــای گلخانـهای تــا
30درصــد کاهــش و ظرفیــت تولیــد نیــز تــا 15درصــد افزایــش یابــد.
رشکــت تاپســویی در حــدود هشــتاد ســال اســت کــه در زمینــه تولیــد
کاتالیســت اســید ســولفوریک فعالیــت میمنایــد کــه بــه عنــوان یکــی از
نخســتین رشکــت هــای فعــال در ایــن حــوزه شــناخته میشــود.
اســید ســولفوریک یکــی از کاربردیتریــن مــواد شــیمیایی
در صنعــت اســت بــه گون ـهای کــه مقــدار مــرف ایــن
مــاده در یــک کشــور ،معیــاری بــرای صنعتــی و
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پیرشفتــه بــودن آن کشــور محســوب میشــود .اســتفاده از کاتالیســت
اسیدســولفوریک (پنتااکســید واندیــوم) در مجتمعهــای تولیدکننــده
ایــن اســید ،باعــث تبدیــل بیشــرین میــزان ( SO2دی اکســید گوگــرد)
بــه عنــوان خــرواک بــه ( SO3تــری اکســید گوگــرد) اســت و بــه این شــیوه
میتــوان بیشــرین میــزان اســید ســولفوریک را تولیــد کــرد.
شــایان ذکــر اســت رشکــت هالــدر تاپســویی ،بــه عنــوان یکــی از
پیشــگامان ارائــه تکنولــوژی و کاتالیسـتهای چرخه تولید ســوختهای
ســبز حــوزه حمــل و نقــل ،تولیــد آمونیــاک ،متانــول ،هیــدروژن و مــواد
شیمیایی نیز شناخته میشود.

World Catalyst

Industry News
 -2شرکت تاپسویی نامزد دریافت جایزه جهانی پروژههای سبز
بــه گــزارش وبســایت تاپســویی ،ایــن انتخــاب بــر اســاس فعالیتهــا و
فناوریهــای رشکــت در حــوزه کاهــش انتشــار گازهــای  CO2از ســوخت
و مــواد شــیمیایی بــوده کــه در یــک دهــه اخیــر از ســوی ایــن رشکــت
انجــام شــده اســت .پــروژه تولیــد هیــدروژن از ســوختهای ســبز کــه در
کپنهــاگ دامنــارک انجــام میشــود ،از مهمتریــن پروژههــای ســبز ایــن
رشکــت بــه حســاب میآیــد.
پــروژه کپنهــاگ بــا هــدف تولیــد هیــدروژن ســبز از منابــع تجدیدپذیــری
چــون آب ،خورشــید یــا بــاد در فراینــد الکرتولیــز انجــام گرفتــه کــه

هیــدروژن تولید شــده در حضور کاتالیســت ،بــا گازهــای  CO2حاصل از
احــراق زبالههــای شــهری ،مونواکســید کربــن یــا هــوا واکنــش میدهد
و نتیجــه آن تولیــد آمونیــاک ،متانــول ،ســوخت جــت و کشــتی یــا دیگــر
محصــوالت شــیمیایی بــاارزش اســت .هدفگــذاری پــروژه کپنهــاگ
بــرای تولیــد  1/3گیــگاوات انــرژی تــا ســال  2030بــوده کــه در ســه فــاز
توســعه ،تکمیــل خواهــد شــد.

همچنیــن رشکــت کالرینــت نیــز در ایــن حــوزه ،پروژههــای POWER to
 Xرا از زیرشــاخههای پــروژه  CARBON2CHEMتعریــف منــوده اســت.
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 -3شرکت  BASFبرگزیده جایزه «برترین تکنولوژی کاتالیست» در سال  2020شد!
رشکــت  BASFبــه جهــت معرفــی فراینــد نویــن  Fourtuneو کاتالیســت
جدیــد  ،FCCبرنــده ایــن جایــزه شــد .ایــن جایــزه کــه هــر ســاله از طــرف
موسســه ) Hydrocarbon Processing (HPبــه برتریــن نوآوریهــای
حــوزه صنعــت ،تکنولــوژی و فراینــد کاتالیســتی اهدا میشــود ،در ســال
 2020میــادی بــه رشکــت  BASFتعلــق یافــت .کاتالیســت Fourtune
یــک کاتالیــزور جدیــد در فراینــد  FCCاســت کــه در تبدیــات فراینــدی
بوتیلــن و گزینــش پروپیلــن بهینــه و افزایــش اکتــان در فرایندهــای
پاالیشــگاهی اســتفاده میشــود .در ایــن جشــنواره بیــش از  100طــرح
از بیــش از  10کشــور بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال گردیــد کــه در 15
رشــته ،نوآورانهتریــن طرحهــا معرفــی شــدند.
فراینــد  FCCیــا کراکینــگ کاتالیــزوری ســیال بســر (Fluid Catalytic
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 ،)Crackingیکــی از مهمتریــن فرایندهــای تبدیــل کاتالیســتی حــوزه
واحدهــای پاالیــش نفتــی جهــان بــه شــار میآیــد کــه در طــی ایــن
فراینــد ،مــواد ســنگین نفتــی بــه محصــوالت ســبکتر و باارزشتــر
تبدیــل میشــود .امــروزه بــه دلیــل افزایــش مــرف ســوخت در جهــان
و نیــاز بــه تبدیــل مــواد ســنگین بــه مــواد ســوختی ســبک ،نیــاز بــه ایــن
فراینــد افزایــش یافتــه اســت.

 -4شرکت  BASFدر سال جاری کاتالیست جدید هیدروژناسیون خود را با کد  PTA CBA-250روانه بازار کرد !
ایــن کاتالیســت کــه حــاوی مقــدار پاالدیــوم کمــری نســبت بــه
کاتالیســتهای مشــابه خــود اســت ،بــه عنــوان نــوع جدیــدی از
کاتالیســتهای آلومینایــی جدیــد بــه شــار مــیرود و در فرایندهــای
اولفینــی عملکــرد بهــری از خــود نشــان داده اســت کــه در مــاه
گذشــته ،رشکــت  BASFدر شــهر ابوظبــی موفــق بــه اخــذ جایــزه
 Leaders in Environmental Excellenceاز ســازمان محیــط زیســت
کشــور امــارات متحــده عربــی از ایــن بابــت گردیــد.

رشکــت  BASFبــه عنــوان بزرگرتیــن تولیدکننــده کاتالیسـتهای محیــط
زیســت در جهــان بــه شــار میآیــد و محصــوالت ایــن رشکــت در
فرایندهــای تولیــد مــواد شــیمیایی ،ســاخت باتریهــای پیرشفتــه ،صنایــع
تولید پالســتیک و ســایر محصــوالت مشــابه کاربــرد دارد BASF .به عنوان

یــک رشکــت آملانــی ،حــدود  117هــزار نفــر کارمنــد در رسارس جهــان
داشــته کــه در ســال  2019توانســت بیــش از  59میلیارد یــورو محصول و
تکنولــوژی بــه فــروش برســاند.

کاتالیســت هیدروژناســیون در صنایعی چون نفت ،پاالیش ،پرتوشــیمی
و دارو مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد و امــکان تولیــد بنزیــن بــا عــدد
اکتــان باالتــر ،تولیــد پلیمرهــای ویــژه یــا تولیــد مــواد افزودنــی داروهــا را
فراهــم میکنــد.
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 -5شرکت جانسون متی از بستر خدماتی جدید خود تحت عنوان  JM-LEVO launchبرای صنایع تولیدکننده
فرمالدهید رونمایی کرد
بــه گــزارش وبســایت رشکــت جانســون متــی ،ایــن نــوع رسویــس کــه
نخســتین رسویــس خدماترســان آنالیــن بــه تولیدکننــدگان فرمالدهید
بــه شــار میآیــد ،بــا نــام تجــاری  JM-LEVO Formaldehydeدر
اختیــار تولیدکننــدگان فرمالدهیــد بــرای نظــارت بــر بهبــود عملکــرد
کاتالیــزور و نیــز فراهــم کــردن دسرتســی آنالیــن کارشناســان رشکــت
 JMبــه فراینــد تولیــد  ،جهــت عیبیابــی و گزارشگیــری آنالیــن ایجــاد
شــده اســت .فرمالدهیــد بــه عنــوان محصولــی بــا ارزش در صنایــع
پاییندســت پرتوشــیمی شــناخته میشــود و از تبدیــات کاتالیســتی
متانــول اســت.
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رشکــت جانســون متــی بــا تجربــه  60ســاله در ارائــه تکنولــوژی تولیــد
فرمالدهیــد و ارائــه کاتالیســت ایــن فراینــد ،از ایــن پلتفــرم آنالیــن
بــه عنــوان راه حلــی منحــر بــه فــرد در پشــتیبانی از رشکتهــای
تولیدکننــده فرمالدهیــد در صنایــع پاییندســت پرتوشــیمی نــام بــرده
است.

-6خط تولید آمونیاک در کنار تولید متانول از سـوی دو شـرکت  JMانگلسـتان و  KBRآمریکا با هدف کاهش
هزینهها احداث میشـود!
در مــاه میــادی گذشــته دو رشکــت جانســون متــی انگلســتان و KBR
امریــکا اعــام کردنــد از آنجــا کــه متانــول و آمونیــاک نویدبخــش بزرگــی
بــرای ادامــه انــرژی و انتقــال ســوخت بــه دنیــای ســبزتر خواهنــد بــود
 ،لــذا بــا ترکیــب و ادغــام تجهیــزات ثابــت ،دو فراینــد تولیــد آمونیــاک
تحــت تکنولــوژی  KBR’s PURIFIER inesو فراینــد تولیــد متانــول
متعلــق بــه رشکــت  .JMو بــا هــدف کاهــش هزینــه ثابــت و همافزایــی،
واحــدی بــرای تولیــد آمونیــاک و متانــول احــداث خواهنــد کــرد.
تولیــد آمونیــاک کــه کاربــرد اصلــی آن در تولیــد اوره و بــرای تولیــد
کودهــای شــیمیایی مــورد اســتفاده در حوزههــای کشــاوری مــی باشــد
 ،در کنــار متانــول کــه بعنــوان مــاده اصلــی در تولیــد فرمالدهیــد،
پالســتیک آکریلیــک ،پارچههــای مصنوعــی ،چســبها ،رنگهــا و

ســاخت محصوالتــی در صنعــت داروســازی و حــوزه شــیمیایی شــناخته
میشــود ،میتوانــد ارزش بیشــری را بــرای ایــن دو رشکــت فراهــم آورد

ایــن اقــدام کــه ابتــکار عمــل و تجربــه بزرگــی را از خــود بــه منایــش
خواهــد گذاشــت ،باعــث کاهــش قابــل توجهــی در هزینههــای
تجهیــزات نســبت بــه ســاخت دو واحــد مجــزا خواهــد شــد.

رشکــت جانســون متــی حــدود  45ســال اســت کــه تکنولــوژی ســاخت
واحدهــای تولیــد متانــول را بــا پیشــینه  100واحــد احــداث شــده ،در
اختیــار دارد .همچنیــن رشکــت  KBRآمریــکا از ســال  1945تاکنــون
 244واحــد تولیــد آمونیــاک را در رسارس جهــان راهاندازی منوده اســت.

59

نفـتوگــازسـرو
روابـط عمومـی

