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کارآموزی واحد الفین پتروشیمی شازند

شرکت پتروشیمی شازند
الت مجتمع پتروشیمی شازند طیف متنوعی از محصو

و سایر پتروشیمی مانند پالستیک، الستیک مصنوعی
ه ب. )مواد شیمیایی حاصل از نفتا را تولید می کند

(.عنوان ماده اولیه
مجموع ظرفیت تولید ساالنه قابل فروش آن در حال

تن در هجده کارخانه 620000حاضر حدود است 
.برای خدمت به بازارهای داخلی و جهانی به دست آمد

می شلک زیر نمودار جریان پتروشیمی شازند را نشان
.دهد

نمودار ظرفیت محصوالت پتروشیمی شازند. 2شلک 

شماتیک کوره. 3شلک 
Gas
وارد یک هدر اصلی شده که از آن به هر کوره یک شاخه V-160از  

بدین صورت این گاز 101-۴فرستاده می شود ۔ مثال برای کوره 
ج سوخت کنترل می شود که پس از گذشتن از یک ولو و یک فلن

این  .  می گذردPV-006-10شده و سپس از  SDV-003-10وارد 
PV 10از-PIC-006  دستور می گیرد که در حالت عادیSet Point 

.دتعیین می گرد TIC-002-10آن از 
TIC دمای گاز خروجی کراکینگ را قبل از ورود بهTLE  اندازه گیری
اگر مقدار دما کمتر یا بیشتر از. مقایسه می کند Set Pointو با 

 PMVدستور می فرستد تا آن نیز به  PICمقدار مقرر باشد به 
. مایددستور بیشتر باز کردن یا بستن مسیر گاز سوخت را اعالم ن

دمای روی کویل های درون محفظه تشعشعی با توجه به جنس 
درجه سانتی گراد۱۱۰۰آنها باید کمتر از 

.  درجه سانتیگراد می رسد1500باشد ولی دماي هر مشعل به 
جنس کویل های کوره آلیاژهای مختلفی از کروم، نیلک، آهن و 

.مولیبدن می باشد
در اطراف هر چهار کوره، روی زمین و درون کانال  MPSیک الین از 

های سربازی وجود دارد که کوره ها را به دو قسمت چهارتایی 
زی تقسیم کرده است که روی این الین به سمت باال سوراخ های ری
به فواصل منظم وجود دارد که در هنگام آتش سوزی احتمالی، 

که در سایت وجود دارد، بخار در این خط با فشار از  PBتوسط یک 
طریق سوراخ های کوچک به سمت باال خارج شده و پرده ای از بخار
ا ایجاد می کند که کوره را از سایر قسمت های سایت جدا می کند ت

کنترل آتش سوزی راحت تر صورت گیرد۔
این . می گویند Steam Curationبه این سیستم اصطالحا 

.  نیز وجود داردCold Sectionدر  ۲۰۱سیستم در اطراف کمپرسور 
جبران  Utilityباید از واحدMPSدر صورت عمل کردن این سیستم، 

نتواند این کار را انجام دهد ولوهای  Utilityشود که اگر واحد
.عمل میکند Coldدر واحد MPSکنترلی 

هکور بندیپیکر. 4شلک 

درجه سانتیگراد هر ۴۱۰از خروج از این کویل با دمای حدود پس  
شاخه به دو شاخه تقسیم شده باشد و ورودی ۴کدام از این 

کوره  Gخروجی از پاس . شاخه باشد۸کوره،  Gدرجه به پاس ۴۱۰
بار می ۲/۴درجه سانتیگراد و ۶۰۰در واقع گاز کراکینگ با شرایط 

ر باشد که مستقیما وارد قسمت تشعشع کوره می گردد تا د
و )درجه سانتیگراد ۸۶۶قسمت اخیر دمای آن طبق طراحی به 

از الین اصلی  Cracked Gasبرسد و ( درجه۸۵۰عمال در حدود 
۴شاخه به ۸به ترتیب تشعشع  قسمتدر . گردد TLEوارد 

خط تبدیل می شوند و این یک خط با ۱شاخه و به ۲شاخه و به 
از یک شاخه حاصل از سمت دیگر کوره وارد الین اصلی خروجی گ

.کراکینگ می شوند
Cracked Gasخروجی از کوره، جهت جلوگیری از تشکیل پلیمر ،

که از داخل پوسته  BFWشده تا با  TLEسریعا وارد پوسته مبدل 
درجه سانتی 390آن می گذرد تبادل حرارت کرده، دمای آن به 

شده تا با  quench fittingپس از آن وارد . گراد کاهش یابد
Quench Oil ( یا در مواقع کمبودQuench OilباQuench 

Water درجه سانتی گراد 165دمای آن به ( نیز مخلوط گردد
ط این گاز سرد شده با گازهای حاصل ازدیگر کوره ها مخلو . برسد

درجه 165شده و با یک الین اصلی تحت شرایط دمائی 
 Primary Fractionationبار وارد ۱/۳سانتیگراد و فشار حدود 

.می گردد
درجه باالتر رود یا افت فشار ۴۷۰از  TLEاگر دمای خروجی از 

Cracked gas بار بیشتر شود، باید 470در آن از مقدارTLE 
فشار بطریقه مکانیکی و توسط آبپاشی تيوب ها در.)تمیز گردد
 Steamگرم از  BFWتن بر ساعت آب ۳۰۰۰مقدار ( خیلی باال

Drum  درجه سانتیگراد وارد پوسته مبدل فوق ۳۲۵با دمای
درجه سانتیگراد تولید ۳۲۵تن بر ساعت بخار ۱۹شده و حدود 

این سیلک چرخشی آب . می گرددSteam Drumمی کند که وارد 
BFW،در واقع دمای گاز کراکینگ را کاهش میدهد.

توسط  Quench Fittingورودی به Quench Oilکنترل مقدار 
نصب Ticلوپ کنترلی دما صورت می گیرد که کنترل ولو آن از

1.5از طرف دیگر یک الین . شده روی خروجی آن دستور می گیرد
وارد می گردد که  Quench Fittingبه Quench Waterاینچ از 

درجه را 165نتواند دمای  Quench Oilدر مواقع اضطراری که 
در این مواقع جهت . تامین کند، کنترل ولو آن عمل می کند

Quench Oilباید سریعا  P-151جلوگیری از ورود آب زیاد به 
.گرددالزم را تامین نمود تا این پمپ به پدیده کاویتاسیون دچار ن

واحد آلفین
پس از در واحد الفین نفتا به روش کراکینگ حرارتی شکسته شده و

هزار تن 94, هزار تن اتیلن247طی مراحل مختلف سالیانه مقدار 
تن بنزین 102کربنه و حدود 4هزار تن ترکیبات 51.8پروپیلن و 

ین در ا. پیرولیز خام تولید میگردد که خوراک سایر واحد ها میباشد
و مایعات LPGواحد خوراک اولیه شامل نفتای سبک و سنگین، 

گازی که از جمله محصوالت فرعی واحد آروماتیک است در کوره ها 
درجه سانتی گراد ۱۱۰۰به همراه بخارآب و در درجه حرارت حدود 

شکست مولکولی ایجاد می نماید و نهایتا طی مراحل خنک کردن
یبات ترک, پروپیلن, وجداسازی مواد پایه ای پتروشیمی شامل اتیلن

,  چهارکربنه و پاره ای از محصوالت با ارزش جانبی مانند گاز متان
.هیدروژن و نفت کوره تولید می شود, بنزین پیرولیز

مواد پایه ای الفینی تولید شده در واحدهای پایین دستی به 
ا ارزش محصوالت پلیمری یا شیمیایی با گرید های بسیار متنوع و ب

سه نوع در واحد الفین پتروشیمی شازند. افزوده باال تبدیل میشوند
کربنه تولید می شود و ۴پروپیلن و ترکیبات , محصول پایه ای اتیلن

چون امروزه خوراک واحد الفین های جدید محدود به استفاده از 
د کربنه گاز اتان است فاقد محصوالت پایه ای پروپیلن و ترکیبات چن

خواهند بود ضمن اینکه این مجتمع پتروشیمی از نظر تولید 
کربنه از واحد های استثنایی ۴محصوالت پایه ای پروپیلن وترکیبات 

:  این واحد از سه قسمت تشکیل شده است. محسوب میگردد
معمواًل در  PGHبخش. )بخش گرم بخش سرد و بخش مخازن

کنار واحد الفین قرار دارد که خوراک آن به صورت پیوسته از واحد
(الفین تامین می شود

آلفین ها
 CnH2nالفین ها ترکیبات غیر اشباع با فرمول

.هستند
تن ان ختم می شوند، مانند ا -نام های این ترکیبات به 

.  ا، بوتن ها و بوتادین ه(پروپیلن)، پروپن (اتیلن)
.دگونه های آلفین معمواًل در نفت خام یافت نمی شون

صوالت اتیلن و پروپیلن به عنوان منابع مهم صنایع مح
.  ندشیمیایی و پالستیکی مختلف شناخته می شو 
نوعی بوتادین به طور گسترده در تولید الستیک مص

ک این ها به عنوان الفین های سب. استفاده می شود
لیستی به طور صنعتی توسط پیرولیز و کراکینگ کاتا 

وان این ها به عن. سیال در برج های خال تولید میشوند
ر اثر الفین های سبک به طور صنعتی توسط تجزیه د

حرارت و مایع تولید می شوند

ساختار آلفین ها. 1شلک 

Hot Sectionواحد 
نفتای سبک و سنگین از مخازن خوراک پمپ شده و به وسیله 

۲رابر با نسبت نفتای سبک به سنگین ب)کنترلر با هم مخلوط شده 
می گردد تا با فشار  TK-151و با نسبت مشخص وارد تانک ( ۱به 

مبدل های پیش گرم ) E-151 A/Bبار در خروجی به مبدلهای 9.6
درجه سانتیگراد رسیده و ۶۵وارد شده و دمای آن به ( کننده خوراک

ورود به)به سمت کوره ها 
(F-101چگونگی ورود خوراک نفتا،  . هدایت شودDLS(Dilution 

Steam) ،REG(Recycle Gas)و خروجCracked Gas   در مورد
وره  همه کوره ها یکسان می باشد که در این گزارش تنها به گزارش ک

F-101بسنده میکنیم و برای دیگر کوره ها هم قابل تعمیم می
ت مخلوط نفتای سبک و سنگین با ترکیب تقریبا ثاب. باشد

اعالم شده از سوی طراح حاوی ترکیبات  SPECمشخص شده در 
C8+ نحوه. وارد کوره می گرددو سبکتر از آن تحت دمای مشخص

:ورود نفتا به هر کوره بصورت زیر است
شاخه تقسیم شده و هر ۸به 151نفتای ارسالی از مبدل های 

برای هر کوره، نفتای . شاخه از آن به یک کوره هدایت می شود
عبور  Check valveو یک فلنج و یک  Gate valveورودی از یک 

ا نفتای ورودی به کوره می گردد و پس از عبور از آن ب SDVکرده وارد 
شاخه تقسیم می گردد تا پس ۸مخلوط شده و به  DLSیک خط 

خطی و از ۴بصورت دو گروه  FV-001A-Hاز عبور از شیر کنترل های 
که به این نفتا وارد می گردد از یک  DLS. گردددو طرف وارد کوره 

ه گیت ولو و یک چک ولو عبور می کند که در زمان هایی که نیاز ب
.دتحت شرایط خاص باز شون, به مسیر نفتا می باشد DLSتزریق 

به ترتیب با  REGو DLSالزم به ذکر است کنترل ولو های نفتا، 
شناخته می شوند که تعداد زیاد آن ها در سایت 003و 002، 001

حا باعث شده است که به آن بخش که در آن قرار گرفته اند اصطال
.  مزرعه سبز گفته شود

ورت با تفضیل بیشتر نحوه ورود خوراک و خروج گاز کراکینگ به ص
:زیر است

تایی ۴به دو دسته DLSو REGهر کدام از جریانهای خوراک نفتا ، 
شاخه از هر کدام از آنها وارد کوره ۴تقسیم شده و از هر طرف کوره 

می گردد که نحوه عملکرد در هر طرف شبیه به هم می باشد به 
 Aشکلی که از یک طرف، چهار شاخه خوراک نفتای مایع وارد پاس 

درجه ۱۳۰دمای حدود )کوره شده و از همان قسمت خارج شده 
۱۹۰نیز در دمای  DLS. مخلوط می گردد REGو با ( سانتیگراد

۳۸۰شده و از همان کویل در دمای  Cدرجه سانتیگراد وارد کویل 
اضافه می شود تا  REGدرجه سانتی گراد خارج و به مخلوط نفتا و 

کوره  Dدرجه سانتیگراد وارد پاس ۲۷۰مخلوط حاصل در دمای 
.گردد

Cold Sectionواحد 
گازهای حاصل از کراکینگ واحد گرم به سمت واحد سرد فرستاده

Vesselپس از عبور از مرحله پنج گانه کمپرسور به سمت . میشود
ا مایع و سپس از آنجا به سمت خشک کننده ه–جدا کننده ی گاز 

.فرستاده میشود
Cracked Gasشایان ذکر است که در آخرین مرحله ی کمپرسور 

در برج شسته شده و گاز های منصر آن که Caustic(NaOH)توسط 
ایع نیز جریان های گاز و م. گرفته شود, باعث تشکیل پلیمر میگردند

فرستاده میشود که در Cold Boxبه سمت برج ها و مبدل های 
PSAاولین مرحله هیدروژن حاصل میشود که به سمت واحد 

.فرستاده میشود
هیدروژن خالص سازی میشود و به درجه خلوص PSAدر واحد 

ه در مرحله ی بعد ترکیبات ترکیبات گازی متان ب. میرسد% 99.9
مرحله ی . تولید میشودTail Gasو Regeneration Gasعنوان  

قش بعد تولید و جداسازی اتان و اتیلن میباشد که در این مرحله ن
در قسمت . از اهمیت ویژه ای برخوردار استR-301راکتور های 

که در بعدی ترکیبات پروپان و پروپیلن تولید و جداسازی میشوند
.  بسیار مهم است R-401 ,R-402این بخش نیز نقش راکتوری های 

و سنگین تر C4ترکیبات Coldمحصول تولیدی دیگر در واحد 
.میباشد

:Cracked Gasادامه ی مسیر 
Cracked Gas درجه سانتی گراد از باالی 12بار و 8/101در شرایط

هدف اصلی . میگرددCold Sectionخارج و وارد قسمت 153برج 
میباشد که Cracked Gasواحد سرد جداسازی ترکیبات موجود در 

این امر طی چند مرحله صورت میگرد این مرحله شامل کمپرس 
.سازی تفکیک در دمای پایین و تفکیک در دمای باال میباشد

گاز کراک شده ورودی به  Cold Section در اولین مرحله وارد V-
201 هدف از بکارگیری . میشود V-201 جداسازی قطرات مایع از گاز
کراکینگ میباشد زیرا بعد از این مرحله کمپرسور ها قرار دارند و اگر 

هر گونه مایعی همراه گاز کراک شده وارد کمپرسور شود باعث تریپ 
.خوردن کمپرسور میگردد

کوره ها
کوره های موجود در این واحد از نوع سوخت و مشعل گازی می 

می باشد و به Induced Draftالزم نیز از نوع   Draftباشند که 
جهت بازدید کویل های آن از  Peep Holeهمین دلیل کوره دارای 

میلی بارگیج -0.5چون فشار کوره منفی و در حد )بیرون می باشد
(Convection)کویل در قسمت جابجایی ۷هر کوره دارای (.است

شده قسمت تشعشعی کوره واکنش کراکینگ کامل. خود می باشد
در این قسمت همه کویل ها .و محصوالت پیرولیز حاصل می گردد

کنترل دمای کوره خصوصا در منطقه .بصورت عمودی قرار دارند
اال رود تشعشعی از نکات بسیار مهم می باشد چراکه اگر دما خیلی ب

باعث می شود خوراک زمان زیادی در کوره بماند مقدار آن از حد 
SPEC ا زمان از سوی دیگر پایین بودن دما ی. تعیین شده باالتر رود

از طرف . ماند در کوره، بازدهی عمل کراکینگ را کاهش می دهد
د دیگر اگر گاز کراکینگ در دمای باال مدت بیشتری نگهداری شو
له در پلیمرهای ناخواسته تشکیل می گردد و به همین دلیل بالفاص

.درجه سانتیگراد تعدیل می گردد۳۹۰تا حدود  TLEمبدل 
زمان ماند برای خوراک در قسمت تشعشعی کوره در بهترین حالت

و نیز در غیر این صورت ترکیبات استیلن. ثانیه می باشد0.3-0.4
دمای کوره . کک بیشتری در محصوالت پیرولیز دیده خواهد شد

.فشار کنترل می گردد-دما  Cascadeتحت کنترلر 
دارد که حرارت ( مشعل۵۴در هر طرف )مشعل گازی ۱۰۸هر کوره 

Cold Sectionاین مشعلها متان می باشد که از واحد ( سوخت)
.شناخته می شود Fuel Gasتهیه شده و بعنوان 

Fuel

چالش ها و نتایج
انند پتروشیمی های خوراک مایع تنوع محصول باالیی دارند و می تو 

زینه با این وجود، ه. الفین های پایه به طور همزمان پایه تولید کنند
ی های تولید در پتروشیمی های خوراک مایع نسبت به پتروشیم

.های مبتنی بر گاز باالتر است
ناوری زیرا نفت منبع تجدید ناپذیر است و باید در آینده نزدیک با ف

.های جدید جایگزین شود
است که متان و اتانول به عنوان منابع تجدیدپذیر جایگزین مناسبی

د می تواند به الفین های کاربردی با استفاده از فناوری های جدی
سازگار با محیط زیست تبدیل شود


