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ماهنامه پردازش: مهندس ولى شعاعى راد، مدير 
طراحى و ساخت تجهيزات شركت نفت و گاز سرو 
ــته مهندسى مواد و متالورژى  كه دانش آموخته رش
ــت در گفت و گو  ــم و صنعت اس ــگاه عل از دانش
ــريح  ــردازش ضمن تش ــه تخصصى پ ــا ماهنام ب
دستاوردهاى اين شركت در بخش كوره گفت: از 
آنجايى كه كاتاليست يك محصول "هاى تك" است 
و تكنولوژى آن در اختيار چند شركت در دنياست، 
ــان بسيار  بنابراين بحث امنيت اطالعات نيز برايش

مهم و ضرورى است.
از اين رو شركت نفت و گاز سرو نيز كه دانش فنى 
توليد كاتاليست را در ايران بومى سازى نموده است، 
در كنار تالش براى كسب آن، ناگزير به كسب دانش 
ــت، چرا كه  ــاخت تجهيزات آن نيز بوده اس فنى س
ــت در جهان هيچ اطالعاتى از  ــازندگان كاتاليس س
ــاخت و تجهيزات به كار گرفته در فرآيند  نحوه س
ساخت كاتاليست ارائه نمى نمايند. لذا واحد ساخت 
ــرو به  صورت موازى بر روى  تجهيزات شركت س
ــود را آغاز نمود؛  ــاخت تجهيزات نيز فعاليت خ س
ــاى مرتبط موفق  ــكيل تيمى با تخصص ه كه با تش
ــر 80 درصد تجهيزاتى  ــاخت بالغ ب به طراحى و س
شديم كه امروز، توليد كاتاليست توسط آن ها انجام 
ــريح ساخت تجهيزات در اين  مى شود. وى در تش
ــاخت كوره  تونلى كه در سال گذشته  مجموعه به س
ــتارى معاون علمى و فناورى  ــط آقاى دكتر س توس

ــت جمهورى افتتاح گرديد، اشاره كرد و افزود  رياس
اين كوره تونلى به عنوان نقطه عطفى در تبديل شدن 
به يك سازنده توانمند در حوزه كاتاليست شناخته 
ــادل 1500 درجه  ــود كه از ظرفيت دمايى مع مى ش

سانتى گراد برخوردار مى باشد.
ــت  ــالم اين كه پخت كاتاليس ــا اع ــعاعى راد ب ش
ــر روى خواص  ــدت ب ــت كه به  ش ــه اى اس به گون
مكانيكى و عملكردى كاتاليست اثر مى گذارد تاكيد 
ــت، بدون در اختيار  كرد كه توليد محصول با كيفي
داشتن كوره مناسب و مدرن عمًال امكان پذير نيست، 
لذا بهترين كوره براى توليد كاتاليست با كيفيت، كوره 

تونلى با ويژگى ها و قابليت هاى خاص مى باشد.
مدير طراحى و ساخت تجهيزات نفت و گاز سرو 
ــتر اين كوره گفت: كوره ياد شده  ــريح بيش در تش

ــت كه 50 متر  كوره اى اس
ــف آن  ــول دارد و در ك ط
ريل گذارى شده و واگن ها 
ــل آن حركت مى كنند  داخ
ــر روى آنها  ــه قطعات، ب ك
قرار مى گيرند و سه مرحله 
و  ــت  پخ ــش،  پيش گرماي
ــى مى كنند.  خنك كن را ط
ــه از دماى محيط وارد  قطع
ــا طى  ــود و ب ــوره مى ش ك
ــه دماى 1300 تا  مراحلى ب

ــد (جهت توليد كاتاليست هاى  1500 درجه مى رس
مورد مصرف در صنعت فوالد) سپس طى فرآيندى 

پس از خنك شدن از كوره خارج مى شود.
 شعاعى راد، با اعالم اين كه دما در مناطق مختلف 
كوره تونلى ساخته شده اوالً به راحتى قابل سنجش 
ــت و ثانياٌ به دقت كنترل مى گردد، افزود: در اين  اس
ــوره مى توان منحنى پخت را به طور  دقيق تعريف  ك
ــيبى گرم و با  ــرد تا قطعه به عنوان مثال با چه ش ك
چه شيبى خنك شود، بنابراين به دليل "يكنواخت" 
بودن مراحل پخت براى تمام كاتاليست ها، كيفيت 
محصول توليدى به شدت بيشتر شده و تشابه كيفى 
ــمگيرى افزايش مى يابد،  ــوالت به طور چش محص
ــتر و مصرف  ــرعت توليد هم بيش ــن آن  كه س ضم
انرژى نيز كاهش مى يابد. اين در حالى است كه پرت 
انرژى (هدر رفت انرژى) و آلودگى نيز وجود ندارد 
ــتفاده ديگر  و حرارت خروجى اگزوز نيز براى اس

بخش ها مهياست.
ــاخت اين كوره  ــه اين كه براى س ــاره ب وى با اش
مطالعات بسيار زيادى انجام شده و نهايتاً توانستيم 
كوره اى بسازيم كه با دارا بودن تكنولوژى بسيار باال 
قادر است بهترين كيفيت پخت محصول آن هم در 
شرايط كامٌال قابل رقابت توليد كند، گفت: يكنواختى 
ــترى بسيار مهم است،  كيفيت كاتاليست براى مش

به عنوان تنها توليدكننده كاتاليست، خط توليد شركت دانش بنيان 
نفـت و گاز سـرو بـه كوره هايى مجهز اسـت كه محصولـى يكنواخت 
بـا كيفيت برتر نتيجه آن اسـت. توليد كاتاليسـت به كمك كوره هاى 
تونلـى تنهـا در شـركت نفت و گاز سـرو وجود داشـته و ايـن مزيت 
عالوه بر تاثير مسـتقيم بر افزايش ظرفيت توليد، فرآيند كنترل كيفى 

محصول را به معنا واقعى قابل لمس نموده است.

بنيان دانش شركت توليد خط كاتاليست، توليدكننده تنها عنوان به

قلب واحد هاى ريفرمر خود را با الماس پر كنيد

مدير طراحى و ساخت تجهزات شركت " نفت و گاز سرو" 
در گفت و گو با ماهنامه تخصصى پردازش:
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نمودار 3نمودار 2نمودار 1

نتايج استحكام كاتاليست هاى پخت شده 
در كوره هاى تونلى و شاتلى

نتايج سطح ويژه كاتاليست هاى پخت شده 
در كوره هاى تونلى و شاتلى

نتايج ابعاد كاتاليست هاى پخت شده 
در كوره هاى تونلى و شاتلى

بنابراين شرايط پخت به گونه اى تنظيم مى گردد كه 
بتوانيم كاتاليست با خواص مكانيكى و عملكردى 

عالى توليد كنيم.
ــمت هاى  ــوز ويژه در قس ــتفاده از 25 نوع نس اس
ــازگارى با  مختلف كوره، طراحى كامًال بومى و س
شرايط پخت كاتاليست، قيمت تمام شده پايين نسبت 
به مشابه خارجى و از همه مهم تر ساخت تجهيزات 
در داخل كشور و رضايت كامل مشترى در كيفيت 
محصول را از جمله مهمترين دستاوردهاى ساخت 

كوره تونلى برشمرد.
ــوه عملكرد،  ــاره نح ــعاعى راد، درب ــدس ش مهن
ــعل و كوره،  ــتم كنترل مكانيزه مش چگونگى سيس
اطالعات دما و فشار و نيز سيستم ثبت گزارش هاى 
توليد و ... نيز گفت: سيستم حركتى واگن ها به گونه 
اى طراحى شده است كه حركت واگن ها به صورت 
ــت واگن ها در كوره،  ــته بوده و عليرغم حرك پيوس
يكنواختى به هيچ عنوان به هم نمى خورد، به هرحال 
يكنواختى پخت جهت توليد كاتاليست ويژه صنايع 
فوالد موضوعى بسيار مهم است. از طرفى چون در 

حين حركت قطعه در كوره، دما به تدريج باال و نهايتًا 
به 1300 تا 1500 درجه مى رسد، لذا يك سرى گاز 

از قطعه خارج مى شود كه كار را دشوار مى كند. 
ــتم بايد به گونه اى باشد كه اتمسفر  بنابراين سيس
كوره از نظر اكسيدى، احيايى و خنثى و نيز فشار در 

كل كوره كنترل شود. 
ــتم كوره به نوعى طراحى شده كه به محض  سيس
اعالم سنسورها در هر كجاى كوره كه نياز به تزريق 
ــا كاهش دما و يا هر مولفه  يا مكش هوا، افزايش ي
ــد از طريق سيستم PLC و به طور كامٌال  ديگر باش

مكانيزه اين كار انجام مى شود.  
ــى  ــت اپراتور هيچ نقش بنابراين در پخت كاتاليس
ــد. مكانيزم پخت  ــدارد و خطايى هم رخ نمى ده ن
ــاتل متفاوت  ــوره تونلى كامًال با كوره هاى ش در ك
است، در كوره تونلى مشعل ها ثابت هستند(درمنطقه 
ــرايط يكسان و پايدار حرارتى ايجاد  پخت كوره ش
مى كنند) و محصول در طول كوره حركت مى كند، 
محصول در دماى محيط وارد كوره مى شود و پس 
ــى كردن طول كوره با منحنى پخت مورد نظر،  از ط

ــده و در نهايت پس از خنك شدن  زينتر(پخت) ش
ــود و به جرات مى توان گفت  از كوره خارج مى ش
ــانى را  همه محصوالت ورودى منحنى پخت يكس
تجربه مى كنند و به همين علت، محصوالت پخت 
شده در كوره تونلى از تشابه كيفى فوق العاده بااليى 

برخوردار مى باشند.
ــعل ها و  ــاتل، هم مش ــى در كوره هاى ش ول
ــتند، بنابراين اختالف  هم محصوالت ثابت هس
ــعل و محصوالت  دماى محصوالت نزديك مش
ــمت هاى مختلف كوره كامًال  قرار گرفته در قس
ــه پخت محصوالت با  ــد، درنتيج بديهى مى باش
ــبت به هم  ــت و دماى متفاوت نس ــى پخ منحن
ــدت  ــن موضوع به ش ــود كه همي ــام مى ش انج
ــردى  عملك و  ــى  مكانيك ــواص  خ روى  ــر  ب
كاتاليست ها تاثير خواهد گذاشت و شاهد رنج 
ــا كيفيت هاى مختلف  ــيعى از محصوالت ب وس
ــابه كيفى  ــارت ديگر تش ــود، به عب ــم ب خواهي
ــاتل  ــده در كوره هاى ش ــوالت پخت ش محص

ــدارد. ــى   ن مفهوم
ــاخت تجهيزات  ــى و س ــر طراح ــه گفته مدي ب
ــرو كليه اطالعات كوره در شبانه روز،  نفت و گاز س
ــرعت واگن و ...  ــار، دور فن ها، س اعم از دما، فش
از طريق سيستم كامپيوترى ثبت مى شود و معايب 
ــت. بنابراين  ــٌال قابل رديابى اس ــى نيز كام احتمال
ــيارى به افزايش  ــل اين اطالعات، كمك بس تحلي
كيفى هرچه بيشتر كاتاليست هاى توليدى مى كند. 
ــايان ذكر است در اين كوره بالغ بر 160 پارامتر  ش

توسط سيستم PLC تنظيم و كنترل مى شود.
در نمودارهاى زير، نتايج استحكام، سطح ويژه و 
ابعاد كاتاليست هاى پخت شده در كوره هاى تونلى 
ــت، همانطور كه مشاهده  و شاتلى آورده شده اس
ــود نتايج پارامترهاى مهم كاتاليست به شدت  مى ش
ــاوت دارد. بازه  ــاتلى باهم تف در كوره تونلى و ش
عددى نتايج در كوره تونلى بسيار كوچكتر از كوره 
شاتلى بوده كه نشان از تشابه كيفى باالى كاتاليست 

پخت شده در كوره تونلى دارد.
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