
شركت پااليش نفت اصفهان فعاليت خود را در زمينه 
پااليش نفت خام و توليد فرآوردههاي نفتي ايران از سال 
1358 تحت عنوان پااليشـــگاه اصفهان آغاز نموده و هم 
اكنون بيش از 24درصد فرآوردههاي نفتي مورد نياز كشور 
شامل گاز مايع ، بنزين ، نفت سفيد ، نفت كوره (سبك و 
سنگين )، سوختهاي هوايي ( JP4 و ATK)، انواع حالل، 
مـــواد اوليه قير ، روغن خام، گوگرد ، نيتروژن ، هيدروژن 
و مواد اوليه مورد نياز شركتهاي نفت سپاهان، نفت جي ، 
پتروشيمي اصفهان و اراك ، شركت سرمايهگذاري صنايع 

شيميايي ايران (LAB ) را تأمين مينمايد . 

در دهههاي اول قرن بيســـتم ، كشورهاي جهان در 
مصرف انرژي با يكديگر رقابت نموده و تنها به فكر توسعة 
سريع تكنولوژي و رشـــد اقتصادي براي دستيابي به رفاه 
بيشـــتر در جامعه بودند.  اما بروز بحرانهاي نفتي در دهة 
70 ميـــالدي و نگرانيهاي جدي مربوط به آلودگي محيط 
و90 ، كشورهاي صنعتي را برآن  زيســـت در دهههاي 80
داشت كه خط مشـــيهاي خود را در زمينة انرژي مورد 

بازنگري قرار دهند.
پااليشگاههاي نفت خام از بزرگترين مصرفكنندههاي 
انرژي در بخش صنعت ميباشند، از اين رو بررسي ميزان 
مصرف انرژي آنهـــا و يافتن راهكارهاي صرفه جويي در 
مصرف انرژي از اهميت خاص برخوردار اســـت.  در اين 
راســـتا ، شـــركت پااليش نفت اصفهان با اعتقاد به اين 
موضوع، همواره در جهت  صرفه جويي و بهينه ســـازي 

گام برداشته است. 
در زير به بخشـــي از  فعاليت شـــركت پااليش نفت 
اصفهان در  بخش بهينهسازي مصرف انرژي كه بهنوعي 

«نوآوري» محسوب مي شوند، اشاره مي شود:  
ــي Packinox در  ــب مبدلهاي حرارت پروژه نص

واحدهاي تبديل كاتاليستي 
   (plate heat exchaner) Packinoxبانصب مبدلهاي

به جاي مبدلهاي E-251  (shell & tube)، ميزان سوخت 
در كورهH-251 به ميـــزان 67 درصد كاهش يافت و با 
كاهش بـــار حرارتي كولرهاي هوايـــي، امكان  افزايش 
خوراك فراهم گرديد. همچنين افت فشـــار سيستم گاز 
گردش واحد تبديل بـــه ميزان 1.4bar كاهش يافته كه 
منجر به زياد شـــدن جريان گاز گردشي و افزايش عمر 

كاتاليست شده است  . 
ــد ازت به روش  ــد تولي ــب واحد جدي ــروژه نص پ

Cold box
Cold box پااليشگاه اصفهان باتوجه به مزاياي فرآيند

نسبت به سيســـتم فعلي توليد ازت (مصرف اكسيژن هوا 
بهوسيله سوزاندن هيدروژن)، و همچنين پيشبيني مصرف 
آتي در طرح بهينه سازي فرآيند و همچنين كاهش زمان 
تعميرات اساسي واحدهاي كاتاليستي اقدام به خريد، نصب 
و راه اندازي واحد جديد ازت مايع نموده كه خوشـــبختانه 

اين واحد تكميل و راهاندازي شد .
a MDEA با MEA ــيميايي پروژه تعويض ماده ش

در قسمت CO2 Removal واحد هيدروژن :
پروژه مزبور در هر دو واحد هيدروژن پااليشگاه اصفهان 

MEA به جاي aMDEA اجرا شده اســـت و جايگزيني
موجب كاهش انـــرژي مصرفي در ريبولرهاي برج عريان 
كننده در واحد هيدروژن شـــده است . همچنين باتوجه به 

MEA  نسبت به aMDEA ماده CO2 اينكه قدرت جذب
باالتر است ، ميزان گردش aMDEAنسبت به  MEA در 
حدود 40-30 درصد كاهش يافته كه عالوه بر حذف كامل 
خوردگي در سيستم آمين، موجب صرفهجويي در مصرف 

انرژي الكتريكي براي تلمبه گردشي شده است .
20bar 4 به جاي بخارbar جايگزيني بخار

با توجه به زياد بودن مقدار بخار 4 بار پااليشگاه و لزوم 
vent نمودن اين بخار به اتمسفر ،ترتيبي اتخاذ گرديد تا 
در ريبويلر برج اتانزدا (E-506) و در مشعل پااليشگاه به 

جاي بخار 20bar  ، از بخار 4bar استفاده گردد. با اين 
كار مازاد بخار 4bar مصرف شده و بخار 20bar كمتري 

توليد گرديده درنهايت سوخت كمتري مصرف ميشود.
ــتقيم   light slops توليدي در واحد  ــق مس تزري

flash drum تقطير در خالء به
قبـــل از اجـــراي اينطرح ، حدود 1400 بشـــكه در 
روز، از light slops توليـــدي به مخازنslops ارســـال

ميشـــد و هر چند وقت يكبار اين مخـــازن به مخازن 
نفت خـــام تزريق ميشـــدند. بـــا اجـــراي اينطرح 
Light Slops مستقيمًا در واحد تقطير به برشهاي سبكتري 

تبديل ميگردد.
ارسال مستقيم Vacuum Sour Water توليدي 

برج خالء به ظرف نمك زدا 
با اجراي اين طرح ، حدود 20 متر مكعب درســـاعت 
آب ترش از خوراك واحدهاي آب ترش كم شده و ميزان 
مصرف انرژي دراين واحدها نســـبت به قبل، تقليل يافته 

است .
 :RO   پروژه

با توجه به خشكسالي و بحران تأمين آب در سالهاي 
جاري، اهميتدهي به مسائل زيستمحيطي، جلوگيري از 
آلودگي محيط زيســـت و همچنين صرفهجويي و استفاده 
بهينه از منابع آب، احداث اين واحد در دستور كار شركت 

قرار گرفت .
با توجه به نرخ بدون يارانه آب مصرفي كه از سازمان 
آب و فاضـــالب اصفهان خريداري ميگردد، برگشـــت 
ســـرمايه اين طرح در كمتر از 5 سال برآورد ميشود.  از 
طريق واحد RO، پسابهاي صنعتي با ظرفيت 400 متر 
مكعب در ساعت تصفيه ميگردد و آب خروجي بار ديگر 

مورد استفاده قرار ميگيرد. 
اين طرح با حضور معاون اول محترم رئيس جمهوري 

افتتاح گرديد.
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