همـــایشونمــــایشــــگاه

توانمنـدیهای صنـعت دیـرگـداز
در صنــــــعت پتـــروشیـمـی
 27و  28بهمن  - 1394بندر ماهشهر  -سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

برگزارکنندگان
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز
شرکت سرمایهگذاری نفت ،گاز و پتروشیمی تامین  -تاپیکو
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی
خانه معدن ایران

ساختار برگزاری
رییس شورای سیاستگذاری همــایش
عباس شعری مقدم (معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی)

شــورای سیـاست گـذاری
غالمرضا امیرشقاقی (مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری نفت ،گاز و پتروشیمی تامین  -تاپیکو)
عادل نژادسلیم (مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس)
علی حسین زاویه (دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز)
علی یزدانی (مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی)
احمد مهدوی (دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی)

دبیــر همــایش
علی حسین زاویه (دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز)

دبیــر اجــرایی همــایش
سروش فوالدچی (انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز)

همـــایش و نمایشـگاه توانمندیهـای صنعـت
دیــرگــــــداز در صنـــعت پتـــروشیمـــی

کمیته اجرایی
عبدالرسول دشتی (رییس کل روابط عمومی و امور بینالملل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس)
سید وحید موسوی (مدیر روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری نفت ،گاز و پتروشیمی تامین  -تاپیکو)
سیاوش فرجی(مدیر روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی)
بهمن بهزادی (نماینده و مشاور مدیرعامل هلدینگ تاپیکو و قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره پتروشیمی فارابی)
سروش فوالدچی (انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز)
الهام رضایی نژاد (انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز)
پرویز صحافزاده (معاون اجرایی دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی)

حامیان (به ترتیب الفبا)

همـــایش و نمایشـگاه توانمندیهـای صنعـت
دیــرگــــــداز در صنـــعت پتـــروشیمـــی

سخنرانان

(به ترتیب الفبا)

شاهرخ حسـن پور

عضو هیات مدیره شرکت گیالن میکا

سیـروسروشنفـکر

مدیر عامل شرکت تجهیز مواد پیشگام

علی حسیـن زاویـه

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز

حسینسرپولکـی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

سیدعلیاکبر سیدحسنزاده

عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز و مدیرعامل شرکت فرآوردههای نسوز آذر

حسـن شایـگاننیا

عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز

غالمعلی کهبـاسی

مدیرعامل شرکت فرآوردههای نسوز راه صنعت

اصغر مبـلغ

مدیر فنی شرکت تولیدی و مهندسی نسوزین

مجیـد نـادر پور

مدیر خدمات فنی و مهندسی شرکت پویندگان صنعت آریا

موضوعات و محورهای همایش
کلیات صنعت دیرگداز در ایران
دیرگدازها در کورههای پتروشیمی (الفینها ،آروماتیکها و ریفورمرها)
پوشش های ضد حریق
کاهش اتالف انرژی
دیرگدازها و دسترسی به نتایج مطلوب عملی در صنعت پتروشیمی

همـــایش و نمایشـگاه توانمندیهـای صنعـت
دیــرگــــــداز در صنـــعت پتـــروشیمـــی

چکیده مطالب موضوعات و محورهای همایش
کلیات صنعت دیرگداز در ایران
شرکت فرآوردههای نسوز آذر

هـم اکنـون میـزان ظرفیـت نصـب شـده نسـوز در کشـور حـدود  570هـزار تـن در سـال اسـت کـه بر اسـاس
پیشبینـی در سـال  1399بـه  650هـزار تن خواهد رسـید .میـزان مصرف در حـال حاضر حـدود  400هزار تن
در سـال اسـت کـه بـه حـدود  590هزار تن بالغ خواهد شـد .تعـداد واحدهای نسـوز در حال فعالیت کشـور 57
واحـد اسـت کـه انواع آجرهای سـنگین ،سـبک و جرمهـای کوبیدنی و پاشـیدنی را برای صنایـع مختلف تامین
مینمایند .صنعت فوالد کشـور با بیش از  80درصد مصرف تولیدات نسـوز در رتبه اول و سـپس صنعت سـیمان
و سـرامیک و نفت و گاز و پتروشـیمی قرار دارند .بیش از  98درصد از نسـوزهای مصرفی در داخل کشـور تامین
میشـود و فقـط مقادیری نسـوزهای سـنگین و قطعـات پیچیده از مجموعههـای بنام خارجی تهیه میشـود که
سـاخت آنها در داخل کشـور مقرون به صرفه نیسـت .خوشـبختانه صنعت نسوز کشـور توان تامین انواع آجرهای
عایـق سـبک ،آجرهـای سـنگین ،جرمها و بتنهای نسـوز و همچنیـن پتوهای سـرامیکی را دارد کـه تولید آنها
متکـی بـر منابـع مـواد اولیه معدنی کشـور اسـت .در این جلسـه گـزارش کاملـی از صنعـت دیرگداز کشـور و با
نگاهـی ویـژه بر محصوالت قابل اسـتفاده در صنعت پتروشـیمی ارایه خواهد شـد.

دیرگدازهـا و دسترسـی بـه نتایـج مطلوب عملـی در صنعت پتروشـیمی
اعضای پنل :شرکتهای توليدي و مهندسي نسوزين /پتروشیمی فنآوران  /پتروشیمی فارابی  /پتروشیمی کارون

"تولیدکننده مواد نسوز"" ،نصب کننده مواد نسوز" و "وضعیت مکانیکی بدنه کوره و نحوه بهرهبرداری از آن" هر یک
سهمی در دستیابی به نتیجه عملی مطلوب مواد نسوز دارند و برای رسیدن به حد نهایی سهم هر یک از این عوامل
میبایستی اقداماتی صورت پذیرد که تحت عنوان یک راهکار پیشنهادی پیرامون این اقدامات صحبت میشود.
بدیهی است اقدامات مذکور در قالب یک مرکزیت مواد نسوز در هر واحد صنعتی که دارای تجهیزات کورهای میباشد
میتواند بسیار اثرگذارتر بوده ضمن اینکه با برگزاری نشستهای مشترک بین واحدهای صنعتی هم گروه و همچنین با
حضور واحدهای تولیدکننده مواد نسوز میتوان به نحو موثرتر بر غنای علمی ،تولیدی و کاربردی مواد نسوز کشور افزود.

همـــایش و نمایشـگاه توانمندیهـای صنعـت
دیــرگــــــداز در صنـــعت پتـــروشیمـــی

دیرگدازها در کورههای پتروشیمی (الفینها ،آروماتیکها و ریفورمرها)
اعضای پنل :دانشگاه علم و صنعت ایران  /شرکتهای تجهيز مواد پيشگام  /پويندگان صنعت آريا
پتروشیمی بندرامام  /پتروشیمی بوعلی سینا  /پتروشیمی مارون

اســتفاده از کورههــای صنعتــی در صنایــع پتروشــیمی ،نفــت و گاز ،جهــت فرآیندهایــی کــه نیازمنــد
دمــای بــاال میباشــند ،بســیار حائــز اهمیــت هســتند و عملکــرد ،بازدهــی ،ایمنــی و همچنین ســودآوری
عملیــات آنهــا ،وابســتگی زیــادی بــه دیرگدازهــای مصرفــی در ایــن کورههــا دارد.
عملکــرد صحیــح آســتر نســوز تابــع فاکتورهایــی چــون طراحــی کــوره ،طراحــی پوشــش نســوز کــوره،
انتخــاب مــواد دیرگــداز و کیفیــت آن ،نصــب پوشــش ،فرآینــد خشــک کــردن ،عملیــات بهرهبــرداری و
بازرســی ،تعمیــر و نگهــداری در حیــن عملیــات میباشــد.
طراحــی آســتر نســوز میبایســت بــر اســاس شــرایط کاری کــوره ،در دســترس بــودن مــواد دیرگــداز،
ضخامــت مــورد نیــاز ،ســهولت نصــب و عملیــات تعمیــرات و نگهــداری آتــی ،انجــام گیــرد .دیرگدازهــای
مصرفــی در کورههــا ،عمدتـاً شــامل انــواع مختلفــی از دیرگدازهــای آلومینــا بــاال و آلومینــا ســیلیکاتی،
چــون آجرهــای عایــق گریــد  26 ،23و  28و آجرهــای شــاموتی و همچنیــن انــواع اقــام ســرامیک
فایبــر (پتــو ،مــدول و طنــاب) ،بردهــای کلســیم ســیلیکاتی و جرمهــای ریختنــی ســبک و ســنگین
اســت .در مراحــل انتخــاب ،ســفارش و تامیــن مــواد دیرگــداز توجــه بــه خــواص شــیمیایی ،فیزیکــی و
حرارتــی ،در کنــار هزینــه و در دســترس بــودن ایــن مــواد ،بســیار مهــم میباشــد .اهمیــت ایــن موضــوع
بــه حــدی اســت کــه هرگــز نبایــد تنهــا بــه برگــه مشــخصات محصــول اکتفــا کــرد و ارزیابــی کیفــی
دیرگدازهــا پیــش از مصــرف ،بایــد در دســتور کار قــرار داشــته باشــد .کنتــرل کیفــی شــامل ارزیابــی
حجــم سفارشــات ،نظــارت بــر خریــد و عقــد قــرارداد ،نظــارت بــر فرآینــد تولیــد ،انجــام بازرس ـیهای
ظاهــری و ابعــادی و نمونهبــرداری و انجــام آزمایشــات اســتاندارد پیــش از بســتهبندی و حمــل محمولــه
و همچنیــن نظــارت بــر عملیــات حمــل اســت ،کــه میبایســت توســط بازرســان خبــره و بــر اســاس
اســتانداردهای موجــود انجــام پذیــرد.
آمــوزش و توجیــه نیــروی کار ،رعایــت دســتورالعملها ،اســتفاده از تجهیــزات مناســب ،دقــت در فرآینــد
نصــب پوشــش نســوز از اصلیتریــن فاکتورهــای تاثیرگــذار بــر عملکــرد آســتر نســوزاند .بــه عــاوه،
عملیــات بهرهبــرداری صحیــح شــامل فرآینــد خشــک کــردن و گــرم کــردن کــوره ،مرحلــه بحرانــی در
تضمیــن کیفیــت پوشــش دیرگــداز نصــب شــده میباشــد .در نهایــت انجــام بازرســیهای دورهای و
تعمیــر و نگهــداری آســتر نســوز در حیــن عملیــات ،میتوانــد تاثیــر مثبتــی بــر طــول عمــر پوشــش
دیرگدازهــا و اثــر مســتقیمی بــر عملکــرد کلــی و قابلیــت اطمینــان واحــد مــورد نظــر داشــته باشــد.

همـــایش و نمایشـگاه توانمندیهـای صنعـت
دیــرگــــــداز در صنـــعت پتـــروشیمـــی

پوشش های ضد حریق
اعضای پنل :شرکتهای گیالن میکا /پتروشیمی غدیر  /پتروشیمی رازی  /پتروشیمی شهیدتندگویان

حفاظت از سازههای فلزی و بتنی واحدهای فرآوری هیدروکربنی و حفظ سرمایهها در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی در
زمان وقوع آتشسوزی یکی از اصول راهبردی این واحدها میباشد.
حفاظت غیر عامل توسط پوششهای ضدحریق یکی از مطمئنترین روشهای شناخته شده در صنایع میباشد .استفاده از
این پوششها زمان مقاومت سازه در برابر آتش را افزایش و زمان اطفاء را در حاشیه امن قرار میدهد.
ارزیابی تجهیزات و عوامل حادثهساز و ارزیابی مناطق پرخطر اولین قدم در طراحی پوشش-های ضدحریق محسوب
میگردد .آگاهی از طراحی و استفاده از اطالعات پوششهای ضدحریق و لحاظ نمودن شرایط کاربردی و محیطی همراه
با معیارهای انتخاب صحیح پوشش ضدحریق بایستی تهیه و در اختیار کاربر آن قرار گیرد .رعایت این مسیر برای پوشش
نمودن سازهها و تجهیزات ضامن حفظ سرمایهها و افزایش ضریب ایمنی در واحدهای صنعتی و پاالیشگاهی خواهد بود.
به طور کلی محافظت از سازهها در برابر آتش مبتنی بر مجموعهای از اطالعات فرآیندی ،سازهای ،طراحی ،نوع پوشش
ضدحریق ،روش اعمال و ایمنی در چهارچوب استانداردهای مرتبط با این صنعت است.

کاهش اتالف انرژی
اعضای پنل :شرکتهای فرآوردههاي نسوز راه صنعت /سپر آتش جی /پتروشیمی فجر  /پتروشیمی اروند  /پتروشیمی امیرکبیر

بخش بزرگی از صنایع کشور در فرآیند تولید خود با مقوله پخت ،حرارت دهی ،عملیات حرارتی و فرآیندهای مشابه سر و کار دارند.
تمامی این صنایع ،عالوه بر اینکه بایستی از انواع دیرگدازها و نسوزها استفاده نمایند ،ناگزیر بایستی به فکر پیشگیری از اتالف انرژی و
باال بردن بازدهی فرآیندهای حرارتی نیز باشند .عایقبندی کورهها چه به لحاظ اقتصادی و زیست محیطی و چه از منظر صرفهجویی
در زمان گرم و سرد کردن کورهها نقش اساسی در طراحی و ساخت کورهها دارد .برای عایقبندی کورهها انتخابهای زیادی وجود
دارد که از میان آنها میتوان انواع پشم شیشه ،پشم سنگ ،پنبه ،پتو و تختههای سرامیکی ،کلسیم سیلیکاتها ،انواع فرآوردههای
آزبستی ،آجرهای دیاتومیتی و پرلیتی ،آجرهای شاموتی و آلومینی سبک و غیره را نام برد  .با این همه الیاف سرامیکی ،اسلبهای
کلسیم سیلیکات و آجرهای شاموتی و آلومینی سبک مهمترین کاربرد را در کورههای صنعتی دارند که در این جلسه کوشش خواهد
شد دلیل عایق بودن این محصوالت با کمی توضیح بیشتر مورد بررسی قرار گیرد .افزون بر این ،چرایی انتخاب این آجرها ،مزایای
کاربرد و چگونگی استفاده از آنها و نیز محاسبات و معادالت ریاضی و جداول و نمودارهای مورد نظر برای انتخاب الیههای عایقبندی
بررسی خواهد شد .هچنین در مورد تنوع عایقها از منظر آنالیز شیمیایی و دیگر ویژگیهای فیزیکی ،چگونگی دستهبندی آنها،
راهکارهای کاربردی عایقبندی و نیز موارد کاربرد بر حسب نوع صنعت و فرآیندهای حرارتی نیز مطالبی ارایه میشود.

همـــایش و نمایشـگاه توانمندیهـای صنعـت
دیــرگــــــداز در صنـــعت پتـــروشیمـــی

شرایط ثبت نام
هزینه ثبت نام برای هر نفر

 7.500.000ریال

پرداخـت گروهـی (بیش از سـه نفر) شـامل  20درصـد تخفیف
خواهـد بود.
تسهیالت قابل ارایه:
صدور کارت
پذیرایی
شرکت در همایش
پکیج آموزشی همایش
گواهی شرکت در همایش
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ثبتنـام و کسـب اطالعـات بیشـتر

دبیرخانه همایش :تهران ،خیابان کریمخان زند ،خیابان ایرانشهر ،روبروی سپند،
سـاختمان ( 555شـماره  ،)151طبقـه دوم ،شـرکت ره آورد توسـعه دانـش
تلفـن 17 :و 021 - 88491825

نمابـر021 - 88922131 :
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