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نفتان پایش ...

صیانت از دارایی ،ارتقاء آگاهی ،استمرار تولید

شرکت نفتانپایش با پشتوانه سالها دانش و تجربه تخصصی در زمینههای
متنوع مهندسی و مدیریتی و بهرهمندی از فعالیتهای نوآورانه به صیانت از
داراییهای فیزیکی و تداوم چرخه تولید میپردازد .ارمغان نفتان پایش
کاهش هزینههای نگهداری و تعمیرات ،افزایش ایمنی و حفظ محیط
زیست با استقرار اجزای مختلف سیستم مدیریت خوردگی و یکپارچگی
میباشد .ماموریت نفتانپایش ،مدیریت زنجیره تامین از طریق اقدامات
آموزشی ،پژوهشی و آزمایشگاهی ،طراحی ،مهندسی و ساخت ،مهندسی
معکوس ،کنترل کیفی و امور بازرگانی در سطح ملی و بین الملل است.
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زمینههای فعالیت
مشاوره و پیاده سازی سیستم مدیریت خوردگی ) (CMدر صنایع نفت و گاز

مشاوره و پیاده سازی ارزیابی ریسک خوردگی ) (CRAو بازرسی بر مبنای ریسک )(RBI

بررسی ارزیابی کارآمدی ) (FFSپیش بینی عمر باقی مانده تجهیزات صنعتی

مشاوره ،طراحی ،ارزیابی و رفع عیب ،نظارت و اجرای سیستمهای پایش خوردگی

تهیه و تدوین اطلس خوردگی در مجتمع های صنعتی

مشاوره ،تأمین متریال ،نظارت ،اجرا ،راه اندازی و بازرسی سیستمهای حفاظت کاتدی

مشاوره و مهندسی و طراحی سیستم کنترل خوردگی در سازه بتن مسلح

مشاوره و مهندسی در زمینه انتخاب مواد از دیدگاه مهندسی خوردگی

مشاوره و مهندسی در زمینه انتخاب سیستم رنگ و پوشش از دیدگاه مهندسی خوردگی

مشاوره و مهندسی در زمینه انتخاب سیستم بازدارنده های خوردگی

بررسی علل ریشهای تخریب و از کارافتادگی قطعات صنعتی )(RCFA

شبیه سازی میدان جریان سیال با استفاده از دینامیک سیاالت محاسباتی )(CFD
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زمینههای فعالیت

مشاوره و مهندسی در زمینه ساخت قطعات و تجهیزات مهندسی
طراحی و شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی

تحلیل و آنالیز تنش قطعات صنعتی
بررسی علل تخریب و بازرسی خوردگی تجهیزات دوار ) (Rotaryدر صنایع نفت و گاز
انجام کلیه آزمونهای آزمایشگاهی در زمینه مهندسی مواد از جمله خوردگی و حفاظت

آموزش و پژوهش در کلیه زمینههای مهندسی مواد از جمله خوردگی و حفاظت
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سوابق کادر اجرایی در زمینه پایش خط لوله
ردیف

1
2
3

عنوان

انجامتست CIPS/DCVGخطوطلولهجریانیوانتقالگازمنطقهعملیاتینار
وکنگان
انجامتست PCM/ACVG/GPSخطلوله 42اینچانتقالگاز -منطقه
عملیاتیآغاروداالن
انجامتست –Analog DCVGخطلوله 6اینچانتقالنفتمنطقهعملیاتی

کارفرما

شرکت Arya SGS
شرکتArya SGS
شرکتArya SGS

سروستانوخطلوله 42انتقالگازمنطقهعملیاتیآغاروداالن
شرکتخطوطلولهو

4

انجامتست PCM/ACVG/GPSخطلوله 16اینچانتقالنفتنایین/اصفهان

مخابراتنفتایرانمنطقه
جنوبشرق

5

انجامتست PCM/ACVG/GPSخطلوله 48اینچانتقالگاز،منطقه
عملیاتیناروکنگان
انجامتستهای CIPS/DCVGو،PCM/ACVG/GPSخطلوله 36اینچ

6

انتقالنفت(جهتتعییننقاطحاددرطولخطلولهوتعیینسطححفاظتیخط
لولهمذکور)

7
8

9

انجامتست PCM/ACVG/GPSخطلوله 42اینچانتقالگاز،منطقه
عملیاتیناروکنگان
انجامتست –Analog DCVGخطوطلولهجریانیوانتقالمناطقعملیاتی
ناروکنگان،آغاروداالنوپارسیان
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شرکتبهرهبردارینفت
وگازمارون
شرکتتکینکو
شرکتتکینکو

ارزیابیپوششخطلوله 24اینچانتقالگازآغاربهداالنتوسطآزمونهای

شرکتبهرهبرداری

 PCM/ACVG/GPS،CIPS/DCVGو Analog DCVGوتعیینسطححفاظت

نفتوگاززاگرس

کاتدیخطلولهمذکور– منطقهعملیاتیآغاروداالن

10

شرکتتکینکو

انجامتستهای PCM/ACVG/GPSو Analog DCVGخطوطلوله

جریانیوانتقالمناطقعملیاتیناروکنگان،آغاروداالنوپارسیان

جنوبی

شرکتتکینکو
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سوابق کادر اجرایی

ردیف

عنوان

1

ارزیابیوضعیتوبررسیطراحیسیستمحفاظتکاتدیواحدHD

2

بررسیعللتخریبلولههایهگزانواحدHD

3

ارزیابیورفععیبسیستمحفاظتکاتدیخطوطلولهزیرزمینیمجتمع

پتروشیمیغدیر

4

ارزیابیورفععیبسیستمحفاظتکاتدیکلمجتمع

پتروشیمیکارون

5

ارزیابیورفععیبسیستمحفاظتکاتدیمجتمع

پتروشیمیرازی

6

ارزیابیورفععیبسیستمحفاظتکاتدیواحدLD

7

مشاوره،ارزیابیوطراحیسیستمحفاظتکاتدیمجتمع

سیمانفارسنو

8

بررسیعللشکستشفتهایچرخدندهجناحیگیربکسراکتور

پتروشیمیجم

9

بررسیعللتخریبلولههایمبدلTLE

پتروشیمیمارون

10

بررسیماهیتوعللایجادرسوباتبسترهایآندیایجادشدهدرمجتمع

11

بررسیعللشکستشفتالکتروموتور

پتروشیمیتندگویان

12

بررسیعللتخریبلولههایسوپرهیتر

نیروگاهبرقاصفهان

بررسیماهیتترکایجادشدهدرسطحخطوطلولهانتقالگازوتعیینعمر

منطقه 2عملیاتانتقال

باقیماندهخطوطلوله

گاز

13
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کارفرما
پتروشیمیبندرامام-

بسپاران
پتروشیمیبندرامام-
بسپاران

پتروشیمیبندرامام-
بسپاران

پتروشیمیبندرامام-
بسپاران
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سوابق کادر اجرایی
ردیف

عنوان

14

بررسیماهیتترکموجوددرمحلجوشخطوطلولهانتقالگاز

15

بررسیمتریالمصرفیدرلولههایانتقالگاز 16اینچگریدX52

ادارهگازاصفهان

16

بررسیعللخوردگیلولههای Fire Waterزیرزمینیپتروشیمیغدیر

پتروشیمیغدیر

17

بررسیمتریالمصرفیدرپروانهکمپرسورOff-Gas

پتروشیمیکارون

18

مشاورهمقاومسازیساختمانهایشرکتمخابرات

شرکتمخابرات

19

تقویتفوندانسیونوسازهساختمان

شهرداریشیراز

20

بررسیوضعیتتخریبنمونهCoiled Tubing

شرکتنفتفالت قاره

21

تشخیصدالیلنشستزمیندرپتروشیمیمبینعسلویهوارائهراهکارجلوگیری
ازشکستلولههایانتقالآب

کارفرما
شرکتانتقالگازایران
منطقه2

پتروشیمیمبین

22

طراحیتجهیزاتحرارتی

پتروشیمیایالم

23

طراحیتجهیزاتحرارتی

پاالیشگاهبیدبلند

24

طراحیتجهیزاتحرارتی

25

طراحیتجهیزاتحرارتی

NICICO

26

طراحیکولرهایحرارتی

پتروشیمیسیراف

27

طراحیکولرهایحرارتی

پتروشیمیمرجان
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سوابق کادر اجرایی
ردیف

عنوان

29

طراحیتجهیزاتحرارتی

30

طراحیتجهیزاتحرارتی

گروهمپنا

31

طراحیمبدلوکولرحرارتی

نفتبهران

32

طراحیمبدلوکولرحرارتی

هوایار

33

طراحیتجهیزاتحرارتی

مارونکاران

34

طراحیتجهیزاتحرارتی

NIOC

35

طراحیتجهیزاتحرارتی

ORPIC

36

طراحیتجهیزاتحرارتی

پاالیشگاهپارسیان

37

طراحیتجهیزاتحرارتی

PEDEC

38

طراحیمبدلوکولرحرارتی

ADISH

39

طراحیمبدل هایحرارتی

پاالیشگاهالوان

40

طراحیتجهیزاتحرارتی

آرتاانرژی

41

طراحیتجهیزاتحرارتی

پتروشیمیخارگ

42

طراحیمبدلوکولرحرارتی

پتروشیمیتختجمشید

43

طراحیتجهیزاتحرارتی

PIDEMCO
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پارسجنوبیفاز 20و
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پروژهها

ردیف

عنوان

کارفرما

1

عیبیابی،خریدونصبتجهیزات،رفععیبوراهاندازیپایدارسیستم حفاظت
کاتدیخطوطزیرزمینیمجتمع

پتروشیمیامیرکبیر

2

مشاورهونظارتبراجرایسیستمحفاظتکاتدیکلمجتمع

پتروشیمیخارک

3

تدویناطلسخوردگی

پتروشیمیکارون

4

بررسیعللتخریبلولههایمبدلTLE

پتروشیمیامیرکبیر

5

بررسیعللفنیوفرآیندیسوراخشدگیتیوببخشکانوکشن

پتروشیمیامیرکبیر

6

بررسیعللریشهایتخریبتیوب 3.8اینچتزریقروغنکمپرسورهایپر

پتروشیمیامیرکبیر

7

بررسیعللریشهایتخریبپنلهایساندویچی

سازمانمنظقهویژه
اقتصادیانرژیپارس

8

بررسیعللریشهایتخریبتیوبیکاینچنازللنزرینگ

پتروشیمیامیرکبیر

9

بررسیعللریشهایتخریبآبآتشنشانی

سازمانمنظقهویژه
اقتصادیانرژی پارس

10

بررسیعللریشهایتخریبپرهکمپرسور

پتروشیمیکارون

11

بررسیخواصممانعتکننده

شرکتآبریزان

12

ارزیابیوضعیتوبررسیطراحیسیستمحفاظتکاتدیواحدBDSR

پتروشیمیبندرامام-
بسپاران

13

ارزیابیوضعیتوبررسیطراحیسیستمحفاظتکاتدیواحدLD

پتروشیمیبندرامام-
بسپاران
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پروژهها
ردیف

عنوان

کارفرما

14

بررسیاثرتداخلجریانناشیازسیستمحفاظتکاتدیواحدBDSR

پتروشیمیبندرامام -بسپاران

15

بررسیاثرتداخلجریانناشیازسیستمحفاظتکاتدیواحدLD

پتروشیمیبندرامام -بسپاران

16

بررسیعللتخریبتیوبهایمبدلReboiler

پتروشیمیمارون

17

مشاورهونظارتبراجرایسیستمحفاظتکاتدیآبگیر

پتروشیمیپردیس

18

بررسیعملکردممانعتکنندهHD

پتروشیمیبندرامام -بسپاران

19

بررسیعملکردممانعتکنندهLD

پتروشیمیبندرامام -بسپاران

20

بررسیوتخمینعمرباقیماندهخطوطلولهآبآتشنشانیزیرزمینی

پتروشیمیفجر

21

ارزیابیوضعیتوبررسیطراحیسیستمحفاظتکاتدیمجتمع

پتروشیمیتخت جمشید

22

بررسیعللتخریبشفتDewater machine

پتروشیمیبندرامام -بسپاران

23

بررسیعللریشهایتخریب()RCFAتیوبهایریبویلرواحد 103بااستفاده
ازشبیهسازیفرآیندواحدبهمنظوربررسیراهکارهایفرآیندی

پاالیشگاهپارسیان

24

بررسیعللریشهایتخریب()RCFAوبررسیدینامیکیجریاناتسیال
) (CFDدرتیوبباندلهایکولرهایهواییگازاحیایواحد 400و500

پاالیشگاهپارسیان

25

بررسیعللریشهایتخریب) (RCFAوبررسیدینامیکیجریاناتسیال
) (CFDنازل 6اینچهدرباکسکولرهواییواحد104

پاالیشگاهپارسیان

26

بررسیعللتخریبوارائهراهکارکنترلخوردگیپایههایدکلخطوطبرق

شرکتبرقمنطقهاصفهان

27

بررسیعللتخریبوارائهراهکارهایجلوگیریوکنترلخوردگیمشهایمسی مورد
استفادهدرسیستمارتوتدویناطلسخوردگیدکلهایانتقالبرق

شرکتبرقمنطقهایفارس

28

بررسیعللریشهایتخریبپیچومهره()Nut & Boltمبدلهای TLEواحدالفین

پتروشیمیامیرکبیر
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پروژهها
ردیف

عنوان

کارفرما

29

بررسی،اجراوپایشپایلوتیکسیستمحفاظتکاتدیداخلیدرمجتمع

پتروشیمیفجر

30

ارزیابیکارآمدی،تخمینعمرباقیمانده،بازرسیبرمبنایریسک()RBIوارزیابی
وعیبیابیسیستمحفاظتکاتدیخطوطلولهآبآتشنشانی

پتروشیمیمبین

31

تحلیلتنشصفحه  Gridراکتور 400واحدLLDPE

پتروشیمیامیرکبیر

32

بررسیعللریشهایتخریب) (FITTING TEEواحدفرمالدهید-اوره

پتروشیمیپردیس

33

بررسیسیستمحفاظتکاتدیاسکلهومخازنوارائهراهکارکنترلخوردگی

شرکتپایانههاو
مخازنپتروشیمی

34

بررسیعللتشکیلرسوبدرقسمتخارجیتیوبهایکورهکراکینگوارائه
راهحلدرجهتکاهشاینرسوباتوروشتمیزکاری

شرکتپلیمر
آریاساسول

35

بررسیعللریشهایتخریب) (RCFAتیوبهایمبدلE-205

شرکتپلیمر
آریاساسول

36

بررسیعملکردالکتروشیمیاییبازدارندههایمورداستفادهدربرجهای خنککننده

پتروشیمیبندرامام
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خدمات آزمایشگاهی

عنوان

ردیف

کارفرما

1

تعیینگریدنمونهگرافیتی 3205پمپCanned

پتروشیمیغدیر

2

تعیینگریدپوشش  Sleeveو Throustپمپ GA-403

پتروشیمیغدیر

3

تعیینگریدValve

پتروشیمیامیرکبیر

4

تعیینگریدStainless steel tube

پتروشیمیامیرکبیر

5

تعیینگریدIncoloy Rod

پتروشیمیامیرکبیر

6

تعیینگریدA 516 Gr.70 sheet

پتروشیمیامیرکبیر

7

تعیینگریدNUT& BOLT

پتروشیمیامیرکبیر

8

تجهیزآزمایشگاهخوردگیوراهاندازیدستگاهپتانسیواستات/گالوانواستات

پتروشیمیبندرامام
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منتخبی از پروژهها
اطلس خوردگی
پتروشیمی کارون
در این پروژه با بررسی اولیه مکانیزمهای تخریب محتمل در پتروشیمی و دیگر مکانیزمهای رایج خوردگی در
تجهیزات صنعتی ،در طی پروژهایی متعدد به بررسی علل ریشهای تخریب بیش از  30تجهیز مختلف اعم از مبدلهای
حرارتی ،خطوط لوله آب آتشنشانی ،مخازن ،پروانهها و پمپهای خنک کننده ،کمپرسور هوای اسید نیتریک،
پمپ راکتور هیدروژناسیون ،کمپرسور کلر ،نازلها و بسیاری از لوپهای خوردگی پرداخته شد.

اساس پروژه اطلس خوردگی تدوین یک راهنمای مفید و مبتنی بر دانش روز دنیا است که کارفرمایان میتوانند با
استناد به آن از شرایط تخریب و حساسیتهای تجهیز با خبر شوند که با رعایت این شرایط و بازرسیهای به موقع ،از
نابودی و ناکارآمدی ادوات صنعتی جلوگیری شود که اولین موفقیت چنین اقدامی ،صرفه جویی قابل توجهی در
حفظ سرمایههای ملی است.

✓ مهمترین محتوای اطلس خوردگی
▪ شناساییمکانیزمهایتخریب
▪ بررسیمکانیزمغالبدرتخریبهرتجهیز
▪ تحلیلاطالعاتوکنترلخوردگی
▪ راهنماییجهتبررسیعللتخریبدرقطعات
▪ ارائهراهکارمناسبجهتکنترلخوردگی
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منتخبی از پروژهها
عیب یابی ،خرید و نصب تجهیزات ،رفع عیب و راه اندازی
پایدار سیستم حفاظت کاتدی خطوط زیرزمینی مجتمع
پتروشیمی امیرکبیر
به طور کلی سیستمهای حفاظت کاتدی به منظور کنترل خوردگی سازههای فلزی (عموماً فوالدی) مدفون در خاک یا
در تماس با آب مورد استفاده قرار میگیرد .به منظور بهرهگیری از سیستمهای حفاظت کاتدی ،اولین گام بررسی شرایط
محیطی میباشد .شرایط محیطی تعیین کننده انتخاب نوع سیستم حفاظت کاتدی است .تعیین و انتخاب نوع سیستم
حفاظت کاتدی بر اساس پارامترهای متعددی از جمله نوع الکترولیت (خاک ،آب ،آب دریا) دسترسی به برق  ACو
مقدار شدت جریان مورد نیاز صورت می گیرد.
معضالت اصلی و فراگیر در سیستم های حفاظت کاتدی مجتمعهای صنعتی عدم توجه کافی به مسائل توزیع جریان
حفاظتی ،نوع و محل نصب بسترهای آندی ،نحوه برقراری اتصاالت ،نحوه کنترل هرزروی جریان و غیره میباشد .الزم به
ذکر است در زمینه حفاظت کاتدی خطوط لوله زیرزمینی مجتمعهای صنعتی تنها استناد به استانداردهای موجود کافی
نبوده و استفاده از تجربههای قبلی در صنایع مشابه نیز با توجه به تفاوتهای قابل مالحظه در لوله کشی های زیر زمینی و
تجهیزات مجاور الزامی است.
ایده پیش رو بر اساس دانش و تجربه دپارتمان کنترل خوردگی شرکت نفتان پایش در زمینه حفاظت کاتدی مطرح و در

بسیاری از مجتمع های صنعتی آزمایش شده و نتایج بسیار مطلوبی را در بر داشته است .این ایده از زمان راهاندازی شرکت
در تعداد زیادی از مجتمع های صنعتی علی الخصوص مجتمعهای پتروشیمیایی به شکل پروژههای مشاورهای ،طراحی و
مهندسی ،نظارتی و اجرایی انجام شده یا در حال انجام است و رضایتمندی کامل کارفرمایان محترم در این زمینه وجود
دارد.
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منتخبی از پروژهها
بررسی و تخمین عمر باقیمانده خطوط لوله آب آتشنشانی زیرزمینی
پتروشیمی فجر
بررسیهای آزمایشگاهی
 -1میکروسکوپنوری
 -2میکروسکوپالکترونیروبشی
 -3آنالیزشیمیاییتفکیکاشعهایکس
 -4طیفسنجیپرتوایکس
 -5طیفنگاریفلوئورسانساشعهX

 -6آنالیزشیمیاییکوانتومتری
 -7آزمونکشتمیکروارگانیزمهایهوازیوغیرهوازی
 -8ارزیابیخاصیتخورندگیورسوبگذاریآب
 -9بازرسیچشمی،استفادهازپیتگیجوتهیهگرافخوردگی
 -10آزمونپالریزاسیونپتانسیودینامیک
 -11آزمونغیرمخربپیشرفتهآرایههایفازی()PAUT
 -12آزمونغیرمخربپیشرفتهآلتراسونیکدامنهبلند()LRUT

راهکارهای ارزیابی شده
بهینه سازی و تعمیرات

کنترل خوردگی

پایش خوردگی

✓ هیدروتست

✓ حفاظتکاتدیداخلی

✓ کوپنخوردگی

✓ پوششبیرونی

✓ شیرتخلیههوا

✓ پرابCMASs

✓ روشهایشیمیایی

✓ پوششداخلی

✓ پرابLPR

✓ روشهایمکانیکی

✓ پوششخارجی

✓ پرابER

✓ تغییردرطراحی

✓ ممانعتکننده

✓ بایوساید

✓ تعویضخطلوله
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منتخبی از پروژهها
بررسی علل ریشهای تخریب مبدلهای  TLEواحد الفین
مجتمع پتروشیمی امیرکبیر
مبدلهای  TLEبه عنوان یکی از تجهیزات اصلی واحدهای تولید اتیلن در مجتمع پتروشیمی امیرکبیر استفاده میگردد .یکی از
پدیدههایی که در قسمت تیوبهای پایین و باالی این مبدلها میتواند رخ دهد ،خوردگی و همچنین ایجاد ترک در متریال مورد
استفاده است که میتواند در نتیجه عوامل فرآیندی و متالورژیکی متعدد به وقوع بپیوندد .این مسئله منجر به تخریبهای شدیدی
در مبدل شده و سبب متوقف شدن فرآیند تولید میگردد .با توجه به این نکته که مبدلها در شرایط دمایی باال مورد استفاده قرار
میگیرند لذا احتمال ایجاد ترک در آنها در اثر فعال شدن مکانیزمهای تخریب فوالدها در دمای باال به شدت تقویت میشود.
برهمین اساس ،در قالب پروژه بررسی علل ریشهای تخریب به شناسایی علتهای فنی و فرآیندی این تخریب پرداخته شد.
بررسیهای آزمایشگاهی انجام شده:

✓

آنالیزشیمیاییبهروشکوانتومتری

✓

آزمونبررسیاستحکامکششیمتریال

✓

میکروسکوپنوری(متالوگرافی)

✓

میکروسکوپالکترونیروبشیSEM

✓

آنالیزشیمیاییتفکیکانرژیاشعهایکسEDS

✓

پراشاشعهایکسXRD

✓

آنالیزشیمیاییفلوئورسانساشعهایکسXRF

✓

آنالیزآب

عوامل مهم و تأثیرگذار در تخریب قسمتهای پایین و باالی سیستم TLE

✓

باالبودنآلودگیناشیازحضوریونهایمخربدرآبBFW

✓

مشکلدرسیستماصالحآبانتخابشده

✓

توجهناکافیبهخوردگیهایسایشیواثراتمنفیآنها

✓

مشکالتبهرهبرداری

✓

مشکالتناشیازطراحیوساخت

✓

مشکالتدرانتخابمتریالمصرفی

✓

مشکالتدرتعمیراتمبدلازقبیلجوشکاری
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منتخبی از پروژهها
بررسی علل ریشهای تخریب تیوبهای کانوکشن و تشعشعی کورههای
مایع واحد الفین

پتروشیمی امیرکبیر
✓ بررسیهای آزمایشگاهی انجام شده:

✓آنالیزهای انجام شده بر روی نفتا:

•

آنالیزشیمیاییکوانتومتری

•

آزمونکشش

•

سختیسنجی

•

متالوگرافی

•

میکروسکوپنوریOM

•

میکروسکوپالکترونیروبشیSEM

•

آنالیزشیمیاییتفکیکاشعهایکسEDS

•

طیفسنجیپرتوایکسXRD

•

آنالیزشیمیاییفلوئورسانساشعهایکسXRF

•

آنالیزنفتا

• تعیینمیزان(ASTM D4294) Total Sulfur
• تعیینمیزانعناصرموجودبرحسب(ASTM D6596) ppm
• تعیینمیزانعناصرموجودبرحسب ppbطبقICP
• شناساییترکیباتحاویگوگرد)(ASTM D5623

✓بررسی مکانیزمهای تخریب احتمالی:
• خوردگی داغ و به دنبال آن سولفیداسیون
• پدیده کربوره شدن و به دنبال آن Metal Dusting
• خزش
✓ نتیجه گیری:
• خوردگی داغ به وسیله نمکهای مذاب و به دنبال آن سولفیداسیون به عنوان مکانیزم اصلی تخریب
• پدیده خزش در اثر افزایش موضعی دما به عنوان عامل کمکی (عدم هم خوانی کامل متریال عامل مهمی در شدت یافتن
پدیده خزشی )
• افزایش دمای بیش از حد به دلیل تشکیل رسوبات و ایجاد کاربیدهای مزاحم
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منتخبی از پروژهها
بررسی علل تخریب پره کمپرسور B32001
در این پروژه ،بررسی علل تخریب پره کمپرسور واحد تهویه
پتروشیمی کارون به منظور تعیین مکانیزمهای تخریب و عوامل اصلی
وقوع آن در این تجهیز انجام شد و ارائه راهکارهای اجرایی جهت
کنترل و جلوگیری از وقوع مجدد ،ضمن انجام آزمونهای تخصصی،
بررسی نقشه تجهیز ،شرایط فرآیندی ،بهره برداری و تعمیر و
نگهداری نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

✓ بررسیهای آزمایشگاهی انجام شده:
بازرسیچشمیواستریوگرافی

آنالیزشیمیاییکوانتومتری
سختیسنجی
متالوگرافی
میکروسکوپنوریOM
میکروسکوپالکترونیروبشیSEM
آنالیزشیمیاییتفکیکاشعهایکسEDS
آزمونهایخوردگیوپتانسیودینامیک
✓ نتیجه گیری:
✓ بر اساس مشاهدات ماکروسکوپی و میکروسکوپی ،مکانیزم تخریب ،خوردگی خستگی میباشد.
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منتخبی از پروژهها
بررسی علل تخریب مبدل EO Stripper Reboiler
مبدلهای پوسته و لوله متداولترین طراحی مبدلها در پاالیشگاههای نفت و
دیگر فرآیندهای شیمیایی حجیم بوده و برای کاربردهای فشار باال مناسب
هستند .از این رو در معرض بسیاری از آسیبها و انواع خوردگی قرار دارند.
در سال  1396متخصصین شرکت نفتان پایش با همکاری مهندسین پتروشیمی
مارون علل ایجاد آسیب در سطح خارجی تیوبهای ریبویلر Stripper
 EO Reboilerرا در قالب یک پروژه مورد بررسی قرار دادند.

✓ بررسیهای آزمایشگاهی انجام شده:
بازرسیچشمیواستریوگرافی
آنالیزشیمیاییکوانتومتری

متالوگرافی
میکروسکوپنوریOM
میکروسکوپالکترونیروبشیSEM
آنالیزشیمیاییتفکیکاشعهایکسEDS
اسیدشویی
پراشاشعهایکسXRD

آنالیزآب

✓نتیجه گیری:
✓با بررسی نتایج بدست آمده از آزمونها مکانیزمهای ایجاد تخریب،
خوردگی ناشی از گاز دیاکسید کربن و اکسیژن محلول در آب،
خوردگی شیاری ،خوردگی تسریع شده با جریان سیال ( )FACو
ارتعاش تعیین شد.
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منتخبی از پروژهها
بررسی علل تشکیل رسوب در قسمت خارجی تیوبهای کوره کراکینگ و
ارائه راهحل در جهت کاهش این رسوبات و روش تمیزکاری
به دلیل رسوب گرفتگی سطوح خارجی تیوب کورههای واحد الفین شرکت پلیمر
آریا ساسول و به دنبال آن کاهش دمای سیال فرآیندی ،به شناسایی علتهای فنی و
فرآیندی پرداخته شد .به منظور یافتن مکانیزمهای تشکیل رسوب و علل کاهش دما،
عالوه بر بررسی دقیق کلیه موارد مربوطه ،آنالیزهای الزم در راستای ارائهی راهکاری
مناسب در خصوص کاهش تشکیل این رسوبات و همچنین تمیزکاری رسوبات انجام
شد .
✓ بررسیهای آزمایشگاهی انجام شده:

•

بازرسیچشمی

•

آنالیزشیمیاییکوانتومتری

•

آزمونکشش

•

سختیسنجی

•

متالوگرافی

•

میکروسکوپنوریOM

•

میکروسکوپالکترونیروبشیSEM

•

آنالیزشیمیاییتفکیکاشعهایکسEDS

•

طیفسنجیپرتوایکسXRD

•

آنالیزشیمیاییفلوئورسانساشعهایکسXRF

•
•
•

ارائه راهکار جهت کاهش رسوبات تشکیل شده

تمیزکاری
بهبودوضعیتدیرگدازها
بهبودوضعیتسوختوهوایمورداستفادهدرمشعلها
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منتخبی از پروژهها
بررسی میزان اثربخشی بازدارندههای خوردگی مورد استفاده در برجهای
خنککننده پتروشیمی بندر امام خمینی
به منظور کنترل خوردگی برج و مبدلهای خنککننده از بازدارندههای خوردگی به طور مستمر استفاده
میگردد .هدف از انجام این پژوهش ،ارزیابی کارایی و عملکرد  5نوع بازدارندهی خوردگی مورد استفاده در

سیستم خنککننده شرکت پتروشیمی بندر امام در شرایط مختلف شبیه سازی شده می باشد .به طور کلی رفتار
بازدارندههای خوردگی در سیستمهای خنک کننده تحت تأثیر عوامل مختلفی است که هرکدام از این عوامل
به عنوان متغیرهای آزمون الکتروشیمیایی مورد بررسی قرار میگیرد .در ادامه جزییات روش انجام آزمونها
بیان میشود.

بررسیهای انجام شده بر روی بازدارندههای خوردگی:
➢ اثردما
➢ اثرسرعتسیال
➢ اثرغلظتاکسیژن
➢ اثرغلظتبازدارنده

➢ اثرمحصوالتخوردگی
➢ اثرماندوپایداریمحلول
➢ محاسبهراندمانبازدارندگی
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منتخبی از پروژهها
ارزیابی وضعیت و بررسی سیستم حفاظت کاتدی پتروشیمی غدیر
•

در پتروشیمی غدیر ،مشکل اصلی در توزیع جریان ،استفاده از بسترهای سطحی و همچنین مشکالت
عدیده در طراحی مهندسی پروژه بود ضمن اینکه اندازهگیریهای انجام شده توسط کارشناسان آن
پتروشیمی با چالش زیاد مواجه بودند .همچنین در سیستم حفاظت کاتدی این پتروشیمی مشکالتی در

برقراری اتصاالت و باندینگ مشاهده شد ،که راهکارهای مناسب برای رفع آنها اندیشیده شد.

ارزیابی وضعیت و بررسی طراحی سیستم حفاظت کاتدی واحد  LDپتروشیمی
بسپاران بندر امام
•

در واحد  LDپتروشیمی بسپاران بندر امام بر اساس طراحی اولیه (مبتنی بر محاسبات دانسیته جریان) اقدام به اجرای
سیستمهای حفاظت کاتدی سطحی شده بود ،که متاسفانه از ابتدای راه اندازی و همچنین پس از مدت کوتاهی
مشکالت عدیده ای برای بسترهای آندی و همچنین دستیابی به سطح حفاظتی مطلوب به همراه توزیع جریان مناسب

وجود داشت .در این پروژه اقدام به اصالح طراحی و ارایه راهکارهای اجرایی جهت رفع عیب سیستم حفاظت
کاتدی گرفته شد ،که خوشبختانه بعد از اجرا توسط پیمانکار مربوطه ،مشکالت به طور کامل مرتفع شد .عمده ترین
مشکل در این سایت عدم توزیع جریان مناسب و عدم توجه کافی به هرز روی های جریان و همچنین عدم اجرای
صحیح بسترهای آندی بود که با طرح ارایه شده مشکل به طور کامل حل شد.

بررسی اثر تداخل جریان و خطرات ایجاد جرقه سیستم حفاظت کاتدی در
واحد  LDپتروشیمی بسپاران بندر امام
•

یکی از مهم ترین چالشها در سیستمهای حفاظت کاتدی ،بحث تداخل جریانات این سیستمها بر

روی فوندانسیون های پرخطر از جمله فوندانسیون  Pipe Rackها ،مخازن کروی ،ظروف تحت
فشار و  ...میباشد که در این طرح به بررسی این مشکالت پرداخته شد و جریانهای تداخلی ردیابی و
برای مهار آنها راهکارها اجرایی ارائه گردید .همچنین مشکالت ایجاد جرقه در اثر تجمع جریان در
پشت فلنجهای معیوب مورد بررسی دقیق در کل سایت قرار گرفت و محل های پرخطر شناسایی و
راهکارهای اجرایی برای رفع خطر ارائه گردید.
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منتخبی از پروژهها
بررسی وضعیت و ارزیابی و عیبیابی سیستم حفاظت کاتدی پتروشیمی رازی
(واحد آمونیاک )3
•

واحد آمونیاک  3پتروشیمی رازی تنها واحدی از این پتروشیمی است که تحت پوشش سیستم حفاظت کاتدی بوده که به
دلیل هرزرویهای بسیار ناشی از سازههای بتنی مسلح ،فلنجهای عایق ،سیستمهای ارتینگ و سایر واحدها و همچنین وجود
مشکالت در طراحی سیستم حفاظت کاتدی ،دچار مشکل بود .در این طرح با انجام آزمونهای میدانی تخصصی و بررسی
مدارک مربوطه وضعیت موجود مورد بررسی دقیق قرار گرفت و مشکالت اصلی شناسایی و راهکارهای اجرایی جهت
رفع آنها ارائه شد که پس از اجرا ،مشکالت موجود برطرف گردید.

ارزیابی وضعیت و بررسی سیستم حفاظت کاتدی پتروشیمی تخت جمشید
•

در این پتروشیمی مشکل اصلی سیستم حفاظت کاتدی استفاده از بسترهای سطحی به جای چاه های آندی و عدم توزیع

مناسب جریان و عدم دقت در جایابی بسترهای آندی بود که در این خصوص بررسی های اولیه انجام شد و پروپوزال
مربوطه به این شرکت ارسال شد و این پروژه در حال طی کردن مراحل حقوقی جهت انعقاد قرارداد می باشد.

بررسی وضعیت و ارزیابی و عیبیابی سیستم حفاظت کاتدی پتروشیمی زاگرس
•

این پروژه در زمان راه اندازی پتروشیمی زاگرس و توسط مدیرعامل شرکت انجام گرفته است .در بررسی
صورت گرفته در این پتروشیمی ،متاسفانه دیده شد که در سایت  1متانول این پتروشیمی ،از بسترهای
کاتدی به نحو غیراستانداردی استفاده شده است و قرارگیری این بسترها به گونه ای است که نه تنها کمکی
به کنترل خوردگی خطوط لوله زیرزمینی نمی کند بلکه مشکالت تداخل جریان و حفاظت بیش از حد را
در محل های نزدیک به بسترهای آندی در خطوط آب آتش نشانی و مخازن نگهداری متانول ایجاد می

کند .در این راستا ،بررسی ها نشان داده است که جهت رفع مشکالت موجود بایستی تعدادی از سیستم
های سطحی از سرویس خارج شده و با استفاده از چاه های آندی در محل های مناسب و با بهره گیری از
محاسبات میرایی جریان اقدام به طراحی مجدد سیستم حفاظت کاتدی نموده و اجرای سیستم پس از آن
صورت پذیرد.
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خوردگی بتن مسلح

بتنمسلحبهعلتدردسترسبودنموواد خوامو
دوامآن،پرکاربردترینمادهدرساختسازههوای

صوونعتی،تجوواریومسووکونیاس وت.گسووتردگی
کاربردبتنمسلحدرصنایعمختلفباعثمیشود
مکووانیزمهووایمتعووددیبوورایتخریووبآنوجووود
داشتهباشد.اینمکانیزمهاوعواملایجادکننودهی
آندردودسوووتهیکلووویتخریو وبهوووایبوووتنو
تخریبهایآرماتورتقسیممویشووند.روشهوای
مختلفیبرایجلوگیریازخوردگیفووالددرون
بتنوجودداردکهمعموالًبستهبهشرایط انتخواب
میشوند
 .تیمتخصصیشرکتنفتانپایشدرزمینهبتنمسلح(شاملمهندسوانخووردگیوعموران)،بوا
انجامآزمونهایمخربوغیرمخرببهبررسیسازهبتنیمیپردازد.دراداموهبسوتهبوه شورایط
موجود،دستورالعملمقابلهباآسیبونگهداریسوازهراپیشونهاددادهودرصوورتلوزوماجورا
میکند.
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