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 چکیده
معیـوب بـودن    ،های کشـور پاالیشگاه قیر در واحدهای قیرسازی     ضایعات کننده از مهمترین عوامل ایجاد   

     نشـتی از بازوهـای بـارگیری قیـر     و ها و شـیرآالت  ها، فلنجها، مبدل نشتی از پمپ، های پرشدۀ قیر    بشکه
پس از معرفـی  تحقیق این در . کند میها ایجاد این ضایات خود مشکالت فراوانی برای پاالیشگاه      . باشدمی

داتی برای جلوگیری از تولید     اشنهی پ ،های کشور  و میزان تولید ضایعات قیر در هر یک از پاالیشگاه          عوامل
 .ده استشو حل مشکالت ناشی از آن ارائه ضایعات قیر 

 
 قیر؛ ضایعات قیری؛ بازیافت قیر: کلیدیهای واژه

 
 

 مقدمه
 باشـد  ها مربـوط مـی   کاری ساختمان یر در کشور به دو زمینه عملیات راهسازی و عایقترین مصرف انواع ق   مدهع

تقریبـا  . باشند تولید قیر میفعال  دارای واحد  اراک، تهران، اصفهان، تبریز، شیراز و آبادان     پاالیشگاه ششدر ایران   که  
ر باعـث از دسـت رفـتن سـرمایه و نیـز             ایجاد ضایعات قی   .  قیر مواجه هستند    ضایعات ها با مشکل  تمام این پاالیشگاه  

حجـم ضـایعات قیـر در       گـاهی مشـاهده شـده کـه         .شـود آوری ضایعات از سطح واحدها می     صرف هزینه جهت جمع   
جهـت  . شـد   داده مـی    آوری آنها اختصاص       که ناحیۀ وسیعی از پاالیشگاه، جهت جمع       استبوده  حدی  به  ها    پاالیشگاه

-پروژه،   در جهت رفع این مشکالت     ی و ارائه راهکارهای   های کشور  پاالیشگاه بررسی عوامل ایجادکننده ضایعات قیر در     
  .باشدنفت ایران تعریف شد که این مقاله ماحصل آن پروژه میای توسط شرکت پخش و پاالیش 

 
 های کشوراالیشگاهپدر وامل تولید ضایعات قیر ع

 :خالصه کردموارد زیر در توان  یبطور کلی مهمترین عوامل ایجاد ضایعات قیر در پاالیشگاهها را م
هایی با  ترین نوع تولید ضایعات قیر در پاالیشگاهها نشتی از پمپ از رایج: های واحد قیرسازی نشتی پمپ -1

پمپ و نوع پکینگی که به کار و عمر ها برحسب نوع میزان این نوع ضایعات در پاالیشگاه. بندی پکینگی است آب
 .باشد  متغیر میه شده،برد 

هـایی کـه قیـر را بصـورت بشـکه ارسـال             یکی دیگر از عوامل بسیار مهم در پاالیشگاه        :ها  سوراخ بودن بشکه   -2



 

بـه   شروع   ه تدریج ب پاالیشگاهها اکثر   1379از اوایل سال    . باشد  ها می     کنند پارگی، سوراخ شدگی و نشتی از بشکه         می
فضای اشـغالی   لذا   و   از تولید ضایعات قیر کاسته شد      به همین دلیل حجم زیادی       و عرضۀ قیر بصورت تانکری نمودند    

 هـم اکنـون نیـز در بعضـی از          ،وجـود ایـن    بـا    . کاهش یافت  هادر پاالیشگاه  هشد  مع  جهای قیر ضایعاتی         بشکه توسط
 .های قیرضایعاتی وجود دارد پاالیشگاهها انبوه بشکه

 که دارای بازوهای متحرک هیده شدهایی داین مشکل در پاالیشگاه :ریزش از بازوهای بارگیری قیر -3
 .است  ضایعات با توجه به نوع قیر بسیار زیادنوع  میزان این  گاهی. هستند) چرخان(

هم یکی از عوامل ایجاد ضایعات بوده که   فلنجها ونشتی از شیرآالت :ها و مبدل فلنجها، نشتی از شیرآالت-4
 .ه شده استشاهدما در دو پاالیشگاه تنهنیز نشتی از مبدلها  .باشد البته حجم آن کم می

 
 مشکالت ناشی از ضایعات قیر

قیر تولیدی پاالیشگاه، مشکالت بوجود       دادن مل بوجود آورنده آن عالوه بر هدر      ایجاد ضایعات قیر با توجه به عا      
ن هزینـه کـارگری تمیزکـرد      عنـوان مثـال   بـه   .شود  رف کردن آنها می   طهایی برای بر  آورد که موجب صرف هزینه      می

 ناشـی   ها معموالً  پمپ یچون نشت همچنین  . ها هزینه آچارکشی مبدل    هدر رفته و      هزینه قیر  ،محیط واحد قیرسازی  
 . آورد بندی پمپ نیز هزینه دیگری به بار میآب بندی آنهاست، در نتیجه تعویض آبیا فرسودگیاز آسیب دیدگی 

جهـت   هزینـه کـارگری    همچـون  ییها  باشد، هزینه ها   بشکه  در سوراخوجود   بخاطردر صورتی که قیر ضایعاتی      
الیشـگاه  ابه خـارج پ   های   های نقل و انتقال بشکه     هزینه و   ها  هزینه بریدن در بشکه    ،های سوراخ شده   آوری بشکه جمع
 .وجود خواهد داشتنیز 

-الیشـگاه  در هر یـک از پا      ولیدی، میزان و هزینه ضایعات قیر     در مورد نوع و میزان قیر ت       یاطالعات ،1در جدول   
 ، بشکه در مـاه    286های کشور حدود    بق آمار فوق میزان کل ضایعات قیر در پاالیشگاه        ط . است های کشور ارائه شده   

 هـا  از آنجایی که ضایعات قیر در پاالیشـگاه .باشد  کیلوگرم در سال می573000 بشکه در سال و حدود   3432معادل  
 از متوسـط قیمـت بـرای یـک          هـا  در پاالیشـگاه   هدر رفتـه  ه قیر   باشد لذا برای محاسبه میزان هزین       قابل تفکیک نمی  

    کـل هزینـه  ،همـانطور کـه در جـدول آمـده اسـت         .  ریـال اسـتفاده شـده اسـت        1000قیر معـادل حـدود      گرم  کیلو
هـای فـوق،    عالوه بر هزینه   .شود  های کشور تحمیل می    ریال بابت ضایعات سالیانه قیر به کل پاالیشگاه        566280000
های دیگـری از      همچنین هزینه . نیز وجود دارد  های قیر ضایعاتی در پاالیشگاهها        بشکه به فضای اشغالی     هزینه مربوط 

ها به بیرون از پاالیشـگاه، هزینـه حاللـی کـه بـرای پـاک        آوری قیرها در واحد، هزینه انتقال بشکه       جمله هزینه جمع  
ق برآورد یتوان به صورت دق نمی،رقم وجود آنهایعلنیز وجود دارد که      موارد دیگر    شود و   کردن کف واحد استفاده می    

 .نمود
 

 های جلوگیری از ایجاد ضایعات قیر راه
شدگی و سوراخ شدن باعث نشتی قیر  های قیر هستند که بر اثر پاره  بشکه، ضایعات قیرابعیکی از بزرگترین من

مشکل تا حد زیادی برای پاالیشگاهها  شاید بتوان گفت این ،با تغییر سیستم عرضه قیر به صورت تانکری. دوشمی
بایست از بخش  کاری خریداری کنند، می سازی یا عایقبرای اینکه مردم بتوانند قیر را برای ساختمان. است رفع شده

نماید، قیر تهیه  کند و سپس آنرا به بشکه تبدیل می را از پاالیشگاه خریداری می خصوصی که بصورت تانکری قیر
با این  .است در واقع مشکل به نوعی جابجا شده  وای خواهد داشت  خود ضایعات بشکه،خصوصیلذا بخش . نمایند



 

یا اینکه به روش غیر  نماید و های ناقص و پاره را به همان شکل به مردم عرضه می تفاوت که بخش خصوصی بشکه
برای روشهایی  زیر در .نماید  میهای جدید به مردم عرضه  و سپس در بشکهکندمیحرارت باال مایع با اصولی آنها را 
 .شده استجاد ضایعات قیر پیشنهاد یجلوگیری از ا

های واحد   نشت قیر از پمپ،هایکی از عوامل ایجاد ضایعات قیر در پاالیشگاه :ها جلوگیری از نشتی از پمپ -1
 را ای احدها شده و هزینه باعث آلوده شدن محیط و،ها عالوه بر هدر رفتن قیر تولیدی نشتی پمپ. باشد قیرسازی می

مسیر نشت قیر را د بای  جهت جلوگیری از ایجاد این ضایعات .هم جهت پاکیزه کردن محیط واحدها به همراه دارد
 .باید مورد بررسی قرار گیردها  بندی پمپ آببندی آنها ارتباط دارد، لذا  ها با نوع آبنشتی پمپمیزان  .مسدود نمود

های کشور در اکثر پاالیشگاه. شوند  آب بندی میسیل البه روش مکانیکیا ه کمک پکینگ و  ب معموالًی صنعتیهاپمپ
دهد، می قرار اند اما نوع پکینگی که هر پاالیشگاه برای آب بندی مورد استفاده ها به کمک پکینگ آب بندی شدهپمپ

 که پاالیشگاه تهران از آن استفاده پکینگ کتانی و پکینگی تحقیقات و مشاهدات انجام شده،طبق . باشد متفاوت می
 . بازدهی بهتری دارند دیگر،  نسبت به انواع کندمی

 تبریـز تهران و   های اصفهان و    پاالیشگاهواحد قیر   . باشد ها، آب بندی مکانیکی می      اما شیوه دیگر آب بندی پمپ     
نـوع پکینـگ بـه نـوع مکـانیکی           از بندی پمپ را     آب ضی موارد بع در  . باشند  بندی مکانیکی می    های با آب     پمپ دارای

.  ریـال در برخواهـد دشـت       3500000ای معـادل       هزینـه  ، و حـداکثر   شده که نتیجه خوبی هم داشته اسـت       تعویض  
بندی مکـانیکی     بندی پمپ به نوع مکانیکی، پمپ جدید با آب          متاسفانه در برخی از پاالیشگاهها بجای تبدیل نوع آب        

های واحدهای قیرسازی که      شود که کلیه پمپ     میتوصیه  با توجه به مطالب فوق      . اند یا حتی پکینگی خریداری نموده    
 . به نوع مکانیکی تبدیل شوندهتر استباشد ب بندی آنها از نوع پکینگی می آب

 یکی از عوامل ایجاد قیر ضایعاتی و به هدر رفتن محصـول             : های سالم   های معیوب از بشکه     جدا کردن بشکه   -2
ها، به نحوی از    بنابراین بهتر است که قبل از پرکردن بشکه       . های قیر است  ، سوراخ بودن بشکه   قیر واحدهای قیرسازی  

باشـند، مسـئله    های بزرگ به راحتی قابل تشخیص می      با توجه به اینکه سوراخ     .سالم بودن آنها اطمینان حاصل شود     
جهـت حـل ایـن    . ودرا کرد شـ اجباید طرحی  آنها برای تشخیص است کهسوراخهای کوچک   و دیدگیاساسی آسیب 

 در پاالیشـگاه    کـه توان به انجام تست هوا برای تشخیص سوراخ یا احتمال پـارگی در بشـکه اشـاره نمـود                      مشکل می 
 .شود  می سازی انجام آبادان این آزمایش در واحد بشکه

حـد قیرسـازی    هـای وا    یکی از عوامل ایجادکننده قیر ضایعاتی، نشتی از مبـدل         : ها  جلوگیری از نشتی مبدل    -3
اما همین نشتی کم نیز . توان از نظر اقتصادی از آن صرفنظر کرد      سیار کم بوده و می     ب البته میزان این نشتی   . باشد  می

از آنجایی کـه    . هایی است   شود که رفع آنها مستلزم صرف هزینه        ، آلودگی محیط واحد می    مانندباعث ایجاد مشکالتی    
آوری آن و تمیزکـاری محـیط بـه سـختی             وی زمـین ریختـه شـود، جمـع        ای چسبناک است، هنگامی که ر       قیر ماده 

هـا   برای جلوگیری از نشتی ایـن مبـدل    . باشد   به نیروی کارگری زیاد و حالل مناسب می        نیاز یپذیر بوده و گاه     امکان
 ایـن   معموالً جهت حـل   .   و بدنه مبدل استفاده شود      gasketتر بین     بهتر است در هنگام تعمیرات از واشرهای مرغوب       

 .کنند  مبدل را آچارکشی می،مشکل به هنگام کار واحد
چرخان بـه    بعضی از پاالیشگاهها مانند پاالیشگاه شیراز دارای بازوهای متحرک و         : تعویض بازوهای بارگیری   -4

ای  پاالیشگاهها مانند پاالیشـگاه اراک و آبـادان بازوهـ          تعدادی از . هستند این بازوها دارای نشتی       که باشد  طرفین می 
 .گونه ضایعاتی از این منبع ایجاد نگردد  این امر باعث شده که هیچ کهاند بارگیری را به نوع ثابت تغییر داده

 



 

 
های کشور   اطالعات واحدهای قیر پاالیشگاه-1جدول   

هزینه ضایعات  )بشکه در روز(ظرفیت  )بشکه در ماه (ضایعات 
قیر در سال 

سایر موارد )ریال( نشتی از پمپ نشتی از بشکه حداکثر  نرمال
پاالیشگاه نام واحد محصول

3500  تقطیر در خالء 70/60قیر  3000
2500 2000 250-MC 1 12 25740000 تقطیر درخالء - 

 Air Blowing 15/90قیر  700 900
 شیراز

1750 55واحد تقطیر درخالء 70/60قیر  1165

8692  15 7 3 7049500000واحد تقطیر درخالء   70/60قیر  7650
9000 75واحد تقطیر درخالء   70/60قیر  7050

 آبادان

1500 Roofing Asphalt(1) 90 /15قیر  1175
5175 Paving Asphalt(2) 70/60قیر  5175

41580000 
 20 1 - 

5175 Paving Asphalt(3)  70/60قیر 5175

  تهران

 سازی قدیم آسفالت 70/60قیر   20000
4500  250-MC  واحدMC 
 سازی جدید آسفالت 70/60 6000 8000

148500000 15 10 50 

 سازی جدید آسفالت 100/85  2500

اصفهان

- 1 - 7500 5500 100/85 Asphalt Oxidizing3960000 
- 1 - 1000 - 25/85 Asphalt Oxidizing

  تبریز

297000000 150 12000 70/60قیر  6000 Asphalt Blowing اراک  

566280000  مجموع 65 96 125

 
  ای ضایعات قیر بشکه  برای بازیافتیطرحمعرفی 

ی برای بازیافت ضایعات طرح لذا باشد می و تهران های اراک و اصفهانبیشترین ضایعات مربوط به پاالیشگاه
در . باشد برای بقیه پاالیشگاهها اجرای این طرح به صرفه نمیولی  ودشمی پیشنهادها این پاالیشگاهای قیر بشکه

استفاده ها  و جدا کردن قیر از بشکه همراه با گرمایشحل کردن روش  از بازیافت قیر ضایعاتیطرح پیشنهادی برای 
قیرهای ضایعاتی  زیرا  استفاده شده استقیر محصول واحد قیرسازی از ،حاللاستفاده از بجای در این طرح . شودمی

قیر ذخیره شده در مخزن، با  و اختالط قیر ضایعاتی بازیافت شده باشند فیت با قیر محصول برابر میاز نظر کی
حسن این روش آن است که دیگر نیازی به جداسازی قیر از . زند ای به کیفیت قیر در مخازن ذخیرۀ قیر نمی لطمه

قبل از مبدل داغ خروجی از واحد قیرسازی قیر  .شود  جلوگیری میاز صرف هزینه مربوطهو باشد  حالل خاصی نمی
). 1شکل (شود وارد سیستم مورد نظر می جدا و برای بازیافت ضایعات ،گرمایش یا کولر آبی انتهای فرایند واحد پیش

 . دشو به سمت مخازن فرستاده می که باشد قیر ترکیب شده با قیر ضایعات بازیافت شده میخروجی از سیستم 
 

 



 

 
داغ  درون ظرفی حاوی قیر ایضایعاتی توسط قفسه قیر  بشکه عدد 10در هر دوره فرایندی طرح در این 

باشد، ضایعات قیر در قیر  گیرند و پس از مدت زمان  معینی که قابل محاسبه می  از واحد قیرسازی قرار میخروجی
قفسۀ فلزی جهت سهولت و سادگی این . )2ل شک(شوند  ها جدا می  محصول واحد قیرسازی حل شده و از بشکه

این قفسه از . شود دارای کف مشبک و سقف فلزی بوده که توسط جرثقیل جابجا می و دوشمیعملیاتی استفاده 
 .گیرندقرار آن ها در  شود تا بشکه یکی از وجوه کناری طویل باز می

 

 
 

میزان .  در حال تولید است MC-250   و 15/90، 100/85 ، 25/85 ، 70/60در حال حاضر در کشور قیرهای 
سیستم بازیافت قیر ضایعاتی در کنار این واحد قرار شود پیشنهاد میباشد به همین دلیل   بیشتر می70/60تولید قیر

 انواع قیر وجود دارد به ها، بطور کلی دو رنج دمایی برای مایع شدن با استناد به مدارک دریافتی از پاالیشگاه. گیرد 

ها   قفسۀ فلزی حاوی بشکه-2شکل
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فلزی تیرهای توری فلزی

ضربدری جهت 
 افزایش استحکام

 های قیر بشکه

   طرح جدایش خوراک از واحد قیرسازی برای طرح -1شکل
ــازی واحد قیرس

واحد بازیافت قیر



 

برای قیرهای . شود سازی جهت تعیین زمان مایع شدن در متوسط دمایی هر دو رنج انجام می  همین دلیل شبیه
 برای C110°  حداکثر دمای 25/85 و 15/90 و برای قیرهای C65° دمای متوسط مایع شدن 100/85 و 70/60

 درجه سانتیگراد باالتر از دمای نرمی این نوع قیرها 15 الی 5باً این اعداد تقری. شود مایع شدن در نظر گرفته می
در یک محیط مملو از قیر فرض ها بشکه ،ها بشکهدرون برای بدست آوردن زمان الزم جهت مایع شدن قیر . باشد می
ها  برای بشکه) در جهت شعاعی و طولی(ای دو بعدی   این فرایند از یک مدل استوانهمدلسازیبرای . ندوشمی

شد که انتقال حرارت داخل  در نظر گرفتهصلب بشکۀ قیر به عنوان یک جسم جامد  در انجام مدلسازی  .استفاده شد
از  .گیردصورت می آزادبصورت جابجایی از سطح خارجی استوانه انتقال حرارت  و گیرد آن بصورت هدایتی انجام می

 ضریب انتقال حرارت برای تعیین .دوشمیه صرف نظر انتقال حرارت جابجایی بین قیر مایع شده در داخل بشک
در . از روابط انتقال حرارت در جابجایی آزاد استفاده شدبشکه و قیر محیط بیرون درون بین قیر داخل جابجایی 

ضریب ها، مقادیر  پاالیشگاه دمای خروجی قیر از واحد قیرسازینتیجه این محاسبات و لحاظ کردن شرایط مختلف
 )2 جدول(. مدآ جابجایی برای هریک از سه پاالیشگاه مورد نظر بدست ارتانتقال حر

 
( مقدار ضریب انتقال حرارت  -2جدول 
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  ضریب انتقال حرارتپاالیشگاه
 155 اراک

 176 اصفهان
 167 تهران

 
 حل عددی شد که ،ورت گرفتهها، مدلسازی صمایع شدن قیر داخل بشکهجهت  مورد نیاززمان برای تعیین 

. است شده  آورده 5 تا 3های اراک، اصفهان و تهران در جداول  در حاالت متفاوت دمایی برای پاالیشگاهنتایج آن 
دمای متوسط قیر داغ ورودی .  برای قیر داغ ورودی در نظر گرفته شدC 175°برای پاالیشگاه اراک دمای متوسط

 و محتویات آن بصورت جسم صلب  در مدلسازی صورت گرفته، بشکه.ظ شد لحاC200°برای پاالیشگاه تهران 
اما در واقعیت بعد از گذشت مدت زمان کمی از شروع فرایند، الیه قیر مجاور بدنۀ بشکه مایع درنظر گرفته شدند 

 قیر داغ در تواند آزادانه از درون بشکه رها شود و در مخزن شود و در نتیجه قالب  قیر باقی ماندۀ داخلی می می
 .شود تماس مستقیم با سیال قرار گیرد که این امر باعث تسریع انتقال حرارت و کاهش زمان مورد نیاز فرایند می

 دورههایی که در هر  شدن قیر یک بشکه و با در نظر گرفتن تعداد بشکه با توجه به زمان مورد نیاز برای مایع
 دمای مخزن قیر به صورت همگن و برابر .ل مورد نیاز را بدست آوردتوان دبی حال ، میتحت گرمایش قرار گیرندباید 

دارند از  ها در طول فرایند دریافت می  مقدار انرژی حرارتی که بشکه.شودمیبا دمای قیر خروجی از واحد فرض 
ا کاهش ب. منبع تولید کننده انرژی در داخل مخزن وجود نداردزیرا باشد  آنتالپی قیر در جریان داخل مخزن می

 درجه سانتگراد باشد تا یک تا دواین کاهش دما باید در حد . یابد آنتالپی از دمای سیال داخل مخزن کاهش می
از انرژی مورد نیاز برای مایع % 25که سیستم ایزوله نیست  با توجه به این. دما بودن مخزن تغییر نکند فرض یک

 درجه 2همینطور اختالف دمایی . شودفته میگر رتی در نظر ها به عنوان اتالف حرا شدن قیر ضایعاتی داخل بشکه
بشکه جهت شود تا بدین وسیله با برابر قرار دادن میزان انرژی حرارتی مورد نیاز  گرفته می برای قیر ورودی در نظر 

 حل با در شود این روش تاکید می. همساز گردد با انرژی از دست رفته قیر ) اتالف انرژیبا منظور کردن( مایع شدن 



 

میزان قیر داغ  .شوند ها در آن دما پس از مدت زمان معین مایع می نظر گرفتن مخزن همدمایی است که بشکه
 : آید ورودی به سیستم برای تامین بار حرارتی الزم از رابطۀ زیر بدست می
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رات دمای قیر داغ ورودی در حین عبور از سیستم است که باتوجه به توضیحات باال  تغیی∆  T  که در این رابطه
بدست امده به زمان حاصل از مدلسازی، این مقدار قیر داغ ورودی تقسیم با . گردد گراد فرض می  درجۀ سانتی2برابر 

 .آیند حجمی مصرفی بدست میمتعاقبا دبی دبی جرمی و 
 

 ) ساعت( ه قیر برای پاالیشگاه اراک زمان مایع شدن ده بشک-3جدول
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 )ساعت(  زمان مایع شدن ده بشکه قیر برای پاالیشگاه اصفهان-4جدول

 )oC(دمای مایع شدن قیر     
 oC( 110 65(دمای اولیه بشکه 
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 )ساعت(شدن ده بشکه قیر برای پاالیشگاه تهران  زمان مایع -5جدول

)oC(دمای مایع شدن قیر 
 oC( 110 65(دمای اولیه بشکه 

0 8/6 6/4 
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 110ها از صفر تا   میزان دبی جرمی و حجمی قیر داغ ورودی را برای شرایط تغییر دمای بشکه ،6 جدول
گراد برای پاالیشگاه اراک نشان   درجۀ سانتی65تهران و از صفر تا  اصفهان و  گراد برای پاالیشگاه درجۀ سانتی

آمده  جدولاین آید که در   قطر لولۀ ورودی قیر به مخزن بدست می،همچنین با توجه به مقادیر دبی جرمی. دهد می
 .است

 
 دبی جرمی و قطر لولۀ ورودی قیر داغ مورد نیاز  -6جدول 

 )in( قطر اسمی لوله )bbl/day( میدبی حج )kg/hr(دبی جرمی  پاالیشگاه
 Sch 80: 25/1 1604 11160 اراک

 Sch 40: 5/1 2083 14486 اصفهان



 

 Sch 40: 5/1 2118 14040 تهران
های  پارامترهای مربوط به هزینه مستقیم تولید، هزینه ثابت، هزینهورد اقتصادی اولیه طرح، آدر انتها جهت بر

شود، مورد بررسی  که در مراجع ذکر می...های توزیع، هزینه تحقیقات و توسعه و های دفتری، هزینه باالسری، هزینه
باشد و برای هزینه در  اندازی سیستم می قرار گرفت که عمدترین آنها مربوط به خرید تجهیزات و هزینه ساخت و راه

سرمایه  ازینۀ جاری ساالنه ، هز آتیبرای محاسبۀ سرمایۀ از دست رفته .باشد جریان که بیشتر هزینه کار گارگری می
از میزان % 25با فرض کاهش . شود  میمورد نظر کمهای   برای هر یک از پاالیشگاه1جدول در موجود از دست رفته 

 رفته سرمایه از دست75/0رفته آتی معادل های کاهش ضایعات، سرمایه از دست ضایعات قیر پس از اعمال روش
 ریال و 31185000  ریال، برای پاالیشگاه تهران213750000شگاه اراک معادل که این مقدار برای پاالی. باشد می

با توجه به این موضوع، مدت بازگشت سرمایه برای  . استریال 102375000اه اصفهان برابر با گبرای پاالیش
 .باشداراک و اصفهان کمتر از یک سال و برای پاالیشگاه تهران کمتر از دو سال میپاالیشگاههای 

 
 :گیری تیجهن

کاری دارد، بصورت  سازی و عایق های نفت، قیر را که محصول با ارزشی است و کاربرد زیادی در راه پاالیشگاه
ها،  منابع تولید ضایعات به صورت عمده شامل نشتی از پمپ. کنند ای به بازار عرضه می تانکری، کارتنی و بشکه

در طی یک سال  .باشد و کارتنهای قیر پاره شده یا خردشده میهای معیوب  ها، بازوهای بارگیری قیر، بشکه مبدل
% 70اند و این امر باعث کاهش حدود  ها تصمیم به ارسال محصول قیر بصورت تانکری گرفته اخیر اغلب پاالیشگاه

  ریال در 566,280,000 به جهت ایجاد ضایعات قیر معادل  رفته اکنون سرمایه از دست هم. ضایعات قیر شده است
تحقیقات انجام شده در این پروژه، دو نتیجه عمدۀ زیر را . باشد  تولید کنندۀ قیر می سال در کل شش پاالیشگاه

 :شود شامل می
 تعویض  وسیل های پکینگی با نوع مکانیکال بندی پمپ  تعویض نوع آبه طریق کاهش تولید ضایعات ب-1

 .بازوهای دورانی بارگیری قیر با نوع ثابت 
ریال، که بنا به  63034250 اولیه   گذاری رح پیشنهادی بازیافت قیر ضایعاتی با حداکثر سرمایه اجرای ط-2

 در مان محدودی زبصورت ناپیوسته و به مدت ) حجم تولید ضایعات قیر(های اراک، تهران و اصفهان  نیاز پاالیشگاه
 .گیرد برداری قرار می سال مورد بهره

یابی به   استفاده از قیر و دست، عدم استفاده از شعلۀ مستقیمی از قبیل واردتوان به م میطرح ز مزایای این ا
 .اشاره نمود صرف نیروی کارگری کم  وسهولت طراحی و اجرای سیستم، )بدون استفاده از مادۀ دیگر(قیر خالص

 
 :منبع

نش پژوهان جوان و روه پژوهشی باشگاه داگهای کشور، طرح امکان سنجی بازیافت قیر ضایعاتی پاالیشگاه    
 .1381های نفت ایران، امور تحقیق و توسعه شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده

 
 


