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WETدر برج نم زدایی واحد RCAنتایج پیاده سازی  

مدیریت دارایی های فیزیکی در مجتمع پتروشیمی کارون
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با مدل تعالی نظامنامه  ارزیابی ✓

مدیریت دارایی های فیزیکی وزارت

نفت و شرکت در دو دوره جایزه  

فیزیکیملی مدیریت دارایی های 

تدوین نقشه راه و شروع پروژه های✓

اجرایی بهبود در راستای اهداف  

کالن و استقرار نظام مدیریت  

دارایی های فیزیکی

حرکت پتروشیمی کارون در جهت✓

تعالی مطابق هرم تعالی آپتایم
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یتدوین سند خط مشی مدیریت دارایی های فیزیک( 1

در شرکت پتروشیمی کارون

ه  بیانیه ای کوتاه است که اصولی را مشخص می کند ک، مشیخط❖

به  سازمان بر پایه آن ها قصد دارد مدیریت دارایی ها را برای دستیابی

. اهداف عینی سازمانی اجرا کند

ایجاد تعهد مدیریت ارشد❖

ایجاد ارتباطات در سطح مجتمع❖

اطالع رسانی اهداف کالن در سطح مجتمع❖
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Job planاستزیرمواردشاملتعمیراتیفعالیتیك:

فعالیتانجاممراحلشرحوزمان✓

محیطیزیستوایمنیمالحظات✓

نیازموردتجهیزاتوابزار✓

نیازموردمصرفیمواد✓

نیازموردیدکیقطعات✓

الزممهارتهایوتخصص✓

......و✓

(  Job Plan)پروژه برنامه کار استاندارد ( ۲

جاب پلن در واحدهای تعمیرات پتروشیمی کارون100تدوین ❖
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 CPR (Currentپروژه بازنگری فعالیت های جاری نگهداشت ( 3

Practice Review)

فعالیت روتین نگهداشت ۹3۵بازبینی ❖
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(Root Cause Analysis)پروژه تحلیل علل ریشه ای خرابی ها ( 4

معانجام تحلیل های علل ریشه ای با هدف افزایش ظرفیت تولید در مجت❖

شناسایی مشکالت و ارایه راه حل برای افزایش تولید در واحدهای❖

PMA ،Wet ،AN/BN ،نیتریک اسید ،DRY و ،UT
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شامل نفراتی ازRCAتشکیل کارگروه 

نگهداری و تعمیرات•
بهره برداری•
فرایند•
خدمات فنی•
RCAتسهیلگر •

RCAآموزش •
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شرح
:مشکل

برجدرMTDتولیدظرفیتافزایشمحدودیت
Dehydrationدرصد۸0در

زمان
:وقوع

ظرفیت به ( سال12)139۸تا تا 13۸6از بهمن 
درصد نرسیده است100

اهمیت  
:مشکل

:تولیدی❑
معادلمحصولساعتبرکیلوگرم1000تولیدعدم

میلیارد تومان در سال11۵

:ایمنی❑
ریسک ایمنی در ورود افراد به برج در هنگام اورهال

برج

:محیط زیست❑
نثی  مصرف مواد شیمیایی بیشتر برای تصفیه و خ

(افزایش غلظت پساب)سازی پساب صنعتی

:سایر❑
افزایش هزینه های سربار

تعریف مسئله
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تدوین شرح عملیاتی
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با ی  افزای  فشار
برج

افزای   رفیت 
خورا 
action

ت لیه نشدن ب ار 
ا افه

 33104کندانسور 
توانایی کندان  کردن 
ب ار آ  را ندارد

PV 33118  توانایی
با این  ت لیه ب ار را

 رفیت ندارد

 Reflux افزای  

Flow

kg/hr 1068بی  از 

افت دمای پایین برج 
 205به دمای کمتر از 
درجه

عمل کردن اینتر   

 عد  توانایی گر  کردن  
در د  80خورا  بی  از 

  رفیت از   ری  ری ویلر
33103

 رفیت کم ری ویلر 

کم بودن  رفیت 
steam trap

  X34115اجکتور

 رفیت ت لیه مناس  
ندارد

دمای ورود به برج 
پایین است 

( درجه 95)

 210دمای عملیاتی 
درجه

جدا نشدن آ  از مح ول 
در د وزنی  0.5بیشتر از (

)آ 

ری ویلر loadافزای   

پایین بودن دمای 
Reflux flow   نس ت

به پایین برج
condition ون از کندانسور می 

آید

افزای  ب ار آ  
دربا ی  برج

Reflux Flowافزای  

kg/hr 1068بی  از 

Or

And

And

افزای  ب ار تولیدی 
برج 

در  MTDزیاد شدن 
پسا 

ت  یر آ  در فشار 
1.07

با  رفتن دمای با ی 
درجه  102برج از  

سانتیگراد

عد  جداسازی 
روی  MTDمناس  

سینی  های با ی برج

سرعت با ی انت ال 
ب ار آ  به کندانسور  

33104 

               

ک یف بودن ری ویلر

س   انت ال حرار  
کم است

Reflux Flowافزای  

kg/hr 1068بی  از 

افزای  خورا  
ورودی

ات   دما 

ات   دما 

  refluxبا  بودن دمای 
درجه  75بیشتر از 

سانتیگراد ن  ه  راحی

 refluxکمتر بودن 

flow  1500از kg/hr

با  بودن در د 
Orthoایزومرها 

)کاه  خلو  آ (

Or

با ی  افزای  فشار
برج

 33104کندانسور 
توانایی کندان  کردن 
ب ار آ  را ندارد

با  رفتن دمای سینی 
 165دو  بیشتر از 

درجه سانتیگراد

 refluxکمتر بودن 

flow  1500از kg/hr

کاه   رفیت حرارتی 
refluxجریان 

افزای   رفیت 
خورا  

با  بودن نس ت آ  به 
TDA  در خورا  وردی
)40 به 60نس ت (

TV 33133  توانایی
را  refluxسرد کردن  
ندارد

ventگرفتگی  ین 
در ش که  MTDتجمع 

vent

ولو  CVکم بودن 

ک یف بودن کندانسور

کم بودن جریان آ  
خنك کننده

افزای  ب ار آ  
دربا ی  برج

س   انت ال حرار  
کم است

رسو  گرفتگی
 TV33133

رسو  گرفتن  ین 
کولین 

پایین بودن فشار آ  
UTکولین  از
 

وجود هد  ست در 
مسیر واحدهای  ق لی

عد  کارکرد مناس  
پم 

دمای  با ی ورودی 
کولین 

دمای با ی محیط

عملکرد نامناس  فن 
های کولین 

گرفتگی اجکتور

افتادن سینی ها

ترکی   خورا  
ورودی شامل ناخال ی  

باشد

ورودی با در د 
به آ   TDAترکی  
40 به 60 یر از 

 refluxکم بودن 
flow

سورا  بودن 
کندانسور

 Tubeخوردگی 
Sheet

مت ل بودن کولین  
واحدهای م تلف 
مجتمع به یکدیگر

ر وبت نس ی با ی 
هوا

وجود اسید در 
کولین  سیستم

وجود رسو  در 
پوسته م دل

وجود نشتی اسید از 
واحدهای فرآیندی به 

کولین 

وجود رسو  در تیو  
م دل

عد  کنترل شیمیایی 
کولین  

 Chemicalزیاد بودن 
ا افه شده به کولین 

 Chemicalکم بودن 
ا افه شده به کولین 

کندانسور با خ و یا  
آ  و هوایی من  ه 
سازگاری ندارد

کندانسور برای 
 رفیت های با تر از 

جوابگو نیست% 80

 Packingت ییر شکل 
ها 

س   انت ال جر  و 
حرار  کم است

توزیع نامن م جریان 
برگشتی از رایزرها 

TV 33133  توانایی
را  refluxسرد کردن  
ندارد

افزای  فشار با ی 
برج

نوسانا  نر  ورودی 
خورا 

Activity  پایین
با  بودن (رآکتور 

DNT(

عد  کارکرد مناس  
32901فیلتر 

کارکرد نامناس  فیلتر 
32601

 Bag Filterپارگی 

Damage   شدن م
32601فیلتر 

 DNTافزای  در د 
در خورا 

 Mechanical نشتی

Seal فیلتر های 
32601

ت ییر در د آ  در 
خورا  ورودی

با  بودن در د 
Orthoایزومرها 

)کاه  خلو  آ (

عد  کارکرد مناس  
عای  کندانسور

عد  کارکرد مناس  
عای  ری ویلر

توربو ن  بودن پدیده کاویتاسیون
جریان ورودی پم 

متناس  ن ودن م ر  
کولین  واحدهای 
م تلف مجتمع

ا افه شدن واحد 
اسید نیتریك به 
واحدهای مجتمع

ا افه شدن م دل 
به  360های واحد 

ش که کولین 

گرفتگی و سفت شدن 
داخل فیلتر

درست انجا  نشدن 
Back flush 

 33102افتادن آم ر پم  
کاه  فلو(

)سیرکولیشن

گرفتگی در  افی ورودی 
پم 

گرفتگی یا جمع شدن 
Solid   در  شمه پم

عد  توانایی استفاده 
از  رفیت کامل 

)تیر 16(کندانسور 

وجود خ   در  ین 
 16(خروجی کولین  

)تیر

1

2

3

4

1

2

3

4

5
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7

8

9

10

13

10

5

6

7

8

9

11

20

7

12
12

13

14
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15
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16

19
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17

23
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2518

تشکیل ش که علت و معلولی
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جمع آوری شواهد برای د یل م رح شده در ش که
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جمع آوری شواهد برای د یل م رح شده در ش که
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، اولویت بندی راه حل ها و پیگیری(مورد در فضای توفان فکری )37)ارائه راه حل ها
اجرای راه حل های موثر



www.ipamc.org

Alireza Yousefi, Reliability Consultant,PAMCO

، اولویت بندی راه حل ها و پیگیری(مورد در فضای توفان فکری )37)ارائه راه حل ها
اجرای راه حل های موثر
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RCAخ  ه ای از مهمترین اقداما  خروجی 

در تست تجربی انجام شده در حین برگزاری
۸0، با افزایش ظرفیت بیشتر از RCAجلسات 

درجه  ۷درصد نشان داده شد که کولینگ حدود 
را سانتیگراد از رفالکس ورودی به کندانسور

. خنک میکند
به همین دلیل دمای رفالکس ورودی به  

۹۰درجه باشد، حدود 7۵کندانسور که باید 
.درجه سانتیگراد بوده است

کندانسور

از آنجا که تست ها نشان دادند شل 
پر نمی شده است % 50کندانسور بیشتر از 

و بنابراین جهت برطرف کردن این مشکل
، یک پر شدن شل کندانسور از آب کولینگ
رودی هد استاتیکی بر روی الین کولینگ و

.کندانسور ایجاد گردید
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رریبویل به  steamیکی از دالیل مشکل در ریبویلر، کم بودن کیفیت 
کم دلیل وجود آب در پایین شل ریبویلر بوده است که باعث

.شده بود E-33103شدن راندان ریبویلر
های خریداری شده با ظرفیت  steam trapبرای حل این مشکل، 

.شدهای قدیمی steam trapجایگزین   ball floatباالتر و نوع 

نتیجه بعد از 

اجرای راه حل ها

۹7اسفند : RCAتاریخ شروع کارگروه 

۹8ر تی: تاریخ تست نهایی و برطرف شدن مشکل
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