احداث كارخانه توليد كك نفتي در دستور كار پژوهشگاه نفت
مديرگروه تبديل و بهينه سازي پژوهشكده پااليش پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به دستيابي اين پژوهشگاه به دانش فني توليد كك نفتي ،گفت :با ساخت پايلوت داده گيري و
شبيه سازي اين طرح با ظرفيت حدود  2بشكه خوراك در هر «بچ» ،طراحي و ساخت كارخانه توليد كك براي صنايع آلومينيوم در دستور كار قرار دارد.
اقتصادگردان -دكتر جواد ايوك پور ،مدير طرح كك نفتي با اشاره به اينكه طرح كك نفتي از سال  19با مشاركت شركت ايميدرو آغاز شد ،افزود :دليل اصلي راه اندازي اين طرح
نياز اين شركت به كك نفتي به عنوان ماده اوليه توليد آلومينيوم بود؛ از اين رو سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) پروژه چند مرحله اي را با
پژوهشگاه آغاز كرد كه اين پروژه مطالعات خوراك و همچنين موضوعات مرتبط با كاهش گوگرد را شامل مي شود .وي ساخت پايلوت ،داده گيري و شبيه سازي را مراحل بعدي
اين طرح ذكر كرد و ادامه داد :ظرفيت اين پايلوت حدود  2بشكه خوراك در هر «بچ» است و اين پايلوت توانايي تست خوراك هاي مختلف و مناسب براي كك سازي را در
شرايط مختلف عملياتي دارد .ايوك پور اين پايلوت را مشابه واحدهاي صنعتي دانست كه قادر است داده هاي مورد نياز براي طراحي واحد جديد را فراهم كند و اظهار كرد :طرح
احداث كارخانه توليد كك «آندي» در مسير صنعتي شدن و تخصيص خوراك اين كارخانه با همكاري پژوهشگاه صنعت نفت نهايي شده است ،ضمن آنكه گزارش هاي زيست
محيطي و مجوز آن با مشاوره پژوهشگاه اخذ شد .وي تاكيد كرد :بررسي هاي اوليه در زمينه احداث كارخانه انجام گرفته و در حال حاضر تهيه اسناد مناقصه بين المللي در حال
انجام است و اميدواريم تا تابستان سال آينده مراحل مناقصه اين پروژه نيز به اتمام برسد و احداث كارخانه هر چه سريع تر انجام شود .مدير طرح كك نفتي با اشاره به انتخاب
يك شركت فرانسوي براي تهيه گزارش امكان سنجي گفت :پژ وهشگاه صنعت نفت به عنوان مشاور بر روند فعاليت هاي فني تهيه گزارش توسط اين شركت فرانسوي نظارت دارد
و تمام مدارك ارسالي از سوي اين شركت مورد بررسي قرارگرفته و پيشنهادات و نظرات متناسب از سوي پژوهشگاه به سازمان ايميدرو منتقل شده است .وي به مراحل مختلف
امكان سنجي اين پروژه اشاره كرد و افزود :امكان سنجي اين پروژه شامل دو فاز « انتخاب ساختار فرايندهاي مناسب براي توليد كك نفتي با لحاظ كردن شرايط اقتصادي
مناسب» و « بررسي ساختار منتخب ،تخمين دقيق تر هزينه ها و زيرساخت هاي مورد نياز و آناليز اقتصادي» مي شود .نتايج نهايي اين امكان سنجي بيانگر فاكتورهاي اقتصادي
قابل توجه و باال براي اين واحد است .ايوك پور با بيان اينكه اين كارخانه قرار است در منطقه آزاد اروند احداث شود ،خاطرنشان كرد :اين كارخانه در زميني به مساحت  05هكتار
با ظرفيت  22هزار بشكه احداث خواهد شد كه از اين ميان  25هزار بشكه آن ته مانده برج تقطير در خالء پااليشگاه آبادان است و حدود  2هزار بشكه آن به عنوان خوراك
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جانبي از ته ماند سنگين و پااليش شده يكي از واحدهاي پااليشگاه اراك تامين مي شود .وي كك نفتي آندي ،ديزل با استاندارد يورو  0و نفتا به عنوان خوراك پتروشيمي را از
محصوالت با ارزش اين كارخانه عنوان كرد و گفت :كك سازي از دو جنبه براي كشور حائز اهميت و بسيار استراتژيك است؛ از يك سو توليد كك مورد نياز صنايع به خصوص
صنايع فلزي كه تاكنون به ميزان قابل مالحظه اي وارد مي شد و از سوي ديگر موجب ارتقاي كيفيت نفت كوره خواهد شد .فرآيند ككينگ يك فرآيند ارتقاي كيفيت مهم و
متداول در پااليشگاه هاي دنيا محسوب مي شود و فرآورده هاي ميان تقطير و كك به عنوان محصوالت اين فرآيند هستند كه كك آن در صنايع فلزي مانند آلومينيوم سازي و
فوالد مورد استفاده قرار مي گيرد.

احداث كارخانه توليد كك نفتي در دستور كار پژوهشگاه نفت
ايوك پور گفت :دليل اصلي راه اندازي اين طرح نياز اين شركت به كك نفتي به عنوان ماده اوليه توليد آلومينيوم بود پول نيوز  -مديرگروه تبديل و بهينه سازي پژوهشكده
پااليش پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به دستيابي اين پژوهشگاه به دانش فني توليد كك نفتي ،گفت :با ساخت پايلوت داده گيري و شبيه سازي اين طرح با ظرفيت حدود 2
بشكه خوراك در هر «بچ»  ،طراحي و ساخت كارخانه توليد كك براي صنايع آلومينيوم در دستور كار قرار دارد .دكتر جواد ايوك پور ،مدير طرح كك نفتي با اشاره به اينكه طرح
كك نفتي از سال  19با مشاركت شركت ايميدرو آغاز شد ،افزود :دليل اصلي راه اندازي اين طرح نياز اين شركت به كك نفتي به عنوان ماده اوليه توليد آلومينيوم بود؛ از اين رو
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) پروژه چند مرحله اي را با پژوهشگاه آغاز كرد كه اين پروژه مطالعات خوراك و همچنين موضوعات مرتبط با
كاهش گوگرد را شامل مي شود .وي ساخت پايلوت ،داده گيري و شبيه سازي را مراحل بعدي اين طرح ذكر كرد و ادامه داد :ظرفيت اين پايلوت حدود  2بشكه خوراك در هر
«بچ» است و اين پايلوت توانايي تست خوراك هاي مختلف و مناسب براي كك سازي را در شرايط مختلف عملياتي دارد .ايوك پور اين پايلوت را مشابه واحدهاي صنعتي دانست
كه قادر است داده هاي مورد نياز براي طراحي واحد جديد را فراهم كند و اظهار كرد :طرح احداث كارخانه توليد كك «آندي» در مسير صنعتي شدن و تخصيص خوراك اين
كارخانه با همكار ي پژوهشگاه صنعت نفت نهايي شده است ،ضمن آنكه گزارش هاي زيست محيطي و مجوز آن با مشاوره پژوهشگاه اخذ شد .وي تاكيد كرد :بررسي هاي اوليه در
زمينه احداث كارخانه انجام گرفته و در حال حاضر تهيه اسناد مناقصه بين المللي در حال انجام است و اميدواريم تا تابستان سال آينده مراحل مناقصه اين پروژه نيز به اتمام
برسد و احداث كارخانه هر چه سريع تر انجام شود.
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كك نفتي در مسير صنعتي شدن قرار دارد

كك نفتي در مسير صنعتي شدن قرار دارد به گزارش بي باك نقل از پايگاه اطالع رساني شركت ملي نفت ايران ،پژوهشگاه صنعت نفت با همكاري مشترك سازمان توسعه و
نوسازي معادن و صنايع معدني ايران( ايميدرو) به فناوري كك نفتي دست يافت و واحد نيمه صنعتي آن در شهريور ماه  19با حضور مديران دو سازمان افتتاح شد .فرآيند
ككينگ يك فرآيند ارتقاء كيفيت مهم و متداول در پااليشگاه هاي دنيا محسوب مي شود و فراو رده هاي ميان تقطير و كك به عنوان محصوالت اين فرآيند هستند كه كك آن در
صنايع فلزي مانند آلومينيوم سازي و فوالد مورد استفاده قرار مي گيرد .جواد ايوك پور ،مدير طرح كك نفتي و مدير گروه تبديل و بهينه سازي پژوهشكده پااليش پژوهشگاه
صنعت نفت با اشاره به اين كه طرح كك نفتي از سال  19با مشاركت شركت ايميدرو آغاز شد ،گفت :دليل اصلي راه انداري اين طرح نياز اين شركت به كك نفتي به عنوان ماده
اوليه توليد آلومينيوم بود از اين رو ايميدرو پروژه چند مرحله اي را با پژوهشگاه آغاز كرد كه اين پروژه مطالعات خوراك و همچنين موضوعات مرتبط با كاهش گوگرد را شامل
مي شود .در مراحل بعدي ساخت پايلوت ،داده گيري و شبيه سازي طرح در دستور كار قرار گرفت .وي با تاكيد بر اين كه ظرفيت اين پايلوت حدود 2بشكه خوراك در هر بچ
است افزود :اين پايلوت توانايي تست خوراك هاي مختلف و مناسب براي كك سازي را در شر ايط مختلف عملياتي داشته و اين پايلوت شباهت هاي زيادي به واحد صنعتي دارد و
داده هاي مورد نياز براي طراحي واحد جديد را مي تواند فراهم كند .ايوك پور با بيان اين كه طرح احداث كارخانه توليد كك آندي در مسير صنعتي شدن بوده و تخصيص
خوراك اين كارخانه با همكاري پژوهشگاه نهايي شده ،تصريح كرد :گزارش هاي زيست محيطي و مجوز آن با مشاوره پژوهشگاه اخذ شده است .همچنين بررسي هاي اوليه در
زمينه احداث كارخانه انجام گرفته و در حال حاضر تهيه اسناد مناقصه بين المللي در حال انجام است و اميدواريم تا تابستان سال آينده مراحل مناقصه اين پروژه نيز به اتمام
برسد و احداث كارخانه هر چه سريعتر انجام شود .مدير طرح كك نفتي با اشاره به انتخاب شركت فرانسوي اكسنس براي تهيه گزارش امكان سنجي بيان كرد :پژوهشگاه صنعت
نفت به عنوان مشاور بر روند فعاليت هاي فني تهيه گزارش توسط اين شركت فرانسوي نظارت داش ته و تمام مدارك ارسالي از سوي اين شركت مورد بررسي قرار گرفته و
پيشنهادات و نظرات متناسب از سوي پژوهشگاه به سازمان ايميدرو منتقل شده است .وي به مراحل مختلف امكان سنجي اين پروژه نيز اشاره كرد و افزود :امكان سنجي اين
پروژه شامل دو فاز است كه انتخاب ساختار فرا يندهاي مناسب براي توليد كك نفتي با لحاظ كردن شرايط اقتصادي مناسب فاز اول اين امكان سنجي به حساب مي آمد .فاز دوم
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اين امكان سنجي ،شامل بررسي ساختار منتخب ،تخمين دقيق تر هزينه ها و زيرساخت هاي مورد نياز و آناليز اقتصادي بود .نتايج نهايي امكان سنجي بيانگر فاكتورهاي اقتصادي
قابل توجه و باال براي اين واحد است .ايوك پور با بيان اين كه كارخانه قرار است در منطقه آزاد اروند احداث شود ،تصريح كرد :اين كارخانه در زميني به مساحت  05هكتار با
ظرفيت  22هزار بشكه احداث خواهد شد كه از اين ميان  25هزار بشكه آن ته مانده برج تقطير در خالء پااليشگاه ابادان است و حدود  2هزار بشكه آن به عنوان خوراك جانبي
از ته ماند سنگين و پااليش شده يكي از واحدهاي پااليشگاه اراك تامين مي شود .از محصوالت با ارزش اين كارخانه مي توان به كك نفتي آندي ،ديزل با استاندارد يورو  0و نفتا
به عنوان خوراك پتروشيمي اشاره كرد .وي با تاكيد بر اين كه كك سازي از دو جنبه براي كشور حايز اهميت و بسيار استراتژيك است ،افزود :مورد اول توليد كك مورد نياز
صنايع به خصوص صنايع فلزي است كه تا كنون براي رفع اين نياز به ميزان قابل مالحظه اي كك از ديگر كشور ها وارد ايران شده است .مورد دوم كه مي تواند جنبه بسيار
مثبتي را در بر داشته باشد ارتقاء كيفيت نفت كوره است.
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كك نفتي در مسير صنعتي شدن قرار دارد
مدير طرح كك نفتي پژوهشگاه صنعت نفت گفت :طرح احداث كارخانه توليد كك آندي در مسير صنعتي شدن قرار دارد و تخصيص خوراك اين كارخانه با همكاري پژوهشگاه
نهايي شده است.

كك نفتي در مسير صنعتي شدن قرار دارد مدير طرح كك نفتي پژوهشگاه صنعت نفت گفت :طرح احداث كارخانه توليد كك آندي در مسير صنعتي شدن قرار دارد و تخصيص
خوراك اين كارخانه با همكاري پژوهشگاه نهايي شده است .به گزارش خبرگ زاري فارس به نقل از پايگاه اطالع رساني شركت ملي نفت ايران ،پژوهشگاه صنعت نفت با همكاري
مشترك سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران( ايميدرو) به فناوري كك نفتي دست يافت و واحد نيمه صنعتي آن در شهريور ماه  19با حضور مديران دو سازمان
افتتاح شد .فرآي ند ككينگ يك فرآيند ارتقاء كيفيت مهم و متداول در پااليشگاه هاي دنيا محسوب مي شود و فراورده هاي ميان تقطير و كك به عنوان محصوالت اين فرآيند
هستند كه كك آن در صنايع فلزي مانند آلومينيوم سازي و فوالد مورد استفاده قرار مي گيرد .جواد ايوك پور ،مدير طرح كك نفتي و مدير گروه تبديل و بهينه سازي پژوهشكده
پااليش پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به اين كه طرح كك نفتي از سال  19با مشاركت شركت ايميدرو آغاز شد ،گفت :دليل اصلي راه انداري اين طرح نياز اين شركت به كك
نفتي به عنوان ماده اوليه توليد آلومينيوم بود از اين رو ايميدرو پر وژه چند مرحله اي را با پژوهشگاه آغاز كرد كه اين پروژه مطالعات خوراك و همچنين موضوعات مرتبط با
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كاهش گوگرد را شامل مي شود .در مراحل بعدي ساخت پايلوت ،داده گيري و شبيه سازي طرح در دستور كار قرار گرفت .وي با تاكيد بر اين كه ظرفيت اين پايلوت حدود
2بشكه خوراك در هر بچ است افزود :اين پايلوت توانايي تست خوراك هاي مختلف و مناسب براي كك سازي را در شرايط مختلف عملياتي داشته و اين پايلوت شباهت هاي
زيادي به واحد صنعتي دارد و داده هاي مورد نياز براي طراحي واحد جديد را مي تواند فراهم كند .ايوك پور با بيان اين كه طرح احداث كارخانه توليد كك آندي در مسير
صنعتي شدن بوده و تخصيص خوراك اين كارخانه با همكاري پژوهشگاه نهايي شده ،تصريح كرد :گزارش هاي زيست محيطي و مجوز آن با مشاوره پژوهشگاه اخذ شده است.
همچنين بررسي هاي اوليه در زمينه احداث كارخانه انجام گرفته و در حال حاضر تهيه اسناد مناقصه بين المللي در حال انجام است و اميدواريم تا تابستان سال آينده مراحل
مناقصه اين پروژه نيز به اتمام برسد و احداث كارخانه هر چه سريعتر انجام شود .مدير طرح كك نفتي با اشاره به انتخاب شركت فرانسوي اكسنس براي تهيه گزارش امكان
سنجي بيان كرد :پژوهشگاه صنع ت نفت به عنوان مشاور بر روند فعاليت هاي فني تهيه گزارش توسط اين شركت فرانسوي نظارت داشته و تمام مدارك ارسالي از سوي اين
شركت مورد بررسي قرار گرفته و پيشنهادات و نظرات متناسب از سوي پژوهشگاه به سازمان ايميدرو منتقل شده است .وي به مراحل مختلف امكان سنجي اين پروژه نيز اشاره
كرد و افزود :امكان سنجي اين پروژه شامل دو فاز است كه انتخاب ساختار فرايندهاي مناسب براي توليد كك نفتي با لحاظ كردن شرايط اقتصادي مناسب فاز اول اين امكان
سنجي به حساب مي آمد .فاز دوم اين امكان سنجي ،شامل بررسي ساختار منتخب ،تخمين دقيق تر هزينه ها و زيرساخت هاي مورد نياز و آناليز اقتصادي بود .نتايج نهايي امكان
سنجي بيانگر فاكتورهاي اقتصادي قابل توجه و باال براي اين واحد است .ايوك پور با بيان اين كه كارخانه قرار است در منطقه آزاد اروند احداث شود ،تصريح كرد :اين كارخانه در
زميني به مساحت  05هكتار با ظرفيت  22هزار بشكه احداث خواهد شد كه از اين ميان  25هزار بشكه آن ته مانده برج تقطير در خالء پااليشگاه ابادان است و حدود  2هزار
بشكه آن به عنوان خوراك جانبي از ته ماند سنگين و پااليش شده يكي از واحدهاي پااليشگاه اراك تامين مي شود .از محصوالت با ارزش اين كارخانه مي توان به كك نفتي
آندي ،ديزل با استاندارد يورو  0و نفتا به عنوان خوراك پتروشيمي اشاره كرد .وي با تاكيد بر اين كه كك سازي از دو جنبه براي كشور حايز اهميت و بسيار استراتژيك است،
افزود :مورد اول توليد كك مورد نياز صنايع به خصوص صنايع فلزي است كه تا كنون براي رفع اين نياز به ميزان قابل مالحظه اي كك از ديگر كشور ها وارد ايران شده است.
مورد دوم كه مي تواند جنبه بسيار مثبتي را در بر داشته باشد ارتقاء كيفيت نفت كوره است .ايوك پور پژوهشگاه را در زمينه فرآيند كك سازي توانمند دانست و تصريح كرد :با
توجه به ت جربيات پژوهشگاه در زمينه كك سازي ،وجود تجهيزات آزمايشگاهي و پايلوتي و تخصص هاي مختلف موجود در گروه هاي مختلف پژوهشگاه ،امكان انجام طيف
وسيعي از همكاري ها در اين حوزه با بخش هاي خصوصي و يا دولتي فراهم است .وي گفت :فعاليت هايي مانند نمونه گيري ،آناليز و بررسي خوراك ،تست هاي پايلوتي ،انجام
امكان سنجي اوليه ،تهيه گزارش زيست محيطي و در نهايت تهيه بسته طراحي فرايند و مهندسي پايه واحد كك سازي و همچنين تهيه اسناد مناقصه ساخت از جمله مواردي
است كه تجربيات پژوهشگاه مي تواند بسيار سودمند واقع شود.
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احداث كارخانه توليد كك نفتي در دستور كار پژوهشگاه نفت

مديرگروه تبديل و بهينه سازي پژوهشكده پااليش پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به دستيابي اين پژوهشگاه به دانش فني توليد كك نفتي ،گفت :با ساخت پايلوت داده گيري و
شبيه سازي اين طرح با ظرفيت حدود  2بشكه خوراك در هر «بچ» ،طراحي و ساخت كارخانه توليد كك براي صنايع آلومينيوم در دستور كار قرار دارد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي «ميهن صنعت»  ،دكتر جواد ايوك پور ،مدير طرح كك نفتي با اشاره به اينكه طرح كك نفتي از سال  19با مشاركت شركت ايميدرو آغاز شد،
افزود :دليل اصلي راه اندازي اين ط رح نياز اين شركت به كك نفتي به عنوان ماده اوليه توليد آلومينيوم بود؛ از اين رو سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
(ايميدرو) پروژه چند مرحله اي را با پژوهشگاه آغاز كرد كه اين پروژه مطالعات خوراك و همچنين موضوعات مرتبط با كاهش گوگرد را شامل مي شود .وي ساخت پايلوت ،داده
گيري و شبيه سازي را مراحل بعدي اين طرح ذكر كرد و ادامه داد :ظرفيت اين پايلوت حدود  2بشكه خوراك در هر «بچ» است و اين پايلوت توانايي تست خوراك هاي مختلف
و مناسب براي كك سازي را در شرايط مختلف عملياتي دارد .ايوك پور اين پايلوت را مشاب ه واحدهاي صنعتي دانست كه قادر است داده هاي مورد نياز براي طراحي واحد جديد
را فراهم كند و اظهار كرد :طرح احداث كارخانه توليد كك «آندي» در مسير صنعتي شدن و تخصيص خوراك اين كارخانه با همكاري پژوهشگاه صنعت نفت نهايي شده است،
ضمن آنكه گزارش هاي زيست محيطي و مجوز آن با مشاوره پژوهشگاه اخذ شد .وي تاكيد كرد :بررسي هاي اوليه در زمينه احداث كارخانه انجام گرفته و در حال حاضر تهيه
اسناد مناقصه بين المللي در حال انجام است و اميدواريم تا تابستان سال آينده مراحل مناقصه اين پروژه نيز به اتمام برسد و احداث كارخانه هر چه سريع تر انجام شود .مدير
طرح كك نفتي با اشاره به انتخاب يك شركت فرانسوي براي تهيه گزارش امكان سنجي گفت :پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان مشاور بر روند فعاليت هاي فني تهيه گزارش
توسط اين شركت فرانسوي نظارت دارد و تمام مدارك ارسالي از سوي اين شركت مورد بررسي قرارگرفته و پيشنهادات و نظرات متناسب از سوي پژوهشگاه به سازمان ايميدرو
منتقل شده است .وي به مراحل مختلف امكان سنجي اين پروژه اشاره كرد و افزود :امكان سنجي اين پروژه شامل دو فاز «انتخاب ساختار فرايندهاي مناسب براي توليد كك
نفتي با لحاظ كردن شرايط اقتصادي مناسب» و «ب ررسي ساختار منتخب ،تخمين دقيق تر هزينه ها و زيرساخت هاي مورد نياز و آناليز اقتصادي» مي شود .نتايج نهايي اين
امكان سنجي بيانگر فاكتورهاي اقتصادي قابل توجه و باال براي اين واحد است .ايوك پور با بيان اينكه اين كارخانه قرار است در منطقه آزاد اروند احداث شود ،خاطرنشان كرد:
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اين كارخانه در زميني به مساحت  05هكتار با ظرفيت  22هزار بشكه احداث خواهد شد كه از اين ميان  25هزار بشكه آن ته مانده برج تقطير در خالء پااليشگاه آبادان است و
حدود  2هزار بشكه آن به عنوان خوراك جانبي از ته ماند سنگين و پااليش شده يكي از واحدهاي پااليشگاه اراك تامين مي شود .وي كك نفتي آندي ،ديزل با استاندارد يورو 0
و نفتا به عنوان خوراك پتروشيمي را از محصوالت با ارزش اين كارخانه عنوان كرد و گفت :كك سازي از دو جنبه براي كشور حائز اهميت و بسيار استراتژيك است؛ از يك سو
توليد كك مورد نياز صنايع به خصو ص صنايع فلزي كه تاكنون به ميزان قابل مالحظه اي وارد مي شد و از سوي ديگر موجب ارتقاي كيفيت نفت كوره خواهد شد .فرآيند
ككينگ يك فرآيند ارتقاي كيفيت مهم و متداول در پااليشگاه هاي دنيا محسوب مي شود و فرآورده هاي ميان تقطير و كك به عنوان محصوالت اين فرآيند هستند كه كك آن
در صنايع فلزي مانند آلومينيوم سازي و فوالد مورد استفاده قرار مي گيرد.

كك نفتي در مسير صنعتي شدن قرار دارد
عصر بازار -مدير طرح كك نفتي پژوهشگاه صنعت نفت ،گفت :طرح احداث كارخانه توليد كك آندي ،در مسير صنعتي شدن قرار دارد و تخصيص خوراك اين كارخانه با همكاري
اين پژوهشگاه نهايي شده است.
عصر بازار -مدير طرح كك نفتي پژوهشگاه صنعت نفت ،گفت :طرح احداث كارخانه توليد كك آندي ،در مسير صنعتي شدن قرار دارد و تخصيص خوراك اين كارخانه با همكاري
اين پژوهشگاه نهايي شده است .به گزارش پايگاه خبري «عصر بازار» به نقل از مهر  ،جواد ايوك پور ،مدير طرح كك نفتي پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به اين كه طرح كك
نفتي از سال  19با مشاركت شركت ايميدرو آغاز شد ،گفت :دليل اصلي راه انداري اين طرح نياز اين شركت به كك نفتي به عنوان ماده اوليه توليد آلومينيوم بود از اين رو
ايميدرو پروژه چند مرحله اي را با پژوهشگاه آغاز كرد كه اين پروژه مطالعات خوراك و همچنين موضوعات مرتبط با كاهش گوگرد را شامل مي شود .در مراحل بعدي ساخت
پايلوت ،داده گيري و شبيه سازي طرح در دستور كار قرار گرفت .وي با تاكيد بر اين كه ظرفيت اين پايلوت حدود  2بشكه خوراك در هر بچ است ،افزود :اين پايلوت توانايي تست
خوراك هاي مختلف و مناسب براي كك سازي را در شرايط مختلف عملياتي داشته و البته شباهت هاي زيادي به واحد صنعتي دارد؛ ضمن اينكه داده هاي مورد نياز براي
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طراحي واحد جديد را مي تواند فراهم كند .ايوك پور با بيان اين كه ط رح احداث كارخانه توليد كك آندي در مسير صنعتي شدن بوده و تخصيص خوراك اين كارخانه با همكاري
پژوهشگاه نهايي شده ،تصريح كرد :گزارش هاي زيست محيطي و مجوز آن با مشاوره پژوهشگاه اخذ شده است .همچنين بررسي هاي اوليه در زمينه احداث كارخانه انجام گرفته
و در حال حاضر ،تهيه اسناد مناقصه بين المللي در حال انجام است كه بر اين اساس ،اميدواريم تا تابستان سال آينده مراحل مناقصه اين پروژه نيز به اتمام برسد و احداث
كارخانه هر چه سريعتر انجام شود .مدير گروه تبديل و بهينه سازي پژوهشكده پااليش با اشاره به انتخاب شركت فرانسوي اكسنس براي تهيه گزارش امكان سنجي بيان كرد:
پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان مشاور ،بر روند فعاليت هاي فني تهيه گزارش توسط اين شركت فرانسوي نظارت داشته و تمام مدارك ارسالي از سوي اين شركت مورد بررسي
قرار گرفته و پيشنهادات و نظرات متناسب از سوي پژوهشگاه به سازمان ايميدرو منتقل شده است .وي به مراحل مختلف امكان سنجي اين پروژه اشاره كرد و افزود :امكان سنجي
اين پروژه شامل دو فاز است كه انتخاب ساختار فرايندهاي مناسب براي توليد كك نفتي با لحاظ كردن شرايط اقتصادي مناسب فاز اول اين امكان سنجي به حساب مي آمد .فاز
دوم اين امكان سنجي ،شامل بررسي ساختار منتخب ،تخمين دقيق تر هزينه ها و زيرساخت هاي مورد نياز و آناليز اقتصادي بود .نتايج نهايي امكان سنجي بيانگر فاكتورهاي
اقتصادي قابل توجه و باال براي اين واحد است .ايوك پور با بيان اين كه كارخانه قرار است در منطقه آزاد اروند احداث شود ،تصريح كرد :اين كارخانه در زميني به مساحت 05
هكتار با ظرفيت  22هزار بشكه احداث خواهد شد كه از اين ميان  25هزار بشكه آن ته مانده برج تقطير در خالء پااليشگاه آبادان است و حدود  2هزار بشكه آن به عنوان خوراك
جانبي از ته ماند سنگين و پااليش شده يكي از واحدهاي پااليشگاه اراك تامين مي شود .از محصوالت با ارزش اين كارخانه مي توان به كك نفتي آندي ،ديزل با استاندارد يورو 0
و نفتا به عنوان خوراك پتروشيمي اشاره كرد .وي با تاكيد بر اين كه كك سازي از دو جنبه براي كشور حايز اهميت و بسيار استراتژيك است ،افزود :مورد اول توليد كك مورد
نياز صنايع به خصوص صنايع فلزي است كه تا كنون براي رفع اين نياز به ميزان قابل مالحظه اي كك از ديگر كشورها وارد ايران شده است .مورد دوم كه مي تواند جنبه بسيار
مثبتي را در بر داشته باشد ارتقاء كيفيت نفت كوره است
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كك نفتي در مسير صنعتي شدن قرار دارد

مدير طرح كك نفتي پژوهشگاه صنعت نفت گفت :طرح احداث كارخانه توليد كك آندي در مسير صنعتي شدن قرار دارد و تخصيص خوراك اين كارخانه با همكاري پژوهشگاه
نهايي شده است.
مدير طرح كك نفتي پژوهشگاه صنعت نفت گفت :طرح احداث كارخانه توليد كك آندي در مسير صنعتي ش دن قرار دارد و تخصيص خوراك اين كارخانه با همكاري پژوهشگاه
نهايي شده است .به گزارش پايگاه اطالع رساني شركت ملي نفت ايران ،پژوهشگاه صنعت نفت با همكاري مشترك سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(
ايميدرو) به فناوري كك نفتي دست يافت و واحد نيمه صنعتي آن در شهريور ماه  19با حضور مديران دو سازمان افتتاح شد .فرآيند ككينگ يك فرآيند ارتقاء كيفيت مهم و
متداول در پااليشگاه هاي دنيا محسوب مي شود و فراورده هاي ميان تقطير و كك به عنوان محصوالت اين فرآيند هستند كه كك آن در صنايع فلزي مانند آلومينيوم سازي و
فوالد مورد استفاده قرار مي گيرد .جواد ايوك پور ،مدير طرح كك نفتي و مدير گروه تبديل و بهينه سازي پژوهشكده پااليش پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به اين كه طرح كك
نفتي از سال  19با مشاركت شركت ايميدرو آغاز شد ،گفت :دليل اصلي راه انداري اين طرح نياز اين شركت به كك نفتي به عنوان ماده اوليه توليد آلومينيوم بود از اين رو
ايميدرو پروژه چند مرحله اي را با پژوهشگاه آغاز كرد كه اين پروژه مطالعات خوراك و همچنين موضوعات مرتبط با كاهش گوگرد را شامل مي شود .در مراحل بعدي ساخت
پايلوت ،داده گيري و شبيه سازي طرح در دستور كار قرار گرفت .وي با تاكيد بر اين كه ظرفيت اين پايلوت حدود 2بشكه خوراك در هر بچ است افزود :اين پايلوت توانايي تست
خوراك هاي مختلف و مناسب براي كك سازي را در شرايط مختلف عملياتي داشته و اين پايلوت شباهت هاي زيادي به واحد صنعتي دارد و داده هاي مورد نياز براي طراحي
واحد جديد را مي تواند فراهم كند .ايوك پور با بيان اين كه طرح احداث كارخانه توليد كك آندي در مسير صنعتي شدن بوده و تخصيص خوراك اين كارخانه با همكاري
پژوهشگاه نهايي شده ،تصريح كرد :گزارش هاي زيست محيطي و مجوز آن با مشاوره پژوهشگاه اخذ شده است .همچنين بررسي هاي اوليه در زمينه احداث كارخانه انجام گرفته
و در حال حاضر تهيه اسناد مناقصه بين المللي در حال انجام است و اميدواريم تا تابستان سال آينده مراحل مناقصه اين پروژه نيز به اتمام برسد و احداث كارخانه هر چه سريعتر
انجام شود .مدير طرح كك نفتي با اشاره به انتخاب شركت ف رانسوي اكسنس براي تهيه گزارش امكان سنجي بيان كرد :پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان مشاور بر روند فعاليت
هاي فني تهيه گزارش توسط اين شركت فرانسوي نظارت داشته و تمام مدارك ارسالي از سوي اين شركت مورد بررسي قرار گرفته و پيشنهادات و نظرات متناسب از سوي
پژوهشگاه به سازمان ايميدرو منتقل شده است .وي به مراحل مختلف امكان سنجي اين پروژه اشاره كرد و افزود :امكان سنجي اين پروژه شامل دو فاز است كه انتخاب ساختار
صفحه

10

فرايندهاي مناسب براي توليد كك نفتي با لحاظ كردن شرايط اقتصادي مناسب فاز اول اين امكان سنجي به حساب مي آمد .فاز دوم اين امكان سنجي ،شامل بررسي ساختار
منتخب ،تخمين دقيق تر هزينه ها و زيرساخت هاي مورد نياز و آناليز اقتصادي بود .نتايج نهايي امكان سنجي بيانگر فاكتورهاي اقتصادي قابل توجه و باال براي اين واحد است.
ايوك پور با بيان اين كه كارخانه قرار است در منطقه آزاد اروند احداث شود ،تصريح كرد :اين كارخانه در زميني به مساحت  05هكتار با ظرفيت  22هزار بشكه احداث خواهد شد
كه از اين ميان  25هزار بشكه آن ته مانده برج تقطير در خالء پااليشگاه ابادان است و حدود  2هزار بشكه آن به عنوان خوراك جانبي از ته ماند سنگين و پااليش شده يكي از
واحدهاي پااليشگاه اراك تامين مي شود .از محصوالت با ارزش اين كارخانه مي توان به كك نفتي آندي ،ديزل با استاندارد يورو  0و نفتا به عنوان خوراك پتروشيمي اشاره كرد.

كك نفتي در مسير صنعتي شدن قرار دارد
مدير طرح كك نفتي پژوهشگاه صنعت نفت گفت :طرح احداث كارخانه توليد كك آندي در مسير صنعتي شدن قرار دارد و تخصيص خوراك اين كارخانه با همكاري پژوهشگاه
نهايي شده است.
به گزارش ايلنا ،پژوهشگاه صنعت نفت با همكاري مشترك سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران( ايميدرو) به فناوري كك نفتي دست يافت و واحد نيمه صنعتي
آن در شهريور ماه  19با حضور مديران دو سازمان افتتاح شد .فرآيند ككينگ يك فرآيند ارتقاء كيفيت مهم و متداول در پااليشگاه هاي دنيا محسوب مي شود و فراورده هاي
ميان تقطير و كك به عنوان محصوالت اين فرآيند هستند كه كك آن در صنايع فلزي مانند آلومينيوم سازي و فوالد مورد استفاده قرار مي گيرد .جواد ايوك پور ،مدير طرح كك
نفتي و مدير گروه تبديل و بهينه سازي پژوهشكده پااليش پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به اين كه طرح كك نفتي از سال  19با مشاركت شركت ايميدرو آغاز شد ،گفت :دليل
اصلي راه انداري اين طرح نياز اين شركت به ك ك نفتي به عنوان ماده اوليه توليد آلومينيوم بود از اين رو ايميدرو پروژه چند مرحله اي را با پژوهشگاه آغاز كرد كه اين پروژه
مطالعات خوراك و همچنين موضوعات مرتبط با كاهش گوگرد را شامل مي شود .در مراحل بعدي ساخت پايلوت ،داده گيري و شبيه سازي طرح در دستور كار قرار گرفت .وي با
تاكيد بر اين كه ظرفيت اين پايلوت حدود 2بشكه خوراك در هر بچ است افزود :اين پايلوت توانايي تست خوراك هاي مختلف و مناسب براي كك سازي را در شرايط مختلف
عملياتي داشته و اين پايلوت شباهت هاي زيادي به واحد صنعتي دارد و داده هاي مورد نياز براي طراحي واحد جديد را مي تواند فراهم كند .ايوك پور با بيان اين كه طرح
احداث كارخانه توليد كك آندي در مسير صنعتي شدن بوده و تخصيص خوراك اين كارخانه با همكاري پژوهشگاه نهايي شده ،تصريح كرد :گزارش هاي زيست محيطي و مجوز
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آن با مشاوره پژوهشگاه اخذ شده است .همچنين بررسي هاي اوليه در زمينه احداث كارخانه انجام گرفته و در حال حاضر تهيه اسناد مناقصه بين المللي در حال انجام است و
اميدواريم تا تابستان سال آينده مراحل مناقصه اين پروژه نيز به اتمام برسد و احداث كارخانه هر چه سريعتر انجام شود .مدير طرح كك نفتي با اشاره به انتخاب شركت فرانسوي
اكسنس براي تهيه گزارش امكان سنجي بيان كرد :پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان مشاور بر روند فعاليت هاي فني تهيه گزارش توسط اين شركت فرانسوي نظارت داشته و تمام
مدارك ارسالي از سوي اين شركت مورد بررسي قرار گرفته و پيشنهادات و نظرات متناسب از سوي پژوهشگاه به سازمان ايميدرو منتقل شده است .وي به مراحل مختلف امكان
سنجي اين پروژه اشاره كرد و افزود :امكان سنجي اين پروژه شامل دو فاز است كه انتخاب ساختار فرايندهاي مناسب براي توليد كك نفتي با لحاظ كردن شرايط اقتصادي
مناسب فاز اول اين امكان سنجي به حساب مي آمد .فاز دوم اين امكان سنجي ،شامل بررسي ساختار منتخب ،تخمين دقيق تر هزينه ها و زيرساخت هاي مورد نياز و آناليز
اقتصادي بود .نتايج نهايي امكان سنجي بيانگر فاكتورهاي اقتصادي قابل توجه و باال براي اين واحد است .ايوك پور با بيان اين كه كارخانه قرار است در منطقه آزاد اروند احداث
شود ،تصريح كرد :اين كارخانه در زميني به مساحت  05هكتار با ظرفيت  22هزار بشكه احداث خواهد شد كه از اين ميان  25هزار بشكه آن ته مانده برج تقطير در خالء
پااليشگاه ابادان است و حدود  2هزار بشكه آن به عنوان خوراك جانبي از ته ماند سنگين و پااليش شده يكي از واحدهاي پااليشگاه اراك تامين مي شود .از محصوالت با ارزش
اين كارخانه مي توان به كك نفتي آندي ،ديزل با استاندارد يورو  0و نفتا به عنوان خوراك پتروشيمي اشاره كرد.

احداث كارخانه توليد كك در دستور كار پژوهشگاه نفت
مديرگروه تبديل و بهينه سازي پژوهشكده پااليش پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به دستيابي اين پژوهشگاه به دانش فني توليد كك نفتي ،گفت :با ساخت پايلوت داده گيري و
شبيه سازي اين طرح با ظرفيت حدود  2بشكه خوراك در هر «بچ» ،طراحي و ساخت كارخانه توليد كك براي صنايع آلومينيوم در دستور كار قرار دارد.
به گزا رش عصر نفت  ،دكتر جواد ايوك پور ،مدير طرح كك نفتي با اشاره به اينكه طرح كك نفتي از سال  19با مشاركت شركت ايميدرو آغاز شد ،افزود :دليل اصلي راه اندازي
اين طرح نياز اين شركت به كك نفتي به عنوان ماده اوليه توليد آلومينيوم بود؛ از اين رو سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) پروژه چند مرحله اي را
با پژوهشگاه آغاز كرد كه اين پروژه مطالعات خوراك و همچنين موضوعات مرتبط با كاهش گوگرد را شامل مي شود .وي ساخت پايلوت ،داده گيري و شبيه سازي را مراحل
بعدي اين طرح ذكر كرد و ادامه داد :ظرفيت اين پايلوت حدود  2بشكه خوراك در هر «بچ» است و اين پايلوت توانايي تست خوراك هاي مختلف و مناسب براي كك سازي را در
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شرايط مختلف عملياتي دارد .ايوك پور اين پايلوت را مشابه واحدهاي صنعتي دانست كه قادر است داده هاي مورد نياز براي طراحي واحد جديد را فراهم كند و اظهار كرد :طرح
احداث كارخانه توليد كك «آندي» در مسير صنعتي شدن و تخصيص خوراك اين كارخانه با همكاري پژوهشگاه صنعت نفت نهايي شده است ،ضمن آنكه گزارش هاي زيست
محيطي و مجوز آن با مشاوره پژوهشگاه اخذ شد .وي تاكيد كرد :بررسي هاي اوليه در زمينه احداث كارخانه انجام گرفته و در حال حاضر تهيه اسناد مناقصه بين المللي در حال
انجام است و اميدواريم تا تابستان سال آينده مراحل مناقصه اين پروژه نيز به اتمام برسد و احداث كارخانه هر چه سريع تر انجام شود .مدير طرح كك نفتي با اشاره به انتخاب
يك شركت فرانسوي براي تهيه گزارش امكان سنجي گفت :پ ژوهشگاه صنعت نفت به عنوان مشاور بر روند فعاليت هاي فني تهيه گزارش توسط اين شركت فرانسوي نظارت دارد
و تمام مدارك ارسالي از سوي اين شركت مورد بررسي قرارگرفته و پيشنهادات و نظرات متناسب از سوي پژوهشگاه به سازمان ايميدرو منتقل شده است .وي به مراحل مختلف
امكان سنجي اين پروژه اشاره كرد و افزود :امكان سنجي اين پروژه شامل دو فاز « انتخاب ساختار فرايندهاي مناسب براي توليد كك نفتي با لحاظ كردن شرايط اقتصادي
مناسب» و « بررسي ساختار منتخب ،تخمين دقيق تر هزينه ها و زيرساخت هاي مورد نياز و آناليز اقتصادي» مي شود .نتايج نهايي اين امكان سنجي بيانگر فاكتورهاي اقتصادي
قابل توجه و باال براي اين واحد است .ايوك پور با بيان اينكه اين كارخانه قرار است در منطقه آزاد اروند احداث شود ،خاطرنشان كرد :اين كارخانه در زميني به مساحت  05هكتار
با ظرفيت  22هزار بشكه احداث خواهد شد كه از اين ميان  25هزار بشكه آن ته مانده برج تقطير در خالء پااليشگاه آبادان است و حدود  2هزار بشكه آن به عنوان خوراك
جانبي از ته ماند سنگين و پااليش شده يكي از واحدهاي پااليشگاه اراك تامين مي شود .وي كك نفتي آندي ،ديزل با استاندارد يورو  0و نفتا به عنوان خوراك پتروشيمي را از
محصوالت با ارزش اين كارخانه عنوان كرد و گفت :كك سازي از دو جنبه براي كشور حائز اهميت و بسيار استراتژيك است؛ از يك سو توليد كك مورد نياز صنايع به خصوص
صنايع فلزي كه تاكنون به ميزان قابل مالحظه اي وارد مي شد و از سوي ديگر موجب ارتقاي كيفيت نفت كوره خواهد شد .فرآيند ككينگ يك فرآيند ارتقاي كيفيت مهم و
متداول در پااليشگاه هاي دنيا محسوب مي شود و فرآورده هاي ميان تقطير و كك به عنوان محصوالت اين فرآيند هستند كه كك آن در صنايع فلزي مانند آلومينيوم سازي و
فوالد مورد استفاده قرار مي گيرد.
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احداث كارخانه توليد كك نفتي در دستور كار پژوهشگاه نفت
مديرگروه تبديل و بهينه سازي پژوهشكده پااليش پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به دستيابي اين پژوهشگاه به دانش فني توليد كك نفتي ،گفت :با ساخت پايلوت داده گيري و
شبيه سازي اين طرح با ظرفيت حدود  2بشكه خوراك در هر «بچ» ،طراحي و ساخت كارخانه توليد كك براي صنايع آلومينيوم در دستور كار قرار دارد.
به گزارش ايسكانيوز ،دكتر جواد ايوك پور ،مدير طرح كك نفتي با اشاره به اينكه طرح كك نفتي از سال  19با مشاركت شركت ايميدرو آغاز شد ،افزود :دليل اصلي راه اندازي
اين طرح نياز اين شركت به كك نفتي به عنوان ماده اوليه توليد آلومينيوم بود؛ از اين رو سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) پروژه چند مرحله اي را
با پژوهشگاه آغاز كرد كه اين پروژه مطالعات خوراك و همچنين موضوعات مرتبط با كاهش گوگرد را شامل مي شود .وي ساخت پايلوت ،داده گيري و شبيه سازي را مراحل
بعدي اين طرح ذكر كرد و ادامه داد :ظرفيت اين پايلوت حدود  2بشكه خوراك در هر «بچ» است و اين پايلوت توانايي تست خوراك هاي مختلف و مناسب براي كك سازي را در
شرايط مختلف عملياتي دارد .ايوك پور اين پايلوت را مشابه واحدهاي صنعتي دانست ك ه قادر است داده هاي مورد نياز براي طراحي واحد جديد را فراهم كند و اظهار كرد :طرح
احداث كارخانه توليد كك «آندي» در مسير صنعتي شدن و تخصيص خوراك اين كارخانه با همكاري پژوهشگاه صنعت نفت نهايي شده است ،ضمن آنكه گزارش هاي زيست
محيطي و مجوز آن با مشاوره پژوهشگاه اخذ شد .وي تاكيد كرد :بررسي هاي اوليه در زمينه احداث كارخانه انجام گرفته و در حال حاضر تهيه اسناد مناقصه بين المللي در حال
انجام است و اميدواريم تا تابستان سال آينده مراحل مناقصه اين پروژه نيز به اتمام برسد و احداث كارخانه هر چه سريع تر انجام شود .مدير طرح كك نفتي با اشاره به انتخاب
يك شركت فرانسوي براي تهيه گزارش امكان سنجي گفت :پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان مشاور بر روند فعاليت هاي فني تهيه گزارش توسط اين شركت فرانسوي نظارت دارد
و تمام مدارك ارسالي از سوي اين شركت مورد بررسي قرارگرفته و پيشنهادات و نظرات متناسب از سوي پژوهشگاه به سازمان ايميدرو منتقل شده است .وي به مراحل مختلف
امكان سنجي اين پروژه اشاره كرد و افزود :امكان سنجي اين پروژه شامل دو فاز « انتخاب ساختار فرايندهاي مناسب براي توليد كك نفتي با لحاظ كردن شرايط اقتصادي
مناسب» و «بررسي ساختار منتخب ،تخمي ن دقيق تر هزينه ها و زيرساخت هاي مورد نياز و آناليز اقتصادي» مي شود .نتايج نهايي اين امكان سنجي بيانگر فاكتورهاي اقتصادي
قابل توجه و باال براي اين واحد است .ايوك پور با بيان اينكه اين كارخانه قرار است در منطقه آزاد اروند احداث شود ،خاطرنشان كرد :اين كارخانه در زميني به مساحت  05هكتار
با ظرفيت  22هزار بشكه احداث خواهد شد كه از اين ميان  25هزار بشكه آن ته مانده برج تقطير در خالء پااليشگاه آبادان است و حدود  2هزار بشكه آن به عنوان خوراك
جانبي از ته ماند سنگين و پااليش شده يكي از واحدهاي پااليشگاه اراك تامين مي شود .وي كك نفتي آندي ،ديزل با استاندارد يورو  0و نفتا به عنوان خوراك پتروشيمي را از
محصوالت با ارزش اين كارخانه عنوان كرد و گفت :كك سازي از دو جنبه براي كشور حائز اهميت و بسيار استراتژيك است؛ از يك سو توليد كك مورد نياز صنايع به خصوص
صنايع فلزي كه تاكنون به ميزان قابل مالحظه اي وارد مي شد و از سوي ديگر موجب ارتقاي كيفيت نفت كوره خواهد شد .فرآيند ككينگ يك فرآيند ارتقاي كيفيت مهم و
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متداول در پااليشگاه هاي دنيا محسوب مي شود و فرآورده هاي ميان تقطير و كك به عنوان محصوالت اين فرآيند هستند كه كك آن در صنايع فلزي مانند آلومينيوم سازي و
فوالد مورد استفاده قرار مي گيرد.
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احداث كارخانه توليد كك نفتي در دستور كار پژوهشگاه نفت
مديرگروه تبديل و بهينه سازي پژوهشكده پااليش پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به دستيابي اين پژوهشگاه به دانش فني توليد كك نفتي ،گفت :با ساخت پايلوت داده گيري و
شبيه سازي اين طرح با ظرفيت حدود  2بشكه خوراك در هر «بچ» ،طراحي و ساخت كارخانه توليد كك براي صنايع آلومينيوم در دستور كار قرار دارد.
به گزارش ايسنا ،دكتر جواد ايوك پور ،مدير طرح كك نفتي با اشاره به اينكه طرح كك نفتي از سال  19با مشاركت شركت ايميدرو آغاز شد ،افزود :دليل اصلي راه اندازي اين
طرح نياز اين شركت به كك نفتي به عنوان ماده اوليه توليد آلومينيوم بود؛ از اين رو سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) پروژه چند مرحله اي را با
پژوهشگاه آغاز كرد كه اين پروژه مطالعات خوراك و همچنين موضوعات مرتبط با كاهش گوگرد را شامل مي شود .وي ساخت پايلوت ،داده گيري و شبيه سازي را مراحل بعدي
اين طرح ذكر كرد و ادامه داد :ظرفيت اين پايلوت حدود  2بشكه خوراك در هر «بچ» است و اين پايلوت توانايي تست خوراك هاي مختلف و مناسب براي كك سازي را در
شرايط مختلف عملياتي دارد .ايوك پور اين پايلوت را مشابه واحدهاي صنعتي دانست كه قادر است داده هاي مورد نياز براي طراحي واحد جديد را فراهم كند و اظهار كرد :طرح
احداث كارخانه توليد كك «آندي» در مسير صنعتي شدن و تخصيص خوراك اين كارخانه با همكاري پژوهشگاه صنعت نفت نهايي شده است ،ضمن آنكه گزارش هاي زيست
محيطي و مجوز آن با مشاوره پژوهشگاه اخذ شد .وي تاكيد كرد :بررسي هاي اوليه در زمينه احداث كارخانه انجام گرفته و در حال حاضر تهيه اسناد مناقصه بين المللي در حال
انجام است و اميدواريم تا تابستان سال آينده مراح ل مناقصه اين پروژه نيز به اتمام برسد و احداث كارخانه هر چه سريع تر انجام شود .مدير طرح كك نفتي با اشاره به انتخاب
يك شركت فرانسوي براي تهيه گزارش امكان سنجي گفت :پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان مشاور بر روند فعاليت هاي فني تهيه گزارش توسط اين شركت فرانسوي نظارت دارد
و تمام مدارك ارسالي از سوي اين شركت مورد بررسي قرارگرفته و پيشنهادات و نظرات متناسب از سوي پژوهشگاه به سازمان ايميدرو منتقل شده است .وي به مراحل مختلف
امكان سنجي اين پروژه اشاره كرد و افزود :امكان سنجي اين پروژه شامل دو فاز «انتخاب ساختار فرايندهاي مناسب براي توليد كك نفتي با لحاظ كردن شرايط اقتصادي
مناسب» و « بررسي ساختار منتخب ،تخمين دقيق تر هزينه ها و زيرساخت هاي مورد نياز و آناليز اقتصادي» مي شود .نتايج نهايي اين امكان سنجي بيانگر فاكتورهاي اقتصادي
قابل توجه و باال براي اين واحد است .ايوك پور با بيان اينكه اين كارخانه قرار است در منطقه آزاد اروند احداث شود ،خاطرنشان كرد :اين كارخانه در زميني به مساحت  05هكتار
با ظرفيت  22هزار بشكه احداث خواهد شد كه از اين ميان  25هزار بشكه آن ته مانده برج تقطير در خالء پااليشگاه آبادان است و حدود  2هزار بشكه آن به عنوان خوراك
جانبي از ته ماند سنگين و پااليش شده يكي از واحدهاي پااليشگاه اراك تامين مي شود .وي كك نفتي آندي ،ديزل با استاندارد يورو  0و نفتا به عنوان خوراك پتروشيمي را از
محصوالت با ارزش اين كارخانه عنوان كرد و گفت :كك سازي از دو جنبه براي كشور حائز اهميت و بسيار استراتژيك است؛ از يك سو توليد كك مورد نياز صنايع به خصوص
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صنايع فلزي كه تاكنون به ميزان قابل مالحظه اي وارد مي شد و از سوي ديگر موجب ارتقاي كيفيت نفت كوره خواهد شد .فرآيند ككينگ يك فرآيند ارتقاي كيفيت مهم و
متداول در پااليشگاه هاي دنيا محسوب مي شود و فرآورده هاي ميان تقطير و كك به عنوان محصوالت اين فرآيند هستند كه كك آن در صنايع فلزي مانند آلومينيوم سازي و
فوالد مورد استفاده قرار مي گيرد.

كك نفتي در مسير صنعتي شدن قرار دارد
مدير طرح كك نفتي پژوهشگاه صنعت نفت ،گفت :طرح احداث كارخانه توليد كك آندي ،در مسير صنعتي شدن قرار دارد و تخصيص خوراك اين كارخانه با همكاري اين
پژوهشگاه نهايي شده است.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از وزارت نفت؛ جواد ايوك پور ،مدير طرح كك نفتي پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به اين كه طرح كك نفتي از سال  19با مشاركت شركت
ايميدرو آغاز شد ،گفت :دليل اصلي راه انداري اين طرح نياز اين شركت به كك نفتي به عنوان ماده اوليه توليد آلومي نيوم بود از اين رو ايميدرو پروژه چند مرحله اي را با
پژوهشگاه آغاز كرد كه اين پروژه مطالعات خوراك و همچنين موضوعات مرتبط با كاهش گوگرد را شامل مي شود .در مراحل بعدي ساخت پايلوت ،داده گيري و شبيه سازي
طرح در دستور كار قرار گرفت .وي با تاكيد بر اين كه ظرفيت اين پايلوت حدود 2بشكه خوراك در هر بچ است ،افزود :اين پايلوت توانايي تست خوراك هاي مختلف و مناسب
براي كك سازي را در شرايط مختلف عملياتي داشته و البته شباهت هاي زيادي به واحد صنعتي دارد؛ ضمن اينكه داده هاي مورد نياز براي طراحي واحد جديد را مي تواند
فراهم كند .ايوك پور با بيان اين كه طرح احداث كارخانه توليد كك آندي در مسير صنعتي شدن بوده و تخصيص خوراك اين كارخانه با همكاري پژوهشگاه نهايي شده ،تصريح
كرد :گزارش هاي زيست محيطي و مجوز آن با مشاوره پژوهشگاه اخذ شده است .همچنين بررسي هاي اوليه در زمينه احداث كارخانه انجام گرفته و در حال حاضر ،تهيه اسناد
مناقصه بين المللي در حال انجام است كه بر اين اساس ،اميدواريم تا تابستان سال آينده مراحل مناقصه اين پروژه نيز به اتمام برسد و احداث كارخانه هر چه سريعتر انجام شود.
مدير گروه تبديل و بهينه سازي پژوهشكده پااليش با اشاره به انتخاب شركت فرانسوي اكسنس براي تهيه گزارش امكان سنجي بيان كرد :پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان مشاور،
بر روند فعاليت هاي فني تهيه گزارش توسط اين شركت فرانسوي نظارت داشته و تمام مدارك ارسالي از سوي اين شركت مورد بررسي قرار گرفته و پيشنهادات و نظرات
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متناسب از سوي پژوهشگاه به سازمان ايميدرو منتقل شده است .وي به مراحل مختلف امكان سنجي اين پروژه اشاره كرد و افزود :امكان سنجي اين پروژه شامل دو فاز است كه
انتخاب ساختار فرايندهاي مناسب براي توليد كك نفتي با لحاظ كردن شرايط اقتصادي مناسب فاز اول اين امكان سنجي به حساب مي آمد .فاز دوم اين امكان سنجي ،شامل
بررسي ساختار منتخب ،تخمين دقيق تر هزينه ها و زيرساخت هاي مورد نياز و آناليز اقتصادي بود .نتايج نهايي امكان سنجي بيانگر فاكتورهاي اقتصادي قابل توجه و باال براي
اين واحد است .ايوك پور با بيان اين كه كارخانه قرار است در منطقه آزاد اروند احداث شود ،تصريح كرد :اين كارخانه در زميني به مساحت  05هكتار با ظرفيت  22هزار بشكه
احداث خواهد شد كه از اين ميان  25هزار بشكه آن ته مانده برج تقطير در خالء پااليشگاه آبادان است و حدود  2هزار بشكه آن به عنوان خوراك جانبي از ته ماند سنگين و
پااليش شده يكي از واحدهاي پااليشگاه اراك تامين مي شود .از محصوالت با ارزش اين كارخانه مي توان به كك نفتي آندي ،ديزل با استاندارد يورو  0و نفتا به عنوان خوراك
پتروشيمي اشاره كرد .وي با تاكيد بر اين كه كك سازي از دو جنبه براي كشور حايز اهميت و بسيار استراتژيك است ،افزود :مورد اول توليد كك مورد نياز صنايع به خصوص
صنايع فلزي است كه تا كنون براي رفع اين نياز به ميزان قابل مالحظه اي كك از ديگر كشورها وارد ايران شده است .مورد دوم كه مي تواند جنبه بسيار مثبتي را در بر داشته
باشد ارتقاء كيفيت نفت كوره است .ايوك پور پژوهشگاه را در زمينه فرآيند كك سازي توانمند دانست و تصريح كرد :با توجه به تجربيات پژوهشگاه در زمينه كك سازي ،وجود
تجهيزات آزمايشگاهي و پايلوتي و تخصص هاي مختلف موجود در گروه هاي مختلف پژوهشگاه ،امكان انجام طيف وسيعي از همكاري ها در اين حوزه با بخش هاي خصوصي و يا
دولتي فراهم است .اين مقام مسئول گفت :فعاليت هايي مانند نمونه گيري ،آناليز و بررسي خوراك ،تست هاي پايلوتي ،انجام امكان سنجي اوليه ،تهيه گزارش زيست محيطي و
در نهايت تهيه بسته طراحي فرآيند و مهندسي پايه واحد كك سازي و همچنين تهيه اسناد مناقصه ساخت از جمل ه مواردي است كه تجربيات پژوهشگاه مي تواند بسيار سودمند
واقع شود .پژوهشگاه صنعت نفت با همكاري مشترك سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو) به فناوري كك نفتي دست يافت و واحد نيمه صنعتي آن در
شهريور ماه  19با حضور مديران دو سازمان افتتاح شد .فرآيند ككينگ ،يك فرآيند ارتقاء كيفيت مهم و متداول در پااليشگاه هاي دنيا محسوب مي شود و فراورده هاي ميان
تقطير و كك به عنوان محصوالت اين فرآيند هستند كه كك آن در صنايع فلزي مانند آلومينيوم سازي و فوالد مورد استفاده قرار مي گيرد.
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احداث كارخانه توليد كك نفتي در دستور كار پژوهشگاه نفت
مديرگروه تبديل و بهينه سازي پژوهشكده پااليش پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به دستيابي اين پژوهشگاه به دانش فني توليد كك…

مديرگروه تبديل و بهينه سازي پژوهشكده پااليش پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به دستيابي اين پژوهشگاه به دانش فني توليد كك نفتي ،گفت :با ساخت پايلوت داده گيري و
شبيه سازي اين طرح با ظرفيت حدود  2بشكه خوراك در هر «بچ»  ،طراحي و ساخت كارخانه توليد كك براي صنايع آلومينيوم در دستور كار قرار دارد .به گزارش خبرگزاري
موج ،دكتر جواد ايوك پور ،مدير طرح كك نفتي با اشاره به اينكه طرح كك نفتي از سال  19با مشاركت شركت ايميدرو آغاز شد ،افزود :دليل اصلي راه اندازي اين طرح نياز اين
شركت به كك نفتي به عنوان ماده اوليه توليد آلومينيوم بود؛ از اين رو سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) پروژه چند مرحله اي را با پژوهشگاه آغاز
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كرد كه اين پروژه مطالعات خوراك و همچنين موضوعات مرتبط با كاهش گوگرد را شامل مي شود .وي ساخت پايلوت ،داده گيري و شبيه سازي را مراحل بعدي اين طرح ذكر
كرد و ادامه داد :ظرفيت اين پايلوت حدود  2بشكه خوراك در هر «بچ» است و اين پايلوت توانايي تست خو راك هاي مختلف و مناسب براي كك سازي را در شرايط مختلف
عملياتي دارد .ايوك پور اين پايلوت را مشابه واحدهاي صنعتي دانست كه قادر است داده هاي مورد نياز براي طراحي واحد جديد را فراهم كند و اظهار كرد :طرح احداث كارخانه
توليد كك «آندي» در مسير صنعتي شدن و تخصيص خو راك اين كارخانه با همكاري پژوهشگاه صنعت نفت نهايي شده است ،ضمن آنكه گزارش هاي زيست محيطي و مجوز آن
با مشاوره پژوهشگاه اخذ شد .وي تاكيد كرد :بررسي هاي اوليه در زمينه احداث كارخانه انجام گرفته و در حال حاضر تهيه اسناد مناقصه بين المللي در حال انجام است و
امي دواريم تا تابستان سال آينده مراحل مناقصه اين پروژه نيز به اتمام برسد و احداث كارخانه هر چه سريع تر انجام شود .مدير طرح كك نفتي با اشاره به انتخاب يك شركت
فرانسوي براي تهيه گزارش امكان سنجي گفت :پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان مشاور بر روند فعاليت هاي فني تهيه گ زارش توسط اين شركت فرانسوي نظارت دارد و تمام
مدارك ارسالي از سوي اين شركت مورد بررسي قرارگرفته و پيشنهادات و نظرات متناسب از سوي پژوهشگاه به سازمان ايميدرو منتقل شده است .وي به مراحل مختلف امكان
سنجي اين پروژه اشاره كرد و افزود :امكان سنجي اين پروژه شامل دو فاز « انتخاب ساختار فرايندهاي مناسب براي توليد كك نفتي با لحاظ كردن شرايط اقتصادي مناسب» و
« بررسي ساختار منتخب ،تخمين دقيق تر هزينه ها و زيرساخت هاي مورد نياز و آناليز اقتصادي» مي شود .نتايج نهايي اين امكان سنجي بيانگر فاكتورهاي اقتصادي قابل توجه و
باال براي اين واحد است .ايوك پور با بيان اينكه اين كارخانه قرار است در منطقه آزاد اروند احداث شود ،خاطرنشان كرد :اين كارخانه در زميني به مساحت  05هكتار با ظرفيت
 22هزار بشكه احداث خواهد شد كه از اين ميان  25هزار بشكه آن ته مانده برج تقطير در خالء پااليشگاه آبادان است و حدود  2هزار بشكه آن به عنوان خوراك جانبي از ته
ماند سنگين و پااليش شده يكي از واحدهاي پااليشگاه اراك تامين مي شود .وي كك نفتي آندي ،ديزل با استاندارد يورو  0و نفتا به عنوان خوراك پتروشيمي را از محصوالت با
ارزش اين كارخانه عنوان كرد و گفت :كك سازي ا ز دو جنبه براي كشور حائز اهميت و بسيار استراتژيك است؛ از يك سو توليد كك مورد نياز صنايع به خصوص صنايع فلزي كه
تاكنون به ميزان قابل مالحظه اي وارد مي شد و از سوي ديگر موجب ارتقاي كيفيت نفت كوره خواهد شد .فرآيند ككينگ يك فرآيند ارتقاي كيفيت مهم و متداول در پااليشگاه
هاي دنيا محسوب مي شود و فرآورده هاي ميان تقطير و كك به عنوان محصوالت اين فرآيند هستند كه كك آن در صنايع فلزي مانند آلومينيوم سازي و فوالد مورد استفاده قرار
مي گيرد.
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احداث كارخانه توليد كك نفتي
مديرگروه تبديل و بهينه سازي پژوهشكده پااليش پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به دستيابي اين پژوهشگاه به دانش فني توليد كك نفتي ،گفت :با ساخت پايلوت داده گيري و
شبيه سازي اين طرح با ظرفيت حدود  2بشكه خوراك در هر «بچ» ،طراحي و ساخت كارخانه توليد كك براي صنايع آلومينيوم در دستور كار قرار دارد.
مديرگروه تبد يل و بهينه سازي پژوهشكده پااليش پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به دستيابي اين پژوهشگاه به دانش فني توليد كك نفتي ،گفت :با ساخت پايلوت داده گيري و
شبيه سازي اين طرح با ظرفيت حدود  2بشكه خوراك در هر «بچ» ،طراحي و ساخت كارخانه توليد كك براي صنايع آلومينيوم در دستور كار قرار دارد .به گزارش ايسنا ،دكتر
جواد ايوك پور ،مدير طرح كك نفتي با اشاره به اينكه طرح كك نفتي از سال  19با مشاركت شركت ايميدرو آغاز شد ،افزود :دليل اصلي راه اندازي اين طرح نياز اين شركت به
كك نفتي به عنوان ماده اوليه توليد آلومينيوم بود؛ از اين رو سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) پروژه چند مرحله اي را با پژوهشگاه آغاز كرد كه
اين پروژه مطالعات خوراك و همچنين موضوعات مرتبط با كاهش گوگرد را شامل مي شود .وي ساخت پايلوت ،داده گيري و شبيه سازي را مراحل بعدي اين طرح ذكر كرد و
ادامه داد :ظرفيت اين پايلوت حدود  2بشكه خوراك در هر «بچ» است و اين پايلوت توانايي تست خوراك هاي مختلف و مناسب براي كك سازي را در شرايط مختلف عملياتي
دارد .ايوك پور اين پايلوت را مشابه واحدهاي صنعتي دانست كه قادر است داده هاي مورد نياز براي طراحي واحد جديد را فراهم كند و اظهار كرد :طرح احداث كارخانه توليد
كك «آندي» در مسير صنعتي شدن و تخصيص خوراك اين كارخانه با همكاري پژوهشگاه صنعت نفت نهايي شده است ،ضمن آنكه گزارش هاي زيست محيطي و مجوز آن با
مشاوره پژوهشگاه اخذ شد .وي تاكيد كرد :بررسي هاي اوليه در زمينه احداث كار خانه انجام گرفته و در حال حاضر تهيه اسناد مناقصه بين المللي در حال انجام است و اميدواريم
تا تابستان سال آينده مراحل مناقصه اين پروژه نيز به اتمام برسد و احداث كارخانه هر چه سريع تر انجام شود .مدير طرح كك نفتي با اشاره به انتخاب يك شركت فرانسوي براي
تهيه گزارش امكان سنجي گفت :پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان مشاور بر روند فعاليت هاي فني تهيه گزارش توسط اين شركت فرانسوي نظارت دارد و تمام مدارك ارسالي از
سوي اين شركت مورد بررسي قرارگرفته و پيشنهادات و نظرات متناسب از سوي پژوهشگاه به سازمان ايميدرو منتقل شده است .وي به مراحل مختلف امكان سنجي اين پروژه
اشاره كرد و افزود :امكان سنجي اين پروژه شامل دو فاز « انتخاب ساختار فرايندهاي مناسب براي توليد كك نفتي با لحاظ كردن شرايط اقتصادي مناسب» و «بررسي ساختار
منتخب ،تخمين دقيق تر هزينه ها و زيرساخت هاي مورد نياز و آناليز اقتصادي» مي شود .نتايج نهايي اين امكان سنجي بيانگر فاكتورهاي اقتصادي قابل توجه و باال براي اين
واحد است .ايوك پور با بيان اينكه اين كارخانه قرار است در منطقه آزاد اروند احداث شود ،خاطرنشان كرد :اين كارخانه در زميني به مساحت  05هكتار با ظرفيت  22هزار بشكه
احداث خواهد شد كه از اين ميان  25هزار بشكه آن ته مانده برج تقطير در خالء پااليشگاه آبادان است و حدود  2هزار بشكه آن به عنوان خوراك جانبي از ته ماند سنگين و
پااليش شده يكي از واحدهاي پااليشگاه اراك تامين مي شود .وي كك نفتي آندي ،ديزل با استاندارد يورو  0و نفتا به عنوان خوراك پتروشيمي را از محصوالت با ارزش اين
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كارخانه عنوان كرد و گفت :كك سازي از دو جنبه براي كشور حائز اهميت و بسيار استراتژيك است؛ از يك سو توليد كك مورد نياز صنايع به خصوص صنايع فلزي كه تاكنون به
ميزان قابل مالحظه اي وارد مي شد و از سوي ديگر موجب ارتقاي كيفيت نفت كوره خواهد شد .فرآيند ككينگ يك فرآيند ارتقاي كيفيت مهم و متداول در پااليشگاه هاي دنيا
محسوب مي شود و فرآورده هاي ميان تقطير و كك به عنوان محصوالت اين فرآيند هستند كه كك آن در صنايع فلزي مانند آلومينيوم سازي و فوالد مورد استفاده قرار مي
گيرد.

كك نفتي در مسير صنعتي شدن

دنياي معدن  -پژوهشگاه صنعت نفت با همكاري مشترك سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران( ايميدرو) موفق به دستيابي به فناوري كك نفتي گرديد و
همچنين واحد نيمه صنعتي آن در شهريور ماه  19با حضور مديران دو سازمان افتتاح شد .فرآيند ككينگ يك فرآيند ارتقاء كيفيت مهم و متداول در پااليشگاه هاي ...
دكتر جواد ايوك پور ،مدير طرح كك نفتي و مدير گروه تبديل و بهينه سازي پژوهشكده پااليش پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به اين كه طرح كك نفتي از سال  19با مشاركت
شركت ايميدرو آغاز شد گفت :دلي ل اصلي راه انداري اين طرح نياز اين شركت به كك نفتي به عنوان ماده اوليه توليد آلومينيوم بود از اين رو ايميدرو پروژه چند مرحله اي را با
پژوهشگاه آغاز كرد كه اين پروژه مطالعات خوراك و همچنين موضوعات مرتبط با كاهش گوگرد را شامل مي شود .در مراحل بعدي ساخت پايلوت ،داده گيري و شبيه سازي
طرح در دستور كار قرار گرفت .وي با تاكيد بر اين كه ظرفيت اين پايلوت حدود 2بشكه خوراك در هر بچ مي باشد افزود :اين پايلوت توانايي تست خوراك هاي مختلف و مناسب
براي كك سازي را در شرايط مختلف عملياتي داشته و اين پايلوت شباهت هاي زيادي به واحد صنعتي دارد و داده هاي مورد نياز براي طراحي واحد جديد را مي تواند فراهم
نمايد .ايوك پور با بيان اين كه طرح احداث كارخانه توليد كك آندي در مسير صنعتي شدن بوده و تخصيص خوراك اين كارخانه با همكاري پژوهشگاه نهايي شده تصريح كرد:
گزارش هاي زيست محيطي و مجوز آن با مشاوره پژوهشگاه اخذ شده است .همچنين بررسي هاي اوليه در زمينه احداث كارخانه انجام گرفته و در حال حاضر تهيه اسناد مناقصه
بين المللي در حال انجام مي باشد و اميدواريم تا تابستان سال آينده مراحل مناقصه اين پروژه نيز به اتمام برسد و احداث كارخانه هر چه سريعتر انجام شود .مدير طرح كك
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نفتي با اشره به انتخاب شركت فرانسوي اكسنس براي تهيه گزاش امكان سنجي گفت :پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان مشاور بر روند فعاليت هاي فني تهيه گزارش توسط اين
شركت فرانسوي نظارت داشته و تمام مدارك ارسالي از سوي اين شركت مورد بررسي قرارگرفته و پيشنهادات و نظرات متناسب از سوي پژوهشگاه به سازمان ايميدرو منتقل
شده است .وي به مراحل مختلف امكان سنجي اين پروژه اشاره كرد و افزود :امكان سنجي اين پروژه شامل دو فاز مي باشد كه انتخاب ساختار فرايندهاي مناسب براي توليد كك
نفتي با لحاظ نمودن شرايط اقتصادي مناسب فاز اول اين امكان سنجي به حساب مي آمد .فاز دوم اين امكان سنجي ،شامل بررسي ساختار منتخب ،تخمين دقيق تر هزينه ها و
زيرساختهاي مورد نياز و آناليز اقتصادي بود .نتايج نهايي امكان سنجي بيانگر فاكتورهاي اقتصادي قابل توجه و باال براي اين واحد مي باشد .ايوك پور به بيان اين كه كارخانه قرار
است در منطقه آزاد اروند احداث شود بيان داشت :اين كارخانه در زميني به مساحت  05هكتار با ظرفيت  22هزار بشكه احداث خواهد شد كه از اين ميان  25هزار بشكه آن ته
مانده برج تقطير در خالء پااليشگاه ابادان است و حدود  2هزار بشكه آن ب ه عنوان خوراك جانبي از ته ماند سنگين و پااليش شده يكي از واحدهاي پااليشگاه اراك تامين مي
گردد .از محصوالت با ارزش اين كارخانه مي توان به كك نفتي آندي ،ديزل با استاندارد يورو  0و نفتا به عنوان خوراك پتروشيمي اشاره نمود .وي با تاكيد بر اين كه كك سازي
از دو جنبه براي كشور حايز اهميت و بسيار استراتژيك است افزود :مورد اول توليد كك مورد نياز صنايع به خصوص صنايع فلزي است كه تا كنون براي رفع اين نياز به ميزان
قابل مالحظه اي كك از ديگر كشور ها وارد ايران شده است .مورد دوم كه مي تواند جنبه بسيار مثبتي را در بر داشته باشد ارتقاء كيفيت نفت كوره است .وي پژوهشگاه را در
زمينه فرآيند كك سازي توانمند دانست و تصريح كرد :با توجه به تجربيات پژوهشگاه در زمينه كك سازي ،وجود تجهيزات آزمايشگاهي و پايلوتي و تخصص هاي مختلف موجود
در گروه هاي مختلف پژوهشگاه ،امكان انجام طيف وسيعي از هم كاري ها در اين حوزه با بخش هاي خصوصي و يا دولتي فراهم مي باشد .ايوك پور ادامه داد :فعاليت هايي مانند
نمونه گيري ،آناليز و بررسي خوراك ،تست هاي پايلوتي ،انجام امكان سنجي اوليه ،تهيه گزارش زيست محيطي و در نهايت تهيه بسته طراحي فرايند و مهندسي پايه واحد كك
سا زي و همچنين تهيه اسناد مناقصه ساخت از جمله مواردي است كه تجربيات پژوهشگاه مي تواند بسيار سودمند واقع شود.
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