رشته فنی شیمی -عملیات پتروشیمی چیست؟

ّوِ هٌْذسیي دس صًذگی خَد لحظِ ّایی سا تِ یاد داسًذ کِ سؼی کشدُ اًذ ضغل خَد سا
تشای یک دٍست ٍ یا فاهیل ضشح دٌّذ .ایي تجشتِ تشای ّوگی آى ّا تِ خػَظ
هٌْذسیي ضیوی دسدًاک تَدُ است.ایي هَضَع اص آًجا ًاضی هی ضَد کِ هشدم اغلة
دسک دسستی اص هٌْذسی ًذاسًذ تِ خػَظ سضتِ هٌْذسی ضیوی کِ تفاٍت صیادی تیي

هؼٌای ظاّشی ٍ هفَْم تاطٌی آى ٍجَد داسد .لغت هٌْذس ضیوی ( Chemical
 ،)Engineerدس ظاّش هؼاًی صیش سا تِ رّي هتثادس هی ساصد:

دس حالی کِ یک هٌْذس ضیوی قثل اص آى کِ یک ضیویذاى تاضذ یک هٌْذس است!
هٌْذسی کِ کوی ضیوی هیداًذ .هٌْذسی کِ کطفیات آصهایطگاّی ضیویذاى ّا سا تا تَلیذ
دس هقیاس غٌؼتی تَسؼِ هی دّذ .هٌْذسی کِ فشایٌذ طشاحی هی کٌذ .هٌْذسی کِ
تجْیضات تشای فشایٌذّای ضیویایی ،تیَلَطیکی ٍ صیست هحیطی طشاحی هی کٌذ .تِ ػثاست
دیگش هٌْذسی ضیوی یکی اص سضتِ ّای هٌْذسی است ًِ یکی اص گشایص ّای سضتِ ضیوی.

تقشیثا ّش چیضی سا کِ ضوا دس صًذگی سٍصهشُ تِ کاس هیتشیذ (اػن اص پالستیک ،فلض ،پاسچِ،
کاغز ،غزا ،لَاصم آسایص ،داسٍ ٍ  )...تِ کوک هٌْذسیي ضیوی ساختِ هی ضَد.

ایي حشفِ طیف ٍسیؼی اص فؼالیت ّا سا دس تش هیگیشد .تِ ایي دلیل ًوی تَاى ایي سضتِ سا
تِ غَست ػوَهی دس یک یا چٌذ جولِ تِ طَس کاهل تؼشیف کشد .صیشا تا ّش جولِ ای کِ
ایي سضتِ تؼشیف ضَد طیف ٍسیؼی اص قاتلیت ّای هٌْذسیي ضیوی ًاگفتِ هی هاًذ .دس
ضوي تا گزضت صهاى ٍ تِ ٍجَد آهذى جٌثِ ّای تاصُ قاتلیت ّای هٌْذسیي ضیوی ایي
تؼشیف تشای ّویطِ کاهل ًخَاّذهاًذ .چٌذیي سال پیص اًجوي هٌْذسیي ضیوی اهشیکا
تؼشیف صیش سا تشای هٌْذسی ضیوی هشتکة ضذ!

تَاًائیّای فاسؽالتحػیالى:
غٌایغ گاص :فاسؽالتحػیالى ایي سضتِ هیتَاًٌذ پس اص پایاى تحػیالت ٍ کسة تجشتِ
الصم ،اهَس هتفاٍتی سا اص ًظش طشاحی ،ساخت ،اجشا ٍ ًظاست تش اجشای طشحْای هختلف تِ
ػْذُ گیشًذ کِ دس صیش تِ تشخی اص آًْا اضاسُ هیضَد:
1ـ طشاحی ،هحاسثِ ٍ ساخت ٍاحذّای ًنصدایی ٍ ضیشیيساصی گاص طثیؼی.
2ـ طشاحی ،هحاسثِ ٍ ساخت ٍاحذّای تفکیک کٌٌذُ اجضای گاص طثیؼی.
3ـ طشاحی خطَط لَلِ اًتقال گاص طثیؼی اص هخاصى گاص تِ پاالیطگاّْا.
4ـ ساّثشی ٍ ًظاست تش ػولکشد پاالیطگاّْای گاص طثیؼی.
5ـ اًجام کلیِ هحاسثات هشتَط تِ گاص طثیؼی اص قثیل هحاسثات هشتَط تِ تطکیل
ّیذساتْای گاصی ٍ غیشُ.
6ـ طشاحی ٍ ًظاست تش ػولکشد خطَط لَلِ گاص طثیؼی اص پاالیطگاّْا تِ هشاکض هػشف.
7ـ طشاحی ضثکِّای تَصیغ گاص طثیؼی دس ضْشّا.

8ـ طشاحی ٍ ساخت دستگاّْای جذاساص گاص ـ هایغ ،گاص ـ جاهذ ٍ هایغ ـ جاهذ.
غٌایغ غزایی :فاسؽالتحػیالى ایي سضتِ داسای تَاًاییْای صیش ّستٌذ:
1ـ سفغ اضکال ٍ حل هطکالت هشتَط تِ ایي تخػع.
2ـ تطثیق ضشایط کوی ٍ کیفی تَلیذ تا تقاضا.
3ـ تَسؼِ ٍ اًتقال فيآٍسی تِ هٌظَس تْثَد ضشایط تَلیذ دس غٌایغ غزایی
4ـ تشًاهِسیضی فؼالیتْای تَلیذ دس غٌایغ غزایی
5ـ طشاحی ٍ ًظاست تش ساخت دستگاّْا ٍ ضثکِّای هَسدًیاص دس غٌایغ غزایی هاًٌذ
ساکتَسّا ٍ تشجْای جزب ٍ دفغ.
6ـ ًظاست تش ًػة ٍ ساُاًذاصی سیستوْا.
7ـ تْشُ تشداسی اص غٌایغ تِ ًحَ هطلَب (اص لحاظ فٌی ٍ اقتػادی)
فاسؽالتحػیالى ایي دٍسُ تَاًایی کافی دس احشاص هطاغل ٍ ایفای ٍظایف صیش سا داسًذ :اًجام
هحاسثات ٍ تؼییي هطخػات ٍسایل ،دستگاّْا ٍ فشآیٌذّای ضیویایی کِ دس غٌایغ ًفت
هَسد استفادُ قشاس هیگیشد .هٌظَس اص طشاحی فشآیٌذ دس غٌایغ ًفت ،استفادُ اص دادُّای
هَجَد تِ هٌظَس هحاسثِ ٍ تؼییي هطخػات فٌی یک دستگاُ یک ٍاحذ ٍ یا یک کاسخاًِ تا
حذ تطکیل ًوَداس جشیاًی کاهل است.
پاالیص :فاسؽالتحػیالى ایي سضتِ داسای تَاًاییْای صیش ّستٌذ:

فؼالیت دس پاالیطگاّْای ًفت ٍ گاص،کاسخاًِّا ٍ هجتوغّای پتشٍضیوی ،کاسخاًِّای
تػفیِ سٍغي ،اهَس اًتقال فشآٍسدُّا ٍ ٍاحذّای تَلیذ هَاد ضیویایی ٍ ّوچٌیي ّوکاسی تا
هشاکض ػلوی ٍ غٌؼتی کطَس دس صهیٌِ تشًاهِسیضی ٍ گستشش ایي غٌایغ.

