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ساعد گرجیان

مجتمع پتروشیمی اروند–CAسرپرست واحد الکتروالیزر، واحد 

% 100تن کاستیک با غلظت 2000تحلیل علل ریشه ای عدم توانایی تولید روزانه 
(Apolo Root Cause Analysisبه روش )

مجتمع پتروشیمی اروند-CAواحد الکتروالیزر کارخانه  
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مجتمع پتروشیمی اروند

زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس، واقع در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

 تنها تولید کنندهEPVCدر ایران

 یکی از بزرگترین تولیدکنندگان زنجیره کاملPVCدر دنیا

 شامل واحدهای عملیاتیCA / EDC / VCM / SPVC / EPVC / CF

 هزار تن 300ظرفیت تولیدSPVC هزار تن 40وEPVCدر سال

Elitexشرکت  Reliability Solutions

کانادایی نگهداری و تعمیرات-کنسرسیوم ایرانی

میرات ارائه کننده راهکارهای یکپارچه مدیریت دارایی های فیزیکی و  نگهداری و تع

در قالب قراردادهای مبتنی بر عملکرد
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(140واحداواپراتوروکوره)EDC/VCMکارخانهتولیدنرخکاهش1.

%100غلظتباکاستیکتن2000روزانهتولیدتوانایی2.

EPVCبسته بندیواحدEPVCپودرنشتی3.

SPVCواحد450ناحیهغربالجوینتهایپارگی4.

BODYپمپ هایخرابی5. FEEDکارخانهآب نمکزالل سازواحدCA

PVCبندیبستهواحدپالتایزرهایموتورالکتروسوختن6.

PVCواحدراکتورهایهایولوموتورهایپکینگخرابی7.

PVCواحدهایغربالمشکالت8.

PVCکارخانهweighingسیستممشکالت9.

SPVCواحدرآکتورولوهایدایورترخرابی10.

شدهانجامخرابیایریشهعللهایتحلیلفهرست
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تمسیسکارکردشرح
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تمسیسکارکردشرح
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مجموعآسانیاهمیتعنوان مشکل

3.91.35.2المان های الکتروالیزر

GRP3.52.15.6شکستگی الین های 

2.81.94.7(قطعی برق)از دست رفتن برق 

2.11.73.8رقیقطعی های سیستم ابزار دقیقی و ب

«مشکلحلآسانی»و«مشکلاهمیت»معیاردودروخبرهنظربهتوجهبابندیاولویت

شدارزیابیمشکل،4درخبرگانازنفر11هاینمرهمجموعدر

مسئلهحلضرورت
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%100غلظتباسالدرNaOHتن660000بابرابرآلکالی،کلرتولیدواحدباالیظرفیت•

دستینپائیواحدهایوواحدمطلوبتولیدظرفیترفتندستازمعنیبهتولیدکاهشیاوتوقف•

احدوایندررفتهکاربهتجهیزاتبودنگراندلیلبهخرابیازناشیباالیهایهزینهتحمیل•

ساعت24مدتبهالکتروالیزالمانتکهرخرابیازایبهتولیدبودنمتاثر•

وواحدهایخرابیپیدرCl2،H2،HCl،NaOHمانندخطرناکشیمیاییترکیباتنشتامکان•

زیستمحیطوپرسنلبهآسیب

مسئلهحلضرورت
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Root)خرابیایریشهعللتحلیل Cause Analysis)،بکارگیریوشناساییبراییافتهساختارروشی

قابلیرغتبعاتیاوهزینهآنهادادنرخکهاستپیشامدبرمبتنیمشکالتکردنبرطرفبرایکارهاییراه

داردپیدرقبولی

:داردکلیدیگامچهارخرابی،ایریشععللتحلیلسازیپیاده

مسالهتعریفوبیان•

مسالهبرحاکممعلولیوعلتشبکهایجاد•

دالیلکنترلمنظوربهموثرراه حل هاییشناساییوارایه•

راه حل هابهترینکارگیریبه•

مسئلهحلروش

ی و منطبق بر روش اجرایبر اساس نظام نامه مدیریت دارایی های فیزیکی وزارت نفت این روش 
.می باشدتحلیل علل ریشه ای عیوب در وزارت نفت
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شرح مشکل
%100تن کاستیک با غلظت 2000عدم توانایی تولید روزانه 

(استانجام می شده( در زمان شروع این آنالیز)ظرفیت اسمی % 50در زمان انجام این تحلیل تولید با نرخی در حدود (

(المان دارد163هر الکتروالیزر )الکتروالیزر 24در تمامی -082و 810واحدهای محل وقوع

.از ابتدای زمان راه اندازی مجتمع و با گذشت زمان کاهش تولید افزایش یافته استزمان وقوع

ل
شک

و م
ه 

ئل
س

ت م
می

اه

:ایمنی
و انفجارH2ریسک سوختگی و مسمومیت با کاستیک و کلر؛ وقوع آتش سوزی . 1
احتمال برق گرفتگی در زمان تعمیرات. 2
سقوط از ارتفاع. 3

:محیط زیستی
نشتی کلر، کاستیک، هیدروژن و آب نمک از بدنه الکتروالیزر به بیرون

:تولید
(.در زمان شروع این آنالیز)است اسمیدرصد ظرفیت 50تن بر ساعت که حدود42تولید متوسط 

:  تعمیرات
ساعت مشغول انجام تعمیرات هستند8نفر به مدت 10به طور متوسط روزانه 

میلیون تومان جهت تعویض اجزای المان ها هزینه 20*12میلیون تومان می باشد  که ماهیانه به طور میانگین معادل 80-70قیمت هر المان بین 
.می شود

:سایر
مشکل شدید در خدمات پشتیبانی آند و کاتد و غشا وجود دارد

مسئلهتعریف
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یارزیابموثر،هایحلراهشناسایی
هاحلراهبندیاولویتو

 

 

جلسه19قالبدرایریشهعلل440بررسی

فکریطوفان

خبرگانتوسطپیشنهادیحلراه143ارائه

تعمیراتوبرداریبهرهواحدهای
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آنهاشدناجراییمیزانوموثرهایحلراهبندیاولویت

تعداد راه حل های 
پیشنهادی

حل های پیشنهادی با اولویت باالراه

11 راهبردی–اقدامات مدیریتی

11 اقدامات تعمیراتی

20 تحقیق و توسعه

21 تغییر در دستورالعمل های بهره برداری

6 یراتتدوین یا تغییر در دستورالعمل های نگهداری و تعم

14 تغییر در دوره های زمانی و روتین های بهره برداری

14 تغییر در روتین های نگهداری و تعمیرات

32 خدمات فنی

14 زنجیره تامین 

143 مجموع

تعداد راه حل های اجرا 
شده

8

4

3

17

3

11

6

14

9

75
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دستاوردهاونتایج

 میلیارد تومان77، تقریبا معادل با تن59به میزان 95افزایش تولید کاستیک در مقایسه با شش ماه اول

 میلیارد تومان30، تقریبا معادل با تن52به میزان 95افزایش تولید کلر در مقایسه با شش ماه اول

 95در مقایسه با نیمه اول سال 96در نیمه اول سال میلیارد تومان 100افزایش سودی معادل با

 تن کاستیک در روز2000ظرفیت تولید اسمی

 تن کاستیک در روز1830ظرفیت تولید واقعی
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1395شش ماه اول  1395شش ماه دوم  1396شش ماه اول 
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با سپاس از همراهی شما
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