الصناعات االردنٌة
تكرٌر البترول

د .محمد رسول قطٌشات
شركة مصفاة البترول االردنٌة
•

تقوم شركة مصفاة البترول األردنٌة بتزوٌد الســوق المحلً بكافة احتٌاجاته من المشتقات النفطٌة كما تزود
قطاعات اقتصادٌة مختلفــة كقطاع الكهربــاء والنقـــل والصـــناعة واإلنشــاءات و المستشفٌات وؼٌرها من
القطاعات الحٌوٌـة بالوقود والمشتقات االخرى الالزمة لتشؽٌلها .وتمثل دائرة العملٌات بمهندسٌها وموظفٌها
ووحداتها المختلفة الشرٌــان الرئٌســً العمــال الشركــة ،وخاصة التكرٌر ،الذي ٌقـــوم علـــى فصــل مكونــات
الزٌــت الخـام المستورد الى مجموعـــة مـــن المشتقــات النفطٌـــة المختلفـــة ،وفقـــا" للمواصـــفات العالمٌة .

•

تضم مجموعة دوائر العملٌات وحدات االنتاج والخدمات العامة المختلفة للمصفاة ،وهً مقسمة إلى خمس مناطق:

 .1المنطقة األولى
وتضم وحدتي التقطير الجوي  2+1والتقطير بالفراغ  1ووحدة التحطيم بالعامل المساعد ووحدة معالجة الغاز
المسال ووحدة معالجة المياه العادمة رقم  1ونظام غاز الوقود القديم.
.2المنطقة الثانٌة
وتضم وحدات المعالجة الكٌماوٌة للكاز والؽاز المسال والبنزٌن الناتج من وحدات التقطٌر الجوي والتحطٌم بالعامل
المساعد .كما تضم وحدتً إنتاج األسفلت وحقل الخزانات لتخزٌن النفط الخام والمشتقات النفطٌة المنتجة ونظام تصرٌؾ
الؽاز إلى الشعلة ونظام فصل الزٌت عن الماء API Separatorوكذلك خــط استٌراد الزٌت الخام من شركة
ARAMCOالسعودٌة.

 .3المنطقة الرابعة
تضم وحدة التناضح العكسً ووحدتً معالجة المٌاه  2+1ووحدات إنتاج البخار (الؽالٌات) والؽالٌة الملحقة
بالتوربٌن الؽازي .كما تضم أبراج تبرٌد المٌاه ونظام زٌت الوقود وضاؼطات هواء المصفاة وهواء اآلالت الدقٌقة
ونظام مكافحة الحرٌق مع شبكة توزٌع لجمٌع مناطق المصفاة.
 .4المنطقة السادسة
تضم وحدة التقطٌر الجوي رقم  3ووحدة تهذٌب النفثا وكذلك وحدة تحسٌن البنزٌن ووحدة استخالص ومعالجة
الؽاز المسال ونظام ؼاز الوقود لمشروع التوسٌع الثالث.
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 .5المنطقة السابعة
تضم وحدة التحطٌم بالهٌدروجٌن إضافة إلى وحدة التقطٌر بالفراغ رقم  2ووحدة معالجة المٌاه العادمة رقم 2
ووحدة إنتاج النٌتروجٌن ووحدة تخزٌن وتعبئة األمونٌا .
نبذة تارٌخٌة
تعود فكرة انشاء مصفاة البترول االردنٌة الى ما ٌزٌد عن النصؾ قرن حٌن تبنتها وزارة االقتصاد الوطنً آنذاك و كان هناك اجماعا ً
على اهمٌة صناعة التكرٌر كمصدر طاقة رئٌسً لمعظم الفعالٌات االقتصادٌة و كمساهم فً رفع عائدات المملكة.
و على الرؼم من كونها المصفاة الوحٌدة فً االردن ،اال انها استطاعت ان تقوم بتزوٌد السوق المحلً بكافة احتٌاجاته من المشتقات
النفطٌة المختلفة ،و قد ادى انشاؤها الى وقؾ االعتماد الكامل على استٌراد المشتقات النفطٌة ذات الكلفة العالٌة ،مما وفر مبالػ كبٌرة من
العملة الصعبة على االقتصاد الوطنً االردنً ،و اتاح فرص العمل آلالؾ المواطنٌن ،و فتح الباب امام صناعات اخرى جدٌدة ،و ساهم
فً دعم قطاعات اقتصادٌة هامة كقطاع الكهرباء و النقل و الصناعة و االنشاءات.
كما تعتبر المصفاة مصدراً للكفاءات و الكوادر المدربة فً مجاالت االختصاص المختلفة ،حٌث قامت الشركة برفد العدٌد من مصافً
الدول العربٌة بهذه الكفاءات.
و قد شهد إنشاء الشركة المراحل التاسٌسٌة التارٌخٌة التالٌة:


عام 6556
اذن مجلس الوزراء بالمضً فً انشاء مصفاة للبترول فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة ،و فً  1556/11/33اصدر المجلس
موافقته على المشروع.



عام 6551
صادق مجلس الوزراء على اإلتفاقٌة ،وتم نشر قانون التصدٌق علٌها فً العدد  1333من الجرٌدة الرسمٌة.
قرر مجلس اإلدارة إحالة عطاء إنشاء المصفاة على إحدى الشركات اإلٌطالٌة ،حٌث تم فً  1551/13/5التوقٌع على اتفاقٌة
تنفٌذ المشروع الذي اشتمل على إنشاء وتشؽٌل مصفاة لتكرٌر البترول بطاقة ( )1333طن متري ٌومٌا ً وبتكلفة  3مالٌٌن دٌنار
اردنً تقرٌبا ً،كما تمت إحالة عطاء إلنشاء أنبوب للزٌت الخام بقطر ( )1إنش وبطول ( )43كم لربط المصفاة بخط التابالٌن و
إٌصال الزٌت الخام إلى موقع المصفاة بتكلفة  235ألؾ دٌنار أردنً.
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•

عام6566
تفضل صاحب الجاللة الهاشمٌة ،المؽفور له الملك الحسٌن بن طالل المعظم ،بافتتاح مصفاة البترول األردنٌة فً 1561/2/2
حٌث بدأت عملٌات انتاج المشتقات النفطٌة المختلفة و تأمٌنها لكافة أنحاء المملكة.

•

فً األعوام6512 ،6591 ،6591
رفع الطاقة االنتاجٌـــة إلى  1.3الؾ طن من خالل ثالث مراحل للتوسع نفذت فً االعوام (  1533 ، 1533و .) 1512

•

عام 6551
تواصلت الجهود الذاتٌة لالجهزة الفنٌة والهندسٌة فً الشركة لرفع الطاقة االنتاجٌة للمصفاة لتبلـػ ،فً العام  14 ،1551الؾ
طن فً الٌوم.

•

عام 2112
رفع الطاقة التخزٌنٌة السنوٌة ،فً المواقع المختلفة للشركة إلى ( )1554635طن.

•

عام 2119
رفع الطاقة التخزٌنٌة السنوٌة ،فً المواقع المختلفة للشركة و على مراحل إلى ( )1.513.353طن مع نهاٌة العام .
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عملٌات المصفاة
أوال :التكرٌر

4

التقطٌر الجوي

التقطٌر بالفراغ

5

التحطٌم بالعامل المساعد الممٌع F.C.C

التحطٌم بالهٌدروجٌن
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7

الخدمات العامة:
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الصحة والسالمة البٌئٌة
أوال :الماء
• تعتمد المصفاة على مصادرها الخاصة المتمثلة فً مٌاه اآلبار الجوفٌة وتستهلك ما مقداره  253متر مكعب  /الساعة
إلؼراض مختلفة منها التعوٌض ألبراج التبرٌد و انتاج البخــار ومكافحـة الحرٌــــق واالستهالك المنزلً .
•

ٌنتج عن عملٌات المصفاة مٌاه عادمة بشقٌها الصرؾ الصحً والصناعً  ،و التً تعالج فً وحدات خاصة وٌتم
مراقبة نوعٌتها للتأكد من مطابقتها للمواصفات األردنٌة المعتمدةٌ .تم تحوٌل قسم من المٌاه العادمة المنزلٌة إلى شبكة
المجاري العامة بٌنما ٌتم معالجة ما تبقى منها فً محطة تنقٌة خاصة داخل المصفاة طاقتها  25متر مكعب  /الساعة
.

•

أما المٌاه العادمة الصناعٌة فتعالج فً وحدة طاقتها اإلنتاجٌة  135متر مكعب  /الساعة وتستعمل المٌاه العادمة
المعالجة ألؼراض الزراعة ومكافحة الحرٌق حٌث ٌتم استهالك حوالً  133متر مكعب  /الساعة لري اكثر من
نصؾ ملٌون شجرة داخل المصفاة  ،وتحرص المصفاة على أن ال ٌتم تصرٌؾ آي من هذه المٌاه فً األحوال
العادٌة إلى محٌطها الخارجً .

•

إن ترشٌد استهالك المٌاه والتقلٌل من استهالك المواد الكٌماوٌة ٌحد من التلوث وقد تم اتخاذ العدٌد من اإلجراءات
فً هذا المجال كإعادة دوران قسم من المٌاه واللجوء إلى التبرٌد بالهواء حٌثما أمكن والتوسع فً اللجوء إلى
التناضح العكسً فً معالجة المٌاه والذي ٌقلل من كمٌات المواد الكٌماوٌة المستهلكة بنسبة  %13واللجوء إلى مواد
قابلة للتحلل البٌولوجً والخالٌة من المعادن الثقٌلة.

•

اما فٌما ٌتعلق بالمشروعات المستقبلٌة فسٌتم رفع كفاءة وحدة معالجة المٌاه العادمة الصناعٌة وتطوٌر وحدة إزالة
االمونٌا من أحد روافدها كما سترفع طاقة وحدة التناضح العكسً  ،وتجرى دراسات لترشٌد استهالك المٌاه والحد
من ملوحتها والحٌلولة دون وصول األمالح إلى المٌاه الجوفٌة.
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ثانٌا :الهواء
•

الملوثات الجوٌة
ٌنتج عن عملٌات الحرق فً األفران ووحدات اإلنتاج ومرافق الخدمات األخرى انبعاث ؼازات ثانً أكسٌد
الكربون وأول أكسٌد الكربون وثانً أكسٌد الكبرٌت .للتقلٌل من انبعاث هذه الؽازات ،فان السبل المتاحة هً حفظ
الطاقة والتقلٌل من حرق المواد المحتوٌة على تركٌز عال من الكبرٌت  ،ولخدمة هذا الهدؾ ،تقوم المصفاة بمراقبة
ؼازات االحتراق الناتجة عن العملٌات التشؽٌلٌة بشكل دائم لضمان احتراق كامل لها كما تساهم بتموٌل العدٌد من
الدراسات التً تهدؾ إلى قٌاس تركٌز الملوثات الؽازٌة الناتجة عن نشاطات المصفاة ومعرفة مدى تأثٌرها على
البٌئة.

•

وقد نفذت المصفاة عدة مشارٌع لحفظ الطاقة كمشروع تولٌد البخار باسترجاع حرارة ؼازات االحتراق الناتجة عن
وحدة تحسٌن البنزٌن الثانٌة  ،ومشروع تولٌد الطاقة والبخار حسب مبدا التولٌد المشترك Co–Generationكما
تقوم بتنفٌذ برام ج صٌانة دورٌة لخدمة هذا الهدؾ .إضافة إلى ذلك ،وللتقلٌل من انبعاث ؼاز ثانً أكسٌد الكبرٌت،
تتجه المصفاة نحو تركٌب وحدة استخالص الكبرٌت التً تحول دون حرق ؼاز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن الذي ٌنتج عنه
ثانً أكسٌد الكبرٌت وبخار الماء ،بل تحوله إلى مادة الكبرٌت المستعملة فً الصناعة.



المنتجات
على الرؼم من عدم وجود ضرورة ملحة من الناحٌة البٌئٌة فً األردن ،فقد بدأت المصفاة منذ عام  1555بإنتاج
بنزٌن خالً من الرصاص ،علما"" بان تركٌز الرصاص فً البنزٌن المنتج حالٌا"" هو 3.1ؼم /لتر أي اقل من الحد
المسموح به  3.15ؼم /لتر.
ومن ض من خطط المصفاة المستقبلٌة التوسع بإنتاج البنزٌن الخالً من الرصاص لٌؽطً كافة احتٌاجات المملكة من
البنزٌن وتخفٌض نسبة الكبرٌت فً الدٌزل من حوالً  %1.2إلى  ، % 3.35علما"" بان نسبة الكبرٌت فً الكاز و
البنزٌن المنتج حالٌا"" هً بحدود  % 3.1و  % 3.32على التوالً ،وهً نسب متدنٌة.
ثالثا :حماٌة طبقة األوزون

•

انسجاما ً مع االتفاقٌات الدولٌة الخاصة بالبٌئة وللمحافظة على طبقة األوزون ،انشات الشركة عام  1551وحدة
خاصة إلنتاج الؽاز المحسن الستخدامه فً قطاع االٌروسوالت كبدٌل للمركبات المستنزفة لطبقة األوزون .وتعمل
المصفاة على التخلً عن وعدم استخدام أي مادة مضرة بطبقة األوزون فً جمٌع انشطتها.
رابعا :المخلفات الصناعٌة
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•

ٌنتج عن عملٌات المصفاة مخلفات صناعٌة سائلة وصلبة  ،منها المخلفات الصودا الكاوٌة المستهلكة التً ٌتم
التخلص من القسم ذو الرائحة الكرٌهة منها عن طرٌق إعادة الدوران فً وحدات اإلنتاج  ،بٌنما ٌتم تجفٌؾ القسم
اآلخر فً برك اسمنتٌه خاصة .أما رابع اثٌل الرصاص فٌتم التعامل معه حسب التعلٌمات العالمٌة والتً تهدؾ إلى
منع أي تأثٌر سلبً لهذه المادة على اإلنسان والبٌئة .اما المخلفات المعدنٌة واإلطارات فٌتم بٌعها كخردوات للسوق
ال محلً  ،و ٌتم االحتفاظ بمخلفات المواد الكٌماوٌة والحمأة الزٌتٌة والمواد الناتجة عن أعمال ترمٌم الوحدات فً
أماكن مخصصة لذلك لحٌن االنتهاء من تجهٌز مكب النفابات الخطرة لٌتم تصرٌفها فٌه.

•

خامسا :النشاطات البٌئٌة

•

تساهم المصفاة بشكل فعال فً األ نشطة المحلٌة وبعض األ نشطة العالمٌة بهدؾ المساهمة فً حماٌة البٌئة
والتعرٌؾ بالسٌاسات المتبعة والنظر فً إمكانٌة االستفادة من المنح المقدمة من المنتدٌات البٌئٌة العالمٌة  .فعلى
المستوى المحلً تقوم المصفاة برعاٌة بعض الفعالٌات البٌئٌة وتقدٌم التبرعات المادٌة والعٌنٌة لبعض الجهات
المعنٌة بحماٌة البٌئة إضافة إلى المشاركة بتقدٌم أوراق عمل حول المواضٌع البٌئٌة المختلفة .وعلى المستوى
العالمً شاركت المصفاة فً برنامج المساعدات الفنٌة لدول حوض البحر المتوسط METAPوساهمت من خالله فً
إنجاز دراسات تتعلق بالتلوث البٌئً فً حوض الزرقاء المائً وبناء القدرات الذاتٌة وتقٌم البعد االقتصادي لؤلثر
البٌئً الناتج عن تردي نوعٌة المٌاه فٌه .كما تم تقدٌم عدد من الدراسات لمحافل البٌئة العالمٌة المختلفة تهدؾ
جمٌعها إلى الحد من تلوث البٌئة.
سادسا :المراقبة
تم تأسٌس دائرة البٌئة ومن مسؤولٌاتها حماٌة البٌئة والتأكد من ان آداء أنشطة الشركة المختلفة مطابق النظمة
حماٌة البٌئة.

منتجات المصفاة
 .1االسفلت
 .2الزٌوت المعدنٌة
 .3المنتجات الخاصة
 .4الوقود
 .1االسفلت
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تنتج المصفاة نوعٌن من االسفلت ٌختلفان فً لزوجتهما و صالبتهما وٌباع االسفلت إما فً برامٌل أو بشكل سائب
فً صهارٌج خاصـــة مجهزة لهذا الؽرض .
•

االسفلت الصلب

•

االسفلت السائب

 .2الزٌوت المعدنٌة
زٌوت المحركات
•

زٌوت محركات بنزٌن للسٌارات

•

زٌوت محركات دٌزل للسٌارات والشاحنات

•

زٌوت محركات دٌزل للمعدات واآللٌات الثقٌلة

•

زٌوت محركات دٌزل لآلالت الصناعٌة

•

زٌوت محركات دٌزل للقطارات
 .1المنتجات الخاصة
واٌت سبٌرٌت

•

نوع من أنواع المذٌبات ٌباع لمصانع الدهان من خالل محطتٌن تملكهما المصفاة.
البنزٌن المعالج كٌمٌائٌا

•

نوع من أنواع النفثا الخفٌفة ٌستخدم كمذٌب من قبل عدد محدود من الزبائن.
 .4الوقود

•

تنتج المصفاة نوعٌن من الؽاز المسال ()LPG
ٌتكون النوع األول من خلٌط من ؼاز البٌوتان وؼاز البروبان ،وٌباع فً اسطوانات صؽٌرة و زنها ( )12.5كؽم و
أخرى كبٌرة وزنها ( )53كؽم كما ٌباع أٌضــا الــى بعض القطاعات بشكل سائب فً صهارٌج خاصة بذلك.
ألؼراض منزلٌة.
وٌستخدم هذا الؽاز باالخص
ٍ
كبدٌل للؽازات الضارة بطبقة األوزون .
أما النوع الثانً فٌنتج فً وحدات خاصة وٌستخدم فً الصناعة
ٍ

•

البنزٌن
تنتج المصفاة نوعٌن من البنزٌن الخالً من الرصاص ،هما:
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بنزٌـــنٌ ( 53-حمل رقم أوكتانً  53فً حده االدنى )
بنزٌـــنٌ ( 55-حمل رقم أوكتانً  55فً حده االدنى )
•

الكاز

•

وقود الطائرات
ت عالمٌة مشددة ،هما:
هو وقود طائرات نفاثة من فئة الكاز ،تنتج المصفاة نوعٌن منه ،طبقا ً لمواصفا ٍ
األفتور العادي ( ) Jet A-1و ٌستخدم وقوداً للطائــرات المدنٌــــة.
األفتور الخاص ( ) JP - 8و ٌستخدم وقوداً للطائرات العسكرٌة النفاثـة.
ٌختلؾ النوع الثانً عن النوع األول بأنه ٌحتوي على إضافات خاصة مثل مانع الصدأ و مانع التجمد ٌ .تم
فحص هذٌن النوعٌن من الوقود خالل كافة مراحل اإلنتاج و التخزٌن و النقل ولؽاٌة تعبئته فً الطائرة للتأكد من
مطابقته للمواصفات العالمٌة.

•

الدٌزل
هو من مواد التقطٌر المتوسطة وتنتج المصفاة نوعٌن من هذا الوقود هما ،الدٌزل العادي والدٌزل الخاص .
ٌحمل كال النوعٌن رقم سٌتان ) ٌ(Cetane index < 45حتوي الدٌزل الخاص على كمٌة كبرٌت أقل من الدٌزل
ت
العادي و ٌستخدم من قبل القوات المسلحة بٌنما ٌستخدم الدٌزل العادي ألؼراض النقل والتدفئة وله استخداما ٍ
صناعٌة اٌضاً.

•

زٌت الوقود
هو من مواد التقطٌر الثقٌلة وتنتج المصفاة نوعٌن من هذا الوقود هما زٌت الوقود العادي وزٌت الوقود عالً
اللزوجة ٌ .ستخدم كال النوعٌن فً الصناعة بما فٌها تولٌد الكهرباء.
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