
                         

                                                                                                                  

 و فنی خصصیت ،نشریه علمی                                                                                                                     

 تحقیق و توسعه  شرکت نفت پارس                                                                                      

 1396ماه شهریور ،  ششسال نخست، شماره                                                                                         

 

 

 
 
  فناوريRFID 

  اثر ادتیو هايEP 

 آثار توافق نامه اقلیمی پاریس بر صنعت روانکارها 

 آزمایشهاي گریس 

  علل شکستGate Valve 

 روغن هاي هیدرولیک آینده فیلتراسیون 

 در سازمان ها اجراي موفق نظام پیشنهادها 

  جعبه دنده  هايCVT 

 فرایند هایدروتریتینگ 



 
 

 
 

 

Gate 

ي 

  

  ري مرجع 

           

   خوانيد:

   

EP 

  اقليمي پاريس

  س

e valveكست 

ن در روانكارهاي

  ظام پيشنهادها

 CVT 

  ريتينگ

م صنعت در ماه

شريه با ياد آور

      مي باشد.

ن شماره مي

RFIDفناوري  

Pاثر ادتيو هاي  

آثار توافق نامه 

آزمايشهاي گريس

بررسي علل شك

آينده فيلتراسيون
   هيدروليك

اجراي موفق نظ

جعبه دنده هاي

فرايند هايدرو تر

رويدادهاي مهم

      

ت از مطالب نش

آزاد م           

 
              

در اين           

          2     

          5     

          9     

آ    12          

ب    17          

آ    24          

ا    28          

ج    35          

ف    38          

ر    41          

                  

             

برداشت 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نه 

 

   آزمايشگاه

در زمين فني و

radmaga 

سيون روانكارها در

تخصصي  لي ،
  نكارها

  ي
 

azine@parso

فرموالس  وي جلد :

           

نشريه عمل   : ع
صنعت روان

نشر: الكترونيكي
 الكترونيكي:

oilco.com

 

  

تصوير رو

   

         

موضوع

شيوه ن
آدرس

       



 

 

 

 سخن سردبیر:           

 بنام خداوند جان و خرد

 یاري پروردگار متعال ششمین شماره از مجله رهیافت پارس تقدیم خوانندگان فهیم و ارزشمندب 

 می گردد. 

در نظام مدیریت دانش  در مهمیمجله رهیافت پارس به عنوان یک مجله علمی و تخصصی نقش 
تجارب افراد کارآزموده به  از طریق نوشتن مقاالت کاربردي، سازمان را به عهده دارد بگونه اي که 

می گردد. از طرفی چون این مجله در محیط صنعتی تهیه می شود، بار تجربی افراد جدید منتقل 
کار  است و می تواند براي  افراد دست اندر از مجالت علمی معمول، باالترمطالب مطرح شده 

 .واقع شود موثر و مفیدمرجعی بسیار صنعت 

و به مطالب تنوع  گرددو محتواي مطالب افزوده  عمقدر این مدت سعی شده است به مرور بر 

نوشتن مقاله در حوزه هاي مختلف سازمانی ، همکاري و تجارب متخصصان  بالطبعبخشیده شود. 

 سازمان را می طلبد و امید است این همکاري روز به روز افزایش یابد.  يوهمکاران دیگر بخش ها

بسیار بجاست که از تالش همکارانی که طی مدت این شش ماه در تهیه مقاالت همکاري نمودند 

 نیز سپاسگزاري گردد.   در این خصوص  قدردانی، و از مساعدت هاي مدیریت محترم عامل

 محمد صادق تدین                                              

 مدیر تحقیق وتوسعه                                       

              



    RFIDفناوري   
 

   فردین فیروزي

 روشهاسیستمها و نرم افزار کارشناس                                                                                                                                           

 RFID فناوري

آوري  شناسایی عناصر و جمع امروزه به دلیل اهمیت
هاي متعددي  طور خودکار، فناوري هاي مرتبط به داده

کدهاي سازي شده است. طراحی و پیاده
 برخی ،صدا تشخیص ،هوشمند هاي کارت ،اي میله

 optical برگرفته از( OCR ،ریکبیومت هاي فناوري

character recognition (  

RFID    چیست؟ 

به (radio frequency identification)  برگرفته از
 معنی شناسایی از طریق فرکانس رادیویی را گویند.

  RFID هاي  با استفاده از ارتباطات مبتنی بر فرکانس
رادیویی امکان شناسایی خودکار، ردیابی و مدیریت اشیاء، 

وابسته  RFIDنماید. عملکرد  انسان و حیوانات را فراهم می
است که جهت  رائتگر)(قبه دو دستگاه تگ و کدخوان

برقراري ارتباط بین یکدیگر از امواج رادیویی استفاده 
 نمایند. می

 
ها که در آنان براي شناسایی  اي از فناوري به مجموعه

گردد،  خودکار افراد و اشیاء از امواج رادیویی استفاده می

RFID  هاي مختلفی براي شناسایی  شود. از روش گفته می
سریال منتسب   شود. ذخیره شماره استفاده میافراد و اشیاء 

ء درون یک ریزتراشه که به آن یک  به یک فرد و یا شی
هاي  ترین روش آنتن متصل شده است، یکی از متداول

 شناسایی خودکاراست.

  ،و فرستنده خودکار RFID به تلفیق تراشه و آنتن، تگ
RFID شود. تراشه به کمک آنتن تعبیه شده،  گفته می

اطالعات الزم جهت شناسایی آیتم مورد نظر را براي یک 
نماید. کدخوان امواج رادیویی برگردانده  کدخوان ارسال می

نماید تا  را به اطالعات دیجیتال تبدیل میRFIDشده از تگ 
در ادامه، امکان ارسال داده براي کامپیوتر و پردازش آن 

 هم گردد.فرا
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    RFIDفناوري   
 

 

 طریق از داده ارسال به اقدام پیوسته طور به تگ ،در ادامه
خوان کد توسط داده نهایت در. نماید می رادیویی هاي پالس

 ERP هاي افزارهاي مربوطه نظیر برنامه دریافت و توسط نرم
 Enterprise Resource (ازبرگرفته 

Planning) SCMS , ( (Supply Chain 
Management systems)   و دیگر نرم افزارهاي این

 گردد. پردازش میحوزه 

 

 

 
 RFIDنحوه کار  – 3شکل 

 انواع قرائتگر:

قرائتگر می تواند روي محل نصب ثابت باشد یا روي درب 
متر را پوشش  3ورود و خروج نصب شود و تا محدوده شعاع 

نیز وجود دارند که می توانند دهد. البته قرائتگر هاي پرتابل 
 متحرك باشند.

 انواع برچسب:

 :منفعل •
این برچسب نیروي الزم براي فعال کردن مدار تراشه را از 
امواج مغناطیسی دریافت می کند سپس تراشه امواجی را 

آنتن که باید برگشت داده شود تنظیم نموده و توسط 
 خودش به قرائتگر ارسال می کند.

 :نیمه فعال •
این برچسب داراي یک باطري است و عمل ارسال را به 

 کمک باطري خودش انجام می دهد.
 :فعال •

این برچسب داراي باطري فعال بوده و مدام در حال 
 ارسال اطالعات به قرائتگر هستند 
درجه سانتیگراد  200برچسب ها بسته به نوعشان تا 

کیلوبایت  8تا  2ظرفیت انها از  را تحمل می کنند.دما 
 است.
 
 
 
 
 

 RFID: یک نمونه تگ 1شکل 
 

 بی سیم RFID  (reader): یک نمونه کدخوان2شکل 
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    RFIDفناوري   
 

 :برد خواندن برچسب 

برد خواندن برچسب ها به متغیرهاي بسیاري بستگی دارد از 
جمله فرکانس عملکرد آنها و قدرت قرائتگر در تداخل با 

 اشیاء فلزي یا دیگر قرائتگرها

برد  3GHZطوري که براي محدوده فرکانسی ماکروویو تا 
مثال براي برچسبهاي فعال به متر است . 3حداقل موثر 

 .متر یا بیشتر نیز عمل می کند  100کمک باطري تا 

 مزایا:

ذخیره سازي اطالعات نسبت به سیستمهاي دیگر  .1
)در حاالیکه در سیستم 32MBبسیار بهتر است ( تا 

 کاراکتر قابل ذخیره سازي است. 20بارکد نهایتا 
 پذیري عملیاتافزایش انعطاف  .2
 افزایش سود و بهره وري .3
 تسریع فرایند ها .4
 کاهش افت ها .5

 

 معایب سیستم :

(به تازگی در کشور ایاالت متحده نبود استاندارد معتبر .1
 تدوین قوانین این حوزه آغاز شده است).

بیشتر بودن هزینه راه اندازي سیستم نسبت به  .2
 سیستمهاي مشابه

 اي موجود در محیطایجاد تداخل امواج با سایر فرکانسه .3
 عدم شناسایی در محیط هاي مایع و حایل فلزي  .4
 تجاوز به حریم خصوصی افراد (کنترل نامحسوس افراد) .5

 
 : RFIDکاربردهاي 

 استفاده از این تگ ها به عنوان کارت پرسنلی .1
مد افراد مجاز به سالنهاي تولید خاص آکنترل رفت و  .2

 به کمک تگ ها
نصب برچسب حاوي نام محصول شماره فنی ،تاریخ  .3

تولید و نام سازنده روي محصول در انبار و کنترل آن 
 در تمامی مراحل 

نصب برچسب روي وسائل نقلیه و حتی مهمانان ورودي  .4
 شرکت و کنترل تردد آنها

تاریخ انقصاي محصوالت در انبار مواد شیمیایی در قالب  .5
یک تگ به محصوالت الصاق شود تا قبل از فساد 

 کاربر انبار خبردار گردد.محصول 
متصل به امکان دسترسی مدیران زیربط به اتاق کنترل  .6

و زیر نظر گرفتن همه اتفاقات و داخلی شرکت شبکه 
 تردد ها در سالنهاي مختلف تولید
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 ها گیربکس بر EP ادتیو اثرات                                                                                                                                            
 

 هادي محرابی   

 کارشناس تحقیق و توسعه                                                                                                                                                                 

 بر گیربکس ها EPاثرات ادتیو 

 

ادتیو هاي روغن طیف گسترده اي از فوائد را ارائه می دهند، 
اما در برخی از شرائط آنها در واقع می توانند براي ماشین 

 عنوان مثالآالتی که به آنها اضافه شده اند مضر باشند. به 
. این ماشین آالت داراي دندانه هایی )گیربکس هاي حلزونی(

تشکیل شده از فلز زرد می باشند ( معموال برنز ) . برخی از 
می توانند بصورت شیمیایی با این فلزات نرم  EPادتیو هاي 

این مساله باعث سایش زودرس و حتی واکنش دهند ، که 
 سیب می گردد .آ

 

از دو قسمت تشکیل شده اند  اساساگیربکس هاي حلزونی 
حلزونی و چرخ دنده حلزونی . درواقع حلزونی قسمتی است 
که چرخ دنده حلزونی را به حرکت در می آورد . آن یک 
میله با برآمدگی مارپیچ در سطح آن است که اجازه می دهد 
تا با درگیر شدن دندانه هاي چرخ دنده حلزونی حرکت 

 چرخشی انجام گردد.

% از متخصصان 62س نظر سنجی هاي به عمل آمده بر اسا
حرفه اي روانکاري گیربکس هاي حلزونی از روغن هاي 

 استفاده می کنند. EPفشارپذیر 

 ) :Extreme Pressure( فشار تحمل باالبرنده مواد

 کننده، روان یک عملکرد یاتخصوص ترین مهم از یکی
 آن توانایی دیگـر عبـارت بـه یـا و آن بار تحمل ظرفیت

 دنده دندانه سائیدگی رساندن حداقل به یا و جلوگیري جهت
 از استفاده با بیشتر بـار تحمـل ظرفیـت ایـن.  اسـت ها

 روان نوع این به. شود می تامین روانکار در افزودنی مواد
 گفته EP یا فشار تحمل هباالیرند روانکارهـاي هـا، کننده
 می روغن عمر طول افزایش موجب EPعوامل . میشود
 زیاد بـسیار بارهـاي تحـت ها دنده که شرایطی در. شوند

 .  است ضروري EP هاي افزودنی بردن کار به هستند

 با مـارپیچ و حلزونـی مخروطی، ساده، هاي دنده روغن
 یا و کلر سولفور، هاي افزودنی حاوي زیاد، خیلی بارهاي

 و ضدسایش خواص ها افزودنی این.  هستند فسفردار
 شرایط از وسیعی ي محدوده در بسیارخوبی فشارپذیري

 .میکنند ایجاد
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 EP افزودنیهاي عملکرد نحوه و نقش

 با فلزي سطوح موضعی خوردگی جوش از EP افزودنیهاي
 مرزي الیه روانکاري شـرایط در و زیـاد بـار اثر در یکدیگر

 برقرار فلز و فلز بین تماس که هنگامی. کنند می جلوگیري
 فزودنی ا حالت این در. میرود بـاال موضعی دماي شود، می
EP حـدي تـا که فیلمی ایجاد با و شده متصل سطح فلز به 

 فلز ناصاف سطوح بین خوردگی جوش از ، اسـت مقـاوم
 .  شـود مـی دندانـه شـدن ساییده مانع و کرده جلوگیري

 

 صورت دو به سطح فلز با EP ايه افزودنی میـان پیونـد
 ، مـرزي الیه روانکاري درحالت.  است شیمیایی یا و فیزیکی

 زبري اثر در که(  ي فلز ها دندانه سطح با افزودنیها ایـن
 برقـرار پیونـد)  رفتـه بـاالتر آنهـا موضـعی دمـاي سـطوح
 عمومی فرمول با حاصل، شده ساخته ترکیب. میکنند

FeSxPyO بیشتري نرمی از فلز خود به نسبت که 
 و شـده جدا فلز از تماس، هنگام به الیه این.  است برخوردار

 سطوح خراشیدگی و ساییدگی ، خوردن جوش از مـانع
 افزودنـی ترتیب، بدین. شود می تماس نقاط در ها دندانه
 و روشن هنگام در ویژه به که فلز سطح تخریب از EPهـاي

 آیـد، مـی وجـود بـه ناگهـانی بارهاي و ن کرد خاموش
 میکند مقاومت

 

 

 گیربکس هاي حلزونی 

این گیربکس ها براي دستیابی به نسبت هاي کاهش باال 
فزایش اهمچون گشتاور هاي بزرگ می باشند . به منظور 

زرگتر از قطر بهریک از این مقادیر ، چرخ دنده حلزونی 
 ساخته می شود . 

 

چرخ دنده حلزونی  محیط بزرگتر سرعت را بیشتر کاهش 
ري از گشتاور از خروج شفت استفاده می دهد و مقدار بیشت

می کند. عمومآ حلزونی از فوالد ساخته می شود ، در 
حالیکه چرخ دنده حلزونی از یک فلز زرد ساخته می شود . 
با اینحال در برخی از موارد هردو حلزونی و چرخ دنده 
حلزونی از جنس فوالد می باشند یا ممکن است که هر دو 

شوند . همیشه حلزونی از چرخ  آنها از فلزات زرد ساخته
 دنده حلزونی سخت تر می باشد.

فلزات زرد همانگونه که از اسمشان معلوم است زرد رنگ می 
باشند . آنها داراي آلیاژهایی هستند که داراي مس می 
باشند . یک تعریف استاندارد آن این است که یک نوع برنج ( 

Brass  درصد روي می  40درصد مس و  60) حاوي حدود
باشد . برنز یک نوع دیگر فلز زرد می باشد از این فلزات قرن 
ها ست که به شکل چرخ دنده و قطعات دیگر ماشین آالت 

 ساده استفاده می شود.
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یکی از راههاي اسان براي تعیین شکل گوگرد مورد استفاده 
گی نوار مس نتایج حاصل از تست خورد EPدر روغن 

)ASTM D130  می باشد. در این تست یک نوار مسی (
درجه سانتی  100درجه و سپس در دماي  40ابتدا در دماي 

گراد در سیال مورد آزمون غوطه ور می گردد . پس از هر 
آزمون نوار تست از دستگاه خارج شده و خوردگی مس 

تا رنگ  1aبررسی می گردد. محدوده نتایج از بدون رنگ 
می باشد. اگر نتایج به دست آمده در ناحیه  4Cلی سیاه خی
1b  2تاa   باشند . فلزات زرد موجود در گیربکس شما می

 توانند در معرض حمله شیمیایی قرار داشته باشند. 

حاوي گوگرد بیشترین آسیب ها را به این  EPادتیو هاي 
نوع فلزات می رسانند . دو نوع گوگرد ممکن است در این 

 :ها استفاده گردد . نوع اول گوگرد فعال است ادتیو 

 گوگرد فعال :

 

گوگرد فعال بطور گسترده  EP( امروزه از انواع ادتیو هاي 
 در برنامه هاي فلز کاري استفاده می گردد ) 

گوگرد در شکل فعال آن به راحتی با سطوح فلزي به  
صورت یک صابون فلزي انعطاف پذیر واکنش می دهد که 
حالتی فداشونده است و اجازه می دهد سطوح مخالف با 
حداقل میزان آسیب دیدگی با یکدیگر در تماس باشند 
گوگرد فعال از نظر شیمیایی مهاجم است و با فلزات زد از 

ی گردند و انها می توانند به دلیل این حمله فوالد نرم تر م
 شیمیایی در آنها ایجاد حفره کرده و به شکل سنگ درآیند.

 

افزایش درجه حرارت می تواند منجر به افزایش سرعت 
واکنش در ناحیه انجام شده گردد و توسط قانون سرعت 

 10آرنیوس که می گوید سرعت یک واکنش شیمیایی با هر 
عملیاتی روغن دو برابر می گردد توضیح درجه افزایش دماي 

 داده شده است.
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 ها گیربکس بر EP ادتیو اثرات                                                                                                                                            
 

 گوگرد هاي غیر فعال :

 

(این ادتیو در برنامه هاي روانکار ضد خوردگی شامل 
metalworkimg  ( و حتی گریس ها استفاده می شود 

گوگرد غیر  EPنوع دوم گوگرد مورد استفاده در ادتیو هاي 
فعال است که با احتمال کمتري با سطوح پیوند برقرار کرده 

 و واکنش شیمیایی می دهد .

با مس موجود در  EPگوگرد فعال در برخی از ادتیو هاي 
برنج یا برنز واکنش می دهد در هنگام تماس مس با گوگرد 
در حضور گرما ، سولفید مس تشکیل می شود . این واکنش 

ی تواند عواقب مخربی بر ماشین آالت بر ساده شیمیایی م
جاي گذارد . در شرائط فشار شدید سولفید مس می تواند 

مس بسیار سخت  ل تشکیل شود. هر دو شکل کریستا
هستند و می توانند به سطوح نرم ماشین آالت بصورت 

 ساینده آسیب برسانند.

 

با توجه به تمام خطرات مرتبط با واکنش هاي شیمیایی به 
ت زرد چرا در چرخ دنده ها را با استفاده از این فلزات فلزا

 می سازند ؟

برنج و برنز در ماشین آالت در اشکال مختلفی وجود دارند 
در عین حال بااینکه دراراي استحکام و سختی خوبی هستند 

به کاهش هزینه هاي اقتصادي نیز کمک می کنند. از نظر 
و مواد اولیه را اقتصادي هنگامیکه هزینه هاي ماشین آالت 

در نظر می گیرید فلزات زرد نسبت به فوالد بسیار مقرون به 
 صرفه می باشند.

می توانند به چرخ دنده هاي حلزونی که  EPادتیو هاي 
معموال از جنس برنز هستند خسارت وارد کنند. همچنین ، 
خواص برنج به راحتی در ترکیب با فلزات مختلف تغییر می 

ال براي افزایش توان ماشین آالت می کند .  به عنوان مث
توان سرب اضافه نمود . می توان با استفاده از برنج و برنز 

  اکانات فراوانی براي انواع آلیاژها متصور شد.

 منبع :

1- lubricant machinery 2012  

2- lubricant additives chemistry  
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منش ایزد یحیی  

 کارشناس تحقیق و توسعه          

پاریس بر روانکارهاي صنعت خودروییتوافقنامه اقلیمی آثار   
 

 
 مقدمه

نامه  وافقنامه اقلیمی پاریس قراردادي در چارچوب پیمانت
است  (UNFCCC) سازمان ملل در زمینه تغییرات اقلیمی

 به حل مسائل مرتبط با تعدیل، 2020که قرار است از سال 
اي  تامین بودجه و سازگاري با بحران انتشار گازهاي گلخانه 

متن این توافقنامه پس از مذاکراتی که میان  .بپردازد
کشور جهان در بیست و یکمین کنفرانس  195نمایندگان 

در پاریس انجام گرفت،  سازمان ملل متحد تغییرات اقلیمی
به تایید عمومی  2015دسامبر سال  21تصویب شد و در 

 2016آوریل سال  22رسید. این پیمان در روز زمین، برابر با 
 .در مراسمی در نیویورك به امضا رسید

نامه اقلیمی  عضو پیمان 193، 2016تا ماه نوامبر سال 
توافقنامه را به امضا  این (UNFCCC) سازمان ملل متحد

عضو آن را تصویب کردند. پس  100رساندند که از این میان 
در اکتبر سال  اتحادیه اروپا از تصویب این قرارداد توسط

کننده آن از نظر میزان  تعداد کشورهاي تصویب  ،2016

به حد نصاب الزم براي اجرایی  اي گازهاي گلخانه تولید
 2016شدن پیمان رسید. این توافقنامه از چهارم نوامبر سال 

کشور جهان  55به اجرا درآمده است و براساس آن زمانی که 
اي جهان  درصد از گازهاي گلخانه 55که عامل تولید حداقل 

این توافقنامه را تصویب، پذیرش یا امضا کنند،   هستند،
 .پیمان وارد فاز اجرایی خواهد شد

است: ارتقا  هدف این پیمان در بند دوم آن توضیح داده شده
 از اقلیمی تغییرات زمینه در ملل سازمان چارچوب اجراي
از دو  تر پایین جهانی دماي میانگین افزایش حفظ طریق

یگراد باالي میانگین دوران پیش صنعتی و تالش درجه سانت
اي دما نسبت به دوران  درجه 1,5براي جلوگیري از افزایش 

صنعتی به منظور کاهش خطرات و عوارض ناشی از  پیش
تغییرات اقلیمی، افزایش توانایی سازگاري با عوارض شدید 
تغییرات اقلیمی و ایجاد مقاومت اقلیمی، شرایطی براي 

اي که روند تولید  اي به شیوه گازهاي گلخانه کاهش انتشار
سازي جریان اقتصادي با  غذا دچار نقصان نشود، و منطبق

سازوکاري در مسیر کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي و 
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و نیروي   توسعه مقاومت اقلیماین توافقنامه به عنوان انگیزه
هاي  گذاري در حوزه سوخت محرك براي حذف سرمایه

پیمان جامع اقلیمی در جهان به شمار  فسیلی و اولین
 .رود می

 
  هر کشوري که توافقنامه را به رسمیت شناخته است،

کند که در  اي از مشارکت ملی را براي خود تعیین می درجه
است. این بند از کشورها    بند سوم پیمان به آن اشاره شده

خواسته تا بلندپرواز باشند، در طول زمان روند پیشرفت خود 
را ارائه دهند و دیدگاه خود را دستیابی به هدف پیمان قرار 

 دهند. میزان مشارکت باید هر پنج سال یکبار به دبیران
UNFCCC  گزارش شود تا به ثبت برسند. 

شود  میزان مشارکت هر کشور توسط همان کشور تعیین می
آور  المللی الزام با این همه این مشارکت مانند یک قانون بین

آور  هاي الزم براي ایجاد عوامل الزام را از ویژگینیست زی
برخوردار نیست. عالوه بر این هیچ مکانیزمی براي وادار 
کردن یک کشور براي تعیین اهداف در مشارکت ملی آنها در 
زمانی تعیین شده وجود ندارد و هیچ اجباري نیز براي اجراي 

امه است. تنها یک برن اهداف تعیین شده درنظر گرفته نشده
از این رو  است، تنبیهی در این پیمان گنجانده شده تشویقی،

به دلیل اینکه هیچ عواقبی براي عدم پایبندي به تعهدات 
درصورتی که   است، براي کشورها درنظر گرفته نشده

کشورهایی با عدم پایبندي از پیمان خارج شوند، ممکن 

ه است دیگر کشورها نیز به ادامه پایبندي دلسرد شده و ب
 .تدریج پیمان پاریس دچار فروپاشی شود

 
 آثار این توافقنامه بر روي روانکارهاي خودرویی

خودروها اصلی ترین منبع سوخت سوختهاي فسیلی هستند. 
سوزاندن سوختهاي فسیلی سبب آزادسازي گاز گلخانه اي 

-دي اکسیدکربن و در نتیجه گرمایش بیشتر کره زمین می

المللی پاریس توجه به صنعت  شود. براي اجراي توافق بین
خودروسازي به دلیل استفاده از سوخت فسیلی است و 
بایستی تکنولوژي خودرویی متداول امروزي که بر مبناي 

هاي جدید موتورهاي احتراق داخلی هستند، با فناوري
 موتورهاي هیبریدي و تمام الکتریکی جبران شود. 

در همین راستا شرکت خودروسازي ولوو سوئد اعالم نموده 
 2019تمام خودروهاي ساخت این شرکت از سال است که 

. با سیستم هاي هیبریدي یا تمام الکتریکی خواهند بود
، امانوئل مکرونفرانسه به ریاست جمهوري جدید دولت 

ساخت و  2040طرحی را تصویب نموده است که از سال 
با موتورهاي احتراق داخلی در این کشور فروش خودروهاي 

ممنوع بوده وبایستی تمام خودروها هیبریدي یا تمام 
رسازي مادر دوبا توجه به اینکه شرکتهاي خ الکتریکی باشند.

قطعا ایرانی با شرکتهاي فرانسوي مبادله تجاري و فنی دارند، 
. بعد تاثیر بسیاري از معاهده اقلیمی پاریس خواهند پذیرفت

صویب توافقنامه اقلیمی پاریس سهام شرکت خودروسازي از ت
 کند دوهاي الکتریکی تولید میجدید تسال که فقط ماشین

به  باالتر از ارزش سهام شرکت خودروسازي فورد برابر شده و
 میلیارد دالر رسیده است.  49میزان 
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تغییر تکنولوژي خودروها از موتورهاي احتراق داخلی به 
دي و الکتریکی سبب تغییر نیازهاي موتورهاي هیبری

شود. این تغییر خواص روانکارهاي روانکارهاي خودرویی می
 :درچهار جهت قابل تامل استخودرویی 

الف) حجم روانکارهاي مورد استفاده (در موتور، گیربکس و 
هاي هیدرولیکی) کمتر خواهد شد و از طرف دیگر سیستم

 روانکار در خودروهاي با تکنولوژي جدید شرایط عملیاتی
شود. به نظر این عامل با جایگزینی روانکارهاي سخت تر می

اندیشی این امر چارهمعدنی  و نفتی با روانکارهاي سنتزي 
 خواهد شد.

ب) به دلیل نیاز به صرفه جویی در مصرف سوخت و یا 
شود. هم اکنون الکتریسیته ویسکوزیته روانکارها کمتر می

در طبقه  5W16و  0W16 ،0W12هاي موتور روغن
 قرار گرفته است.  SAE J 300بندي جدول 

انکارهایی خواهد بود که نیاز به تعویض ج) نیاز به معرفی رو
یا سرریز کردن در تمام طول عمر خودرو نخواهند داشت. از 

از با استفاده پایه هاي ساخته شده این جهت معرفی روغن
 نماید.جدید اجتناب ناپذیر میمواد شیمیایی 

د) در قالب معاهده پاریس، جهت کاهش آلودگی ناشی از 
روانکارهاي دورریز روانکارهاي نفتی جاي خود را به 

ي گیاهی و تجدیدپذیر خواهند داد. در این مقوله اروانکاره
نیاز به پیشبرد تکنولوژي جهت کاهش قیمت تمام شده 

 بود. هاي تجدیدپذیر خواهدپایهروغن

 
 
 
 

 مراجع و ماخذ

 
Theguradian: France to ban sales of petrol and diesel cars by 2040 
Theguradian: All Volvo cars to be electric or hybrid from 2019 
Wikipedia: Paris agreement. 
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                                                                                                                                            آزمایشهاي گریس

 
 محیا اصغریان                                                                                                                

 کارشناس تحقیق و توسعه
 هاي گریسآزمایش

 

شیمیایی  ،ها براي تعیین مشخصات فیزیکیاین آزمایش     
هیچ آزمایشی تضمین شود. و عملکردي گریس انجام می

کننده عملکرد گریس در شرایط کارکرد بطور کامل نیست. 
هر کاربرد داراي شرایط خاص خود بوده و با دیگر موارد 

یک یا چند آزمایش کلیه  توان با انجامنمیمتفاوت است. 
ست موارد مورد نیاز براي شناخت عملکرد گریس را به د

هاي متفاوت تعیین آورد. آزمایش یک گریس در حالت
توان نسبت به نوع آزمایش بوده ولی نمیکننده عملکرد آن 

مشخص کرد که در شرایط کارکرد به صورت عملی همان 
د آید مشخص اگر تفاوتی به وجونتایج بدست خواهد آمد. 

آن  کننده آن است که شرایط آزمایش با کاربرد عملی
هاي انجام شده در آزمایشگاه بنابراین آزمایش ،یکسان نبوده

ها است کیفیت گریس فقط مطابق استاندارد ها براي تعیین
و ممکن است در کاربردهاي عملی نتایج یکسانی حاصل 

کارکرد  توان گفت که به علت تفاوتبه طور کل نمینشود. 
ها را انجام داد. ها با شرایط عملی نباید آنآزمایشگریس در 

ها راهنماي خوبی براي انتخاب گریس با توجه این آزمایش
قعی بوده ولی تضمین کننده آن نمی به شرایط کارکرد وا

 باشد.

نوع گریس را کاربران اولیه با توجه به تجارب خود      
شناختند. می خص و زمان تقریبی تعویض آن رامش

جهت تعیین کیفیت  رنگ و بو ،مشخصاتی از قبیل قوام
برخی براي تعیین اسیدي و یا د. شبه کار گرفته میگریس 

 بو کردن و یا چشیدن می ،قلیایی بودن آن را با لمس
ي خنثی بوده و براي اس ماده. به طور کلی گریسنجیدند

 امروزه با کاربرد وسایل پیشرفته انسان بسیار کم خطر است. 
ه کار گرفته ب هاي دقیقی براي تعیین کیفیت گریسآزمایش

زان در گذشته براي تعیین ساشود. برخی از گریسمی
انگشت شصت و اشاره را مابین  کیفیت گریس مقداري از آن

 مابین دو انگشت خود داده و سپس با مالشخود قرار می
ه علت بدادند. آن را تشخیص مینبودن سبناك بودن و یا چ

و یا سدیم  ها در گذشته پایه کلسیمآنکه بسیاري از گریس
آن را در  از سازان کمیها گریسجهت تشخیص نوع آن بود

افزودند. اگر گریس دست خود قرار داده و به آن آب میکف 
اینصورت پایه سدیم ماند نوع آن کلسیم و در غیر پایدار می 

هاي با گذشت زمان بسیاري از روش شد.تشخیص داده می
مختلف تدوین گردید. علمی با تعیین استانداردهاي 

شرح ذیل ه هاي متداول براي تعیین کیفیت گریس بآزمایش
 می باشد.
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 1) آزمایش تعیین نفوذپذیري گریس1

     

 

وام آن هاي گریس، تعیین قترین آزمایشیکی از رایج     
باشد. گریس در می  ASTM D217توسط آزمایش نفوذپذیري

 گرم ریخته می 450اي به مقدار تقریبی یک ظرف استوانه
گردد. سطح گریس با سطح ظرف همتراز میشود. سپس 

نوك مخروط با سطح گریس مماس و سپس مخروط به 
ثانیه بر روي سطح  5 ارتفاع معین باال برده شده و به مدت

ثانیه قفل و  5شود. محور مخروط پس از گریس رها می 
  قیاس دهم میلیمتر، خوانده می شود.به م ،عدد نفوذپذیري

گیرد. نخست نفوذ در دو مرحله انجام میاین آزمایش 
مخروط در گریس را بدون هیچگونه کار مکانیکی اندازه 
گیري کرده و عدد به دست آمده، عدد کارنکرد گریس است. 

صفحه سپس گریس را درون دستگاه ضربه زنی وارد و یک 
ت و برگشت درون آن به حرکت در می بک به صورت رفمش

هاي این صفحه بایستی از سوراخه علت آنکه گریس میبآید. 
هاي آن شکسته شده و بور کند، الیاف صابونی و کریستالع

ضربه، رفت و برگشت، دوباره میزان نفوذ  60پس از اعمال 
گردد. گریس با همان روش قبلی مصاحبه میمخروط در 

عدد به دست آمده عدد کارکرد گریس بوده که طبق جداول 
به علت آنکه در کند. دارد، گرید گریس را تعیین میاستان

1 Cone Penetration test 

 150در بسیاري از موارد بیش از زمان پخت دماي گریس 
ردن سریع گریس آن را درجه سانتیگراد است جهت سرد ک

سانتی متر و مساحت  3ي لبه داري به قطر بر روي صفحه
کنند. در زیر این صفحه سانتی متر مربع پهن می 90

هاي دش آب سرد در لولهسیستم خنک کننده مانند گر
دقیقه طول خواهد  20در حدود اي قرار دارد. تعبیه شده

کشید که گریس به دماي تعیین شده برسد در برخی موارد 
درجه  30تا  25میزان نفوذپذیري گریس را مابین دماي 

 کنند. ایش میسانتیگراد آزم

 ) نقطه افت2

 

یک قطره از مواد از روزنه دمایی است که  نقطه افت     
مخصوص آن با رعایت شرایط مندرج در دستگاه آزمایش 

مشخص است که یک . چکیده شود ASTM D556استاندارد 
بایستی در دماهاي بسیار کمتر از نقطه افت آن گریس می

داراي نقطه ذوب یکباره گریس مورد استفاده قرار گیرد. 
این نرم و تر شده مان گرم شدن نرمو به جاي آن در ز نیست

یابد که دیگر قادر به روانکاري نباشد. ادامه می شدن تا جایی
گریس ممکن است به تدریج و یا  در زمان افزایش حرارت

ي بدست روش تعیین نقطه افت گریس برایکباره نرم شود. 
 باشد.میآوردن حداکثر این نقطه 

براي انجام این آزمایش گریس در یک جام مخصوص که      
شود. گریس اي طبق استاندارد بوده ریخته می داراي روزنه                                                            
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هاي اضافه از روي آن برداشته و یک عدد درجه حرارت سنج 
یک لوله آزمایش مخصوص  و جام در هدرون آن قرار گرفت

روغن  ظرف آزمایش درون یک حمامسپس  شود.گذاشته می
د. این وشدستگاه مخصوص حرارت داده می داغ در یک

آزمایش براي مواردي قابل استفاده است که دماي روغن داغ 
حمام ظرف استاندارد به نقطه فالش و یا اشتعال نرسیده و 
تولید خطر شامل جرقه و در نتیجه آتش سوزي نکند. کاربرد 

زیاد این روش براي گریس هایی که داراي نقطه کارکرد 
اي از در یک دماي خاص قطره. باشدان بر میاست بسیار زم

ها چکد. برخی گریسجدا و به کف لوله آزمایش میگریس 
غن زیاد روغن به صورت طبیعی از آن جدا به علت داشتن رو

نقطه افت گریس گردد. دماي به دست آمده بعنوان یم
بایستی در نظر مهم می یک نکته بسیارشود. منظور می
ست که گریس نقطه افت بسیار بیشتر از دمایی ا گرفته شود

دماي کارکرد گیرد. بطور تقریب مورد استفاده قرار می
درجه سانتیگراد کمتر از نقطه افت بکار  30گریس در حدود 

 شود. می گرفته

 قلیایی ي) تعیین اسید3

ها بر اساس آزمایش براي تجزیه و تحلیل گریس این     
رود. این هاي مختلف به کار میروغنی و صابونهاي پایه

مورد استفاده  نه همه هاها براي بسیاري از گریسآزمایش
 8گیرد. مقدار نمونه جهت آزمایش میزان صابون از قرار می

 رود. دربه نوع گریس دارد به کار میگرم که بستگی  30الی 
 20الی  10 بینشود. این آزمایش درصد صابون تعیین می

د نیاز مور 3هاي پایه کلسیم گرید گرم براي آزمایش گریس
بایستی اع گریدهاي کمتر از این مقدار میبوده و براي انو

بیشتر باشد. نمونه اولیه باید بطور کامل همزده تا یکنواخت 
ها وسایل معمول در اي انجام این آزمایشگردد. بر
هاي ایشو برخالف آزم ها مورد استفاده قرار گرفتهآزمایشگاه

گذشته هیچگونه دستگاه بخصوصی براي آن وجود ندارد. 

پس از دریافت میزان اسید یا قلیایی بودن گریس مقادیر 
صابون و یا روغن پایه براي تعادل و خنثی کردن گریس به 

رر تا هاي مکشده و عملیات با انجام آزمایشآن افزوده 
دف خنثی بودن گردد. هحصول نتیجه نهایی تکرار می

قلیایی است. آنچه گریس ساخته شده از نقطه نظر اسید و یا 
نمونه هاي گریس گفته شد فقط چند در مورد آزمایش

ها در ها بوده و سایر آزمایشمتداول در زمان تولید گریس
قات بیش تر مورد استفاده قرار می صورت نیاز براي تحقی

 گیرد.

 روش انتخاب گریس

مختلف در صنایع تولیدي با کارکرد عادي و هاي ماشین     
یا شرایط سخت مانند سرعت و فشار مکانیکی زیاد محیط 
آلوده و وجود رطوبت و مواد معلق در محیط آن طیف 

 آورد.را براي انتخاب گریس به وجود می وسیعی

 

در اینجا مصرف کننده با فاکتورهاي متعددي براي انتخاب  
وضوع خود باعث پیچیدگی گریس مواجه بوده که این م

روي انسانی منجر انتخاب و در نهایت بعلت نیاز به وقت و نی
بهبود کیفیت روانکاري گردد. جهت به صرف هزینه می

ها و جلوگیري از احتمال خرابی ماشینها کاهش هزینه 
کنند که یک ده گریس سعی میهاي تولید کننشرکت

این ولید کنند. تگریس را با طیف وسیع کاربرد چند منظوره 
ها براي کاربرد در شرایط عادي با روغن پایه حد نوع گریس
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ل رطوبت و ضداکسیداسیون متوسط ویکوزیته مقاوم در مقاب
توان انتظار داشت که کلیه بطور کلی نمیشود. ساخته می

شرایط عملیات سخت و  ها باشیننیازهاي روانکاري ما
هاي زیاد محیط آلوده و فشار مکانیکی سخت پیچیده سرعت

 با استفاده از یک نوع گریس برطرف گردد. 

 

مد نکات بسیاري را بایستی براي انتخاب گریس مناسب می
 نظر قرار داد. بهتر است قبل از انتخاب گریس محیط کار

و سایر عوامل موثر در آنرا بررسی  هاشرایط کارکرد ماشین
اسب انتخاب شود. اهم س آن گریس مندقیق کرده و بر اسا

 بایستی مدنظر قرار گیرد عبارتند از:مواردیکه می

 مشخصات دستگاه (نوع و اندازه)

 ع قطعاتاندازه و نو) 1

 ها شامل خطیبوش هامانند بلبرینگ و یاتاقان      
قطعات  هاقطعات گردشی در داخل بوش دورانی لغزشی
توان از سایر مشخصات دیگر را میها و کابل زنجیر آبندي

جمله موارد بیشماري براي انتخاب گریس نام برد. اگر 
حرکت لغزشی در بوش عملکرد اصلی باشد می بایستی از 
گریسی با روغن پایه سنگین و مواد افزودنی جامد یا مایع 

و تولید الیه روانکار مقاومتر مابین جهت افزایش تحمل بار 
گر حرکت دورانی و تولید اصطکاك اقطعات استفاده کرد. 

گرانروي باالتر با  ظر باشد از گریسی با روغن پایهگردشی مدن
ضدخورندگی و  ادتیوهاي جامد با کمی استفاده از پلیمرها

 بایستی استفاده کرد.می  EPباال برنده تحمل فشار

 ) بار2

افزایش یابد گرانروي روغن اگر مقدار فشار و وزن کار      
چون اکثر پایه گریس به همین نسبت بایستی بیشتر باشد. 

که کند الزم است ها با بار زیاد کار میغلطکقطعات در 
انتخاب شود. نمونه کاربرد را  ترروغن پایه گریس سنگین

 هاي تولید فوالد کاغذ و سیمان نام برد. تواند در کارخانهمی

 ) سرعت3

ند داراي نککار می دکه با سرعت زیا هاییبیشتر دستگاه     
بار و فشار کار کمتري بوده و به همین نسبت ویسکوزیته 

ه طور کلی دیده ببایستی کاهش یابد. پایه گریس می روغن
اي با سرعت و بار زیاد کار کرده و جهت نشده که وسیله

رد روانکاري آن از گریس استفاده شود. این نوع مصارف موا
ویژه خود را داشته که باید با توجه به شرایط کارکرد و 

 توصیه سازنده عمل گردد.

 ) اتمسفر4

رطوبت و ذرات  سه مورد عمده در اتمسفر شامل دما     
تاثیر با بار زیاد  هاق وجود دارد. این عوامل در ماشینمعل

بیشتري دارد. دماي زیاد باعث اکسیداسیون و پایین آوردن 
اهش گرانروي روغن تحمل بار کم روغن شده و با کگرانروي 

شود. قطعات در فشار کار و حرارت زیاد در معرض خطر می
کمبود الیه روانکار مناسب قرار گرفته که در صورت اتفاق 

گردد. وجود آب چه به صورت آزاد قطعات میباعث خوردگی 
بین قطعات را به و یا محلول در روغن قابلیت فیلم روانکار 

تواند باعث ایجاد زنگ دهد. این عوامل میت کاهش میشد
جهت سایش و خوردگی شدید گردد.  چسبندگی زدگی
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ها گریسکاري مداوم جهت خارج کردن اجتناب از این مشکل
 شود.گریس جدید توصیه میگریس آلوده و جایگزینی با 

 ) تناوب گریسکاري5

 

تناوب گریسکاري بستگی به نحوه و زمان استفاده از      
که  هاییگریس مانند روغن اغلب در حفرهدستگاه دارد. 

اگر به کند. سیستم آن تعبیه کرده روانکاري میسازنده در 
الزم روانکاري دالیلی مقدار آن کاهش یابد میزان فیلم 

کاهش یافته که خود منجر به تولید گرما و سرانجام 
قطعات می گردد. تناوب و تامین گریس کافی از خوردگی 

الزامات روانکاري است. هرچه عمل گریسکاري دوباره 
طوالنی تر شود امکان کسر گریس افزایش یافته و کارکرد 

 دستگاه بدون آن منجر به صدمه می گردد.

 ) نرخ گریسکاري6

کاهش گرانروي روغن پایه گریس دماي زیاد رطوبت آب و 
وا عوامل عمده خرابی و خوردگی قطعات ذرات معلق در ه

است. نرخ گریسکاري شامل تزریق مقدار معینی از گریس در 
یک زمان مشخص است. اگر فشار کار زیاد باشد امکان 
خروج روغن از گریس افزایش یافته و این عمل باعث کاهش 

می توان ذخیره روغن در گریس و عمل روانکاري می گردد. 
با گرانروي زیاد و کاربرد مواد افزودنی  از گریس با روغن پایه

باال برنده تحمل فشار جهت تولید فیلم روانکار مناسب بین 
 قطعات در این مورد استفاده کرد. 

 

 ) عوامل موثر در انتخاب گریس7

 ادامه دارد...
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 مهدي صوفی 
 کارشناس تحقیق و توسعه

 

 T-901مخزن  Gate Valveبررسی علل شکست 

 چکیده 

هدف از نگارش این مقاله، پرداختن به عواملی که منجر به 
شده است  1شکست شیر مخزن ذخیره اکستراکت فورفورال

می باشد. چنین اتفاقات ناگهانی عالوه بر اینکه می تواند 
خسارات اقتصادي زیادي را به شرکت ها تحمیل نماید، در 
صورت قابل اشتعال بودن سیال، وقوع پدیده آتش سوزي 

 خود از حوادث جبران ناپذیر براي یک مجموعه خواهد بود.

 مقدمه – 1

عتی، همواره خسارت بروز پدیده ي شکست در شیرآالت صن
 هاي زیادي به واحدهاي پاالیشگاهی می رساند. بطوریکه

بررسی عواملی که در بروز این شکست دخالت  تحقیق و
 جهت جلوگیري از وقوعدارند، خود می تواند مهمترین عامل 

. شیري که در حال به حساب آیدچنین حوادث ناگهانی 
صنعتی از به آن پرداخته می شود، شیر  در این مقاله حاضر

که می باشد  150ا متریال چدن و کالس ب 2نوع دروازه اي
و وظیفه ي تخلیه کردن بعد از  استمتصل به تانک ذخیره 

 عهده دارد.ه با بخار را بعملیات شستشو 
در حال سال،  40الی  30این شیر با عمر کارکرد تقریبی 

، 1در شکل . ه استشکسته شد از ناحیه مرکزي بدنهحاضر 
ناحیه شکست این نوع شیر را به خوبی نشان می دهد. 

، داراي سیال T-901مخزن مورد بحث در این مقاله، مخزن 
درجه سانتی  100داخلی اکستراکت فورفورال و داراي دماي 

می  2070متر مکعب و با ظرفیت  570/2484گراد با حجم 

1 Furfural Extract 
2 Gate Valve 

باشد. این مخزن سقف مخروطی از نوع اتمسفریک و استوانه 
 .است 78/14متر و ارتفاع  63/14اي بوده که داراي قطر 

اء شیر در ابتدا انواع شیرها و اجزبراي بررسی این موضوع، 
ه عوامل بروز شکست و سپس ب بررسی خواهد شددروازه اي 

 در فلزات ترد همچون چدن می پردازیم. 

 
 Gate Valveیه شکست . ناح1شکل 

 شیرآالت صنعتی – 2

شیرها بخش حیاتی از سیستم لوله کشی هستند و با توجه 
به طراحی شان، قادر به انتقال سیاالت، گازها، بخارها و 
محلول ها می باشند. ارزش شیرها از نظر تجاري و عملکردي 
در یک کارخانه فرآیندي بسیار حائز اهمیت است. شیرها 

و عناصر کنترل جریان فرآیند هستند. شروع، توقف، تنظیم 
ممانعت از عبور سیال توسط شیرها انجام می شود و در انواع 

متداول ترین مختلفی از مواد سازنده و طراحی وجود دارند.                                                             
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 ASMEشیرهاي مورد استفاده در پروژه ها با توجه به کد 
B31 :به شرح زیر است 
 شیرهاي دروازه اي •
 شیرهاي ساچمه اي •
 شیرهاي یک طرفه •
 شیرهاي توپی •
 شیرهاي درپوشی •
 شیرهاي پروانه اي •
 شیرهاي گیره اي یا دیافراگمی •
 شیرهاي کنترلی •
 شیرهاي تخلیه فشار •

با توجه به اینکه در این مقاله به پدیده شکست در شیر 
دروازه اي پرداخته شده است، لذا توضیحات ارائه شده صرفاً 

  در خصوص این نوع شیر بیان می گردد.
 

 

 شیرهاي دروازه اي –3

بهترین شیر براي قطع و وصل کردن  پرمصرف ترین و شاید
کامل جریان مایعات و گازها می باشد. ساختمان شیر 
بنحوي است که کامالً باز باشد، مایع یا گاز بدون برخورد با 
مانع در خط مستقیم با حداقل افت فشار (نسبت به شیرهاي 

براي تنظیم مقدار  Gate Valveدیگر) عبور می نماید. از 
 ي استفاده نمی شود چرا که:دلخواه سیال عبور

الف) اگر شیر در حالت نیمه باز باقی بماند، چون مسیر عبور 
عمود بر کشو (پالگ) شیر است، دائم به آن ضربه می زند و 
باعث لرزش کشویی شیر و سایر قطعات متصل به آن می 

گردد و در نتیجه باعث فرسودگی زودرس دسته، گلند و 
موضوع باعث بوجود آمدن الیی می گردد. درواقع این 

 آشفتگی و توربوالنس در شیر خواهد شد.
ب) سرعت زیاد مایع یا گاز عبوري اگر با کشو نیمه باز 
تماس داشته باشد، حالت برندگی به آن می دهد و باعث 

 سائیدگی زودرس قطعات شیر می شود.
 
ساختار اصلی یک شیر دروازه اي تشکیل  2شکل  باتوجه به 

 شده است از:
 

A.  دستگیرهHand wheel 
B. گیرنده دسته 
C.  کالهکBonnet 

D.  دستهStem 

E. درزبند واشر 

F.  بدنهShell  یاBody  یاCasing 

G.  جزء کنترلی سیالPlugیاGate 
H. فلنج 
I.  آب بندPacking 

J.  نشیمنگاهSeat 

 

 شیرهاي دروازه اي. اجزاء داخلی 2شکل 
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 نشیمنگاه ها –4

سایش تدریجی فقط در شیرهایی که قطعات نشیمنگاهی آن 
نرم هستند بوجود نمی آید. بلکه در نشیمنگاه هاي فلزي نیز 
ایجاد می شود، مخصوصًا اگر مایع عبوري از شیر خورنده 
باشد یا ذرات جامد و ساینده در خود داشته باشد. محل 

ی از نشیمنگاه در شیرها در معرض آسیب هاي ناش
هستند. اگر ذرات  5و خراشیدگی 4، فرسایش3خوردگی

ساینده اي که بر روي سطح نشیمنگاه قرار می گیرند یا 
عبور می کنند، بزرگتر از اندازه ناهمواري هاي سطح فلزي 

این ذرات  باشند، این سطح را تخریب میکند. اگر اندازه
ساینده در مقایسه با زبري و ناهمواري هاي سطح کوچکتر 

اشد، کیفیت پرداخت سطح در اثر سایش با این ذرات، ب
 بهبود می یابد.

 
بنابراین جنس ماده نشیمنگاه باید طوري انتخاب شود که در 

اگر جنش برابر خوردگی، فرسایش و خراش مقاوم باشد. 
نشیمنگاه در برابر یکی ازاین عوامل ضعیف باشد، ممکن 

بعنوان مثال است کامالً در انجام وظیفه اش ناتوان شود. 
ممکن است یک ماده مقاومت زیادي در برابر خوردگی و 
فرسایش داشته باشد، ولی مقاومت آن در برابر عوامل خراش 

لذا این عامل باعث رشد ترك و دهنده مکانیکی پایین باشد. 
 نهایتًا باعث شکست خواهد شد.

3 Corrosion 
4 Erosion 
5 Abrasion 

باز کردن و بستن مکرر اینگونه شیرها ممکن است باعث 
یمنگاه و دیسک شود و این موضوع به سایش سطوح نش

سیال میزان فشار سیال، پهناي سطوح تماس، میزان روانکاری
عبوري و مقاومت سطوح فلزي در برابر سایش بستگی دارد. 

دروازه اي در مواردي که این دلیل کافی است که از شیرهاي 
 نیاز به باز و بسته کردن مکرر باشد، استفاده نشود!

 مخازن –5

، 6جهت ذخیره نمودن نفت خام ذخیره معموالًمخازن 
در پاالیشگاه ها، واحدهاي فرآورده هاي نفتی مختلف 

پتروشیمی، انبارهاي نفت، نیروگاه ها و سایر صنایع به کار 
می رود. براي تقسیم بندي مخازن معموالً با توجه به 

هاي متفاوت صورت می پارامترهاي مختلف، تقسیم بندي 
استوانه  اهري بصورتره از لحاظ شکل ظ. مخازن ذخیپذیرد

اي افقی، استوانه اي عمودي، کره و یا شکل هاي دیگر می 
 8و زیر زمینی 7باشد و از نظر محل نصب مخازن روزمینی

تقسیم می شوند. مخازن استوانه عمودي و روزمینی خود از 
نظر نوع سقف به مخازن سقف شناور و مخازن بدون سقف و 

داخلی تقسیم می شوند. از  اورثابت با شنقف ثابت و سقف س
نظر فشار، کارکرد به مخازن پرفشار، فشار پایین و فشار 

 اتمسفریک تقسیم می شوند.

 9مخازن نفتی تنشس – 6

دراز مدت  است که در نشست مخازن یکی از پدیده هایی
خود را نشان داده و هرساله خسارات زیادي را به صنایع نفت 

، دو نوع رایج در مخازن را نشان 3در شکل  .وارد می نماید
 می دهد.

پدیده وجود ندارد. طراحی  این متأسفانه حذف کامل
فوندانسیون، شرایط خاك، هندسه تانک و بارگذاري ها 

قابل توجه در بروز نشست مخازن به همگی از جمله عوامل 
این پدیده نه تنها یک تهدید براي عمر شمار می آیند. 

6 Feed 
7 Above Ground 
8 Under Ground 
9 Oil Storage Tank Settlement 
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شود بلکه اثرات مخربی  را بر اجزاء مخزن محسوب می 
 ،سیستم پایپینگ مجموعه دارد ازجملهدرگیر با تانک 

از طرف تانک به سیستم بطوري با اعمال تنش هاي زیاد 
پایپینگ، باعث شکسته شدن این مجموعه و در نهایت تخلیه 

دست آوردهاي این موضوع در  تانک خواهد شد.درون سیال 
شدن  Shut Downالمان هاي بزرگ می تواند منجر به 

 بخشی از مجموعه پاالیشگاهی براي مدت طوالنی باشد.
 

                        

 
 نشست و کج شدگی مخازن را نشان می دهد.  .3شکل 

 
در اینجا می توان به خسارتی که به علت نشست یک مخزن 

 وارد گردید، اشاره نمود.به مجموعه ي پاالیشگاهی 
در  10نشست تانک ذخیره روغن داغ 1974در سال 

محتوي پاالیشگاه ژاپنی، پیامدهاي گوناگونی را در بر داشت. 
و وارد دریایی که در این تانک پس از نشست، لبریز شده 

مجاورت این مجموعه ي پاالیشگاهی قرار داشت شد که 
خسارات بسیار زیادي را به صنعت ماهیگیري آن منطقه 
تحمیل نمود. بالفاصله پس از این موضوع به علت واکنش 

 بشکه در روز 270،000با تولید  هاي عمومی، این پاالیشگاه
ینه اي بالغ چنین اتقاقی هز ماه تعطیل شد. 9به مدت 

دالر خسارت به این مجموعه وارد ساخت  150،000،000
و همچنین که این بحث نشان دهنده ي اهمیت این موضوع 

خسارات مستقیم و غیر مستقیم به چنین مجموعه هایی 
 است.

10 Hot-oil 

واحدهاي طراحی مخازن ذخیره سازي بنابراین در 
پاالیشگاهی، تمام استانداردهاي بین المللی مهندسی می 

 لحاظ شود.بایست 
انعطاف پذیري کافی در طراحی سامانه لوله کشی متصل به 

اتصال در زمان زلزله و یا مخزن براي تحمل جابجایی نقاط 
نشست مخزن باید در نظر گرفته شود تا در لوله و اتصاالت 

سیال از آن خارج نشود. لوله پدیده شکست ایجاد نشده و 
قطعات متصل به متصل به مخزن نباید بار قابل توجهی به 

جداره ي مخزن وارد سازد. زیرا نیروهاي موضعی در محل 
اتصاالت لوله در طراحی جداره مخزن باید در نظر گرفته 
شود. براي این منظور می بایست از ادوات مکانیکی افزاینده 

و مفصل انبساط  11صاالت آکاردئونیي انعطاف پذیر مانند ات
 در طراحی سیستم لوله کشی استفاده نمود.

 تنش هاي حرارتی -7

تنش هایی هستند که به دلیل تغییرات  12تنش هاي حرارتی
دما در یک جسم پدید می آیند. درك منشأ و ماهیت آنها 
مهم است زیرا باعث شکست قطعه یا تغییر مومسان 
نامطلوب می شوند. اگر یک میله ي جامد از دو طرف آزاد 
نباشد و یک سر درگیر باشد، ولو بصورت یکنواخت سرد و 

نداشته باشد، انبساط یا گرم شود که شیب دمایی وجود 
 انقباض باعث ایجاد تنش حرارتی در آن می شود.

عبارت است   𝑇𝑇𝑓𝑓به 𝑇𝑇0) در تغییر دما از σدامنه این تنش (
 از:
 

𝜎𝜎 = 𝐸𝐸𝛼𝛼𝑙𝑙(𝑇𝑇0 − 𝑇𝑇𝑓𝑓) =  𝐸𝐸𝛼𝛼𝑙𝑙∆𝑇𝑇  
ضریب خطی انبساط  𝛼𝛼𝑙𝑙مدول کشسانی و  Eکه در آن 

 حرارتی است. 
𝑇𝑇0در حین گرم شدن ( < 𝑇𝑇𝑓𝑓(  تنش فشاري است

)0 > 𝛼𝛼 زیرا از انبساط میله جلوگیري می شود. در حین (
𝑇𝑇0(سرد شدن  > 𝑇𝑇𝑓𝑓( یک تنش کششی ایجاد می شود

)0 < 𝛼𝛼(. 

11 Expansuon joint 
12 Thermal Stresses 
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شوك حرارتی می تواند ناشی از شیب دمایی در جسم باشد. 
وقتی جسم جامدي گرم یا سرد می شود، توزیع دماي 

سرعت  درونی به اندازه و شکل آن، هدایت حرارتی جسم و
تعییر دما بستگی دارد. تفاوت سرد و گرم شدن باعث می 
شود که تغییرات دمایی بیرونی بسیار سریعتر از درونی باشد 
و مثالً در اثر گرم شدن، بیشتر از مناطق درونی منبسط 
شود. بنابراین تنش هاي فشاري سطحی ایجاد می شود و با 

رد تنش هاي کششی درونی موازنه می گردد. در حین س
شدن، برعکس اتفاق خواهد افتاد و سطح در معرض کشش 
خواهد بود. به همین دلیل است که اجسام در حین سرد 
شدن سریع که تنش اعمالی به آنها به صورت کششی است 
بیشتر در معرض خطر تشکیل و اشاعه ترك و شکست 
خواهد بود. بر خالف فلزات نرم و پلیمرها که با تغییر شکل 

 شکست ترد را ندارند.مومسان، خطر 
 

ظرفیت یک ماده به مقاومت در برابر این نوع شکست، 
 رارتی نامیده می شود.حمقاومت در برابر شوك 

TSR≅ 𝜎𝜎𝑓𝑓𝑘𝑘
𝐸𝐸𝛼𝛼𝑙𝑙

 
 .استحکام شکست است 𝜎𝜎𝑓𝑓که در آن 

هرچه استحکام شکست و هدایت حرارتی جسمی مانند 
سرامیک بسته باشد، و یا مدول کشسانی و ضریب انبساط 
حرارتی کمتر باشد، مقاومت در برابر شوك حرارتی بیشتر 

 است.
مسائل مربوط به مواد ترد کاربرد آنها را ممنوع نمی کند. 
چدن، سیمان، بتن و آجر نمونه هایی از مواد تردي هستند 
که معموالً مورد استفاده قرار می گیرند. البته طراحی با این 

ومبیل عموماً از چدن مواد نیاز به دقت دارد. بدنه موتور ات
ساخته می شود ولی نیروي وارد بر آن معموالً آنقدر پایین 
است که مانع پیشرفت ترك می شود. اگر آب سرد روي 
موتوري که بیش از اندازه گرم شده است ریخته شود، 
ماهیت ترد ماده معلوم خواهد شد. در اثر انقباض حرارتی، 

کن است براي تنش حرارتی حاصل می شود که این تنش مم
 ایجاد شکست ترد کافی باشد. لذا بدنه موتور می شکند.

علت استفاده از چدن امکان بکارگیري روش هاي ارزان 
تولید است، ولی هنگام طراحی باید ماهیت ترد این ماده در 

 محاسبه منظور کرد.

 تأثیر ترك در مواد ترد -8

منشأ ترك می تواند عواملی مانند مجموعه نابجایی ها، 
سطحی باشد. حضور ناخالصی در هنگام انجماد یا خراش 

وقتی ماده جامد تحت تأثیر تنش کششی قرار بطوریکه 
ي کشسانی در اثر ازدیاد طول ماده خواهد ژگیرد، ذخیره انر

با افزایش تنش در ماده جامد، انرژي کشسانی ذخیره بود. 
به قدر شده در واحد حجم ماده افزایش می یابد. در تنش 

کافی باال، ترك پیشرفت می کند و ماده شکسته می شود. 
افزایش طول ترك موجب ازدیاد انرژي سطح آن شده و در 

 نتیجه انرژي سطح نمونه افزایش می یابد. 
انرژي در جهت خنثی کردن این  آزاد شدندر همین حال 

پدیده صورت می گیرد. لذا با ازدیاد طول ترك، ماده دو 
طرف آن قابلیت جذب انرژي خود را از دست می دهند. زیرا 
کششی از محل ترك منتقل نمی شود. در نتیجه، ازدیاد 

(شکل  طول ترك موجب آزاد شدن انرژي کشسانی می شود
4.( 

هنگامی که انرژي کشسانی آزاد شده  13طبق نظریه گریفیث
در اثر پیشرفت ترك با انرژي سطح مورد نیاز براي پیشرفت 

ترك پیشرفت حاصل می کند. لذا اگر در  ترك برابر شود،
قطعه اي ترد ترك شروع به پیشرفت کند، غالباً تا حد 
شکست ادامه می یابد. پیشرفت ترك سریع و شکست ترد 

اخطاري پیش از شکست وجود  آن ناگهانی است و هیچگونه
 ندارد.

 

13 Gruffith, Trans 
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 . گسترش ترك4شکل 

 14خستگی -9

نوعی از شکست است که در سازه ها و قطعات ماشین که در 
معرض تنش هاي دینامیکی و نوسانی قرار دارند اتفاق می 
افتد. تحت این شرایط امکان دارد در تنش هاي بسیار کمتر 

کششی یا تسلیم براي یک بارگذاري استاتیکی،  از استحکام
واژه خستگی را از آن رو بکار می برند که شکست رخ دهد. 

معموالً این نوع شکست پس از مرحله طوالنی از سیکل 
پیاپی تنش یا کرنش به وقوع می پیوندد. اهمیت خستگی به 

 شکست فلزات است. 90است که علت تقریباً %دلیل آن 
مخرب است و بدون هیچگونه  شکست خستگی بسیار

هشداري ناگهان رخ می دهد. حتی در فلزات نرم، ماهیت 
، ترد است زیرا تغییر شکل مومسان شکست ناشی از خستگی

اندکی همراه با شکست وجود دارد. فرآیند جوانه زنی و 
ترك انجام می شود و سطح شکست عمود بر جهت اشاعه 

 تنش اعمالی است.

 15شکست -10

عبارت است از جدایش یک قطعه به دو با چند شکست ساده 
پاره به دلیل تنش که به آن اعمال می شود. این تنش 
ایستاست، یعنی نسبت به زمان ثابت است یا آهسته تغییر 
می کند، و در دمایی اتفاق می افتد که نسبت به دماي ذوب 

14 Fatigue 
15 Fracture 

ماده نسبتاً پایین است. تنش اعمالی می تواند کششی، 
 پیچشی باشد.فشاري، برشی یا 

 در مواد مهندسی، دو نوع شکست محتمل است:
 16نرم .1
 17ترد .2

این تقسیم بندي بر پایه توانایی ماده در برابر تغییر شکل 
زیاد مومسان استوار است. مواد نرم عموماً تغییر شکل 

مومسان همراه با جذب انرژي بسیار قبل از شکست از خود 
مومسان وجود نشان می دهند. در شکست ترد تغییر شکل 

ندارد یا کم است و جذب انرژي نیز اندك است. فرآیند 
شکست در برابر اعمال تنش، شامل دو مرحله است. تشکیل 

 ترك و اشاعه ترك.
نوع شکست به مکانیزم اشاعه ترك بستگی دارد. مشخصه 
شکست نرم، تغییر شکل بسیار زیاد مومسان در مجاورت 

با افزایش طول ترك،  ترك در حال رشد است. عالوه بر آن،
گسترش فرآیند نسبتاً آرام می شود. چنین ترکی را پایدار 

هرگونه  یند. این بدان معناست که ترك در برابرمی گو
گسترش بعدي مقاومت می کند مگر آنکه تنش اعمالی 
افزایش یابد. شواهد تغییر شکل شدید مانند گسیختگی و 

شکست پیچ خوردگی در سطح شکست دیده می شود. در 
ترك بسیار سریع گسترش می یابد که با تغییر شکل  ترد،

مومسان کمی همراه است. این نوع ترك را ناپایدار می 
گویند. در این نوع ترك، تداوم اشاعه ترك با افزایش همزمان 

 دامنه تنش اعمالی همراه نیست.

 نتیجه گیري –11

 وقوع پدیده همانگونه که اشاره شد، علل بسیار مختلفی براي
لذا با  این نوع شیر با متریال چدن وجود دارد. در شکست

عوامل زیر مشهود ، متریال شیر و ... توجه به عمر کارکرد
 است:

 
از عوامل رشد ترك و خراش هاي بسیار ریز یکی  •

است که  شیرهایی با متریال چدنینهایتاً شکست 

16 Ductile 
17 Brittle 

                                                                                                                      



 T-901 مخزن Gate Valve شکست علل بررسی                                                                                                                                   

توسعه و تحقیق علمی نشریه  96 شهریور 6  شماره نخست سال  23  
 

تنش هاي حرارتی این رشد ترك را تسریع می 
توجه به شکل فوق، رشد ترك در ناحیه کنند. با 

میانی شیر دیده می شود که این به معنی وجود 
ترك هاي سطحی داخلی به علت تماس هاي 

است.  سال 30در طی  شیر با بدنه gateمکرر 
تاریخچه مخزن اینگونه بیان می کند که در آغاز 

ماده ذخیره شده در  بکار این واحد پاالیشگاهی،
این مخزن لوبکات بوده و طی دو سال اخیر، 

وبکات جاي خود را به اکستراکت فورفورال داده ل
با توجه به ویسکوزیته باالي اکستراکت است. 

فشار هیدور استاتیکی ناشی از و نسبت به لوبکات 
سطح تماس   ،ارتفاع سیال داخل تانک ذخیره

قرار می شود که و بدنه شیر بر gateبیشتري بین 
 خود خراش هاي بیشتري را تولید میکند.

درجه سانتی  100دماي نگهداري این ماده در  •
هاي حرارتی در  باعث بوجود آمدن تنشگراد، 

 این شیر می شود. 
 یا ساپورتو تنش خارجی ناشی از نشست مخزن  •

وجود داشته و این ، هاي لوله هاي متصل به شیر
 شکست شده است.تنش خارجی باعث ایجاد این 

نامناسب بودن  flexible jointsعدم استفاده از 
 تأیید می کند.سیستم پایپینگ را 

به صورت متناوب در  با توجه به اینکه این شیر •
 شده است،سرویس قرار گرفته و از سرویس خارج 

افزایش و کاهش  یعنی دماي کاري آن متناوباً
 18هاي حرارتی مربوطه و خستگی تنشیافته، لذا 

در  ،سال کارکرد 40~ 30ناشی از آن در طول 
 بوده است.ایجاد این شکست موثر 

اینگونه شیرها،  ON/OFFبا توجه به عملکرد  •
تأثیري در بروز  19استفاده از آنها در فرآیند تخلیه
 لذا در صورتی که پدیده شکست نخواهد داشت.

 همچنان وظیفه خود را از ابتدا تاکنون این شیر
بعنوان تخلیه انجام می داد و هیچگونه تغییر  تنها

18 Fatigue 
19 Drain 

کاربري در سیستم پایپینگ این مجموعه بوجود 
به نیز تعویق می بی شک شکست شیر  نمی آمد،

 افتاد.
شیر و همچنین در  بودن Full Openدر صورت  •

نظر گرفتن اصول صحیح مهندسی و رعایت 
استفاده از این  پایپینگ، طراحی استانداردها در

 ر براي ساکشن نمودن سیال بالمانع است.نوع شی

 مراجع 
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  مهدي براري 

   توسعه و تحقیق رییس                                                                                                                                             

 هیدرولیک هايروغن اسیونفیلتر آینده 

 

 هاي سیستم در مناسب تمیزي سطوح به رسیدن
 ها آالیندهموفق  حذف و جذب نیازمند امروز هیدرولیک

 روغن جریان که شود انجام طوري به باید فیلتراسیون. است
 داخل فشار کاهش غیرمستقیم طور به یا کردهن مختل را

 طراحی بین ظریف تعادل یک این. ایجاد نکند را سیستم
 .است کارایی و سیستم

 

                              

 و غبار نگهداري ظرفیت افزایش باعث فیبري ظریف تر الیاف: 1 شکل
 .شوند می جریان شرایط بهبود

 :دارد تمرکز عمده حوزه سه بر هیدرولیک فیلتراسیون آینده

 فیلتر، کاغذ در استفاده براي تر نازك فیبر تکنولوژي توسعه

 براي فیلتر کاغذهاي ترتیب مختلف و هاي الیه مهندسی
 به براي فیلتر طراحی و کلی ساخت و بهبود اثر، حداکثر
 عملکرد براي مفید فیلتراسیون منطقه رساندن حداکثر
 .مطلوب

 با کارایی بهتر فیلترها تولید

. است صافی یا غربال یک فیلتر کاغذ انواع ترین ساده از یکی
عمومی و  انتخاب ، Depth mediaکاغذهاي عمیق 

 تصادفی هاي الیه شامل هیدرولیک، فیلترهاي براي محبوب
. باشد می الیه چند غربال یک ایجاد براي فیبر هاي رشته از

 تا است شده طراحیبراي این منظور تصفیه عمیق آوري فن
 صافی ها از بیشتري غبار جذبو داشته باالتري کارایی
 براي معموال که دارد وجود اساسی اصول دو.باشد داشته
) 1: (شود می استفاده عمیق اسیون هايفیلتر کارایی بهبود
 براي تالش در فیلتر به بیشتري هاي الیه کردن اضافه

 و کند می عبور یسطح هاي الیه از که اي ذره هر گرفتن
 فرایند طول در سازي فشرده با  خالی فضاهاي بهبود) 2(

 .تولید

 با را درشتبا منافذ  ايه الیه اغلب فیلتر مدرن طراحیدر 
 ذرات که ایده این با - دنکن می ترکیب کالسهاي ظریف تر

 در ریز ذرات که حالی در ،افتاده  گیر سطح در خاك بزرگتر
 طریق از کارایی بهبود.می افتند دام به تر عمیقالیه هاي 

پیامدهاي  تواند می تر ظریف هاي اندازه یا و ها الیه افزایش
 به تواند می روش دو هر. باشد داشته ناخواسته اي نیز

 عمر تواند می که شود، منجر فیلتر درافتراقی  فشار افزایش
 اولیه فیلتر تعویض زودهنگام به منجر و کرده کوتاه را فیلتر
 .شود
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 ظریف تر فیبر فناوري

 تولید فیلتر، در فشار افت کاهش وفیلتر عمر افزایش براي
 با نازك الیاف با مواد دنبال به مداوم طور به فیلتر کنندگان

 افزایش عین حال در و،غبار بیشتر گرفتن براي منافذ وفضاها
 ).1 شکل( در حین فیلتراسیون میباشند. سیال جریان

) کاغذي( سلولز الیاف با عمقی فیلترهاي اکثر سنتی، طور به
 با هیدرولیکی فیلترهاي از بسیاري امروزه. میشد ساخته

 قطر با ییها رشته بادست انسان  ساخته الیاف از استفاده
ها  فیلتر آوري فن زیاد احتمال به. شوند می ساخته کوچکتر

 خواهد ادامه تر ظریف حتی در آینده با استفاده از الیاف
 ).3 شکل و 2 شکل( یافت

 

 
 

 

 تکامل سطوح فیلترها

 کنند می تالش هیدرولیک فیلترهاي کنندگان تولید
فیلتر  یک تازگی به. کنند تولید را اي پیشرفته فیلترهاي

 را متناوب جریانی مسیرهاي که است شده ساخته شیاردار
را  حجم واحد در بیشتر فیلتر جریان اجازه و کند می فراهم

جایگزین  توانند می ها رسانه نوع این آینده، در. میدهد
 معمول فیلترهاي در موجود فیلترهاي چین دار  فناوري
 ).4 شکل( شوند.

 

 فیلتر کارایی

 یک به غبار ورودي با نسبتی از معموال یک فیلتر راندمان
 میکرون براي یک  فیلتر، از خارج غبار با مقایسه در فیلتر

)μm (در فیلتر تست. ،تعریف میگرددشده مشخص 
 و مقایسه قابل نتایج بنابراینو  شده تکمیل آزمایشگاه

 کنترل  فیلتراسیون هاي تستدر . باشد می آماري بررسی
 اندازه دما، جریان، سرعت تست، غبار و گرد کیفیت دقیق
 اطمینان براي دیگر متغیرهاي از بسیاري و تجهیزات گیري

 تست یک نام با تست، این.انجام میشود تست تکرارپذیري از
 یک با را فیلتر براي) Beta (ß امتیاز یک گذر، چند فیلتر
 یک مثال، عنوان به. دهد می دست به خاص میکرون اندازه
 10ورودي به فیلتر  هذر 75 از ذرهß10 = 75  ،74 فیلتر

 .کند می فیلتر میکرونی را
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که  است، کننده ناامید وجود این با اما است، درك قابل این
 آزمون در که همانطور عملیاتی زمینه در همیشه فیلترها

 مربوط مسائل. عمل نمی کنند دنده می نشان آزمایشگاهی
 پالس هاي جریان: از عبارتند فیلتر ضعیف عملکرد به

 هاي نقص و اندازي راه زمان آلودگی جریان، شدت،دار
 .هیدرولیک سیستم در کلی طراحی

 می آزمایش ثابت جریان شرایط تحت فیلترها آزمایشگاه، در
 تواند می واقعیهاي کاربرد پالس داردر  جریان. شوند

 دلیل، همین به. دهد کاهش توجهی قابل طور به را عملکرد
 مدار، طراحی در فیلتر یک نصب هنگام در شود می توصیه

 ).5 شکل( پالس دار اجتناب گردد. جریان شرایط از

 
 پالسی جریان شرایط و ثابت جریان مقایسه 5شکل 

 بلکه د،کن تغییر پالس دار جریانبا  تواند می تنها نه کارآیی
 باعث تواند می همچنین کاغذ فیلتر مختلف پیکربندیهاي 

 به. شود افتراقی فشار افزایش اثر در راندمانهاي متفاوت
 درجه که دهد می نشان را فیلتر دو 6 شکل مثال، عنوان

 و حداکثر تفاوت اما) راندمان متوسط( دارند مشابه میکرونی
 متفاوتظرفیت  نتیجه، در و ،را داشته وري بهره حداقل

 را اضمحالل فیلتر نمودار نهایی نقطه. (غبار را دارند نگهداري
 خوب طراحی نتیجه مؤثر فیلتراسیون.) دهد می نشان

 .است کیفیتبا   و استفاده از فیلتر سیستم

 
 دیفرانسیل فشار برابر در کارایی. 6 شکل

 

 آلودگی سطوح کنترل

 بسیاري عوامل ازمتاثر  سیستم یک در آلودگی سطوح
 اندازي راه زماندر روغن در آالینده مقدار مانند هستند،
 هاي سیستم اکثر براي. غیره و آلودگی ورودي نرخ ،سیستم

کم هزینه تر ازتصفیه و  آلودگی وروداز پیشگیري هیدرولیک،
 طراحی یابی عیب آلودگی، کنترل براي. فیلتراسیون میباشد 

 چندبه  اینجا در. داشت خواهد چشمگیر نتایجی سیستم
 :اشاره میگردد یابی عیب راهنمایی

 )Breathersمحلهاي تنفس(

 سیستم هاي گیرنده نفس از بسیاري که است تاسفمایه 
 حالت بهترین در یا لوله یا باز پوشش یک شامل هیدرولیکی

. است داخل در مناسب فیلتر بدون پرکننده ککاله یک
 سیستم یک دهیچگونه هواي فیلتر نشده اي نباید وار

 مخازن برايجایی که امکان دارد  هر در.شود هیدرولیک
 يهوا کنند؛ نصب مناسب هوایی فیلترهاي باید روغن

 می حمل با خود را ها آالینده از توجهی قابل مقدار محیطی
 Beta مطلق کارایی با ،کیفیت با تنفسی فیلتر یک.کند

10μm (c) = 75 مناسب شرایط اکثر براي ، بهتر یا 
 جذب در معمول طور به 10μm کیفیت با مایع فیلتر.باشد
 فیلتراسیون هاي برنامه در کاربرد هنگام در غبار ریز ذرات

 فیلترهاي تنفسی مرطوب، شرایط در. بود خواهد کارآمد هوا
 ).کن خشک(کنند را نیز جذب آب باید
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  ذخیره مخازن

 یا و آب هر که ددا خواهد اطمینان خوب مخزنیک  طراحی
 مخزن پایه در و کوچک منطقه یک به خاكیا سنگینغبار

. شود تخلیه اي دوره صورت به تواند می که ،فرو مینشیند
 تخریب و ها باکتري رشد به منجر روغن در موجود آب

 .شود می شیمیایی

است از طرفین آنها ذخیره شوند تا بهتر بشکه هاي روغن
کار  این. سوراخ ورودي آنها در معرض آلودگی کمتري باشند

 از بشکه داخل به رطوبت نفوذیا روي بشکه آب ایستادن از
 طراحی.کند می جلوگیري دما تغییرات از ناشی تنفس طریق
 هاي سوپاپ ، کننده پخش برگشتی خطوط خوب، مخزن
 سنگین، ذرات تخلیه ته نشینی و براي کافی وحجم کافی

 طور به باید روغن.کند می فراهم را هوا نفوذ هرگونه و آب
 درازمدت تخریب از جلوگیري براي یا شود بازیافت منظم

 خارج و داخل به باید روغن مطلوب، حالت در.شود استفاده
 مناسب فیلتر صافی و کامل فیلتر البته،.شود فیلتر مخزن از

 اما. کند می انگیز شگفت کاري هیدرولیکی سیستم براي
 به تنها توان نمی ،باالي تمیزي سطوح به دستیابی براي

 بحث مقاله این در که همانطور.بود متکی فیلتر کارایی درجه
 سیستم یکپارچگی توانند می دیگر عامل چندین است، شده

 یک طراحی و مناسب مدیریت. دهند قرار تاثیر تحت را
 حل جهت در طوالنی مسیري ،قابل اطمینان سیستم

 یمتفاوت ی شرایطوضعیت هر. باشد می روغن آلوده مشکالت
 ،يتمیز سطح نیازهاي و ها محیط هوایی، و آب شرایط دارد

 یک حال، این با. گیرد قرار توجه مورد باید و بوده متفاوت
بوده و  ها سیستم دقیق تشخیص به قادر خوب  کننده توزیع

 فیلتر موقعیت و فیلتر نوع ، فیلتر خوب انتخاب قادر به
 .باشد کاربردي می هر براي مناسب
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    ناصر ذاکري

 کارشناس تحقیق و توسعه                                                                                                                                              

 موفق نظام پیشنهادات در سازمانهااجراي 

   

فضاي مناسبی است براي شکوفا کردن و بهره  اتپیشنهادنظام 
گرفتن از اندیشه و تجربه کارکنان سازمان و افزایش دامنه تعلق 
و دلبستگی آنان به بهتر کردن و گسترده کردن خدمات و با 
ایجاد فضایی آزاد و سالم براي طرح و نقد اندیشه، وسعت دادن 

درست  ، از راهرکنانآگاهی ها و توانایی هاي کا به دامنه
 باشد. می

مقاله عوامل موثر در اجراي موفق نظام  بخش از در این
در  اتعوامل نابودکننده نظام پیشنهاد پیشنهادات و همچنین

 بررسی خواهد شد. سطح سازمانی 

 باشد: شامل موارد ذیل می اتاهداف نظام پیشنهادمهمترین 

تالش در حفظ و باالبردن حرمت و ارزش وجود کسانی که  -1
می  بار سنگین چرخاندن امور یک سازمان را بر عهده دارند و

خود موجبات آسایش و  کوشند تا با ایفاي وظیفه هاي قانونی
 .را فراهم آورند دیگرانخوشنودي 

پدید آوردن فضاي مناسب براي شکوفا کردن و بهره گرفتن  -2
از اندیشه و تجربه کارکنان از طریق افزایش دامنه تعلق و 

 به سازمانوابستگی 

فراهم کردن فضاي مناسب براي مسئولیت پذیري افراد و  -3
آشکارکردن توانمندي هاي آنان به منظور ارائه خدمات اثر 

 بخش

ابداع و نو گرایی  ،د فضاي مناسب براي رشد و شکوفاییایجا -4
 با سازمان کارکناندر مشارکت 

 ایجاد احساس نیاز به تغییر در جهت بهبود امور -5

 در سطح ملی پیشنهاداتنظام مشکالت 

در کشور  پیشنهاداتسال اجراي نظام  20علیرغم اینکه حدود 
فرگیر شده است، کماکان مشکالتی در زمینه وجود دارد که در 
سطح ملی حل نشده باقی مانده است. به منظور نیل به اهداف 
واالي نظام پیشنهادات که در بسیاري از کشورهاي توسعه یافته 

ه آغاز پیشرفت هاي زیادي شده است، الزم است با عزم نقط
جدي بر طرف گردد. برخی از مشکالت ملی نظام پیشنهادات 

 باشد.  به شرح ذیل می

جهت ارتقاء و نهادینه نمودن  :فقدان متولی برنامه ریزي -1
در سطح ملی علیرغم اینکه طبق مصوبه  پیشنهاداتنظام 

و برنامه ریزي کشور، در  شوراي عالی اداري، سازمان مدیریت
، این زمینه براي سازمانهاي دولتی بایستی اقدام نمایند

متاسفانه با ابالغ چند بخشنامه و دادن چند امتیاز در ارزیابی 
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، پیشنهاداتعملکرد دستگاه ها و مدیران و کارکنان براي نظام 
 . اکتفا شده است

 :عدم اجراي کار توسط مشاورین خبره و مجرب -2

تعدادي مشاور توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی  بر اساس 
 و خبره مجریان اساتید، بین از اداري عالی شوراي مصوبه
 مصاحبه امتحان، و ماهه 5/4 دوره طی از پس و انتخاب مجرب
 می صادر آنها براي دولتی، دستگاههاي در مشاوره گواهی
 به توجه بدون مدیران از بسیاري سازمانها اکثر در گردد. 
ها و لزوم بستر سازي فرهنگی و آموزشی  حساسیت و ظرافت

براي کل کارکنان عدم سپردن نظام به دست مشاورین خبره 
آگاه نیستند که این خود یکی از آسیب هاي بزرگ نظام 

  .است پیشنهادات

 

 نظام کمیته دبیر عدم وجود پست سازمانی -3

موفق این نظام ، براي اجراي با توجه به اینکه :پیشنهادات
، دبیر کمیته بطور تمام وقت و با داشتن انگیزه قوي ، یستیبا

فعالیت شبانه روزي داشته باشد ، متأسفانه در سازمانها ، 
افرادي را بعنوان دبیر مشخص می نمایند که کار اصلی و پست 
آنها غیر از دبیري است و مشغله کاري زیاد فرصت کمتري 

ذا پیشنهاد می گردد براي سازمانهائی ل  براي دبیران ایجاد کند،
که بیش از یکصد نفر پرسنل دارد ارائه یک پست سازمانی براي 

 100-50دبیر نظام در نظر گرفته شود و با اضافه شدن هر 
کارمند یک نفر به پرسنل دبیرخانه اضافه و در پستهاي 

 سازمانی گنجانده شود. 

 :ارباب رجوععدم توجه به پیشنهاد هاي مشتریان و  -4

متأسفانه در بعضی از سازمانها و شرکتها و ادارات ، ارائه 
را محدود به کارکنان اداره یا کارگران شرکت نموده  پیشنهادات

می          اند، در صورتیکه، مشتریان بویژه ارباب رجوع ادارات
توانند نقش بسیار مؤثري در ارائه پیشنهاد، و حل مشکالت 

ند. زیرا بسیاري از روش ها در سازمانها، که سازمانها داشته باش
از دید کارکنان عادي شده، از دید ارباب رجوع که مشکل را در 

 .شود ارائه حل راه عنوان به تواند می  عمل احساس می کند،

 :کیفی هاي پیشنهاد به مناسب پاداش عدم پرداخت  -5

ی کیفی ، قابل پیشنهاداتبا عنایت به اینکه سود حاصل از 
ی پیشنهاداتمحاسبه نیست و دراز مدت جواب می دهد ، مثل 

که باعث افزایش روحیه یا رضایتمندي، یا کاهش استرس 
کارکنان می شود و بایستی با امتیاز دهی ، پاداش اینگونه 

مشخص شود که در سازمانهاي دولتی و خدماتی  پیشنهادات
ذا سطوح امتیازات یا ل از این نوع است. پیشنهاداتنیز بیشتر 

ی کیفی ، خیلی پائین و نازل پیشنهاداتپاداش ها در بسیاري از 
پیشنهاد  ، که گاهی اوقات، نه تنها باعث ایجاد انگیزه دراست

، بلکه اثر منفی و تخریب و تحقیر دهنده و دیگران نمی شود
 دارد.

در بسیاري از شرکت ها محدود نمودن سقف پاداش ها  -6
براي پاداش ها سقف تعیین می نمایند که چون ، و سازمانها

جاد انگیزه در ارائه پیشنهاد وقتی پاداش وسیله اي بعنوان ای
، محدود کردن و تعیین سقف براي آن نمی تواند چندان است

  ایجاد انگیزه نماید.

فقدان انگیزه کافی در بین مدیران کشور براي اجراي  -7

اینکه نقش حمایتی با توجه به  پیشنهاداتبهینه نظام 
 و باال بسیار پیشنهادات  مدیران ارشد سازمانها در موفقیت نظام

 مدیران انگیزه افزایش براي است% 90 باالي نگارنده اعتقاد به
نها، سازما رؤساي استانداران، وزیران، سطوح از نظام ارشد

ادارات تا مدیران پایه و نیز تبدیل مدیران میانه از عامل 
 طراحی ابتکاري فرمول سه ، کننده  عامل تسریع بازدارنده به
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 را کشور مدیران چگونه. آید می پی در آن توضیحات که شده
 به پیشنهادات نظام ارتقاء براي تشویقی و سازنده رقابت یک در

 . نمائیم ترغیب مسابقه

 :پیشنهاداتوامل مؤثر در موفقیت نظام ع

برخی  شرکتها در داخل کشور به موفقیت چشمگیري در 
زمینه اجراي نظام پیشنهادات رسیده و به نتایج قابل مالحظه 
اي از نظر مالی و سازمانی دست یافته اند. چنانچه در همایش 

شود، شاهد  ملی نظام پیشنهادات که بطور ساالنه برگزار می
مبارکه اصفهان، ارائه نتایج پیشرفت شرکتهاي پیشرو نظیر فولد 

پاالیشگاه تهران، شرکت مپنا و ... در زمینه نظام پیشنهادات 
هستیم. بطور کلی عامل اصلی موفقیت نظام پیشنهادات ایجاد 

جهت جذب ایده هاي خالقانه بستر فرهنگی مناسب به منظور 
. اگر عناصر فرهنگی در سازمان بخواهد باشد.  می کارکنان

کارکنان باشد الزم است تمامی  پذیراي تصمیم سازیهاي خالق
رده هاي سازمان اصالحات فرهنگی را با تمام وجود احساس و 
ادراك نمایند. زیرا فرهنگ سازمان تعیین کننده رفتار کارکنان 

بخشی کار آنان در راستاي اهداف سازمانی  و در نهایت اثر
است. بدیهی است هرگونه تحول و تغییر بدون اصالح فرهنگ 

 . جر به نوآوري و پویائی سازمان نخواهد شدسازمانی من

برخی عوامل که در ایجاد بستر فرهنگی مناسب تاثیر زیادي 
 باشد: دارد، به شرح ذیل می

 پشتیبانی جدي مدیریت ارشد -1

مهمترین عامل موفقیت اجراي   پیشنهاداتپشتیبانی از نظام 
مدیریت ارشد   همانا، پشتیبانی جدي و مداوم پیشنهاداتنظام 

 % در موفقیت آن تأثیر دارد.90که بیش از   از آن می باشد.

وجود و یا امکان به وجود آمدن انگیزه و تعهد در  -2

 کارکنان

براي ایجاد بهبود کار مستمر در سازمان ، کارکنان با داشتن  
هر روز شروع به کار می کنند و  انگیزه و روحیه کمال جویی 

 را بهتر از دیروز می نمایند. روش هاي کاري سازمان

ثبات مدیریت تا قبل از نهادینه شدن نظام  -3

  پیشنهادات

 ، چون مهمترین عامل پیشنهاداتدر شروع اجراي نظام 
می باشد، الزم است تا موفقیت ، پشتیبانی مدیریت ارشد 

شدن نظام و حمایت همه جانبه کارکنان از طرح ،  نهادینه
زیرا در تحقیقات به عمل آمده از  نکند.مدیریت سازمان تغییر 

واحد هایی که طرح اجرا شده و قبل از نهادینه شدن، مدیریت 
 ارشد تغییر یافته کار و اجراي طرح نیز متوقف گردیده است.

گماردن دبیر اجرایی تمام وقت ، عالقمند ، فعال و  -4

 با حسن شهرت و خوش برخورد کارآمد و

به منزله زنجیر ارتباط مدیریت با  پیشنهاداتدبیر نظام  
کارکنان سازمان است و این دبیر وظایف مهمی دارد که از 
جمله آنها تشویق و ترغیب کارکنان به ارائه پیشنهاد ، پیگیري 

و همچنین پرداخت به موقع  پیشنهاداتدر اجراي به موقع 
آسیب ها  پیشنهاداتپاداش ها می باشد که در قسمت ارائه 

 وضیح داده شده است.این مورد ت

قرار دادن تشکیالت دبیرخانه و مجري نظام  -5

 یریت ارشد در نمودار سازمانی دزیر نظر م پیشنهادات

اینکه تشکیالت مزبور زیرنظر مدیریت ارشد باشد ، امري 
به اطالع مدیریت برسد  پیشنهاداتضروري است ، زیرا بایستی 

 مستقیم با مدیریت در ارتباط باشد.  و براي اجراي آنها به طور

برگزاري همایش هاي توجیهی براي مدیران و  -6

 کارکنان 
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برخی از سازمانها بدون توجیه کارکنان و مدیران فقط با یک 
بخشنامه یا اطالعیه قصد اجراي نظام پیشنهاد ها را در سازمان 
خود دارند لذا می بایستی با برقراري همایش ها و دوره هاي 

توجیه گردد. و  پیشنهاداتزشی چگونگی اجراي نظام آمو
آموزش و بستر سازي فرهنگی توسط مشاور خبره و مجرب از 

 اهمیت باالئی برخوردار است.

 

 انجام تبلیغات مناسب -7

کارکنان باید همواره از چگونگی اجراي طرح اطالع داشته  
باشند و براي دستیابی به چنین موفقیتی باید از راه هاي 

با استفاده از ابزارهاي تبلیغاتی همراه با آگاهی هاي   مختلف
 .م انگیزه در کارکنان به وجود آیدالز

 

 ایجاد روابط انسانی مناسب میان مدیران و کارکنان -8

هر چه روابط انسانی بین کارکنان ومدیریت ، صمیمی تر و تا  
از دوستانه تر باشد، نشانه حمایت بیشتر  اندازه اي غیر رسمی و

که مدیریت سبک دستوري  نظام است و ثابت شده است
 ) موفق نخواهد بود. (استبدادي

ت و ابرقراري جریان صحیح و منطقی تبادل اطالع -9

 گفت و گو میان کارکنان سازمان

کارکنان سازمان با همبستگی و تفاهم بین خود و تبادل  
اطالعاتی در سازمان ، می توانند به راحتی نیازهاي اطالعاتی 
خود را تأمین کنند و این امر موجب افزایش دانش عمومی و 
جمعی و توسعه بیشتر سازمان گردیده و در نهایت موفقیت 

 را به همراه خواهد داشت.  پیشنهاداتنظام 

 جود اهداف سازمانی کامالً مشخص و روشنو -10

اصوالً هر سازمانی باید برنامه ریزي استراتژیک هدفمند داشته  
باشد و این اهداف با برنامه زمانی، عجین باشد. در نتیجه 
کارکنان با آگاهی از اهداف سازمانی و زمان بندي آنها با ارائه 

کمک ، به سازمان  پیشنهاداتطرح و نظر مناسب نسبت به 
 شایانی خواهند کرد.

تعیین میزان کار و فعالیتی که یک فرد در سازمان  -11

 انجام می دهد

بهینه کردن امور سازمان  پیشنهاداتچون یکی از اهداف نظام  
 پیشنهاداتاست ، لذا بهتر است کار هر فرد معین شود تا روش 

 ، مبنایی براي مقایسه کار افراد باشد.

ت سازمان هاي موفق و مشاورین استفاده از تجربیا -12

 خبره 

نظر به اینکه این نظام در بعضی سازمانها به اجرا در آمده و 
تجربیات ارزشمندي توسط مجریان توسط مجریان این نظام و 
مشاورین به دست آمده است ، این تجربیات در سرعت 
بخشیدن و موفقیت اجراي طرح می توانند بسیار مؤثر باشند . 

بسیار  پیشنهاداتان فکر می کنند اجراي نظام بعضی از مدیر
نکات ظریفی  پیشنهاداتساده است در حالی که اجراي نظام 

، که عدم رعایت آنها مدت اجراي طرح را به تعویق می دارد
اندازد اجراي این طرح در سازمانها بستگی به سبک مدیریت، 
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نمودار سازمانی ؛ نوع سازمان؛ پراکندگی محل ها ؛ تعداد 
پرسنل؛ تنوع و ظرافت خاص دارد که براي هر حالتی یک آیین 
نامه و روش کار متناسب با وضع سازمان بایستی توسط مشاور 

 خبره تهیه گردد.

 

 گرفتن پیشنهاد از مشتري و ارباب رجوع -13

در کنار کارکنان ، مشتریانی می توانند با پیشنهاد هاي مناسب 
عمده و مؤثري ایفا زمان نقش در بهبود فعالیت هاي یک سا

. به ویژه در مؤسسات دولتی که عمده پیشنهادات کیفی کنند
است در صورت ایجاد انگیزه و رغبت در ارباب رجوع می توانند 

 .هادات مفید و مؤثري ارائه نمایندپیشن

 باید به صورت دقیق کارشناسی شود  پیشنهادات -14

توسط پیشنهاد  پیشنهاداتاز عوامل مهم در تداوم ارائه 
. می باشد پیشنهادات، بررسی دقیق و کارشناسانه دهندگان

ی پیشنهاداتپیشنهاد دهندگان باید نسبت به علت رد یا قبول 
. عملی و اقتصادي توجیه کامل گردندخود از نظر فنی ؛ علمی ؛ 

سازمان در صورتی که کارشناس خبره داخلی ندارند می توانند 
زمان استفاده نمایند کارشناس می از کارشناسان خارج از سا

؛ نظر خود را مبنی بر رد یا  پیشنهاداتبایست با بررسی دقیق 
قبول پیشنهاد به صورت کتبی و از طریق دبیر نظام به پیشنهاد 
دهنده اعالم نماید تا پیشنهاددهندگان از رد یا قبول پیشنهاد 

هاي با این روش همکاري آنها در ارائه پیشنهاد   مطلع گردند.
بعدي کاملتر و بی عیب خواهد بود. بایستی با پیشنهاد 
کنندگان برخوردي مثبت همراه با احترام و تشکر شود حتی 
اگر پیشنهاد مفید نباشد ، چون برخورد صحیح مقدمه ارائه 

 ی تکمیلی و یا مفید بهتر خواهد بود. پیشنهادات

توسط کمیته هاي  پیشنهاداتبررسی به موقع  -15

 ده بررسی کنن

پیشنهاد دهندگان انتظار دارند که به سرعت تکلیف 
. در نتیجه مدت زمان بین یک هفته ن روشن شودپیشنهاداتشا

، زمان مناسبی باشد که کمیته مزبورتا ده روز می تواند 
را بررسی و اعالم نظر کند . بایستی مراحل اجرا و  پیشنهادات

. به گنجانده شودیین نامه توسط مشاور زمان هر مرحله در آ
دلیل اینکه پیشنهاد دهنده معموالً تا نتایج پیشنهاد خود را 

 دریافت نکنند پیشنهاد جدیدي را ارائه نمی نمایند.

یکی از تصویب شده  پیشنهادات  ي به موقعاجرا -16
. شنهاد اجراي به موقع پیشنهاد استانگیزه هاي تداوم ارائه پی

پیشنهاد دهنده با مشاهده به اجرا درآمدن پیشنهادش در 
سازمان، به وجد آمده و آگاهی همکارانش از این موضوع ، باعث 

 افتخار و سربلندي او می شود.

پرداخت به موقع پرداخت به موقع و عادالنه پاداشها  -17
پاداشها و همچنین متناسب بودن آن با نوع پیشنهاد ، نقش 

دارد . بعد از گذشت  پیشنهاداتیت طرح نظام مؤثري در موفق
کسانی که مشمول پرداخت  پیشنهاداتمدتی از اجراي نظام 

پاداش گردیده اند معموالً میزان پاداش خود را با توجه به اثرات 
پیشنهادشان با سایر همکاران مقایسه می کنند . در صورتی که 

 ،پاداش هاي پرداخت شده توجیه نشوند در مورد میزان
  احساس تبعیض نموده و موجب دلسردي آنها خواهد شد.

 : پیشنهاداتموانع اجراي نظام 

تشخیص و تعیین چالشها و موانع فرا راه نظام مشارکت و موارد 
، براي پیشنهادات آسیب زننده به اجراي صحیح و فراگیر نظام 

بعد از  افزایش استفاده از مزایاي آن الزم به نظر می رسد.
مدیریت ارشد سازمان به اجراي پیشنهادات و شروع به اعتقاد 

آسیبها و چالشهاي متعددي  ،اجراي آن عموماً نظام پیشنهادات
نهادات بر شمرده شده که می توان آنها را چنین  م پیشبراي نظا

 طبقه بندي نمود:

معموالً مدیران و  پرستانعدم اعتقاد مدیران و سر -1
به مدیریت مشارکتی و اینکه پرستان به دلیل عدم اعتقاد سر

مشارکت اختیارات آنها را محدود می کند و براساس ذهنیت 
۳۲ 

        96 شهریور 6  شماره نخست سال                                            توسعه و تحقیق علمی نشریه     



 سازمانها در پیشنهادات نظام موفق اجراي                                                                                                                                           
 

خو د عمدتاً در مقابل نظام موضع گیري کرده و از تغییر، 
 واهمه دارند.  ترس

تمامی  پیشنهاداتدر شکل ایده آل نظام موانع کارکنان  -2
کارکنان بایستی مشارکت داشته باشند و به نوعی از 

مادي و معنوي این مشارکت بهره مند گردند تا   منافع
پشتیبانی از آن اجراي آن در سازمان نهادینه گردد که این 
مشارکت موجب می شود هر گونه مانعی براي اجراي آن 
برطرف گردد که اگر کارکنان حس کنند نظام منافعی ندارد یا 
آنکه منافع قبلی آنان به خطر می افتد و مانع اجراي طرح می 

در شرکت رادیاتور ایران روش موفقی را در نحوه   دند.گر
پرداخت پاداش اعمال نموده اند که چنین مشکلی در آن بروز 

پاداشهاي مصوب را به   %40نکرده است . این شرکت 
% بقیه را در 60پیشنهادات طرح پرداخت نمود و 

عمومی کارکنان می نماید  و صرف رفاه   جمع آوري  صندوقی
موجب گردیده پشتیبانی عمومی حتی از ناحیه  که این امر

 کسانی که قدرت ارائه پیشنهاد نداشتند را کسب نماید.

توسط  پیشنهاداتدر قبول و رد  موانع کارشناسی -3
به عمل آید زیرا اگر پیشنهادات   دقت الزم کارشناسان بایستی 

داده نشود و مورد بی   بی دلیل رد شوند و یا بی علت پاسخ
 .خود در شکست نظام نقش مهمی دارد گیرد  رارتوجهی ق

ی قابل اجرا به علت عدم پیشنهاداتبسیاري از موانع مالی  -4
امکان تخصیصی بودجه بخصوص در سازمانهاي دولتی به اجرا 

منافع  پیشنهاداتو به دلیل آنکه بسیاري از   در نمی آید
سازمان را به دنبال آن جامعه و ملی را به دنبال داشته الزم 

 .مور جهت اعتبارات کافی ایجاد شوداست تسهیل در ا

به عنوان مشارکت فکري  پیشنهاداتنظام موانع فرهنگی  -5
کارکنان با مدیریت نیاز به فضاي فرهنگی مناسبی براي دوام 

اطالع  ،بستر سازيیران در این زمینه جهت دارد که نقش مد
رکت در سازمان بسیار و آگاهی کارکنان در ایجاد مشا رسانی 

 .مهم می باشد

 راهکارهایی براي غلبه بر چالشها :

 

 
 پیشنهادات براي غلبه بر چالشها و موانع فراوري استقرار نظام

نیز راهکارهاي متعددي ارائه شده اند که با مرور مبانی نظري 
زیر گروه بندي  مرتبط ، می توان این راهکارها را در سه بخش

 :نمود

تشویق کارکنان و مدیران  : مدت کوتاه راهکارهاي الف )
مشارکت جو / تشکیل جلسات توجیهی / اجراي دوره هاي 
آموزشی / تشویق کارهاي گروهی / تقدیر از پیشنهادات برتر / 
تقویت اطالع رسانی / مذاکره حضوري دبیر با کارکنان / 

 پرداخت هرچه سریعتر پاداش

تقویت کار گروهی / حذف  : مدت میان راهکارهاي ب )
ن تک محور / تقویت حمایت مدیریت عالی شرکت از کار مدیرا

گروهی / برگزاري جشنهاي ساالنه جمعی / اصالح آیین نامه / 
توسعه منابع اعتباري ومالی / ارتقاي کیفیت جلسات کمیته 

/ برگزاري جلسات طوفان فکري / چرخش  نهاداتم پیشنظا
کاري کارکنان / سرعت بخشیدن به فرآیند بررسی ، ارزیابی و 
انتخاب پیشنهادات / تشکیل کمیته هاي کارشناسی توانمند / 
قرار دادن فضاي اداري ، ابزار ، اطالعات ، مستندات و سایر 
امکانات در اختیار پیشنهاد دهندگان / تعامل مناسب دبیر و 

 بخش هاي دیگر سازمان بیرخانه نظام پیشنهادات باد

لحاظ مشارکت در خط مشی ،  : مدت بلند راهکارهاي ج)
مأموریت و استراتژي سازمان / زمینه سازي فرهنگی / استفاده 
از متخصصان و مشاوران / ایجاد ساختار سازمانی رسمی براي 

/ تصویب قوانین مناسب / مناسب سازي سبک  نهاداتم پیشنظا
مدیریت / تهیه برنامه جامع براي ارزیابی نظام / گسترش نظام 
پیشنهادات به پیمانکاران ، مشتریان و خانواده هاي کارکنان / 
توجه به مکانیسم هاي توسعه انسانی / کاهش فاصله مدیران و 
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شغلی  کارکنان / ایجاد حس تعلق سازمانی کارکنان و رضایت
 آنان

به عنوان یکی  نهاداتم پیشاستقرار و اجراي نظا ري:تیجه گین
از نظام هاي مدیریتی مدتی است در کشور رایج شده است. اما 
آنچه مهم است اجراي صحیح و اساسی آن است که متاسفاته 

آنچه  درصد سازمان ها این مهم محقق نمی شود. 90در 
ابزاري بسیار مهم و کاربردي  نهاداتم پیشمشخص است نظا

است، اما استفاده آن در سازمان هاي ایرانی داراي مشکالت 
بسیاري است که وجهه آن را در بسیاري از سازمان ها خراب 

 کرده است. 

م اهمیت فرهنگ سازي در رفع موانع ذکر شده و موفقیت نظا
در هر سازمان موضوعی غیر قابل انکار می باشد  نهاداتپیش

که به جرأت می توان گفت سازمانهایی که هنگام  بطوري
و در مراحل ابتدایی این اهمیت را  نهاداتم پیشاجراي نظا

درك ننموده و مقوله فرهنگ سازي را جدي تلقی نمی نمایند 
به جایی نخواهند برد و از ایده هاي خالقانه  بی شک راهی

کی از پایه هاي یفرهنگ سازي،  .کارکنان محروم می مانند
و مقوله اي بسیار پیچیده می باشد که  نهاداتم پیشصلی نظاا

اجراي صحیح آن مستلزم بررسی و مطالعه ساختار سازمان و 
 .روحیات کارکنان بوده و می بایست بصورت مستمر انجام شود

کی از اقدامات مهمی که سازمان ها در این راستا انجام دهند، ی
و اجراي آن است که شناسایی نقاط مشکل دار در زمینه اسقرار 

پس از شناسایی این نقاط ، با بررسی کارشناسی نقاط مذکور، 
م آنها را مرتفع نموده تا انشاء ا.. در آینده ي نزدیک شاهد نظا

نه نمایشی) در سازمان هاي  ی موفق و کاربردي (ونهاداتپیش
سال از  15ایرانی باشیم، چیزي که پس از گذشت حدود 

در بسیاري از سازمان ها هنوز به حد  استقرار آن در ایران ،
ممکن است که موارد ذکر شده در . مطلوب نرسیده است

تحقیق براي برخی صاحب نظران تازگی نداشته باشد ، اما مهم 
آنست که هر سازمان با گوشت و پوست خود مشکالت اجراي 

را شناسایی نموده و در پی برطرف نمودن آنها  پیشنهادات نظام
ی موفق و کارا ، فقط و فقط به پیشنهادات ن نظامداشت .بر آید

از یکطرف  نهاداتم پیشپیگیري مستمر اعضاء دبیرخانه ي نظا
و مشارکت مدیران سازمان از طرف دیگر وابسته است که تا این 

وقت محقق نخواهد  دوگام برداشته نشود، گام هاي بعدي هیچ
 .شد

 93تا  90در شرکت نفت پارس، نظام پیشنهادات طی سالهاي 
اجرا گردید که در مقاله آتی نتیاج و مشکالت مربوطه مورد 

 بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
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   سحر وهاب زاده
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 CVT هاي گیربکس

 500 داوینچی لئوناردو که)  CVT(  پیوسته قدرت انتقال
 حاضر حال در و داشت سر در را اش اندیشه پیش سال
 گرفته خودروها از بعضی در را اتوماتیک قدرت انتقال جاي
 .است

CVT یا Continuously Variable Transmission 
 در CVT اولین. است متغیر قدرت انتقال سیستم معنی به

 در گیربکس نوع این تکنولوژي. رسید ثبت به 1986 سال
 که آنجا تا است داشته چشمگیري پیشرفت اخیر سالهاي
 جنرال جمله از خودروسازي کارخانه چندین امروزه

 در تکنولوژي این از نیسان و هوندا آئودي، موتورز،
 تحقیقات برنامه و اند کرده استفاده خود جدید خودروهاي

 در گیربکس نوع این بازده بهبود براي هم را اي گسترده
 .دارند کار دستور

 گیربکس سیستم از نسخه اولین موتور، نیسان شرکت
 ژاپن، بازار به 1992 مارس در را) (CVT متصل متغیر

 قابل هاي پیشرفت نیسان بعد، به زمان آن از. کرد معرفی
 داد را اجازه این او به که کرد، CVT تکنولوژي در توجهی

 موتورها باالي گشتاور در استفاده در سیستم این از که
 . کند استفاده

 نامحدود دنده نسبت با دنده تغییر اجازه CVT گیربکس
 دهد، می گسستگی بدون را دنده پایینترین و باالترین بین
 دنیایی  آن کنید،در توجه اتوماتیک دنده جعبـه بـه اگـر

 را کنترل هاي دستگاه و ها کالچ ها، ها،ترمز دنده چرخ از
 دارند اساسی جزء سه فقط ها CVT بیشتر.  دید خواهید

 الستیکی یا فلزي محکم تسمه یک ●

 )ورودي( محرك متغییر پولی یک ●

 )متحرك( خروجی پولی یک ●

 ها حسگر و ها ریزپردازنده از مختلفی انواع ها CVT بعالوه
 داده توضیح باال در که جزءي سه اما باشند می دارا را

 ي اجازه سیستم این به که اند اصلی اجـزاي انـد شـده
 .دهند می کار

 

 CVTگیربکس در ها پولی نقش

 در رو که درجه 20 راس زاویه با مخروط دو از پولی هر
 در اي تسمه است، شده تشکیل دارند قرار یکدیگر روي
 قدرت انتقال وظیفه که دارد قرار مخروط دو بین شیار
 .دارد را شده مشخص دنده اساس بر پولی دو بین
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 هایی تسمه از الستیکی، هاي تسمه از استفاده صورت در
 افزایش که شود می استفاده شکل V مقطع سطح با

 دو وقتی. شد خواهد سبب را تسمه و پولی بین اصطکاك
 بیشتر پولی عرض یعنی – بگیرند فاصله هم از مخروط

 تسمه شعاع و رود می یینتر پا شکاف در تسمه – شود
 دو وقتی اما. یابد می کاهش نیز پولی دور شده حلقه

 پولی عرض یعنی – شوند می نزدیک هم به مخروط
 تسمه شعاع و رفته باالتر شکاف در تسمه – یابد کاهش
 .یابد می افزایش پولی، دور شده حلقه

 نیروي یا هیدرولیکی فشار از تواند می CVT گیربکس
 نیروي تولید منظور به فنر کشش یا و مرکز از گریز

 .بگیرد بهره پولی نیمه دو تنظیم براي موردنیاز

 یکدیگر به نسبت را خود عرض پولی دو که زمانی
 حاصل مختلف دنده نسبت نهایت بی دهند، تغییرمی
 مابین؛ هاي نسبت همه شامل و زیاد به کم از میشود؛

 در و کم محرك پولی در تسمه شعاع وقتی مثال براي
 خروجی پولی دوران سرعت باشد، زیاد خروجی پولی

 وقتی و میکند ایجاد را پایینتري دنده که یابد می کاهش
 کم خروجی پولی در و زیاد محرك پولی در تسمه شعاع
 دنده و یابد می افزایش خروجی پولی دوران سرعت باشد،

 بی CVT  یک تئوري در بنابراین. کند می ایجاد را باالتري
 با و زمانی هر در میتواند و شود می شامل را دنده نهایت

 .کند کار موتوري دور هر

 یک به را آنها ها CVT گسستگی بدون و ساده طبیعت
 و ها ماشین تمام براي آل ایده قدرت انتقال سیستم

  ها CVTاست، کرده ها،تبدیل خـودرو فقـط وسایل،نه
 می بکار ها مته و قدرتی هاي ابزار در زیادي سالهاي

 از اعم مختلفـی نقلیـه وسایل در آنها از رفتند،همچنین
 موتوري هاي اسکوتر و رو برف هاي ماشین و ها تراکتور
 قدرت انتقـال هاي سیسـتم این تمام شود،در می استفاده

 می که شود می استفاده فشرده الستیک با هایی تسمه از

 هدر باعث نتیجه در و بخورد سر یا شده کشیده تواند
 .شود کارایی کاهش و انـرژي رفـتن

 هاي تسمه توسعه و طراحی ها، پیشرفت مهمترین از یکی
 12 یا 9 از عموما پذیر انعطاف هاي تسمه این. است فلزي

 مقاوم بسیار شکل پاپیونی فلزي هاي تکه که فوالدي نوار
 هاي تسمه. است شده ساخته دارد، می نگه هم کنار را

 اجازه CVT به که بادوامند بسیار و نمیخورند سر فلزي
 از تر آرام ضمن در دهند، می را بیشتري گشتاور انتقال
 هست نیز الستیکی هاي تسمه

 CVTگیربکس از استفاده مزایاي

 به نسبت درصد 20 میزان به سوخت مصرف کاهش -
 .معمولی اتوماتیک هاي گیربکس

 با قیاس در بهتر دینامیکی عملکرد و کارآیی -
 قدرت روان انتقال دلیل به معمولی؛ اتوماتیک گیربکسهاي

 .خودرو حرکت روند در گسستگی بدون موتور

 شتابگیري باعث میتواند همچنین گیربکس نوع این -
 توان لحاظ از موتور عملکرد حوزه بهترین در خودرو

 با شتابگیري ارقام بهترین صورت این در که شود خروجی
 .بود خواهد میسر سوخت مصرف میزان کمترین

 هاي برتري که است این CVT Xtronic ي فایده -
 دستی و اتوماتیک سنتی هاي گیربکس به نسبت بیشتري

 مالیم و یکنواخت ي دنده تعویض آشکار، برتري یک. دارد
 از براي. است دنده تعویض هنگام "تق" صداي برابر در

 این موتور به CVT Xtronic ، موارد گونه این بردن بین
 موتور دور مطلوب حد به تر نزدیک تا دهد می را اجازه
 را سوخت مصرف CVT Xtronic همچنین.کند کار خود،
 .دهد می افزایش را کارایی و کرده سازي بهینه
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                                                                                                                     مقدمه اي برگیربکس سی وي تی

 CVTعملکرد گیربکس اتوماتیکاساس  

در این نوع گیربکس تغییر سرعت ورودي و خروجی بر  
اساس تغییر شعاع پولی ورودي و خروجی انجام میشود که 

همانطورکه در تصویر مشاهده  .در ادامه تشریح میشود
) توسط تسمه فوالدي به 3میکنید نیروي پولی محرك(

باعث ) منتقل میشود.این تکنولوژي 4پولی متحرك(
  .میشود دنده ها بدون وقفه تعویض شوند

 
  A/Tو CVT  در زیر مقایشه نموداري تعویض دنده در

 .نشان داده شده است

 

 C.V.T ATF اتوماتیک گیربکس روغن

 دنده جعبه روانکاري جهت منحصرا CVT گیربکس روغن
 این مزایاي است.از شده ،فرموله پیوسته متغیر هاي

 باال مقاومت آن، بودن سنتتک تمام به توان می محصول
 از محافظت همچنین و خوردگی اصطکاك، برابر در

 روغن کرد. اشاره سایش برابر در قطعات
 به و تولید لیتري 4 و 1 بندي بسته در CVT گیربکس

 میگردد. عرضه بازار
 CVT گیربکس روغن کارایی سطوح

 BMW Mini Cooper EZL 799, 
 Dodge/Jeep NS-2, CVTF+4, 
 Ford CVT23, CVT30/Motorcraft XT-7-

QCFT, Mercon C, 
 GM/ Saturn DEX-CVT, 
 Honda HMMF, HCF-2, 
 Kia CVT applications(SP-CVT), 
 Kia CVT applications(SP-CVT), 
 Mazda CVTF 3320, 
 Mercedes Benz 236.20, 
 Mitsubushi CVTF-J1, CVTF-J4, 
 Nissan NS-2, NS-3, 
 Shell Green 1V, 
 Subaru Lineartronic CVTF(P/N 

K0425Y0710, CV30, High Torque 
CVTF, e-CVTF, 

 Suzuki TC, NS-2, CVTF 3320, CVT 
Green 1, CVT Green 2, 

 Toyota TC, FE, 
 Volkswagen/Audi TL 52180; G 052 
180, G 052 516,        
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       فرآیند هایدروتریتینگ
 ولی کیایی                                                                                                                                                

 کارشناس تحقیق و توسعه                                                                                                      

 

 گیدروتریتینافرآیند ه
 

بسیاري از سازندگان روغن امروزه این فرآیند به وسیله 
 آلمان  .میگیردقرارمورد استفاده  3گروهو2،اعم از گروه پایه

در سال را فرآیند هایدروتریتینگ اولین کشوري بود که  
فرآیندهاي تولید روغن پایه در و نمود اختراع میالدي  1926

 و وایت اویلها مورد استفاده قرار داد.
تینگ یک فرآیند کاتالیزوري میباشد که سبب ییدروتراه

پایدراي محصوالت نفتی میشود و یا سبب حذف عناصري 
 میشود که موجب اشکال در محصول یا خوراك میشود

گ شامل ترکیبات تینییدروتراحذف عناصر مزاحم بوسیله ه 
گوگرد ، نیتروژن ، اکسیژن و فلزات جزئی میباشد. هیدرو 
ترتینگ براي انواع خوراکها از نفتا گرفته تا نفت خام احیاء 

 شده قابل استفاده است.
وفتی فرآیندي براي حذف ترکیبات گوگرد بکار میرود 

  نامیده میشود. HDSدي سولوریزیشن یا  هیدرو "معموال

درصد  90باعث میشود بیش از فرآیندهاي  هایدروتریتینگ 
از هیدرو کربنهاي آرماتیکی موجود در برش روغنی تبدیل 

هاي سیر شده شده گشته در نتیجه تبدیل به به هیدروکربن
،الزم بذکر میباشد دراثر هایدرو مفید  شوندمحصوالت 

 تقریبا هیچگونه ماده آرماتیکی در روغن پایهتریتینگ کامل 
 .باقی نخواهد ماند

یدروترتینگ موجود میباشد . بیشتر افرآیند ه 30در حدود 
اخت و کاربرهاي مشخص ضرورت انها براي فرآیند یکنو

همان جریان فرآیند براي یک  ". بسیاري از آنها اساسادارند
 برنامه تولید داده شده است. 

خوراك روغن با گاز ئیدروژن مخلوط شده و قبل و بعد از 
 ورودي راکتور پیش گرم میشود.

درجه  800تینگ درزیر دماي یاکثر واکنشهاي هیدروتر
فارنهایت براي جلوگیري از کراکینگ ( تشکیل کک) انجام 

درجه  800تا  500خوراك بین دماي  "میگیرد. معموال
 فارنهایت گرم میشود.

خوراك روغن با ترکیب هیدروژن از باالي راکتور وارد بستر 
لیزوري میشود. در حضور کاتالیزور اسید فلزي ، ثابت کاتا

هیدروژن واکنش میدهد و تولید سولفید هیدروژن ، 
آمونیاك ، هیدروژن هاي اشباع و فلزات آزاد میشود و باقی 
مانده فلزات روي سطح کاتالیست و دیگر محصوالت ، راکتور 

 را با جریان روغن هیدروژن ترك میکنند.

 
 رو تریتینگنماي کلی از واحد هاید

 
 یدروتریتینگاکاتالیستهاي ه

کاتالیستهاي توسعه یافته براي هیدروتریتینگ شامل کبالت 
، مولیبدنیوم اکساید برروي آلومینا ، نیکل اکساید ، نیکل 
تیومولیبدات ، تنگستن و سولفید نیکل و اکسیدوانادیم 

 میباشند.
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       فرآیند هایدروتریتینگ
بهرحال حذف نیتروژن اهمیت دارد ( مهم است ) 
کاتالیستهاي ترکیب شده از نیکل ، کبالت ، مولیبدنیم یا 
نیکل ، مولیبدینیوم ترکیبات تقویتی روي آلومینا میباشند تا 

 موجب تغییرات بیشتر شوند.
سخت تر از گوگرد از جریان هیدروکربنی  "نیتروژن معموال

حذف میشود و این فرآیند باعث کاهش غلظت نیتروژن به 
ب حذف کامل گوگرد میشود. ( سطح مطلوب میشود و سب

 بطور موثر سولفور اضافی را حذف میکند )

 
واکنشهاي گوگردزدایی بسیار گرمازا میباشند و درطول زمان 
واکنش باید مانع حرارت زیاد شد. کاتالیستهاي کبالت و 
مولیبدینیوم انتخاب خوبی براي حذف نیتروژن هستند. اگر 

نیتروژن و گوگرد چه هردوي این کاتالیستها براي حذف 
 مناسبند .

کاتالیزورهاي نیکل مولیبدینیوم در امر هیدروژناسیون 
فعالیت ( واکنش ) باالتري از کبالت مولیبدینیوم دارند. که 
نتایج در شرایط یکسان باعث اشباع بیشتر حلقه هاي 

 به طور کلی میتوان آروماتیکی میباشند. 
ور کبالت اگر هدف اولیه کاهش گوگرد است از کاتالیز

 مولیبدینیوم استفاده میشود.
اگر هدف اولیه کاهش نیتروژن و اشباع آروماتیکها باشد از 

 کاتالیزور نیکل مولیبدینیوم استفاده میشود.
 واکنشها

مهمترین واکنشهاي هیدروژناسیون از بین بردن ترکیبات 
گوگردي میباشد. اما تعداد دیگري از مواد فراهم طی شرایط 

میشوند. انواعی از واکنشها به شرح زیر عملیاتی حذف 
 میباشد.

1)Desuifurization    
a. Mercaptans  RSH + H2          RH + 

H2S 
b. Sulticles  R2S + 2H2            2RH + 

H2S 
c. Disulfides  (RS)2 + 3H2             2/RH 

+ 2H2S 
d. Thtophenes   + H              

C4H10 + H2S 
 
 
 
2)  Denitrogenation  
a. Pyvrol  C4H4NH + 4H2           

C4H10 + NH3 
b. Pyridin  C5H5N + 5H2           

C5H12 + NH3O 
 
3)Deoxidation 
a. Phenol  C6H5OH + H2           

C6H6 + H2O 
b.Peroxides C7H13OOH + 3H2           C7H16 + 

2H2O 
 
4)dehalogenation 
Chlorides  RCL + H2            RH + 

HCL 
 

HC       CH 
                
HC       CH 
         S 
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       فرآیند هایدروتریتینگ
5)Hydrogenation  
Pentene  C5H10 + H2            

C5H12 
 
6)Hydrocraking C10H22 C6H8 + C6H14 

حذف نیتروژن شرایط سخت تري نسبت به حذف گوگرد 
 دارد.

یباشد. ترکیباتی سهولت جداسازي گوگرد به نوع ترکیب م
که نقطه جوش پایین تري دارند جدا کردن گوگرد آنها 
آسانتر از ترکیباتی مانند پارافینها ، نفتنها ، آروماتیکها که 

 نقطه جوش باالتري دارند.
اگر شرایط عملیاتی جوري باشد که کراکینگ قابل توجهی 
اتفاق بیافتد مصرف هیدروژن باال میرود باید توجه داشت که 

برابر مقدار استرکیومتري  10تا  2ار هیدروژن مورد نیاز مقد
 هیدروژن مورد نیاز است.

این بخاطر حل شدن هیدروژن در روغنی است که راکتور را 
ترك میکند . همه واکنشها گرمازا هستند و بسته به شرایط 

درجه فارنهایت باالتر از مقدار  20تا  5خاص دماي راکتور 
 مشاهده است. "معموال

 تغییرات فرآیند

عوامل اصلی تغییرات عبارتند از دما ، فشار جزئی هیدروژن ، 
 سرعت

افزایش دما و افزایش فشار سبب حذف گوگرد و نیتروژن و 
مصرف هیدروژن میشود. افزایش فشار نیز باعث افزایش 
اشباع هیدروژن شده و تشکیل کک را کاهش میدهد . اگر 

حذف نیتروژن میشود چه دماي باال موجب اصالح گوگرد و 
از ازدیاد دما باید جلوگیري کرد زیرا باعث تشکیل کک زیاد 

 میشود.

 
 مراجع :

1. Petroleum refining 
J.H.Gary/GE.Hand werk 

2. Hand book of petroleum refining 
process Robert A.Meyers 

3. the practical handbook of machinery 
lubrication  L.Leugner 
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 اصغریان - رویدادها  
 

 
 

 (SPE Offshore Europe) نمایشگاه و کنفرانس نفت و گاز فراساحل اروپا
 (AECC) مرکز کنفرانس و نمایشگاه ابردین  انگلستان ، ابردین  1396شهریور  17-14

 :2017اهمیت نمایشگاه و کنفرانس نفت و گاز فراساحل اروپا 
 آشنایی با هزاران فناوري جدید باالدستی •

 ارتباط با صنایع جهانی •

 کسب تخصص هاي جدید فنی •

 آگاهی از روندهاي تجاري •

 :2017مشخصات غرفه داران نمایشگاه صنعت نفت انگلیس 
 شرکت هاي مشاوره •

 پیمانکاران حفاري •

 پیمانکاران مهندسی، تدارکات و ساخت •

 شرکت هاي مستقل نفتی •

 بازرسی، تعمیر و نگهداري •

 شرکت هاي بین المللی نفت •

 دولت هاي محلی، ملی و بین المللی •

 شرکت هاي ملی نفت •

 خدمات پشتیبانی فراساحل •

 کارکنان، آموزش و تحقیق و توسعه •

 بررسی لرزه نگاري •

 مجمع ها و انجمن هاي صنعتی •

 رسانه ها •

96 شهریور 6  شماره نخست سال                               توسعه و تحقیق علمی نشریه                                                       41      
 

https://ilikevents.com/fa/events/by_city/774-aberdeen/49-england
https://ilikevents.com/fa/events/by_city/774-aberdeen/49-england
https://ilikevents.com/fa/events/by_country/49-england
https://ilikevents.com/fa/events/by_country/49-england


 اصغریان - رویدادها  
 

 :2017بازدیدکنندگان نمایشگاه نفت ابردین 
 :بر حسب عالقمندي

 تولید و عملیات •

 حفاري و تکمیل •

 تاسیسات و ساخت •

 مدیریت و اطالعات •

 بهداشت، ایمنی و محیط زیست •

 کارکنان و آموزش •
• Reservoir Description & Dynamics 

 :برحسب فعالیت شرکت

 نفت و گازشرکت هاي  •

 تولیدکنندگان •

 مشاوره •

 شرکت هاي خدماتی •

 پیمانکاران مهندسی •

 خدمات پشتیبانی فراساحل •

 بازرسی و تعمیر ونگهداري •

 پیمانکاران زیردریا •

 زنجیره تأمین و پشتیبانی •

 پیمانکاران حفاري •

 سایر موارد شامل: فناوري اطالعات، مالی، آموزش، وسایل زیر آب و امور حقوقی •

مراجعه  europe.co.uk-www.offshore اطالعات بیشتر به وبسایت رسمی رویداد به آدرسجهت کسب 
 .فرمایید

 (SPE Offshore Europe) محل برگزاري نمایشگاه و کنفرانس نفت و گاز فراساحل اروپا
 Exhibition Ave, Bridge of Don, Aberdeen AB23 8BL, United (AECC) مرکز کنفرانس و نمایشگاه ابردین

Kingdom 
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 اصغریان - رویدادها  
 

 
 (IORS) نمایشگاه و اجالس نفت و گاز بمبئی

  (Hotel Sahara Star )هتل صحرا استار بمبئی  هند ، بمبئی  1396شهریور 22- 23

 شرکت نمود؟2017هند  IORS نمایشگاه چرا باید در اجالس و
بسیاري از  نمایشگاه و اجالس نفت و گاز بمبئی بزرگترین رویداد انرژي در هند به شمار می آید. این رویداد  •

شرکت هاي در برگیرنده تمام بخش هاي صنایع نفت و گاز را گرد هم می آورد. هدف این رویداد گردهمایی 
متخصصان صنعت انرژي در یک مکان براي ارائه طرح ها و معلومات شان وهمچنین بیان نظراتشان در کنفرانس و 

 .اجالس این رویداد است

ساله آن در صنعت نفت و گاز  22نیز رویداد مهم دیگري در تاریخ  2016 نمایشگاه و اجالس نفت و گاز بمبئی  •
با هدف پوشش تمام بخش هاي انرژي محسوب می گردد: اکتشاف و تولید، پاالیش، پشتیبانی و حمل نقل، قیمت 

. هند اقتصاد فزاینده رشد و انرژي پایدار منابع میان هماهنگی و تجدیدپذیر هاي انرژي ها، سیاست گذاري و 
 انرژي بخش تحلیل و خبر نشر نمایش، ریزي، طرح ارزیابی، براي مکانی بعنوان بمبئی گاز و نفت اجالس و نمایشگاه

  .است نظیر بی

 200نماینده و بازدیدکننده از بیش از  2000بیش از  حضور با  2016نمایشگاه و اجالس نفت و گاز بمبئی  •
نشست ارائه پوستر، تدابیر مناسب  25ارائه فنی و بیش از  70، بیش از سخنران اصلی 8کشور،  20سازمان از بیش از 

 The پوستر، ارائه هاي نشست رویداد، این انرژي جایزه با صنعتگران تالش از تقدیر بیشتر، مخاطب جذب به منظور

Energy Connectکاملترین  ، زنان در صنعت: به رسمیت شناختن و برنامه جوانان، خود را مهیا می نماید تا به
 .رویداد انرژي در کشور هند تبدیل گردد

  شود؟ می توصیه کسانی چه به بازدید از نمایشگاه گاز و نفت بمبئی

آتش نشانی، مواد شیمیایی خاص،  -اگر خدمات و فناوري شما با بخش هاي نفت و گاز، نیرو، ارتباطات، ایمنی
نفت کش ها، خطوط لوله، خدمات بالگرد، سوخت هواپیما، خوردگی، مواد  -خدمات مالی، بیمه فراساحل، حمل و نقل

توربین ها، حفاظت نفت، انرژي پایدار، مشاوره و هر  شیمیایی و رنگ ها، پاالیش، اکتشاف، روانکارها، انرژي جایگزین،
آنچه با بخش نفت و خدمات حمل مرتبط است، نمایشگاه و اجالس نفت و گاز بمبئی مکانی مناسب براي شماست. 
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 اصغریان - رویدادها  
 
در مدت دو روز برگزاري این رویداد، با تکنوکرات ها، مقامات دولتی، زمین شناسان، پیمانکاران، مهندسان، مدیران 

  .برنامه ریزان بودجه مالقات نمائید. این نمایشگاه رویدادي تراز اول با ارتباطات متقابل محسوب می شود ارشد و

 :کنفرانس نفت هند 

اجالس این رویداد سرمایه گذاري، توسعه، صادرات و ارزش سرمایه بازار در تمام بخش هاي نفت را در بر می گیرد: 
بازاریابی، تجهیزات و لباس هاي ایمن در برابر آتش و انفجار، حفاظت از خوردگی، کاوش، تولید، اکتشاف، پاالیش، 

تجهیزات گازي و وسایل گازسوز، ال ان جی و گاز، محصوالت پتروشیمی و هیدروکربورها، روغن ها و روانکارها، 
دپذیر، امنیت انرژي، حفاظت پوشش و سطح، کاتالیست ها، حالل ها و چربی زداها، حمل و نقل و انبار، انرژي تجدی

    .موارد جایگزین انرژي و تقاضاهاي آتی در بخش تجاري انرژي در هند

نمایشگاه و اجالس نفت و گاز بمبئی فرصتی براي دیدار با مدیران ارشد صنایع نفت و گاز، ارتباط با همکاران، شرکا و 
کان براي آگاهی از جدیدترین ها در زمینه این رویداد بهترین م -مشتریان احتمالی در ضیافت ها و مراسم ها است

  :هاي زیر است

  بخش هاي باال دستی، پائین دستی، گاز/ ال ان جی، پاالیش و نیرو •

 بانک ها، موسسات مالی، تحلیلگران و شرکت هاي امنیتی •

 شرکت هاي خرده فروش محصوالت پایین دستی •

 انرژي پایدار •

 مهندسی و ساخت •

 سازندگان تجهیزات •

 لیاتی، مالی و قانونمشاوران ما •

 انرژي تجدیدپذیر •

 شرکت هاي خدمات دهنده •

 مالکان کشتی و نفت کش، کارگزاران، واسطه ها و اجاره کنندگان •

 .مراجعه فرمایید www.oilasia.com جهت کسب اطالعات بیشتر به وبسایت رسمی رویداد به آدرس

 (IORS) محل برگزاري نمایشگاه و اجالس نفت و گاز بمبئی
 ,Opp. Domestic Airport, Mumbai, Maharashtra 400099 (Hotel Sahara Star ) هتل صحرا استار بمبئی

India 
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