
                                                                                                                                                                          

                                                                                                                  

 یتحلیلی ، داخل -نشریه علمی                                                                                                                     

 تحقیق و توسعه  شرکت نفت پارس                                                                                      

 1396ماه  فرودین،  یکسال نخست، شماره                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

  صنعت روانکارهاآینده 

 خودرو ضدیخ ردوم در نکاتی 

  چربی گیر  حوضچه هاي افزایش راندمان API 

 تغییر رنگ در روانکارهاي هیدرولیک 

 اطفاي حریق در مخازن نفتی بزرگ 

 پوشش هاي ضد حریق 

 روانکارهاي صنعت هوایی 

 آثار اختالط روانکارها با هم 

 حذف آلودگی هاي پساب 

 پارافین هاي مایع 



 
 

 
 

  ل )

 ن هاي پايه

  چربي گير

  تش

  وليك

  پساب 

  ه آتش در  

                

  ي خوانيد:

 پيام مدير عامل

 

انكار ها و روغن

  كارها با هم 

 حوضچه هاي چ

  ع 

س كننده ضد آت

وانكارهاي هيدرو

  ت هوايي

گي موليبدن از

ك خاموش كننده

  فتي

ضد يخ خودرو 

ين شماره مي

سخن نخست ( 

 مقدمه سردبير 

آينده صنعت رو 

ثار اختالط روانك

فرايش راندمان

ارافين هاي مايع

وشش هاي آماس

غيير رنگ در رو

وانكارهاي صنعت

وش حذف آلودگ

سيستم اتوماتيك

مخازن بزرگ نف

نكاتي در مورد ض

 

              

در اي            

 

          2     

          2     

          3     

آث     8          

اف   10          

پا   17          

پو   18          

تغ   23          

ر   26          

ر   29          

س   30          

م                  

ن   33           

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ترنت)

 

   

دنده ها (منبع اينت

حقيق وتوسعه

شماتيك روانكاري د

تح تخصصي ي ،

 

  ي

طرح شم  وي جلد :

               

نشريه عملي    :

ه نشر : داخلي

الكترونيكينشر:

     

تصوير رو

   

         

عنوان

گستره

شيوه ن

       



:  سخن نخست                                         

و شادي براي همه همکاران  سالمتی با یاد و نام پرودگار متعال و تبریک فرا رسیدن سال نو  و آرزوي
محترم شرکت نفت پارس ، بسیار خرسندم که خبر تولد مجله عملی نفت پارس را به عنوان یکی از 

 اقدامات ارزنده در آغاز سال جدید اعالم نمایم . 

بهر حال وجود یک مجله عملی در شرکت در راستاي آموزش همگانی و  افزایش سطح آگاهی پرسنل 
 نقش به سزایی داشته و امید است این مجله در هر بار نشر ، بهتر از پیش به فعالیت خود ادامه دهد. 

ندي است توقع اینجانب از همه همکاران ، مشارکت و همکاري کامل در بارور شدن فعالیت هاي ارزشم
همت واالي با که در شرکت شکل گرفته و اطمینان دارم که نفت پارس شایسته بهترین هاست و 

 د رسید. به مرحله ظهور و بروز خواه زمان این شایستگی هابمرور همکاران و 

 در پایان از همه همکارانی که در تهیه این مجله همکاري کرده اند تشکر و قدردانی می نمایم.

 مدیر عامل                                                                                  

 

 سخن سردبیر:                       

 همه همکارانی که در تهیه اولین شمارهنعمات بیکرانش و تشکر از با نام پروردگار دانایی و سپاس از 
از انتشار اولین شماره همکاري داشته اند الزم است مراتب خوشنودي خود را  "رهیافت پارس"مجله

 نمایم.ابراز مجله 

این مجله در راستاي گسترش دانش هاي کاربردي در حوزه هاي مختلف علمی و فنی مرتبط با صنعت 
تدارك دیده شده و امید است در شماره هاي بعدي به مرور کم و ، پاالیشگاهی روغن و تولید روانکارها 

 مکاري ها بر غناي علمی مجله افزوده شود.کاستی هاي آن برطرف شده و با وسعت یافتن ه

ا ارج نهاده و ضمن تبریک و شادباش به همه همکاران و مجله با نوروز ر تولدشدن  همزماندر پایان 
 خوانندگان محترم ، سالی سرشار از شادمانی و تندرستی را براي همه سروران گرامی آرزو می نمایم.

 مدیر تحقیق و توسعه                                                                     
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 روانكار صنعت توليد روغن پايه و  آينده

 محمدصادق تدين                                                                                                                                                                   

Uمدير تحقيق وتوسعه 
 
دو  -در يكي  در جهان روانكار و روغن هاي پايه توليد صنعت  

 رشدميانگين  يكهبطور شده،روبرو  با چالش هاي بزرگي  دهه اخير،
 ميانگين پايين تر از طي اين سالها بطور واضح اين صنعت ساالنه

ود ببه به علت اين امر. است بوده اقتصاد در سطح جهان شدر
نسبت داده مي شود كه  ،حمل و نقل در صنعت بويژه تكنولوژي
  .ستهمراه ا كاهش مصرف روانكارهابا برآيند آن 
، ماشين آالت و خودروهايي كه با تكنولوژي هاي جديد  تجهيزات

به مقدار كمتري روانكار نياز دارند بلكه تر ساخته مي شوند نه تنها 
مشخصات روانكارهاي مورد تاييد براي استفاده در آنها بهبود يافته 
و مي بايست با استانداردهاي باالتري ساخته شوند چرا كه در 

 . تجهيزات جديد با شرايط سخت تري مواجه خواند بود
باعث شده   ،باال رفتن سطوح كارايي روانكارهابهبود استانداردها و

جايگزيني تدريجي مجبور به  براي توليدآنها سازندگان  است تا
 IIIو  IIايه هاي گروه هاي پبا روغن    Iوغن هاي پايه گروه ر

 .شوند
پااليشگاه هاي توليد كننده روغن پايه گروه يك  بمرور اين شرايط

را وادار به تعطيلي مي كند و تاكنون تعدادي از اين واحد ها بسته 
 . شده و تعدادي نيز براي اين امر برنامه ريزي كرده اند

آسايشي موقتي  توانستهكاهش قيمت نفت در چند سال اخير  اما
و فراهم آورد براي توليد كنندگان روغن هاي پايه گروه يك 

طبق  .سازدرا با رونق همراه  روانكارها تاحدودي كل صنعت
رشد  منجر به بهبودروندهاي تجربه شده ، كاهش قيمت نفت 

 . مي شود اقتصاد جهاني
در بخش حمل ،  و كاهش قيمت سوخت كاهش قيمت نفتدر پي 

 ،ال آن مصرف روغنهاي پايهبمصرف روانكار ها  و به دنو نقل ، 
قدرت خريد مردم از  بهبود افزايش مي يابد كه اين امر ناشي از

 . از سوي ديگر مي باشد  سو و افزايش استفاده از خودروها ، يك

در كل با تداوم قيمت نفت در سطح پايين، پيش بيني مي شود در 
درصدي همراه  5با رشد ، نياز جهاني به روانكارها سالهاي آتي 

ي در حال توسعه با قطعيت بيشتري اين رشد در كشورها. باشد
برآورد مي شود و بالطبع رشد تقاضا براي روانكارها، كاهش تقاضا 

  .ه گروه يك را موقتا كند مي نمايدبراي روغن هاي پاي
نخواهد ، به گونه اي كه شرح آن رفت اضرورت در ايران وضعيت

ي مختلفي است كه به شكل تصادقا هاي آن كنترل دليل وبود 
مثال قيمت سوخت تابعي از قيمت جهاني . دستوري اعمال مي شود

تصادي در اقنفت نيست و اصوال رابطه مشخصي بين روندهاي 
كشور ما با اقتصاد جهاني در دهه هاي اخير مشاهده نمي شود و 

بخش هاي  در ، تحريم ها و رويه هاي اقتصادي دولتهادر عمل
 . شتر تاثير گذار بوده اندبي ،مختلف صنعت
خوش  كشورهاي اروپايي نيز برايكاهش قيمت نفت در عين حال 

نفت بهره مي برد قيمت پايين  زاروپا نه تنها ا .است  يمن بوده
مي تواند به افزايش بلكه در اين شرايط، توليد كنندگان اروپايي 

  .اميدوار باشند صادرات روغن پايه گروه يك خود نيز
ادامه روند پايين بودن قيمت نفت مي تواند در كوتاه مدت گرچه 

جان تازه اي به صنعت روانكارها و بويژه توليد كنندگان روغن 
ورود خودرو هاي برقي در آينده  خبر ، امابدهد هاي پايه گروه يك

هاي ناموافق در صنعت توليد بادوزش  ازندان دور ، چاي نه 
  .خبر مي دهد روانكارها
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 ت در آينده يقيمت جهاني نفت و پيش بيني وضع

فاكتورهاي زيادي روي معادله عرضه و تفاضا وقيمت نفت 
اثر دائمي دارند مانند منابع از اين عوامل برخي . موثرند

جديدي كه استحصال از  فناوري هاييا  جانشين انرژي
 ا دارندگذار آثار خيرو ب منابع نفتي را افزايش مي دهند

تصاد، اقمانند رويدادهاي ژئوپوليتيك و وضعيت جهاني 
بر روي زير  نترل هستند مانند سرمايه گذاريهابعضي قابل ك

بالياي طبيعي و  چونو توسعه ميادين نفتي و برخي  هاساخت
 .،  غير قابل كنترل مي باشنداتمام منابع طبيعي

معمول و غير اعم از منابع ( م مجموع منابع نفت خام حج
        تريليون 7/1ود ميالدي ، حد 2014در سال   )معمول 

 -كه بيشتر از پيش مين زده شدختبشكه  )ميليون ميليون(
 .بيني هاي قبلي بود

از منابع معمول نفت خام بر اساس اعالم نظر كارشناسان ،  
است، اما اين كاهش با در حال كاهش حدود يك دهه پيش 

 غير متعارف و جديد نفت جبران شدهدستيابي به منابع 
بطوريكه حدود يك سوم نفت خام استحصال شده در سال 

  .ه استاز منابع غير معمول تامين شد 2014
 تعارفدرحال حاضر استحصال نفت خام از منابع غير م

است و  )چاه هاي نفت(منابع معمول گرانتر از برداشت از 
، الت اقتصاديو براساس معاد بنابراين در يك روال عادي

منجر به افزايش  مي بايست وابستگي بيشتر به منابع جديد
 . خام شود قيمت نفت

از سال نفت خام براي  ي جهانيتقاضا بر اساس آمارها، 
به طور تقريبا ثابت افزايش داشته است ،  ميالدي 2000

(CAGR=1.3%)   اما بيش از يك دهه برنامه هاي توسعه اي
استفاده از انرژي  هماننددر كشور هاي پيشرفته، و آموزشي 

جهت بهينه  عمومي هاي آگاهيافزايش هاي جايگزين و 
اضا براي نفت خام تق تا باعث شده است ،سازي مصرف انرژي

 .(CAGR= -0.5%) يابداهش در اين كشورها ك
و قابل توجه افزايش سريع در كشور هاي در حال توسعه، 

گسترش و توسعه شبكه حمل  بهعمدتا  خام براي نفت تقاضا
 .مي گرددبرپتروشيمي  عه بيشتر صنعتو نقل و توس

 هزينه تمام شده براينفت ، پايين تر از فعلي قيمت اما 
و  Shaleمانند نفت خام  توليد نفت از منابع غير معمول

Sands   و يا ديگر تكنولوژي هاي جديد استحصال(EOR) 

يك توانستند  2014در سال  كهمنابعي غير متعارفي است ، 
حذف  اينك با. سوم بار تقاضا براي نفت را به دوش بكشند 

، عرضه با دشواري همراه خواهد بود و بنابراين اين بخش 
دالر براي هر  80تا  60به حدود دست كم  قيمت نفت بايد

تا استحصال نفت از منابع غير متعارف با توجيه  بشكه برسد
 )نمودار يك  (.اقتصادي همراه شود

 
 قيمت تمام شده براي توليد نفت خام به روش هاي مختلف و در نقاط مختلف: نمودار يك 
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  روند تغييرات در بازار روغن هاي پايه

، در ساخت انواع روانكار ها ، تا كنون  از اوايل قرن بيستم
اما  است استفاده شده  (I)يك  روغن پايه گروهعمدتا از 

ظهور فناوري هاي جديد در عرصه هاي مختلف صنعتي، نياز 
و  ضروري نموده به روانكارهايي با استانداردهاي باالتر را 

استفاده از سازندگان روانكار ناگزير به براي نيل به اين هدف، 
  .مي باشند ،روغن پايه هاي بهتر

از روپا و امريكا در ا يك روند نزولي مصرف روغن پايه گروه
در ساير نقاط جهان نيز  روندو اين  يك دهه پيش آغاز شده

 . مشاهده مي شود، تفاوت اندكي با تاخير و 
پيش بيني مي شود كه دست   با اين حال و با روند موجود ،

ميالدي روغن هاي پايه گروه يك هنوز  2020كم تا سال 
 2030در سال  اما هم سهم عمده مصرف را داشته باشند

مجموع تقاضا براي روغن پايه ،  )سال ديگر 13( ميالدي
. خواهد گرفتپيشي ، هاي گروه دو و سه از گروه يك 

 ) 2نمودار (
 با روغن پايه هاي مرغوب تر جايگزيني روغن پايه گروه يك

، با كيفيت باالتر  روانكارهايبخاطر تغيير تقاضا براي عمدتا 

گيرانه، وانين سخت با وضع قدولت ها . در بخش ترابري است
دارند مصرف كمتر سوخت  وبه محيط زيست  يتوجه بيشتر

مي بايست خود را  توليد روانكاررو و داخت خوايع سصن و
 . باين شرايط وفق دهند
پايه  توليد كنندگان روغنبرخي از  تحت تاثير اين شرايط

گروه يك ، در سالهاي اخير مجبور به توليد كمتر از ظرفيت 
با بهره گيري از  نيز گروه ديگراسمي خود شده اند و
به جمع توليد كنندگان روغن پايه  تكنولوژي هاي جديد تر

هايي كه ، در مقايسه با  روغن .پيوسته اند IIIيا  IIهاي گروه 
پايداري كمتر و  گوگردشاخص گرانروي باالتر ، ،  Iگروه 

 .دارند ، اكسيد شدن بيشتر در برابر تخريب و
صنايع  بنابراين بر اساس روند تعييرات در صنعت ترابري و

در  ي روغندر پااليشگاه هاديگر تمامي طرح هاي توسعه اي 
در جهت توليد روغن پايه هاي گروه دو و سه سالهاي اخير 

ي از دتعدا  ،يك روغن پايه گروه بازار مصرف با ركود بوده و
بويژه در اروپا و امريكا تعطيل شده و  مربوطهپااليشگاه هاي 

 . يا طبق برنامه اعالم شده بزودي بسته خواهند شد

 

 
 APIبر حسب گروه ) ميليون تن در سال  (تقاضا براي روغن هاي پايه :  2نمودار 
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 تحت تاثير قيمت پايين نفت روانكار مدت صنعت توليدتا ميان آينده ي كوتاه 

ناشي از  اقتصاد جهاني شاهد رشد ، با كاهش قيمت نفت
 .هيم بود، خوا نفت بهبود اقتصادي در كشورهاي وارد كننده

بازار روانكارها نيز متاثر از اين شرايط  و با رشد مصرف و 
 تقاضا برايتقاضا براي نفت و سوخت كه ناشي از افزايش 

و همچنين افزايش سرانه استفاده ) نو و دست دوم   (خودرو 
 .از خودرو است، رونق خواهد گرفت

انتظار  ،مدت مياندر بنابراين با تداوم وضعيت قيمت نفت 
چه در جهان ، ودرويي مي رود كه مصرف تمام روانكارهاي خ

و چه  (API: SM,SN; CH-4-CK-4)در سطوح كارايي باال 
 ( API: SC-SJ ; CC-CF-4)در سطوح كارايي پايين 

سطوح كارايي باال و پايين روانكارها با سهم بازار . دبافزايش يا
اما در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه متفاوت است 

بهر حال، افزايش مصرف روانكارهاي خودرويي در سطوح 
كه  ،افتهبويژه در كشور هاي كمتر توسعه ي كارايي پايين

مصرف بيشتر  از، سهم خودروهاي قديمي در آنها بيشتر است
 .حكايت دارد  ،مدت  مياندر روغن پايه گروه يك 

عالوه بر ترابري زميني ، ساير مكانيزم هاي حمل و نقل نيز 
در . رونق خواهند يافتو  ، سود بردهاز كاهش قيمت نفت 

نقل  روانكار هاي مورد مصرف در صنعت حمل وميان مدت 
دريايي و ريلي بيشتر وابسته به روغن پايه گروه يك مي 

 . باشند
از سوي ديگر گرچه هزينه هاي توليد در پااليشگاههاي 

است اما در  3و  2روغن گروه يك باالتر از روغن پايه گروه 
شرايط موجود پااليشگاه هاي روغن گروه يك با خريد 

روغن هاي پايه  (محصوالت اختصاصي خود  ، ارزانتر خوراك
 ، كه معموال كمتررا ) سنگين ، برايت استاك ، اسلك وكس
با قيمت هاي مناسبي متاثر از قيمت پايين نفت مي باشند، 

 .به فروش مي رسانند

شرايط خوراك ارزان براي پااليشگاه هاي توليدكننده روغن 
ايد براي فروش نيز فراهم است اما آنها ب 3و  2پايه گروه 
از روغن پايه در بازار اشباع شده   ،خود  روغني محصوالت

و توليدات ديزل به سختي مبارزه كنند هاي گروه دو و سه ، 
قيم قيمت نفت آنها نيز تحت تاثير مست  )محصول جانبي ( 

 ،بازار شرايط سخت اينكه نتيجه . شرايط مناسبي ندارد
 .است داده حاشيه سود آنها را تحت تاثير قرار 

به مدد كاهش قيمت نفت وقفه اي مي توان گفت  در مجموع
شروع  كه  ،حذف تدريجي روغن هاي پايه گروه يك روند  در

از سالها پيش كليد خورده بود ، ايجاد شده و فرصتي آن 
 . است شدهفراهم  اين صنعتبراي رونق دوباره 

اين از  نيز در اروپاتوليد كنندگان روغن پايه گروه يك 
خود پااليشگاه هاي  تعطيل كردن و برده فرصت بهره الزم را

  .، به تاخير انداخته اندپيشتر اعالم شده بود را كه 
اين روند و رونق تا زماني كه قيمت نفت در سطح پايين قرار 

 جديددارد قابل پيش بيني است اما ورود مهمان ناخوانده 
 . بريزدتمام معادالت و پيش بيني هاي قبلي را بهم مي تواند 

ها در  نعت روانكارصمبهم  ي و آينده خودروهاي برقي

 بلند مدت

گرچه پديده اي ميمون  توليد خودرو با موتور هاي برقي
براي كاهش آلودگي هواي شهر هاست و با استقبال حاميان 

تنش ديگري است كه  اما محيط زيست روبرو شده است
  .با آن روبروست  روانكارصنعت 

موتور هاي برقي قابل استفاده در بكار رفته در تكنولوژي 
سريعتر و بسيار شارژ ،  باتري هاي قابلخودرو ها و همچنين 
در حال به شكلي باور نكردني  و ي اوليهبهتر از پيش بيني ها

 .هستند  توسعه
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هزار خودروي  500حدود  2013در سال ،  هاطبق گزارش 

رشد  طي سالهاي بعد، برقي در جهان فروخته شده است و
بر . درصد اعالم شده است 36ساالنه فروش آنها حدود 

  (ACEA)اساس پيش بيني انجمن سازندگان خودرو اروپا 

درصد  8به حدود  2025سهم خودورهاي الكتريكي در سال 
 .بازار جهاني خواهد رسيد

و استاد شدن در كاربرد تكنولوژي  يشترنو آوري هاي ببا 
، مشخصات و قيمت خودروهاي برقي تا حد جديدهاي 

اگر تعرفه هاي كم گمركي ، . زيادي رقابتي شده است
سوبسيدها و شرايط ويژه اي كه برخي از كشور ها جهت 

مثال ( توسعه استفاده از اين خودروها اختصاص مي دهند 
) افيك براي خودروهاي برقيامكان استفاده رايگان از طرح تر

و كاهش هزينه هاي مربوط به سوخت و نگهداري خودرو را 
سرعت توسعه ، نيز در نظر بگيريم، پيش بيني مي شود 

ي قبلي خودروهاي برقي بسيار سريعتر از پيش بيني ها
 .باشد

كه سهم خوروهاي برقي در  اميدوارندتوليد كنندگان روانكار 
باشد نناوگان ترابري تا سالهاي متمادي پيش رو، قابل توجه 

اما  .شودفرصت براي اتخاذ استراتژي هاي مناسب فراهم  تا
ورود  نخستبه اين خودروها در چند سال مردم تجربه اقبال 

 .كه بايد آنرا جدي گرفتزنگ خطري است به بازار ، 
 هاي وانكارزماني خطوط توليد رچه دقيقا پيش بيني اينكه 

نقاط مختلف جهان  متوقف خواهند شد براي ويژه خودروها
 .كار دشواري است

در بخش صنعت سياست گذاري ها  بر اساس تجربه، در ايران
در اين بخش بوده تاثير گذار  عامل اصليهمواره  ،دروخو

نيروي اصلي نمي توان معادالت بازرگاني را صرفا و  است
بنابراين زمان دقيق اين  ،قلمداد كرد  جهت دهنده پيشران و

به اين سياست گذاري ها به مقدار زيادي  ،در ايرانرويداد 
  .وابسته است

با توجه به عقب بودن صنعت ترابري در ايران  اما در مجموع
از نظر فناوري، و شرايط ديگر اقتصادي ، مي توان انتظار 

ه كشور هاي خط داشت كه اين اتفاق در كشور ما نسبت ب
 .مقدم، با تاخيري در حدود يك دهه همراه باشد

با تغيير تدريجي ناوگان حمل و نقل شهري و بدنبال بنابراين 
آن ترابري برون شهري از خودروهاي بنزيني وگازوئيلي به 
خودرو هاي برقي ، آينده متفاوتي براي صنعت توليد 

و همچنين كسب و كارهاي  هاي خودرويي ، ضد يخروانكار
وابسته چون جايگاه هاي عرضه سوخت ، تعويض روغن و 

،  اين كسب و كار ها بتدريج بهتر است و متصور است...
 .تدوين نمايند سياست ها و استراتژي هاي خود را
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 اثرات مخلوط كردن روغن در يك ماشين 

   هادي محرابي

                                                                                                                                                                         Uكارشناس تحقيق و توسعه 

 

اثرات اختالط روغن ها با هم و يا با يك گريس در ماشين  «
چه خواهد بود؟ به طور مثال اختالط روغن هيدروليك با 

 »روغن دنده و يا اختالط روغن و گريس 

بديهي است مخلوط كردن روغنها از يك نوع اما با 
ويسكوزيته متفاوت بر روي ويسكوزيته بهينه روغن تاثير 

، ويسكوزيته نهايي بر اساس ويسكوزيته و خواهد داشت 
روغن هايي كه با هم مخلوط شده اند متغير خواهد  حجم
 .بود 

ويسكوزيته روغنها بر اساس ضخامت فيلم تشكيل شده 
تعيين مي شود و اين فيلم جدايي بين عناصر متحرك و 

فاكتور هايي كه بر . ثابت در يك بلبرينگ را تعيين مي كند
سرعت چرخش و : ضخامت اين فيلم تاثير گذارند عبارتند از 

 .فشاري كه بر روي شفت قرار دارد و ويسكوزيته روغن

كوزيته نهايي روغن هاي مخلوط شده خيلي پايين اگر ويس
باشد، ضخامت فيلم تشكيل شده براي جدايي اجزاء بلبرينگ 

منجر به  از يكديگر كافي نخواهد بود و به احتمال بسيار زياد
خرابي بلبرينگ خواهد شد ، و اگر ويسكوزيته نهايي اختالط 
 دو روغن باال باشد ميتواند باعث افزايش مصرف انرژي و

 .همچنين توليد حرارت زياد در سيستم گردد
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روغنهاي مختلف با مشخصات خاص براي تامين نياز هاي 
هاي ا فرموله شده اند براي مثال روغننوع خاصي از دستگاهه

سولفور  ) EP(ممكن است داراي ادتيو كاهنده فشار دنده
فسفر باشند اين ادتيو تقريبا براي تمامي چرخ دنده ها به 

بطور كلي . مناسب مي باشد  مارپيچيدنده هاي  غير از چرخ
از  مارپيچيي در ساختار چرخ دنده ها چرخ دنده بزرگيك 

 ) EP( ، افزودنيمواد برنزي يا برنجي ساخته شده است 
و با توجه به طول فسفر بيش از حد تهاجمي است  -سولفور

تماس بين دندانه هاي چرخ دنده هاي بزرگ و چرخ دنده 
بيش از اندازه  ) EP(براي فعال شدن افزودني  مارپيچيهاي 

حرارت و فشار توليد مي شود و باعث حمله به فلزات زرد 
به جاي  و رنگ دندانه هاي چرخ دنده هاي بزرگ مي گردد

 EPحفاظت بيشتر ادتيو  صابوني شده واينكه سطح فلزي آن 
 . نتيجه آن خوردگي مي باشد ،دهد ارائهرا 

روغن هاي هيدروليك به جاي افزودني  ددر بسياري از موار
)EP  ( داراي افزودني ضد سايش)AW  (اين  مي باشند ،

افزودنيهاي ضد سايش از نظر شيميايي تهاجمي نبوده و 
را ارائه نمي ) EP(بنابراين آن سطح حفاظتي از افزودنيهاي 

بعالوه روغن هاي هيدروليك ويسكوزيته پايين تري  .دهد
 .ده دارندنسبت به روغن هاي دن

 

براي درك اينكه بدانيم چه اتفاقي هنگام اختالط يك روغن 
ه توليد گريس را در نظر با گريس اتفاق مي افتد بايد پروس

پروسه توليد گريس ابتدا قوام دهنده  شيم ، درداشته با
گريس ساخته شده و سپس تا رسيدن به گريد مورد نظر 

مخلوط شدن روغن بنابراين با . روغن به آن اضافه مي گردد
و  گريس نسبت روغن پايه و قوام دهنده در گريس به هم 
خواهد خورد و در نتيجه درجه غلظت گريس كاهش مي 

تركيب اين موضوع با مشكالت مربوط به كاهش . يابد
و ناسازگاري روغن ها باعث ميشود دستور العملي ويسكوزيته 

 . باشيم زماني كه اين فاجعه در ماشين رخ داد داشته  براي

 

 machinery lubrication  2016: نبع م



  حوضچھ ھاي چربي گیر

۹۶سال نخست ، شماره یك فروردین  10 علمي تحقیق و توسعھ نشریھ   
 

 در جهت حفظ محیط زیست و بازگشت سرمایهAPIافزایش راندمان حوضچه هاي چربی گیر 

   مهدي صوفی
 کارشناس تحقیق و توسعه                                                                                                                                                     

 
هدف از نگارش این مقاله، بررسی روش هاي افزایش راندمان 

واقع در واحد پساب صنعتی  APIحوضچه هاي جداکننده 
پاالیشگاه ها می باشد. لذا در ابتدا سعی شده است به برخی 
از روش هاي حذف روغن و چربی هاي شناور بر روي سطح 
آب پرداخته و سپس با الگوگیري از روش هاي حذف لکه 
هاي نفتی بر روي سطح دریا، در نهایت به تأثیرات آن بر 

 ت سرمایه بپردازیم. حفظ محیط زیست و همچنین بازگش
با گسترش روزافزون صنایع، مسائل و مشکالت جدیدي 
. بوجود می آید که می بایست به نحو صحیح حل شوند

تولید پساب صنعتی خود یکی از مهمترین مسائل چالش 
برانگیز براي محیط زیست محسوب می گردد که می بایست 

لذا سازمان ها و شرکت هاي حامی . به درستی حل شود
محیط زیست، با تدوین قوانین خاص در صدد جلوگیري از 

درصورتیکه . ورود این آلودگی ها به محیط زیست هستند
آلودگی هاي صنعتی بطور مناسب کنترل و رفع نشوند می 

 .توانند خسارات جبران ناپذیري به بار آورند
در این میان، پاالیشگاه نفت پارس خود یکی از شرکت هاي 

ده روانکار بشمار می رود که با اتخاذ تدابیر صنعتی تولید کنن
واحد پساب "زیست محیطی و تأسیس واحدي تحت عنوان 

، گام بسیار مهمی در جهت حفظ و حمایت از "صنعتی
 .محیط زیست برداشته است

براي دفع مناسب و اصولی فاضالب هاي صنعتی، الزم است 
که شیوه ها و فنون مختلف کاهش آلودگی و حذف عوامل 

ضر شناخته شود تا در هر برنامه، کنترل آلودگی بطور مؤثر م
یکی  لذا .نسبت به انتخاب و طراحی سیستم ها اقدام گردد

از عوامل آالینده فاضالب ها، روغن، گریس، چربی و بطور 
این مواد و ترکیبات با . کلی مواد روغنی شناور می باشند

یل توجه به مشکالتی که می توانند به محیط زیست تحم
نمایند، حذف آنها از فاضالب هاي صنعتی نیز الزم و ضروري 

این امر به ویژه از این نظر قابل توجه است که گاهی . است

مواد شناور و روغنی، قابل استفاده مجدد می باشند و به 
همین جهت جداسازي آنها غیر از کاهش آلودگی هاي 

 .زیست محیطی، داراي محرك اقتصادي نیز می باشد
 1ر سازيشناو

یکی از شیوه هاي مؤثر براي حذف ذرات معلق روغن و 
این شیوه . چربی ها، استفاده از روش شناور سازي می باشد

براي جداسازي ذراتی که سبک بوده و دانسیته ي نزدیک به 
آب دارند، مورد توجه قرار می گیرد و کاربردهاي وسیعی در 

گوشت و صنایع نفت و پتروشیمی و همچنین صنایع تولید 
مواد غذایی دارد. چربی ها جزء ترکیبات آلی پایدار هستند و 
به سادگی توسط باکتري ها تجزیه نمی شوند. لذا یکی از 
عواملی که حتی در مراحل بعدي (تصفیه بیولوژیکی) نیز 
ایجاد مشکل می نمایند، چربی ها هستند که حتماً باید آن 

اینگونه مواد را حذف نمود. با توجه به ماهیت چربی ها، 
همواره بر روي سطح آب شناور می مانند. بنابراین 
شناورسازي یکی از متداول ترین روش هاي حذف چربی ها 

 و معلق کردن آنها بر روي آب بشمار می آید.

 
شده نشین ته ذرات و روغن آب، قرارگیري نحوه. 1 شکل

1 Floatation 
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ایجاد حباب هاي بسیار ریزي، چربی ها را در سطح پساب شناور ساخته و سپس با استفاده از پاروهاي مخصوص، در این روش با 

 آنها را از سطح پساب جمع آوري می نمایند.

 
 . ساختار اولیه حوضچه هاي جداسازي آب و روغن2شکل 

که یکی از این  استشناورسازي خود داراي انواع مختلفی 
روش ها، استفاده از روش جداسازي روغن از آب در حوضچه 

API  وCPI معموالً  2می باشد. اینگونه جداکننده هاي ثقلی
براي زدودن و حذف روغن، گریس و نفت بصورت آزاد و غیر 
امولسیون بکار می روند. با توجه به اینکه در حال حاضر این 

صنعتی پاالیشگاه نفت در واحد پساب  APIروش جداسازي 
پارس به کار برده شده است، بنابراین در ابتدا به معرفی 

 APIخصوصیات و انواع فرآیندهایی که در حوضچه هاي 
جهت حذف چربی و مواد روغنی به کار گرفته می شود 
پرداخته و سپس راهکارهایی که می توان با الگوگیري از 

یستم گام سایر طرح ها در جهت افزایش راندمان این س
 برداشت، مطرح خواهد شد.

 API3حوضچه چربی گیر 
در واقع یک سیستم جدا کننده روغن از آب است که تحت 

این سیستم بطور . طراحی شده است APIاستانداردهاي 
وسیعی در تصفیه خانه ها و بسیاري از واحدهاي صنعتی 

از یک  APIجداکننده هاي . مورد استفاده قرار می گیرد
مخزن مستطیلی یا دایره اي تشکیل شده اند و در آن جریان 
افقی برقرار است. ذرات روغن به علت سبکی به طرف سطح 
آب شناور می شوند و از نظر تئوریکی فرآیند جداسازي در 

2 Separators Gravity 
3 American Petroleum Institute 

در غیاب  4جداکننده هاي ثقلی به وسیله  قانون استوك
 و جریان گردشی بیان می شود. 5جریان توربوالنسی

براي طراحی مخازن دایره اي و مستطیلی استانداردهایی 
وجود دارد، ولی در عمل واحدهاي مستطیل شکل سازگاري 

در این . بیشتري داشته و به میزان وسیعتري بکار می روند
واحدها عالوه بر حذف روغن و چربی، ذرات جامد مثل پیچ 
و مهره، ورقه هاي پالستیکی، قطعات بزرگتر فلزي، شاخ و 

رگ گیاهان و غیره که غالباً در فاضالب روها مالحظه می ب
. حذف می شوند 6شوند به وسیله جدا کننده هاي مکانیکی

در نتیجه در این نوع جدا کننده ها به لجن روب هاي 
  .قویتري نیاز خواهیم داشت

طراحی انواع مختلف جدا کننده هاي آب ـ روغن براساس 
یت و توانایی جدا کننده در قابل. اختالف دانسیته استوار است

بهبود بخشیدن به عملکرد جداسازي روغن از پساب، تابع 
 : عوامل متعددي است که عبارتند از

نوع و حالت روغن و چربی در جریان پساب، خواص جریان 
 حاصل، زمان ماند پساب، طراحی و اندازه واحد. 

4 Stoke's law 
5 Turbulence 
6 Mechanically raked 
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 APIچربی گیر . حوضچه 3شکل 

 
 

 7CPIحوضچه چربی گیر 
نیز خوانده می  TPI8که گاهی بنام  CPIجداکننده هاي 

و  APIشوند، بطور گسترده اي جایگزین جداکننده هاي 
 15مخازن ته نشینی اولیه شده اند. این واحدها فقط نیاز به 

داشته و  APIدرصد از فضاي مورد نیاز یک جداکننده  20تا 
بطور چشمگیري هزینه ساخت و نگهداري را کاهش می 

 دهند.
 
 
 
 

 
 
 
 

7 Corrugated plate intercepter 
8 Tilted Plate Interceptor 

 

 
 

 CPI گیر چربی حوضچه. 4 شکل
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از مجموعه اي از صفحات موجدار تشکیل می  CPIواحدهاي 
درجه در داخل مخزن قرار می  60تا  45شوند که با زاویه 

درجه  60گیرند. مالحظه شده است که اگر صفحات با زاویه 

قرار بگیرند، ذرات جامد به سهولت از روي صفحات به سمت 
 پایین لیز خورده و در کف مخزن جمع آوري می شوند.

 
 CPI. صفحات قرار گرفته شده در حوضچه 5شکل 

 
قطرات کوچک روغن نیز بطرف باالي صفحات شیاردار 
شناور، شده و در آنجا درشت تر شده و از بین صفحات باال 
رفته و به طرف محل الیه شناور، حرکت می کنند. مواد 
معلق سنگین نیز به طرف کف مخزن سقوط می کنند. 

صفحات باعث ایجاد حرکت آرام می شوند و درواقع این 
فاصله اي که ذرات روغن باید طی کنند تا جمع آوري شوند 
را کم می کنند. یکی از عیوب اینگونه سیستم ها، عدم 
توانایی بار زیاد است. بطوریکه بار زیاد می تواند منجر به 

 گرفتگی این صفحات شود.
 APIمشکالت فنی حوضچه 

، عمل چربیگیري در اکثر واحدها همانگونه که بیان شد
 APIپاالیشگاهی، توسط سیستم جداسازي در حوضچه 

صورت می گیرد. بطوریکه طبق توضیحات اشاره شده، مواد 
روغنی بر روي سطح آب این حوضچه شناور شده و سپس 
توسط پارویی متحرك از ابتداي حوضچه شروع به جمع 

جمع آوري و به  آوري این روغن ها نموده و در انتها بعد از
 90حد کافی رساندن این میزان روغن و چربی، با چرخش 

درجه اي پارویی، این میزان چربی و روغن انباشته شده را به 
 انتقال می دهد.  9داخل استوانه چاکداري

الزم به ذکر است که در برخی از واحدهاي پاالیشگاهی، 
 90تخلیه روغن در استوانه چاکدار عمالً بصورت چرخش 

درجه اي پارویی صورت نمی گیرد و تنها حرکت چرخشی 

9 Slotted-Pipe oil skimmer 

پارویی بصورت نوار نقاله، چربی ها را از روي سطح حوضچه 
جمع آوري  10در راستاي یک چهار ضلعی متوازي االضالع

کرده و در نهایت این میزان روغن و چربی جمع آوري شده 
را در داخل استوانه چاکدار تخلیه می کند. یکی از مزیت 

این سیستم، روغن روبی و الیروبی، بصورت همزمان هاي 
است. بطوریکه، پارویی همزمان با انتقال روغن و چربی هاي 
شناور روي سطح آب به سمت استوانه چاکدار، لجن هاي ته 
نشین شده ي کف حوضچه را نیز به طرف خروجی هدایت 
می کند. از معایب این سیستم نیز می توان به ورود حجم 

آب به همراه روغن در مراحل بعدي جداسازي زیادي از 
اشاره نمود که البته این نقیصه را می توان با زیاد نمودن 
زمان ماند جهت ته نشین شدن کامل آب برطرف کرد، به 
شرطی که فضاي کافی جهت تعبیه نمودن مخازن ماند در 
فضاي پاالیشگاه وجود داشته باشد. در این سیستم نیز 

بایست بصورت دستی و متناسب با سطح  استوانه چاکدار می
 متغیر آب تنظیم گردد.

10 Parallelogram 
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 API. مکانیزم جمع آوري روغن در حوضچه هاي 6شکل 

 
در حالت کلی یکی از نواقصی که غالباً بر روي اینگونه 

مشاهده می شود، عدم تنظیم زاویه  APIسیستم هاي 
استوانه چاکدار براي دریافت چربی و روغن هاي انباشته 
شده در فضاي پشتی خود است. بطوریکه اگر میزان سطح 
آب حوضچه کم و یا زیاد باشد، اپراتور دائماً می بایست پس 

دقیقه زمان، زاویه این استوانه را متناسب  40از سپري شدن 
نماید تا روغن هاي جمع آوري شده  با سطح آب تنظیم

توسط پارویی بتوانند بخوبی در این محدوده ریخته شوند. 
 )8(شکل

 
 . تنظیم زاویه استوانه چاکدار متناسب با سطح آب توسط اپراتور7شکل 

 
عدم تنظیم زاویه استوانه چاکدار در اکثر مواقع، باعث 

روغن و چربی بر روي سطح آب انباشت میزان قابل توجهی 
می شود که این امر باعث کاهش راندمان این سیستم خواهد 

شد. بنابراین اتالف هزینه هاي صرف شده براي الکتروموتور، 
پمپ هاي پنوماتیکی و ... قابل توجیه نمی باشد. تصاویر زیر 

 به نحوي این موضوع را بازگو می کند.
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 استوانه چاکدار سمت به چربی و روغن الیه حرکت -1

 
 . جمع آوري روغن و چربی9شکل 

 
 جمع آوري و انباشت روغن و چربی در پشت استوانه چاکدار -2

 
 . انباشت روغن و چربی10شکل 

 
 توقف پارویی جهت انتقال روغن و چربی به داخل استوانه چاکدار -3

 
 . توقف پارویی11شکل 

 
 
 
 

1 

2 

3 
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 درجه ي پارویی جهت انتقال روغن و چربی هاي شناور به داخل استوانه چاکدار 90چرخش  -4

 
 درجه اي پارویی 90. انتقال مواد توسط حرکت 12شکل 

 
 بازگشت روغن و چربی ها به فضاي پشت پارویی به علت تنظیم نبودن زاویه استوانه چاکدار -5

 

 
 . بازگشت روغن و چربی ها13شکل 

 
مشاهده می گردد، روغن و  5همانگونه که در تصویر مرحله 

چربی ها بدلیل عدم تنظیم زاویه استوانه چاکدار بخوبی 
تخلیه نمی شوند که این امر، مهمترین عامل جهت کاهش 

 گیر محسوب می شود. راندمان این حوضچه ي چربی
 
 .....نشریهدامه مطلب در شماره بعدي ا

4 

5 
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  پارافين مايع و مينرال اويل ولي كيايي

96فروردينشماره يك سال نخست   17 علمي تحقيق و توسعه نشريه   
 

 ومينرال اويل پارافين مايع

اين روغنها از تركيبات  روغنهاي نفتي بسيار تصفيه شده هستندروغن هاي معدني سفيد ،پارافين هاي خوراكي يا وايت اويل ها،
اين روغنها كامال بي بو و بي مزه .ميباشند زرد خيلي كم رنگ  ف رنگي بين سفيد وكه طي بيرنگ و شفاف تشكيل شده اند

و هيدرو  اكسيژن ، ،سولفور و فاقد تركيبات نيتروژني دو ميباشد يا مخلوطي از هربر پايه پارافينيك يا نفتنيك اين روغنها .هستند
 .تشكيل شده اند و از الكانها وسيكلو آلكانها آرماتيكي وتركيبات الفيني هستندكربنهاي 

 

اين .در فضا پخش ميشوند مايع ار ريزيساني بصورت پودر بسآ و هنگامي كه اسپري ميشوند به اغلب پارافيها ويسكوزيته پائيني دارند
آنتي اكسيدان طبيعي به حفظ كيفيت و رنگ  به عنوان Eويتامين  با افزودن و روغنها در برابر فاسد شدن مقاومت باالئي دارند

گريد داروئي و بهداشتي  3پارافين هاي مايع در  .شود كمك ميو جابجائي بو و مزه در هنگام انبار كردن  از جملهوساير مشخصات 
بدن  روغن(بهداشتي  آرايشي صنايع در داشتيبه گريدهاي داروئي و مصرف عمده در بازار توليد ميشوند كه و صنعتي

مخصوصا در  طبيو صنايع غذائي،  )داخل پليمرها و نرم كننده در بعنوان نرم كننده(پالستيكع در صناي ...)بچه،رژلب،كرمهاو
اسپري  (كشاورزي  ،در صنايع نساجي پارافينهاي صنعتيعمده مصرف ميباشند وپلي استايرن  پتروشيمي در توليدو  MDFصنايع

 . ميباشد )و نرم كننده بسط دهنده بعنوان(، الستيك سازي) سم سازيو
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 پوشش هاي تأخیر دهنده آتش آماس کننده

      یمهدي صوف
 توسعهکارشناس تحقیق و                                                                                                                    

 
جلوگیري از بروز پدیده آتش سوزي از جمله مهمترین 
مسائلی است که همواره در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی 
مورد توجه قرار می گیرد. چرا که حریق عالوه بر خطراتی 
که میتواند براي تجهیزات ایجاد کند، خطراتی را نیز می 
 تواند براي سازه هاي فوالدي پدید آورد. بطوریکه با رسیدن

حریق به سازه هاي فوالدي، این سازه ها تغییر شکل داده و 
موجب ریزش کل سازه خواهد شد. بنابراین امروزه 
راهکارهاي متنوعی براي پوشش دهی سازه هاي فوالدي در 
برابر آتش سوزي وجود دارد. لذا در این مقاله به بررسی 

ویژگی هاي پوشش هاي جدید آماس کننده خواهیم 
 پرداخت.

ز مهمترین مباحث حائز اهمیت به هنگام وقوع آتش یکی ا
سوزي، ایجاد شرایط الزم براي جلوگیري از توسعه ي حریق 
و کاهش خسارات جانبی و مالی است. لذا چنانچه سیستمی 
از محافظت کننده ها را بتوان بر روي سازه ها اعمال نمود 

زمان مشخص، از انتقال حرارت مفید به تا در طی مدت 
جلوگیري نماید، کار بسیار سودمند و مفیدي  سطح فلز

 صورت پذیرفته است. 
 

 
 

با توجه به پیشرفت هاي صورت گرفته در زمینه فناوري 
تولید مواد نانو ذرات، تغییرات شگرف در پروسه هاي پوشش 

از  دهی و فرموالسیون مواد پوشش دهنده بوجود آمده است.
جمله ویژگی هاي مواد پوشش دهنده بر پایه نانو ذرات می 
توان به امکان تولید پوشش هاي سطحی خیلی نازك، طریف 

امروزه از پوشش دهنده هاي بر پایه نانو و شفاف اشاره نمود. 

ذرات در مصارف مختلفی از جمله پوشش هاي مانع (براي 
پوشش پوشش هاي نوري، مثال مقاوم در برابر خوردگی)، 

هاي مقاوم در برابر سایش و فرسودگی، پوشش هاي آماس 
از جمله روش هاي بهبود خواص اشاره کرد.  1کننده

پوششهاي آماس کننده می توان به استفاده از ترکیبی از نانو 

 متورم شونده  ١
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با پوشش هاي آتش گریز یا همان تأخیر اندازنده  2ذرات رس
 یري اشاره نمود.ي آتش گ

ضد حریق می توان از مالت هاي از انواع پوشش هاي 
سیمانی نسوز، مواد خمیري اندود کننده و رنگ هاي ضد 
حریق و کندسوزها به عنوان آخرین دستاوردهاي علوم و 

ابلیت ضد شعله قرنگ هاي ضد حریق، تکنولوژي نام برد. 
وري داشته و نیز مانع انتقال حرارت به الیه هاي زیرین 

 اجسام می گردد.
از یکسري نانو   Devan chemicalsبلژیکیشرکت شیمیایی 

ذرات سیلیکات الیه دار شده به صورت الیه هاي کریستالی 
خیر درآتش گیري در پوشش أمشبک جهت بهبود قابلیت ت

در . استفاده نموده است) متورم شونده(هاي آماس کننده 
ساختار مشبک و ضخیم پوشش ها به صورت  ،این مواد

. مانعی در برابر آتش گیري و انتقال حرارت و گرما می باشد
گروه هاي مختلفی از رنگ هاي ضد ،  Henselشرکت آلمانی

حریق را براي سطوح متفاوت از جمله سطوح فلزي، چوبی، 
ش پف قارائه می نماید که گروهی، ن... کابل هاي برق و 

و گروهی نقش دیرسوز کننده را دارا می  کننده را داشته
گروهی که نقش پف کننده را دارند در ضخامت هاي  .باشند
میکرون بر روي کلیه سطوح از جمله سازه  5700تا  500

هاي فلزي، بتن، گچ، کابل، چوب و دیگر سطوح قابل اعمال 
می باشند و به محض رسیدن حرارت حاصل از شعله، 

سانتی متر می رسد  5تا  4ود میکرونی به حد 500ضخامت 
گروهی که  د.حرارت به سطح می شوو این امر مانع انتقال 

نقش دیرسوز کننده ها را دارند، می توانند بر روي سطوح 
کاغذ، پارچه ، چوب، چرم و دیگر مواد اعمال شوند تا هنگام 

 . آتش سوزي قابلیت مشتعل شدن نداشته باشند
 
 
 
 
 
 
 

2 Nanoclay 
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 شکل فوق نحوه متورم شدن پوشش را در دماهاي باال نشان می دهد.

 
همچنین زمانی که در برابر شعله قرا می گیرند، سوختن آن 

این گروه از مواد عالوه بر قابلیت . ها بسیار کند می باشند
اعمال بر روي سطوح، قابلیت وارد شدن به پروسه تولید را 

وان در تولید قطعات پلیمري از داشته و به طور نمونه می ت
مواد ضد حریق و کند سوز کننده ها در  .آن ها استفاده نمود

دنیاي امروز در جهت حفظ جان انسان و سرمایه ها بسیار 
در این راستا  اًبا اهمیت می باشند و استاندارد هاي اروپا تمام

حتی چوب هاي به کار رفته در یک . تدوین گردیده است
ساختمان، ضد حریق بوده و نیز لوازم صنعتی و داربست 

خوشبختانه در ایران نیز . خانگی، غیر شعله ور می باشند
اکثر شرکت ها در تولید این نوع پوشش هاي ضد حریق 

 پیشگام شده اند.
هم اکنون به منظور به حداقل رساندن حوادث جانبی و مالی 

هاي در مجتمع هاي پتروشیمی، پاالیشگاه هاي نفت و سکو
دریایی، استفاده از این نوع رنگ ها و پوشش ها در داخل 

 کشور افزایش پیدا کرده است. 
پوشش هاي صنعتی جدید امکان مقاومت در درجه حرارت 

ساعت را  4درجه سانتیگراد در مدت  1600هایی بیش از 
دارند. لذا این عملکرد باعث گردیده که آتش سوزي ها در 

شوند و هیچگونه خسارت هاي مالی مدت زمان کوتاهی مهار 
 باشد.  و جانی نیز به همراه نداشته

 

 پوشش هاي آماس
 ،یا آماس 3حجیم شونده، پوشش ضدحریق متورم شونده

پوششی می باشد که به محض رسیدن اولین شعله به سطح 
آن شروع به تورم می نماید و یک فوم جامد مشکی رنگ با 

ایجاد می نماید که فوم پف کرده  cm 2.5 ضخامت تقریبی
ها سلول کوچک، بسته و مقاوم در برابر حریق  حاوي میلیون

را به  سطوح زیرینفوم بعنوان عایق، تماس شعله با . است
تعویق می اندازد و بعنوان یک مانع تأخیرانداز از گرم شدن 

این . سریع و احتراق سطح زیرین جلوگیري بعمل می آورد
د یک ساعت از رسیدن حرارت به سطح فوم عایق تا حدو

 اید و گسترش شعله را به تأخیر میزیرین جلوگیري می نم
وادي که در محیط قرار دارند و در واقع مصالح و م. اندازد

تواند با اولین شعله، توسعه حریق را بدنبال داشته باشد، می
قادر خواهد استفاده و اعمال پوشش ضد حریق برروي آن 

زمان سوختن چند ثانیه اي را به ساعت تبدیل کند که  بود
 این خود در شرایط بحران آتش سوزي، یک فرصت حیاتی

غیر قابل تصور بشمار میرود

3 Intumescent Coating 
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  هاي ضد حریق نحوه اعمال رنگ
هاي ضد حریق بر روي سازه هاي  منظور اعمال پوششه ب

پرایمر فلزي می بایست پس از آماده سازي سطح، ابتدا 
مناسب بر روي سازه فلزي و سپس پوشش ضد حریق را 

 . اعمال نمود
این نوع پوشش به سهولت و در زمان بسیار کوتاه و با 

دستگاه پاشش رنگ ایرلس ، قلم مو و ( ابزارهاي مختلف
اعمال می گردد و بر روي کلیه سطوح با هر زاویه و  ) غلتک

رنگ بسته ضخامت اعمالی . شکستگی قابل اعمال هستند 
به نوع و شکل سازه ، به ضخامت ورق ، شرایط محیطی 

 5/0و دیگر عوامل می تواند از حدود  ءکاربري ، امکانات اطفا
چنانچه نقاطی از . میلی متر تعریف گردد  2میلی متر تا 

هاي ضد حریق متورم شونده  سطح که بوسیله پوشش
ترمیم پوشانده شده در معرض ضربه قرار گیرد و نیاز به 

داشته باشد، می توان به سهولت و حتی با قلم مو سطح را 
سطح نهایی این نوع پوشش ضد حریق، سطحی . ترمیم نمود

صاف می باشد بطوریکه پس از اتمام عملیات پوشش دهی 
 . نیاز به هموار کردن سطح نمی باشد

 
 
 

 
 
 

 نتیجه گیري
ش ها، در همانگونه که بیان شد، از جمله کاربردهاي اینگونه پوش

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می باشد. چراکه با توجه به ساختار 
سازه هاي چنین مجتمع هایی، کل و یا بخشی از تجهیزات ممکن 
است بنابر عملکرد سیستم، در قسمت فوقانی سازه قرار گیرد. لذا 
در صورتیکه سطوح پایینی سازه در معرض آتش سوزي قرار گیرد، 

ییر شکل داده و در مرحله بعد باعث تخریب و استراکچر فوالدي تغ
ریزش کل استراکچر خواهد شد که این موضوع به تبع خود 
حوادث جبران ناپذیر بعدي را به دنبال دارد. ذکر این نکته خالی از 
لطف نیست که بتن علیرغم مقاومت باالیی که دارد متأسفانه در 

همچنین امکان برابر آتش سوزي از خود مقاوتی نشان نمی دهد. و 
استفاده از اینگونه پوشش هاي سیمانی نسوز علیرغم افزایش وزن 

 می گردد. 4سازه باعث بوجود آمدن تشدید
بنابراین استفاده از مصالح سیمانی به عنوان عایق ستون ها و 
ساپورت هاي نگهدارنده ي تجهیزاتی که در ارتفاع قرار دارند، نمی 

از تغییر شکل سازه بر اثر آتش  تواند راهکار خوبی براي جلوگیري
 سوزي محسوب گردد. 

لذا در این موارد بهترین جایگزین براي مصالح سیمانی، انتخاب 
 پوشش هاي آماس کننده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است. 

4 Resonance  
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  رنگ روغن هیدرولیک

 چرا رنگ روغن هیدرولیک تغییر میکند؟

 مهدي براري   

                                                                                                                                                      کارشناس تحقیق و توسعه

وقتی رنگ روغن هیدرولیک از طالیی عسلی به قهوه اي 
تیره تبدیل میگردد آیا بدان معنی است که روغن باید سریعا 

 تعویض شود؟

روانکاري روغن ازبین آیا وقتی این اتفاق می افتد خواص 
رفته است یا روغن حاوي انواع ناخالصی ها شده یا اینکه این 
شاخص طبیعی پیر شدن روغن بوده و میتواند تا زمانی که 
نتایج آنالیز روغن در محدوده قابل قبول است مورد چشم 

 پوشی واقع گردد؟

این دست سواالت اغلب در زمان بحث در مورد نگهداشت 
 شوند.روغن پرسیده می

اغلب مردم سیستم هیدرولیک صنعتی را با موتور اتوموبیل 
مقایسه کرده و صرفنظر از اینکه روغن چه مدت زمانی در 

 روغن به قهوه اي تیره  سرویس بوده به محض تغییر رنگ
 فکر میکنند که روغن بایستی به سرعت تعویض شود.

این که روغن هیدرولیک صنعتی در شرایط کامال متفاوت از 
موتوهاي احتراق داخلی نگهداري میشوند به سادگی 

تغییر رنگ در روغنهاي هیدرولیک دلیل  فراموش میشود.
خوبی براي گوش به زنگ بودن است اما دلیل خوبی براي 
عوض کردن سریع روغن نیست.در این موقع باید فهمید 

 دلیل تغییر رنگ روغن چیست؟

و دو دلیل عمده تیره شدن روغن استرس گرمایی 
اکسیداسیون میباشند که هیچکدام به تنهایی دلیل تعویض 

ست که یک نمونه از روغن ا فوري روغن نیست.گام اول این
جهت آنالیز ارسال شود.دیده شده است که روغنهاي 

هیدرولیک تیره شده اند اما هنوز به پایان عمر سرویس دهی 
همچنین روغنهایی هم دیده شده اند که  خود نرسیده اند.

رچه تغییر رنگ نداشته اند اما فاقد پارامترهاي ضروري اگ
براي حفاظت سیستم خود بوده اند.به عبارت بهتر تغییر 

عرف خوبی از پایان عمر روغن نیست، رنگ روغن به تنهایی م
الت بالقوه ر رنگ روغن میتواند فرد را به مشکاگرچه تغیی

سیستم رهنمون شود.شاید در سیستم نقاط داغی وجود 
ن مسیر داغ شده و سپس آروغن در عبور از ته باشد که داش

در مسیر رسیدن به مخزن ذخیره دوباره به دماي عادي 
روغن  و خراب باعث شده بود valveی یک یبرگردد.در جا

با افت فشار قابل توجهی مواجه در عبور از یک روزنه 
باعث بوجود آمدن گرماي زیاد ولی در یک  امر .اینمیشد

جود ،تیرگی ونقطه خاص از سیستم شده بود وتنها عالمت م
 روغن بود.

 
عدم تغییر اسیدیته و وقتی نمونه یک روغن آنالیز میشود 

ویسکوزیته نشاندهنده عدم اکسیداسیون بوده وتغییر رنگ 
ن فقط در اثر تخریب حرارتی میباشد.در یک بازرسی با دوربی
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  رنگ روغن هیدرولیک
پس از ، میشد خیلی گرمکه روغن  یدر مکان ومادون قرمز 

تعویض شیرعالئم رسوبات وارنیش در محل گرم شدن قابل 
ال آماده متوجه بود.آنالیز روغن نشان داد که این روغن کا

ادامه زمان سرویس دهی میباشد اما تا زمانیکه تغییر قابل 
ر یکه تغیو تا زمانی بود توجهی در عملکرد سیستم دیده نشده

عملکرد شیر معیوب به سادگی از  رنگ روغن مشاهده نشد،
 .نهان ماند دیدها پ

در حالی که اکسیداسیون، یعنی ترکیب شیمیایی روغن و 
اکسیژن، یک دلیل عمومی که ثبات روغن هیدرولیک کاهش 
می یابد است، مقدار تغییر رنگ است نشانه خوبی از سطح 

وقتی آنتی اکسیدان ها واکنش نشان  .اکسیداسیون نیست
کنند، اغلب تولید رنگ هاي مختلف از میمی دهندو کار 

تعدادي از عوامل  میکنند. رنگ زرد درخشان به سیاه و تیره
که شامل فرمول، شرایط عملیاتی و آلودگی ها، هر کدام می 
تواند تغییر رنگ قابل توجهی بدون تخریب قابل توجه روغن 

اگر چه تغییر رنگ می تواند هشدار  .باشدرا در پی داشته 
سطوح خوب  حاوي دهنده باشد، اما روغن هنوز هم می تواند

سري  ،روغن میتواند در حال انجام یک اشدآنتی اکسیدان ب
واکنشهاي شیمیایی باشد بدون اینکه هنوز به پایان عمر 

، تنها راه براي اطمینان از همچنین   .خود رسیده باشد
افزایش ویسکوزیته و  .ون آنالیز روغن استسطح اکسیداسی

 .یته به عنوان نشانه اي از اکسیداسیون استاسید

، گرما، اکسیژن و آب همه فلز به عنوان کاتالیزورحضور ذرات 
وقتی سطح اسید  .به اکسیداسیون روغن کمک می کند

در برابر خوردگی قطعات کمتر خواهد  تافزایش میابد، مقاوم
ویسکوزیته  ه محلول مخلوط شده وبا آالیند روغن.شد

به عنوان یک  رسوبات و این لجن .افزایش خواهد یافت 
در سراسر سطوح داخلی سیستم را  ینازك، فیلم نامحلول

روند ادامه قرار گرفتن در معرض این عناصر  .گذارد می برجا
 .تخریب را سرعت می بخشد

با شیوه هاي طبیعی در حداقل نگه  داکسیداسیون می توان
نرخ تمام واکنش هاي شیمیایی، از جمله  .داشته شود

 10هر افزایش در درجه حرارت از  بااکسیداسیون، تقریبا 
 .درجه فارنهایت) دو برابر خواهد شد 18درجه سانتیگراد (

براي بسیاري از سیستم هاي هیدرولیک مبتنی بر مواد 
درجه  60ت توصیه شده (معدنی ، حداکثر درجه حرار

درجه  5درجه فارنهایت ( 15براي هر  .سانتیگراد) است
سانتیگراد) باالتر از این دما، طول عمر روغن به نصف کاهش 

 .می یابد

به موازات  .ا بیشتر کندفشار سیستم نیز می تواند تفاوت ر
افزایش فشار، ویسکوزیته سیال زیاد شده، که باعث افزایش 

افزایش فشار  همچنین ت میشود.حراراصطکاك و تولید 
اکسیژن  .ن میشودافزایش هوا و در نتیجه اکسیژ منتج به

توصیه  .کندمی اضافی واکنش اکسیداسیون روغن را تسریع 
وري سیستم و  می شود که فشار سیستم براي حداکثر بهره

 .ممکن کم نگه داشته شود طول عمر قطعات تاحد

تواند اکسیداسیون تاثیر آلودگی عامل دیگري است که می 
درصد لجن در مایع هیدرولیک  1غلظت  .می گذارد

روغن بدون در مقایسه با دو برابراکسیداسیون را به میزان 
فلزات خاص، به ویژه مس، به عنوان  .لجن باال میبرد

کاتالیزور براي واکنش هاي اکسیداسیون عمل می کنند، به 
همیشگی  لعام وجود آب و مس یک.ویژه در حضور آب 

 .یک مبدل حرارتی است پارگی

 زمانی که شما که روغن هیدرولیک خود را در رنگ تیره
کامال محتمل  .دنیاز به تعویض دارکه  کنید، فکر نمیبینید

نمونه  .زمان خدمت آن باقی مانده باشد از مدتهااست که 
بهترین  .قرار دهید آن را مورد تجزیه و تحلیل ازهاي خوبی 

 شود.گرفته پمپ پایین دست  از بالفاصله ت کهن اسنمونه آ
، یا در روغن ذخیره از مرکز مخزن نمونه مناسبدومین 

است و یا بالفاصله پس از  کارحالی که سیستم در حال 
 به دست می آید. خاموش کردن

، یک برداري را شروع کرده اید اگر شما تازه یک برنامه نمونه
نمونه  بسامدتنظیم  .هفته است 13نقطه شروع خوب در هر 

حداقل یک سال تجزیه  میباشد. آنالیزگیري بر اساس نتایج 
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  رنگ روغن هیدرولیک
ن آ پس ازفقط  .ادامه دهیدرا و تحلیل براي مقایسه روند 

 سیال دهی سرویس زمان عمر شما واقعا شرایط و است که
 خواهید دانست.هیدرولیک خود را 
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     روانکارهاي صنعت هوایی
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انداز آیندهو چشم نیازها، خواص، :صنعت هواییهاي روانکار  

   یحیی ایزد منش

 كارشناس تحقیق و توسعھ            

مقدمه

سریعتر، با قدرت مانور  اجزاينیاز به  1ییهایی هوا سیستم
به همین دلیل عموما باال و کارکرد در دماي باال دارند. 

کنند.  ها دماي باالیی را تجربه میروانکارهاي این سیستم
عالوه بر دماي باال، به دلیل استفاده در ارتفاعات بلند، این 

) را تجربه 50oC-روانکارها دماهاي بسیار پایینی (تا حدود 
 باشد:به سه دلیل روانکار صنعت هوایی ویژه می کنند. می
بخصوص به دلیل شرایط هوایی هاي  در تمام سیستم ،اوال

باال) روانکارها شرایط عملیاتی سخت (سرعت و مانورپذیري 
ون وزن فاکتور مهمی در چ ،کنند. دوماسختی را تحمل می

-مخزن روانکار مورد تعبیه کوچک  می ،باشدمی  هواپیما
، قطعات هواپیما کمتاکید زیاد بر وزن به دلیل  ،باشد. سوما

عملیاتی فشار  بدلیل کار با سرعت باال، روانکاروچک بوده و ک
شامل عمدتا روانکارهاي هوافضا  کند.می  سختی را تحمل

هاي هیدرولیک و روغنهاي موتور توربینی هواپیما، روغن
هواپیماها و  هاي هوایی شاملسیستم  باشند وها میگریس
ها و امیدهاي چالش ،در این مقاله. دنباشها میماهواره

 شودبررسی می صنعت هوایی کاربرد در  مورد روانکارهاي
[1-3]. 

 
 هافزودنیاها و پایه روغن
مورد استفاده در روانکاري صنعت هوایی  2هايپایهروغن

بایستی از جهت هر خاصیت روانکاري در بهترین حالت 
ها بایستی در گستره دمایی این روغن پایهممکن باشند. 

اینکه  کاري داشته باشند، یعنی عالوه برگسترده خاصیت روان
دماي  باخاصیت روانکاري خود را در ارتفاعات باالي پروازي 

حفظ کنند، در دماي باالي ایجاد شده  یط بسیار پایینمح

1 . Aerospace Systems 
2 . Base Oil 

شرایط عملیاتی سخت نیز خواص روانکاري خود را  در اثر

هاي مورد استفاده پایه ن دلیل اکثر روغنبه همی حفظ کنند.
باشد. این روغن یو پنج مر هاامروزي از نوع سنتزي گروه چ

داراي نقطه ریزش پایین بوده و پایداري حرارتی بسیار  هاپایه
  .]5, 4[ دارندمناسبی 
و یا تقویت براي ایجاد خواص جدید روانکاري  3هاافزودنی

صنعت مورد استفاده در  هايپایهروغنخواص روانکاري 
گیرند. وقتی روانکار تحت مورد استفاده قرار می هوایی

شرایط سخت عملیاتی قرار گیرد، درصورت عدم استفاده از 
، در مدت کوتاهی خواص خود را از دست داده هاافزودنیاین 

ناپذیر شود. افزودنی مورد استفاده در ت جبراناو سبب خسار

3. Additive 
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 بندي کرد:تقسیم 1جدول  طبقتوان روانکارهاي صنعت هوایی را به طور کلی می
 هاي مورد استفاده در روانکارهاي صنعت هوایی. افزودنی1 جدول

 کاربرد نام افزودنی
 بهبود خواص سایش، روانکاري سطوح و بهبود تحمل فشار افزودنی روانکاري شرایط مرزي

 جلوگیري از تجزیه حرارتی سیال روانکار هااکسیدانآنتی
 سیستم فلزيجلوگیري از خوردگی قطعات  هاضدخوردگی

 حفظ روانکاري در صورت تغییر شدید دما   هاي ساخص ویسکوزیتهدهندهافزایش
 کردن روانکار در اثر ایجاد تالطمجهت جلوگیري از کف  افزودنی ضدکف

 بهبود عملکرد روانکار در دماي سرد افزودنی نقطه ریزش
 

ها، اکسیدان هاي بهبود شرایط مرزي، آنتیافزودنی
ضدخوردگی، ضد کف و نقطه ریزش در روانکارهاي موتوري، 

-هاي هوایی به طور گسترده استفاده میهیدرولیک و گریس
دهنده شاخص ویسکوزیته معموال در ادتیو افزایششوند. 

 گیرد. روانکارهاي توربینی مورد استفاده قرار نمی

 

 

 انداز آیندهچشم
ث خواهند شد که توسعه روانکارهاي عسه عامل مهم با

 هايروغن پایه و افزودنیهوایی بر روي تحقیق و توسعه 
ویژه صنعت هوایی متمرکز شود. اولین عامل ساخت 

 54oC-هایی است که در محدوده دمایی گسترده (از افزودنی
) کارایی داشته باشند. دومین عامل، نیاز به 300oCتا 

هاي امروزي معرفی روغن پایه هایی است که نیازها و چالش
نسل بعد صنعت هاي پایه صنایع هوایی را مرتفع سازد. روغن

  2یا پرفلوروپلی اترها 1مواد پرفلورواترجنس احتماال از وایی ه
)PFPAEs ( 6[خواهند بود[ . 

هاي جدید با عمر طوالنی عامل سوم نیاز به توسعه افزودنی
هاي هاي روانکاري آینده است. در سیستمبراي سیستم

جدید شیمی سطح تحت روانکاري بعلت استفاده از مواد 
کند و نیاز به جدید در ساخت قطعات هوایی، تغییر می

1 . Perfluoroether 
2. Perfluoropolyether 

هاي افزودنیی است. هاي جدید با طول عمر طوالنافزودنی
هاي افزایش افزودنی زمینهبطور ویژه مورد توجه در این 

 هستند.  3خاصیت روانکاري
سازندگان قطعات هواپیما به سمت  باید ذکر گردد که

وه بر دوام بیشتر در اند که عالاستفاده از مواد جدیدي رفته
ی نیاز به روانکاري کمتري داشته باشند. شرایط عملیات

جدید مقاومت بیشتري در برابر خوردگی داشته و قطعات 
دارند. سختی بیشتر سبب افزایش قابلیت  4سختی بیشتري

  .]7[ شودمی 5فشارپذیري

3 . Lubricity Additives 
4 . Hardness 
5 . Load Carrying Capacity 
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 حذف موليبدن از پساب پااليشگاهروش شيميايي 
 حسين ثابتي فرد                                                                                                             

                                                                                                                                  Uو توسعه كارشناس تحقيق 
 
جداسازي موليبدات هاي محلول از : مرحله ي اول. 1

  للوجريان هاي تخليه نامح
محلول  PH<4با در اين مرحله در محيط اسيدي 

. اضافه مي گردد (Ferric Sulfate)سولفات آهن 
نمونه از تركيبات با آب واكنش  2پايين  PHدر اين 

مي دهند و به موليبدات آهن نامحلول بهمراه 
ميزان  .شودسولفات سديم محلول تبديل مي 

سولفات آهن اضافه شده بستگي به ميزان موليبدات 
موجود دارد و بايستي مقدار ناچيزي بيشتر اضافه 

ركيب هيدروكسيد آهن تبديل گردد تا به ت
 )پايين PHبيشتر در  حالليت.(گردد

 
 مرحله ي دوم. 2

موليبدات آهن تركيب نامحلول مي باشد و معموال 
بصورت معلقات كلوئيدي نگهداشته مي شود كه 

 PHبايستي جداسازي گردد و براي افزايش 
)7<PH<8 ( نيز از آهك )استفاده ) كلسيم اكسيد

 .مي گردد

اول ميزان اضافه اي از تركيب سولفات  اگر در مرحله
رسوب  ، PHآهن اضافه شده باشد، با باال آمدن 

تجمع  .خواهد شد ايجادهيدروكسيد آهن نامحلول 
انبوهي از تركيب مذكور در انتهاي ظرف باقي مي 

 .ماند و عاملي براي انتقال موليبدات آهن خواهد بود
 
 مرحله سوم. 3

ي كامال شفاف باشد در اين مرحله سطح رويي بايست
و تمامي تركيبات موليبدات بصورت لجن تجمع 

مايع شفاف به پساب تخليه و لجن . يافته شده باشد
 .جدا شده بايستي به پرس فيلتر ارسال گردد

 
 :نكته

موليبدات آهن و هيدروكسيد آهن بصورت نامحلول 
براي دفن ) ايجاد سميت(مي باشند و محدوديتي 

 .داشت زباله بهداشتي نخواهد

 
 
 

-http://nmc-nic.com/newsite/customer-service-bulletins/8-molybdenum-removal :منبع
procedure 
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 سيستم اتوماتيك اطفاء حريق مخازن نفتي روباز با استفاده از فوم پاششي

      مهدي صوفي                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                Uكارشناس تحقيق و توسعه 

 
 

يكي از موضوعات بسيار مهمي كه همواره در صنايع 
مي شود، موضوع پرداخته پااليشگاهي به طور جدي به آن 

ايمني در پااليشگاه ها و مجتمع هاي . ايمني است
اين پتروشيمي آنچنان از اهميت بااليي برخوردار است كه 

هر ساله درصدد ارتقاء و نوسازي تجهيزات اطفاء نوع صنايع 
لذا در اين ميان، . حريق در مجموعه هاي خود هستند

شركت هاي سازنده ي تجهيزات اطفاء حريق با بهره گيري 
از نوآوري و خالقيت، گام هاي بسيار ارزشمندي در جهت 

 . كاهش زمان اطفاء حريق برداشته اند
0Fدر اين ميان، يكي از شركت هاي

نوآور در زمينه ساخت  1
با بهره گيري از ايده هاي ساده و  تجهيزات اطفاء حريق

. را ارائه نموده است خالقانه ايابتدايي، طرح بسيار جالب و 

                                                           
1 FoamFatale-Engineering Consultant -Address: 
Budapest, Andor u. 21c, 1119 Hungary 

اين طرح كه تحت عنوان سيستم هوشمند فوم پاشي مخازن 
اطفاء زمان  كاهشروباز نفتي نام دارد، ركورد جديدي را در 

از آنجايي . د اختصاص داده استبه خومخازن اينگونه حريق 
از ذخيره سازي مواد نفتي در مخازن  عمده اي  كه بخش

روباز صورت مي گيرد، بنابراين اتخاذ تدابير ايمني در اينگونه 
چرا كه بروز  .مخازن نيز از اهميت بااليي برخوردار است

حريق در اين نوع مخازن عالوه بر خسارت هاي جاني، 
 .واد را نيز در پي داردخسارت مالي و اتالف م
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 مكانيزم عملكرد
 سوخت گرما، عامل سه به آتش همانگونه كه مي دانيم، يك

 توان مي را آتش. دارد نياز )اكسيژن معموًال( كننده اكسيد و
 بروز از يا و كرده خاموش عامل سه اين از يك هر حذف با

لذا در اين طرح، حريق شكل . آورد عمل  به جلوگيري آن
گرفته شده در مخازن نفتي روباز بواسطه تزريق فوم بر روي 

فوم توسط نازل  .سطح ماده در حال سوختن مهار مي شود
بر  اندسطح باز مخزن را فراگرفته درون هايي كه دور تا دور 

ريق حاكسيژن  با حذف عامل روي مايع مشتعل تزريق و
 .خاموش مي گردد

 
 

 تصوير زير مربوط به نتايج يك آزمايش در خصوص اطفاء
. پاششي مي باشد فوم از استفاده با روباز نفتي مخازن حريق

حريق شكل گرفته شده در همانگونه كه مشاهده مي شود، 

متر مربع  500با مساحت سطح مقطع  روباز يك مخزن
ثانيه توسط فوم پاششي  25ظرف مدت زمان گازوئيل، 

 . خاموش مي شود
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خوشبختانه با توجه به نتايج ارزشمندي كه اين طرح براي 
مخازن روباز در بر داشته است، استفاده از اين طرح براي 

 .مخازن سر بسته نيز امكانپذير است

فرآيند پاشش فوم همانند روشي كه با توجه به تصوير زير، 
در مخازن روباز استفاده مي شد، در مخازن سر بسته نيز 

 . بكار گرفته مي شود

 
 نتيجه گيري

همانگونه كه بيان شد، موضوع ايمني در مخازن ذخيره 
سازي نفتي در پااليشگاه و صنايع پتروشيمي از اهميت 

سرعت عمل، سادگي در اجراء و . بسيار بااليي برخوردار است
در عين حال ايمن بودن اين طرح، اين فرصت را براي 
. باالبردن ضريب ايمني در صنايع مذكور فراهم مي آورد

 پااليشگاه ليتري هزار 500 مخزندر  سوزي ير آتشحادثه اخ

براي تمامي هشدار يك نوعي به تهران را مي توان  نفت
لذا با بكارگيري . كردتلقي پااليشگاه ها و صنايع پتروشيمي 

چنين تكنولوژي هايي در حفظ مخازن نفتي از خطرات 
پيرامون، ميتوانيم محيطي ايمن را در صنايع نفتي پديد 

 .  آوريم
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ب به دليل خواص ويژه به عنوان خنك آدر گذشته از
اما امروزه با توجه  .كننده در خودروها استفاده مي شد

ن شامل نقطه انجماد باال نقطه آخواص نامطلوب  به
ن در آيين خورندگي قطعات و افزايش حجم جوش پا

ن به تنهايي در آاستفاده از  ،انبساط و انجماد هنگام
بر اين اساس از چند  .موتور خودرو منسوخ شده است

سيستم خنك كننده خودروها  درضد يخ  دهه قبل از
 . شود مي استفاده

 :باشد زير خواص داراي بايد خوب يخ ضد يك

عدم  -3 نقطه انجماد پايين -2 نقطه جوش باال -1
 -5 انتقال حرارت مناسب -4 خورندگي قطعات موتور

 يپايداري شيمياي -7 تشگيري كمآ -6 سميت كم

 چه زماني ضد يخ خودرو نياز به تعويض دارد؟

خاصيت خود را از دست با گذشت زمان ضد يخ 
در بيشتر خودروهاي مدل جديد تا زماني  اما، دهد مي

اتفاق  سيده ونر كيلومتر 160000ين به كه كاركرد ماش
الزم نيست ضد يخ را عوض  ،هغير طبيعي هم نيفتاد

 احتماال الزم است در خودروهاي مدل قديمي تر. كنيد
پس براي . ضد يخ را تعويض كنيد ،هر چند مدت يكبار

رويتان ترچه راهنماي خودبايد به دف ،امر اطمينان از اين
 .توجه كنيد

شود كه ضد يخ هر  ها، توصيه ميخودرو برخي در
خودرو  برخيبراي اما . كيلومتر تعويض گردد 50000

ها، تعويض ضد يخ حتي در زمان انجام تعميرات هم 
كند كه  يوندا توصيه ميبراي مثال، ه. صيه نمي گرددتو

 96000بعد از  اين شركتاكثر مدلهاي  ضد يخ در
 50000، و پس از آن هر تعويض شده كيلومتر اول

براي خودروهاي مرسدس بنز، . كيلومتر تعويض گردد
، اما باشد مي كيلومتر 50000زمان تعويض ضد يخ هر 

سال  12كيلومتر يا  192000خودروهاي بنز  برخيدر 
 240000 ،حتي در برخي از خودروهاي بنز. باشد مي

 . باشد يم سال 15هزار كيلومتر يا 

تعويض ضد يخ را پس از برخي از سازنده هاي خودرو، 
. كنند توصيه مي )يدك كشي مكرر(كاركردهاي سخت 

 براي خودروهاي شورولت، تعويض ضد يخ در هر نوع
كيلومتر توصيه شده  240000هر كاركردي،  شرايط

 . است
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حد معمول است شايد تر از  اگر موتور خودروي شما داغ
بيشتر توليد . ن خراب شدن ضديخ باشدآيكي از داليل 

كنندگان ضد يخ و مراكز خدماتي در زمان تعويض ضد 
 يخ، كار تخليه سيستم خنك كننده را هم انجام مي
دهند تا رسوباتي كه در طي سالها در اين سيستم جمع 

 .پاك شود،شده 

شود كه  به شما گفته ميدر بسياري از اتوسرويس ها، 
اي انجام تعميرات دوره زمان  غالباً درتعويض ضد يخ 

 80000يا كيلومتر  50000به عنوان مثال هر (
 . انجام شود) كيلومتر

بسياري از خودروها از ضد يخ با عمر طوالني استفاده 
بدون نياز به انجام (براي چندين سال كنند كه  مي

موتور را از سوختن در هواي گرم و يخ زدن  ) تعميرات
 . كند در هواي سرد محافظت مي

زمان طوالني بين تعويض هر نوع  ،خودروهاي مدرندر 
دليل آن قوانين زيست . توصيه مي شودرا  ،سيال موتور

كند تا  خودروسازان را مجبور مياست كه محيطي 
كه بايد دور ريخته شود يا مجددًا (،رازائد مقدار سياالت 

 . ، كاهش دهند)استفاده شود

را از دست ضد يخ طي زمان طوالني خاصيت خود 
در شرايط  دهد و بايد تست شود تا مشخص گردد يم

به دليل اينكه از طريق ظاهر (.خوب قرار دارد يا خير
حتي اگر تست ها نشان دهد كه . )شود مشخص نمي

خاصيت خنك كاري و ضد يخ بودن آن كافي باشد، 
بيشتر اسيدي شود  ،ممكن است ضد يخ در طي زمان

دهد و  از دست  ضد زنگ بودن خود راو خاصيت 
 .شود در موتور منجر به خوردگي

تواند منجر به آسيب رادياتور، پمپ آب،  خوردگي مي
ترموستات و بقيه قسمتهاي سيستم خنك كاري 

بنابراين ضد يخ در يك خودرو بعد از . شودموتور 
اي تست  كيلومتر كاركرد، بايد بصورت دوره 80000

شود  توجه ميدر اين تستها به عالئم زنگ زدگي . شود
و از خاصيت ضد يخ و ضد جوش بودن آن اطمينان 

شود، حتي اگر سيستم سرمايش و گرمايش  حاصل مي
اين موضوع با استفاده از . بصورت مناسبي كار كند

كاغذ تست اندازه گيري اسيديته و يك هيدرو متر ، 
 .شود مي تست

اگر مواد ضد خوردگي خاصيت خود را از دست بدهد، 
ممكن است  ،همچنين. تعويض شودالزم است ضد يخ 

د شسيستم خنك كاري نياز به تخليه كامل داشته با
 . تا آلودگي هاي احتمالي زدوده شود

يخ هنوز از طرف ديگر، اگر تستها نشان دهد كه ضد 
 وتوردر م دهد و خوردگي ميكار خود را بخوبي انجام 

ايجاد نمي گردد، تعويض آن بيش از زمان توصيه 
دور ريختن پول به نوعي  شده توسط سازنده ، در واقع

 .  خواهد بود

 

 آيا وجود هوا در سيستم خنك كاري خودرو مضر است؟

هوا در يك سيستم خنك كاري مضر است، اما وجود 
تواند وارد سيستم  هوا وقتي مي. باشد خطرناك نمي

كاري شود كه يك نشتي كم در آن وجود داشته  كخن
به دليل اينكه به اندازه كافي . باشدباشد يا رادياتور پر 

سيال خنك كننده در آن وجود ندارد، وجود هوا در 
در برخي . شود سيستم باعت ايجاد حرارت زياد مي

بسيار كم سيال خنك  حجمدليل  تواند به موارد، هوا مي
در اين شرايط، باال بردن . در سيستم وارد شود، كننده 

ارتفاع قرارگيري كردن رادياتور ميتواند مشكل را حل 
روشن گذاشتن خودرو در حاليكه درب رادياتور باز . كند

است ميتواند منجر به خروج حبابهاي هوا از باالي 
باب هوا مشاهده وقتي كه شما ديگر ح. رادياتور شود

 . پر كنيدده ناز سيال خنك كنكنيد، رادياتور را  نمي
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