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 سخن سردبیر:                         

 بنام خداوند جان و خرد

به  نیروي انسانیبگونه اي که سازمان ها با گذشته تفاوت چشمگیري دارد درامروزه نوع نگاه به مقوله پیشرفت  
 عنوان رکن اصلی در توسعه سازمان ها و به تبع آن کشورها شناخته می شود. 

فرهیخته، سازمان ها را به سمت استراتژي هاي جدید رهنمون کرده است تا بتوانند آموزش نیاز به نیروي انسانی 
را در بخش هاي مورد نظر جاري  ضروريدانش هاي  ، هاي ضروري و اساسی را در سازمان پیاده سازي نموده

 به کار گرفته می شود. به درستی و اطمینان یابند که دانش واطالعات الزم به مقصد رسیده و توسط کارکنان  سازند

در سازمان میسر نیست و براي انتخاب ابزارهاي  مدیریت دانشابزارهاي گرفتن از انجام این مهم بدون کمک 
نیاز به خلق و توزیع دانش ، میزان اهمیت میزان مناسب باید ساختار نیروي انسانی ، بازه عمر دانش در سازمان ، 

 شناسایی و تحلیل شوند. ،اننوآوري و پژوهش و زیر ساخت هاي سازم

باید به گونه اي انتخاب شوند که اهداف بلند مدت و کوتاه مدت سازمان را  ابزارهاي مدیریت دانش متنوع است و
پوشش دهند و شناسایی و تعیین اهداف و تعیین نیاز هاي دانشی کارکنان از اولین مراحلی است که در این راه باید 

 صورت گیرد. 

سازمان یاد گیرنده می بایست مدیریت دانش را با استفاده از ابزارهاي مختلف آن در سازمان پیاده  براي داشتن یک
 سازي نمود. 

این ابزار هاي در یک دسته بندي به ابزارهاي مبتنی بر فناوري اطالعات و ابزار هاي بی نیاز از آن طبقه بندي می 
 به موارد زیر اشاره کرد : از ابزار ها و روش هایی مدیریت دانش می توان. شوند

، شبکه هاي اجتماعی، مجالت علمی ، کتابخانه و مرکز اسناد و ...)  شاگردي، خبره یابی ، پایگاه دانش (-روش استاد
همفکري و انتقال دانش مانند طوفان حضوري براي و همچنین جلسات فضاهاي مجازي تعاملی و تاالرهاي گفتگو 

 نش و موارد متعدد دیگر. فکري ، انجمن خبرگی ، کافه دا

 

 مدیر تحقیق وتوسعه/ محمد صادق تدین                                                           
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د                     

               توسعه

ها خامت تخته
باش مي ميليمتر 

 كنار سكوي كا
دن اشياء جلوگي

سانتيمتر م 25- 
صله بين تخته

 .تيمتر شود

ه ي اينكه تخته
ي هم باشند اما

توانند همديگر 

ك سكوي مناسب
كيلوگرم وز 250

دبان خطرناكترين
ويه مناسب پا

باشد مي درجه  
متر 4 ازاي هر
 .شود شيده مي

                     

و تحقيق علمي يه

ره

ده

 از

2 

ده

دو

ير

 ت

ها

ضخ 
63

در 
افتا
15

فاص 
سانت
براي
روي
مي

يك 
 - 0

نرد 
زاو 

75
به 

كشي

                      

نشري                 

  
 داراي دستگير

يم هشدار دهند
  .د

  
ها ي به جاي پله

وده و از ارتفاع

مرور بهتراستفاد

 پوشانده و در د
 

 به نوع كار تغيي

هاي داربست هول

ه به ضخامت آنه
 .د

 .باشد ي

                      

                        

يمتر بوده و

ست بوده و عالي
شوند ن نصب مي

ه ضرورت گاهي
 .شود

ي بطور عمود بو
 . هستند

 براي عبور و م
. محكم ببنديد

كو و پاگردها را
.ه فلزي هستند

سانتيمتر بسته

 بايد بر روي لو

باشد و بسته مي
دهند پوشش مي

سانتيمتر مي 25

                      

                        

سانتي 20اقل 
 .باشند مي گير

سي ورودي دارب
ت رويت همگان

ي ماليم و بنا به
ش دار استفاده مي

هاي دايمي سازه
داراي پشت بند
هي پله از تخت

تما آنرا با سيم
داربست روي سك
 لب بند يا تسمه

س 150 - 60 از 

ها و وسط تخته
TR قرار گيرد.

متر م 4ها  تخته
متر را پ 5/3لي 
5 -  22/5ها از  ه
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ها حد پله 
پاگ وحفاظ 

ها مبادي پله 
در آنجا جهت

هاي در شيب
سطح شيبد

ها در س پله 
متر به باال د

اگردر روي 
كنيد حت مي

هاي د تخته
انتها داراي
عرض سكو

 .كند مي

دو طرف و 
RANSOM 

طول اين ت 
ال 1از طول 

عرض تخته 
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 نفرات به 

داربست به 

ه و خراب 

  
م و مقاوم 

ده توسط 

 .ته باشد

ي داربست 

 .شد

 160الي  

ي عمودي 

استفاده و نصب در 

 شماره نخست سال

 نصب شوند تا
 .د

 .ت نكنيد

د و ... از باالي 

شكسته، خميده

ده و بسيار محكم

 .ست

 

داده شد برش 

و بريدگي نداشت
 افقي وعمودي

باش مي متر 2  تا 
 .متر است 

7رض سكو 

هاي ربست، فاصله

ايمني ستورالعمل

س                      

ظ پاگير حتما
ت مطمئن باشند

بندي دخالت ست
ونه وسيله، ابزار

. 

ت معيوب و يا ش
 . است

ز جنس فلز بود

ميليمتراس 3/48
.ميليمتر است 

ي خم شده،
 .ت

ي لوله شكاف و
هاي  در حالت

7/1مودي بين 
3تا  2دي بين 
در عرداربست 

و استفاده از دار
 .د

د                     

               توسعه

ها و حفاظ ركش
ن بودن داربست
رگز در كار داربس
اب كردن هرگو
ين ممنوع است
تفاده از قطعات
 داربست ممنوع

هاي داربست از ه
 .باشند 

3طر بيروني لوله 
4خامت اسمي 
ها تفاده از لوله

ارت ممنوع است
اقب باشيد انتها

ها  اتصال لوله
 .آيد جود مي

هاي عم صله لوله
صله طبقات عمود

هاي د صله لوله
 .تيمتر است

سته به نوع كار و
كند قي تغيير مي

                     

و تحقيق علمي يه

ي

 و

 از

ن

 از

  
كمر
ايمن

هر 
پرتا
پايي

است 
در

لوله
مي

قط 
ضخ 

است
حرا

مرا 
از 

بوج
فاص 

فاص
فاص 

سانت
بس 

وافق

                      

نشري                 

وند و كاربردهاي

ن بازرسي شود
 .ه شود

 
ترم 1لزي و

 .فاده نكنيد

 .يد

شما رو به نردبا

 .ده نماييد

تن/پايين آمدن

 .يد

  

                      

                        

شو ف ساخته مي

م اجزاي نردبان
عايق آن استفاده

داربست بايد فل

اه براي كار استف
جاي محكم ببند
 حتما صورت ش

 باال رفتن استفاد
نگام باالرفتت ه

 باال و پايين نرو

                      

                        

ر اشكال مختلف
 .ند

 از كار از تمام
ي برقي از نوع ع

د استفاده در 
 .ندتر باشد

اي چوبي و كوتا
ن نردبان را به ج
و پايين رفتن

ست خود براي
تن ابزار در دست

 .وع است

هاي داربست له
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ها در نردبان
متفاوت دار

حتما قبل 
براي كارهاي

نردبان مورد
محل كار بلن

ها از نردبان 
باال و پايين 
موقع باال و 

 .باشد

از هر دو دس 
همراه داشت 

نردبان ممنو
هرگز از لول 
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سته، بشكه 

 كنده مين

   شود.

اشته شود 

 Sleeve C

خل بوده و 

پلر بيرون 

 S استفاده

 هستند. و 
 

اء واجسام 
 150 آن 

 حداقل آن

 .د

ده باشد تا 

هار محكم 

 .باشند

استفاده و نصب در 

 شماره نخست سال

ك، الوار شكست

زم اي پله صورت
  رود.

نداردها گذاشته

Base P ها گذا
  شد.

 Couplerيگر از

اراي مغزي داخ
 .ود

ميليمتر از كوپ 

Lمتر است. 

Sleeve Coupl

 .ده نمود

مل بار مناسب
.مناسب نيستند

ي از سقوط اشيا
ه حداقل ارتفاع

 mm 150 و حد

  .متر است
ح كار باالتر باشد
ته و محكم شد

 .باشد جه مي

وسط توسط مه

ي بايستي سالم ب

ايمني ستورالعمل

س                      

S نبايد از بلوك

ص به بايد شيبدار
Sole Pla بكار ر

د زير تمام استان

lateد زير تمام 

 بتني سفت باش
  :ها

ه در كنار يكدي
كه حتما بايد دا
 كامال سفت شو

50 بيش از 
 .د

 Ledger   2ن دو

 Ledger ازer 

 Joiنبايد استفاد
 قائم براي تحم
راي تحمل بار م

 tبراي جلوگيري
شود كه صب مي

دگي تخته كار
 

م 9ودي نردبان 
متر از سطح 1د 

و باال كامال بست

درج 75ي نردبان 
يد در قسمت 

 ( نياورد

ي ونردبان چوبي

د                     

               توسعه

ole Plate زير

 تفاده كرد.

ش هاي زمين در
Base &ate و ه

Base Plate بايد

Sole Plate بايد
ر سطح آهني و
ه صاالت بين لوله

ي اتصال دو لوله
شود ك تفاده مي

سط پيچ و مهره
 Ledgeها نبايد

گي داشته باشند
صله عمودي بين
ي اتصال دو

 int Pinشود. از 

هاي با زاويه ست
هاي گردان بر ت
 toe –boardنيز

نص Platform  لبه
mباشد مي. 

داكثر بيرون زد
mm 5باشد مي.

 نردبان  - 

اكثر فاصله عمو
هاي نردبان بايد
دبان از پايين و

 . نخورد

ويه مناسب براي
هاي بلند با بان

ند. (نردبان تاب
دبان آلومينيومي

                     

و تحقيق علمي يه

 و
5 
يم

 و

ها

ده
قل
 و
يد

17 
ن

يل

  

 •

است
د • 

شد
 • e

   
• e

مگر
اتص

براي
است
توس
er 

دگز
فاص 
براي 

مي
بست 

بست
قرن 

در
mm 

حد 
50 

10
حد

انته 
نرد 

سر
زاو 

نردب
شون

نرد 

                      

نشري                 

ي تردد نفرات
 كاربرد آن به

تقسي (ميليمتر

باشد داشته ي

 زير استاندارده

 داربست استفاد
ردها بايد حداقل

ميليمتر باشد 2
شود نباي ده مي

S 700 نبايد از
S هاي خاص اين
 

 به صورت ذيل

 .ميليمتر2×

 .ر

  

                      

                        

 PLATFكه براي
شود بر اساس

-1300 -1500

كافي مقاومت د
  .باشد شده

SOLE  براي

sole براي زير
كدام از استاندار

220حداقل قطر
Sole Pla استفا
  تر باشد.

Sole Plate قه

Sole Plateي

رسد.  مربع مي
 به نوع زمين

 535×50022ت

ميليمتر3×225×
.ميليمتر×225×

                      

                        

  FORMكار يا

ش ر استفاده مي
6 -800 -1050-

 يون داربست

بايد داربست ير
ش كوبيده بايد يز

BA&PLATE

  ود.
e plate از كه 

طقه زير هر ك
تيمتر مربع با ح

ate به منظور 

ميليمتر كمت 35
منطق نرم هاي ن

كمتر بوده و برا
سانتيمتر 3400

 Solepبا توجه

ي سفت وسخت
 76535ي نرم 

 35×1055دارد 
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سكوهاي ك 
جابجايي با

600دسته (
 .شوند مي

فونداسي - 9
زير زمين •

نيز آن خاك
ASE از • 

استفاده شو
موقعي • 

شود منط مي
سانت 1000

اگر از الوار
5قطر آن از 

زمين در •
سانتيمتر ك
0منطقه به 

  plateابعاد

  :باشد مي
  

  
هاي در زمين

ها در زمين 
ابعاد استاند 
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   دارد:
ه شده و 

هاي  العمل

 با مسايل 

، بازرسي، 

سته شده 

 .ود

 .شود

ت را داشته 

 د يا خير؟

 ير؟

 ؟

 خير؟

اند يا   شده

ر است يا 

 ته)؟

استفاده و نصب در 

 شماره نخست سال

ذيل را بر عهده
دازه كافي آماد

 .ها

ها و دستورا ش
 .ها

كاران در رابطه

 با تاريخ نصب،

ط افراد ماهر بس

يده استفاده نشو
 . باشد

ربست انجام نش
ي نصب داربست

 ده يا خير؟

 مناسب هستند
ئم هستند يا خي

  يا خير؟

ب است يا خير؟
ته شده اند يا خ
 همديگر بسته

 رد يا خير؟

 ر؟

  دارد يا خير؟

 شد يا خير؟

يمترسانت 15ز 

تخت 3ير(حداقل 

ايمني ستورالعمل

س                      

 بندي وظايف ذ
 وسايل به اند

  .رعت بخشد
ش داربست بنده
انكاران با روش
ه كردن مسووليت
نگي بين پيمانك

 .Scaff Tag 

دون در رابطه
 . 

 ربستدا

 داربست توسط

ديده و صدمه دي
ست صادر شده
 با سوپروايزر دا
حمل كافي براي

Baبيني شد پيش
ي ابعاد كافي و
صله مناسب و قائ
مناسب را دارند

ه و تعداد مناسب
هاي مناسب بست
داردها خوب به

مني الزم را دار
ر هستند يا خير
 و شكاف وجود
باش ها محكم مي

ها بيشتر ا خته

سب است يا خي

د                     

               توسعه

پروايزر داربست
مئن شود كه
شرفت كار را سر

ارگيري و آموزش
شنا كردن پيما
رايي و گوشزد ك
مكاري و هماهن

 .بندي بست

gاندازي سيستم 

جاد سيستم مد
...وزهاي الزم و

چك ليست د - 
مئن شويد كه

  .ت
متريال آسيب د
ميت نصب داربس
ر بدون مشورت

ين مقاومت و تح
 .د

ase &Sole Pla

 Sole Plaها دارا
تانداردها با فاص

 Ledgها فاصله م
 Bracinدر فاصله
 Bracinه با بست

 لجرها و استاند
 ر؟

ربست ثبات و ايم
ها مناسب كار ت

ن الوارها فاصله
ه حل اتصال بست

 انتهاي آزاد تخ
 ر؟

ناي سكوها مناس

                     

و تحقيق علمي يه

 از

ده
در
د.
رج

15 

وز

38 

رد

يخ

سر

ير

ي

سوپ
مطم
پيش

بكا 
آش 

اجر
هم 

دارب
راه 
ايج 

مجو
15
مطم
است

از م 
پرم 
كار 
زمي 

باشد
ate 

ate

است 
ger

ng 

ng 

آيا 
خير

دار 
بست

بين 
مح 
آيا 

خير
پهن 

                      

نشري                 

توان  فقط مي
 .د

ح خريداري شد
ته باشند كه د
 شناسايي باشند
د از سايت خار

50 بيشتر از

ميليمتر تجاو 7

 .باشد ر مي

8پهنا و يليمتر

.ر تجاوز نمايند

ارند نبايد مور

 گازوييل و مي

ريده شوند و س

 . شوند

 .چيده شوند

موقت، مسي ري

 ثبت و نگهداري

                      

                        

يد رنگ شوند
وي استفاده نمو

داربست و مصالح
 كد رنگ داشت
 به راحتي قابل

شده و بايدتفاده

 مجموع نبايد

75رف نبايد از

ميليمتر 150ها،
مي 5/22 داراي

 

ميليمتر 50د از
ي و شكاف د

گي به روغن و

ربع مستطيل بر
 .شده باشد

  بست
  .ر شوند

ك و جداسازي
عدد روي هم چ 

 هنگام نگهدار

ست در دفتري

                      

                        

بايها ن  و تخته
وانيزه يا آستر رو

 ذاري

لقات و اجزاي د
 داربست بايد
ت هرگونه عيب
عيوب نبايد استف

  ها صات چوب
وي چوب در

  .شند
ها در يك طر ه

ها گروهي از گره
هاي استاندارد ب

.خامت هستند

ه داربست نبايد
 كه شكستگي

 .ر گيرند

سوختگي، آلودگ
 .خته باشد

 .يد رنگ شوند

به صورت مرد 
ه فلزي بسته شد
كردن اجزاي دار
صورت طولي انبار

ساس نوع تفكيك
20يد بيشتر از 

بست نبايد در
 .بندند

ع ملحقات داربس

  وايزرها
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لوله، الوار 
روكش گالو

كد گذ - 11
تمامي متعل
براي نصب

صورت رويت
متعلقات مع

  گردند.
مشخص - 12
هاي رو گره

ميليمتر باش
پهناي گره 

 .نمايد

فاصله بين گ
تخته چوب 

ميليمتر ضخ
هاي لبه گره 
هايي تخته 

استفاده قرار
بريدگي، س 

نبايد در تخ
ها نبايد تخته
ها بايد تخته

آنها با تسمه
انبار ك - 13
ها به ص لوله
ها بر اس بست

ها نباي تخته 
اجزاي دار 

ها را بب جاده
تعداد و نوع 

  .شود
 

سوپرو - 14
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 432 الوار 

 حداقل وار

 بدون ست

 استفاده د

 نظير ست
 زير كانال 

  

ف خودرو و 
Sc.  

 

استفاده و نصب در 

 شماره نخست سال

5 براي كار ي

الو 6 براي كار ي

داربس ساختمان

مور شده عريف

داربس ساختمان
شدن كنده ن،

  ع داده شود.
:گيرد صورت ل

  ظير باد شديد.
ت نظير تصادف

cafftagسيستم  

 

ايمني ستورالعمل

س                      

سكوي عبوري اه

سكوي عبوري ه
  ت.
س در تغييرات 
  .است ممنوع 

تع كه كاري اي
  !يگر

 به آسيب و 
ماشين برخورد ي،

ربست بند اطالع
ذيل موارد در ت

مناسب جوي نظ
وارده به داربست
ات و اصالحات

http://www. 

د                     

               توسعه

را پهناي حداقل
 .است يمتر

راه پهناي حداقل
ستا ميليمتر 6

اعمال هرگونه
بند داربست الع

بر فقط داربست
دي كار نه گيرد ر

حادثه نوع هر
شدگي كج ش،

  يها ه
بست و ... به دار

داربست از زرسي
  بل از نصب

  اي يكبار هفته
عد از شرايط نام
عد از صدمات و
 از انجام تعميرا

  :بع
safetymessag

                     

و تحقيق علمي يه

در
ده

ده

ره

 ؟

 جزا

 و

ح •
ميلي

ح •
35

ه •
اطال

د •
قرار

ه •
ريزش
پايه
دارب

با •
قب - 
ه - 
بع - 
بع - 

بعد
منبع

e.c

                      

نشري                 

تر و ميد ريل د
؟ (تقريبا محدود

وسايل انجام شد

 ي ندارند؟

باشد و دستگير ي

  نخورد؟

حكم شده است؟

ع دارند يا خير؟

  پرت نشوند.
اج و ها لوله ها

  .شوند
  .شوند يس

  .شوند

شود بررسي ت

  .باشد

  

                      

                        

سانتيمت 91سب
ب شده يا خير؟
  شده يا خير؟

 سقوط ابزار و و

جي يا شكستگي
ه كافي بلند مي

حكم شده تا سر
 يا چيز ديگر مح

  خير؟

 اند؟  شده

ي داربست اطالع

ت روي زمين پ
ه بست تمامي ي

گذاشته كنار ب
سروي و كاري ن

بررسي حتمالي

داربست ناظر  ط
  .ود
خلوت و باز شه

                      

                        

 در فاصله مناس
سانتي متر نصب

قرنيز تعبيه ) پا
هاي الزم جهت

سالم هستند، كج
ها به اندازه ردبان

 ؟

ردبان خوب مح
دبان توسط گوه
ي پله هستند يا
اي چوبي رنگ
رگران از برپايي
 كردن داربست

هاي داربست تبس
بايستي ستفاده

  .د
معيوب هاي بست

روغن ها بست و ها
اح آسيب نظر از 

  ي از داربست
توسط هفته هر 
شو ثبت دفتر در
هميش بايستي ار
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ها گاردريل 
س 47فاصله 

كمر و زانو پ
ه بيني پيش 

 يا خير؟

ها س نردبان 
آيا طول نر 

ايمن دارند؟
آيا انتهاي نر

آيا پايه نرد 
الوارها روي 

ها بانآيا نرد
آيا ساير كا 

پياده ك - 16
ب و ها لوله •
اس از بعد •

شوند بررسي
ب و ها لوله •
ه فيتينگ •
ها نردبان •
  

بازرسي - 17
داربست •

د آن نتيجه
كا سكوي •
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  حيا اصغريان
  يق و توسعه

توان ن را مي
لف نام برد. 

 ها با پايهس
ده تعددي بو

سازان ريس 
هبود كيفيت 

 گريسي در 
 توسط بشر 

ساخت اين  
دها تا دماي 

براي  ,آهك
ورد استفاده 
ر دماي زياد 

از  چونشد. 
وغن در اين 
 خواهد بود. 

ها توليد قان
قطعات  ,مي

 60اركرد از 
بخوبي  ,بوده

 خوب است. 
 ,تبخير شود

                 اهمي

شمار نخست سال   

مح                  
كارشناس تحقي

يد شده در جهان
هاي مختلركننده

ر نوع از اين گريس
هاي ساخت متش

گرباشد. ل نمي
 جديدي براي به

حتم اولين نوع
وانات با آهكحي

,ليان متمادي

شروع و بعد 100
آ ,م هيدروكسي

اي موت گسترده
 مدت طوالني در
 تبخير خواهد ش

رو ,شودتفاده مي
 صابون چسبنده
ي بوش و ياتاقا
ي مصارف عموم
و نظاير آن كه كا
ي كارايي خوبي ب
در برابر آب آن

ده نشده و يا ت

                     

                        

                   

هاي تولي گريس
ار نوع با پايه پر
ت كه ساخت هر

داراي روش ,ختلف
ك دستورالعمل
جوي راهكارهاي

  هستند.
  كلسيم

 كلسيم بطور ح
 تركيب چربي ح
ت. در طول سال

0 نقطه افت 

از كلسيميافت. 
ن گريس بصورت

ر اين گريس به
آب آن ,ار گيرد

پيوند دهنده است
چه خواهد ماند

تواند براي مي
ين گريس براي

اتصاالت برقي و 
 تجاوز نكند داراي
يده و مقاومت د
آن از آب استفا

                    

              توسعه 

                    

تعداد و انواع    
از چند هزيش

است الزم به تذكر
هاي پركننده مخ

و منحصر به يك
هميشه در جستج
و هزينه كمتري ه

) گريس پايه ك1
گريس پايه    

جهان بود كه با
استساخته شده

گريس نخست با
بهبود يا 135

اخت صابون اينس
گيرد. اگرقرار مي

مورد استفاده قرا
عنوان يك پب ب

زمان تعريق و آنچ
كه اين موضوع
گرفتاري كند. اي
,شاسي خودروها

درجه سانتيگراد
ه قطعات چسبي
گر در ساخت آ

                    

و تحقيق علمي شريه

                   

  
 شده
ندگي
گريس
 ن مي
اشين
اشتن
ب كرد.
شركت

  

بي
ال
ه
و
ه
و
1

ج
س
گ

س
ق
م
آ
ز
ك
گ
ش
د
به
اگ

                     

نشر   

                    

دن ذرات خرده
در صورت خورن
ذرات در خود گ

بنابراينيابد.  مي
رالعمل سازنده ما
د با توجه به د
س جديد اجتناب

هاي شستورالعمل

                     

                

اي جدا كردن بر
كند. دبور نمي
اين ذ ,گي گريس

سرعت افزايش
عات طبق دستور

و نبايد شده جراء
ويض آن با گريس

رعايت دس ,نظور
  باشد. مي
  هاس

                 

  كاري ت گريس

 بر خالف روغن
ها از فيلتر عب

بعلت چسبندگ ,
سانده و سايش ب
گريسكاري قطع
ه طور دقيق اج
 در قطعات از تعو
 الگو براي اين من
ان ماشين آالت

ي با انواع گريس
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اهميت
  

گريس
هماشين
,قطعات

ما باقي
بايستي
آالت به
گريس
بهترين
سازندگا
آشنايي
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  ردد.

   رطوبت

فتن ق به يا
 ساخت اين 
يس كلسيم 
دماي بيشتر 
كه اسيدهاي 
هاي زنجيره 
هاي كلسيم 

كه  ست آمد
سيم معمولي 
ي نقطه افت 
م كمپلكس 

.  
 كلي است. 
 ,رت معمولي

سخت شدن 
چربي است و 
 بيشتري به 
س در زمان 
سخت شدن 
شماري براي 
ه قرار گرفته 

                  
1 thixotrop
2 Room tem
3 Lead nap
4 Calcium s

                 اهمي

شمار نخست سال   

گررارت ايجاد مي

مجاورت هوا و يا

ساز موفقگريس
جديد براي راه

 آنها به نام گري
توان كاري در دي 

د. آنها دريافتند ك
همراه با اسيده ,

هتواند با مولكول
اي به دسس ويژه

كلسزياد را دارد. 
 اين گريس داراي
 گريس كلسيم
ل فشار زياد است
راي يك مشكل

و بعد به حرارده 
. سشودتر ميخت

يادي روغن و چر
خواص نرمي 3ت

 كلسيم كمپلكس
تمايل به س ,ياد

هاي بيشتركيب 
ن و مورد استفاده

                       
py 
mperature 
hthenate 
sulfonate greas

                     

                        

بعد از حر ,ذيري
  1ي ضعيف

ي در سطح در م
  ي ضعيف
  لكس
دو نفر گ 193

كه بعنوان يك ر
فرموالسيونشد. 

ري شد كه داراي
سيم معمولي بود
ند استيك اسيد

مي ,اريك اسيد
د كه از آن گريس
ر دماي بسيار ز

بوده ولي 93 
دريافتند كهد. 

ي خواص تحمل
يم كمپلكس دار
 حرارت داده شد

قوام آن سخ ,سد
الت بنيبطه با ح

ده از ليد نفتنيت
ت شدن گريس
بت و حرارت زي
ب از اين مورد

س تا كنون تدوين

  4فونات

                   

se 

                    

              توسعه 

* اثرات سخت پذ
* برگشت پذيري
* تمايل به سختي
* امكان نگهداري

) كلسيم كمپل2
39در سال     

فرايندي شدند ك
گريس ناميده ش
كمپلكس نامگذار

هاي كلسز گريس
مانن ,زنجير كوتاه

مانند استئا ,لند
وني كندد صابتولي

قابليت كاركرد د
داراي نقطه افت

باشدمي 233
صورت ذاتي دارا

گريس كلسي    
گر در دماي باال

برس ,2دماي اتاق
ين گريس در را

استفادتوان با مي
سختاد. گريس د

مجاورت با رطوب
براي اجتنادارد.

ساخت اين گريس
 ست.

) كلسيم سولف3

                    

و تحقيق علمي شريه

 بسيار
 اسيد
سعه و
260 
اده از
 خود
بخش

ني از
سپس
ده از

بون صا
 ,يابدي

گردد.
موجي
ش و
 پايه
وهاي
هولت
چربي

ساخت

*
*
*
*
2

ف
گ
ك
از
ز
بل
ت
ق
د

بص

اگ
د
اي
م
گ
م
د
س
اس
3

                     

نشر   

 داراي كارايي ب
كسي استئاريك

يش يافت. با توس
 نفطه افت به

استفايش يافت.
طول زمان به
يه ليتيم جاي ب

شار الياف صابون
پايه معدني و س

با استفاد است.
ده كه زمانيكه ص
 دما افزايش مي

گير آن منتشر م
بوني بصورت مصا
ي سبب پيچشزن

گريسگردد. مي
در شاسي خودرو
ه شده و به سه
هك با پي و يا چ

  ين شرح است:
   براق

  ش
هاي ساد و روش

                     

اميده كهدراته ن
هيدروك -12 از 

افزاي 193س به 
دماي ,كمپلكس

نيز افزاي 315 
 مقدار را در ط
مروزه گريس پاي

  ست.
لسيم شامل انتش
ر داخل روغن پ
قدار كمي آب

ي مشاهده گرديد
م زده شده و

غير قابل شرح در
 تشكيل الياف ص

ادامه همزشود. 
ا به يكديگر مي
س شاسي كه د

شناخته , داشت
ز تركيب آب آه

س پايه كلسيم بدي
 و در اكثر موارد

  ر آب
  ن

سب در برابر تنش
دها با كاربرد موا

  ي كم

  سينريز ,ون

                 

نام غيرهيد را ب
با استفادهست.  ا

كاركرد اين گريس
 گريس كلسيم ك
يم سولفونيد به
ريس بيشترين

بود و امص داده 
از آن را گرفته اس
 گريس پايه كلس
ي چرب باال در
ي آن بتوسط مق
سكوپ الكترونيكي

روغن هم درون 
ه صورت ريز و غ
 آب به آن باعث
شيچ سست مي
هام بافت الياف

 بيشتر بنام گريس
ن كاربرد زيادي
 صابون آن را از

  ت ساخت.
مشخصات گريس

ايكره ,تار صاف
خوب در برابرمت

ت تمام شده ارزان
ري به نسبت منا

كه بعد , افت كم
  . يافت

كرد خوب در دماي
  ريز ضعيف

ن خروج ژل صابو
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گريس
يبهتر

دماي ك
ختسا

و كلسيم
اين گر

اختصاص
بزرگي ا
ساخت

اسيدهاي
پايداري
ميكروس
كلسيم

ذراتي به
افزودن
و مارپي
استحكا
كلسيم

نخستين
توانمي

حيوانات
برخي م
* ساخت
* مقاوم
* قيمت
* پايدار
* نقطه
افزايش
* عملك
* دور ر
* امكان
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جنگ جهاني 
سيم و سديم 
 ,ر آن زمان
 خته و به آن

ر يك ماده 
ون و نشانگر 
 كلسيم بود. 
 ,پايه سديم
.  آهك است

نقش مهمي 
ا مقدار آن ر

غن با روش 
ايشي انجام 
 ,ستفاده شد

كالت گريس 
حد لزوم آب 
ر صورت بخا

شود. رج مي
سريع بسيار 
  د كرد.

  ح است:

خته شده و 
هاي  ياتاقان

                  
2 Unsatura
3 caustic 

                 اهمي

شمار نخست سال   

قبل از جشود. ي
ي به ترتيب كلس
س از يكديگر د
ر روي دست ريخ

اگركردند. ط مي
سيوه منزله اموال

ورت گريس پايه
گريس هايت 

ي پايه كلسيم
ن , شده با سود

توان مچيده مي
يه سديم در روغ
 و بخار در آزما
ساخت گريس اس
كي ديگر از مشك
ن مقدار بيش از ح

آب بص ,دماي زياد
ها خار از بوش

د شدن بصورت ب
ن را بتدريج سرد

بدين شرح  سديم

 

ام والوالين شناخ
براي گريسكاري

                       
ted glycerides 

                     

                        

استفاده مي 2باع
يس هاي مصرفي
يي اين دو گريس
داري از آن را بر
 و با هم مخلوط
دست مي آمد به
م و در غير اينصو
تفاده در ساخت

هايو در گريس 
 گريس ساخته

هاي پيچا روش
الليت صابون پاي

نيتروژن , هوا
ه از بخار براي س

. يكن بهبود يافت
داشتن ,ه با سودا

 اثر كاركرد در د
س بصورت كف
م نسبت به سرد
ده و بهتر است آ

هاي پايه گريس
  
  ب

  194ش از 

  خوب مكانيكي
  ضدزنگ
  دگي

در بازار تحت نا
وني بلند است. ب

                   

                    

              توسعه 

ريد غير اشبگليس
دوم بيشترين گر

د. براي شناسايو
گريس سازان مقد
ب اضافه كرده
شيري رنگ به د
گريس پايه سديم
قلياي مورد است

,سود ,3كاستيك

ب در پايداري
داشته و فقط با

حالمحاسبه كرد. 
هاي استفاده از
گرديد و زمانيكه
قوام و پايداري آن
هاي ساخته شده
در آن است. در

درآمده و گريس
گريس پايه سديم
خيلي حساس بود
عمده مشخصات
* ساختار اليافي

* اموالسيون با آب
* نقطه افت بيش
* ساختار پايدار

* خواص ذاتي ض
* طبيعت چسبند

اين گريس د    
داراي الياف صابو

                    

و تحقيق علمي شريه

ساخته
وب و

هاي س
ب بوده
 دارد.
 خوب
ت نيز
يكسو
وده و
ه قرار

 ,سايش
كلسيم

 ريش
ي پايه
گريس
 نقطه
ئاريك
ت از

       
1 Thix

گ
د
بو
گ
آ
ش
گ
ق
ك
آ
د
م
ه
گ
ق
ه
د
د
گ
خ
ع
*
*
*
*
*
*

د

                     

نشر   

 زيمر و دانكن س
خورارتي بسيار

برخي از گريس
ر برابر پاشش آب
 به نازك شدن
مقاومت بسيار
ستنقطه افت باال

سيم سولفونات تي
 ضدخورندگي بو

ها مورد استفادهن
  ن شرح است:

خوردگي و اكسا
هاي پايه كليس

م بصورت ريش
هايست. گريس

 حرارت بجاي گ
گيرد. زمانيكهي

خت آن از استئا
ر مورد نياز است

                        
xotropic overb

                     

ن گريس توسط ز
ف و پايداري حر

ب. ي عالي دارد
مقاومت خوب در

اديييل بسيار ز
پلكس كه داراي
بار زياد و داراي ن
 يك گريس كلس
 داراي خواص

 ماشين و كاميون
شخصات آن بدين

315 ,   
  يار زياد
  يدگي

  ب
 

  ر آب
  ك

خ ,زدگيضد زنگ
ن در بهبود گري

  
هاي پايه سديمس

 كوتاه و نرم اس
يشتر در مقابل

 استفاده قرار مي
در ساخ ,ز است

چسبندگي بيشتر

                        
based calcium s

                 

اين 1948 سال
اختار آن شفاف
 برگشت پذيري
 كمپلكس فاقد م
 روانكار آنها تماي
هاي كلسيم كمپ

باتحمل فشار  ,ي
 شد. بطور نمونه

كه 1ك اور بيس
شش دادن كف

. مشد ساخته شد
, افت بسيار زياد

ص تحمل بار بسي
ص خوب ضدسايي

ري مكانيكي خوب
 مت حرارتي باال

مت خوب در برابر
م در برابر آب نمك

 رنده خوردگي

ض EP, افزودني 
ريق و نظاير آن

  گردد.ه مي
س پايه سديم

ف صابوني گريس
تا الياف  طناب)

بي بعلت مقاومت
يه كلسيم مورد
شتري مورد نياز
و در زمانيكه چ

     
sulfonate grea
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در     
ساشد. 
خواص
كلسيم

فيلمو 
هگريس

مكانيكي
ساخته
تروپيك

راي پوب
دگيرمي

* نقطه
* خواص
* خواص
* پايدار
* مقاوم
* مقاوم
* مقاوم
* بازدار
از مواد
ضد تعر
استفاده

) گريس4
الياف     

(مانند
سديم ب

پايهاي 
افت بيش
اسيد و

se 
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غن قادر به 
تنها صابون  

 خود عامل 

ليدي را در 
يكه در كتل 

اي با ه دانه
حرارت دهي 
روع به سرد 
و خوب بود. 

اين عمل  1
اي يگر بهتر 

  ست.
 مستقيم بر 
ن گريس در 

هاي گريس 
تر از مطلوب

ته شده بود. 
به نرخ سرد 
ريس داراي 
يط عمليات 

هاي  سيستم
هاي  ياتاقان
گردد. د مي

 باعث بهبود 
فوالد  ورد و

شود. دي مي

                 اهمي

شمار نخست سال   

 در جاييكه روغ
گر آنست كه نه

شته بلكهرا دا

س نقش بسيار كل
زماني .دكنفاء مي

دانه ,ر نامطلوب
ش ديگر شامل ح
دن روغن و شر
 يك ژل پايدار و

185 به دماي 

هاش از ساير روش
لوبتري استت مط

 پايه ليتيم تاثير
اختار مطلوب اين

كردن آن دارد.
م ,د اسيد چرب

سيد چرب ساخت
ستئارات نسبت ب
طور كلي اين گر
خصوص در شراي
بخوبي از آن در
كاربرد آن براي
متحرك پيشنها

به آن EP, ,شار
ه و در صنايع نو
 آن استفاده زياد

                     

                        

 خرابي دستگاه
اين نشانگ  شده و

هدارنده روغن ر

رد كردن گريس
 و بازدهي آن ايف

ساختار ,شود مي
. روشكندپيدا مي

و سپس افزود 1
ا بدست آوردن
 كه تا رسيدن

شد كه اين روش
آمده داراي كيفيت

رد كرن گريس
 دارد. بعبارتي سا
با روش سرد ك
 تركيبي از چند
كه فقط با يك اس
م هيدروكسي اس

بطساسيت ندارد. 
لي و طوالني بخ

توان بمي است. 
اده كرد. كاستف ي

م و كليه سطوح
 برنده مقاومت فش
ط بار زياد گشته

ها ازهاي غلطك

                    

              توسعه 

تواند مانع ازمي
تروانكاري نيس

يتيم نقش نگه
  روانكاري است.

هاي سرروش    
خصوص كيفيت
ا همزني سرد

ازدهي بدي را پ
196صابون تا

كردن همزمان تا
ترجيح داده شد

گفته شدامه يابد.
و گريس بدست آ

هاي سرروش    
روي ساختار آن
رابطه مستقيم ب
ساخته شده با

هايي بود كگريس
ليتيم -12گريس

كردن خيلي حس
كاركرد بسيار عا
خشك و مرطوب
روانكاري مركزي

و غلطكي ,تخت
فزودن ماده باال

كارايي در شرايط
هسازي در ياتاقان

                    

و تحقيق علمي شريه

ر اكثر
 ه مي
با آب
  دنده

كند ي
طعات
 د مي

 براي
گريس
امكان

 
 بيان
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ستگي
 ر رفته
 رشد
كردن
كننده
ر روي
 ليتيم

م
ر
لي
ر

خ
با
با
ص
ك
ت
اد
و

ر
ر
س
گ
گ
ك
ك
خ
ر
ت
اف
ك
س

                     

نشر   

وسيعي دارد. در
ن گريس استفاده

در تماس ب ,ست
ها و چرختاقان

حضور آب كار مي
 از زنگ زدگي قط
 نساجي پيشنهاد

از صابون آن 1
 و كاربرد اين گ

زيست و ا حيط
ت توسعه يافت.

وان بدين شرح

5 فاده تا دماي

  زياد انبارداري
  شي

وييدي بوده و بس
صابون بكار ن و

سيار مهمي در
سرد ك يش زمان

جم كل تعيين ك
 تاثير مستقيم بر
ارد. گريس پايه

                     

و صنايع كاربرد و
 خودروها از اين

ي آن سديم است
اي روانكاري يات

دور از حض ,شك
يرد. اين گريس
رد آن در صنايع

  
1938يل سال

 كردند. ساخت
سازگاري با مح 

ي موجود بسرعت
تو گريس را مي

قابل استف , خوب
   آب

  در دماي كم
دتت در طول م

تنشي و كشش ,كي
كلو , پايه ليتيم

 ذرات پركننده آ
ه نقش بسر رفت

 اين ذرات با افزاي
جقطر آنها به ح
 نرخ سرد كردن

ي گريس داوردگ

                 

ها وماشينكليه
ها چرخ جلويگ

چون پايه صابوني
ت كمي دارد. برا

كه در شرايط خش
گيقرار مي ستفاده

ي كرده و كاربر

 يس پايه ليتيم
مي دانان از اوا
 گريس استفاده
,غيرسمي بودن

هاي آن با دستگاه
ربرد وسيع اين

ري دماي بسيار
م در برابر پاشش
رد بسيار خوب د
م در برابر تغييرات
مت خوب مكانيك

هايختار گريس
ط و نحوه رشد

بكارغلظت قلياء 
اندازهها دارد. ل

 شده و نسبت ق
باشد. ژل آن مي

 ضد سايش و خو
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باز در ك
بلبرينگ
شود. چ
مقاومت
هايي ك
مورد اس
جلوگير

 گردد.
) گري5

شيم     
ساخت
بعلت غ
ساخت
علل كا

  كرد:
* پايدار
* مقاوم
* كاركر
* مقاوم
* مقاوم

ساخ     
شرايطبه 

دارد. غ
كريستال
بزرگتر

قدرت ژ
خواص

  



 
  
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

  هداري

 96 آبان - 8 

 توسعه و ق

  سيلندر

المت سيلندرها
ايمني مورد نياز 

وادر حائز اهميت

 محافظ شير و

بر روي زمين 
ك بوده و باعث

رخ دستي براي

عينكو   چرمي

، از قابل اشتعال
 جتناب شود.

يلندرها استفاده
حمل و نقلرات 

مانند حاظ فني،
ورد بررسي قرار
ش از حد مجاز

ة نقليهوسيلدر  
و درهاي استيلن

. 
به زمين  نقليه

خامت ديواره و

نگه و انبارش، بجائي

شماره نخست سال 

      كيايي ولي 

تحقيق شناسكار

گام جابجائي س

از سال ،ل و نقل
شرايط و وسايل

مو .بگيريد نظر ر

، كالهكيجابجاي
 .د

رها نكنيد ورا 
ل بسيار خطرناك

. 

يكي باالبر و چر
 

ايه چكمهش و 
 

و  اكسيد كننده
تفاده از موبايل اج
 براي حمل سي
ه الزامات و مقرر

از لح بوده وباشد  
ستيك و غيره مو
 نقليه نبايد بيش

صورت صحيح 
سيلند وان مثال،
شوند ميي حمل 

 تخليه از وسيله
كاهش ضخ به 

  .شود نجر مي

جاب ايمني -  ناسائي

                       

                   

هنگدر  عمومي 

در زمان حمل 
ل شود و تمامي ش

در رانندگي ادف

ج حاالت مامي
بسته باشد ، فشار

گاه سيلندرها ر
كه اين عملانيد 

شود ب جدي مي
هاي مكاني دستگاه

استفاده شود. ل
 حمل از دستكش

.استفاده شودي 
م حمل گازهاي

استفار كشيدن و 
كه اي نقليه له

شود بايد مجهز به
الهاي خطرناك

الس نوع بار، ه و
حداكثر بار ود 
. 

هب بار است تا 
به عنو قر گردد.

L بصورت عمودي
را هنگامرها دن

زيرا ؛ نكنيد
سيلندر من ستگي

شن - گاز سيلندرهاي

       توسعه و حقيق

                   

  ي

دستور العمل

الزم است تا
اطمينان حاصل

تصا  در صورت
  عبارتند از:

 تم در
گيج

 هيچگ
نغلطا
آسيب

  از د
حمل

 براي
ايمني

 هنگا
سيگا

 وسيل
ش مي

و كاال
اندازه
گيرد
باشد

 الزم
مستق
LPG

 سيلن
پرت
شكس

س          

تح علمي نشريه

                   

  ارس )

ينگهدار و رش

اراي

هاي  كت
 ايمني
صي كه

ند بايد 
بايد  راد

 ،ب شده

و زنجير
از بين  

  

                    

رهيافت پا 7ماره

،انبار جابجائي ي

  لندرها

بايد داشود،  مي ه

از شرك  سيلندر
هاي دستورالعمل
اشخاص .تفاده شود

كنن  را حمل مي
اين افر. ده باشند

برچسب نصب ،هار
  .امل باشد

يد از آهنربا و
،لومينيوميآ هاي

                   

شمنشريه ست در 

ايمني -  اسائي

ي سيلجايو جاب

سفارش داده كه 

  ده
  ننده

  
  در

  تحت فشار
 حمل و نقل

كه به د ،تقال
اند استف زش ديده

ي تحت فشار
را گذراند الزم ي

رم تحويل سيلند
روي بر چسب كا
ندرها هرگز نبا
هان است سيلندر

 

 
                    

( بخش نخس مدو

شنا -گاز رهاي

و نقل و حمل ش،

هاي تحت فشار
   :ات زير باشد

  سريال ره
سازند كارخانه مت
پركن كارخانه مت

 سيلندر خالص
خ آزمايش سيلند

 سيلندرهاي
شود براي  مي

ي مرتبط با انت
آموز پر و خالي

درهايهاي سيلن ه
يآموزشهاي  هدور

در هنگام نند كه
رصات ده و مشخ

لند كردن سيلن
ا ممكنرزيه نمود 

 .ببيند آسيب يا

17  

        

بخش د

سيلندر

سفارش

سيلندره
مشخصا

شمار -1
عالم -2
عالم -3
وزن -4
تاريخ -5

حمل
توصيه
اي هحرف
ردسيلن

محموله
د تمامي

دقت كن
سالم بو
براي بل
استفاده

ي و رفته



 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 

  هداري

96 آبان - 8 شماره 

وانت بطور جد 
هاي مربوط در ل

سيلندرها .باشيد
ه در شكل نشان
ب پيش ساخته

  

  
    نقل و ل
در صورت داافت 

يا در ون شهر و
را نقليه وسيله و
سيلندرها اين ه

نشاني له با آتش
حمل شده را با 

جاده با خدمات
زئياتصادف و ج

  شار
تحت يلندرهاي
شخصي  وسايل
استفاده  محافظ

وط به سيلندرها

نگه و انبارش، بجائي

نخست سال          

محفظه كابين
دستورالعمل ،جبار

ا در نظر داشته ب
ن جاي وانت كه

ه قابمخصوص ب

حمل هنگام در
ل و نقل اتفاق

خودرو را به بيرو
و انتقال دهيد د

به مرتبط شركت
بالفاصل ش سوزي،

ط به سيلندرهاي

 و حادثه در ج
گرفته و محل تص

درهاي تحت فش
سير و نگهداري 

ار هستند بايد از
عينكو  چرمي
هاي مربو ورالعمل

جاب ايمني -  ناسائي

                     ه

  ر توسط وانت
 سيلندرها در م

اجدر صورت   و
را ا نقل سيلندره

ترين در امن ،وزن
هاي م سط تسمه
  .نت ببنديد

د تصادفات و ري
ز در حين حمل
 تا جاي امكان خ

باشد سكنه از ي
ش و نشاني آتش اب

در صورت آتش 
و اطالعات مربوط

  . شرح دهيد
صورت تصادف

نشاني) تماس گ ش
  .الع داده شود

گهداري سيلند
هاي انبار  مكان

مشغول به كا )پر
چكمة ،ستكش

دستو ي كامل به

شن - گاز سيلندرهاي

توسعه و تحقيق لمي

حمل سيلندر
از قرار دادن
خوداري كنيد
زمينه حمل و

را با توجه به و
توس ،داده شده

بدنه وان يا شده

اضطرار موارد
اگر نشت گاز 

عملي بودن و
خالي كه محلي
ب و كردهترك 
.بگيريد تماس

تماس گرفته و
تمامي جزئيات

در ص
آتش( اضطراري

سيلندر اطال بار
انبارداري و نگ
افرادي كه در

پ و خالي( فشار
ايمن مانند دس 

يكنند و آشناي

س          

عل نشريه

   
جبور به
شوند كه

اجتناب 
 يد حتماً
سيلندر 

 

  

مج ،شود اشخاص
شو مي حمل بار

 ائه شده است.

  ي
خودروي سواري

شدين سيلندرها
 مطالعه كرده و

.قرار دهيد رل زي

  

ش مشاهده ميرد 
براي  شخصي

هاي بعدي ارا ش

 ماشين سواري

مسافرتي خ ةفظ
جبور به حمل اين

سيلندرها را  به
شكلمطابق درو 

 

در برخي موار
از خودروهاي 

در بخش مني الزم

سيلندر در يك

ل سيلندر در محف
در صورتي كه مج
لعملهاي مربوط

ترين جاي خود ن
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استفاده
ايم نكات

حمل س

از حمل
د .كنيد

دستورال
را در امن



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B

  هداري

96 آبان - 8 شماره 

اختيار در ديگر 
كاهش نشاني و

در لندر هستيد،
آالت م يا ماشين

آتش ردي سيلن
 صورت رسيدن

بعد از. رار دهيد
سيلندرهاي گرما

سيلندرها  كننده
.كمك بگيريد 

خطر زيرا كنيد
      استيلن

BOC- complim

نگه و انبارش، بجائي

نخست سال          

سيلندرهاي جود
نش ا رسيدن آتش
اموش كردن سيل

مقاوم پشت ديوار
رويرا آب زياد 

در .بريزيدر 
ارشان قريدر اخت

گرما ديده را از س
ي سازنده و پر ك

آنها بودن يوب
نك استفاده ه ديد

كند. مانند گاز ي

mentary guideli

جاب ايمني -  ناسائي

                     ه

يا و جو  سيلندر 
اگر تا .دهيد ار

به خامجبور  لي،
پ متري 300تا 1

آ وگرفته  مقدار
رهاي مجاوردلن

د طالعات الزم را
گسيلندرهاي  ،ش
از شركتهاي و يد

يا معي م بودن
يلندرهاي گرما

راتور را تهديد مي

ines for gas cy

شن - گاز سيلندرهاي

توسعه و تحقيق لمي

مورد محتويات
قرا نشاني آتش

خطرات احتمالي
100بين فاصله

سنگين پناه گ
سيل و گرفته
اط ،نشاني آتش

مهار شدن آتش
نديده جدا كني

در زمينه سالم
هيچگاه از سي

جان اپرانفجار، 
  منبع:

linder safety  

س          

عل نشريه

پوشيدن

 65اي
ماي ي د

 ردارياب
  :د

محفوظ 

ز منابع
 خانيات

ايعات و

ن براي

 ،مختلف

اي گاز

ها رسيلند

رها بايد

گريس و

وي غير

صورت 
لندر ي س

ردگي و

 هستند
آتش ت
دور زي

كافي در

بلند و پ ي موها

در دما بايست ي
گيري ي اين اندازه

بن نگهداري و ا
باشد شرح زير مي

م و باز محيطي ر
 .دنگير

ي تحت فشار از
دخااز استفاده ب

فشار از ما تحت
 گريسو 

 مانند زير زمين
 اده نشود.

گازهاي محاوي
 . شوند

سيلندرهاي كه
 ن باشد.

بر روي سيمجاز

ردگهداري سيلن
 د.ميز باش

 دور از روغن و گ
 . انجام دهيد
نيرو  سيلندرها،

هدر انبار بيست
يچگاه نبايد از
.قي استفاده كرد

ي كه سبب خور
   داشته شود.

در ارتباط فشار
در صورت ه كنند.

سوز از محل آتش
اطالعات ك و فته

داشتن اد بايد از
  .پرهيز كنند
مي تحت فشار

و مبناي دشوري 
ط الزم براي

به ش) پر و خالي( 
د بايد فشرده گاز

قرار گ قيم آفتاب
ياشتن سيلندره

و اجتناب بخاري 
سيلندرهايتن 
مانند روغن تعال

ضاهاي محدود
ن سيلندرها استفا
تا سيلندرهاي ح

انبار و نگهداري 
سطحي شود  مي

بتن از شود ري مي
 برچسب غير مج

  .ي شود
نگ ها، منطقة مان

تممناسب بوده و
به راست نشتي

سط آب و صابون
ته كردن شير

 .نكنيد
باي مي تحت فشار
هي وداري شود

LP  صورت افقه ب
هايي يطمح د از

شوند، دور نگه ي

يلندرهاي تحت
ت مناسب استفاده

متر ا 300تا  10
تماس گرفنشاني 

 
اين افرا. باشند ه
پ آزاد و گشادي

يسيلندرها
سانتيگراد نگهدار

شرايط. باشد مي
فشار تحت هاي

گ سيلندرهاي
از تابش مستق
دور نگه داش
حرارتي مانند
دور نگه داشت
مواد قابل اشت

هيچگاه از فض
اين نگهداري 

الزم است ت 
جداگانه وربط

ترجيح داده
فشرده نگهدار
از چسباندن

خودداري جداً
در تمامي زم
داراي تهوية م
بطور منظم تس

توس آمونياك،
در باز و بست
نمتعارف وارد 

اي تحسيلندره
عمودي نگهد

PGاستيلن و 

بايد هاسيلندر
زدگي مي زنگ

    اضطراري
سي افرادي كه با

اس و تجهيزاتلب
00بين  ، سيلندر

ن آتش ابالفاصله ب
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داشته را
ها لباس

درجه س
م سايه

سيلندره
























موارد 
تمامي ا
بايد از ل
گرفتن
ب شده و



   وليك

 96آبان 

 

  
    براري 

    توسعه 

ت اين 

 كاهش
) يجم
 60 ت
 pH و 

 D  تا
 همانند 

 به را ل
 پروسه 

 داغ غن
. نيست

 مواد) 
 30 ت

 ضالب
pH قبل 

 هواي 
شده با 

 ترين ه

هيدر سيستمهاي 

آ  -8خست شماره 

مهدي
 و تحقيق ييس

مدت  طول در 

ك 5/5 به را مايع
حج( درصد 10 

مدت به راسيال 
كنترل پروسه ن

ماده شيميايي
ه را محلول  ي
سيال جريان ش
اين مدت  ل

  )ي
روغ فالشينگ با
ن الزم خوردگي

)حجمي( درصد
مدت به را سيال

فا به تخليه از 
H. شود مي يق

با را ها لوله ن
فيلترش فشرده ي

ساده. فاده كنيد

براي فالشينگ و ن

سال نخ               

ري

.ازبين برود يد
  .الزم است ا
  ي

م B، pH ميايي
تا را C ميايي
س جريان ردش

اين مدت  طول 

  ازي
 را با افزودن م

دماي. مه دهيد
حداكثرگردش.  
طو در. نماييد 

  .ست
خوردگي فوالد( ت
ف و شيميايي ن
خ كننده مهار شد

د 4 تا 2 نشود،
س گردش و يد
قبل. دهيد مه

آب رقي درصد 5
  .د
  ن
كردن خنثي از 

هواي از. كنيد 
 تميز شده استف

تميزكردن اصول  

                     

  شابه
باي روغنفيلم 
دما و pH كنترل

اسيدشويي -  وم
شيم مواد كردن
شيم مواد سپس
گرحداكثر. كنيد

در. حفظ نماييد
  است.

سا خنثي -  سوم
 جريان سيال

ادا pH 7.5  به
.داريد نگه ول
حفظ دقيقه 3

pH اس الزم دما و
حفاظت -  چهارم

كرد تميز بين ن
باشد ساعت 24

ن انجام شرايط
كني اضافه E ي

حرارت ادا دون
5 تا 4 با مايع د
كنيد كنترل را 
شدن خشك -  م
پس دقيقه 3
خشك ، گرمو

باال يا نيتروژن
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 ر
 د
 ر

 ه
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 ع

و چربي
كپروسه 
د مرحله

اضافه با
س. دهيد
كن اضافه
ح دقيقه

الزم دما
س مرحله
گردش
رسيدن

مرحله او
30 مدت

H كنترل

چ مرحله
زمان اگر

از كمتر
اين اگر

شيميايي
بد دقيقه

استاندارد
تخليه از
پنجم فاز

0 ظرف
و خشك

كيفيت ب

                      

نشريه علمي

ي هيدروليك و م
7 (  
  داغ ن

سيال شده خص
و اجزا تمام در

مي كه الشينگي
طول ،كمترفعال

بايد همچنين. 
  .ت

 DEWA DPI

تواند مي كه ست
DEWA م شود.

DP چربي نيز به
ثبت سيستم ن

DPI Chemica

ساير و نگلستان
مواد تمام. يرد
غير و زيست ط

  :شود مي
  ويي

درجه 122 به را
درجه 176 كثر
A شيميايياده

ب. كنيد  اضافه
نوعهر دقيقه، 3

                      

هاي راي سيستم
7 نشريه شماره

روغن الشينگ با
مشخ  سرعت به
د مايع فشار ن

فال از. شود صل
ك مناطق در ت

اجتناب كنيد
گرفت نظر در را ن

Iسيستم به جه

اس شيميايي اد
طعه شويي انجام

PI. است "قوي 

اين. ق ميگردد.
 al نروژي ت

ان در كه است ه
گي مي قرار ه
محيطدوستدار  

تقسيم مرحله
يايي و قطعه شو

ر آن حرارت. يد
حداك و )يگراد
ما. برسانيد )راد
برسد pH 14 ه

30 مدت زمان

                      

ن و فالشينگ بر
خش نخست در

فال و شيميايي
ب دستيابي براي 

همچنين و دز،
متص كامال صاالت،

ذرات نشست ه
شود غيره و ا
جريان جريان و 

  شيميايي
توج با شيميايي،

مو از خاص روه
قط مخزن در ي

و سبز" ي براي
عه شويي اطالق

شركت توسط 
In يافته توسعه
استفاده موردز

 آب، در لول
  .د

م پنج به كردن
چربي زدايي قلي 
كني پر خالص ب
سانتي درجه 5
سانتيگر درجه 8
بهمحلول  pH ه

در جريان ثر
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صول تميزكردن
(بخ بخش دوم

ش كردن تميز
بايد مدار هر
رينولد عدد و

اتصا و خطوط
به منجر تواند

مسير لوله ها
فشار ظرفيت
ش كردن تميز
ش كردن تميز
گر يك شامل

سري صورت به
عبارتي يوناني
زدايي و قطع

شده اختراع
ndustries AS

نيز  كشورها
محل شيميايي
هستند معدني
ك تميز توالي

– مرحله اول

آب با را مخزن
50( فارنهايت
80( فارنهايت

كه زماني تارا 
حداكث گردش

ا
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 ستشو،

 عملكرد
 است، 
 بايد ف

 كوزيته
 درجه 
 طور ه

 در. رند
 دماي 

 طور ه
 از رات

 شدن 
 است م
  برابر 1

  .اشد
 جريان

 عادي 
 سرعت
از  خش

  نشين 

 50( ي
 از فاده
 به) راد
 عايق ا

و ، شته
 فيلتر 

هيدر سيستمهاي 

آ  -8خست شماره 

شس حين در ف
  ".ت

عم در استفاده 
شده مشخص 

مختلفدماهاي 
ويسك اگر عمل،

40 دماي در ك
به فالشينگ 

 به وجود ميĤور
در را سكوزيته
 .ه باشد

  فشار
به سيال ،400

ذر حذف براي 
معلق جلوگيري
الزم ،رد دستگاه

2, از بيش يا بر
با 4000 حداقل

ج سرعت داراي ك
Re سرويس در

Re ،080 س.دارد
بخ هر ثانيه در ر

ته از مانع اين. 
  .شود مي 

دماي حداقل يد
استف با توان مي

سانتيگر درجه 
با تنها توان مي

  .آورد دست
73 psi (داش نگه
خط از قبل ،گ

براي فالشينگ و ن

سال نخ               

هدف براي نياز 
است عادي ياتمل

مورد مايعات 
مشتري وسط
د در مايع يته
دستورالع يك ن
سانتي استوك 

استاندارد هاي
سيال راجريان 
ويس بايد شستشو

داشته گراد نتي
ف و دما سيال، 
0 از بيشتر يا 

مورد اين. ارد
ج براي. است زم

در طول عملكر
براب ، نگ مجدد

ح هميشه اما ،س 
هيدروليك ستم

e = 3.400 به ن

4 = حداقل    

در متر 3 تا 2 ز
) 106 ft./sec.(.
ها شيلنگ و ها
با فالشينگ خه
م را اين. باشد ه

60( الشينگ
م را اين خاص،

د به چرخه  از ي
3 تا 22( بار 5 

 مدار فالشينگ

تميزكردن اصول  

                     

مورد پاكيزگي
عم طول در طح
  فالشينگ ت

با بايد شستشو
تو كه سيستم

ويسكوزي. باشد
عنوان به. شود
15 تا 10 وده
واحدهباشد  د

تالطم كافي از ج
ش مايع آل، ده
سا درجه 70 از

سرعت ،سيال
برابر رينولدز

دا جاري جريان
الز ها لوله خل

هاي باقيمانده د
 رينولدز فالشين
ولدز در سرويس

سيس يك: مثال ن
رسيدن براي وله

ح نياز الشينگ
V (از كمتر نبايد

.باشد الشينگ
ه لوله داخل رات
چرخ در بخش ن

داشته) سانتيگراد
سيال فال عرضه

خ موارد در. ورد
خاصي هاي خش

تا 3 حداقل د
چرخه از تر ن
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 ب
 

 ت
 ه
 ت

 م
ن
ز
 ز

  

 ه

 ن
 ه
I

گ
 ت

 سطح"
سط نصف

سياالت
ش سيال

معمولي
سازگار

مشخص
محدو در

سانتيگرا
ت معمول
ايد حالت

كمتر از
س جريان

تعداد با
ج خاص
دا سطح

آالينده ه
عدد: كه

عدد رينو
عنوان به
لو قطر و

فال. است
V( مايع

فال چرخه
ذر شدن

سردترين
سا درجه
حداقل
آو دست
بخ سازي
بايد فشار
پايين در

                      

نشريه علمي

محتواي آب سي
.است داغ وغن

تاسيسات و يلتر
ثانيه در متر 3

الزامات با طابق
  .شود تخاب

مهم. است نياز 
ممكن.باشد غني

ورت سري تميز
نياز مورد اي ژه

اندازه مناسب،
  :شود ثبت 

حين در هدف ي
به. است عادي

 SO طبيعي د

ISO1 فالشينگ
ذرات ر دو بخش

                      

بررس آمده دست
رفالشينگ با  ل
   نياز مورد ي

في پمپ، مخزن،
سيال سرعت
مط بايد فيلتر

انت داغ روغن گ با
مورد نيتروژن ا
روغ ماده هر از

ايي كه به صو
ويژ اتصاالت و ا

شيميايي ردن
، انجام وفرآيند 

  از

براي نياز مورد 
عمليات طول 

عملكرد زي در
12/10 / 4 يزي

در هر پاكيزگي 
   شوند.

                      

د به خشكي رل
moistu (طول در
يفرايند يزات
مخ به نياز شويي

ا بايدترجيح. د
).ثانيه/  فوت 
فالشينگ لوازم 
يا گرم و تميز 
اعاري   كامال 

كردن اجز سوار
منيفولدها ها، ج

  د
كر تميز صحت

طول در بايد ير
  pH ل
  

فا هر در يميايي

  داغ ا روغن 
پاكيزگي سطح 

در سطح صف
تميز سطح اگر 

تا سطح تمي شد،
حوسط لزامات 

شبايد برآورده  ت
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كنتر براي راه
)ure content

تجهي حداقل
قطعه ش واحد

دارد گرمايشي
106. (باشد

براي مشابهي
خشك، هواي
هوا كه است

س است براي
فلنج ميشوند 

   .باشد

فرايند كنترل
ص تأييد براي
زي هاي گيري
تحليل و تجزيه
حرارت درجه
شي مواد حجم
  جريان نرخ

با  فالشينگ
كلي، طور به

نص ،فالشينگ
مثال، عنوان

باش 15/13/11
ال. انجام دهيد

رطوبت و جامد
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 لوله ي

  

. باشد 
 و كشي

 نمونه  
  .كنيد 

 سطح 
 توصيه
  سازي
 كيزگي

  

 داشته 
 زير ي

هيدر سيستمهاي 

آ  -8خست شماره 

هاي ديواره به ده

  د
رديابي قابل و د

كش لوله ودارهاي
هاي موقعيت .

عالمت گذاري ك
جريان، دما، ي،
. كنيد ثبت را 

 ثابت مستند
پاك سطح تأييد 

  .باشد ت الزم

مطابقت ستگاه
معيارها بايد ي،

براي فالشينگ و ن

سال نخ               

چسبيد ذرات ت

كنيد گذاري حه
فرد به منحصر 

نمو از يا  كرده
كنيد. استفاده )

ع روغن و جريان
اندازي راه مان

پايان زمان و ت
يكپارچه و ش
براي ثالث ص
است ممكن ستم

دس شرايط با يد
كافي نتايج ي به

تميزكردن اصول  

                     

برداشت احتمال
 

صح را الشينگ
بايد شستشو خه
ايجاد فردي ي
)ها P & ID( ق

ج ،دما را از نظر
زم مانند رامترها
رطوبت و ذرات

روش يكاز   د
شخص تأييد.شود
سيس كل و هايي

  الشينگ
باي فالشينگ ش
يابيدستمنظور  

  :ردند
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افزايش
.شود مي

فال نتايج
چرخ هر

ها نقشه
دقيق ابزار

ر برداري
پار تمام

آلودگي
شود مي

استفاده
نه چرخه

  
روش فال

روش يك
به. باشد

اعمال گر
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كردن تميز. شود
از مهمي بخش 

تمام در اكيزگي
از مرحله هر طي

  .شوند

سيلندرها ،

.شود تميز گانه
براي سيستم ك
تميز دستي رت
پمپ يك از. ود

سيال تا كنيد

شستشو چرخه 
نمود تميز خزن
صورت به را اين

دارند طرفه دو ت
10 حداقل جمي

سيستم به سطح
دقيقه ي 30 قل

باعثمهم،  اين

                      

ش گيري اندازه ي
نه اي و سوزني

پا از اطمينان ي
ط در بايد يكي

ل حركت داده ش

فيلترها ظه
  تورها

جدا چرخه هاي
يك اجزاي ترين

صور به بايد ستم
شو پر شستشو

استفاده خط ن
  .و تميز نمايد

به توان مي را ا
مخ عنوان به انه
-  ها پمپ و ها

حركت كه جزاء
حج جريان تا ند
  .آيد ت

س دهد مي نشان 
حداقل است، ده

. را ادامه دهيد

                      

گيري نمونه رت
شيرهاي پروان ،ش
براي. است داغ 
هيدرولي هاي چه

بطور كامل ري،

محفظ شينگ،
موت و ها پمپ ،
چ در بايد اجزاء 
سخت از يكي 
سيس مخزن. ت
 مايع با آن از
درون فيلتر ك

و درآورده ردش
واحدها اين - ها
جداگا طور به ا

موتوره ا،اشتگره
اجاين  به .كنيد 

شون اعمال كامل
دست به آنها خلي

  فالشينگ ن
ها برداري مونه
رسيد شده خص

ش جريان سيال
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پو و بازگشتي
ي ،درپوشتوپ

فالش فرآيند
دريچه مناطق،
تميزكار فرايند

فالش مخازن
،انباشتگر ها

اين از يك هر
اين -  مخازن

است فالشينگ
ا پس و شود

يك با شستشو
گر به را مخزن
فيلتره محفظه
يا كرد متصل

انبا سيلندرها،
تميز جداگانه

ك حركت بايد
داخ حجم برابر

زمان حداقل
نم كه هنگامي
مشخ پاكيزگي

چرخش بيشتر

2
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 و گير 

 و خت
 اين، ر
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زمان فرايند ك
سا اتمام از پس

بر عالوه. است م
نگهد فعاليت ك

ش انجام خدمت
 دستگاه طراحي
شينگ كم خواهد

تما براي ينگ
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خط تمام براي ،ل
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يك تواند مي تم
پ ويژه به ، غلب
سيستم،الزم ي
يك از بخشي ن

خ در هاي يستم
 توسط سازنده
ن و هزينه فالش

فالشين روش ي
دستگاه سازنده

ك پروسه كامل
ش مند نموده

كه را اعتماد ل
نجام ميشود،ارائه

. Hydraulic S
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ystems. 

ydraulic Fluid
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سيست الشينگ
اغ اما باشد، مت

اجزا زكارافتادن
عنوان به بايد گ
سي براي فعال 

 براي فالشينگ
ردو فاكتور زمان

سازي بهينه ل
س اجزاي و ها

گ را به عنوان يك
روش ،سيستم كل
قابل سرويسك

شده سيستم  ان

 
System Flushi

Improved 
Lube System
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d Power. Met
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ay Testing. 
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براي كافي كرد
يك در را نياز د

نبايدشود   ينگ
هب فالشينگ لتر

ر نهايي كيزگي
براي رسيدن به

بيش كردن يلتر
فشار ر تشخيص

باشد كافي رات
كه است مهم ر

كند توان هشدار

شامل كه دارد
جداكننده فازي

تقطير مانند( ت

بايد آب كننده
از برخي. باشد م
روغن ،عاري از ي

ب نبايد جامد ت

و ويسكوزيته ت،
در داخلي طوح
به و خارج ستم

تأييد تا گيرد ر
قسمتهاي همه

براي مشخصات

                      

عملك و ظرفيت
مورد سطح تا ت

فالشي بايد ي كه
فيل. شوند تفاده

پاك سطح) 1: 
ن كننده نرخ ب

  شند.
في شود، مي يده

B3> 1 نشانگر با
ذر نگهداري ت
نشانگر اين ي

ك bypass سيال

وجود رطوبت 
ج فيلترهاي

نفت هاي كننده ه
 

جذب فيلتر ك
كم رطوبت طوح
هاي كننده صفيه

ذرات حذف راي
  .شوند

سرعت جريان، با
سط كردن تميز
سيس از را ها ده

  .كند تقل
قرا كنترل و ي

در كافي جريان
م مجاز مقادير
   .كند مي راهم

                      

ظ بايد اسيونر
رطوبت و جامد
  .باشد داشته

يسيستم در لي
است فالشينگتر 
است مهم سي
تعيين) 2 و ند

 مورد نظر ميباش
دي اخيراً كه مول
100 با فيلتر يك

ظرفيت كه ماني
برا همچنين،. 

ز اينكه جريان
  ته باشد.

حذف براي ه
آب، جذب ر

coale (، تصفيه
.است روغن ض

يك قدرتبيعي،
سط اينكه فرض 

تص با بايد تيك

بر فالشينگ ي
ش عوض آب ف 

ب را ال شستشو
ت براي مناسب 

آاليند  نمايد تا
منت ستي تصفيه

بررسي مورد يد
ج روغن كوزيته
م در وينگ 
فر واقعي شينگ
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فيلتر سيستم
ج ذرات حذف
د معقول زمان

اصلي فيلترهاي
فيلت عنوان به
اساس دليل دو

كن مي تعيين
سطح تميزي

معم عمل يك
ي. است حد از

زم تا مناسب
.مناسب است
خيلي زودتر از
دهندگي داشت

گزينه چندين
فيلتر عناصر

)escing filter

تعويض و) خالء
طب شرايط در

با باشد، كافي
سياالت سينتت

  .شوند آب
فيلترهاي: نكته

حذ فيلترهاي
سيا بايد پمپ

فشار مقادير
پمپ سيستم
پايين دس فيلتر
با مايع دماي
ويسك كه شود

چرخه فالشي
فالش هاي پمپ

3
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  مجيد كني
  يق و توسعه

ت و عدم 
شود.  د مي

گاه تغذيه 
 در مواقع 
ظر گرفته 

هر تجهيز، 
حات قبل، 
ق شبكه و 
ستفاده از 
و منبع با 
شگاه نفت 

كنند و  مي
اراي ولتاژ 
ي تبديل 
 مهمترين 
ت شركت 
غذيه شود. 
م كاركرد 

 kv3/6ژ 
جه به لزوم 
ماتوري به 
رفته شده 

ساير برق  
ي است، را 
تبديل برق 

 

رد نيروگاه 
وليد برق 
               
3 Borsig 

د يك نيروگاه سوخ

8ال نخست شماره 

كارشناس تحقي

نها ضروري است
در فرآيند توليد
ماً از برق نيروگ
يه از برق شبكه
راي آنها در نظ

ق ورودي به ه
 كه طبق توضيح
ز دو منبع برق
 است تا با اس
 توليدي اين دو
 مثال، در پااليش

استفاده م 400
راسري شهر دا
انسفورماتور برا
ده است. يكي از
مپرسور ساخت

تغ kv3/6 برق 
 تجهيز و لزوم
اه بر اساس ولتا
همچنين با توج
شهر، ترانسفورم

k3/6 در نظر گر
بايست گاه مي

وستة آنها الزامي
اتور به منظور تب
فته شده است.
ه در بحث كاركر
كانس منابع تو

                     

               عملكرد

سا                   

 كاركرد دائم آن
ث ايجاد توقف د
هيزات مستقيما
 به منظور تغذي
واحد نيروگاه بر

 اينكه ولتاژ برق
شد و از آنجايي
قابليت تغذيه از
دارند، لذا الزم
 مناسب، ولتاژ
وند. به عنوان
vيزات از برق

 برق شبكة سر
لذا تعدادي ترا

استفاده شد 40
اليشگاه توربوكم

بايست از ه مي
ت بسزاي اين
نيروگاه پااليشگا

شده است. هزي 
پرسور با برق ش

 kv20  بهkv

جايي كه نيروگ
 كه كاركرد پيو

انسفورمادادي تر
در نظر گر 400

هميت ديگر كه
سان بودن فرك
                      

                      

               وسعه

 تجهيزاتي كه
كرد آنها، باعث
 دسته از تجه

شوند و كليدي 
ابي احتمالي و

  شود. 
با توجه به

بايست ثابت باش 
خي تجهيزات، ق
ق نيروگاه را د
سفورماتورهاي

ديگر معادل شو
س، عمدة تجهي
توجه به اينكه

k20 باشد، ل مي
v0به  kv20ق

هيزات اين پاال
است كه 3سيگ

توجه به اهميت
ستة آن، واحد ن

ساز احي و پياده
كرد توربو كمپ
ظور تبديل برق
ت. ضمناً از آنج
هيزات فرآيندي
 تأمين كند تعد

k3/6   به برقv

مسئلة حائز ا
رح است، يكس
  

                      

 علمي تحقيق و تو

 و
لة
رار
ي
 با
ي
ي
ت
در
ل
ئه

 با
ق

در
ت

عه
تاه
ت
 و
ير
د.
  د.

  
1 s
2 s

3(
كارك
اين
مي
اخر
مي

مي
برخ
برق
انستر

يكد
پارس
با ت
kv

برق
تجه
بورس
با ت
پيوس
طرا
كارك
منظ
است
تجه
نيز
kv

مطر

                      

نشريه

ز مكانيكي دوار
 است. از جمل
ورد استفاده قر

ي و توربين گازي
هاي در نيروگاه

هاي اكثر نيروگاه
سراسري ق شبكة

طي در جهت
 فراهم شود. د
ن چگونگي اعما
 توضيحاتي ارا

موازي صورت
ها به سه طريق ده

شكل چنداني د
اين اين تجهيزات

  شوند. ذيه مي
ري مجموع كا

د موقت و كوت
دسته از تجهيزات

شوند تغذيه مي
ك كليد در مسي

يابد ه انتقال مي
نامند مي 2پذير ض

                      
synchronizatio
switchable 

                      

فسيليوخت

ك، از يك تجهيز
شده  تشكيل

دين منظور مو
ر احتراق داخلي

اي خصوصاً د ده
ز آنجايي كه ا
ت موازي با برق
ست تا شرايط
نبع با يكديگر
طلب و همچنين
موعة نيروگاهي

 صنعتي كه به
ية مصرف كنند

 برق آنها مش
آورد و بنابرا نمي

كه سراسري تغذ
ست در فرآيند
ن عدم كاركرد
واهد شد. اين د
سط برق شبكه ت
 استفاده از يك
ه واحد نيروگاه
تجهيزات تعويض

                     
on 

                     

سوك نيروگاه 

ه صنعتي كوچك
ر مولد جريان
مكانيكي كه بد

توان از موتور مي
 كاربرد گسترد
وچك دارند. از
چك به صورت
نند، الزم اس

اين دو من 1ي
رتباط با اين مط
ي در يك مجم

  

  زي 
ي در يك واحد

كند تغذ كار مي
  ردد:

تي كه قطعي
موعه به وجود ن
تقيم از برق شبك

بايس تي كه مي
ته باشند وليكن
مشكل ساز نخو
پيش فرض توس
 قطعي برق، با
د برق آنها به
ن تجهيزات را ت
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عملكرد يك

يك نيروگاه
يك ژنراتور
تجهيزات م

گيرند مي مي
نام برد كه
مقياس كو

صنعتي كوچ
كن كار مي
سازي همسان

ادامه، در ار
بار الكتريكي

شده است.

سا همسان
به طور كلي
برق شبكه ك

گر ميسر مي
) تجهيزات1

كاركرد مجم
به طور مست

) تجهيزات2
حضور داشت
مدت آنها م
به صورت پ
در صورت

تغذيه، مولد
الحاً ايناصط
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p T 
اي  د زاويه

نجايي كه 
شفت دوار 
مجاز است 

%) 5- 4والً 
شفت دوار 

اي،   لحظه
شتاور و با 
يش يافته 
زايش دور 

ه و ت بود
الحاً به اين 
معموالً در 
ر، استفاده 

گيرد.  ر مي
كردن برق 
ضافه و كم 

هاي   توان
 مثال در 
ا سوختن 
 به حركت 
ي فسيلي 
 برق توليد 
شد، بخشي 
مفيد باقي 

) 3رابطة (
به ترتيب  
 

د يك نيروگاه سوخ

8ال نخست شماره 


N. و (ω بسامد

كر گرديد از آن
ابت باشد، دور ش
كاري، سيستم م
د درصد (معمو
بارگيري، دور ش
بت ماندن توان

س از افزايش گش
ن خروجي افزاي
س بوده و با افز

 بار موتور ثابت
آيد. اصطال  نمي

شود. م  گفته مي
ژنراتور – موتور 

ي اين مود قرار
ركانس كف ة هم

عهده دارد و اض
  .]1[شود   مي

ت تا با مصرف
شود. به عنوان

اتور، بال و ژنر
فت و برگشتي
 در ژنراتور، انرژ
د. از آنجايي كه
باش  متناوب مي
رمه صورت غي

 توان مطابق ر
 V(t)  وI(t)

 . ]2[باشند  مي

               عملكرد

سا                   

 T ) گشتاورm

  
 پيشتر نيز ذك

بايست ثا دي مي
 در اين حالت ك
 را در حد چند
دهد. در زمان ب
 اين ترتيب با ثا

 افزايش يابد. پس
دور نامي، توان
رداري، برعكس

  
ر اين حالت،

در آن به وجود
د افت صفر نيز
 چند مجموعة

ي از موتورها روي
ن موتور وظيفة
سراسري را به ع
 موتورها واگذار

 
 هدف آن است
كتريكي توليد ش
 از موتور ديزل
تبديل حركت ر
ان مغناطيسي

شود  تبديل مي
ه صورت جريان
 توليد شده به
 نظر الكتريكي،
ه در اين رابطه
جريان متناوب م

                      

               وسعه

( 
 در اين رابطه،

rad/باشد. ) مي
همانطور كه
كانس برق توليد
يباً ثابت است.
دور شفت دوار
ر نامي، تغيير د

بد. بهيا هش مي
بايست شتاور مي

گشت دور به د
ت. فرآيند باربر

گيرد.   رت مي
درد متوازن: 

گونه تغييري د چ
ت كاركرد، مود

هايي كه از وگاه
كنند، تنها يكي 

 اين ترتيب، اين
يدي با شبكة س
ودن بار به ساير
 ن الكتريكي
 يك نيروگاه،

نيكي، توان الك
وگاهي متشكل
خت فسيلي و ت
راني و القاء ميد
نرژي الكتريكي
ه در نيروگاه به
 توان الكتريكي

ماند. از نقطه 
شود كه ين مي

ارهاي ولتاژ و ج

                      

 علمي تحقيق و تو

ي
ند
ب
اد
ق
 به

f 

r (
ور
ت
 با
در
كه
ب

ك
ن

 بر
در
ود

 با
 يا
به

  
1 r
2 D
3 I

)2(
كه

)/s

فرك
تقري
تا د
دور
كاه
گشت
بازگ
است
صور
مود
هيچ

حالت
نيرو
كمي
به

تولي
نمو

توان
در
مكا
نيرو
سوخ
دور
به ا
شد
از

مي
تعيي
بردا

                      

نشريه

ن قضيه، تمامي
شون ي استفاده م

ه به تعداد قطب
ي را ايجامتفاوت

ن فركانس بر
آن 1فت دوار

120

n p
f 

rpmشفت دوار (

عنوان نمونه، دو
اه پااليشگاه نفت

 رابطة فوق و
د برق توليدي

تيجه رسيد ك
قطب 4ه، داراي

راي كاركرد يك
 داخلي و توربين

ونگي اعمال بار
كند. د مين مي

ك از اين دو مو

كند ت عمل مي
ر، بارگذاري و

) محاسب2طة (

                      
rotor 
Droop mode 
Isochronous m

                      
توجه به اين با

ظور توليد برق
ستند كه بسته
س برق توليدي
توا طبق آن مي

 حسب دور شف
  شود. يان مي

)Hz ،(n دور ش
باشد. به ع ور مي

تفاده در نيروگا
شد كه طبق

كه فركانس 5
وان به اين نت
 در اين نيروگاه

ري مختلف بر
 (موتور احتراق

د، بسته به چگو
لبه شده را تأم

ر ارتباط با هر يك

 اساس مود افت
 دور شفت دوا

مكانيكي از رابط

                     

mode 

                     
 يكديگر است.

كه به منظ واري
 كاري ثابتي هس

فركانس ژنراتور، 
اي كه ط رابطه

 ژنراتور را بر
 به صورت زير بي

فركانس ( fوق، 
هاي ژنراتو قطب

رهاي مورد است
rp1500 باش مي

Hz50 فركانس 
تو ن است، مي
 مورد استفاده

   ملياتي
لي دو مود كا

فسيليوگاهي 
  دارد:

 2ود افت

  3ود متوازن
ك از اين دو مود
يزان برق مطالب
يح مختصري در

  ست.
موتوري كه بر 

اندك در صر و
شود. توان م مي
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مختلف با
تجهيزات د
داراي دور
موجود در

ر كنند. مي
توليدي در
دست آورد

)1(  

در رابطة فو
تعداد ق pو 

كاري موتور
pmپارس، 

استناد به 
كشور ايران
ژنراتورهاي

  هستند.

شرايط عم
به طور كل

نيرو حركم
وجود دگاز) 

) مو1 
) مو2

هر يك
نيروگاه، مي
ادامه، توضي
ارائه شده اس

مود افت:
تغيير مختص
باربرداري م

  شود. مي
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به   است.
ضريب توان 

هاي  جموعه
آنها نسبت 
ك خازني 

[1]. Ge
pro

the
ass

سي تاثير 
در صنايع، 

[3]. 

http://en

د يك نيروگاه سوخ

8ال نخست شماره 

درست برعكس
اي انفعالي با ض
 رو در اكثر مج
 مورد استفادة آ

تر است، از بانك

enerator b
oblems. The

e internatio
sociation, [1
يان لطفي، برر
 مصرف برق د

   ايران

n.wikipedia

               عملكرد

سا                   

زير زميني د  ي
ب توان، از بارها
شود. از همين
لكتروموتورهاي
 الكتريكي بيشت

3[.  

basics appl
e official p

onal electr
993] 
؛ حسين مرادي

وري  بر بهره
يش ملي انرژي

a.org/wiki/A

                      

               وسعه

هاي زني يا كابل
ظور اصالح ضريب

 فاده مياست نه
عتي كه تعداد ال
 ساير تجهيزات

3[شود  تفاده مي
  جع

ied to fie
publication 

rical testin

. قدير اخوان؛]
ضريب توان
سومين هماي

AC_power 

                      

 علمي تحقيق و تو

p 
 و
ي
رد.
يم

يل
 را
وج
مل
ي
ب
تاژ

ي
د.
ند
ع،
گر
ها
ن
ت
ن،
در
دة
 از

 يا
ت
ي
  

1 a
2 r

خاز
منظ
قرين
صنع
به

است
مرا

eld 
of 

ng 

]2[

  

                      

نشريه

3 ( ).p V t I

ز مابين جريان
شود بستگي ه مي

وان بستگي دار
 دو دسته تقسي

 متي)

 زني يا سلفي)

با تبديل ها هكنند
ي، اين انرژي
ومتي، شكل مو

هايي كه شامل
هاي  (مانند المپ

ضريب و ...)قي
دن جريان و ولت

.  
ها به جاي كننده 

كنند  ذخيره مي
مان باقي مي نده

ت از طرف منبع
د خازن يا القاگ
در اين نوع باره
ن ولتاژ و جريا

 باز خواهد گشت
د داشت. بنابراين
نندة انفعالي)، د

كنند ك (مصرف
اد مقدار ثابتي

ي الكتريكي
تر از ولتاژ است ب

هاي ي مانند بانك
                      
active 
reactive 

                      
( )cosI t 

 به اختالف فاز
ضريب توان گفته
مصرف كنندة تو

هاي توان به ه

(مقاوم 1ي فعال
(خاز 2ي انفعالي

اين مصرف ك:
 ديگري از انرژي
مدار كامالً مقاو
 هستند. مداره
قاومتي هستند

هاي برق ي، اجاق
فاز بود معناي هم

باشد ها مي ننده
اين مصرفلي:

 اين انرژي را
كنن مصرفي در

ريان يا ولتاژ ثابت
 بار انفعالي مانند
 ذخيره شده د
تالف فاز مابين

نبع شده به م
لكرد بار نخواهد
كن ايين (مصرف

ضريب توان يك
شتري براي ايجا

 مانند موتورها
ج جريان عقب
ر بارهاي خازني
                     

                     

 قابل مصرف،
صطالحاً به آن ض
ب توان به نوع م

كننده ي مصرف

هاي مصرف كننده
هاي مصرف كننده

هاي فعال نده
ريكي به شكل

كنند. در يك م
فاز  ولتاژ هم

هاي كامالً مق ده
هاي برقي خاري

دارند كه به م 1
كن سته از مصرف

هاي انفعال نده
ژي الكتريكي،

ره شده تا زماني
ه وسيله يك جر
. اگر در مدار،
ته باشد، انرژي
جود آمدن اخت
ن انرژي ذخيره
ر مثبتي در عمل
ا ضريب توان پا
 يك مدار با ض
مند جريان بيش

   است.
ارهاي القايي

ورها، شكل مو
ه اين مورد در
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)1 -3(  
ميزان توان

اصولتاژ كه 
دارد. ضريب
به طور كلي

  شوند. مي
 م
 م

مصرف كنن
انرژي الكتر
ك مصرف مي
جريان و

كنند مصرف
اي، بخ رشته

تواني برابر 
براي اين دس
مصرف كنن
مصرف انرژ
انرژي ذخير
كه المان به
تغذيه شود.
وجود داشت

باعث به وج
شود. اين مي

وليكن تأثير
يك مدار با
مقايسه با

فعال)، نيازم
توان واقعي
در با
ترانسفورماتو
حال آن كه
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  حر وهاب زاده  

  توسعه و قيق

ريب زيستي 
توسط ذرات 
رد و بسيار 

 M به سمت
گردد و ا مي

زي استفاده 
ث معضالت 

 U حد مجاز
كرده تعيين 

يران قبل از 
كشور تبديل 
 مصرف آن 

دار است كه 
ت محيطي 
ران و برخي 

هاي بدون ن
ميالدي  70 

جهان افزايش 
 در سوخت 
همترين آنها 

 منتشر الينده
 از سرب ذف
 و آسان وليد

                 آلودگ

شمار نخست سال   

سح
تحق كارشناس      

مت زيادي به تخر
ست، جذب آنها ت
اليي در آب دار

 MTBEث حركت

هااده در اين آب
ر شرب و كشاورز

طبيعت باعث و 
 USEPAل حاضر

 ppb 40-20ا

در اي MTBE ده
ت محيطي در ك

ا عدميدامه و 

يژنصنوعي اكس
زيستهداشتي و 

ي و امروزه در اير
سترده در بنزين
ين ماده در دهه

ميالدي در جه 9
ماده فاده از اين

 توجه بود كه مه
آال گازهاي نشر 
حذ ,ازن و كربن 

تو ,ي كيفيت هوا

                     

                        

                           

مقاوم MTBE .ت
 آن در آب باالس

حالليت باال ست،
ين عوامل باعث
ي و جمع اين ما
ي زيرزميني در
 سالمتي انسان

درحال .گرددمي
را هاي آشاميدني

ه مصرف گسترد
ه معضل زيست
ارهي مناسب اد

 يك ماده آلي مص
هاي سوء بهجنبه

يگزين آن معرفي
هان بصورت گس

توجه به اي شود.ي
0و  80 در دهه 

 انتخاب و استفا
حيطي آن مورد

كاهش ,ن بنزين
اكسيد منو مانند

تاثير بهبود نسبي

                    

      توسعه  و قيق

                           

ب در خاك است
دارد و نيمه عمر
خاك ضعيف اس
متحرك است. اي

هاي زير زمينيب
هاكه آب ز آنجا

دارند با تهديد
زيست محيطي م
هين ماده در آب

ست. با توجه به
نكه اين ماده به
گردد بايد راهكا

 .شود مشخص

 :مقدمه

يوشمتيل تر    
پس از اثبات ج
سرب بعنوان جاي

اي جههز كشور
سرب استفاده مي
غاز و مصرف آن
يافت. در ابتداي
مزاياي زيست مح
فزايش عدد اكتان

م خودرو اگزوز ز
مراه تين به هنز

                    

تحق علمي نشريه

                          

  
 است
 صورت
 بتداي
 زيست

 چند 
 MTB

نسيل
آب و
 خاك
حركت

       
1 Met

آ
د
خ
م
آ
از
د
ز
اي
اس
آ
گ
م
م

پ
س
از
س
آ
ي
م
اف
از
بن

                     

                           

دار اكسيژن لي
ص به جهان اي
اب در .شودمي ه

ز مزاياي ,وخت
گذشت از پس 

 BEده است كه

بوده و داراي پتان
 MTBبه منابع آ

در MTBE يرد
ب تابع قوانين ح

                        
thyl tert‐butyl 

                     

                          
ي منابع آبدگ

آل ماده يك 1اتر 
كشورها برخي 
استفاده سرب ن

سو در ماده ين
اكنون ولي بود 

دنيا مشخص شد
سوء روي انسان بو

 BE است. ورود

گيانجام ميتلف 
حركت آن در آب

                        
ether (MTBE) 

                   

       
 MTBEدر آلود

   :ه

بوتيليو شل تر
و ايران در وزه
بدون بنزين در ه

ا از استفاده و
توجه مورد آن ي

 مصرف آن در د
مكان تاثيرات سو
 محيط زيست

هاي مخته روش
متحرك است و ح

     

 

27 

 Eاثرات

چكيده

متيل     
امرو كه

گسترده
انتخاب
محيطي

زا سال
داراي ام
آلودگي
خاك به
بسيار م
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گراد ونقطه ي
 چگالي اين 

 پذيريحالل
ارش شده زگ

 اشتنشاق و 
و  رار گيرد

ين راه ورود 
شاميدن آب 
ب گرم آلوده 
ق اين ماده 

و  ت سرطاني
بتا كوتاه از 
العات كافي 
 نشده است 
هي به صور 
رفتند اثبات 

هاي ر موش
كيلوگرم وزن 
ا به سرطان 
حرايي نر در 
 گرديد. طي 
 ماده توسط 
 و خاصيت 
هي مشاهده 
 گروه داراي 
تاثيرات غير 
 ض تنفس آن
الت تنفسي 

                 آلودگ

شمار نخست سال   

درجه سانتي -9 
باشد.تيگراد مي

. انحاستش شده
گ ⁄ 

  :انسان
,ن يا آشاميدن

قر MTBE رض
ترن بين بلع مهم

طريق آش از عمدتا
 استحمام با آب
 و باعث استنشاق

دو قسمتبدن به 
 دليل زمان نسب

مطا  تحقيقات و
 در انسان انجام
وانات آزمايشگاه

 MTBE ر گرقرا
د MTBE عيدن

هر ك يه ازاب 
هااين موش روزه

هاي صحدر موش
بيضوي در آنها 

ه، استنشاق اين
 صورت گرفت

يوانات آزمايشگاه
 Uاين ماده را در

ورد تست. در م
ترين عوارضشايع

آلرژي و مشكال ع،

                     

                        

اراي نقطه ذوب
درجه سانت 6/53
گزارش 744/0 

 بسيار باالست

 Mروي سالمت ا
ه طريق خوردن

تواند در معرمي
د گردد كه از اين
 انسان است و ع
شود، ضمن آنكه

دادهرا افزايش 
ت اين ماده روي بد

شود. بهسيم مي
ترده اين ماده

زائيرات سرطان
ع هنگاميكه حيو
ض مقادير باالي

ثر بلعازمايش در 
	  مقدار

ر 104 يك دوره 
همين تيمار  د و

 بروز تومورهاي
ماهه 18 ك دوره

ماده يي نر و
 MTدر اين حي

 USEPA اساس

اسئي قرار داده
ش ترين و از مهم

تهوع سرگيجه، ،

                    

      توسعه  و قيق

بوده و د 15/88
6 – 2/55جوش
-758/0ماده

MTBE در آب
  .ست

 MTBEتاثيرات

سان از سهان    
تماس پوستي م
سالمتي او تهديد

ن ماده به بدني
شلوده انجام مي

يز فراريت آن ر
گردد. تاثيراتمي

غير سرطاني تقس
غاز مصرف گست
راي برسي تاثير
ولي اين موضوع

مختلف در معرض
گرديد. در يك آز
صحرايي ماده به
دن در روز طي
خون مبتال شدند
دوره فوق باعث

تحقيقاتي در يك
هاي صحراموش

 TBEزاييسرطان

گرديد. بر همين
زائمكانم سرطان

،MTBEسرطاني
در انسان سردرد،

                    

تحق علمي نشريه

 ذشت
 كه ت

ضرات
مترين
 سال
ز آب
ر غير

 50ل
 ي شد
يليون
ه شد.
وما با
شرايط

شد مي
سد. در
مريكا
 ي بين
ه ن ما
 خاطر
 ودگي
 وجود
 است
ب سه
المتي
 شت

فرمول
مايعي

 آن ي

5
ج
م
E

اس
ت

ت
س
اي
آ
ني
م
غ
آ
بر
و
م
گ
ص
بد
خ
د
ت
م
س
گ
ام
س
د

                     

گذ از پس اكنون
استشده شخص

 بدن انسان و مض
ير زميني از مهم

در آمريكا از .د
تامين كننده نيا
براي اين منظور
ي آمريكا حداقل
رزميني تامين مي

مي 5/3بطوريكه
ب منطقه هزينه
هاي شهري عمو

است. در ششده
وري استفاده مي

رسدهم مي 	
 U شهر آ 16در
هاي سطحي آب
هاي بيشتر بينت

در آمريكا به خ
يست به ويژه آلو
دامه مصرف آن

 MTممنوع شده
آلودگي منابع آب

 MTBEروي سال
ابع آب وسرنوش

كيب آلي با فر
د مفشار استاندار

مولكولي جرم. ست

                     

ا ولي باشدمي ن
مش دنيا در آن 

ثيرات سوء روي
ها زي آلودگي آب
باشدطي آن مي

ي دو سيستم ت
ب MTBE ودگي

در سانتامونيكاي
ي كه از منابع زير
ستفاده گرديد ب

 تامين آب شرب
هيفرنيا در نمونه

گزارش ش 	
هاي موتو قايق

  به هاآب
 USGSتوسط 19

 MTموجود در
ش شد كه غلظت
.واقع شده است
سان و محيط زي
واني نسبت به اد

TBE  استفاده از

در آMTBE ايي
 E است تاثيرات

 MTBE به منا
 
 
اتر يك ترك ل
ف باشد در دما وي
اس احتراق قابل 

                   

بنزين با اختالط 
مصرف از سال

M داراي امكان تاث
محيطي بودند و

ي زيست محيط
ميالدي 2001تا 

شهري بخاطر آلو
د ستفاده شدند.

ز كل آب شهري
شرب غير قابل اس

وي ي جايگزين
 MTBEدر كاليف
⁄  كمتر از

 در جاهايي كه
اين ماده در آن آ

96ي كه در سال
 TBEمقدار ,شد

زارشگ 
كتبر تا مارس و
 اين ماده در انس
ب اعتراضات فراو
در بعضي مناطق
 مقاله برسي توانا
صلي مورد توجه
 چگونگي ورود

M  منابع آبدر  
 : MTBEصيات
يو بوتيلشيل تر

يم C5H12O ي
و اشتعال قابل ,
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سهولت
س چند

MTBE

زيست م
اهجنبه

1997
شرب ش
قابل اس
درصد از
براي ش
دالر برا
 Eوجود

مقادير
خاص

غلظت ا
تحقيقي
انجام ش

هاي اك
تاثيرات

منابع آب
د دارد و
در اين

محور اص
انسان

MTBE

خصوص
متيل     

شيميايي
,رنگبي
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، خروج از 
ح زمين و 
 يك تحقيق 

هاي بنزين پ
دت رسيده 
 در محدوده

 MTBEظت

, , 
مراه بارندگي 

گردد. اين ي
ژه در هواي 
در كاليفرنيا 

درجه  25 
ين ماده در 
 تحقيقي در 

 M موجود در
 MTBE ه

 MT موجود
 اشد. ورود

 .جام است

- بآ ، روان
 اتصالت، ن،

هاي ز تانك
باشد. ك مي

 آلوده شدن 
  حركت و
 و شيميايي 
يات فيزيكي 

بافت،  خاك،
 تخلخل باال 

                 آلودگ

شمار نخست سال   

رساني،و سوخت
نزين روي سطح

نتيجهردد. در 
 نزديك به پمپ

هاي كوتاه مدري
همين مكان د
ست. ميانگين غلظ

	 پ بنزين

به هم ود در هوا
هاي سطحي ميب

نگين دارد به ويژ
 يك تحقيق د

 MT در دماي
 غلظت تعادلي ا
شد. همچنين در

 MTBEدرصد از

رندگي مربوط به
 TBEشد بنابراين

با منابع آب مي
 مختلف قابل انج
 نزوالت آسماني
 نشت از مخازن
ري و نشت از

د اين ماده به خاك
عامل مهمي در

باشد. درده مي
وصيات فيزيكي

ترين خصوصياهم
ذيري خنفوذپ 
بافت سبك و د.

                     

                        

گيري و سوخت
هاي بنر از لكه

گررقه انجام مي
 MTBدر هواي

گيردر اندازه 
ين آن در ه

اس قرار داشته 
هاي غير از پمپط
وجوم  MTBE ت.

يا آب ، خاك و
ي كه ترافيك سن
شهود است. در

 TBEت متوسط

	وا ودب  
گيري شاندازه7) 
د 20است كه ده

هري پس از بار
باش اثر بارش مي

 منابع ورود به
ك هم از طريق
به هوا از طريق

، MTBEحاوي
هاي سوختگيراه

منابع ورودترين 
 MTBدر خاك ع

ني به اين ماد
ده در خاك خصو
ادي دارد. از مه
 ارتباط تخلخل،

باشندق خاك مي

                    

      توسعه  و قيق

هايدر جايگاه
خودروها، تبخير

هاي متفرستفاده
 BEپيك غلظت

	ه  

ست و ميانگي
	

ر هوا در محيطد 
استشدهگزارش

وارد سطح زمين
تفاق در مناطقي
سرد بيشتر مش
هنگاميكه غلظت
سانتيگراد در هو

 (%70ب باران

لمان گزارش شد
هاي شهروان آب

ورودي از هوادر
در هوا يكي از

MTBE به خاك
MTBE ورودي ب

هاي سطحي ح
تانكرها و جايگا
زيرزميني از مهم

 BEحوه حركت

هاي زيرزمينيب
جابجايي اين ماد
خاك اهميت زيا
خاك در اين

ساختمان و عمق

                    

تحق علمي نشريه

	 
 شد و
ض آن
ده بر

باشد. ي
و  مثل

  
اين  د

 منابع
ير زير
گيري،
ري و
يگاه و
  آب
 ذرات
 M يا

هاي ب
نيز از

ها و ه
تبخير

د
خ
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پ
به
اس

گ
و
ات
س
ه
س
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آ
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و
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ه
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 يي با بلعيدن
ثيري مشاهده نش

عوارض دن در روز
ز سميت اين ما
ت بيشتري مي

توليد م  ژنتيك،

ورود MTBE  به
ترينشد. مهم

ذخاير ها وز تانك
گهاي سوختگاه

هاي موتور، قايق
كه بر حسب جاي
 هوا خاك و
ستشوي سطوح

 MTBE مستقيم

اين ماده به آب
اي زير زميني ن
وارض زمين، چاه

از طريق ت ه هوا

                     

وي موش صحرايي
ن بدن در روز تا

كيلوگرم وزن بد 
رزيابي صحيح از

تحقيقا طالعات و
 مانند تاثير روي

  .حدود است

  :ع آب

ودگي منابع آب
باشط زيست مي

ط زيست نشت از
جايگ وسائل و ت،

ا سوخت بنزين،
 MTBباشند كمي
تواند وارد مي

در هوا، شس ود
ين ماده، تخليه

ورود ا ه به آب
 MTBEهاببه آ
ها و عو، شكاف

به MTBE ورود 

                   

در آزمايشي رو .د
هر كيلوگرم وزن

به ازاء هر 
ه گرديد. براي ار
سان نياز به مط
نكه در مواردي م
طالعات بسيار مح

 MTBEبه منابع

مرحله در آلوين
ه اجزاء محيط

MTB به محيط
اتصاالت ها ولوله

 نقليه موتوري با
 BEحمل و نقل

نبع، اين ماده
MTBE  موجو

ه مواد حاوي اي
حاوي اين ماده
 E شده و ورود

ي سطحي،اهآب
.ابل انجام است
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باشدمي
به ازاء ه

 از

مشاهده
نساروي 

ضمن آ
رشد اط

  
 Eورود

اولين     
ماده به

 Eورود

زميني،
وسائل

حوسائل 
نوع من

 .گردد

آلوده به
بنزين ح
سطحي
طريق آ
خاك قا
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دد كه طي 
 MTدر آب 

ثر و عوامل م
 عمق حضور 
 دماي آب و 

 MT در آب
 9 در حدود 

 در محدوده 
ي ساكن اين 
 كمتر است. 

 تخاطر سرع
طحي بسيار 

نيز در  
 الليت باالي

در منابع آب 
ني از قانون 

 
هدايت  k  و

∆ ∆⁄

 Δs  فاصله
 تابعي از 

تخلخل ده و 
كه روي آب 
طحي ذرات 

 .شودل مي

وي سالمتي 
 مقاومت به 
هاي مختلف 

                 آلودگ

شمار نخست سال   

گرد در آب مي
 BEت. نيمه عمر

ب متغير است.
ها سرعت آب،ب

افزايش ش عمق،
 TBEش نيمه عمر

سطحي يهاآب
توانديت آب مي

هايدرياچه و آب
جريانات متالطم

زيرزميني به خ 
سط يهات به آب
⁄ حدود  

ست. بخاطر حال
 انقال اين ماده د

ر زمينهاي زيب

  
يب هيدروليكي

   اين معادله

 هيدروليكي و
دروليكي بستر
يا خاك بستر بود
م بستر هستند ك
راحتي جذب سط
 با آب تسهيل

د شامل تاثير رو
منابع آب وخاك،
در است از مسيره

                     

                        

حضور اين ماده
است اثبات شده

به وضعيت آب ته
 MTBدر اين آب
باشد. كاهش مي

ب باعث كاهش
در آ MTBE مر
بسته به وضعيه 

 قرار گيرد. در د
ها و جر رودخانه

 Mيهادر آب
 وجود نور نسبت

هايريكه غلظت
اسي گزارش شده
در آب حركت و

ها بوده و در آب
  .نمايدي

 :فرمول دارسي
شي  Iطع منطقه،

در .باشدر مي
ختالف پتانسيل

هدايت هيد د.
 سنگ، رسوب ي
 خصوصيت مهم

به ر MTBE كه
 حركت آن

              
 خصوصيات خود
الي حركت در من
و حالليت باال قاد

                    

      توسعه  و قيق

MTBE باعث ح
مطالعات مختلف

سطحي بست يها
 BEدر نيمه عمر

ماده و دماي آب
فزايش سرعت آ

گردد. نيمه عممي
باشدكهساعت مي

ماه 6هفته تا  4
مقدار بيشتر و در

 MTBEيمه عمر

كمتر آب و عدم
يشتر است بطور

هاي زيرزمينيب
MTBE موجود د

تابعي از اين آب
دارسي پيروي مي

ف 2فرمول شماره 
سطح مقط A كه

هيدروليكي بستر
اخ Δh طوريكه

باشدحركت مي
خصوصيات نوعي
و نفوذپذيري دو
موثرند. از آنجا ك

گرددستر نمي
   گيري: نتيجه

    MTBE با
نسان توانايي باال
تخريب طبيعي و

                    

تحق علمي نشريه

 خاك
جذب
-ينده

خاك 
 طحي

جذب
ده در

  ت

ستفاده

 سطح
 مورد

MT  را
 M به

الست
 پايين
 ه مي

   د.ش

MTB 

يستي
هوازي
ني بر
 است.
 كربن
شد. در
 ماده

تواند ي
 وسط
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م
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ين ماده را در
شيميائي خاك ج
يات است كه آالي

دهد. درار مي
صلي جذب سطح
ك ماده براي ج
شد تحرك آن ماد
در برآورد حركت

اس (Kd) سطحي

مورد نظر روي 
) Kغلظت ماده

 TBEساس ماده

 MTBEند. جذب

 در آب بسيار باال
 آب به سمت پ
 زميني را آلوده
باشب در خاك مي

 BE.يار كند است

زياوم به تخريب
هوازي و هت بي

ي گزارشاتي مبن
ط خاص موجود
ط به رفتار اتم

باشداتر مي فعال
 Mاسترخ داده

ست كه خود مي
مت به تخريب تو

                     

 خاك حركت اي
ورد خصوصيات ش
رين اين خصوصي
 تحت تاثير قرا
د آلي عوامل اص
رچه قابليت يك
 خاك بيشتر باش
ي اين منظور د
ضريب جذب س

حي شده ماده م
m يا μg ياKd= 

بر اين اس ) خاك
كندك معرفي مي

ه و حالليت آن
 خاك به همراه

هاي زيريت آب
انين حركت آبقو

  : منابع آب
 MTBدر آب بسيا

ندان در گروه مقا
ده در هر دو حالت

كند وليومت مي
ها در شرايطوب

 ميكروبي مربوط
ر و يا پيوند غير

 MTBE تخريب

است تشكيل شده
زائي باشد. مقاومت

                   

ش نفوذپذيري
نمايد. در مو مي

تر و دفع از مهم
ي را در خاك

هاي رس و مواد
M هر .باشندمي

 شدن به ذرات
كمتر است. براي

M  در خاك از ض
  .ند

  : شماره يك
ظت جذب سطح

 mg⁄kgر حسب

 فاز محلول (آب
ك بسيار متحرك
خاك ضعيف بوده

در به راحتي 
 كرده و در نهاي
ين حركت تابع ق

در MTBE شت
 BEريب زيستي

جمعي از دانشمن
است اين مادفته

يه ميكروبي مقاو
آن توسط ميكرو
اومت به تجزيه

ي در ساخمان اتر
 زيرزميني كه
 بوتيل اتر الكل
زخاصيت سرطان
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با افزايش
تسهيل
سطحي

هاي آلي
كلوئيده
MTBE

سطحي
خاك ك
MTBE

نماينمي
فرمول

غلظ     
خاك بر
نظر در

در خاك
ذرات خ
بنابراين
حركت
نمايد. اي
سرنوش

تخر     
توسط ج
قرار گرف
به تجزي
تجزيه آ
اين مقا
ترشيايي

هايآب
وشيتر

داراي خ
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 ب آشاميدني
 ه به مصرف

عضل زيست 
يقات كافي 
 شخص گردد.

همترين اين 
اي جهان از 
گزين اين 

                 آلودگ

شمار نخست سال   

ماده را در آب
وده است. با توجه
ن ماده به يك مع
طالعات و تحقي
م مصرف آن مش

 MTBE از مهم
بعضي از كشورها
ه عنوان جايگ

                     

                        

كثر مجاز اين
پيشنهاد نمو 

 قبل از آنكه اين
گردد با مط 

ب مصرف و عدم
 مناسب براي

د هم اكنون در ب
ها بهع الكل

                    

      توسعه  و قيق

USEPA  حداك
	

MTBE در ايران
محيطي تبديل

راهكارهاي مناسب
يافتن جايگزين

باشدراهكارها مي
رخي از انواع

                    

تحق علمي نشريه

ي در
هاي ب

زيست
شهرها
ز اين
و غير
تي او
زه آن
 باشد

E

م
ر
ي
ر
بر

                     

شته و مدت زيادي
ردد. آلودگي آب

هاي زرين جنبه
% آب ش90ش از

ورزي در جهان ا
 طور مستقيم و
ده و روي سالمت

بو و مز 
 را در برداشته

                     

در آن حضور داش
گي منابع آب گر
ه يكي از مهمتر

شود زيرا بيش مي
 نياز بخش كشاو

ها بهو اين آب
صرف انسان رسيد

	هايظت  

ت مصرف كننده
 .گرددمي

                   

ابع آبي شده و د
ده و باعث آلودگ

به اين ماده يني
تلقي MTBE ي
% آب مورد40د

شود وتامين مي
تواند به مصم مي
اشد. در غلظذار ب
تواند شكايت مي

ر بنزين استفاده م
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وارد منا
آن ماند
زير زمي
محيطي
و حدود
منابع ت
مستقيم
تاثير گذ
در آب
ماده در



دهاي َآبان ماه
 

 96 آبان -8 ره

 كلي چرخه 
كند. بيش ي

هاي مختلف 
كنند كه  مي

ه و اقدامات 
تان را براي 

شروان اين ي

اي اين شبكه
د و از دانش 

هيد برد. در 
ع شده است. 

هاي  فرصت

                رويدا

شمار نخست سال   

سنگاپور اهميت
ي خود عرضه مي
هور بررسي جنبه
يراتي را بررسي

توسعه پروژ گان،
هايتالت و توانايي

يم شده كه از پي

سان تجاري و ش
ي آن حاضر شويد

صنعت سود خواه
گاز و گاز مايع ي

ه منظور ايجاد ف

                     

                        

ت. اجالس گاز س
سمت نمايشگاهي
فناوري به منظو
 چرا كه آنها تغيي
 و مصرف كنندگ
 فناوري، محصوال

ته تحقيقي تنظي
 .كندي

شناسيرد. نظر كار
هاي عملي كالس

راد كليدي اين ص
 در صنعت جهاني
طحي جهاني را به

                    

      توسعه و حقيق

ي و گاز مايع است
ي صنعتي را در قس

اي فهي و شركت
 افراد بپيونديد،
 توليد كنندگان

شوند. و ... مي
  كنيد.

ت دقيق با كميت
ن تجارت آشنا مي

يگحضار قرار مي
كار ببنديد، يا در

. 

ار و ارتباط با افر
جارت و بازاريابي
 بازاريابي در سط

  .كند

                     

تح علمي نشريه

 

 M 

صنعت گاز طبيعي
هاي، تمام بخش

اي و بين المللي
شوند. به اين مي

ي كه شامل بازار
 گاز و گاز مايع
ا هستند عرضه ك

شود و با مشورت
هاي اينيچ و خم

طي درخدمت ح
تجاري به كريك

.ستفاده را ببريد

ز مالقات با حضا
 (Gمترادف با تجا

گاه ها و ضوابط
ي گسترش پيدا ك

                     

Marina Bay S

آسيا در صيشرو
د نظر قرار داده،
اان ارشد منطقه
ع در يكجا جمع

ه است؛ تغييراتي
ي، و كاركردهاي
ري در بازار آسيا

شي را شامل مي
حث حضار را با پي
يجاد شبكه ارتباط
ب مشتري و شر

. 

گاپور نهايت است
شگاه گاز ژاپن، از

 (GasTechز ژاپن

لند كه نمايشگبا
 ارتباطات تجاري

                     

 (GAS 

    1396آبان  
Sands شگاهي

 (GASرويداد پي
ايع در آسيا را مد
گيرندگان، مديرا
ت گاز و گاز مايع
يا به وجود آورده
ي و تامين مالي
هان سرمايه گذار

 شگاه؟

صنعتي و تجاري 
. اين مباحشودمي

ي آموزشي و ايج
، جلبراري ارتباط

.ن استفاده كنيد

يشگاه گاز سنگ
كنفرانس و نمايش
نام نمايشگاه گاز
بداد به خود مي

كنند تامك مي

              

(س گاز سنگاپور

3-5برگزاري: 
مركز نمايش ،ور

(S  گاز سنگاپور

 و تجاري گاز ما
تن از تصميم گ 3

 و تجاري صنعت
 در بازار گاز آسي
ي، سرمايه گذاري
 گذاراني كه خواه
 حضور در نمايش

مباحث س تمام
 هستند، برگزار م

هااي از فرصته
س را يا براي برقر
سان دسته اول آن
كه ارتباطي نماي

از ك ن شاخه اي
هاي متمادي نل

نندگان اين رويد
 برگزار كرده و كم
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اجالس
تاريخ ب
وسنگاپ
اجالس
صنعتي

300از 
صنعتي
انقالبي

زيربنايي
سرمايه
چرايي

كنفرانس .1
صنعت

مجموعه .2
فرانسكن

كارشناس
 از شبك

به عنوان
طي سال
برگزاركن
تجاري
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 كه به دنبال 
  .ستند

رود بيش از 

 ي/ معاونين،
ديران بخش 
 ن عملياتي،

                رويدا

شمار نخست سال   

حتي براي آنان 
ر سطح آسيا هس

 بود و انتظار مي

 مديران عملياتي
فروشندگان/ مد 

مديران ران/ وكال،

  در راس بازار

                     

                        

بگذاريد نمايش 
هاي خود دپروژه

واهدني خود خ

ن ارشد اجرايي/
گاني/ مشاورين،

سرمايه گذار ن،

 

 به منظور ماندن

 

 گذاري

                    

      توسعه و حقيق

گاز در جهان به
اي براي انجام په

رگاس فني و باز

/ رئيسان/ مديران
/ مشاورين بازرگ
ديگر سرپرستان

 بازارهاي جديد

ت و گرايشات آن

.شودگاز برابر مي

گاران در سرمايه

                     

تح علمي نشريه

گكنندگان صنع ت
 در سطح منطقه

ها در كنفرانسكت

مديران عامل/ ا،
كارشناسان/ ران،

حقيق و توسعه،

ها وردن گرايش
 مايع

العات اين صنعت

 گاز مايع

 )كا

ي قيمت نفت و گ

 ارات

هاي سرمايه دازه

 سط

                     

تن از بازديد ك 1
ها و محصوالتي

ز نمايندگان شرك
 .ديد كنند

ها سران شركت
ديگر مدير گاني،

تح  كارخانجات،

 كنندگان

دنبال كر -ع آسيا
ريان آينده گاز م

 هات

آشنايي با اطال -

يش بيني گاز و گ
ن، استراليا، آمريك

رحله ايدر چه م

ه گذاري و اعتبا
انگيز -و گاز مايع

 يا

در مقياس متوس

                     

 فعال

500ود را براي
تجهيزات، فناوري

 :واهيد شد

تن از 300يزبان 
اين نمايشگاه باز

كل/مديران  ي،
عه تجارت/ بازرگ
سرپرستان/ سران

 هاگان/ بازار ياب
 

كصادر ند گان و
گاز مايع در بازار

ال حاضر و مشتر
 بازار

ها و فرصتچالش
 ار و ارقام

 خالقيت انساني
 ت گذاري

ذاري غير قابل پيش
 اين صنعت(چين

د - گاز و گاز مايع
 ازي

، سرمايهبنايي 
در صنعت گاز و ي

گذاري در آسيايه
 stranded gasن

              

ت با خريداران فع
الت و خدمات خو
 گذاري بر روي ت

كساني آشنا خو
 گاز سنگاپور ميز
بازديد كننده از ا

 :ن شغلي

 تجاري/ بازرگاني
تان بخش توسع

سر مهندسان، ي،
فروشندگ  پروژه،
:كنفرانس عات

ت بازار واردكنن
ت عرضه و تقاضا

يني خريداران حا
نداز و توسعه با

چ -بازار گاز مايع
آما -زار گاز آسيا

 ستراتژي قوي

اي وهاي منطقه
د، تجارت، قيمت
جاري و قيمت گذ
ن بازيگران اصلي

ها در بازار گيمت
اي گاطب منطقه

هاي توسعه زير
گذاري زير بنايي

جديد سرمايهاي
 و اقتصادي كردن
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 مالقات
محصوال

يهسرما
 

با چه ك
اجالس
ب 1500

عناوين
مديران
سرپرست

يابيبازار
مديران
موضوع
تغييرات

 تغييرات
 پيش بي

چشم ا
 توسعه ب
 آينده با
  ااجراي
 ظرفيت

قرارداد
 بازار تج
 شناختن
 ينده قيآ
 آسيا، قط

هپروژه
 گسرمايه
 هفرصت
 تجاري
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 اد مهندسي

Melbo 

                رويدا

شمار نخست سال   

 آن

 .جعه فرماييد

مو , و علم مواد

ourne Exhib

                     

                        

 گازي و مزاياي آ

www.ga مراج

 ن

الورژي فيزيكي

bition & Con

 R  

(  

                    

      توسعه و حقيق

بهنرژي فسيلي 

( 

asasiasummit

گري ايران ريخته

متا , استخراجي

nvention Ce

Resourceful 

http://www.(

                     

تح علمي نشريه

شانس گذر از ان -
 ي

) (سنتي و جديد

t.com ه آدرس

 Marin 

 96لورژي

  المپيك

ن، انجمن علمي ر
 info@ 

(www.imat 

متالورژي ,نعتي

 ستراليا

entreملبورن،

Events Melb

mcec.com.au

                     

 ساحلي.

- الكتريكي آينده
يراني و دريانوردي
واردكنندگان گاز

 از مايع

 كوچك

 رسمي رويداد به
 (G 

na Bay Sands 1
سي مواد و متال

ن، تهران، هتل

مواد ايرانرژي و
@imatconf.co

(tconf.comنس

متالورژي صن ,د
  سازي

اس -نعت معدن

سيه، استراليا، م
Oc 

bourne ستراليا

http://imar 

http://ww   )u/

                     

 ور افتاده

د ساحلي و غير س
 مايع گاز و

نبع اصلي انرژي ا
ت برتر در كشتي
صادركنندگان و و

 سازي

حلي و خشكي گا
قياس متوسط و ك
يشتر به وبسايت

(GASگاز سنگاپور

10 Bayfront Av
ن المللي مهندس

  آبان 

ن، استان تهران
  بين المللي

ي مهندسي متالور
8830-021 om 

ت دبيرخانه كنفران
گري و انجماخته

شبيه يط زيست
 بين المللي صن

 96آبان  8

اقيانوسي: رگزار
ceania, Aust

 ، بين المللي

 Resourcefuاس
rcmelbourne

ww.addfair.c

              

ع براي جوامع دو
هاي جديد پروژه

و گاز فناوري و 
يعي به عنوان منب

ع به عنوان سوخت
 موردي درباره ص
س و اجرا و بهينه

سعه صنعتي ساح
فناوري ها در مقي

بيكسب اطالعات 
رگزاري اجالس گ

  مايشگاهي
ve Singapore 0
ن كنفرانس بين

6-7برگزاري: 
خاورميانه، ايران

داخلي، ي: رگزار
هاي انجمن: ننده

08626: ت تماس
سايت: كر رويداد

ريخ :ي همايش
ت راهبردي و محي
گاه و كنفرانس

8-12 برگزاري:
 شهر و محل بر
tralia, Melbo

ارجي،: خرگزاري
 fulشركت: ننده

/e.comت تماس

com: كر رويداد
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 گاز مايع
 امكانات

كارايي
 گاز طبي
 گاز مايع
 مطالعه
 طراحي
 ابزار توس
 توسعه ف

جهت ك
محل بر

نم مركز
018956
ششمين
تاريخ ب
آسيا، خ
سطح بر
برگزاركن
اطالعات
منبع ذك
محورها
مديريت

ايشگنم
بتاريخ 
كشور،

ourne
سطح بر
برگزاركن
اطالعات
منبع ذك
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ن المللي 
دن كشور 

س برگزار مي 
دل اطالعات 
همه شركت 

اين   بخشند.
 گاز موجود، 

  نفت و گاز،

 .ماييد

                رويدا

شمار نخست سال   

و كنفرانس بين اه
رمايه گذاري معد

 آموزشي انگليس
اين حوزه به تباد
د ايجاد كند تا ه
خود را نيز رونق

وهاي نفت يدان
 .ردازد

توليد ميدان ت،

 wwwمراجعه نم

                     

                        

(IMARC نمايشگا

ا و بزرگترين سر

هاي و نمايشگاه
ان ان و كارشناس

ي مخاطبان خود
 و كسب و كار خ

عه ميتوس ريايي،
پرهاي مدرن ميك

جهيزات و خدمات
 ت

w.oilgasturkm

                    

      توسعه و حقيق

C (INTERNAT

پول استراليان و

نفت تركمنستان
شود و متخصصان
م تجاري را براي
 را افزايش داده

در منابع توسعه 
يشرفته و تكنيك

تج و گاز،  نفت
سيستم هاي نفت
menistan.com

                     

تح علمي نشريه

TIONAL MINI

د كه شامل معاد

 ( 

كت ملي نسط شر
شگاز پرداخته مي

بهترين پلت فرم
دانش و تخصص

توليد، و كتشاف
هاي پي فن آوري

 شود؟

هايزمينه دمات،
خطوط لوله، قل،

 رويداد به آدرس

 (OGT) ن

A  

                     

ING AND RES

باشدن رويداد مي

 ريق فناوري

  
(OGT) نستان

 

توسط (OGT) تان
 صنعت نفت و گ

كند تا بالش مي
د ،شگاه بهره برده

اك جديد هايروژه
همچنين اجراي
شستان ارائه مي

خد چاه، حفاري،
حمل و نق ،شيمي

ب سايت رسمي ر
 و گاز تركمنستان

Archabil Hw

                     

SOURCES CO

نفرانس بزرگترين
 :ي مانند

 ي

هينه سازي از طر
 ي در اينده

فت و گاز تركمن
  1396آبان  1

   ان
ت و گاز تركمنست

مباحثعتبر به
گاه و همايش تال
 همايش و نمايش

پر مانند ضوعاتي
و ظرفيت و ه هي

ت و گاز تركمنس
ح زمين شناسي،

پتروش و از مايع 
يشتر لطفا به وب
 و همايش نفت

   تركمنستان
wy, Ashghab

              

 :ات

ONFERENCE)

اين كن  معدن كه
 در ان به مواردي
ف و سرمايه گذاري
حت پوشش به به

انرژيو  ت و ايمني

نفگاه و همايش 
1-12برگزاري: 

تركمنستا ،دآبا
و همايش نفت اه

راين نمايشگاه مع
نمايشگ اين ند.ز

اين ن بتوانند از
موض بررسي به اه
هاي پااليشگاهخت

در نمايشگاه نفت
ژئوفيزيك و ز ف،
گا پردازش گاز، ،

كسب اطالعات بي
رگزاري نمايشگاه
رگاني و صنايع ت

bat, Turkmen
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توضيحا
 2017)

صنعت
است و
اكتشاف
توليد تح
بهداشت

 
 

نمايشگ
تاريخ ب
عشق آ
نمايشگا
شود. در

پردازمي
كنندگان
نمايشگا

زيرساخت
آنچه د
اكتشاف
پااليش،
جهت ك
محل بر
اتاق بازر
nistan

  



دهاي َآبان ماه
 

 96 آبان -8 ره

شود. اين مي
بوظبي همه 
در محل اين 
طات جديد و 
سعه تجارت، 

 ،حيط زيست
نظارت  ، گاز
بهداشت  ،ت

 ، قابل حمل
خدمات  ،زي

براي شركت
ه و ابزارها را 

 خريداران و 

                رويدا

شمار نخست سال   

مجهان محسوب 
از اشگاه نفت و گ

ارد دالر معامله د
تر جهت ارتباطبر

ار مهمي در توس
  دارد. ز،

مح ،مهندسي ،ي
تبديل كردن به 

تجهيزاتل: ( ساح
گرمايش ،هالوله 

ذخيره ساز ،خازن

ته شده است و ب
دريا، خطوط لوله

د. اين كنفرانس
 

                     

                        

ر نفت و گاز در ج
 گاز است. نمايش

ميليا 9,76ش از 
 جايگاه جهاني بر
يداد جايگاه بسيا
 صنايع نفت و گا

تجهيزات برقي ،ي
،اف و توليد گاز

فراس ،گاز طبيعي 
،خطوط لوله ، )
ها و مخها، قايقي

ر نظر گرفتگين د
زات حفاري زيرد

گردد تكميل مي
 .نمايدجذب مي

                    

      توسعه و حقيق

 (AD 

س بين المللي بازار
 خدمات نفت و

نمايد و بيشب مي
از ابوظبيت و گ

است كه اين روي
هايش و نوآوري

حفاري ،و سايش
اكتشا ،توليد برق
،دريا ،و نگهداري
)حفاري ،مخازن

كشتي ،هاپمپ ،د

ل، دريايي و سنگ
ها، تجهيزت كش

ن در كنار دريا،
فيت را به خود ج

                     

تح علمي نشريه

(DNEC ابوظبي

شگاه و كنفرانس
ران محصوالت و

ي را به خود جذب
ري نمايشگاه نفت
ن مشخص شده ا
ين فناوري، دانش

 فه داشت؟

 :2017ات

خوردگي ونترل
توزيع گاز و ت ،گاز

تعمير و ،خابرات
،خدمات ،هادكل

توليد ،اي فرآيند

جهيزات فراساحل
نفتها، مخازن، كل

مخصوص آمحل
حصوالت باكيفم

                     

 
 (AD 

  
 نمايشگاه ملي

 (Aموثرترين نمايش
خريدارخيل انبوه

درت خريد واقعي
هاي تجارز بخش

 با گذشت زمان
جديدتري ر زمينه
غرفه 2017ظبي

 ن

صنعت نفت امارا
كن ،مشاوره ،خت

تصفيه گ ، گازي
ري اطالعات و مخ

د ،هاپمپ ،داري
هامجتمع ،رآيند
  ل چاه

كنار دريا براي تج
ساحل شامل دكل

 .كند

ل و دريايي در مح
 همراه با نمايش

                     

(DIPECبوظبي

 1396آبان  22

كزمر ،ده عربي
 (ADIPECظبي

ر دسترسي به خ
د نفت و گاز با ق

. براي بسياري از
آيد.به شمار مي
ها درو تبادل ايده

 نفت و گاز ابوظ
غرب و شرق ده

د از سراسر جهان
 ب

در نمايشگاه ص
ساخ ،كمپرسورها

كمپرسورهاي ،ف
فناور ،ابزارها ،ني
تعمير و نگهد ،ت

زات و خدمات فر
تكميل ،شيرها ،ل

  و دريا

ي مخصوصي در ك
ت، خدمات و فراس
كريايي فراهم مي

نفرانس فراساحل
ساحل و دريايي

              

گاه نفت و گاز اب
2-25برگزاري: 

امارات متحد ي،
اه نفت و گاز ابوظ

ترين مسيرسريع
ايخاطبان حرفه

شود.مي اه انجام
هاي تازه بفرصت

 همتايان، ارائه و
د در نمايشگاه

دهند پيوند جهاني
درت واقعي خريد
 تجاري بي رقيب
الت قابل ارائه د

ك ، و طبقه بندي
اكتشاف ،جهيزات

بهداشت و ايمن ،
فناوري اطالعا ،ي

تجهيز ،هاي نيرو
حمل و نقل ،زارها

ويژه: فراساحل
 نمايشگاه بخشي

صوالتن ارائه مح
 محيط واقعي در
اه با برگزاري كن
 گيران بخش فرا
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 ،ها و مخازن
 ،و تأسيسات

ها، زنجيرها، 
 ،وليد دريايي
 ،جات كشتي

خطوط لوله  
گهداري خط 

 DP و نقشه

                رويدا

شمار نخست سال   

هها، قايقكشتي 
بنادر و ،ه برداري

مهاره ، پشتيباني
هاي توسيستم ،ر

نج ،ري اطالعات
اجزاء ،ن و توليد

بازرسي و نگ ،ت
ب نگاري دريايي،

. 

                     

                        

،هاي بيناييستم
س نگاري و نقشه

هاي بالگرد وشه
ت، توليد و تعمير
مخابرات و فناور

پايش مخزن ،نور
مديريت خدما ،ي

 هواشناسي، آب

مراجعه فرماييد 

                    

      توسعه و حقيق

ت غواصي و سيس
اقيانوس ،ات پمپ

و نقل هوايي، عرش
هاي ساختجتمع

م ،هاي بيناييم
هاي منو سيستم

 و الكترومكانيكي
لرزه نگاري، ،ظت

 ل كار

www.adipec

A 

                     

تح علمي نشريه

  :شوند شامل
ROVها، تجهيزات

تجهيزات و خدما
حمل و ،و توسعه

مج ،آلودگي نفتي
غواصي و سيستم

تجهيزات و ،راري
زات هيدروليكي

، ايمني و حفاظت
ي/ روشنايي محل

c.com ه آدرس

 (A 

Al Karamah S

                     

 دريا ارائه مي ش
Vغواصي عميق 

ت ، محيط زيست
شاوره و تحقيق و
يطي و مقابله با آ
ها، تجهيزات غ

هاي اظطرسيستم
تجهيز ،FPSO ت

نجات، ،مپرسورها
نورپردازي ،ر دقيق

 رسمي رويداد به
(ADIPECبي

 (A  
Street, Abu D

                     

ش فراساحل و
،ي، توليد و چاه
داشتي، ايمني و

ديريت پروژه، مش
يزات زيست محي

ROV ،ش نشاني

Supplies Us، س
خازن و تجهيزات

ها و كمپپمپ ،ر
ابزار ،و نگهداري 

يشتر به وبسايت
 نفت و گاز ابوظب

 (ADNECظبي

Dhabi, Unite

              

التي كه در بخش
ت زيردريا، حفاري
ت و خدمات بهد

مد ، و جداره چاه
تجهي ،ا و لنگرها

ها و مواد آتش
sed Onboard V

مخ ،كشي صنعتي
وليد نيرو و موتو

بازرسي، تعمير 
كسب اطالعات بي
رگزاري نمايشگاه
مايشگاه ملي ابوظ
ed Arab Em
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يد بهشتي 

 ساخت كاري

                رويدا

شمار نخست سال   

بين المللي شهي

جوشك فت و گاز

                     

                        

هاي بز همايش

in 

ي خطوط لوله نف

                    

      توسعه و حقيق

 روشيمي

ن، تهران، مركز

fo@iranpipe

( 

طراحي و اجراي ي

                     

تح علمي نشريه

ل نفت، گاز و پتر

ان، استان تهرا

  ناركيش

-021 etech.ir 

(http://iranpip

 كنترل خوردگي
  ط لوله دريايي

                     

و خطوط انتقال

 خاورميانه، ايرا

ت،گاز پتروشيمي
-88719960 ر:

(/petech.irنس

، مانيتورينگ و
خطوط خطوط لوله

                     

ن المللي لوله و
 96آبان  23

آسيا،زاري: رگ

  بين المللي

طالع رساني نفت
نمابر 8855-021

ت دبيرخانه كنفران

ت و گازحفاظت
ري و تعميرات خ

              

ين كنفرانس بين
3-24 برگزاري:

 شهر و محل بر

داخلي، ي:رگزار
موسسه اط : ننده

56492: ت تماس
سايتد: كر رويدا

 : ي كنفرانس

خطوط لوله نفت ت
برداري، نگهدار ره
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