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R پروژه سیری –عسلویه: تولید و حمل لوله ها توسط شرکت 
MAN به اتمام رسیده است و در بندر خرمشهر تحویل کارفرما گردید. 
تولید و حمل شرکت WELSPUN جز محموله آخر مربوط به 110 
کیلومتر لوله  به اتمام رسیده است که محموله آخر تا پایان ماه تحویل 

کارفرما در خرمشهر می گردد. 

R فاز 22و23و24 تأمین لوله های 4 و32 اینچ:
و  MANسازنده دو  با  اینچ   32 لوله  حدود220کیلومتر  برای  قراداد   

اینچ،   4 لوله  کیلومتر   210 حدود  مورد  در  است.  شده  بسته   Essar

قرارداد با سازنده بسته نشده است.

 :Onshore Facilities 14 پروژه فاز R
پکیج  دو  در  آیتم  سه  از  قرارداد  است.  پکیج  سه  شامل  پروژه  این   
 and welded  Seamless و   Seamless Carbon Steel pipes
 welded carbonبسته شده است و در مورٌد  stanless steel pipes
steel pipesبسته نشده است. با توجه به باز نشدن LC از طرف کارفرما 

پروژه هنوز شروع نشده است.

R تأمین لوله ها و Bend های فاز 14: قرارداد با کارفرمای فازISOICO(14( بسته شده است اما شرکت سازنده هنوز انتخاب نشده و 
کار متوقف مانده است.

R سایر پروژه ها: مانند تأمین رایزرها و Bend های لوله های 22و 23و24، تأمین لوله 18 اینچ فاز 13 و تأمین لوله های 4 اینچ فاز 17و 
18و پروژه آغا جاری در مرحله قرارداد با کارفرما است.

R پروژه سراجه:

 واحد 1: آماده بهره برداری است اما به علت اشکال Vibration  در 
کارشناسان  از  دونفر   . است  گردیده  متوقف  فعال   pressure  High
شرکت Sumy برای رفع این مشکل در سایت حضور دارند که منتظر 
هستند تا راه اندازی واحد 2 صورت گیرد تا بتوانند مشکل واحد 1 را 

ردیابی نمایند. 
واحد2: آماده برای راه اندازی است اما به علت عدم حضور کارشناس 

Service System  در ایران، با مشکل روبه رو شده است.
واحد3: 90% آماده است. یک سری کارهای جزئی درون اتاقک ها باقی 

مانده است که کارشناسان شرکت سومی در حال انجام آنها است.

آغاز تامین لوله فازهای 23،22و24
سمیه حدادپارس جنوبی توسط پاالیش سبز  W

گزارش پروژه

R فاز 17و18 پارس جنوبی:
لوله ها در چهار مرحله تحویل کارفرما داده شده است.اما چند مسئله 
به  پاالیش سبز شده و کار  نهایی توسط شرکت  بازرسی  مانع  جزیی، 

پایان نرسیده است.

R پروژه شوریجه: 
ایستگاه شوریجه  به  گاز سراجه  تزریق  ایستگاه  از  کمپرسور  عدد  سه 
انتقال یافته و در مرحله اجراء است. روند پیشرفت کار به کندی صورت 

می گیرد.
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ایست بازرسی
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mبرای آغاز گفت و گو خودتان را معرفی کنید.

- سعیده میرزایی متولد 12 اسفند 1360 و فارغ التحصیل رشته علوم 
اجتماعی از دانشگاه آزاد هستم. 

هایی  حرفه  چه  در  معموال  شما  رشته  التحصیالن  mفارغ 
با  ارتباطی  شما  حاضر  حال  کار  شوند؟  می  کار  به  مشغول 

رشته تحصیلی تان دارد؟

 -گرایش من مردم شناسی بود و بیشتر اجزای درونی و آداب و رسوم و 
سنتها و فرهنگ جوامع را بررسی می کردیم و یک رشته تحقیقی بود و من 
تحقیقات زیادی در این زمینه انجام داده ام و عاشق رشته ام هستم ولی 
متأسفانه هیچوقت نتوانستم کاری مرتبط به آن پیدا کنم، چون فکر می 
کنم در کشور ما اگر بخواهی موفق شوی باید حتماً پزشکی یا مهندسی 

بخوانی. در حال حاضر کارم زیاد مرتبط به رشته تحصیلم نیست . 

mقبل از حضور در پاالیش سبز، به چه کاری مشغول بودید؟

-در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درقسمت روابط عمومی مشغول 
به کار بودم . آنجا  می توانستم کاری مرتبط به رشته ام پیدا کنم ولی سال 
84 که انتخابات ریاست جمهوری پیش آمد، کالً ریاست آن مجموعه عوض 

شد و با تغییر کردن ریاست، بخشی از پرسنل هم عوض شدند.

mاصالتا اهل کدام شهر هستید؟

-در تهران به دنیا آمده ام ولی اصالتاً آذری هستم. 

mبا توجه به اینکه متاهل هستید، چگونه خانه داری می کنید، آیا 
همسرتان از وضع موجود رضایت دارد؟

و  ریزی  برنامه  با  زمان  به مرور  ولی  بود،  برایم خیلی سخت  اوایل  -در 
زمان دهی مناسب و کمک های همسرم توانستم زندگیم را مدیریت کنم. 

رضایت همسرم در صورت رضایت مندی من از زندگی است. 

mبه نظر شما زندگی مجردی بهتر است یا متاهلی، ازدواج ارزش 
سختی هایش را دارد؟

-هر دوره ای برای خودش شیرین و خاطرات خاص خودش را دارد. دوران 
مجردی برای من بسیار لذت بخش و با رضایت سپری شد، هم اینطور 
اعتقاد دارم انسان در دوره مجردی بیشتر تصمیمات اشتباه می گیرد تا 
در دوره متاهلی. دوران متاهلی با تمام سختی هایش زندگی هدفمند می 
شود. البته این نظر شخصی من است و امیدوارم همه از زندگی متاهلی 

رضایت داشته باشند. 

mآیا فرزند دارید یا خیر؟ عالقه به داشتن بچه دارید یا خیر ؟ 
جنسیت بچه برایتان مهم است ؟

-خیر ندارم،  مسلماً عالقه دارم ولی در حال حاضر، شرایط کافی را  برای 
اما  اگر روزی بچه داشتم، امیدوارم سالم باشد و از  داشتن بچه ندارم. 
آنجائیکه ترجیح می دهم فقط یک بچه داشته باشم، دوست دارم دختر 

باشد.

mبا توجه به اینکه شما مسئول دفتر مدیریت شرکت هستید، چه 
وظایف مهمی بر عهده دارید؟ 

-من بیشتر کارها و هماهنگی های مربوط به دفتر مدیریت )آقای مهندس 
حسن نژاد( و مدیران را انجام می دهم و قسمتی هم از کارهای دبیرخانه 

را انجام می دهم.  

mتقسیم وظایف میان شما و همکارانتان به چه شکل تقسیم شده 
است؟

-خوب خانم مطلبی که به تازگی به جمع ما وارد شده اند و خانم کرمی 
هم کارهای مخصوص خود را به خوبی انجام می دهند. با توجه به اینکه 
من مسئول دفتر مدیریت هستم و قبل از سایرین هم وارد این شرکت 

گفت و گویی دوستانه با خانم میرزایی

همکاران اخبار سّری را زودتر از من متوجه می شوند!
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شدم و تجربه بیشتری نسبت به آنها دارم، گاهی مسئولیت های بیشتری 
به من سپرده می شود. 

mدر طول سه سال گذشته که شما در این شرکت حضور داشتید 
تغییرات گسترده ای روی داده و افراد زیادی جابجا شده اند، این 
تغییرات را چگونه می بینید و از بین کسانی که در حال حاضر در 

شرکت نیستند، دلتان برای کسی تنگ شده است ؟

-خوب این تغییرات همه با صالحدید مدیریت انجام گرفته فقط به نظر 
من همکاران قبلی بسیار پخته تر و با تجربه تر بودند و احساس راحتی 
بیشتری با آنها و در حال حاضر با همکاران قدیمی تر شرکت مانند خانم 
ایوبی داشتم و دارم البته در بین همکاران جدید هم افراد بسیار خوبی 
وارد شرکت شده اند. در اوایل ورود به این شرکت آقای چهره ساز و خانم 
موسوی کمک های زیادی به من کردند و دلم برایشان بسیار تنگ شده  
است.همین طور خانم غنچه)از همکاران گذشته( بسیار خانم محترمی 

بودند. 

را  خبرهای سکرت شرکت  که  هستید  کسانی  اولین  از  mشما 
متوجه می شوید، آیا رازدار خوبی هستید ؟

-منظور شما را از خبر سکرت متوجه نمی شوم من فقط مسائلی را که 
مربوط به من و کارهایم می شود را می دانم. ولی خبرهای سکرت را 
از من متوجه می شوند. شاید حس کنجکاوی  همکاران زودتر  معموالً 
سایرین قوی تر است و به هر حال از یک منبع موثق اطالعات به دستشان 

می رسد ولی واقعاً من بعد از خیلی ها متوجه می شوم)با خنده(.

mنظرتان درباره مهندس طالچیان، خانم بیگلریان، آقای آرشی، 
و خانم حداد چیست ؟

همه  برای  هم  ایشان  خود  و  هستند  محترمی  انسان  طالچیان  -آقای 
همکاران، احترام بسیاری قائل هستند و هیچ گاه احساس ریاست ندارند. 
خانم بیگلریان یک همکار رک و با اعتماد به نفس و آقای آرشی هم همکار 
قدیمی من است، رفتار ایشان را در موقعیت های مختلف واقعاً نمی توان 
حدس زد، شوخ و رک و مهربان هستند. در مجموع من سعی می کنم 
با تمامی همکارانم صمیمی باشم، البته دوستی من با خانم حداد فراتر از 

همکاری در شرکت است.  

mروابط بین کارمندان در شرکت چگونه است؟ 

-من به دلیل اینکه در طبقه باال هستم زیاد روابط همکاران را با هم 
و  باشد  هم خوب  با  روابطشان  کنم  می  فکر  است،  بینم چگونه  نمی 

امیدوارم در امور شخصی همدیگر هم دخالت نکنند.

mشخصیت مهندس حسن نژاد چگونه است؟ 

-آقای مهندس حسن نژاد با آن که مدیر بسیار جوانی هستند ولی توانسته 
اند تمامی اختیارات و وظایف یک مدیر را به خوبی اجرا کنند و موفق 

باشند و هنوز راه طوالنی در پیش دارند تا به تجربیات خود اضافه کنند. 
رفتار  با من محترمانه  این سه سال همیشه  در طول  نژاد  آقای حسن 
کرده اند و هیچ وقت با من دستوری صحبت نکرده اند، در حالیکه در 
مورد بعضی ها اینگونه نیست و خیلی مواقع با لحن بسیار تند و بدی مرا 

رنجانده اند. 

از مجله  پاالیش سبز و همین طور  کار کردن در شرکت  mاز 
پارسوما چه میزان رضایت دارید؟ 

-پاالیش سبز برای من پر از خاطرات تلخ و شیرین است و اگر روزی از این 
شرکت بروم هیچ وقت خاطرات آن را فراموش نخواهم کرد. از تمامی همکارانم 
درمجله پارسوما تشکر می کنم که با زحمات بی دریغ، اطالعات خوبی به ما می 

دهند، اما به نظر من این اواخر از لحاظ محتوا کمی تکراری شده است.

mبهترین تفریح شما در زندگی چیست؟

-من عاشق فعالیت های سیاسی و فرهنگی هستم و به مطالعه نیز عالقه 
مندم، مخصوصاً به کتابهای پرفروش. در کل زیاد مطالعه می کنم. بازی 

کردن با بچه ها هم برایم بسیار هیجان انگیز است.   

mنام آخرین کتابی که مطالعه کردید چه بود؟ آیا از کتاب خوشتان 
آمد ؟ 

-دنیای سوفی که یک کتاب فلسفی و بسیار زیبا بود و پابرهنه ها ترجمه 
شاملو که در مورد زندگینامه فردی در یکی از روستاهای رومانی است و به 

نوعی مردم شناسی آن کشور است، واقعاً جذاب بود.

mبهترین اتفاقی که تابحال برای شما افتاده، چه بوده است؟

می توانم بگویم قبولی در دانشگاه و آشنایی با همسرم دو تا از بهترین 
اتفاقات زندگیم بوده است.

mآشنایی با همسرتان چگونه اتفاق افتاد ؟

ما فامیل دور بودیم و تا هنگام ازدواج اصاًل همدیگر را ندیده بودیم در 
یک مهمانی بصورت خیلی اتفاقی با هم آشنا شدیم و چند روز بعد هم  

بالفاصله همسرم به من پیشنهاد ازدواج داد. 

می  تنگ  همه  از  بیشتر  کسی  چه  برای  دلتان  زندگیتان  mدر 
شود؟ 

-برای اعضای خانواده ام

mیک جمله و یا یک شعر خاطره انگیز برای خوانندگان بفرمایید.

خدای بزرگ به من کمک کن تا وقتی می خواهم درباره ی راه رفتن کسی 
قضاوت کنم, کمی با کفش های او راه بروم )دکتر شریعتی(
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ترک و ذوب ناقص
 به عنوان عیوب خطرناک 

در جوش
   خطرناک ترین ناپیوستگي ها در میان عیوب جوش، ترک و ذوب 

ناقص است.
باشد  آن  از حد کششی  کمتر  قطعه  به  اعمال شده  نیروی  که  زماني 
حضور یک شیار یا یک افزاینده تنش، سبب تمرکز تنش شده و مقدار 
تنش وارده را از حد استحکام کششی قطعه فراتر مي برد بنابر این ترک 
در اثر این تمرکز تنش رخ مي دهد. بحرانی بودن این عیب در جوش به 
دلیل گوشه های تیزآن است که تمایل به گسترش آن در هنگام اعمال 

تنش افزایش مي یابد.
اما در ذوب ناقص، ذوب کامل بین الیه های جوش و یا بین فلز جوش 
و سطوح اتصال رخ نمي دهد.در این ناپیوستگی نیز بدلیل گوشه های 
تیز در آن از اهمیت خاصی برخوردار است. ذوب ناقص به همراه سرباره 
است  ممکن  نیز  نامناسب  اتصال  طریقه  شود.  مي  ایجاد  شده  حبس 

دستیابی به ذوب کامل را تحت تاثیر قرار دهد.
دلیل  این  به  اینجا  در  ناقص(  ذوب  و  عیوب)ترک  این  بررسی  دلیل 
استانداردها  بیشتر  در  ناقص  ذوب  و  ترک  کوچکترین  کهوجود  است 
و مشخصات پروژه، بطور کامل و بدون شک باعث مردود شدن قطعه 

جوشکاری شده است.
ترک ممکن است در حین جوشکاری بالفاصله پس از جوشکاری و یا 

در حین اعمال بار ایجاد گردد.
طبقه بندی ترک در جوش به لحاظ شکل:
) LONGITUDINAL(ترک طولی  .1

)TRANSVERSE(ترک عرضی  .2
) BRANCH(ترک انشعابی  .3

CHEVRONترک  .4
طبقه بندی ترک در جوش به لحاظ موقعیت:

HAZترک در ناحیه  .1
) CENTERLINE(ترک خط مرکزی  .2

) CRATER(ترک حفره ای  .3
FUSION LINE ترک در ناحیه جدایش فلز جوش و ناحیه  .4

 )HAZ(

PARENT METALترک در ناحیه  .5

4 نوع از ترکهای شناخته شده در جوش که بسیار خطرناک 
هستند به شرح زیر است:

) SOLIDIFICATION CRACK(ترک انجمادی  .1
ترک هیدروژنی          .      .2

) LAMELLAR TEARING(ترک الیه ای  .3
) PREHEAT CRACK(ترکهای پیش گرمایی  .4

SOLIDIFICATION CRACK ترک انجمادی یا
نام دیگر این نوع ازترک در جوش،ترک گرم است چون در دمای حدود 
رخ  درجوش  ذیل  دالیل  به  و  میگردد  تشکیل  سانتیگراد  درجه   800

مي دهد:
درحین فرآیند انجماد شکل مي گیرد.  -

در متریال هایی که دارای سولفور باال  باشند رخ مي دهد.  -
نیاز به تنش کششی زیادی در جوش دارد.  -

بصورت طولی در مرکز خط جوش شکل مي گیرد.  -
تصویری از یک ترک انجمادی در شکل)1(نشان داده شده است.

 HYDROGEN INDUCED یا  هیدروژنی  ترک 
CRACK

این نوع از ترک بیشتر در دمایی حدود 200 تا 300 درجه سانتیگراد 
بوجود مي آید و به دالیل زیر شکل مي گیرد:

نیاز به ساختار مستعد یعنی ترد و شکننده دارد.  -
-  نیاز به تنش در ناحیه موضعی جوش دارد.

نیاز به حضور هیدروژن دارد. چون هیدروژن اتم بسیار ریزی   -
است که به نقاطی که دمای کمتری دارند، نفوذ مي کند.

تصویر)شکل 2( که در صفحه بعد آمده، ترک هیدروژنی را در یک پروفیل 
از جوش نشان مي دهد.

مقاله

 

مهندس کیوان نوری W

ل1
شک

)HYDROGEN INDUCED CRACK(
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LAMELLAR TEARING CRACK ترک الیه ای یا
این نوع از ترک بیشتر در اتصاالت و جوش های گوشه ای رخ مي دهد 

و ظاهر پله ای شکلی دارد. به شکل هاو دالیل ذیل بوجود مي آید.
فقط در فلز پایه اتفاق مي افتد.  -

فقط در جهت رولینگ در کارخانه های ساخت ورق اتفاق   -
می افتد.

به سولفور و یا ناخالصی های فلزی نیاز دارد.  -
انقباض  از  ناشی  تنشهای کششی  آن  عوامل  از  دیگر  یکی   -

جوش است.
شکل)3( ترک شمایی از ترک الیه ای را نشان مي دهد:

RE-HEAT CRACKING ترک پیش گرمایي یا
این نوع از ترک بیشتر در فوالدهای کم آلیاژی در حین انجام عملیات 
حرارتي و یا سرویس در دمای باال  و همچنین در مناطقی که تنش 
وجود دارد اتفاق می افتد. دالیل زیر در پیدایش این ترک وجود دارد:

کم بودن ویا زیاد بودن فاصله ریشه  -
طول قوس بلند حین انجام عملیات جوشکاری  -
استفاده از الکترود ضخیم نسبت به طرح اتصال  -

سرعت باالی جوشکاری  -
 -

LACK OF PENETRATION ذوب ناقص یا
به   )  LACK OF PENETRATION(ناقص پیدایش ذوب  اما دالیل 

شرح ذیل است:
) ROOT GAP(بدلیل باال بودن فاصله ریشه جوش  -1

بدلیل قوس بلند در حین جوشکاری  -2
بدلیل انتخاب نامناسب قطبیت در حین جوشکاری  -3

استفاده از الکترود با قطر بزرگتر  -4
زاویه نامناسب در حین انجام عمل جوشکاری  -5

سرعت باالی عملیات جوشکاری  -6
ناقص را در یک قطعه جوشکاری شده نشان  شکل)4(و)5(و)6( ذوب 

مي دهد.

شکل4

شکل5

شکل6

شکل3

شکل2
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ویژه پارس جنوبی معرفی اجمالی
 فازهای پارس جنوبی-قسمت اول

در این شماره و شماره بعد، توضیحاتی کلی درباره فازهای مختلف پروژه بزرگ فاز جنوبی و مسیر خطوط لوله آنها و نحوه انتقال گاز در هر کدام را 
ارائه خواهیم کرد. در این شماره فازهای یک تا ده آورده شده است: 

فاز 1:
  طرح توسعه فاز یک میدان گازي پارس جنوبي به منظور استحصال روزانه 1000 میلیون فوت مکعب گاز 
طبیعي و میعانات همراه آن برنامه ریزي شده است، در این مرحله عالوه بر تولید 25 میلیون متر مکعب در 
روز گاز تصفیه شده جهت مصارف داخلي، تولید روزانه 40 هزار بشکه میعانات گازي و 200 تن گوگرد جامد 
بهره  و  بوده  پتروپارس  ایراني  به عهده شرکت  فاز  این  اجراي  نظر گرفته شده است.  نیز در  جهت صادرات 
برداري از آن در نیمه دوم سال 1381 انجام شد. مجموعه دریایي مرتبط با این فاز شامل سکوهاي حفاري، 
بهره برداري، مسکوني، مشعل، خط لوله زیردریایي 18 اینچ به طول تقریبي 5/5 کیلومتر براي انتقال گاز یک 
سکوي حفاري به سکوي بهره برداري، خطوط لوله 30 اینچ صادرات میعانات گازي در دریا به طول 3 کیلومتر، 
خط لوله زیردریایي 32 اینچ به طول 105 کیلومتر جهت انتقال گاز و معیانات گازي در دو مرحله به پاالیشگاه 
ساحلي است. تاسیسات ساحلي شامل واحدهاي دریافت و جداسازي گاز و میعانات گازي، تثبیت میعانات 
گازي، شیرین سازي نم زدایي، مرکپتان زدایي، تنظیم نقطه شبنم و تراکم گازهاي جهت انتقال و بازیافت و 

انجماد گوگرد مي باشد.
فازهاي 2و3:

اجراي مراحل دوم و سوم طرح توسعه میدان جهت استحصال2000 میلیون فوت مکعب و 80،000  بشکه 
میعانات گازي و 400 تن گوگرد در روز بصورت بیع متقابل در مرداد سال 77 به کنسرسیوم شرکت هاي 
توتال، گاز پروم و پتروناس واگذارگردیده است. نحوه انتقال گاز و میعانات گازي به پاالیشگاه بصورت سه فازي 
مي باشد. تاسیسات دریائي شامل 2 سکوي حفاري براي حفر 2 حلقه چاه توصیفي و 20 حلقه چاه توسعه اي، 
2 رشته خط لوله زیردریائي 32 و 4/5 اینچ هریک به طول 105 کیلومتر است. یک پاالیشگاه گاز درساحل به 
ظرفیت 2000 میلیون فوت مکعب ساخته شده است که شامل واحدهاي دریافت و جداسازي گاز و میعانات 
گازي، تثبیت میعانات گازي، شیرین سازي، نم زدائي، تنظیم نقطه شبنم و مرکاپتان زدائي و تراکم گاز جهت 

انتقال، بازیافت و انجماد گوگرد و واحد احیائي مونو اتیلن گلیکول جهت تزریق است. 
محصول گاز پاالیشگاه بااستفاده از خط لوله 56 اینچ مرحله اول به خط لوله سراسري سوم انتقال گاز درمنطقه 

کنگان ارسال خواهدشد. 
فازهاي 4و5:

فازهاي 4و5 این طرح به منظور تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعي جهت مصارف داخلي و صادرات، 
و همچنین تولید ساالنه حدود 1/05 میلیون تن گاز مایع )LPG( و تولید روزانه 80 هزار شبکه میعانات گازي 
و 400 تن گوگرد جهت صادرات و تولید ساالنه 1 میلیون تن اتان به عنوان خوراک واحدهاي پتروشیمي 
طراحي گردیده است، عملیات اجرایي این دو فاز توسط مشارکت آجیپ و پتروپارس در سال 80 آغاز شد و 

اولین مرحله بهره برداري آن در اواسط 1383 انجام گردید.
فازهاي 6و7و8:

با اجراي فازهاي 6و7و8 حدود 80 میلیون متر مکعب گاز ترش جهت تزریق به حوزه نفتي آغاجري و 1/2 
میلیون تن گاز مایع )LPG( در سال جهت صادرات و 120هزار بشکه میعانات گازي در روز جهت صادرات 

تولید خواهد شد. عملیات اجرایي این 3 فاز نیز توسط شرکت پتروپارس آغاز گردیده است.
فازهاي 9و10:

در طراحي این دو فاز نیز مانند فازهاي 4و5 تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعي جهت مصارف 
داخلي و صادرات و 80 هزار شبکه میعانات گازي و 400 تن گوگرد جهت صادرات و تولید ساالنه 1 میلیون تن 

اتان جهت مصرف در مجتمع هاي پتروشیمي و 1/05 میلیون تن گاز مایع )LPG( درنظر گرفته شده است.
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Olga نرم افزار
نرم افزار Olga که ابتدا توسط شرکت Statoil در سال 1983 توسعه یافت 
مي تواند جریان چندفازي را که یک پدیده دینامیک است، مدل سازي 
کند. شبکه هاي خطوط لوله که داراي تجهیزات فرآیندي مانند پمپ، 
کمپرسور، مبدل حرارتي، تفکیک کننده، شیر، و ... است به راحتي به 
صورت دینامیک قابل شبیه سازي شدن هستند. خطوط لوله نفت، گاز، 
گاز میعاني، همگرا یا واگرا به راحتي قابل مدل سازي هستند. هدف این 

نرم افزار آشنایي با نحوه شبیه سازي و طراحي خطوط لوله است.

PDMSنرم افزار
در زمره کارآمدترین نرم افزارهای مدلسازی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 
در دنیا است، این برنامه قابلیت طراحی، مدلسازی و مدیریت یک سایت 

را تا باالترین حد آن داراست.
با دقت  و  بسیار قوی   Database به افزار در قسمت مربوط  نرم  این 
طراحی شده و چنانچه یک پروژه در ابتدا با ساختار مناسب و توسط فرد 
آشنا به این نرم افزار ایجاد گردد، تا انتهای پروژه کوچکترین دغدغه ای 

بابت از دست رفتن اطالعات یا خرابی آن وجود ندارد.
این برنامه قابلیت خروجی انواع گزارشها با فرمت Excel ،Word را دارد و 
 PLT ،DXF ، DWG همچنین مي توان نقشه هاي خروجي را با فرمت

به اتوکد منتقل کرد.

راهنمای کاربردی تجهیزات اصلی پایپینگ
مترجم: مهندس احمد اکبرزاده

این کتاب راهنمای کاربردی تجهیزات اصلی پایپینگ است که به طور 
اختصاصی در مورد موضوعاتی مثل جا نمایی اصولی کارخانه، پمپ ها، 
کمپرسورها، مبدل ها، گرم کن های شعله ای، تانک ها، ستون ها، سیستم 
های اطمینان و معبرهای لوله بحث می کند. جنبه های گونانگون این 
موضوعات مثل انواع کدهای کاربردی، لوله کشی، دستورالعمل های جا 
نمایی، ساپورت بندی و تنش، عملیات و تعمیر و نگهداری و...به طور 

مورد بررسی قرار گرفته است.
 

روش های بازرسی و نظارت بر خوردگی
تالیف: دکتر محمدعلی گلعذار

برگزاری چندین دوره ی  از  تجارب کسب شده  این کتاب،  تهیه  در 
آموزشی"ردیابی خوردگی" در صنایع به کار گرفته شده است. در این 
از روش های متفاوت  کاملی  کتاب سعی شده است مجموعه نسبتاً 
ردیابی خوردگی ارایه و تجزیه و حلیل جامعی از هر کدام آورده شود. در 
رابطه با هر روش، عالوه بر توضیح کاملی از نظریه مربوطه و ارایه روش 
کار، کاربردها، مزیت ها و محدودیت های آن روش نیز بیان شده است.

EPipe coatedD
لوله پوشش دار

That has been covered with a corrosion resistant 
coating or compound )such as asphalt or tar( to prevent 
corrosion from soil conditions.
لوله ای است که با پوشش یا مواد مقاوم در برابر خوردگی)مانند قیر 
یا آسفالت( پوشش داده شده است تا از خوردگی در اثر شرایط خاک 

جلوگیری شود.

EPipeline quality gasD
گاز با کیفیت خط لوله

A term used to designate a fuel gas compatible with 
natural gas from pipelines. Such a gas can be substituted 
for methane. With respect to synthetic pipeline 
gas, a gas that meets the specifications for methane 
interchangeability.
اصطالحی است برای تعیین گاز سوخت سازگار با گاز طبیعی خط 
لوله.چنین گازی می توانند جایگزین متان شود. عالوه بر گاز سنتز، 

هر گازی که مشخصات تعویض با متان را برآورده کند.

EBoilerD
بویلر

A closed vessel in which a liquid is heated and or 
vaporized. Often classified as to steam or hot water, low 
pressure or high pressure, capable of burning one fuel 
or a number of fuels.
نوعی مخزن تحت فشار و محبوس که مایع در آن گرم یا بخار می 
شود. این دستگاه به طبقه های مختلفی تقسیم می شود که می توان 
به موارد زیر اشاره کرد-بویلر بخار یا آب گرم، بویلر فشار باال یا فشار 

پایین، بویلر تک سوختی یا چند سوختی

EDitch GasD
گاز حین حفاری

Is that portion of the hydrocarbons removed from the 
mud at the flowline by any type of mechanical means.
بخشی از هیدروکربن ها که در مسیر جریان گل حفاری با یک روش 

مکانیکی از آن جدا می شود.

واژه نامه نفت و گاز

تازه ها
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 organization of petroleum exporting(اوپک تأسیس  از     
countries( نزدیک به نیم قرن مي گذرد و این سازمان بر خالف دیگر 
سازمان هاي جهان سوم با پیش بیني هاي مربوط به شکست و افول تا کنون 
پا برجا مانده است. این در حالي است که اوپک از ابتدا در سال1960میالدي 
تا کنون با مشکالت زیادي دست و پنجه نرم کرده است. در ابتداي تأسیس 
این سازمان، از جانب شرکت هاي بزرگ نفتي که کنترل تولید و تجارب 
نفت در سطح جهاني را به عهده داشتند، مقاومت هاي جدي صورت گرفت. 
همچنین دولت هاي مصرف کننده نفت، بویژه کشورهاي صنعتي نمي 
توانستند با چنین پدیده اي مواجه شوند. اما با وجود این مقاومت ها و 
مشکالت و چالش هاي بعدي، اوپک توانست هم خود را تقویت نماید و هم 

به حیات خود ادامه دهد.
در اواخر دهه 90 و تحت تأثیر سهمیه بندي نفت در امریکا ورود نفت 
شوروي به بازارهاي اروپا و به علت نفوذ فزاینده کارتل هاي نفتي، قیمت 
نفت خاورمیانه در دو نوبت کاهش فوق العاده اي پیدا کرد؛ عامل مؤثر کاهش 
قیمت نفت، کمپاني هاي نفتي بودند که از نظر فني و سیاسي چنان قدرتي 
پیدا کرده بودند که از یک سو منافع کشورهاي تولید کننده را نادیده مي 
گرفتند و از سوي دیگر کشورهاي وارد کننده را متقاعد مي ساختند روند 
عرضه نفت ارزان همچنان ادامه خواهد داشت. براي مثال قیمت نفت خام 
ایران که در ژوئن 1956 هر بشکه 2/04 دالر به فروش مي رسید. در آوریل 

1960 به 78 /1 دالر براي هر بشکه کاهش پیدا کرد .
این امر موجب نزدیکي کشورهاي صادرکننده نفت به یکدیگر شد و در 
سپتامبر 1960 سازمان کشورهاي صادرکننده نفت)اوپک( با شرکت 5 عضو 
مؤسس یعني: ایران، عراق، عربستان، کویت و ونزوئال در بغداد تشکیل شد و 
طي بیانیه اي خط مشي و اهداف سازمان تشریح گردید. انگیزه اصلي تشکیل 
اوپک آن بود که کشورهاي عضو از کاهش بیشتر قیمت نفت ممانعت به عمل 

    
آوردند.

اهداف سازمان اوپک ابتدا بدین شرح تعریف شد:

الف: هدف اصلي سازمان ایجاد هماهنگي و وحدت در خط مشي هاي نفتي 
کشورهاي عضو و تعیین بهترین شیوه ها براي تأمین منافع فردي و جمعي 

آنان خواهد بود.
بین  بازارهاي  در  ها  قیمت  تثبیت  تأمین  وسایل  ها،  ب: سازمان،روش 

المللي نفت را پیش بیني خواهد کرد.

روند قدرت اوپك:

اختیار داشت، لیکن با پیدایش اوپک در سپتامبر 1960 به تدریج 38% از 
تولید کل جهان از آن این سازمان داشت. در سال 1972 ایاالت متحده و 
شوروي به ترتیب 18% و 15% کل تولید جهاني را دارا بودند و در همین 

سال اوپک 55/5% کل تولید جهاني را تصاحب داشت.
بر اساس آمار و ارقام تولید جهاني، طي سالهاي دهه 1960 و 1970 یعني 
از سال 1979، اوپک قدرت تصاحب تولیدي بیش از 60% جهان را داشته 
است، اما بر اثر به وجود آمدن شوکهاي نفتي و افزایش قیمت نفت در دهه 
1970 و تالش مصرف کنندگان براي کاهش اتکاي خود به نفت اوپک و 
تشکیل آژانس بین المللي انرژ، اوپک بتدریج قدرت تولید خود را به نفع دیگر 

بازیگران یعني کشورهاي غیر اوپک از دست داد.
سهم اوپک در سال 1981 به 40% و سهم این سازمان در سال 1998 به 
30/7% کل تولید جهاني نفت رسید. سهم این سازمان در سال 2000 ، 
38/5 % بوده است و پیش بیني مي شود که در سال 2010 به 42/6% و در 

سال 2020 به 46/7% برسد.

دالیل کاهش روند قدرت:

در دهه 1970 کشورهاي صادرکننده نفت و بویژه اعضاي اوپک تصمیم 
گرفتند با تعیین قیمت نفت، از آن به عنوان ابزار سیاست خارجي در مقابل 
کشورهاي صنعتي استفاده کنند. مهمترین زمان استفاده از اسلحه نفت در 
سال 1973 بود که کشورهاي عربي عضو اوپک تحریم نفتي علیه امریکا و 
هلند را آغاز کردند و نخستین شوک نفتي را موجب شدند. در مقابل و در 
واکنش به تحریم نفتي اعراب ، آژانس بین المللي انرژي توسط ایاالت متحده 
پایه گذاري شد و هدف اصلي آن ایجاد سازوکاري براي خنثي سازي استفاده 

از نفت به عنوان اسلحه بود.

سیاست عمده آژانس بین المللي انرژي مبني بر صرفه جویي ، موجب کاهش 
تقاضاي اعضاي آژانس که نه تنها منبع عظیم درآمدي براي اعضا بوده ، بلکه 

وسیله اي براي صرفه جویي در مصرف انرژي هم به حساب مي آمد.

اعمال مالیات بر نفت دو پیامد داشت: نخست این که تقاضا براي نفت را 
کاهش داد یا ثابت نگه داشت و دوم این که بار تعدیل یا تطبیق نسبت به 

نوسانات قیمت نفت دوباره بر دوش تولید کننده هاي اوپک قرار گرفت.

با روند فوق و از دهه 1970 به بعد ، تولید نفت اوپک به نسبت میزان ذخایر 
اعضا کاهش پیدا کرد.در حوزه بین المللي نقش آژانس بین المللي انرژي در 

کاهش قدرت تولید اوپک بسیار حایز اهمیت است.

اوپک)کشورهای صادرکننده نفت(در یک نگاه

تاریخچه

سیر تولید جهانی نفت در دهه های پس از تاسیس اوپک روند گوناگونی 
داشته است. زمانی به سال 1955، ایالت متحده43% تولید جهانی را در
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    آیا نیاز دارید که زمان خودتان را بیشتر برنامه ریزی کنید ؟ 

آیا می خواهید بیشتر و بهتر و و کاراتر از قبل عمل کنید؟

آیا وقت زیادی را برای انجام کار کم هدرمی دهید؟ 

توانایی مدیریت زمان بیشتر قابل توجه افرادی هست که در چند شرکت 
تجاری کوچک مشغول به فعالیت هستند و می خواهند از حد اکثر زمان 
ممکن استفاده کنند. ما در این مقاله قصد آن داریم که 10 نکته از نکات 
مهم و عملی مدیریت زمان را برایتان بیان کنیم تا با استفاده از این نکات 
بتوانید زمان خود را به بهترین وجه مدیریت کنید و حد اکثر استفاده را از 

زمان موجود ببرید.

نکات کاربردی مدیریت زمان عبارتند از:

1(بدانید که مدیریت زمان یک دانش خودی است .   
همان طور که می دانیم هر روز 24 ساعت است و این 24 ساعت ثابت است 
پس ما باید زمان خودمان را تنظیم کنیم . ما هرگز نمی توانیم این 24 
ساعت را کم و زیاد کنیم اما می توانیم با برنامه ریزی صحیح و مناسب میزان 
استفاده خود را کم یا بیشتر کنیم. همگی این قدرت را داریم که خودمان را 
مدیریت کنیم و می توانیم کارهایی را که باید در طول 24 ساعت انجام دهیم 

را برنامه ریزی کنیم.

2( پیدا کنید که در کجا زمان هدر می رود                        .      
ما نمی توانیم ادعا کنیم که کامالً از زمان خود استفاده می کنیم، بلکه 
مقداری از زمان از دست ما هدر می رود که اگر بتوانیم این زمان را نیز کنترل 
کنیم، می توانیم برای این زمانی که با مدیریت زمان صرفه جو.یی کرده ایم 

برای کارهای گوناگون استفاده کنیم.

3( هدفهایی از مدیریت زمان را برای خود ایجاد کنند . 
توجه کنید که تمرکز بر روی مدیریت زمان باعث می شود که اخالق و رفتار 
شما عوض شود نه اینکه  زمان را عوض می کند. اولین قدم در مدیریت زمان، 
زمانی حاصل می شود که اوقاتی که هدر می دهید را از برنامه خود حذف 
کنید. اگر بتوانید زمانی را که هدر می دهید حذف کنید بدانید که اولین قدم 

در مدیریت زمان را برداشته اید .

4( یک طرح مدیریت زمان را الگو قرار دهید .    
یک طرح در مدیریت زمان برای خود انتخاب کنید و در آن اهداف واضح و 
اولویتها ی خود را در آن بنویسید و بعدا"این اولویتها و هدفها را مرتب کنید 
و تنظیم وقت کنید واولویتهای غیر ضروری را حذف کنید . آنها یی که بلند 
مدت اند و آنهایی که کوتاه مدتند و زود بازده اند را مشخص کنید و به طور 
خالصه، طرح شما باید تمامی ضوابط و اصولی  راکه در مدیریت زمان مهم 

است را، دربرداشته باشد وطرح را طوری تهیه  کنید تا ،دست یافتنی باشند 
تهیه یک جدول زمانی  نباید به صورت انتزاعی و دور از ذهن باشند. هرگز از 

طرح جدول زمانی تقلید کورکورانه نکنید .     
5( الگو برداری کنید اما کپی برداری نکنید .   

تهیه طرح باعث می شود که در طول اجرای برنامه خود دچار استرس و 
نگرانی نشوید.

6( کارهای خود را اولویت بندی کنید .   
اولویت بندی همان طور که گفته شد.برایتان مهم است  و باعث می شود 

اولین و آخرین اولویت های برنامه ای و کاری خود را بدانید. 

7( تفویض اختیار کنید .    
همواره یاد بگیرید که کارهایتان را به دیگران تفویض اختیار کنید . هیچ 
وقت پیشتازی و تکروی نکنید. کارهایی را که دیگران قادر به انجام صحیح 
آن هستند به عهده آنها بگذارید و خودتان کارهای کلیدی را انجام دهید. 

کارهای تکراری را به دیگران واگذار کنید .    
این بند در واقع ادامه بند هفت است هر چقدر کارها تکراری باشد، اینکه 

بتوان خیلی راحت به دیگران واگذار شود بیشتر است.

9( محدوده زمانی تعیین کنید .    
بعضی از کارها هستند که بسیار وقت گیر و تکراری هستند. مثل پاسخ دادن 
به نامه ها و...به همین دلیل روزانه حداکثریک ساعت برای پاسخ دادن به نامه 

ها و کارهای تکراری صرف کنید نه بیشتر.

10( مطمئن باشید که سیستم شما سازماندهی شده است .  
اگر وقت زیادی را صرف بررسی فایل ها ی کامپیوتری خود می کنید، از 
یک سیستم مدیریت فایل استفاده کنید. یک سیستم مدیریت فایل باعث 
می شود که شما بتوانید در مدت زمان کمتری، دسترسی به اطالعات زیادی 
داشته باشید. همچنین با برنامه ریزی یک سیستم مدیریت فایل، شما می 
توانید فقط به اطالعاتی که نیازبه دسترسی دارید، دسترسی داشته باشید و 

خود را در میان انبوهی از نامه ها و اطالعات در گیر نکنید.

نتیجه گیری

با پیروی از اصول مدیریت زمان، مهار زمان را می توانیم در اختیار بگیریم و 
بتوانیم خودرا هماهنگ سازیم و از دوباره کاری و هدر دادن وقت طالیی خود 
که یکی از مهمترین سرمایه زندگی هر فرد است جلوگیری کنیم .مدیریت 
زمان کاری شدنی است، اما مستلزم تالش و ممارست و تمرین مستمر 
است،که با کوشش و پیروی از اصول فوق الذکر بتوانید آنها را در زندگی 

روزمره خود به کارگیرید،واز وقت خود حداکثر استفاده را ببرید.

زمان را مدیریت کنید
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aدر آستانه سالروز حماسه مهار فوران چاه 24 نفت شهر

توانمندی شرکت ملی حفاری در مهار فوران چاه در خاورمیانه بی نظیر 
است.

aاز طریق واریز در حساب مشترک بانکی

هند پول نفت وارداتی از ایران را به طور کامل پرداخته است.

aنفت ایران خوراک پاالیشگاه های شبه قاره

قلعه بانی: صادرات نفت ایران به هند متوقف نشده است.

aبهمنی در گزارش خود به سرپرست وزارت نفت:

انجام  در دست  ایران  حفاری  ملی  در شرکت  پروژه  دالر  میلیارد   3.3
است.

aدر 10 سال گذشته

470 هزار متر حفاری تجمعی در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران انجام 
شد.

aمدیرعامل شرکت نفت فالت قاره به شانا خبر داد:

تبدیل جزیره سیری به هاب گازی جدید خلیج فارس

aدستگاه سنجش نمک نفت از سوی یک جوان مبتکر در شرکت بهره 
برداری نفت و گاز مسجدسلیمان زادگاه نفت در ایران و خاورمیانه ساخته 

شد.

aمدیر گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از صادرات 977 هزار 
و 770 تن میعانات گازی به ارزش 913 میلیون و 778 هزار و 303 دالر در 

خرداد امسال از منطقه ویژه پارس خبر داد.

aمدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران گفت: برای رسیدن به 
برنامه چشم انداز تولید نفت و گاز، تا دو سال آینده، 128 حلقه چاه جدید 

در حوزه فعالیت این شرکت حفاری می شود.

در  توربوکمپرسور  یدک(  )واحد  سوم  واحد  اندازی  راه  و  نصب  aبا 
این  گاز  انتقال  اطمینان  قابلیت  تکاب،  گاز  فشار  تقویت  تاسیسات 

تاسیسات 50 درصد افزایش یافت.

aمدیرعامل شرکت ذخیره سازی گازطبیعی ایران از راه اندازی دومین 
ردیف توربوکمپرسورهای مخزن ذخیره سازی گاز مخزن سراجه قم خبر 

داد.

aخرداد ماه امسال بیش از دو میلیارد مترمکعب گاز در شرکت پاالیش 
گاز فجرجم فرآورش و به خط لوله سراسری ارسال شده است.

aاز سوي تاسیسات دریایي محقق مي شود:

روز  از  جنوبي  پارس   16 فاز  لوله  خط  ساپورتهاي  کراسینگ  نصب 
چهارشنبه اول تیرماه از کیلومتر 58 این خط آغاز گردیده و هم اکنون 4 

عدد از این تکیه گاه هاي فلزي نصب گردیده است.

عملیات  اتمام  از  شمال  حفاری  شرکت  تلفیقی  ریزی  برنامه  aمدیر 
حفاری دو حلقه چاه توسعه ای توسط دستگاه های حفاری خشکی این 

شرکت از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

aطرح استفاده دوباره از پساب های با امالح باال )HTDS( در پاالیشگاه 
و  با حضور معاون رئیس جمهوری  نژاد )خانگیران(  گاز شهید هاشمی 

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور به بهره برداری رسید.

aفاز 12 بزرگترین فاز میدان گازي پارس جنوبي در عسلویه استان 
بوشهر 52 درصد پیشرفت دارد. این فاز با تولید روزانه 75 میلیون متر 
تولید  گاز  عسلویه  منطقه  فازهاي  دیگر  برابر  سه  طبیعي،  گاز  مکعب 

خواهد کرد و نیمه دوم سال آینده راه اندازي اولیه مي شود.

جواد اوجي از واردات روزانه 30 میلیون متر مکعب گاز به کشور و کاهش 
سوزاندن 5/1 میلیون متر مکعب گازهاي همراه بدون استفاده در پارس 

جنوبي خبر داد.
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بخش  ساخت  آغاز  از  طبیعي  منابع  و  نفت  وزیر  حسین،  aعاصم   
پاکستاني خط لوله صلح تا 6 ماه دیگر خبر داد.

مصرف  نفت  استراتژیک  ذخایر  آزادسازی  توقف  اوپک  aدبیرکل 
کنندگان را از سوی آژانس بین المللی انرژی را خواستار شد.

aهشتمین نشست مشترک اوپک و اتحادیه اروپا روز 6 تیر در وین 
بر ثمربخش بودن مذاکرات  اتریش در حالی پایان یافت که دو طرف 

برای ایجاد ثبات در بازار نفت تاکید کردند.

aششمین »اجالس L.N.G آسیا« مهرماه آینده در چین برگزار می شود.

ملی  شرکت  یک  تاسیس  به  نیازی  کرد:  اعالم  عراق  نفت  aوزیر 
نفت جدید وجود ندارد زیرا احتمال می رود کار وزارت نفت را دچار 

پیچیدگی کند.

این شرکت حدود هزار  لوله  از یک خط  aاکسون موبیل اعالم کرد 
نشانه  است.  کرده  نشت  آمریکا  در  یلوستون  رودخانه  به  نفت  بشکه 
های آلودگی نفتی در رودخانه تا 16 کیلومتری محل حادثه به چشم 

می خورد.

aبرای سومین بار در سال 2011، خط لوله انتقال گاز مصر به فلسطین 
اشغالی و اردن منفجر شد.

aقطع صادرات گاز مصر به اردن که در سال جاری میالدی دو بار و به 
دلیل انفجار خط لوله انتقال گاز مصر رخ داد، به طور کلی 300 میلیون 

دالر برای اردن هزینه به همراه دارد.

aشرکت استات اویل قصد دارد تا سال 2020 میالدی، تولید روزانه 
خود را به 2 میلیون و 500 هزار بشکه معادل نفت برساند.

aروسای جمهوری بولیوی و آرژانتین پنج شنبه تیر خط لوله انتقال 
گاز بولیوی به آرژانتین را افتتاح کردند.

و  فراساحلی شرکت های سینوک  نفتی  میدان  از یک  نفت  aنشت 
کونوکو فیلیپس در چین، با موفقیت مهار و پاکسازی شد.

aمقام های دولت یمن از انفجار یک خط لوله نفتی به دست قبایل 
مسلح این کشور خبر دادند.

aشرکت ملی نفت پترواکوادور ظرف 6 سال آینده در مجموع 130 
میلیون بشکه نفت خام به شرکت نفتی پتروچاینا چین می فروشد.

aبه پیش بینی موسسه اویل موومنتس، صادرات نفت اوپک از مسیر 
دریا در چهار هفته منتهی به 25 تیر، 0.7 درصد کاهش می یابد.

بزرگ  کننده  تامین  سومین  ایران  چین،  گمرک  اداره  اعالم  aبنابر 
نفت خام چین در مه گذشته باقی ماند.

فوتی   800 و  هزار   9 عمق  در  را  چاه  یک  حفر  مجوز  شل  aشرکت 
خلیج مکزیک، از دولت آمریکا دریافت کرد.

aبنا بر اعالم یک مقام آگاه، شرکت گازپروم و روسنفت روسیه در حال 
مذاکره برای تاسیس یک شرکت سرمایه گذاری مشترک فروش گاز هستند.

aشرکت آمریکایی شورون قصد دارد ماه آینده میالدی )ژوئیه( سه 
حلقه چاه گازی در بنگالدش حفر کند.

فاز نخست پروژه توسعه میدان  از تکمیل  aشرکت ملی نفت چین 
نفتی االحزاب عراق خبر داد.
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نانو حس گرها و تصویربرداری کاهش روش های تهاجمی

 در اکتشاف نفت

مدلی برای بررسی اثر ناخالصی ها بر رفتار نانو لوله 

های کربنی:

  پژوهشگران دانشگاه علم و صنعت موفق به ارائه مدلی برای بررسی اثر 
ناخالصی ها بر رفتار الکترونیکی نانولوله کربنی با طول محدود شدند. 
تک  در حضور یک  رسانش  اول  مرتبه  تصحیح  آوردن  به دست  برای 
ناخالصی و برهم کنش الکترونهای رسانش در نانولوله کربنی با ناخالصی 
از رهیافت اختاللی همراه با نمایش کوانتش دوم برای هامیلتونی کل 

استفاده شده است.

را در نرخ  اثر خود  ناخالصی  با  الکترون ها  این روش برهم کنش   در 
محاسبات  از  پس  می دهد.  نشان  های رسانش  الکترون  انرژی  اتالف 
نسبتاً ساده اما طوالنی می توان به رابطه تصحیح مرتبه اول رسانش 
)G1( در حضور یک تک ناخالصی رسید. از آنجا که روند گفته شده در 
باال قابل اجرا برای ساختارهای فلزی است از میان انواع مختلف نانولوله 
نوع  شدند. این  انتخاب   )armchair( مبلی  های دسته  نانولوله  ها، 

نانولوله ها کاندیداهای بسیار خوبی برای نانولوله های فلزی هستند. 

مبلی،  دسته  دیواره  تک  های کربنی  نانولوله  رفتار  شبیه سازی  برای 
ابتدا مدل ذره در جعبه در نظر گرفته و سپس برای نگهداشتن تناوب 
ساختاری در راستای محور لوله، تصحیحات ریز و دقیقی بر روی آن 

انجام شده است. 

تولید نانو لوله های فلزی منظم نیمه رسانا : 

محققان در مولداوي روشي جدید و ساده براي تولید آرایه هایي منظم 
از نانولوله هاي فلزي توسعه داده اند. این روش با استفاده از آبکاري در 
نانوالگوهاي رسانا کار مي کند که به صورت معمول توسط حکاکي آندي 
بسترهاي نیمه هادي در آب نمکي ساخته مي شوند. این روش مي تواند در 
تولید ابزارهاي پالسموني، بلورهاي فتونیکي، کاتالیزورهاي مورد استفاده 
 در مبدل هاي انرژي و حسگرهاي زیستي و شیمیایي مفید واقع شود.

آزمایش  و  مطالعه  ملي  مرکز  از  همکارانش  و  تیگینیانو  ین 
محیط  با  سازگار  و  صرفه  به  مقرون  نانوساخت  راهکار  یک  مواد 
داده اند. توسعه  نیمه رسانا  نانوالگوهاي  تولید  براي   زیست 

فسفید  بلوري  بسترهاي  آندي  حکاکي  که  دادند  نشان  محققان  این 
پیشرفته(  الکتروینک  در  استفاده  مورد  نیمه رساناي  )ترکیب  ایندیوم 
در یک الکترولیت خنثي مبتني بر یک محلول آبي کلرید سدیم منجر 
نوع  دو  حاضر  حال  در  مي شود.  ماده  این  فضایي  نانوساختاردهي  به 
مي گیرند:  قرار  استفاده  مورد  نانوساخت  براي  وسیع  طور  به  نانوالگو 
اکسید آلومینیوم حفره اي و غشاهاي مسیر یوني حکاکي شده مبتني بر 
مواد معدني یا پلیمرهاي آلي. با این حال هر دوي این الگوها مقاومت 
باالیي داشته و نقشي غیرفعال در فرایند نانوساخت ایفا مي کنند. این 
گروه پژوهشي دریافتند که آبکاري پالسي تیتانیوم روي این بسترهاي 
این  درون  منظم  فلزي  نانولوله هاي  تولید  به  منجر  شده  الگودهي 
ساختارها مي گردد، این امر نتیجه رسانایي باالي اسکلت الگو مي باشد 
که شرایطي را براي رسوب دهي یکنواخت فلز روي سطح داخلي حفرات 
ایجاد مي کند. جالب این است که این کار بدون نیاز به پیش پرداخت 
که  سطحي(  فعال سازي  یا  حساس سازي  )همانند  حفرات  سطحي 
عموماً موجب ایجاد ناخالصي هایي در ساختار حاصل مي گردند، صورت 

مي پذیرد. 

ایجاد فلزات توده ای نانوساختار به روشی کامال جدید :

و  دادن  حرارت  فلزات  داده  شکل  راه  تنها  سال،   5000 حدود  براي 
ضربه زدن بوده است؛ حتي در فناوري پیشرفته نانو نیز کار کردن با 
فلزات شامل کنده کاري با استفاده از تابش الکتروني یا حکاکي با اسید 
است. فلزها مهمترین عنصر د صنایع و نفت و گاز هستند و پیوسته 
کنند.  می  فعالیت  فلزات  روی  نانو  فناوری  روی  بر  زیادی   محققان 
حال محققان دانشگاه کرنل روشي براي خودآرایي فلزات براي ایجاد نانو 
ساختارهاي پیچیده توسعه داده اند. کاربردهاي این روش شامل تولید 
فرایندهاي  و  سوختي  پیل هاي  براي  موثرتر  و  ارزان تر  کاتالیزورهاي 
صنعتي و ایجاد سطوح میکروساختاري براي تولید نوع جدیدي از مواد 
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رساناست که در مقایسه با سیم هاي معمولي، اطالعات بیشتري را روي 
نانوذرات  این روش شامل روکش دهي  میکروتراشه ها منتقل مي کنند. 
فلزي با قطر حدود 2 نانومتر با یک ماده آلي است که به عنوان لیگاندي 
شناخته مي شود که امکان حل شدن ذرات را در یک مایع مي دهد. سپس 
این مخلوط با یک کوپلیمر آمیخته مي شود. زماني که پلیمر و لیگاند حذف 
 مي شوند، ذرات فلزي در یک ساختار فلزي جامد به هم گداخته مي شوند.

جدیدي  کاماًل  عرصه  زیرا  است،  هیجان انگیز  بسیار  کار  این 
صورت  به  را  فلزات  بود  نتوانسته  هیچ کس  تاکنون  مي کند؛  ایجاد 
کار  این  بتوانید  شما  اگر  تئوري  در  کند.  ساختاردهي  توده اي 
توانید. مي  هم  فلزات  از  مخلوطي  با  دهید،  انجام  فلز  یک  با   را 

وینستر و همکارانش در مجله Science گزارش کرده اند که چگونه از 
این روش براي ایجاد یک ساختار پالتینیومي با حفرات شش ضلعي در 
مقیاس ده نانومتر استفاده کرده اند. پالتینیوم بهترین کاتالیزوري است 
که تاکنون براي پیل هاي سوختي شناخته شده است و ساختار حفره اي 
امکان جریان سوخت در این ساختار و واکنش دادن آن روي سطحي 

بزرگ را ایجاد مي کند.

نانو حسگرهای مغناطیسی :

دو ابداع جدید یک فیزیک دان جوان نخبه به نام پاول مارو، مي تواند به 
شکل چشمگیري روش هاي ذخیره سازي مغناطیسي داده را ارتقا دهد، 
همچنین مي توان از این ابداعات در آشکارسازي میدان هاي مغناطیسي 
بسیار ضعیف در محیط ها و مواد مختلف؛ مانند جوهرهاي موجود بر روي 
 پول هاي تقلبي و یا بافت مغز و قلب انسان و حتی در صنعت نفت استفاده کرد.

مارو آرایه اي از ستون هاي نانومقیاس ساده ساخته است که مشتمل بر 
است،  مغناطیسي  غیر  و مس  مغناطیسي  کبالت  از  متناوبي  الیه هاي 
غیرمغناطیسي،  و  مغناطیسي  الیه هاي  از  سه بعدي اي  آرایش  چنین 
ماده اي مي سازد که داراي خصوصیات مغناطیسي امیدوارکننده اي در 
زمینة ذخیره سازي داده و آشکارسازي میدان مغناطیسي در دماي اتاق 
است. هم اکنون در ساخت دیسک هاي سخت در دنیا از فناوري مشابهي 
استفاده مي شود؛ اما در فناوري مذکور از یک طرح دوبعدي براي الیه ها 
بهره گرفته مي شود. سه بعدي بودن این نانوساختار آن را قادر ساخته تا 
در آینده به شکل چشمگیري قابلیت ذخیره سازي داده را بهبود دهد. 
همچنین مارو یک روش میکروسکوپیک براي اندازه گیري خصوصیات 
مغناطیسي جزئي نانوستون هاي خود ابداع کرده است. پیش از این، روشي 
مغناطیسي  آشکارسازي خصوصیات  به  قادر  که  باال  تنظیم  قابلیت  با 

نداشت. وجود  باشد  ساده   ساختارهاي  نانو  از  محدودي  تعداد  یا   یک 
داراي  امروزي،  استفادة  مورد  STMهاي  اکثر  مارو،  اظهارات  به  بنا 
را  اطمینان  ضریب  امر،  این  و  هستند  داخلي  مغناطیسي  میدان هاي 
در کارکرد با میدان مغناطیسي خارجي مي کاهد. عالوه بر کاربردهاي 
حسگرهاي  چون  کاربردهایي  در  مي تواند  مارو  ابداعي  روش  مذکور، 
در  مغناطیسي  جوهر  آشکارسازي  صنعتي،  کاربردهاي  براي  حرکت 
پول و سایر اسناد محافظت شده و حتي آشکارسازي میدان مغناطیسي 
این  نتایج  شود.  گرفته  کار  به   انسان  بدن  به وسیلة  تولیدشده  ضعیف 

بررسي در نشریة Nanotechnology به چاپ رسیده است.

افزایش مقاومت حرارتی پلیمرها به کمك نانوذرات :

پتروشیمي  فنآوري  و  پژوهش  شرکت  حمایت  با  ایراني  پژوهشگران 
در  آزمایشگاهي،  مقیاس  در   ABS نانوکامپوزیت هاي  سنتز  به  موفق 
دانشگاه تهران شدند.  امروزه بدنه ي وسایل الکتریکي چون تلویزیون، 
از  از قطعات داخلي هواپیما  تلفن، موبایل و همچنین بخش عمده اي 
برق  نوسانات  ABS ساخته مي شود. در وسایلي که در معرض  پلیمر 
مقاومت  است  الزم  سوزي،  آتش  احتمال  وجود  لحاظ  به  هستند، 
حرارتي بدنه باال باشد. در چنین مواردي استفاده از خاک رس در پلیمر 
نانوکامپوزیت  مي برد.  باالتر  سانتیگراد  تا30درجه  آنرا  مقاومت   ،ABS
پلیمر  نانومقیاس  شکل  ان-استایرین(  بوتادي  )آکریلونیتریل-   ABS
"ABS- خاک رس است که نسبت به حالت عادي خواص بهتري دارد.

نموده  سنتز  را   ABS نانوکامپوزیت  مختلف  روش  دو  با  پژوهشگران 
اند. در روش اول که اختالط در حالت مذاب نام دارد، پلیمري که از 
با خاک رس اصالح شده در حالت مذاب،  قبل در راکتور تولید شده 
روش  در  آید.  دست  به  نظر  مورد  کامپوزیت  نانو  تا  مي شود  مخلوط 
دوم پلیمر در سیستم آبکي تولید و خاک رس اصالح نشده در همان 
محیط به پلیمر اضافه مي شود و نانوکامپوزیت تشکیل مي گردد. خواص 
متفاوت  یکدیگر  با  مختلف  روش هاي  از  حاصل  نانوکامپوزیت هاي 
مي  باشد. به عنوان مثال، محصول حاصل از روش اول، حالت النهادگي 
)Intercalated( دارد و عایق بهتري در مقابل حرارت است. در مقابل 
محصول حاصل از روش دوم خاصیت تورق دارد و خواص نانویي را بهتر 

مشهود مي سازد.

منبع:سایت انرژی دیلی



نشریه داخلی شرکت پاالیش سبز/تیر24/1390صفحه

زنگ فراغت

16

زنگ فراغت

مهارت های سخنرانی

از سخنرانی در جمع نترسید!
   باید هدفتان این باشد که با اعتماد به نفس سخن بگویید، مثبت اندیش و 
آرام باشید و احساسی عالی نسبت به خودتان داشته باشید. حاال این سئوال 
مطرح می شود که چطور می توانید به این حالت آرامش و اعتماد به نفس 

در جلوی حضار دست یابید؟

الف( ترس ها آموخته شده اند

خوشبختانه هیچ کس ترسو به دنیا نمی آید.تمام ترس ها ناشی از تجارب 
کودکی و تقویت احساس منفی خواه از سوی خود فرد خواه از طرف دیگران 

ها  ترس  این  که  طور  همان  اما  اند، است.  آموخته شده 
کرد. همان طور می توان آن ها را از ذهن  بیرون 
حدودی  تا  معتقدند  همه ی..... روانشناسان 
مضایقه... مشکالت روانی و هیجانی افراد در 
زمانی که.. محبت از کودک ریشه دارد. درست 

کودک خود پدر و مادر به منظور کنترل و مهار 
توان فهمید محبت را از وی دریغ می کنند، می 
کمبود  دچار  آینده  در  فرد  این  که 

اعتماد به نفس خواهد شد.

کودکان  ب( 
 . . . . . ، س حسا
 .. . بزرگساالن.

بسیار حساس

کودکی که مورد 
انتقاد مخرب قرار 
محبت  یا  گرفته 

از وی دریغ شده، بزرگسالی می شود که دغدغه ی اصلی اش نظریات و 
نگرش های دیگران درباره ی اوست.در موارد حاد، فرد چنان دچار ترس 
و عدم اعتماد به نفس می شود که تا مطمئن نشود اطرافیانش کارش را 
تایید می کنند، دست به هیچ کاری نمی زند. بسیاری افراد از تصور اینکه 

برای عده ای سخنرانی کنند چنان شوکه می شوند    
که قادر به فکر کردن نیستند. این نشان دهنده ی ترس از شکست و طرد 
شدگی است. میتوان اعتماد به نفس، آرامش، توانایی و خویشتنداری را 

جایگزین این احساسات کرد.

ج( با پیام تان شروع کنید

با پیامی شروع می شود که  با اعتماد به نفس آغاز شود،  سخنرانی که 

سخنران به راستی بخواهد حضار او را بشنوند. اگر می خواهید سخنران 
موفقی شوید تا پول زیادی در بیاورید و مورد تشویق و تحسین دیگران 
قرار بگیرید، تجربه ثابت کرده است که این افراد سخنران متوسط هم نمی 
شوند. اما اگر موضوعی در ذهن دارید که در مورد آن جدی هستید و می 
خواهید آن را با دیگران در میان بگذارید، راهی برای اظهار موثر خود پیدا 

خواهید کرد.

د( از صمیم دل سخن بگویید

شنیدم بنیانگذار یک شرکت بیسکوییت سازی بزرگ، وقت و هزینه بسیاری 
بی  با  مبارزه  برای  صرف را  بزرگساالن  سوادی 
تا خواندن  بود  برای کرده  او  وقتی  بیاموزند. 
سخنرانی کرد، از صمیم دل ششصد نفر شنونده 

او  گفت.  هیچ دوره آموزش برای سخن 
بود، اما افکار و عقاید سخنرانی ندیده 
منطقی خود را به صورت  تسلسلی 

مورد تنظیم کرده  در  او  بود. 
اینکه چطور باید به 
بزرگساالن خواندن... 
آموخت، صادقانه سخن 
گفت. در پایان سخنرانی، 
همه حاضرین از جا برخواستند 

برای و او  را تشویق  قلب  صمیم  از  او  کردند. 
آن  که  را درک می کرد و برایش اهمیت موضوعی 

داشت سخنرانی کرده بود.

ه(حضار طرفدار شما هستند

نقطه شروع در غلبه بر ترس از صحبت کردن در جمع، این است که قبول 
کنید همه حضار خواهان موفقیت شما هستند. باید بدانید تمام حاضرین 
برای تشویق شما آمده اند. آن ها مشتاقانه آرزو و امید دارند که سخنرانی 
شما لذت بخش و موفقیت آمیز باشد. به عبارت دیگر همین که شروع به 
سخنرانی می کنید، با نمره بیست شروع می کنید. حال باید فقط آن را 
حفظ کنید. وقتی می ایستید و چندین بار سخن می گویید، باالخره بخش 
اعظم ترس و دلشوره تان از بین می رود. برای افزایش اعتماد به نفس، هیچ 

منبع : مهارت های سخنرانیچیز مفید تر از اعتماد به نفس نیست.
برایان تریسی
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1- روغن نباتی
2- روغن مایع

3- کره ی گیاهی
4- نوشابه

5- گوشت گاو و گوساله
6- سیگار

7- سس مایونز
8

1- قند وشکر
2- لبنیات پاستوریزه

3- گوشت مرغ ) ماشینی(
4- شیرینی قنادی ها

5- آدامس
6- شکالت

7- بیسکویت و آب نبات
8- نان فانتزی ) باگت(

9- تخم مرغ ماشینی

8- ماکارونی
9- سوسیس و کالباس

10- موز
11- پیتزا و همبرگر

12- پفک
 13- چیبس

14-انواع اسنک

10- سرکه و آب - غوره ی شیمیایی
11- آب لیمو و رب شیمیایی

12- بستنی کارخانه ای
13- کشک و آبمیوه ی شیمیایی

14- کنسرو و کمپوت های کارخانه ای
15- نان سفید )لواش و بربری و تافتون(

16- چای پر رنگ 
17- برنج

 

حال آنچه که باید میل کنید 
 این اقالم موجب تصفیه خون، شادابی پوست و مو، تقویت اعصاب، رفع چاقی و چربی خون، سالمت کبد و کلیه و قلب و محکم شدن مغز 
استخوان و افزایش رشد جسمی و ذهنی اطفال و نوجوانان، سالمت معده، افزایش مقاومت بدن و در مجموع دفع اخالط فاسد و تولید خون صالم 

و سالمت جسم و روح می شوند :

اغذیه ی فوق العاده مضر که به هیچ وجه مصرف نشود :

 1- روغن حیوانی
2- ماالشعیر و دوغ 

3- کره ی حیوانی) طبیعی (
4- خرما، کشمش به جای قند
5-عسل و نبات به جای شکر
6- گوشت گوسفند و ماهی

7- نان سبوس دار ) سنگک و جو(
8- میوه و سبزی تازه، سیر و پیاز خام

9- زیتون همراه غذا و ساالد
10-خاکشیر و گالب و عسل ) هر چه بیشتر(

11- شیر سرد و آلوی خیس کرده قبل از خواب
12- نان و پنیر و گردو) شب ها(

13- سماق با غذا ها 
14- انار و رب انار همراه تمام غذاها

15- عناب )جوشاندنی(
16- آب زرشک روزی 2 لیوان

17- کاهو و سکنجبین
18-شیره ی انگور

19- سیاه دانه ) نصف قاشق چای خوری بجوید 
یا همراه یک قاشق عسل مابین غذا میل کنید 

صبح و شب (
20- سرکه و آبغوره ی طبیعی 

21-لیمو ترش تازه همراه غذا
22- لبنیات محلی و طبیعی

گروه دوم: اغذیه ی مضر که حتی المقدور مصرف نشود : 

   اقالم زیر به دلیل مواد نگهدارنده شیمیایی که بسیار سمی و خطرناک هستند و باعث ایجاد غلظت خون، فشارخون، چاقی شکم ، اختالل 
رشد اطفال و نوجوانان، ضایعات پوست و مو، افزایش قند و چربی و اوره خون، خرابی معده، بیماری دستگاه گوارش، آرتروز، سرطان، 
ناباروری، پوکی استخوان، نارسایی کلیه، خرابی معده، تخریب کبد، یبوست، بیماریهای دستگاه گوارش، آرتروز و بیماریهای اعصاب که 

همه ی اینها در مجموع به تولید خون فاسد می انجامد، می شوند.

بخوریم؟! چی 
نخوریم؟! چی 

www.seemorgh.com :منبع
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آیا می دانید...

اولین تولید نفت سبز در ایران: ایران با تولید 16 هزار بشکه نفت 
از میدان مشترک "هنگام" ضمن جلو افتادگی از شریک عمانی خود در 
خلیج فارس، برای نخستین بار در تاریخ 102 ساله صنعت نفت امکان 

استخراج طالی سبز رنگ را فراهم کرده است.

اولین تولید نفت در جهان: اولین تولید نفت در جهان به سال 327 
براي  بامبو  لولة   از خطوط  مهندسین چیني  که  هنگامی  مي گردد،  باز 
حفاري در 240 متري زیر سطح زمین به منظور استخراج قطره هاي نفت 
استفاده مي کردند. کارنرجي همچنین اشاره مي کند که  در آن زمان،   
نفت تحت عنوان »آب سوختني« اطالق مي شد و از آن براي تبخیر آب 

دریا و تولید نمک استفاده مي شد.

اولین تولید دریایي در جهان: اولین تولید نفت در دریا خیلي هم 
در نقاط دور دریا نبود. در سال 1891، کارگراني از شرکت نفت ریلي و 
بنکرز در دریاچه بزرگ سنت مري از یک سکوي چوبي اقدام به حفاري 
براي یافتن نفت نمودند. این دریاچه حدود 70 مایلي غرب کلمبوس،  در 

اوهایو واقع است.

به  ما  را همة   این سوال  پاسخ  عمیق ترین چاه دریایي در جهان: 
خوبي مي دانیم. در سپتامبر 2009، چاه ترانس اوشن دیپ واتر هورایزن 
با عمق 10,683 متري حفر گردید و آن را تبدیل به عمیق ترین چاه 
در جهان نمود. این رکورد مدت کوتاهي برقرار بود زیرا ان چاه  ماه بعد 

منفجر شد.
طوالني ترین چاه تولید نفت:  نمي دانم آیا حفاران نفت در پنسیلوانیا 
می توانستند حدس بزنند که پس از 150 سال،کار ساخت دست آنها 
همچنان در حال استفاده است؟ چاه 1 در سال 1861 شروع به تولید 
زماني حدود 50  این چاه  است.  تولید  امروز همچنان در حال  و  نمود 
بشکه در روز تولید داشت اما هم اکنون تولید آن از حدود 12 بشکه در 

ماه تجاوز نمي کند.

برزگترین میدان نفتي دریایي جهان: با 50 کیلومتر طول و 15 
میدان  بزرگ ترین  سعودي  عربستان  در  صفانیا  میدان  عرض،  کیلومتر 
نفتي دریایي در جهان به شمار مي رود. صفانیا که در سال 1951 کشف 
شد، حدود 37 میلیارد بشکه نفت و 151 میلیارد کیلومترمکعب گاز در 
خود جاي داده است. این میزان مي تواند نیاز امریکا را به مدت 5 سال 

تأمین نماید.

بزرگ ترین میدان گازي دریایي جهان: بخش شمالي پارس جنوبي 
در خلیج فارس بزرگ ترین میدان گازي دریایي جهان به شمار مي رود. 
این میدان که مابین ایران و قطر مشترک است و حدود 3000 متر زیر 
سطح دریا قرار دارد، 51 تریلیون متر مکعب گاز را در خود جاي داده 

است.

بزرگترین انفجار در طول تاریخ: انفجار چاه ماکوندو و پس جریان هاي 
آن، که توسط هوریزون در حال حفر بود، حدود 4/9 میلیون بشکه نفت را 

به درون خلیج مکزیک روانه کرده است.

بزرگ ترین سکوي نفتي جهان: بزرگ ترین سکوي نفتي جهان که 
حدود 59,500 تن وزن دارد، از طریق سرمایه گذاري مشترک توسط دو 

شرکت معظمBP و ExxonMobil ساخته شده است.
مختلف  عناصر  به  نسبت  همچنان  سکو  این  آن،  بزرگ  اندازه  علیرغم 
واژگون کرده  را  این سکو  شکننده است، و طوفان سال 2005 دنیس 

است.

در جهان:  تولید شناور  تخلیه  بزرگترین تأسیسات مخزن و 
کیزومبا داراي ظرفیت ذخیره سازي 2/2 میلیون بشکه نفت دارد که بزرگ ترین 
تأسیسات از این دست در جهان به شمار مي رود. سازه 800 میلیون دالري 

هم اکنون در خارج از سواحل آنگوال در حال بهره برداري است.

دانستنی ها
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معرفی شرکت ها

انگلیس،  نفتی  شرکت  بزرگترین   )British Petroleum(پی بی      

سومین شرکت بزرگ انرژی دنیا و چهارمین شرکت بزرگ دنیا است.
این شرکت ادامه شرکت نفت ایران و انگلیس است که در سال 1909 
نفت  از  بهره برداری  و  استخراج  و  اکتشاف  برای  دارسی  امتیاز  از  پس 
ایران تأسیس شد. نام شرکت نفت ایران و انگلیس پس از ملی شدن 
 )British Petroleum( »صنعت نفت در ایران به شرکت »نفت بریتانیا
آموکو، »بی پی  آمریکائی  با خرید شرکت  در سال 1998  تبدیل شد. 
آموکو« نام گرفت. دو سال بعد نام آموکو حذف شد و شرکت »بی پی« 
نامیده شد. نام BP اکنون دیگر سرنام یا کوتاه شده نام دیگری نیست 
و شرکت BP شعار خود »فراسوی نفت« )Beyond Petroleum( را 

طوری انتخاب کرده تا سرنام آن با نام شرکت یکی باشد.
BP چهارمین شرکت بزرگ در جهان بر اساس میزان درآمد  شرکت 
در صنعت نفت و گاز است که مقر آن در لندن ، انگلستان است و یکی 
از شش شرکت نفت و گازی “supermajors” است. تقریبا می توان 
گفت که این شرکت به صورت یکپارچه در تمامی زمینه های نفت و گاز 
همچون اکتشاف و تولید، پاالیش، توزیع و بازاریابی، پتروشیمی، تولید 
انرژی و تجارت فعال است. همچنین این شرکت در زمینه انرژی های 
تجدید پذیر نیز فعال شده است. انرژی هایی همچون انرژی خورشیدی، 
زیستی،  سوختهای  باد،  انرژی 

هیدروژن و .... 
 BP تا به امروز، در بیش از 
و  نفتی  عملیات  کشور   80
گازی انجام داده است و در 
  3800000 از  بیش  تولید 
بشکه نفت در روز مشارکت 
دارد و 22400  ایستگاه های 
جهان  سراسر  در  خدماتی 
دارد. بزرگترین بخش شرکت 
تولید  بزرگترین  در واقع    BP
متحده  ایاالت  در  گاز  و  نفت  کننده 
است.  مستقر  تگزاس  هوستون،  در  و  است 

شرکت  این  تجاری  ذخایر  مجموع   ،2010 دسامبر   31 در  بطوریکه 
18070000000  بشکه معادل نفت محاسبه شده است. در مورد نام 
نام سابق  از حروف اول  نام »BP«، ناشی  باید گفت که   این شرکت 

شرکت حقوقی British Petroleum است. 
در بررسی سوابق تاریخی این شرکت، رد پای مسئولیت موارد بسیار 
از  زیادی  تعدادی  با   این شرکت  مثال  بعنوان  دیده می شود.  زیادی 
حوادث بزرگ زیست محیطی و ایمنی روبرو بوده است و یا انتقادهای 

بسیاری که در رابطه با نفوذ سیاسی مدیران شرکت است.
اذعان  به  که  بود  شرکت  اولین  شرکت  این   ،1997 سال  در  اگرچه 
عمومی، نیاز به اقدام در مقابل تغییرات آب و هوا و همچنین تاسیس 

فرایندهایی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را انجام داد.
گذاری  سرمایه  مکزیک  خلیج  در  نفت  نشت  ماجرای  در  شرکت  این 
بسیاری کرد، به طوری که متعهد شد یک میلیارد دالر برای پاکسازی 

سواحل خلیج مکزیک، هزینه کند.
از فعالیت های اخیر این شرکت می توان کشف گاز در بخش آب های 
عمیق بلوک آذری-شیراگ-گونشلی را نام برد، که قرار است 6 حلقه 
چاه دراین میدان گازی حفاری شود. این میدان در 75 کیلومتری باکو 
و در بخش آذری دریای خزر قرار دارد که فاصله آن با سواحل ایران 
نفتی  میدان  بزرگ ترین  میدان  این  نماند  گفته  است؛نا  کیلومتر   40

آذربایجان در بخش آذری دریای خزر به شمار می رود.
از فعالیت های بزرگ دیگر این شرکت که با همکاری شرکت روسنفت 
از منابع نفت و گاز  انجام است می توان به استخراج  روسیه در حال 

قطب شمال اشاره کرد.
سال  هر  در   $  1000000000 از  بیش  حاضر  حال  در   BP شرکت 
در توسعه منابع انرژی تجدید پذیر سرمایه گذاری می کند و متعهد 
به صرف 8000000000 $ در انرژی های قابل تجدید در طی دوره 
2005 – 2015 است. در انتها باید گفت که فهرست اصلی این شرکت 
در بورس سهام لندن است و یک پدیده از شاخصFTSE 100  بوده و 

فهرست ثانویه این شرکت نیز در بازار بورس نیویورک حضور دارد. 

نفت بریتانیا
فراسوی نفت
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الزامات سیستم های مدیریت کیفیت
 و الزامات محصوالت

های  سیستم  برای  الزامات  بین   ،ISO9000 استانداردهای  سری   
الزامات  است.  قائل  تمایز  محصوالت  برای  الزامات  و  کیفیت  مدیریت 
شده  استاندارد ISO9001مشخص  در  کیفیت  مدیریت  های  سیستم 
اند. این الزامات عمومی بوده و قابلیت اعمال در سازمان ها را صرف نظر 

از هر صنعت یا بخش اقتصادی و نوع محصولی که فراهم می آورند، 
به دارا هستند. استانداردISO9001 الزامات مربوط   به    

محصوالت را تعیین نمی کند. الزامات مربوط 
مشتریان  توسط  تواند  می  محصوالت  به 
بینی  پیش  با  سازمان  خود  توسط  یا 
مقررات  وسیله  به  یا  مشتریان  الزامات 

و و مشخص شود. الزامات برای محصوالت    و   و  
و در برخی موارد الزامات مربوط به فرآیندها می توانند 

به  طور مثال  ............  
 . . . . ی. ردها ندا ستا ا فنی،
استانداردهای  .محصول، 

.فرآیند، توافق های قراردادی و 
الزامات قانونی، گنجانده شده باشند.

رویکرد سیستم های   
مدیریت کیفیت

رویکردی که منجر به توسعه و استقرار 
یک سیستم مدیریت کیفیت  

می شود، شامل مراحل زیر است:..

ذی  های  طرف  سایر  و  مشتریان  انتظارات  و  نیازها  الف(تعیین 
نفع؛ 

ب( تعیین خط مشی کیفیت و اهداف کیفیت برای سازمان؛

 ج( تعیین فرآیندها و مسئولیت های الزم برای قائل شدن به اهداف 
کیفیت؛  

د( تعیین و فراهم آوری منابع الزم برای نایل شدن به اهداف کیفیت 

ه( ایجاد روش هایی برای اندازه گیری اثر بخشی و کارآیی هر فرایند 

هر  کارآیی  و  بخشی  اثر  تعیین  برای  ها  اندازه  این  گیری  کار  به  و( 
فرآیند 

انطباق و برطرف نمودن علل  از عدم  تعیین روش های پیشگیری  ز( 
آن ها 

مستمر  بهبود  برای  فرآیند  یک  گیری  کار  به  و  ایجاد  ح( 
               مدیریت کیفیت چنین  ..............  

منظور   به  همچنین  رویکردی 
نگهداری و بهبود یک سیستم 
قابل  موجود،  کیفیت  مدیریت 

اعمال است.  

            سازمان هایی که سازگار با رویکرد فوق 
باشند، برای قابلیت فرآیندها 
خود  کیفیت................  و 
و  آورده  وجود  به  اعتماد 
مستمر  بهبود  برای  مبنایی 
می  موضوع  این  آورند.  می  فرام 
تواند منجر به افزایش میزان رضایت مندی 
مشتریان و سایر طرف های ذی نفع و 

همچنین موفقیت سازمان گردد.

رویکرد فرآیندگرا

هر فعالیتی، که منابعی را برای تبدیل ورودی ها به خروجی ها 
مصرف می کند می تواند به عنوان یک فرایند در نظر گرفته شود. 
برای اینکه سازمان ها به طرز اثربخشی عمل نمایند، باید فرآیندهای 
مرتبط و تاثیرگذار متعددی را شناسایی و مدیریت نمایند غالباً خروجی 
یک فرآیند مستقیماً ورودی فرآیند بعدی را شکل می دهد. شناسایی 
به کار گرفته شده درون سازمان  و مدیریت سیستماتیک فرآیندهای 
فرآیندگرا  رویکرد  عنوان  به  فرآیندها  این  متقابل  ارتباطات  ویژه  به  و 

نامیده می شود.      
به  ترغیب  المللی  بین  استاندارد  این  های  خواسته  و  اهداف  از جمله 

پذیرش رویکرد فرآیندگرا برای اداره سازمان است.

مدیریت کیفیت

سیستم

محصوالت

به طور مثال در مشخصات
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Requirements for quality management systems 
and requirements for products

   The ISO9000 family distinguishes between requirements 
for quality management systems and requirements for 
products.

Requirements for quality management systems are 
specified in ISO9001.Requirements for quality 
management systems are generic and 
applicable to organizations in any 
industry or economic sector 
regardless of the offered product 
category.ISO9001 itself does 
not established requirements 
for products.

Requirements for products 
can be specified by customers 
or by customers’ requirements 
or by the organization in 
anticipation of customer’s 
requirements, or by regulation. The 
requirement for products and in some 
cases associated processes can be 
contained in, for example, technical 
specifications product standards, 
process standards, contractual 
agreements and regulatory 
requirements.

Quality management  
systems approach

An approach to developing and 
implementing a quality management 
system consist of several steps including the following:

َA)Dَetermining the needs and expectations of customers 
and interested parties

B)Establishing the quality policy and quality objectives of 
the organization

C)Determining the processes and responsibilities neces-
sary to attain the quality objectives 

D)Determining and providing the resources necessary to 
attain the quality objectives

E)Establishing methods to measures to determine the ef-
fectiveness and efficiency of each process 

F)Applying these meawsures to determine 
the effectiveness and efficiency of 

each process

G)Determining means of pre-
venting nonconformities  and 
eliminating  their  causes

H)Establishing and apply-
ing a process for continual 

improvement of the qual-
ity management system. Such 

an  approach is also applicable 
to maintaining and improving an 

existing quality management system. 
An organization that adopts the above 
approach creates confidence in the ca-

pability of its products, and provides 
a basis for continual improvement. 

This can lead to increased satisfac-
tion of customers and other inter-
ested parties and to the success of 
the organization.

The processing Approach

Any activity or set of activities that uses resources to trans-
form inputs to outputs can be considered as a process.

For organizations to function effectively, they have to 
identify and manage numerous interrelated and interact-
ing processes. Often,  the input into the next process. The 
systematic identification and management of the process-
es employed within a organization and particularly the 
interactions between such processes is referred to as the 
process approach. The intent of International Standard 
is to encourage the adoption of the process approach to 
manage an organization.

Quality management



22نشریه داخلی شرکت پاالیش سبز/تیر24/1390صفحه

data obtained from these samples. The methodology 
behind the testing and the engine set up is presented, 
as are results for the viscosity, sump carbonyl concen-
tration and the end of test component condition for 
the four tests undertaken. Comparisons between the 
oil blends, engine parameters and results are discussed 
before conclusions are drawn and areas for further 
work highlighted. 

4.Polydispersity of heavy organics in crude 
oils and their role in oil well fouling 

Abstract

In this report, 
the polydisperse 
data of heavy  
organic fractions 
of crude oil and 
solid deposit 
were produced 
to investigate the 
causes of deposi-
tion in oil wells. 
The oilfields of 
the study have 
experienced, for 
several years, 
shutdowns and 
decrease in the 
production  
ratios due to 
heavy organics 
deposition. Several measures such as mechanical clean-
ing and periodic aromatic washes have been adopted to 
maintain the production level; nevertheless the costs as-
sociated with these procedures are very high.

The SARA method was employed to separate the sam-
ples into four distinct fractions, namely Saturates, Aro-
matics, Resins and Asphaltenes. The total asphaltene 
content of the crude oil samples was determined using 
n-pentane, n-heptanes, and n-nonuse as the precipi-

tating solvents. Polydispersity and molecular weight of 
each fraction have been further characterized by Gel 
Permeation Chromatography )GPC(. The presence of 
diamondoids in the solid deposits was also investigated 
by GC-MS. This technique has been carried out on vari-
ous crude oil samples collected from an oil field.

The results provided useful information on the inter-
action between the various heavy organic species re-
sponsible for the deposition phenomena. Solid samples 
from different wells resulted in similar composition 

concluding that 
these crude oils 
undergo similar 
deposition mecha-
nisms. These stud-
ies showed that 
the crude oils 
produced from 

different wells in 
this oilfield are very 

similar in nature. The 
asphaltenes contained 
in some of the crude 

oil samples displayed a 
rather strong tendency to 

self-associate; they also render       

the highest amounts of precipitation. 
While diamondoids and alkyl-substituted 
diamondoids were confirmed to be present 
in the crude oils produced no evidence was 

found of their occurrence in the deposits.

The polydispersity analysis procedure presented here 
provides a good understanding of the overall behavior 
of the species that precipitate and also of the interac-
tions among these species. It is concluded that while 
most of the heavy organics contained in these crude 
oils may produce precipitates, asphaltene is the major 
cause of flocculation of the precipitates, which may re-
sult in deposition and plugging of oil-producing wells.
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Lecture

1. Nanotechnology in action: Over based 
nano detergents as lubricant oil additives 

Abstract

The synthesis and study of oil-soluble metal carbonate 
colloids are of interest in the area of lubricant additives. 
These surfactant-stabilized nano particles are important 
components in marine and automotive engine oils.  
 Recently introduced, environmentally driven legislation 
has focused on lowering of gaseous emissions by plac-
ing limits on the levels of phosphorous sulphur and ash 
allowed in engine oil systems. These chemical limits, 
coupled with improved engine performance and ex-
tended oil drainage intervals, have lead to renewed interest 
in the production of stable, efficient nano detergent sys-
tems. To date, this has resulted in modification of existing 
surfactant structures and development of new generations 
of surfactants. This review covers the current state of 
research in the area of nano detergents.

Keywords: Lubricant additives; Lubricants; Over based; 
Detergents; Nano particles; Non-aqueous colloids

2 . Production of diesel-like fuel from waste 
engine oil by pyrolitic distillation 

Abstract

The aim of this study is to obtain diesel-like fuel from 
waste lubrication engine oils by pyrolitic distillation 
method, which can be used in diesel engines. With this 
aim in mind, waste engine oil is collected in a tank, and 
it is purified from contaminants such as dust, heavy car-
bon soot, metal particles, gum-type materials and other 
impurities by filtering in the process prepared earlier. 

To investigate effects of additives known as sodium car-
bonate )NaCO3(, zeolite and lime )CaO( on density, 
viscosity, flash point, sulfur content, heating value and 
distillation temperature, the purified oil samples are 
blended separately with additives having mass basis of 
2%, 4%, 6%, 8% and 10%. The mixed samples are ex-
posed to pyrolitic distillation process to produce fuels 
to be used in engines. Thermal and physical properties 
of the produced fuels such as density, flash point, viscosity, 
sulfur content, heating value and distillation temperatures 
are examined. From these results, the CaO with a ratio of 
2% has the highest effect on decreasing of sulfur content 
of the waste engine oil and on acquiring the most suitable 
distillation temperatures close to values of a diesel fuel. 
Diesel-like fuel )DLF( is obtained as 60% of the waste lu-
brication engine oil.

Keywords: Waste oil; Waste engine oil; Pyrolitic distilla-
tion; Diesel-like fuel

3.The degradation of lubricants in gasoline 
engines: Development of a test procedure to 
evaluate engine oil degradation and its con-
sequences for rheology 

Abstract

Tests have been undertaken to study the effects of en-
gine parameters and lubricant blends on oil degradation 
and engine components. A single cylinder spark igni-
tion research engine was used for this work. The cam 
shaft was rum on fully formulated oil and the crank and 
piston ring pack on the test oils. Samples were extracted 
from the sump, whilst the engine was running under con-
trolled conditions, and rheological and chemical analysis 

New Oil,Gas,Petrochemical Lecture
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گزارش تصویری

پالن دو بعدی طبقه سوم-اتاق معاونتطرح سه بعدی طبقه سوم-واحد کنترل پروژه و برنامه ریزی

طرح سه بعدی اتاق جلسات فنی و مهندسی طرح سه بعدی اتاق مدیران فنی و مهندسی

طرح سه بعدی طبقه سوم-پذیرشطراحی طبقه سوم-واحد بازرگانی

چشم انداز دکوراسیون داخلی ساختمان تابان

تصاویر زیر با نرم افزار 3D Max طراحی شده و به زودی در ساختمان تابان، توسط شرکت ساختمانی طرح و بنا  اجرا خواهد شد.


