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معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 

بسیار خوش وقتم که در شماره چهارم نشریه صنعت برتر توفیق 
خدمتگزاری به خوانندگان محترم نصیبم شد.

فعالیت در نشریه دانشجویی صنعت برتر برای من تجربه ی 
شگفت انگیزی بود، الاقل سطح گفتمان و اندیشه ام را 

از درگیری های روزمره به اهداف باالتری سوق داد، اگر 
توفیقی بود حاصل الطاف الهی و تالش همکاران گرامی ام و 

اگر قصوری بود از این حقیر بوده است.
در شماره چهارم با توجه به کیفیت پایین چاپ در شماره 
های قبلی سعی در بهبود طرح ها و رنگ های مورد استفاده 
شده است، با یاری خدا و همکاری دوستان در شماره 

های بعدی به  مباحث مربوط به بازار کار، راهنمایی 
انتخاب واحد نیز پرداخته خواهد شد.

از جناب آقای مهندس عبدالرحیم بشیری به دلیل صبوری 
در ارائه پاسخ های مصاحبه و دوست و همکالسی گرامی ام 
سید صالح مراقبی در سرویس علمی نشریه و سایر دوستانی که در 

شماره های پیشین همکاری داشته اند، کمال تشکر و قردانی 
را دارم.

                            ارادتمند
                              احسان خدمتگزار
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سر مقاله

بــا توجه به اهمیت صنعــت نفت در دنیای امــروز، تربیت 
متخصصان و افراد کارآزموده در این صنعت مورد نیاز جدی 
می باشد. نشریه صنعت برتر با اهداف علمی و فرهنگی جهت 
ارتقاء آگاهی، سطح معلومات و آشنایی بیشتر دانشجویان با 
صنعت، به ویژه صنایع نفت و گاز منتشر می شود. امید است 
بتوانیم گامی موثر در جهت اعتالی ســطح دانش و فرهنگ 

جامعه علمی و دانشگاهی کشور برداریم.
با توجه به اینکه نشــریه صنعت برتر یک نشریه دانشجویی 
بــوده و بر پایه فعالیت های دانشــجویی تهیه و تدوین می 
گردد، بدین وســیله از تمام دانشــجویان عالقه مند به ویژه 
دانشجویان دانشکده مهندســی نفت دعوت می شود که با 
همکاری در تهیه مطالب نشــریه ما را در رسیدن به اهداف 
موردنظر یاری رســانند. همچنیــن از خوانندگان و صاحب 
نظــران در زمینه های گوناگون علمی، فنی و مهندســی به 
ویژه مهندسی نفت دعوت می نماییم تا ما را در ارتقای سطح 

کیفی و کمی مطالب یاری نمایند.
در پایــان الزم می دانم که از حمایت های جناب آقای دکتر 
امامزاده ریاست محترم دانشکده مهندسی نفت و همچنین 
از دست اندرکاران انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم 
و تحقیقات و دانشجویان گران قدری که در تهیه مطالب این 
شماره نشــریه همکاری داشته ند، صمیمانه قدردانی نمایم. 
امید اســت که مطالب ارائه شــده، مورد توجه خوانندگان 

محترم قرار گیرد.

مستانه حاجی پور

یادداشت مدیر مسئول

در دومین ســال از تاسیس نشریه صنعت برتر این افتخار را 
داریم که با تالش بی وقفه اعضا و حمایت خوانندگان محترم 
،با انتشار شــماره چهارم در خدمت شما سروران  باشیم. به 
منظور ســهولت دسترسی دانشجویان گرامی 20 روز بعد از 
انتشار نســخه چاپی نسخه الکترونیکی به صورت رایگان در 
دســترس قرار خواهد گرفت، همچنین از این پس از نشریه 
بــرای کتاب خانه های موبایل همانند آمازون و کیندل قابل 
نصب می باشــد و نسخه آندورید نشــریه نیز هم از پایگاه 
الکترونیکی نشریه قابل دریافت می باشد.                           

خوشبختانه توانستیم با ثبت نشریه در کتابخانه ملی ایران، 
کد شــاپا اختصاصی نشریه را دریافت نماییم که از این پس 

تمامی مطالب دارای هویت بین المللی خواهد شد.
تمام ســعی ما بر این بود که این شــماره از نشــریه طبق 
زمانبندی اعالم شــده در تاریخ بیستم بهمن ماه انتشار یابد 
ولی متاسفانه به علت تغییر در تقویم آموزشی دانشگاه و عدم 
حضور اساتید ودانشجویان محترم در آن زمان تصمیم بر آن 

شد که با کمی تاخیر اقدام به انتشار این شماره نماییم.

بر خــود الزم میدانم در پایان از زحمــات تمام عزیزانی که 
در این شماره با ما نهایت همکاری داشته اند کمال تقدیر و 

تشکر را داشته باشم.
                             

 
            به امید سربلندی ایران و ایرانی
       محمد مهدی صباغیان      

w
ـ این را یک بار دیگر هم  من این را بگویمـ 
ـ که آمریکایی ها  چند ماه قبل از این گفتمـ 
اظهار خوشحالی کردند و گفتند که فالنی 
اعتراف کرد که تحریم ها اثر گذاشــته. بله، 
تحریم ها بی اثر نبود؛ می خواهند خوشحالی 
کنند، بکنند. تحریم ها باالخره اثر گذاشت؛ 
این هم یک اشکال اساسی در خود ما است. 
اقتصاد ما دچار این اشکال است که وابسته ی 
به نفت اســت. ما باید اقتصاد خودمان را از 
نفت جدا کنیم؛ دولت های ما در برنامه های 
اساسِی خودشان این را بگنجانند. من هفده 
هجده ســال قبل به دولتی که در آن زمان 
سر کار بود و به مسئوالن گفتم کاری کنید 

که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم دِر چاه 
های نفت را ببندیم. آقایاِن به قول خودشان 
"تکنوکرات" لبخند انکار زدند که مگر می 
شود؟! بله، می شــود؛ باید دنبال کرد، باید 
اقدام کــرد، باید برنامه ریزی کــرد. وقتی 
برنامه ی اقتصادی یک کشور به یک نقطه ی 
خاص متصل و وابسته باشد، دشمنان روی 
آن نقطه ی خاص تمرکز پیدا می کنند. بله، 
تحریم ها اثر گذاشت، منتها نه آن اثری 

را که دشمن می خواست.

در حرم مطهر رضوی93/01/01



بخش اعظم ذخایر هیدروکربوری دنیا در مخازن شکافدار بویژه مخازن شکافدار کربناته واقع شده اند که 
رفتار آن ها توسط شکستگی ها کنترل می شود.

تاثیر شکستگی ها در ناهمسانگردی و ناهمگنی مخازن شکافدار موجب شده است تا مطالعه آن ها از 
دیرباز و از دیدگاه های گوناگون مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. 

مخازن شکافدار معموال رفتار بسیار پیچیده ایی دارند که این پیچیدگی ها معلول عوامل متعددی هستند.

شکستگی های مخزنی و مخازن شکافدار طبیعی
y  میثم خدایی دانشجوی مهندسی نفت - حفاری و استخراج

در حالت کلی مخازن را به دو نوع 
قابل تقسیم بندی هستند: 

مخازن معمولی 
 Naturally( مخازن شکافدار طبیعی

)fractured reservoirs
مهم ترین وجه تمایز این دو نوع مخزن 
در مکانیزم تولید آن ها می باشــد، زیرا 
وجود شکســتگی ها در مخازن شکافدار 
طبیعــی باعث ایجاد انــواع گوناگونی از 
تولید در مقایسه با مخازن معمولی )بدون 

شکاف( می گردند.

 Reservoir( شکســتگی مخزنــی
)fracture

یک ناپیوستگی صفحه ایی ماکروسکوپی 
)مرئی( با رخداد طبیعی است که حاصل 
دگر شکلی )Deformation( یا دیاژنز 
است  سنگ  فیزیکی   )Diagenesis(
که تأثیر شکستگی های مخزنی طبیعی 
بر جریان سیال در سنگ می تواند مثبت 

یا منفی باشد.
 Fractured( شــکافدار  مخــزن 

)reservoir
مخزنی است که در آن شکستگی های 

با رخداد طبیعی بر جریان سیال در مخزن 
تأثیر عمده )به صورت افزایش تراوایی و یا 
ذخایر مخزنی، و یا افزایش ناهمسانگردی 

تراوایی( داشته باشد.

رده بندی شکستگی های با رخداد 
طبیعی

 1.   شکســتگی هــای تکتونیکــی 
 )Tectonic fractures(

      )ناشی از نیروهای سطحی( 
 2.   شکســتگی هــای ناحیــه ایــی 

)Regional fractures(
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      )ناشی از نیروهای سطحی یا نیروهای حجمی(
 3.   شکستگی های انقباضی 

      )ناشی از نیروهای حجمی (
 4.   شکستگی های مرتبط با سطح

      )ناشی از نیروهای حجمی(

شکستگی های تکتونیکی  •
شکســتگی هایی که براساس جهت گیری، توزیع 
و شکل شناســی می توان خاستگاه آن ها را به یک 
حادثه تکتونیکــی محلی نظیر چیــن خوردگی یا 

گسلش دانست.  

شکستگی های ناحیه ایی  •
شکستگی هایی که بر روی پهنه های بزرگ پوسته 
زمین، با تغییرات نسبتا کم جهت گیری توسعه می 
یابند و در سراسر صفحات شکستگی آنها هیچ نشانه 
ایی از جابجایی نیست و همواره بر سطوح اصلی الیه 

بندی عمود هستند.

شکستگی های انقباضی  •
شکســتگی هایی که خاستگاه آن ها در ارتباط با 
کاهش عمومی حجم کل در درون توده سنگ است.

شکستگی های مرتبط با سطح  •
شکســتگی هایی که خاستگاه آن ها در ارتباط با 
تشکیل سطوح آزاد و بدون تکیه گاه در سنگ است 

)باربرداری ، فروریزش و پوسته پوسته شدن(.

     شکل شناسی شکستگی

شکستگی های باز  .1
شــده  دگرشــکل  هــای  شکســتگی   .2

)Deformed fractures(
     الف( شکســتگی های پر شده با خاکه سنگ 

)Gouge-filled fractures(
ســطح صیقلــی  هــای       ب( شکســتگی 

)Slickensided fractures(
شکســتگی هــای پــر شــده بــا کانی   .3

)Mineral-filled fractures(
 Vuggy( شکســتگی های حفره ایــی  .4

)fractures

در شکســتگی های باز پهنای بین دیواره   •

های شکستگی توسط مواد دگرشکلی یا دیاژنتیکی پر 
 )Conduits( نشده است  و این شکستگی ها مجاری
بازی در برابر جریان سیال هستند و به طرز چشمگیری 
باعث افزایش تراوایی مخزن در جهت موازی با صفحه 

شکستگی می شود.

شکســتگی پر شــده با خاکه سنگ: خاکه   •
ســنگ مواد ساییده بســیار ریزی است که در نتیجه 
خردشدگی یا حرکات لغزشی اصطکاکی در بین دیواره 
های شکســتگی روی می دهد. این نوع شکستگی ها 
باعث کاهش شــدید تراوایی مخزنی در جهت عرض 

شکستگی می شود.

شکســتگی سطح صیقلی: ســطح صیقلی   •
ســطح براقی اســت که حاصل لغزش اصطکاکی در 
امتداد صفحه شکســتگی اســت . این نوع شکستگی 
باعــث افزایش تراوایی در جهت موازی شکســتگی و 
کاهش تراوایی در جهت عرض شکســتگی می شود، 
بزرگترین ناهمســانگردی تراوایــی مربوط به این نوع 

شکستگی است.

شکســتگی های پر شده با کانی شکستگی   •
هایی هستند که به واسطه کانی زایی ثانویه یا دیاژنزی 
پر یا مسدود شــده اند. تاثیر شکستگی ها بر تراوایی 
بســتگی به درجه کمال پرشــدگی و تاریخچه دیاژنز 
مواد دارد. شکستگی های پر شده معموال مانع تراوایی 
محســوب می شوند و پرشــدگی ناقص شکستگی تا 

حدودی باعث افزایش محسوس تراوایی مخزن است.

شکستگی های حفره ایی هنگامی تشکیل   •
می شــوند که ســیاالت در امتداد سطوح شکستگی 
وارد سنگ کم تراوا می شوند. همانند شکستگی های 
باز باعــث افزایش تراوایی مخــزن در جهت موازی با 
شکستگی می شوند لیکن تاثیر آنها بر تراوایی مخزن 

در عرض شکستگی ناچیز است.

ادامه دارد...

                  

                   بدانیم!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نفت به صورت خام یا فراورش 
نشده خیلی مفید نیست و به 

صورتی که از دل زمین بیرون 
آمده کاربرد چندانی ندارد. با 

اینکه نفت شیرین )با لزجت کم و 
نیز با گوگرد کم( به صورت تصفیه 

نشده در وسایل محرکه با قوه بخار 
به کار برده می شد، گازها و سایر 

محلول های سبک تر آن معمواًل 
داخل مخزن سوخت جمع شده و 
باعث بروز انفجار می گردید. غیر 

از مورد گفته شده برای استفاده 
از نفت برای تولید محصوالت 

دیگر مانند پالستیک، فوم ها و ... 
نفت خام به طور حتم باید پاالیش 
گردد. فراورده های سوختی نفتی 

در گستره وسیعی از کاربردها، 
سوخت کشتی، سوخت جت، بنزین 

و بسیاری دیگر موارد استفاده 
می شود. هر کدام از مواد ذکر 

شده دارای نقطه جوشی متفاوت 
می باشند ،از این رو می توان 

آن ها را توسط فرایند تقطیر از 
همدیگر جدا نمود. از آنجایی 

که تقاضای زیادی برای اجزای 
مایع سبک تر وجود دارد از این 
رو در یک پاالیشگاه مدرن نفتی 

هیدروکربن های سنگین و اجزای 
گازی سبک در طی فرایندهای 

پیچیده و انرژی بر به مواد با ارزش 
تر تبدیل می شوند.
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فرآیند کراکینگ 
y حمید محمدی دانشجوی مهندسی نفت - حفاری و استخراج

انواع فرایند کراکینگ

کراکینگ گرمایی  •
کراکینگ کاتالیزوری   •

هیدروکراکینگ  •
کراکینگ با بخار آب   •

کراکینگ گرمایی 
در کراکینگ گرمایــی، آلکان ها را به 
طور ساده از درون اطاقی که تا دمای باال 
گرم شده است، عبور می دهند.آلکان های 
بزرگ به آلکان های کوچک تر و مقداری 

هیدروژن تبدیل می شود. این فرایند مقدار 
زیادی اتیلنC2H4 همراه با مولکول های 
کوچک تــر دیگر به وجود مــی آورد. در 
طی این فرآیند خــوراک در داخل کوره 
تا دمای )9۵0 تــا1020 فارنهایت( گرم 
می شود. مدت حرارت دیدن خوراک باید 
کوتاه باشد تا از انجام واکنش شیمیایی در 
طول فرآیند جلوگیری شــود در غیر این 
صورت مقدار زیادی کک تشکیل شده که 
لوله های کوره را مســدود کرده و موجب 
توقف فرآیند می شود-گر چه تولید اندکی 
کک اجتناب ناپذیر است-.سپس خوراک 

حرارت دیده به داخل راکتور انتقال یافته 
ودر فشــار باال مولکول های آن شکسته 

می شود.

کراکینگ با بخار آب
در یــک فرآینــد اصــالح شــده، که 
کراکینــگ با بخار آب نامیده می شــود، 
هیدروکربن را با بخار آب رقیق می کنند، 
به مدت کســری از ثانیه تا )700-900 
ســانتی گراد( گرما می دهند و به سرعت 
سرد می کنند. کراکینگ با بخار در تولید 
مواد شــیمیایی هیدروکربنــی، از جمله 

 کراکینگ فرآیندی است که در صنایع پتروشیمی کاربرد داشته و برای کاهش وزن مولکولی هیدروکربن ها 
به وسیله شکستن پیوندهای آن ها استفاده می شود.این فرآیند از روش های اصلی در تبدیل نفت خام به 

سوخت های مفید مانند بنزین، گازوییل، سوخت جت و نفت سفید است.

این فرآیند در دماهای باال) ۴۲۵-۲۶۰ ســانتی گراد( و فشار باال) ۱۷-۷ مگاپاسکال (انجام می شود.
این فرآیند شامل دو مرحله  می باشد: کراکینگ کاتالیستی و هیدروژنا سیون. که در طی این مراحل خوراک 
ورودی، در حضور هیدروژن به محصوالت با ارزش افزوده بیشــتر شکسته می شود. این فرایند در فشار و 

دمای باال و با حضور کاتالیست و هیدروژن انجام می شود.

هیدروکراکینگ برای خوراک هایی مورد استفاده واقع می شود که فرایندهای کراکینگ کاتالیستی یا تبدیل 
کاتالیستی در مورد آن ها به سختی انجام می گیرد مانند نفت خامی که غنی از آروماتیک های پلی سیکلیک 
بوده یا حاوی غلظت های باالی ترکیبات گوگرد و نیتروژن که مسموم کننده کاتالیست ها هستند، می باشد.

  6   نشریه دانشجویی صنعت برتر  شماره چهارم   اسفندماه 93  

صنعت برتر



اتیلن، پروپیلن، بوتادی ان، ایزوپرن و سیکلو پنتا دی 
ان، اهمیت فراوان دارد.

هیدروکراکینگ
هیدروکراکینگ یک فرآیند شیمیایی کاتالیستی 
است. در فرآیند پاالیش نفت خام از این روش برای 
تبدیــل نفت خام به مواد با ارزش تــر مانند: بنزین، 
سوخت جت، نفت سفید و ســوخت دیزل استفاده 
می شــود. این فرآیند در دماهــای باال ) 42۵–260 
ســانتی گراد( و فشار باال ) 17-7 مگاپاسکال( انجام 
می شــود. این فرآیند شــامل دو مرحله می باشــد: 
کراکینگ کاتالیســتی و هیدروژناسیون. که در طی 
این مراحل خــوراک ورودی، در حضور هیدروژن به 
محصوالت با ارزش افزوده بیشــتر شکسته می شود. 
این فرایند در فشار و دمای باال و با حضور کاتالیست 

و هیدروژن انجام می شود.
استفاده  برای خوراک هایی مورد  هیدروکراکینگ 
واقع می شــود که فرایندهای کراکینگ کاتالیستی 
یا تبدیل کاتالیســتی در مورد آن ها به سختی انجام 
می گیرد مانند نفت خامی که غنی از آروماتیک های 
پلی سیکلیک بوده یا حاوی غلظت های باالی ترکیبات 
گوگرد و نیتروژن که مســموم کننده کاتالیســت ها 

هستند، می باشد

کراکینگ کاتالیزوری
کراکینگ بیشــتر در جهت تولید سوخت به کار 
گرفته می شــود، نه در جهت تولید مواد شیمیایی و 
برای این منظور، کراکینــگ کاتالیزوری مهم ترین 
فرایند است. برش هایی از نفت را که دمای جوش باال 
دارند)بیشتر گازوئیل(، در )۵۵0-4۵0 سانتی گراد(، 
با ذرات ریز سیلیس-آلومین و زیر کمی فشار، مجاور 
می ســازند. کراکینگ کاتالیزوری نه تنها با شکستن 
مولکولهای کوچک تر بازده بنزین را افزایش می دهد، 
بلکه کیفیــت بنزین را نیز باال می بــرد. این فرایند 
مستلزم تشکیل کربوکاتیون ها است و آلکان هایی با 
ساختارهای بسیار شاخه دار به وجود می آورد که در 

بنزین به آن ها نیازمندیم.

کاربرد فناوری نانو درکراکینگ کاتالیزوری
کاتالیســت های مــورد اســتفاده در واحدهــای 
کراکینــگ، عموماً مــواد جامد ماننــد زئولیت ها، 
هیدروسیلیکات آلومینیوم، بوکسیت و سیلیکا-آلومینا 
می باشد، لذا می توان از ساختارهای نانوکاتالیست های 
فوق استفاده کرد. عالوه بر آن به دلیل اینکه از فلزات 
فعال پالتیــن )Pt( و رنیــوم )Re( روی پایه های 
آلومینا و زئولیت نیز اســتفاده می شود، می توان به 
نانوذرات Pt-Re کاتالیســتی اشــاره کرد. از دیگر 
کاتالیست های مورد استفاده مخلوط سیلیکا-آلومینا 
یا ســیلیکا-مگنزیا )اکســید منیزیم( می باشــد که 

نانوکاتالیست های سیلیکا و مگنزیا ساخته شده اند.

کاربرد فناوری نانو در فرایند هیدرکراکینگ
در فرایند هیدروکراکینگ از کاتالیست هاي 
آلومینا، زئولیت ها، پالتین استفاده مي شود و در 
کاتالیست هاي مربوطه اگر از نانومواد کاتالیستي 

استفاده شود نتیجه بهتري حاصل مي شود. 
کاتالیســت هاي  از  جدیــدي  انــواع 
هیدروکراکینــگ با اســتفاده از فلــزات فعال 
پالتیــن ، نیکل، مولیبــدن و کبالت مي توانند 
تولید شوند که در این زمینه مي توان به اختراع 
کاتالیســت پالتین- نیکل- مولیبدن روي پایه 

زئولیتي اشاره کرد،
از  نیــز  همــکاران  و  فوکویامــا  آقــاي 
نانوکاتالیست ها براي هیدروکراکینگ نفت هاي 
سنگین و تصحیح فرآیند روش هیدروکراکینگ 

نفت هاي سنگین استفاده کرده اند.

نتیجه
در فرایند کراکینگ تبدیل هیدروکربن های 
سنگین به ســبک را بررسی میکنیم که اگر با 
این اطالعات بســیاری از ذخایــر نفتی ما که 
دارای  نفت های سنگین هستند در یک پروسه 
کراکینگ تبدیل به نفت های ســبک شــده و 

بسیار برای  کشورمان سودمند می باشد. 

کراکینگ کاتالیــزوری مهم ترین 
را  نفت  از  برش هایی  است.  فرایند 
دارند)بیشتر  باال  جوش  دمای  که 
سانتی   ۴٥0-٥٥0( در  گازوئیل(، 
ســیلیس- ریز  ذرات  با  گراد(، 
مجاور  فشار،  کمی  زیر  و  آلومین 
می سازند. کراکینگ کاتالیزوری نه 
کوچک  مولکولهای  شکستن  با  تنها 
تر بازده بنزین را افزایش می دهد، 
بلکه کیفیت بنزین را نیز باال می برد

در ُدم گاو!
y منوچهر احترامی شوراي گسترش زبان و  ادبیات فارسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چنین آورده اند در حکایت که جواني 

بوده است جویاي نام و )نان( و در بازار مي 
گشت به طلب شغل؛ و همزادگان را مي گفت: 
سهم لکم و سهم لي. یعني: اي سالکان پُرتاب 

و توان و اي مالکان مشاغل پُر آب و نان، 
سهمي به جهت خود بردارید از این نعمت که 
شماراست سهمي مرا دهید که آخر من نیز از 
شمایانم و دست من با دست شما در یک کاسه 

باید بودن. 
گویند، روزي در راه گاوي دید، یله و 

کسي طالب آن گاو، نه. پس دست باز کرد 
و دم آن گاو فرا چنگ آورد. گاو را پرواي 

جوان نبود. سم بر زمین مي کوبید و شاخ مي 
انداخت و ُدم از دستان خالص مي خواست 

کردن. جوان اندیشید که من، تنها با این گاو 
برنیایم پس »قدیر« را گفت:

ـ بچسب از شاخ حیوان! و این قدیر 
پسرخاله وي بود و بچسبید. گاو را ناآرامي 

پدید شد. خواست تا جفتک پراند. دهان 
بگشود و نعره برآورد. جوان فریاد زد: اي 
»زینل« بیا و بچسب. ) و آن زینل همبازي 

وي بود در کودکي( و بیامد و بچسبد. 
اي »غضنفر« بیا و بچسب.

و غضنفر همسایه بودو بیامد و بچسبید. گاو 
گردن فراز کرد. 

ـ اي »....« بیا و بچسب. 
و آن »....« هم داماد غضنفر بود و جوان، 

نام وي نمي دانست و به قیافه مي شناخت. 
بیامد و بچسبید و چون اندك زماني بگذشت، 

گروهي عظیم و کله و پاچه و زبان و سم و 
دم، آن چه خوردني بود و آن چه بردني و 

آن گاو به غیایت نحیف گردیده بود و الغر و 
آن گروه مي گفتند: 

ـ اي گاو تو را رها نکنیم اال این که گاوي 
فربه بیابیم و ُدم وي به چنگ آریم. 

  و در کتاب »معرفة الگاو« آمده است که 
گاو برکت باشد و ُدم وي شغل، و گرده وي 

بنز سواري، و سر وي بورس )که بروند و دالر 
باز آرند(، و گردن وي میز، و گوش وي مبل 

راحت! نعره وي، حق البوق و دست وي، 
دستمایه و پاي وي تکیه گاه ایمن و شیر وي 

روزي بي زوال و پشک وي زر ناب.
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 بشکه های چوبی دیروز و کشتی های غول پیکر امروز \

تاریخچه نفتکش ها
نفتکش های اولیه : 

 اولیــن کشــتی هــای نفتکــش، دو 
کشــتی بادبانی بود که در ســال 1863 
 در کشــور انگلستان ســاخته شد. اولین 
کشــتی اقیانوس پیمــای نفتکش به نام  
Vadevlandدر ســال 1873  ساخته 
شــد که پس از مدت کوتاهی استفاده از 
آن توســط مقامات به دلیل نگرانی های 

ایمنی محدود شد.

 نفتکش های مل وک : 
 نفتکش های امروزی بین ســال های 
1877  - 188۵  توســعه یافتند، در سال 
1876  شرکت Branobel به وسیله دو 
 Rabert , Ludving نفر به نام های
باکــوی جمهــوری  Nobelدر شــهر 
آذربایجان پایه گذاری شد. برادران نوبل 
ابتدا حمل مــواد نفتی در بارج های تک 
جداره را آزمایش کردند، ســپس به بارج 
های موتــوردار روی آوردنــد که در این 
مســیر با چالش هایی نیز روبه رو شــد. 

اولیــن چالش دور نگه داشــتن گازهای 
نفتی متصاعد شده از قسمت موتورخانه 
بــود. چالش های دیگر هــم به مواردی 
مانند ایجــاد فضای کافی برای انقباض و 
انبســاط بار در اثر تغییرات دمایی و ارائه 
طریقی مناسب برای تهویه فضای مخازن 
بر می گشــت. این شرکت در اواخر قرن 
نوزدهم مالک یکی از بزرگ ترین شرکت 

های نفتی دنیا بود. 
 کشــتی Zoroaster در واقع اولین 
نفتکش در دنیا بودکه به شرکت برادران 
نوبل در روســیه تحویل شد. این کشتی 
با ۵6  متــر ،8/2  متر عــرض و 2/7  متر 
آبخور، می توانســت 242  تن نفت سفید 
را در داخل دو مخزن فلزی که به وسیله 
لوله به یک دیگر متصل بودند حمل کند. 
در این کشــتی موتورخانه در وسط و دو 
مخزن یکی در جلو و دیگری در عقب آن 
قرار داشــت. این کشتی همچنین دارای 
21  فضای بســته غیر قابل نفوذ آب بود 
که قدرت شناوری بیشتری برای کشتی 

فراهم می کرد. اندازه این کشــتی طوری 
طراحی شده بود که بتواند از کشور سوئد 
و از طریق دریای بالتیک، دریاچه الدوکا، 
دریاچه اونگا، ری ســینک و کانال های 
مارینسک و رودخانه ولگا به دریای خزر 
برســد. نوبل همچنین شروع به طراحی 
کشتی تک جداره ای کرد که در آن بدنه 
کشتی به عنوان بختی از ساختار مخازن 
آن نیز به کار گرفته می شد. او در نوامبر 
ســال 1880  ســاخت اولین کشتی تک 
جداره به نام  Mosesرا سفارش داد که 
پس از آن در طول یک ســال هفت عدد 

دیگر از این نوع کشتی نیز ساخته شد. 
 در ســال 1883  ، طراحی و ســاخت 
کشــتی های نفتکش قدم بزرگی به جلو 
برداشــت. مهندس بریتانیایی، سرهنگ 
هنری سوان، نفتکشی را طراحی کرد که 
در آن بــه جای یک یــا دو مخزن بزرگ 
چندین مخزن کوچک تر وجود داشت؛به 
طوری کــه مخازن به پهنــای به عرض 
کشــتی وسعت داشــته و هر یک از این 

  8   نشریه دانشجویی صنعت برتر  شماره چهارم  اسفندماه 93 

صنعت برتر



مخازن توسط دیواره های طولی به مخازن سمت 
چپ و راست تقسیم می شدند. 

 در طراحی های اولیه مشــکل اثر ســطح آزاد 
نیــز   )Free Surface Effect( مایعــات 
وجود داشــت و جا به جایــی مایع درون مخازن 
باعث واژگون شــدن کشتی می شد که این مورد 
با تقســیم مخازن بزرگ به مخازن کوچک تر از 
میان برداشته شــد و این طراحی تا به امروز نیز 
در ساخت نفتکش های جدید مورد استفاده قرار 
می گیرد. این کشتی بهترین نمونه ساخته شده 
تا آن زمان بود که بــه عنوان الگویی در طراحی 
و ســاخت نفتکش های آینده نیز محسوب می 
شد؛ به طوری که اولین نفتکش اقیانوس پیما با 
نیروی محرکه بخار بود که به جای حمل بشکه، 
مایعات نفتی به صورت مستقیم به داخل مخازن 
آن پمپاژ می شــد، این کشــتی اولین نفتکشی 
بــود که دیواره های افقی داشــت و افراد قادر به 
کنتــرل شــیرهای )Valves( داخل مخازن از 
روی عرشــه بودند، همچنین سیستم لوله کشی 
داخلی برای جابه جایی بار و فضاهای خالی میانی 
)Cofferdams( برای باال بردن ضریب ایمنی 
و توانایی استفاده از آب توازن در مخازن توازن را 

نیز داشت. 

 اولین کشتی های نفتکش با نیروی محرکه: 
احتراق داخلی که جایگزین موتورهای بخار بود 

در سال 1903  توســط برادران نوبل ساخته شد 
که توانایی حمل 7۵0  تن نفت پاالیش شــده را 
داشتند، نیروی محرکه این کشتی ها شامل سه 

موتور به قدرت HP  120بود. 

 طراحی نوین سازه: کشتی های نفتکش به 
طور کلی دارای هشــت تا 12  مخزن هستند که 
این مخازن توســط دیواره هــای طولی به دو یا 
سه قسمت مستقل کوچک تر تقسیم می شوند، 
شماره گذاری  این مخازن به ترتیب از سمت جلو 
به عقب اســت. یکی از بخش های مهم معماری 
کشــتی مربوط به طراحی بدنه و ساختار بیرونی 
آن اســت، نفتکــش های تک جــداره آن هایی 
هستند که مخزن حمل بار و آب دریا توسط یک 
دیواره از هم جدا می شوند، امروزه بیشتر کشتی 
های نفتکش از نوع دو جداره هستند که در آن ها 
فضای بیشتری بین مخازن حمل نفت و دریا در 

نظر گرفته شده است. 
 Double bottom طرح های ترکیبی مانند 
Double sided ، نیز وجود دارند که ترکیبی 
از مدل هــای تک جداره و دوجداره محســوب 
می شوند. در ســال 1998  یک هیئت دریایی از 
آکادمی علمی علوم از کارشناسان صنعت در مورد 
مزایا و معایب کشــتی های دو جداره نظرسنجی 

کرد.
 بعضی از مزایای استفاده از طرح دوجداره برای 
نفتکش ها شامل ســهولت در گرفتن آب توازن 

در شــرایط اضطراری، وارد نکــردن آب توازن 
بــه مخازن بار که ســبب  کاهش خوردگی در 
مخازن می شود، باال بردن ضریب ایمنی برای 
جلوگیری از آلودگی محیط زیســت، باال رفتن 
سرعت تخلیه بار، شست وشوی بهتر مخازن و 
محافظت بیشتر در تصادفات و برخوردها است . 
 همچنین این گزارش پس از بررسی ها، برخی 
از معایب این سیستم را نیز برشمرده است که 
از جمله آن می توان به هزینه باالی ســاخت 
کشتی های دو جداره، باالبودن هزینه استفاده 
از این نوع کشتی ها )مانند باال بودن هزینه های 
بندری، عبوراز کانال ها و... (، دشواری در تهویه 
مخازن آب توازن، افزایش اثر سطح آزاد مایعات 
در جهت عرضی، افزایش ســطوح داخلی و در 
نتیجه افزایش هزینه هــای نگهداری، احتمال 
انفجــار در فضاهای بین دو جــداره در صورت 
نبود سیســتم های هشــدار دهنده و دشواری 
در تمیــز کردن مخازن آب توازن در این نوع از 

کشتی ها است. 
 با این همه کشــتی های دو جداره در هنگام 
تصادف یا زمان به گل نشستن نسبت به کشتی 
های تــک جــداره از ضریب ایمنــی باالتری 

برخوردارند. 

کنوانسیون ماربل و کشتی های نفتکش:
 کنوانسیون ماربل کشــتی های نفتکش را 
به ســه گروه تقسیم بندی می کند: دسته اول 
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شــامل نفتکش های از 20  هزار تن به باال است که نفت 
خام، نفت ســنگین یا روغن حمل مــی کنند و نفتکش 
های با تناژ 30  هزار تــن به باال که مجهز به مخازن آب 
توازن مجزا، نیستند. دسته دوم همانند گروه اول هستند 
با این تفاوت که دارای آب توازن مجزا هستند و گروه سوم 
نفتکش های با تناژ بیش از پنج هزار تن و تناژ ذکر شده 

در دسته اول و دوم را شامل می شود. 

 Per-Marpol Tankers :گروه اول 
 این گروه شــامل نفتکش هایی بود که ساختاری تک 
جداره داشــتند و در آن ها حدود یک سوم از مخازن بار 

نیز به عنوان مخازن آب توازن استفاده می شد. در نتیجه، 
مقادیری از نفت به هنگام تخلیه آب توازن وارد دریا می 

شد و باعث آلودگی محیط زیست می شدند. 
 همچنیــن به دلیل نوع طراحی این نوع کشــتی ها و 
ارتفاع نســبتا کم آن ها از سطح آب، پس از بارگیری در 
 Hydrastatics Balanced      صورتی که به حالت
Loadingمی رسیدند، در اثر آسیب دیدگی بدنه مقدار 
نســبتا کمتری از نفت وارد دریا می شــده این گروه از 

نفتکش ها در سال 200۵  از سرویس خارج شدند .

Marpol Tankers :گروه دوم 
 در این گروه، مخازن بار برای آب توازن اســتفاده نمی 
شوند؛ به همین دلیل، آلودگی در نتیجه تخلیه آب توازن 

در این گروه وجود ندارد ولی به دالیلی که در ادامه به آن 
ها اشــاره می شود، چنان چه آسیبی به مخازن نفت می 

رسید، مقدار زیادی از نفت به دریا نشت می کرد. 
1  . به دلیل عدم استفاده از مخازن بار برای آب توازن، 
برای جبران فضای از دست رفته حمل بار، مخازن موجود 
بزرگ تر و بلندترساخته می شد. در واقع، مقدار بیشتری 
نفت قبل از رســیدن به تعادل هیدرواســتاتیکی به دریا 

نشت می کرد. 
2  . طبــق قوانین ماربــل، 30  درصد از ســطح بدنه 
کشــتی در نفتکش های )Marpol Tankers( باید 
به فضاهای غیر از مخازن بار اختصاص داده شــوند. برای 
رسیدن به این هدف آسان ترین و ارزان ترین راه طراحی 
باریک تر مخازن نفت مجاور بدنه است که باعث بزرگ تر 
شدن مخازن وسطی شده و در صورت آسیب احتمالی به 

این مخازن مقدار زیادی نفت به دریا نشت می کرد.
 3  . در نفتکــش هــایPer-Marpol    مخازن آب 
توازن نیز با گاز خنثی )Intertgas( پر می شــدند که 
کاهش خوردگی را در پی داشــت. در صورتی که مخازن 
نفتکش های Marpol چــون مجهز به چنین حفاظی 
نبودند با خوردگی شدید در این فضاها مواجه می شدند 

 .)Erika , Prestige( مانند کشتی های
4  . سطوح رنگ شده در این نفتکش ها تقریبا سه برابر 

دسته اول بود که نیاز به رسیدگی بیشتر نیز داشتند. 
 گروه سوم: این نفتکش های کوچک تر بر اساس تقسیم 

بندی مارپل در سال 2010  از سرویس خارج شدند. 

 نفتکش های 
امروزی بین 

سال های ١٨٧٧ 
 - ١٨٨٥  توسعه 
یافتند، در سال 
١٨٧٦  شرکت 
Branobel به 

وسیله دو نفر به 
 Rabert نام های

 , Ludving
Nobelدر شهر 

باکوی جمهوری 
آذربایجان پایه 

گذاری شد. 
برادران نوبل 

ابتدا حمل مواد 
نفتی در بارج های 

تک جداره را 
آزمایش کردند، 

سپس به بارج های 
موتوردار روی 
آوردند که در 

این مسیر با چالش 
هایی نیز روبه رو 

شد. 
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شهید محمد جواد تندگویان
y shakhsiatnegar.com شخصیت نگار

شــهید محمد جواد تندگویان وزیر نفت 
جمهوری اســالمی ایران در ســپیده  دم روز 
26 خرداد ســال 1329 هجری شمسی پا به 
عرصه هستی نهاد. قدمش مایه برکت و خیر 
برای خانواده بود و وجودش روشــنی بخش 
جانشان. قبل از اینکه به مدرسه برود، پدرش 
او را به مسجد برد و با قرآن آشنا کرد. پدرش 
از هواداران آیت اهلل »کاشانی« روحانی مبارز 
و مشهور نهضت ملی شــدن نفت ایران بود. 
جواد در محیط ســاده خانــواده آموخت که 
معیار اصلی و هــدف واقعی زندگی تجمل و 
رفاه نیســت، بلکه غیر از مادیات، ارزشهای 
واالتر و برتر دیگری نیز وجود دارد. به همین 
دلیــل در طول زندگی خود هیــچ گاه اجازه 

نداد، وسیله برای او هدف شود.
قبل از ورود به مدرســه، نام شهید» نواب 
صفوی« را شنیده بود، نام »غالمرضاتختی« 
را نیز در دبستان از سایر دانش آموزان شنید. 
این دو الگوی کودکی جــواد بودند و اگرچه 
جواد نتوانست جسم خود را پرورش دهد اما 
از نظر روحی، روحیه ای مقاوم و نیرومند پیدا 

کرد.
اکثر شــبها، با قدم های کودکانه اش همراه 
پــدر و پدربزرگ به مســجد بینایی و هیات 
بنی فاطمــه و فاطمیون درخانی آباد می رفت. 
ســاکت و آرام در گوشــه ای می نشست و به 
نماز خواندن مومنان نگاه می کرد و گوش او 
به تدریج با دعا و گفتار عالمان دین آشنا شد. 
هنوز به دبســتان نرفته بود که در صف نماز 
جماعت در کنار پدر و پدربزرگ خود ایستاد 
و نماز خواند و درس خضوع و خشوع در برابر 
حق و ایستادگی در مقابل هرچه غیرخدایی، 
را آموخــت. در کنار پــدر و پدربزرگش در 
جلساتی که بعد از هیات به گونه ای خصوصی 

برگزار می شــد، شرکت داشــت و با مبارزه 
مکتبی آشنا شــد و تا آخرین دقایق حیات 
پرافتخارش از مبارزه دست نکشید و مسجد و 

هیات را ترک نکرد.

وضع مالی پدر جــواد همچون بقیه مردم 
نجیب جنوب شهر بود. از یکسو رکود کسب 
و کار و از سوی دیگر مخالفت با رژیم و بحران 
مالی شدید، او را به شدت تحت فشار قرار داده 
بود. دوران کودکــی و نوجوانی جواد، چه در 
دبستان و چه در هنگام تحصیل در دبیرستان 
و دانشــکده رنگی از رفاه نداشــت. او بیشتر 
خرج تحصیل خود را در دوران دبیرســتان، 
از راه کارکــردن و تدریس خصوصی ریاضی، 

عربی و زبان انگلیسی تأمین می کرد.
جالب اینجاست که با همان بدن ضعیف در 
حد مقدورات خود هیچ گاه اجازه نداد ظالمی 
برمظلومی بتازد و همیشه مدافع مظلومان بود 
و با همان بدن شکننده، مقاومتی حیرت انگیز 
در مقابل دژخیمان ساواک از خود نشان داد و 
بازجویان و شکنجه گران خود را، بعد از تحمل 
هشت ماه شــکنجه، مجبور کرد به شکست 

خود اعتراف کنند.
تحصیل او در دبیرستان اسالمی »جعفری« 
مصادف با قیام خونین پانزدهم خرداد 1342 
بود. شــاه قصد داشــت به آمریکا امتیازات 
بیشــتری برای غارت منابع ایــران بدهد و 
هستی ملت را یکسره بر باد دهد. او این کارها 
را به بهانه رسیدن به دروازه های تمدن بزرگ 
صورت می داد. از جمله بــرای اتباع آمریکا، 
حق کاپیتوالســیون یا حق قضاوت کنسولی 
داده بود و قصد داشــت تحت عنوان آزادی 
زنان و اعطــای حقوق به آنان، بعضی از مواد 
قانون مشروطه را ملغی و به جای آن قوانین 
دلخواه آمریکا و مخالف با اسالم را جایگزین 

کند.
در تاریــخ دهــم ذیقعده الحــرام 1382 
اعالمیــه ای از ســوی امام خمینــی)ره( در 
مخالفت با رژیم منتشــر شد. پدر جواد طبق 

معمول تعدادی از این اعالمیه ها را به دست 
آورد و در بازار تهران پخش کرد و نسخه ای از 

آن را نیز به خانه آورد و به جواد داد.
این اعالمیــه و تلگرافی که به مناســبت 
چهلم فاجعه قم از طــرف امام خمینی)ره( 
انتشــار یافته بود، تحــول عمیقی در روحیه 
این نوجوان سیزده  ســاله به وجود آورد و او 

را یکسره دگرگون کرد.
دگرگونی که باعث شد او تا آخرین نفس و 
آخرین قطره خونش سربازی فداکار و رزمنده 
ای شــجاع برای امام خمینی)ره( باشــد و 

جانش را فدای عقیده الهی اش کند.

ایشــان عضو حزب و گروه خاصي نبود و 
مانند بســیاري از نیروهاي انقالبي با رهبري 
امام بــه فعالیت هاي خویش ادامه مي داد. در 
مجموع ایشان بعداز رهایي از زندان ساواک، 
اجازه حضور و اســتخدام در مشاغل دولتي 
را نداشــتند. لذا مدتي بیــکار بودند تا اینکه 
عده اي از دوســتان و هم دوره اي هاي ایشان 
در دانشکده، کاري در بوتان گاز براي او مهیا 
کردند و ایشــان نیز طــرح و برنامه اي تهیه 
کردند براي توسعه کار این کارخانه که نتیجه 

کار نیز بسیار موفق بود.
در این مدت ســاواک مدام از فعالیت هاي 
شهید تندگویان ســوال و تحقیق مي کرد و 
جویا مي شــد که آیا مســافرت رفته  است یا 
نه؟ وقتي ایشــان این مزاحمت ها را دیدند، 
ترجیح دادند به دعوت مهندس بوشهري که 
از دوستان شهید تندگویان در دانشکده نفت 
بود، به رشت بروند و در کارخانه »توشیبا«ي 
ســابق مشغول به کار شــوند. در همین اثنا 
شــهید تندگویان دوره فوق لیسانس را نیز 

طي مي کرد.

پس از انقالب با توجه به ســوابق انقالبی 
مهندس تندگویان، ایشــان از ســوی شهید 
رجایی به عنوان وزیر نفت به مجلس معرفی 

شدند.
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آشنایی با مفاهیم ژئوشیمی نفت و گاز 
y  حسین محمدی دانشجوی مهندسی نفت- اکتشاف

وجود  زیادی  علوم  امروزه 
یا  دو  از  تلفیقــی  که  دارند 
چند علم مختلف هســتند. 
هدف از تلفیق این دو یا چند 
علم مختلف، رفع مشکالت و 
جواب دادن به سواالتی است 
که هیــچ یک از این علوم به 
تنهایــی توانایی انجام آن را 
ندارند، مانند علم ژئوفیزیک 
زمین  از علوم  ترکیبــی  که 
شناســی و فیزیک است. با 
ترکیب این دو علم می توان 
را  زمین شناســی  اطالعات 
با کمک علــم فیزیک مورد 
دیگر  یکی  داد.  قرار  بررسی 
ژئوشیمی  علم  علوم،  این  از 
آلی است که ترکیبی از علوم 
آلی  شیمی  و  شناسی  زمین 
اســت که در این مقاله مورد 

بررسی قرار می گیرد. 

 نفت در ســنگ منشــا تشــکیل می 
شــود. برای تشکیل نفت در سنگ منشا 
فرآیندهــای مختلفی بــر روی مواد آلی 
اتفاق مــی افتد تا این مواد تغییر ماهیت 
داده و بــه نفــت وگاز و دیگر فرآورده ها 
تبدیل شوند. در ابتدا الزم است اطالعاتی 
در خصوص سنگ منشا به دست آوریم؛ 
به عنوان نمونه سنگ منشایی که مطالعه 
می شــود چه نــوع هیدروکربوری )نفت 
وگاز( تولید می کند یا اصال توانایی ایجاد 
هیدروکربور را در خود دارند یا خیر؟ مواد 

آلی در درون سنگ منشا تبدیل به 
 کــروژن )Kerogen ( می شــوند؛ 
کروژن به مواد آلی درشت دانه ای گفته 
می شود که توانایی انحالل در اسیدهای 
آلی را ندارند. نفت از تغییر و تحول و بلوغ 
کروژن تولید می شود؛ به طورکلی چهار 

نوع کروژن داریم: 

 1-کروژن نوع اول
2-کروژن نوع دوم
3-کروژن نوع سوم

4-کروژن نوع چهارم

  کروژن نوع اول
 محیط تشکیل این نوع کروژن محیط 
هــای آبی شــیرین و دریاچــه های آب 
شــیرین اســت. این نوع کروژن مرغوب 
ترین نوع کروژن است و فقط تولید نفت 
می کند. موجودات تشــکیل دهنده این 

نوع کروژن، جلبک ها هستند.

  کروژن نوع دوم
 این نوع کروژن در محیط های دریایی 
و اقیانوســی تشکیل می شــود و بخش 
عمده تولیدات آن نفت و مقداری هم گاز 
است. کروژن نوع دوم فراوان ترین کروژن 
است؛ به این دلیل که درگذشته بیش تر 
قسمت های زمین را محیط های درییی 

تشکیل داده بودند. 
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 کروژن نوع سوم 
 این نوع کروژن در محیط های خشکی 
تشکیل می شــود. البته این نکته را باید 
یادآور شــد که رودخانه نیز جزو محیط 
های خشکی به حساب می آید. تولید این 
نوع کروژن گاز است؛ زیرا این نوع کروژن 
از مواد آلی گیاهــی و درختان به وجود 

آمده است.

 کروژن نوع چهارم 
 در نهایت کــروژن نوع چهارم که هیچ 
هیدروکربوری به وجود نمی آورد و صرفا 
کربن خالص یــا اصطالحا گرافیت تولید 
مــی کند. برای این که کروژن موجود در 
)ســنگ های منشا( توانایی تولید نفت را 
پیدا کند، باید دانه های درشت مواد آلی 
به تدریج شکسته شوند و تبدیل به مواد 
آلی ریزدانه تر و قابل انحالل در اسیدهای 
آلی شوند. این مسیر تغییر و تحوالت مواد 
آلی درون سنگ منشا را )بلوع مواد آلی( 

گویند. مراحل بلوغ به شرح زیر است. 

)Diagenesis( دیاژنز  -1
 این تغییرات بالفاصله بعد از نهشــته 
شــدن مــواد آلــی در درون رســوبات 
سنگ منشــا آغاز می شود؛ فعالیت های 
موجودات زنده ای که در کف دریا زندگی 
می کنند و همچنین بعد از گذشت مدتی، 
فشار رســوبات باالبی -که روی رسوبات 
در برگیرنده مواد آلی نشســته اند- می 
توانند عامل این تغییرات باشــند. در این 
مرحله از بلوغ، گازی به نام گاز بیوژنیک 

)Biogenesis( تولید می شود.

)Katagenesis( کاتاژنز  -2
تحوالت مواد آلی در مرحله کاتاژنز در 
عمق بیشــتر تحت دمای زیادتر صورت 
می گیرد. جدایش مواد نفتی از کروژن در 
مرحله کاتتاژنز به وقوع می پیوندد. در ابتدا 
نفت و سپس گاز طبیعی از کروژن مشتق 
می شود. نســبت هیدروژن به کربن ماده 
آلی کاهش یافته ولی در مقدار اکســیژن 
به کربن تغییر عمده ای صورت نمی گیرد.

)Metagenesis(متاژنز  -3
حــوالت مواد آلی در مرحله کاتاژنز در 
عمق بیشــتر تحت دمای زیادتر صورت 
می گیرد. جدایش مواد نفتی از کروژن در 
مرحله کاتتاژنز به وقوع می پیوندد. در ابتدا 
نفت و سپس گاز طبیعی از کروژن مشتق 
می شود. نســبت هیدروژن به کربن ماده 
آلی کاهش یافته ولی در مقدار اکســیژن 
به کربن تغییر عمده ای صورت نمی گیرد.

تشخیص بلوغ
 برای تشــخیص بلوغ هر سنگ منشا 
روش هــای مختلفی وجــود دارد. مانند 
استفاده  از دســتگاه Rock eval  که 
اطالعات زیادی را در اختیار متخصصین 
قرار مــی دهــد. روش دیگر اســتغاده 
 از میکروســکوپ و مطالعــه مــاده  آلی 
)Vitrinite( اســت کــه تغییرات رنگ 
آن منجر به تشخیص مرحله بلوغ سنگ 
منشــا می شــود. روش های دیگری نیز 
وجود دارد که می توان به وسیله آن بلوغ 

سنگ منشا را تخمین زد. 

می  تشکیل  منشا  سنگ  در   نفت 
شود. برای تشکیل نفت در سنگ 
بر  منشــا فرآیندهای مختلفی 
افتد  می  اتفاق  آلی  مواد  روی 
تغییر ماهیت داده و  تا این مواد 
به نفت وگاز و دیگر فرآورده ها 
تبدیل شوند. در ابتدا الزم است 
اطالعاتی در خصوص سنگ منشا 

به دست آوریم.

 تشخیص نوع کروژن 
 اما برای تشخیص نوع کروژن موجود، 
 )Macelar( می توان با مطالعه میسرالی
که در درون آن است نوع آن را تشخیص 
داد هرکروژن یکMacelar  خاص خود 
را دارد که با مشاهده آن در نمونه سنگ 
منشــا می توان پی به نوع کروژن برد. به 
عنوان نمونه میســرال کــروژن نوع دوم 

ویترینایت )Vitrinite( نام دارد. میسرال 
درون سنگ منشا یا کروژن، حکم فسیل 
درســنگ را دارد. همان طورکه با دیدن 
فســیل یک سازند خاص می توان به نوع 
ســازند پی برد، با دیدن میسرال هر نوع 
کروژن می توان به نوع کروژن آن پی برد. 

 کاربردها 
 یکی ازکاربردهای ژئوشیمی، در مطالعه 
ســنگ منشا است که می توان به وسیله 
این نوع مطالعه تشخیص داد که آیا این 
–سنگ منشا - توانایی تولید هیدروکربور 
را دارد و اگر دارد چه نوع هیدروکربوری 
)نفــت یا گاز( می توانــد تولید کند؟ آیا 
تولیــد نفت آن مقرون بــه صرفه و قابل 
توجه اســت یا خیر؟ از کاربردهای دیگر 
ژئوشیمی آلی، در اکتشاف نفت و مطالعه 
مخازن نفتی است. ازکارهایی که آلی انجام 
 Oil-Oil( می شود، مطابقت نفت با نفت
correlation( یا نفت با ســنگ منشا 
 )Oil-Source correlation(
اســت، به این معنی که در مطابقت نفت 
با سنگ منشا، نفت موجود در یک سنگ 
مخزن با سنگ های منشا اطراف از جهات 
مختلف مطابقت داده می شــود و به این 
ترتیب می توان سنگ منشا نفت موجود 
در مخزن را مشخص کرد و از این طریق 
این امکان را بررسی کرد که آیا در مسیر 
بین سنگ منشا و سنگ مخزن، تله نفتی 
دیگری هم وجــود دارد یا خیر و به این 
ترتیب اولویت های حفاری برای اکتشاف 
یا حفاری های بعدی با حداقل ریســک 
را مشــخص کرد و یا در مطابقت نفت با 
نفت )Oil-Oil correlation(نفت دو 
یا چند مخزن را با هم مقایســه و مطالعه 
کــرد؛ به این منظورکه آیا دارای ســنگ 
منشا یکسانی هستند یا خیر؟ این تطبیق 
کمک زیادی در اکتشــاف تله های نفتی 

بعدی می کند. 
 از دیگــر کاربردهای ژئوشــیمی آلی 
مطالعــه نفت موجود در مخازن اســت. 
امروزه بعضی از مخازن کشــور با مشکل 
رسوب آســفالتن روبه رو هستند. به این 
ترتیب که در پایین این مخازن یک الیه 
نازک آســفالتن تشکیل می شود و باعث 
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می شــود به عنوان نمونه، قسمت آبران 
مخزن که در قســمت زیرین مخزن قرار 
دارد از قســمت نفتی جدا شود و نتواند 
به خوبی انرژی الزم برای حرکت نفت را 

فراهم کند. 
 با مطالعــات ژئوشــیمیایی آلی نفت 
موجود در مخزن می توان عامل تشکیل 
آسفالتن را پیدا کرد و مانع از تشکیل آن 
شد. از دیگر مشــکالت این است که در 
ســطح تماس آب با نفت، آب می تواند 
قسمت های ســبک نفت را در خود حل 
کنــد )Water washing( و با خود 
به جاهای دیگــر ببرد و این نیز زیان آور 
اســت و باعث سنگین شــدن نفت باقی 

مانده می شــود و یا میکروب هایی که از 
طریق آب های زیرزمینــی به نفت وارد 
می شوند باعث سنگین تر شدن نفت می 
شوند. از آن جا که خوراک این میکروب 
ها مواد نفتی سبک است، این میکروب ها 
با مصرف این مواد؛ باعث می شــوند نفت 
موجود در این مخازن به نفت ســنگین 
تبدیل شــود. با مطالعات ژئوشــیمیایی 
آلی و اعمال روش های پیشــنهاذی آن 
می تــوان این آثار زیان بــار را کم کرد. 
همچنیــن در ازدیاد برداشــت به روش 
میکروبــی یا MEOR، کــه برای نفت 
ســنگین باقی مانده در مخزن به کار می 
رود، نیز نیاز به مطالعه نفت موجود در آن 

مخزن داریم تا با بی بردن به ترکیب نفت 
و میکروب های موجود در آن، شرایط را 
برای رشد میکروب هایی فراهم کنیم که 
با مصرف مواد نفتی و ایجاد گاز در مخزن، 
فشار مخزن را افزایش می دهند و باعث 

ازیاد برداشت نفت باقی مانده می شود.
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آدم وقتی فقیر میشه، خوبی هاش هم حقیر میشه
y برگرفته از کتاب یک،جلوش تا بی نهایت صفرها  دکتر علی شریعتی

روزی که ما مســلمان ها پول داشتیم، 
زور داشــتیم، فرنگی ها از مــا تقلید می 
کردند. استادهای دانشــگاه های اسپانیا، 
ایتالیا، فیلســوف ها و دانشمندهای اروپا، 
وقتی می خواستند درس بدهند، قبا لباده 
مالهای ما را به تن می کردند، یعنی که ما 

هم بوعلی و رازی و غزالی ایم!

همون که باز، استادهای دانشگاه های 
ما امروز، تو جشــن ها، می پوشند، تا خود 
را به شکل استاد های دانشگاه های اسپانیا، 
ایتالیا، فرانسه و انگلیس بیارایند! یعنی که 
ما هم شــبیه کانــت و دکارتیم! ببین که 
لباده های خودمان را هم باید از دســت 

فرنگی ها به تن کنیم!

صنعتگرهای مسیحی در اروپا! تقلب که 
می کردند، مارک "اهلل" را روی جنس های 
خودشــان می زدند، یعنی که این ساخت 
اروپا نیست کار بلخ و بخارا و طوس و ری 
و بغداد و شام و مصر و اسالمبول و قرناطه 
و قرطبه و اندلس است. حتی روی صلیب، 

مارک "اهلل" می زدند!

جنگ هــای صلیبی که شــد، آن ها 
افتادند بــه جان ما، مــا افتادیم به جان 
هم، مســیحی ها و یهودی ها یکی شدند، 
مسلمان ها صد تا شــدند، سنی به جان 
شیعه، شیعه به جان سنی، ترک به جان 
فارس، عجــم به جان عرب، عرب به جان 
بربر، بربر به جان تاتــار ... باز هر کدام تو 
بدبینی،  دشــمنی،  کشمکش،  خودشان 
جنگ و جدل. حیدری، نعمتی، باالسری، 
پائین سری، یکی شــیخی، یکی صوفی، 

یکی امل، یکی قرتی...

نقشه جهان را جلو خود بگذار، از خلیج 
فارس یک خط بکش تا اسپانیا، از آنجا یک 
خط برو تا چین، این مثلث میهن اســالم 

بود، یک ملت، یک ایمان، یک کتاب.

فرنگی ها مثــل مغول هــا: "آمدند و 
سوختند و کشتند و بردند و ..." اما نرفتند!
و ما یا ســرمان به خودمــان بند بود و 
نخواســتیم ببینیم، یا به جان هم افتاده 
بودیــم و نتوانســتیم ببینیم و یــا اصاًل، 
برگشته بودیم به عهد بوق، به جستجوی 
قبر ها، بــاد و بروت های اســتخوان های 
پوسیده، استخوان پوسیده ها و نبودیم که 

ببینیم!

طالهامــان را بردند و ما را فرســتادند 
دنبال عصر طالیی- دنبال نخود سیاه.

یک دســته مان هنــوز هم مشــغول 
کشــمکش های قدیم اند و نفهمیدند که 
در دنیا چه خبرها شــده است. یک دسته 
هم که فهمیده اند دنیا دســت کیســت، 
نشسته اند و مثل میمون، آدم ها را تماشا 
می کنند و هر کار آن ها می کنند، این ها 

اداشان را در می آورند!

و در چشــم این ها، فقط فرنگی ها آدم 
اند! آدم حســابی اند، چون فرنگی ها پول 
دارند، زور دارند. ما ها دیگر فقیر شــدیم، 
خوبی هامان هم حقیر شــده، آن ها که 

پولدار شدند، عیب هاشان هم هنر شده!

آن هــا می خواهند همــه مان و همه 
چیزمان را میمون بار بیارند و میمون وار: و 
استادهامان را، شاعرهامان را، بزرگ هامان 
را، شــهرهامان را، خانــواده هامان را و ... 
حتی بچه هامان را! آ نها فقط از یک چیز 
می ترسند، از این می ترسند که ما دیگر 

از آن ها "تقلید" نکنیم.

چطــور می شــود کــه از آن ها تقلید 
نکنیم؟ کاری کنیــم که بتوانیم خودمان 
"بفهمیم". آن ها فقــط از "فهمیدن" تو 
می ترسند. از"تن" تو- هر چقدر هم قوی 
بشی- ترســی ندارند، از گاو که گنده تر 
نمیشی، می دوشــنت، از خر که قوی تر 

نمیشی، بارت می کنند، از اسب که دونده 
تر نمیشی، سوارت می شند!

آنها از "فکر" تو می ترسند.
اینه که بزرگ هایی که "فکر" دارند، باید 
فقط به چیزهای بیخودی فکر کنند، بچه 
ها را هم باید جوری بار بیارند که هر کاری 
یاد بگیرند و فقط و فقط بلد نباشند "فکر" 
کنند! بچه هایی باشــند نونوار تر و تمیز، 
چاق وچله، شاد و خندان، اما ... ببخشید!

از چــه راه؟ از ایــن راه کــه عقل بچه 
هامان را از سرشــان به چشمشان بیارند! 
چطوری؟ با روش آموزش و پرورش مدرن 

آمریکایی، سمعی، بصری!

یعنی باید چشمات فقط کار کند، یعنی 
باید گوشات فقط کار کند، چرا؟ برای این 
که آن چیزهایی را کــه پنهان می کنند 
و پنهانی می کنند نبینی، برای اینکه آن 
کارهایی را که یواشکی و بی سرو صدا می 

کنند، نشنوی.

و آن ها هر چه می کنند، هرچه می آرند 
و مــی برند هم "پنهانی" اســت هم "بی 

صدا"!
حیوان ها سمعی بصری بار میاند، فقط 
می توانند ببینند، بشنوند، اما نه! بچه های 
ما " می فهمند"! برق هوش را در چشــم 
های تند بچه های برهنه حاشیه این کویر 

نمی بینی؟

آری، بچــه های ما، همــه چیز را می 
فهمند.

حتی جهــان را، همه چیــز جهان را، 
انسان را، همه چیز انسان را، حرکت همه 
چیز را، پوچی را، معنی را، دنیا را، آخرت 
را، برای خود را، برای خلق را، برای خدا را، 

حتی شهادت را و ...
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اصل کاویتاسیون: زمانی که حجمی 
از یک مایــع در معرض فشــار کم ولی 
موثــر قرار گیــرد ممکن اســت مایع از 
هم گسیخته شــده و حباب ایجاد شود.

این پدیده اولین بار توسط لرد رای لف  
)Lord Rayleigh( در اواخر قرن 19 
بررسی کرد، وی فرض کرد که حبابهای 
کروی شــکل در مایع ســقوط می کند.

پدیده کاویتاسیون از لحاظ چگونگي به 
وجود آمدن آن به چهار نوع تقســیم می 

شود:
 

کاویتاسیون هیدرودینامیک که در 
اثر تغییرات فشار در جریان مایع که خود 
به علت هندسه سیستم حادث مي شود، 

به وجود مي آید . 
کاویتاسیون آکوستیک کــه در اثر 
امــواج صوتي در یک ســیال که خود به 
تغییرات فشــار منجر مي شود، به وجود 

مي آید .
کاویتاسیون نوري که توسط فوتون 

هاي با شــدت باال ) لیزر ( محیط مایع را 
مي شکافند، ایجاد مي شود.

کاویتاســیون ذره اي که توسط هر 
ذره بنیادي دیگر مانند پروتون که محیط 
ســیال را مانند فضاي یــک حباب مي 

شکافد، ایجاد مي شود.

موجب  که  فیزیکی  خاص  شرایط 
بروز این پدیده می شود :

بنابر قوانین فیزیک سیاالت، آب یا هر 
مایع دیگری در هر درجه حرارتی به ازای 
فشار معین تبخیر می شود بطورمثال آب 
که در فشــار 760 میلی متر جیوه )یک 
اتمسفر یا همان فشار جو در سطح دریا( 
در دمای 100 درجه سانتیگراد تبخیر می 
شــود، در فشار ۵84 میلی متر جیوه )در 
باالی کوه( در دمای 92 درجه سانتیگراد 

تبخیر می شود.
در واقع تبخیر یا جوشیدن در شرایطی 
صورت می گیرد که انرژی مایع به حدی 
برسد که بر فشار محیط غلبه کند و این 

شــرایط با افزایش دما یا کاهش فشــار 
محیط فراهم می شــود. بنابراین هرگاه 
دمای مایع در فشــار ثابت افزایش یابد و 
یا فشــار مایع در دمای ثابت کاهش یابد 

تبخیر صورت خواهد پذیرفت.
 نتیجه اینکه، تبخیر مایع به وســیله 
افزایش دما در فشــار ثابت را جوشیدن 
و تبخیر مایع به وســیله کاهش فشار در 
دمای ثابت را کاویتاســیون یا حفره زایی 

می نامند.

عدد کاویتاسیون:

 وقتی فشار در سیال به سطحی تا زیر فشار هوای آزاد کاهش می یابد در سیال حفره های 
توخالی ایجاد می شود که به این پدیده کاویتاسیون یا حفره زایی )cavitation( می گویند.

پدیده کاویتاسیون  

y میثم خدایی دانشجوی مهندسی نفت - حفاری و استخراج

  16   نشریه دانشجویی صنعت برتر  شماره چهارم  اسفندماه 93 

صنعت برتر



P: فشار مطلق محلی )فشار جریان 
آزاد( 

u: سرعت جریان محلی )سرعت 
جریان آزاد( 

pc: فشار داخل و سطح حفره 
pv: فشاربخار مایع  

ρ: چگالی مایع

اگر همه گازها از مایع و حفره جدا شده 
باشند آنگاه

pc=pv

عوامل دیگری  مانند کشش سطحی و 
گرادیان دما ممکن است باعث شود که 

pcبا   pvبرابر نباشد .
    مقــدار بحرانی کاویتاســیون)عدد 

σi )کاویتاسیون اولیه

σ>σiاثر کاویتاسیون وجود ندارد    

          اثــرات کاویتاســیون ظاهر می 
 σ< σiشود

عدد کاویتاســیون مقاومت جریان در 
مقابل کاویتاسیون را اندازه گیری می کند.

هر چقدر عدد کاویتاسیون بیشتر باشد 
احتمال وقوع کاویتاســیون کمتر است و 

برعکس.

کاویتاسیون در پمپ ها
وقتی که یک تیغه پروانه در یک پمپ 
یا پروانه کشــتی یا زیردریایی در ســیال 
حرکت می کند فشــار در اطراف آن تیغه 
کاهش می یابد. با افزایش سرعت تیغه این 
کاهش فشــار به جایی می رسد که فشار 
تبخیر سیال تامین می شود. در این حالت 
سیال تبخیر شده و حباب ایجاد می شود. 

)پدیده کاویتاسیون(
وقتی این حباب هــا می ترکند، امواج 
ضربه ایی قوی در ســیال بوجود می آید 
که قابل شنیدن است و حتی تیغه ها را از 

بین می برد.

کاویتاسیون در پمپ ها به 2 صورت 
است:

-کاویتاسیون مکشی  
-کاویتاســیون تخلیــه ایی یا   

خروجی

کاویتاسیون مکشی
کاویتاسیون مکشي زماني رخ مي دهد 
که مکش پمپ در فشــار پایین و شرایط 
خالء زیاد رخ دهد تــا جایي که مایع در 
مرکز باالبر پمپ تبدیل به بخار مي شود 
. بخار ایجاد شــده براي تخلیه در اطراف 
پمــپ ، به باال حمل شــده ، تا جائي که 
خالء بیشتري وجود نداشته باشد ، در اثر 
فشــار ناشــي از تخلیه در مایع ، به عقب 
فشــرده مي شود، در این حالت یک عمل 
انفجاري رخ داده و به ســطح باالبر صدمه 

مي رساند . 
این کاویتاســیون به دلیل فشار کم در 
مکش رخ می دهد که سبب ایجاد حباب 
در ورودی پروانه پمپ شــده و تا خروجی 

پمپ ادامه می یابد.

کاویتاسیون تخلیه ایی یا خروجی
در این نوع کاویتاسیون فشار خروجی 
پمپ بســیار باال اســت و این بدلیل کار 
کردن پمپ در کمتر از 10 درصد راندمان 
آن می باشــد. فشــار خروجی باال سبب 
برقراری یک چرخه از ســیال درون پمپ 
می شــود تا اینکه آن سیال را به جریان 
وادار ســازد. همانطور که سیال در اطراف 
پروانه جریان می یابد در اثر سرعت سیال 
خال ایجاد شده و حباب تشکیل می شود. 
در نتیجه کاویتاسیون موجب بروز اثرات 

مخرب در پمپ می گردد. 
این اثرات عبارتند از: از بین رفتن تیغه 
هــا، از کار افتادگی کامل یاتاقان ها و آب 
بندهــای پمپ تحت فشــارهای باال، در 
شــرایط بحرانی تر می تواند محور پروانه 

را بشکند.

که  صنایع  از  بسیاری  برخالف 
به دنبال حذف احتمال بروز این 
پدیده در محصوالت خود هستند، 
در بســیاری از صنایع از جمله 
پزشکی به دنبال ساخت تجهیزاتی 
ایجاد پدیده کاویتاسیون و  برای 
کاربردهای  و  اثرات  از  استفاده 

آن هستند.
دســتگاه های پــاك کننده 
حباب  فروپاشی  از  که  فراصوتی 
ها برای تمیز کردن سطوح ابزار 

استفاده می کند،
دستگاه های تصفیه آب، 

تجهیزات تجزیه و ترکیب برخی 
ذرات در صنعت شیمی ،

دستگاه های سنگ شکنی کلیه و
سیســتم های کاویتاسیون در 
زیبایی برخی از کاربردهای این 

پدیده می باشند.
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 بزرگ ترین مخزن گازی جهان صحنه رکوردشکنی ایرانی ها \

شکستن رکورد حفاری در پارس جنوبی
y )1393 شبکه اطالع رسانی نفت و گاز)شانا( کد خبر: 09:۵0 )سه شنبه 7 بهمن

اینچ چاه شماره  حفاری حفره 16 
پارس   SPD٢٤A ســکوی  چهار 
زمان 4,79  تنها در مــدت  جنوبی 
روز به پایان رســید است ، در حالی 
که این رکورد پیش از این با 5.5 روز 
در دست شرکتهای توتال و انی بوده 

است.

حفــاری حفره 16 اینــچ در چاه های 
 Build( گازی به دلیــل زاویه ســازی
up section( یکــی از حفــره هــای 
وقت گیر، پردردســر و پر هزینه در روند 
حفاری انحرافــی چاههای پارس جنوبی 
به شــمار می رود و بــه طور معمول این 
عملیات طبق برنامــه 11,2۵ روزه انجام 
می شود، اهمیت این حفره از آنجاست که 
همه زاویه سازی و تعیین مسیر انحرافی 
چاه در این حفره صورت می گیرد و پس 
از آن ادامــه چاه با مســیر ثابت تا نقطه 
هــدف در مخزن ادامه می یابد، از این رو 

انجام برنامه چاهها در این حفره با دقت و 
وسواس بسیار انجام می شود تا بیشترین 
تطابق با برنامه حفــاری انحرافی چاه به 

دست آید.

عملیــات جابجایی دکل و حفاری چاه 
شماره چهار سکوی SPD٢٤A بوسیله 
دکل پارادایس-400 آغاز شــد اســت؛ 
 Super ایــن دکل یکی از دکل هــای
Rig، پیشــرفته و منحصر به فرد تحت 
مالکیت شرکت پتروگوهر است و بوسیله 
متخصصان داخلی شــرکت مدیریت می 

شود.

رکورد دکل سحر 2 شکسته شد

حفاری حفره 16 اینچ چاه شماره چهار 
ســکوی SPD٢٤A پــارس جنوبی از 
عمق هزار و 100 متری آغاز و در روز دوم 
عملیات با اعمال روشــهای تازه، به طور 

کامل فنی و نوآورانه رکورد خیره کننده 
حفاری عمق ایــن چاه 480 متر افزایش 
یافت که این رقم برای یک چاه انحرافی 
در پارس جنوبی رکوردی تازه به شــمار 
می آید؛ رکورد پیشــین از سوی شرکت 
پتروپارس در شــهریور ماه امسال در چاه 
پارس   SPD١٧A شماره دو ســکوی
جنوبی به وسیله دکل سحر-2 در حفره 
کوچک تر )8,۵ اینچ( به میزان 423 متر 
در روز ثبت شــده بود؛ وانگهی در حفره 
8.۵ اینچ زاویه ســازی صورت نمی گیرد 
و مســیر چاه بصورت ثابــت و با انحراف 

پیشین ایجاد شده، ادامه می یابد.

بر اســاس این گزارش، در ســال های 
گذشــته برنامه ها و دستور العمل ها در 
زمینه حفــاری میدان مشــترک پارس 
جنوبی از سوی شرکت های خارجی ارائه 
می شــده و تا به حال هیچ شرکتی اقدام 
بــه تغییر این برنامه ها برای بهبود آن ها 
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نکرده بود، اما در حفاری چاه های سکوی 
A فاز 24 پارس جنوبی با بهینه کردن و 
ایجاد تغییرات اساسی در دستورالعملهای 
حفاری رکــوردی خارق العاده در حفاری 
روزانــه در پارس جنوبی به دســت آمده 

است.

در حال حاضر حفاری سازند گازی در 
 SPD٢٤A چاه شــماره چهار ســکوی
پارس جنوبــی تا عمق نهایی حفره یعنی 
هزار و 827 متر با تغییر زاویه چاه از 14,۵ 
درجه به 4۵ درجه به پایان رسیده است، با 
اجرای این امر دومین رکورد پارس جنوبی 
که از سوی شــرکتهای خارجی همچون 
توتال و انی ثبت بود شکسته شده و برای 
نخستین بار حفاری از آغاز سازند تا عمق 
نهایی بــرای یک حفره 16 اینچ در پارس 
جنوبی در مــدت زمان خیره کننده فقط 

47 ساعت )1.96 روز( به پایان رسد.

رکورد پیشین برای مدت زمان حفاری 
از آغاز حفاری ســازند تا رسیدن به عمق 
نهایــی راندن جداری به میــزان 3,۵ روز 
و از ســوی شرکتهای خارجی در سالهای 

گذشته ثبت شده بود.

در ادامه و پس از راندن لوله های جداری 
و ســیمانکاری چاه مربوطه، مهمترین و 
شاید دست نیافتنی ترین رکورد در مدت 
زمان کامل عملیات حفاری یک حفره 16 
اینچ از آغاز جابجایی دکل تا پایان چاه و 
ترخیص دکل، که تا به امروز در دســت 
شرکت های توتال و انی بود و شرکتهای 
ایرانی با اختالف فراوان عقبتر از آنها بودند، 
شکسته شد و رکورد فوق العاده 4,79 روز 

برای این حفاری را ثبت شده است.
رکورد پیشین مدت زمان کل عملیات 
حفــاری حفــره 16 اینچ که از ســوی 
شرکتهای خارجی و با بهترین امکانات و 
تجهیزات ایجاد شــده بود، ۵,۵ روز بوده 

اســت که تا به حال از سوی هیچ شرکت 
داخلی شکسته نشده بود.

بر پایه این گزارش شــرکت پتروگوهر 
فراســاحل کیش یکی از شرکتهای فوق 
تخصصی زیرمجموعه شــرکت سپانیر و 
قرارگاه سازندگی خاتم النبیاء میباشد که 
مجری حفاری فازهای 22-23-24 و 13 
پارس جنوبی است و این فازها بصورت دو 
پروژه ی مجزا در این شرکت تعریف شده 

اند.

در ســکوی SPD٢٤A تعداد هشت 
حلقه چاه در حال حفاری است که حفره 
24 اینچ برای همگــی آنها پایان یافته و 
حفره 16 اینــچ نیز برای هفت حلقه چاه 

نیز تمام شده است.

گفت و گو 

 گفت و گو با ناظر ارشد عملیات حفاری دکل پارادایس \

مهندس عبدالرحیم بشیری
y احسان خدمتگزار دانشجوی مهندسی نفت - حفاری و استخراج |  محمد مهدی صباغیان دانشجوی مهندسی نفت- بهره برداری

 نشریه دانشجویی صنعت برتر  شماره چهارم  اسفندماه 93  19   



خوانندگان  \ برای  را  خودتان  لطفا 
معرفی کنید.

با عرض ســالم خدمــت خوانندگان 
محتــرم نشــریه صنعــت برتــر و ابراز 
خوشحالی از حضور در این جمع دلنشین. 
خوزستانی  بشــیری  عبدالرحیم  بنده 
کمپانــی مــن یــا همــان مهنــدس 
ناظر)Drilling Supervisor( دکل 
Paradis-400 یکــی از دکل هــای 
شرکت پتروگوهر فراکیش )PGFK(  و 

مستقر در فاز 24  پارس جنوبی هستم.
بنده پس از فــارغ التحصیلی در دوره 
ی کارشناســی ارشــد مهندسی نفت – 
حفاری و بهره برداری از دانشگاه امیدیه، 
دوره های کارآموزی و کارورزی مهندسی 
ناظر عملیات حفاری را در شــرکت ملی 
مراکز نفتخیر جنــوب گذرانده ام و پس 
از کســب درجه مهندسی ناظر در همان 
شرکت به سراغ حفاری در دریا و میدان 
های مختلف شرکت فالت قاره ایران رفتم 
و اکنون حدود 8 ســال است که در این 
ســمت و در عرصه حفاری در خشــکی 
و دریا با شــرکت هــای مختلف حفاری 

همکاری دارم.

لطفا در مورد این دستاورد توضیح  \
مختصری بدهید.

همان گونــه که میدانیم  مخزن گازی 
پارس جنوبــی، بزرگ ترین مخزن گازی 
کشف شــده حال حاضر جهان محسوب 
می گــردد که صحنه ی فعالیت و رقابت 
بزرگترین شرکت های نفتی جهان چه در 
بخش ایرانی و چه در بخش قطری، بوده 
و هست و بدون شک هر دستاورد حاصل 
در ایــن مخزن جزء نابترین نتایج جهانی 
محســوب می گردد.افتخار ما در شرکت 
پتروگوهر فرا ســاحل کیش رسیدن به 
یکی از سخت ترین قله های این قهرمانی 
است، یعنی ثبت رکورد در یکی از سخت 
ترین و مشــکل ســاز ترین حفره های 
پارس جنوبی چه از لحاظ سرعت و بازده 

ی حفاری. 
حفره ی 16 اینج در میدان گازی پارس 
جنوبــی از آن جا که حفــره اصلی زاویه 
سازی می باشد، با محدودیت های زیادی 
مواجه است.از آن جمله می توان به نیاز 

حفاری انحرافی )Slid(باال که عملیاتی 
وقت گیر و پر ریســک است،سختی در 
تمیزسازی چاه،مشکالت پایداری حفره و 
دیگر ریســک های موجود اشاره کرد که 
همگی از ســرعت و بازده ی حفاری می 
کاهد و همین عوامــل باعث عدم آزادی 
عمل شما در به دست آوردن متراژ باالی 
حفــاری روزانه می شــود.اگر این عوامل 
را در کنــار نبود تکنولــوژی و تجهیزات 
جدید و پیشــرفته حفــاری انحرافی که 
حاصل تحریــم های ظالمانــه تحمیلی 
به ما اســت قرار دهیم مــی بینیم که ما 
 Slid هنوز هم به ناچار باید از روش های
زدن به شــیوه های سنتی و با استفاده از 

موتورهای ساده PDM استفاده کنیم.
تغییر راویه مورد نیاز برای این حفره از 
18 تا 44 درجه برای چاه های کم عمق 
و تــا 64 درجه برای چاه های عمیق می 

باشد.

در دکل پارادایــس ما بــا اعمال روش 
های منحصر به فرد و نوآورانه و تغییرات 
اساســی در برنامه حفاری چاه موفق به 
تغییــر زاویه چاه از 18 بــه 44 درجه و 
با یک موتور ســاده PDM بدون حتی 
یــک متر حفاری در حالت Slid و کامال 
منطبق بر برنامه ی حفاری انحرافی چاه 
شــدیم که این خود افتخــار و رکوردی 
بزرگ و منحصر به فرد محسوب می شود. 
در این چاه تمامی رکوردهای حاصله در 
حفاری حفــره 16 اینچ در میدان پارس 
جنوبی چه در بخش ایرانی و قطری)گنبد 
شــمالی( شکسته شــدند که شامل این 

موارد می باشند:
روزانه  حفاری  رکورد  باالترین   -1
ثبت شــده در یک حفره 16 اینچ با ثبت 

480 متر در روز
کــم ترین زمــان حفاری کل   -2
مســیر حفره از آغاز حفره تا نقطه جداره 

گذاری با ثبت زمان فقط 47 ساعت
مهــم ترین و بــا ارزش ترین   -3
رکورد که عبارت اســت از؛ ثبت کمترین 
زمان انجام کل عملیات حفاری یک حفره 
 Skid to( انحرافی  16 اینچ  در حالت
Skid(  شــامل Skid، برپایی و تست 
فورانگیرها ، بلند کردن BHA  ، پیمایش 
چاه،حفاری کفشک قبلی ، حفاری حفره 

ی جدید ، راندن جداری و ســیمانکاری 
به میزانی خارق العاده تنها در 4/79 روز 
  04-SPD٢4A که این رکورد در چاه

حاصل گردید.
الزم به توضیح اســت کــه برنامه ی 
معمــول حفاری یک حفــره 16 اینچ در 
پارس جنوبی بیــن 11/۵ تا 1۵ روز می 
باشــد و تمامی رکورد های ثبت شــده 
قبل که بهترین آن بــاالی ۵/۵ روز می 
باشد توسط غول های بزرگ نفتی جهان 
Shell ، Total، Eniو همچــون 

Statoil ثبت شــده بــود و رکوردهای 
شرکت های ایرانی نیز در رتبه های بعدی 

قرار داشت.

به  \ مهم ترین عوامل در دستیابی 
این رکورد را چه می دانید؟

مهم ترین عامل دستیابی به این افتخار، 
اتکا به دانش مهندســان بومی ، پشتکار، 
خودبــاوری و توان بــاالی تیم عملیاتی 
و مدیریتــی پروژه بود. ما می دانســتیم 
کــه می توانیم. هیچگاه بــه این موضوع 
فکر نکردیم که این رکوردها را شــرکت 
های بــزرگ خارجی با بهترین امکانات و 

پیشرفته ترین تجهیزات خلق کرده اند.
هفته ها برای خلــق این رکورد برنامه 
ریزی کرده بودیــم و با مدیران عملیاتی 
و حتــی غیــر عملیاتی جهت کســب 
مجوزهای الزم،تشــریک مســاعی شد. 
چندیــن بار در چاه های قبل با تغییراتی 
 BHA که در دستورالعمل های حفاری
و طراحی گل ایجاد کرده بودیم، توانستیم 
رکوردهای قبلی خــود را ارتقاء دهیم و 
پس از رفع تمامی موانع و با برنامه ای که 
دیگر منحصر به فرد و نوآورانه شده بود و 
اجرای دقیق و منظم آن حین عملیات ، 
و همچنین یاری خدا و پشتیبانی مدیران 
و کلیه گروه های وابسته اعم از پشتیبانی 
عملیاتی کیش، و تهران، مهندسی ،زمین 
شناسی ، حفاری انحرافی ، گل شناسی، 
نمودارگیــری گل ، نیروهــای عملیاتی 
بالخــص جناب آقای مهنــدس فراهانی 
مدیریت عملیات که حمایت ها و مشاوره 
های ایشان راهگشای ما بود و همچنین 
جناب آقای مهندس تقدســی ریاســت 
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پایگاه کیش و مهنــدس زیاری مدیریت 
شــرکت که حمایت های ایشــان باعث 
ایجاد اعتماد به نفس و انگیزه صد چندان 

در ما شد تشکر می کنم.

پروژه توســط  \ این  از  میزان  چه 
متخصصان ایرانی انجام گرفت؟

باید اعالم کنم که شــرکت پترو گوهر 
فراساحل کیش تنها شرکت ایرانی است 
که دارای دو دســتگاه مالکیتی پیشرفته 
 Super Jack Up حفــاری از نــوع
Rig می باشد که در نوع خود در خلیج 
فارس بــی نظیر هســتند و همان گونه 
که عرض کردم هــر دو دکل در مالکیت 
شرکت بوده و توسط نیروهای متخصص 
و توانمند شــرکت مدیریت و کنترل می 
شــوند. الزم به توضیح است که شرکت 
پترو گوهر فراساحل کیش یکی از شرکت 
های زیر مجموعه سپانیر و زیر نظر قرارگاه 

سازندگی خاتم االنبیا)ص( می باشد.

در  \ موجود  تجهیزات  شما  نظر  به 
کشور پاســخگوی نیاز صنعت نفت 
و گاز کشور هســتند یا هم چنان با 

کمبود هایی مواجه هستیم ؟
بی تردید صنعت نفت و گاز بزرگ ترین 
ضربــات را از جهت تحریم های تحمیلی 
به خود دیده اســت،یعنی شما بیشترین 
نمود و اثر را در این صنعت خواهید دید و 
دلیل آن هم انحصاری بودن تکنولوژی در 
این صنعت است زیرا اکثر تجهیزات مورد 
استفاده در این صنعت در انحصار شرکت 
های اروپایی و آمریکایی می باشد و حتی 
غول های صنعت آســیا همچون چین و 
ژاپن نیز نتوانسته اند آن چنان که باید در 

این صنعت خودنمایی کنند.
گرچه در چند سال گذشته و به دلیل 
اعمــال تحریم ها ، سیاســت های کالن 
نظام به ســمت خود کفایــی در صنایع 
اســتوار بود و در نتیجه صنعت نفت نیز 
پیشرفت های خوبی در این زمینه و تولید 
قسمتی از این تجهیزات در داخل صورت 
گرفت ولی هنوز هم تا رســیدن به نقطه 
ی خود کفایی نســبی در این صنعت راه 

زیادی باقی مانده است.

و  \ رابطه صنعت  در حال جاضــر 
دانشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

من فکر می کنم در حال حاضر رابطه 
دانشــگاه ها و صنعت فقط محدود شده 
اســت به دوره های کارآمــوزی اجباری 
دانشــجویان و نهایتا معــدود پروژه های 
دانشجویی که آن هم با سختی و با روابط 
امکان صنعتی شــدن پیدا می کنند که 
اکثر آن ها هم فقط در حد اسم و عنوان 
بوده و توجه کافی به آن ها نمی شــود.

جای آن اســت که این ارتباطات قوی تر 
باشــد تا حاصل آن ورود علم به صنعت 
و همچینین ورود صنعت به دانشــگاه ها 

شود.
فکــر می کنم در این مورد خوب عمل 
نکرده ایم و جای کار بســیار هست. برای 
نمونه بنده معتقدم کــه به جای احداث 
دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاه ها می 
بایســت به دنبال احداث دفاتر ارتباط با 
دانشگاه توســط شرکت های صنعتی در 
دانشگاه ها باشیم، دفاتری که می توانند 
ارتباط قوی تری بین دانشگاه ها و محیط 
هــای صنعتــی ایجاد کننــد و با جذب 
سرمایه های انسانی نخبه و عالقه مند در 
دانشــگاه ها انگیزه ی بیشتری را در بین 
دانشجویان و اساتید برای ارتباط و حضور 

در صنایع ایجاد کنند.

دروسی که در حال حاضر در دانشگاه ها  \
تدریس می شــود چه میزان به افراد در فاز 

عملیاتی واجرایی کمک می کند؟
مطمئنا تســلط به مســائل تئوری در 
تمامی علوم و صنایع پیشــنیاز انجام هر 
کار عملی است و بر کسی پوشیده نیست 
که برای موفقیت در هر عرصه ای نیاز به 
آشنایی و یادگیری مفاهیم پایه و تئوری 
نیاز اســت اما این به معنی عدم توجه به 
یادگیری ها و آموزش های فنی و عملی 

نیست.
بنــده معتقدم که توجــه بیش از حد 
به مســائل تئوری،محاســباتی و نظری 
در رشــته های مختلف فنی و مهندسی 
باعث شــده تا دانشجویان توجه کافی به 

یادگیری های فنی از خود نشان ندهند.

باید اعالم کنم که شرکت 
پترو گوهر فراساحل 

کیش تنها شرکت ایرانی 
است که دارای دو 

دستگاه مالکیتی پیشرفته 
 Super حفاری از نوع

Jack Up Rig می باشد 
که در نوع خود در خلیج 

فارس بی نظیر هستند 
و همان گونه که عرض 

کردم هر دو دکل در 
مالکیت شرکت بوده و 

توسط نیروهای متخصص 
و توانمند شرکت مدیریت 

و کنترل می شوند. الزم 
به توضیح است که شرکت 

پترو گوهر فراساحل 
کیش یکی از شرکت های 
زیر مجموعه سپانیر و زیر 

نظر قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا)ص( می 

باشد.
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گواه این مطلــب اختصاص واحد های 
کم و ناچیز به آزمایشــگاه ها،کارگاه ها، 
کارآموزی ها و اختصاص واحدهای درسی 
بســیار زیاد به دروس نظری دردانشگاه 

هاست.
در چنین شرایطی شما نمی توانید به 
دانشجویان خورده بگیرید که چرا توجهی 
را که به یک در نظری ســه یا چهار واحد 
دارد، به یک آزمایشــگاه یــا کارگاه تک 

واحدی ندارد.
ایــن امر حتی در رشــته های خاصی 
چون مهندســی نفت که بازه ای بســیار 
تخصصی را شــامل می شــود و مسیر و 
آینده ی شــغلی کلیه دانشجویان و فارغ 
التحصیالنش از قبل مشخص می شود نیز 

مورد توجه قرار نمی گیرد.
به نظر بنده دلیل این امر را در دو مورد 

می توان جستجو کرد:
اســاتید  قــدرت  و  تســلط   -1
دانشــگاهی اکثرا بــر روی دروس نظری 
اســتوار اســت و متاســفانه کم هستند 
اســاتیدی که به صــورت متخصصانه با 
تجهیزات و وسائل موجود در صنعت نفت 

و بالخص حفاری آشنایی دارند.
از طرفی اکثر دانشگاه ها توان   -2
مالــی و قدرت برنامه ریــزی کافی برای 
فراهم آوردن بستر الزم جهت این کار را 
در دانشگاه ندارند.در نتیجه باید گفت با 
توجه به این که تسلط به مباحث نظری 
نیاز مبرم هر دانشــجو در آینده و محیط 
کاری است، ولی به تنهایی جهت موفقیت 
وی در عرصه عملی صنعت کافی نیست.

حتی در دانشــگاه هایی چون دانشگاه 
نفت کــه به دلیــل امکانات و شــرایط 
خاصش ، امکان ایجاد دوره های کارورزی 
و عملی درشــرکت های مختلف وزارت 
نفت را دارا است،اما این اشتیاق در میان 

مدیران مربوط به آن دیده نمی شود.

به نظر شما آیا اختصاص دادن تنها  \
دانشجویان  برای  کارآموزی  واحد   2

این رشته کفایت می کند؟
پیشنهاد بنده این است که در صورت 
امکان با فرض چهارسال برای یک دوره ی 
کارشناسی فنی و مهندسی ، می بایست 
سه ســال را صرف دروس نظری کرده و 
یک سال باقی مانده را با ایجاد یک برنامه 
ریزی پایه ای و استفاده از توان آموزشی 
شرکت های مطرح صنعتی، به صورت یک 
دوره ی جامع کارورزی برگزار کرد و بی 
تردید اختصاص تنها دو واحد کارآموزی 
برای رشــته های فنی و مهندسی بسیار 

ناچیز و ناکافی به نظر می رسد.

فــارغ التحصیالن چــه اندازه و  \
چگونه می توانند به جذب شدن در 

صنعت امیدوار باشند؟
می دانــم یکــی از بزرگترین دغدغه 
های دانشــجویان و فارغ التحصیل های 
آن کار اســت، واقعیت این است که اگر 
ارتباط دانشگاه ها با صنایع بهتر بود شاید 
اکنون شــاهد این نرخ باالی بیکاری در 
قشــر تحصیل کرده نبودیم. به نظر بنده 
تنها راه جذب شــدن در صنعت، افزایش 
مهارت های علمی ، فنی و شخصی افراد 
و تالش و پشــتکار و پیگیری در شرکت 
های دولتــی و خصوصی فعــال در این 

عرصه است.
مــن ندیده ام که کســی به ســختی 
پیگیری در شرکت های مختلف باشد و به 
این هدف دست نیابد.تنها توصیه من به 
جویندگان کار خصوصا فارغ التحصیالن 
رشته نفت این است که هیچ گاه در مورد 
نوع و رشــته شــغلی خود سخت گیرانه 
برخورد نکنند زیــرا امکان تغییر گرایش 
های مختلف در صنعت نفت بسیار آسان 

است.

در صورت امکان 
با فرض چهارسال 
برای یک دوره ی 
کارشناسی فنی و 

مهندسی ، می بایست 
سه سال را صرف 

دروس نظری کرده 
و یک سال باقی 

مانده را با ایجاد یک 
برنامه ریزی پایه ای 

و استفاده از توان 
آموزشی شرکت 

های مطرح صنعتی، 
به صورت یک دوره 
ی جامع کارورزی 

برگزار کرد و بی 
تردید اختصاص تنها 
دو واحد کارآموزی 

برای رشته های فنی و 
مهندسی بسیار ناچیز 
و ناکافی به نظر می 

رسد.
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 ( آمریــکا  خــام  نفــت  انســتیتوی 
 American petroleum lnstitue
( کــه به طور اختصار آن را API می 
نامند تنها انجمن حرفه ای است که تمام 
مسائل مربوط به صنعت نفت وگاز طبیعی 
آمریکا را درســطح ملی مورد بررسی قرار 
مــی دهد.ایــن انجمــن دارای چهارصد 
عضواست که این اعضا از افراد غیر سیاسی 
تشکیل شده اند. و از کمپانی های کوچک 
و بزرگ انتخاب می شــوند.) این افراد از 
بخش های مختلــف صنعت انتخاب می 
شــوند ( افراد انتخابی کسانی اند که جزء 
تولید کننــدگان ،اپراتورهای خطوط لوله 
کشی و..می باشــند. این افراد وظیفه ی 
ســرویس دهی ومهیا نمودن بخش های 

مختلف این صنعت را برعهده دارند.
اگــر چه ایــن ارگان در ابتدا برای رفع 
تأســیس  آمریکا  نیازهای صنایع داخلی 
شد ولی درسال های اخیر گستره ی کار 
این سازمان به صورت بین المللی درآمده 
است. امروزه انستیتو ی نفت خام آمریکا 
به خاطر برنامه هایش درسرتاســر جهان 
معروف شده اســت .این برنامه ها شامل 

موارد زیر می شود :

1- تعیین خط مشی کلی
انســتیتوی نفت خام آمریــکا در مورد 
صنعت گاز طبیعی ونفت صحبت می کند.

این سازمان با دولت مرکزی ایاالت متحده 
ی آمریکا، شــعب برنامه ریزی و رسانه ها 
صحبت می کند.همچنین این سازمان با 
آژانس های نظم دهنده همکاری می کند. 
و اقدامات قانونی در زمینه ی این صنعت 
را اتخــاذ مــی کند.این ســازمان در این 
زمینه با انجمن هــای دیگر نیز همکاری 
ومشــارکت دارد.با همکاری این سازمان 

با دیگر ســازمان ها، شرایط مناسب برای 
رســیدن به اهداف اصلی ایجاد می گردد.
خط مشــی کلی کار در زمینه ی صنعت 
نفت وگاز طبیعی بواسطه ی همین کارها 

تعیین می گردد.

2- ارائه تحقیقات وآمار
تحقیقــات تحت حمایت انســتیتوی 
نفت خام آمریــکا از آنالیزهای اقتصادی 
 tociclogical ( تا آزمون های مخرب
testing( گســترش یافته اســت. این 
ســازمان داده های آمــاری در زمینه ی 
جنبه های مختلف عملیات های صنعتی 
آمریکا را گردآوری ، نگهداری وانتشار می 
دهد.این کارها شامل مهیا نمودن اطالعات 
مربــوط به محصــوالت متنــوع،واردات 
وصادرات، عملیات سوراخ کاری وقسمت 
هــای احداث چــاه اســت.این اطالعات 
شــاخص های بموقعــی را مهیا می کند 
که براســاس آن تمایالت صنعت شناخته 
می شود. بولتن)بیانیه(هفتگی این انستیتو 

شناخته ترین نشریه ای است که به طور 
گسترده بوسیله ی رسانه ها گزارش داده 

می شود.

3- ارائه ی استانداردها
برای بیش از 7۵ سال، انستیتوی نفت 
خام آمریکا باعث توســعه ی صنعت نفت 
و وســایل پتروشیمی و اســتانداردهای 
عملیاتی شــده است. این انستیتیو دانش 
صنعتی گســتره ی وســیعی از وســایل 
از ســرمته ی حفاری گرفته تا وســایل 
محافظــت کننــده ی محیط زیســت و 
وسایل مربوط به مهندسی مطالعه ی صدا 
وعملیات های نجات وتمرینات عملیاتی را 
ارائه می کند.همچنین در مورد وسایل و 

مواد قابل تعویض نیز صحبت می کند.

انستیتوی نفت خام آمریکا دارای بیش 
از پانصد استاندارد و دستورات توصیه ای 
است که بســیاری از آنها درقوانین فدرال 

API انستیتوی نفت خام آمریکا
)American petroleum lnstitue ( نگاهی به انستیتوی نفت خام آمریکا

y   حسین خان بابایی دانشجوی مهندسی نفت - اکتشاف
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وایالتی ایاالت متحده ی آمریکا آورده شده است 
.البته این استانداردها به طور روز افزون بوسیله ی 
 International(سازمان بین المللی استاندارد
 Organization for Standardization
( نیــز مورد تأیید قرار می گیرد. ) ســازمان بین 
المللی استاندارد یک فدراسیون جهانی با بیش از 

صد گروه استاندارد است. (

4- ارائه گواهینامه
صنعت گاز طبیعی و نفت خام همواره به وسایل 
تولید، پاالیش وتقسیم محصوالتش نیازدارد. این 
وســایل در برخی موارد بسیار پیشرفته هستند و 
به مــا کمک می کنند تا منابع نفتی ویا گازی را 
کشــف کنیم یا بتوانیم با استفاده از آنها به نحوه 
ای کارکنیم که محیط زیست کمتر آسیب ببیند.

برنامه ی مونوگرام انستیتوی نفت خام آمریکا 
) API Monogram program ( بر روی 
وسایل و ادوات مصرفی درصنعت نفت وگاز مانند 
وسایل پاالیش ، وســایل حفاری و...نظارت دارد 
. و با این نظارت ســعی در کارکرد درســت این 
وسایل دارد. انستیتوی نفت خام آمریکا همچنین 
استاندارهای محیط زیستی را نیز تدوین می کند. 
و سیستم های مدیریت سالمت و ایمنی را مهیا 
وتدوین می کنــد.در واقع APIQR وظیفه این 
 ) APIQR ( کار را برعهده دارد.این ســرویس
به وسیله ی ANAB ) هیئت اعتبار گزاری ملی 
ASQ- ANSI ( تصدیق شــده اســت ودارای 
 ISO14001 9001 و ISO گواهینامه هــای

است .
انستیتوی نفت خام آمریکا همچنین صالحیت 
بازرسان صنعت نفت و گاز را نیز بررسی وتأیید می 
کند و برکارآنها نظارت نیز می کند. این سازمان 
بررســی می کند که آیا معیارهــای یک بازرس 
براساس معیارهای صحیح تدوین شده است یا نه؟ 
این سرویس ارائه شده بوسیله ی انستیتوی نفت 
خام آمریکا به نام برنامه ی تأییدیه ی اشخاص ) 
 Individual certification programs
( معروف اســت .این ســازمان بواسطه ی برنامه 
هــای اجرائی در زمینه ی گواهی دادن ،محیطی 
فراهم کرده است تا بر روی مسائلی ازجمله مواد 
و وســایل مورد اســتفاده در بخش های حساس 

نظارت کاربردی و دقیقی انجام شود.

انســتیتوی نفت خام آمریکا با برگزاری برنامه 
 Training provider  ( آموزشــی  هــای 
مباحــث   )  certification programs
مربوط به صنعت نفت و گاز را آموزش می دهد و 
از همه مهمتر این اســت که این سازمان مباحث 
عملــی وکاربردی را بیان می کند و کســانی که 
در این دوره های آموزشــی شرکت کنند مباحث 

صنعتی مورد نیاز را بدست می آورند.
برای کمک به بهبود ایمنی درصنعت نفت وگاز 
،انستیتوی نفت خام آمریکا یک راه برای شرکت 
های صاحب قرارداد نفتی است که تا بتوانند این 
اطمینان را بدســت آورند که پیمانکاران شان به 
خوبی آموزش دیده اند و دارای مهارت های الزمه 
 API Work ( هســتند. ســرویس ایمنی کار
safe TM ( سرویسی است که کار پیمانکاران 

نفتی را تأیید می کند.
برای کسانی که در زمینه ی نفت و گاز فعالیت 
دارنــد، انســتیتوی نفت خام آمریــکا همچنین 
سرویســی ارائه کرده که بتوانند بواســطه ی آن 
گواهی و لیسانســی در زمینه ی مهندسی نفت 
 EOLCS ) دریافــت کنند. ایــن ســرویس
 Engine oil licensing certification
system ( نام دارد. مدرک لیسانســی که این 
سرویس ارائه می کند جنبه ی داوطلبانه داشته 
وبه عنوان یک گواهی معتبر برای کسانی که می 
خواهنــد دربخش های خاصی کارکنند، بکار می 

آید.

5- ارائه خدمات آموزشی
انســتیتوی نفت خام آمریکا سمینارها، کارگاه 
ها ، ســمپوزیوم هــا وکنفرانس هایــی درمورد 
خط مشــی عمومی صنعت نفت برگزار می کند.
این مرکز در دانشــگاه خود کار با وســایل ومواد 
مختلف را آموزش می دهد و بواســطه ی همین 
مسئله افراد شاغل درصنعت نفت وگاز می تواند 
از اســتانداردهای وســایل واین صنعت استفاده 
کنند.ضمنــاً برای بهبود وضعیت آموزشــی این 
مرکز،همکاری های گسترده ای بین این سازمان 

و ارگان های آموزشی مرتبط وجود دارد.

بیشعوری!
معضل بیشعوری در ادارات

همه ی کسانی که در ادارات کار می 
کنند بی شــعور نیستند، هر چند که 

همگی در معرض ابتال قرار دارند.
اغلب به یک دوره کارآموزی سخت 
و طوالنی - که خدمت نظام وظیفه نام 
دارد - نیاز هست تا افراد برای نشستن 

پشت میز و کاغذ بازی آماده شوند.

تلون مزاج  معموال بدون پاداش نمی 
ماند.هر چقــدر قوانین انعطاف ناپذیر 
تر باشــند، کارکردن برای بیشعور ها 
کسالت بارتر و خســته کننده تر می 

شود.

زمان،ازرشــمندترین ســالح های 
بیشعورهای پشت میز نشین است. آن 
هــا مقدار فراوانی از این ســالح را در 

اختیار دارند و شما هیچ. 
اگــر درخواســتی بدهید،اعالم می 
شــود که دوهفته قبل آخرین مهلت 
برای تســلیم آن بوده است،اگر برای 
صدور جــواز کســب بخواهید تقاضا 
بدهیــد، متوجه می شــوید که فقط 
ساعات 6 تا 7 روزهای پنج شنبه برای 

این کار در نظر گرفته شده است.
اگر قبل از شــروع پروژه ای احتیاج 
به اخذ موافقت نامه ای داشته باشید 
قطعا باید صبر ایوب هم داشته باشید.

همه ی این ها جزو "مراحل اداری" 
محسوب می شوند. بیشعور های اداری 
در کشف شیوه های جدید کاغذ بازی 
و به تاخیر انداختن کارها قوه ی ابتکار 

شگفت انگیزی دارند.

فصل 11 کتاب بیشعوری اثر خاویر 
کرمنت - ترجمه محمود فرجامی

- نســخه الکترونیکی کتاب با اجازه ناشــر،در 
پایگاه اینترنتی نشریه قابل دریافت است. 
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همه چیزدرباره بویلرها
y محمد مهدی صباغیان دانشجوی مهندسی نفت - بهره برداری

بشر از قرن ها پیش به قدرت بخار پي 
بــرده بود ولي اســتفاده صنعتي از دیگ 
هاي بخار از ســال 1712 میالدي توسط 
)ساوري و نیوکامن( با ساخت اولین دیگ 
بخار با پوشــش سربي یا چوبي و با فشار 
کمي باالتر از فشار اتمسفر آغاز گردید. در 
ســال 172۵ میالدي ) هیستک بویلر( با 
صفحات فوالد پرچ شده و با فشار نسبي  

مورد استفاده قرار گرفت.
 

1- شماي برش خورده از بویلر
با گذشــت زمان مشــخص گردید که 
تنها شکل عملي استفاده از دیگ بخاري 
مدور ســاختن آن هاســت که در سال 
179۵ با به وجود آمدن صفحات نوردي 
دیگ بخار به صورت مدور ســاخته شد. 
از ســال 1873 دیگ هاي بخار بصورت 
لولــه آبــي )Water Tube( طراحي 
گردید)شکل-1(. در لوله هاي مایل این 
نوع دیگ آب جریان پیدا کرده و توســط 
جداره لوله ها حرارت جذب مي شــود. با 

توجه به افزایش سطحي انتقال حرارت به 
بهترین وجه صورت مي گیرد.

با افزودن اجزایي چون سوپر هیتر، دي 
هیتر، اکونومایــزر و گرمکنهاي هوا و ... ، 
صورت اولیه دیگ هاي بخار به تدریج به 
صورت بویلرهاي با ظرفیت بیشتر امروزي 
تبدیل شد.سیر پیشرفت و تکامل بویلر به 

صورت زیر بوده است:
1- افزایش درجه حرارت

2- افزایش فشار
3- افزایش تناژ بخار خروجي از بویلر

4- افزایش راندمان 
۵- سهولت کنترل

6-کاهــش هزینه هاي ســاخت، بهره 
برداري و تعمیرات

7-افزایش طول عمر بویلر

انواع بویلر:
وظیفــه بویلر تبدیل مایــع )آب( زیر 
اشــباع به بخار فوق اشباع مي باشد، ولي 
در صنعت به کلیه وســایل تولید بخار از 

مرحله مایع اشــباع تا بخار سوپر هیت، 
بویلر گفته مي شود.

بویلرها به واحدهاي تولید بخار جهت 
مصارف همگاني، برق و مصارف صنعتي 
تقسیم مي شوندکه بسته به نوع طراحي، 
مي توانند سوخت هسته اي، ذغال سنگ، 
نفت کوره)مازوت( نفت گاز و گاز طبیعي 

مصرف کنند.
بویلرها بر اســاس پارامترهاي مختلف 
تقســیم بندي مي شــوند که بطور کلي 

عبارت اند از:

بویلرها با سوخت هسته اي)راکتور(
استفاده از سوخت هسته اي براي تولید 
بخار فاقد عواقب نامطلوب سوخت فسیلي 
مي باشــد، ولي نیروگاه هاي هســته اي 
مقداري پرتــو رادیو اکتیو در محیط آزاد 
مــي کنند که با این حــال این امر قابل 
کنترل بوده و براي کارکرد عادي نیروگاه 
هاي هســته اي، مقدار این مواد بســیار 
پایینتر از حدي اســت که براي انسان و 

ش خورده از بویلر
1- شماي بر
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محیط زیان آور باشد. عالوه بر این نفت و 
گاز را مي توان براي تولید مواد پتروشیمي 
و بسیاري از فراورده هاي صنعتي دیگر به 
کار برد و نباید این ماده را تنها به عنوان 
سوخت مصرف کرد. نیروگاه هاي هسته 
اي از راندمان باالیي بــراي تولید انرژي 
حرارتــي برخوردارند. انرژي که مي توان 
براي تولید برق از آن اســتفاده کرد. در 
تاسسیســات نیروگاه هاي هسته اي، یک 
سیال ثانویه بین راکتور و بویلر جریان مي 
یابد و در بویلر، حرارت از سیال ثانویه به 
آب منتقل مي شــود. بخار حاصل نیز در 
یک سیکل بخار معمولي جریان مي یابد.

بویلرهاي نیروگاه هاي هســته اي در 
انــواع مختلف طراحي مي گردند که مهم 
تریــن آن هــا راکتور آب ســبک تحت 
 Boiling-جوشــان آب  فشــار)راکتور 
Water Reactor ( و راکتــور با آب 

سنگین مي باشد.

بویلرها با سوخت فسیلي:
در تمام بویلرهاي صنعتي از ســوخت 
فسیلي استفاده مي شود. همچنین اکثر 
برق تولیدي در نیروگاه هاي کشــورمان 
از سوخت فسیلي به خصوص مواد نفتي 

حاصل مي گردد.
استفاده از سوخت فسیلي براي تولید 
برق، گازکربنیــک زیادي تولید مي کند. 
دلیل این امر آن است که مقدار گرمایي 
که از سوختن سوخت فسیلي حاصل مي 
شود، بیش از ســه برابر انرژي الکتریکي 
تولیدي اســت. مقــدار گازکربنیکي که 
از نیروگاه هاي فســیلي آزاد مي شــود 
متناسب با مقدار گرمایي است که در اثر 
احتراق حاصل مي شــود. بنابر این تولید 
برق در نیروگاه هاي با ســوخت فسیلي 
یکي از منابعي است که سبب تولید مي 

شود.
بــا توجه بــه تاثیرات منفي ســوخت 
فســیلي در زندگي بشر و محیط زیستي 
الزم است به هر وسیله ممکن در کاهش 
استفاده ازآن براي تولید برق اقدام شود. 

انواع بویلرهاي فسیلي عبارت اند از:

1-بویلرهاي مخزني:
این نــوع بویلرها شــامل یک مخزن 
سربسته مي باشند که انتقال حرارت در 
خــارج از آن ها صــورت گرفته و آب در 
داخــل مخزن به بخار تبدیل مي شــود. 
راندمان بویلرهاي مخزني بسیار کم بوده 
و در حدود 30% است و فقط در مصارف 
صنعتي با میزان بخار کم اســتفاده مي 

شوند.

 Fire(2-بویلرها با لوله هاي آتش
 :)tube

در این نوع بویلرها اطراف لوله ها از آب 
پوشــانیده شده است و گازهاي حاصل از 
احتراق از داخل لوله ها عبور کرده و انتقال 
حرارت مابین آب و محصوالت انجام مي 
گیرد. محفظه احتراق)کوره( مي تواند در 
داخل یا در خارج بویلر قرار گیرد. راندمان 
بویلرهاي Fire Tube حدود 70% مي 
باشد که جهت تولید بخار در واحدهایي 
با ظرفیت و فشار کم بکار برده مي شود.

3-بویلرهــا بــا لوله هــاي آب 
:)Water Tube Boiler(جداري

در انواع مختلف این نوع بویلرها، انتقال 
حرارت بر اثــر برخورد گازهاي حاصل از 
احتراق با سطح خارجي لوله هاي محتوي 
آب و بخــار بــه روش هاي تشعشــعي، 
جابجایي و هدایت صورت مي گیرد.مزیت 
آنها نســبت به بویلرهاي فایرتیوب، کم 
بودن قطر لوله هاي آب و بخار مي باشد 
که باعث مي شــود تنش هــاي حرارتي 

اســتفاده از سوخت فسیلي براي 
تولید برق، گازکربنیک زیادي تولید 
مي کند. دلیل این امر آن اســت 
که مقدار گرمایي که از ســوختن 
سوخت فســیلي حاصل مي شود، 
بیش از سه برابر انرژي الکتریکي 

تولیدي است.

کمتري به ســطح لوله ها وارد شده و در 
نتیجه مي توان این بویلرها را براي فشارها 
و ظرفیت هاي باال مورد استفاده قرار داد. 
راندمان این نوع بویلرها در حدود 8۵ الي 

9۵ درصد مي باشد.

 
2- بویلر با لوله هاي آب جداري

یک بویلر از نوع دیواره آبي شامل یک 
اتاق احتراق همراه لوله هاي آب، هدرها و 
درامهاي بخار و آب مي باشد. عالوه بر این 
اجزاء داراي ســوپر هیترها, گرمکن هاي 
هوا، اکونومایزر و نگهدارنده ها مي باشــد 
که همه این ها اجزاء بویلر را تشکیل مي 

دهد.
در این نــوع بویلر ها معمــوال از لوله 
هاي عمــودي داراي فین بصورت دیواره 
یکپارچه استفاده مي شود. ساختمان این 
دیواره ها از یک ســري لوله هاي عمودي 
تشکیل شده است که توسط جوش دادن 
یک نوار فلــزي به نام Fin به هم متصل 
شــده اند و دیواره اي پیوسته ایجاد مي 
کننــد. لوله هاي دیواره آبي از آنجایي که 
تحت تاثیر شار حرارتي بسیار باالیي قرار 
دارند و از نوســانات فشار و درجه حرارت 
،بخصوص هنگام راه اندازي از حالت سرد 
برخوردار مي باشند، نیاز به طراحي دقیق 
دارند. معموال لولــه هاي آبي در محفظه 
احتراق بطــور عمودي قــرار مي گیرند. 
ایــن لوله ها در باال و پاییــن روي هدرها 
)Header( به قســمت هایــي به نام 
Stub که توم با هدر ساخته شده و یا در 
عمل به آن جوش داده مي شــوند، وصل 
شــده اند. وجود هدر ها در بویلر از تعداد 
 )Drum(لوله هایي که مستقیما به درام
وصل مي شــوند، مي کاهد. توزیع دما در 
لوله هاي دیوار آبي به عواملي نظیر ضریب 
انتقــال حرارت جابجایــي در داخل لوله 
ها، مقدار شــار حرارتي در داخل محفظه 
احتــراق، ضریب هدایت حرارتي و ابعاد و 
ساختار هندسي لوله و فین بستگي دارد. 
وجود فین باعث توزیع نســبي یکنواخت 
شــار حرارتي در جــداره داخلي لوله مي 
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گــردد و افــت حرارتي بویلــر را کاهش 
مي دهد. همچنین فین ها ســطح تبادل 
حرارت را افزایش داده سبب تبادل بیشتر 

حرارت مي شوند.
3-1: بویلرهاي یکبار گذر)فوق بحراني(

:)Once Through Boiler(
بویلر هاي بدون درام که داراي فشــار 

فــوق بحراني مي باشــند بــه بویلرهاي 
بنســون معروف اند. در این نــوع بویلر 
طراحي مجموعــه محوطه احتراق و لوله 
هاي دیواره اي به نحوي اســت که کلیه 
آب تغذیــه کننده موجــود در لوله هاي 
دیــواره اي پس از طي محوطه احتراق و 
لوله هاي دیواره اي به بخار تبدیل شده و 
مستقیما به سمت سوپرهیترها هدایت مي 
گردند ،لذا این بویلرها بدون درام هستند. 
از آن جایي که بویلرهاي بنســون داراي 
فشار باالیي هستند، تکنولوژي پیشرفته 
اي براي ســاخت آن ها مورد نیاز است، 
ولي به علت عدم وجود درام، وزن کمتري 
نسبت به بویلرهاي زیر فشار بحراني )درام 

دار( دارنــد. در بویلرهاي بنســون حجم 
مشخصي از آب تغذیه با یکبار گردش در 
بویلر باید به بخار تبدیل شود. به عبارت 
دیگر عدد سیرکوالسیون, یک مي باشد. 
ولي از آنجا که این بویلرها باالي فشــار 
بحراني کار مي کنند، براي افزایش طول 
لوله هــاي دیواره اي، بر خالف بویلرهاي 

درام دار لوله ها را بصورت مورب در روي 
دیواره ها طراحي مي کنند تا ارتفاع بویلر 
کاهش یابد.همچنین ضخامت لوله هاي 
دیواره اي به علت باال بودن فشــار، بیشتر 
از ضخامت لوله هــاي بویلرهاي درام دار 
اســت. در ابتداي راه انــدازي بویلرهاي 
بنسون براي جداسازي آب و بخار از هم از 
سیکلون استفاده مي کنند که با استفاده 
از خاصیت گریز از مرکز، آب و بخار را از 
هم جدا مي کند و در حالت کارکرد دائم 
بویلر, از مدار خارج مي گردند. همچنین 
به علت پایین بودن عدد سیرکوالســیون 
کنترل آنها نســبت به بویلرهاي درام دار 
دشــوارتر اســت و به دلیل نداشتن درام 

در شــرایط اضطراري ذخیره آب و بخار 
نخواهند داشت.

انــواع مختلف بویلرهــاي مورد 
استفاده در صنعت:

غیــر  گازي  1-هیترهــاي 
:)Indirect Heater(مستقیم

ازنوع fire tube مي باشند و یکي از 
موارد استفاده آنها گرم نمودن گاز طبیعي 

پس ازفشارشکن)گاز شهري( است.
 Direct( 2-هیترهاي گازي مستقیم

:)Heater
که به کوره پاالیشگاهي نیزمعروف بوده 
و از نوعWater Tubeهســتند.لوله ها 
بطور مســتقیم درمعرض شعله وحرارت 
هستند)تشعشع صورت مي گیرد( و بخش 
کویل گونه که درمعــرض انتقال حرارت 

جابجایي مي باشند.
3-بویلرهاي واکنش شیمیایي)راکتور(:

 Recovery( بویلر بازیــاب حرارتي
Boiler( واستوانه اي شکل مي باشند که 
در مجتمع هاي پتروشیمي مورداستفاده 
قرار مي گیرند و کویلهــاي حرارتي آنها 

بصورت مارپیچي در صفحه مي باشند.

ترکیبــي:  ســیکل  4-بویلرهــاي 
 Heat Recovery Steam(

 )Generator
این بویلرها از نوع بازیاب مي باشــند و 
جهت اســتفاده ازانرژي گازهاي خروجي 
نیــروگاه گازي)توربین گازي( اســتفاده 
میشــوند. نیروگاه سیکل ترکیبي در واقع 
ترکیبي است بین نیروگاه بخار و توربین 
گاز جهت افزایش راندمان کلي سیستم، 
در این نوع، بخش توربین گاز مي تواند از 
سیستم جدا شده و خود مستقل کار کند.

 

 Recovery(بازیافــت ۵-بویلرهاي 
:)Boiler

که در بخــش کوره هــاي ذوب مورد 
بویلرها  ایــن  میگیرند.  قــرار  اســتفاده 
فلزات درمســیر  درمجتمع هــاي ذوب 
مستقیم مدار ذوب نصب مي شوند وامکان 
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جدایش آنها از سیستم در حال کار وجود 
ندارد.

زبالــه  6-بویلرهــاي 
)Incinerator Boiler(:سوز

هدف اصلــي ازبین بــردن زباله هاي 
شــهري و خانگي مي باشد ضمن اینکه 
با این عمل برق نیز تولید میشــود. این 
بویلرهــا به تجهیــزات اضافي قبل و بعد 
از بویلر نیاز دارند)جهت انباشــت زباله و 

تخلیه خاکستر(.

 Coal(7-بویلرهاي ذغال سنگ سوز
:)Boiler

دراین بویلرها نیز به دلیل اســتفاده از 
ذغال سنگ به عنوان سوخت به تجهیزات 

جانبي قبل و پس از بویلر نیاز مي باشد.

هر بویلراز اجزاءگوناگوني تشکیل 
شده است که هرکدام جهت هدفي 
شــوند.  مي  دربویلرنصب  خــاص 
توجه  با  بویلر  مختلف  قســمتهاي 
به نوع کارکرد به چند دســته کلي 

تقسیم مي شوندکه عبارتند از:

 Pressure(فشــار تحت  اجزا 
 )Part

به تمام قســمت هایي که از داخل آن 
هــا آب یا بخار عبور مــي کند)مثل لوله 
ها و هدرها(و فشــار داخل آن ها نسبت 
به محیط اطراف بســیار بیشــتر اســت 
اجزاء تحت فشــار مي گوینــد. به طور 
کلي مســیر آب ازپمپ تغذیه آب بویلر 
)Boiler Feed Water( تا خروجي 
به   )Super Heater(ســوپرهیترها
اجزاء تحت فشــار معروفند که به ترتیب 

عبارتند از:
 Main Feed(لوله اصلي تغذیه آب

: )Water Pipe
انتقــال دهنــده آب از خروجي پمپ 
تغذیه بویلر تا هدر ورودي اکونومایزر مي 

باشند.
اکونومایــزر  ورودي  هــدر 
:)Economizer Inlet Header(

به طورکلي وظیفه هــر هدر توزیع یا 
جمع نمودن سیال)آب یا بخار(مي باشد.

الف( هــدر توزیع کننــده: اگر تعداد 
خروجي هاي هدرنســبت به ورودیهاي 
آن بیشترباشد، هدرتوزیع کننده است. به 

عبارتي هدر ورودي مي باشد.
ب ( هــدر جمع کننــده: اگــر تعداد 
ورودیهاي هدرنسبت به خروجي هاي آن 
بیشتر باشدهدر از نوع جمع کننده یا هدر 

خروجي مي باشد.
 

4- اجــزا تحت فشــار بویلر)بویلر نوع 
)SC

 Economizer(لوله هاي اکونومایزر
: )tube

هدف از ســاخت اکونومایــزر افزایش 
راندمان بویلر مي باشد. زیرا هرچه میزان 
جذب انرژي گرمایــي حاصل از گازهاي 
احتراق توسط آب بیشــتر باشد موجب 
مي شود که راندمان بویلر نیز افزایش یابد 
چرا که حداکثــر راندمان حرارتي چیزي 
جز حداکثر انتقال حرارت بین دو سیال 
سرد و گرم نیست. به عبارت دیگر وظیفه 
اکونومایــزر افزایش درجــه حرارت آب 
ورودي تا نزدیکي دمایاشباع )حدود کمتر 
از دماي اشــباع آب( مي باشد و موجب 
جلوگیري از کاهش دماي آب موجود در 
درام مي شود و نیز محل نصب آن درمحل 

خروجي گازهاي حاصل از احتراق است.
جهت انتقال حرارت بیشتر، به سطوح 
حرارتي زیادتري نیاز مي باشــد.لذا بدین 
علت اســت که لوله هــاي اکونومایزر را 

بصــورت فین دار مي ســازند)وجود فین 
دراطــراف لوله ســبب افزایش ســطوح 
حرارتي مي شوند(.وجود یا عدم وجود فین 
در اطراف لوله هاي اکونومایزر بستگي به 
نوع سوخت مصرفي بویلر دارد. اگر سوخت 
مصرفي از نوع سوخت سبک باشد )مانند 
گاز طبیعي(از لوله هاي فین دار استفاده 
میشــود زیرا افت فشار گازهاي حاصل از 

این نوع سوخت کم مي باشد. ولي 
اگرســوخت مصرفي از نوع ســنگین 

)ماننــد مازوت( باشــد از لوله هاي بدون 
فین در اکونومایزر اســتفاده مي شــود. 
بطور کلي اگر افت فشــار گازهاي حاصل 
از احتراق کم باشــد لوله هاي اکونومایزر 
فین دار هستند در غیر این صورت بدون 

فین هستند.
آرایش لوله هایاکونومایزر به دو صورت 

است:
)Iin Line( آرایش مربعي )a
)Stager( آرایش مثلثي )b

اکونومایــزر  خروجــي  هدرهــاي 
 Economizer Outlet(

:)Header
به عنوان جمع کننده آب از حلقه هاي 
اکونومایزر و هدایت آن به سمت درام بخار 

مي باشد.
بیــن خروجي  ارتباطي  لولــه هــاي 
 Economizer( اکونومایزر و درام بخار
 Outlet Pipe to Steam

:)Drum
آب راازخروجــي اکونومایزر تا ورودي 

درام بخار انتقال مي دهد.
 : )Steam Drum(درام بخار
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وظیفه درام جداســازي آب و بخار از 
یکدیگر مي باشــد. تجهیزاتي که توسط 
شرکت هاي مختلف براي جداسازي بخار 
بکار مي رود متفاوت بوده ولي اساس کار 
آن ها یکي اســت. در کلیه این تجهیزات 
مخلــوط آب و بخار وارد جداکننده آب و 
بخار )Separator( شــده و با حرکت 
چرخشي که به ســیال )آب و بخار(داده 
مي شــود بدلیل نیروي گریز از مرکز که 
ایجاد مي شــود و قطــرات آب به علت 
ســنگیني وزن از بخار جــدا مي گردند. 
سپس بخار پس از عبور از صفحات خشک 
کننده)Drier( آخرین قطرات آب خود 
را نیز از دســت داده و به سمت لوله هاي 
ســوپر هیتر هدایت مي شود و آب بدون 
ذرات بخار توسط لوله هاي پایین آورنده 
)Down Comer( به سمت لوله هاي 
دیوارهاي )Water Wall( هدایت مي 

شوند.
دومیــن وظیفه درام عمــل نمودن به 
عنوان یک مخزن و ذخیره اي براي بویلر 
است. درام مي تواند با ذخیره آب یا بخار 
در خود، در شــرایط بحراني بهره برداري 
از بویلر مقداري از نیازهاي آب یا بخار را 
تامین نمایید. در درام تقســیم یکنواخت 
آب ورودي از اکونومایــزر و تزریق بعضي 
از محلول هاي شــیمیایي به بویلر انجام 
مي گیرد.از آنجا که فشار داخل درام زیاد 
اســت لذا آن را به شکل استوانه اي که از 
قوانین مخازن تحت فشــار جدار ضخیم 

تبعیت مي کند، طراحي مي نمایند.
درام بخار از اجزاء مختلفي تشکیل شده 
 )Internal(است که به دو قسمت داخلي
و خارجي)External( تقسیم مي شوند.

ازآنجایي که شــرح وظایف هریک از اجزا 
درام بســیار گسترده اســت لذا فقط به 

اسامي اجزا اصلي آن اشاره مي شود:
و  آب  کننــده  1-جــدا 

)Separator(بخار
و  آب  کننــده  2-خشــک 

)Chevron Drier(بخار
)Drier(3-رطوبت گیر

 Internal(4-لولــه هــاي داخلــي
)Pipe

درام آب )Water Drum(یــا درام 
: )Lower Drum(پایین

قســمت  پایین تریــن  در  درام  ایــن 
بویلر قرار گرفته و به شــکل یک مخزن 
استوانه اي افقي مي باشــد و در حقیقت 
بصــورت یک هدر عمل مــي کند. پس 
از جدا شــدن آب و بخار دردرام، آب به 
 Down( ســمت لوله هاي پایین رونده
Comer( هدایــت شــده و وارد درام 

پایین مي گردد.وظیفه این درام تقســیم 
یکنواخت آب تغذیه به لوله هاي دیواره ها 

و Bank Tube مي باشد.
Bank Tube

دسته اي از لوله ها هستند که درام باال 
را به درام پایین وصل مي کنند به طوریکه 
 Down قســمتي از آن ها به صــورت
Comer و قســمتي از آن ها بصورت 

Riser عمل مي کنند.
لوله هــاي بدنه اصلي بویلــر )لوله هاي 

 )Water Wall Tubeدیواره اي
در بویلرهاي مدرن هر ســه نوع انتقال 
حــرارت جابجایــي، هدایت و تشعشــع 
صورت مي گیرد.که حاصل آن تبدیل آب 
به بخار در لوله هاي دیواره اي است.در این 
بویلرها معموال از لوله هاي عمودي بصورت 

به طورکلي وظیفه هر هدر توزیع یا 
جمع نمودن سیال)آب یا بخار(مي 
باشــد. الف( هدر توزیع کننده: اگر 
به  هدرنسبت  هاي  خروجي  تعداد 
ورودیهاي آن بیشترباشد، هدرتوزیع 
کننده است. به عبارتي هدر ورودي 
مي باشد.ب ( هدر جمع کننده: اگر 
تعــداد ورودیهاي هدرنســبت به 
خروجي هاي آن بیشتر باشدهدر از 
نوع جمع کننده یا هدر خروجي مي 

باشد.

دیوار یکپارچه استفاده مي شود. آب درون 
لوله ها با جذب انرژي حرارتي، عمل خنک 
کاري دیواره ها را نیز انجام مي دهند. بین 
لوله هــاي دیواره  اي یک نوع نوار فلزي که 
به فین موسوم است، قرار داده شده است. 
این فین ها رابط بین لوله ها بوده که عالوه 
لوله هاي  بر یکپارچه ســاختن دیواره ها، 
بکار رفته در آن، خود داراي فین بوده و با 
کنار هم قرار دادن دیواره یکپارچه بوجود 

مي آید.
نحوه ســاختمان دیواره آبي بستگي به 
احتراق، شــرایط بخار و اندازه بویلر دارد. 
واتروال  لوله هــاي  قــرار گرفتن  ترکیب 

دربویلرهاي مختلف به شرح زیر است:
a( لوله هاي ســاده که در داخل بلوک 
 Boiling قرار گرفته اند و معموال به آن ها

Wall مي گویند.
b( لوله هاي ســاده که نزدیک هم قرار 
گرفته اند و بنام لوله هاي مماسي معروفند.

c( لوله هاي فین دار
نقش دیواره آبي درجذب حرارت مورد 
نیاز براي تولید بخار و مزایاي فراوان لوله 

و فین در این فرآیند، عبارتند از:
o توزیع متعادل شار حرارتي در امتداد 

سطح داخلي لوله ها
o وجــود ســطوح گســترده فین که 
باعث کاهش فلز لوله براي جذب حرارت 

مي شود.
o عدم نشــت محصــوالت احتراق به 
خارج از بویلر که عالوه بر کاهش آلودگي 
 I.D. محیط بویلر، باعث مي شــود که از

Fan با قدرت کمتري استفاده گردد.
o اســتحکام زیاددیواره ها و لوله ها، که 
باعث مي شــود در اثر تنش هاي حرارتي، 

دچار خمیدگي نشود.
o کاهش زمان نصب

o کاهش وزن دیواره هــا و راه اندازي 
ساده تر بویلر

o بــه دلیل عــدم تماس بیــن عایق 
کوره ها و محصوالت احتراق به عمر عایق 
ها افزوده شده، و جنس آن ها نیز ازلحاظ 
اقتصادي مناسب تر خواهد شد. عالوه بر 
هزینه، تعمیر و نگهداري نیزدر این زمینه 
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کاهش مي  یابد.
o لوله ها مي توانند به گونه اي طراحي 
شوند که سرعت سیال داخل آن با میزان 

انتقال حرارت متناسب باشد.
از معایب این نوع دیواره ها، گران بودن 
تولیــد آن ها، نیاز به تخصص زیاد جهت 
جوشــکاري و اتصــال لوله ها بــه فین و 
پرهزینه بودن تعمیرات و تعویض قسمت 

آسیب دیده دیوار مي باشد.
جریان  همــواره  دیواره اي  درلوله هاي 
آب در داخــل لوله از پاییــن بطرف باال 
مي باشد. و هرچه آب به طرف باال حرکت 
مي کند حرارت بیشــتري جذب نموده و 
در نتیجه بخار بیشــتري تولید مي گردد. 
 Natural( در بویلرهاي گردش طبیعي
بصورت  حرکت  ایــن   )Circulation
طبیعي و بواسطه اختالف دانسیته آب و 
مخلــوط آب و بخار در لوله پایین آورنده 
)Forced Circulation( با توجه به 
کم بودن اختالف دانسیته براي چرخش 
 Forced(آب از پمپهاي گردش اجباري
اســتفاده   )Circulation Pump

مي کنند.
الزم به ذکر است که تمام آب خروجي 
از لوله بــه بخار تبدیل نمي شــود بلکه 
درصدي از آن به بخار تبدیل مي شــود. 
این درصد بخار بستگي به عدد چرخش 
بویلــر   )Circulation Number(
دارد. به طوریکه هرچه عدد چرخش بویلر 
کمتر باشــد میزان درصد بخار خروجي 
از لوله هاي دیواره اي بیشــتر است. پس 

مي توان بیان کرد:

عدد چرخــش آب در بویلر=1/) درصد 
بخار خروجــي از لوله هــاي دیواره ها یا 

کیفیت بخار(
مثال وقتي که مي گوییم عدد چرخش 
یک بویلر 4 اســت یعني این که اگر یک 
کیلوگــرم آب در بویلر بــه بخار تبدیل 
شــود باید 4 بار در لوله هاي دیواره اي و 
Down Comer بــه حرکت درآید یا 
به عبارتي بــه ازاي هر بار چرخش %2۵ 

آن به بخار تبدیل مي شود.
بــراي بویلرهاي درام دار عدد چرخش 
از3 الي 10 مي باشد و در بویلرهاي بدون 

درام 1 مي باشد. با افزایش عدد چرخش 
حجم بویلر افزایش مي یابد، زیرا کیفیت 
بخار کم شــده و تعداد دفعات چرخش 
آب در بویلــر براي تبدیــل آب به بخار، 
بیشتر مي شود. همچنین با افزایش عدد 
بویلر  لوله هاي  چرخش احتمال سوختن 
کم مي گردد و بهره بــرداري مطمئن تر 

است.
:)Riser Pipe(لوله هاي باالبر

وظیفه آن ها بــه عنوان انتقال دهنده 
آب و بخــار از هدرهاي خروجي لوله هاي 
دیواره اي به درام مي باشــد. لذا مي توان 
گفــت Riser Pipe واســطه اي بین 
هدر دیواره ها ودرام بخار اســت. زیرا اگر 
لوله هاي دیواره اي به طور مستقیم به درام 
وصل شــوند به دلیل کثرت تعداد آنها، 
تعداد ســوراخ هاي ایجاد شــده در روي 
سطح درام بسیار زیاد مي شود که حاصل 
آن ســاخت درام با ضخامت بسیار زیاد 
مي شود. لذا براي جلوگیري ازاین پدیده، 
آب و بخار جــاري در لوله هاي دیواره اي، 
ابتــدا در هدرهاي خروجــي جمع آوري 
شده، سپس توسط چند لوله Riser که 
تعداد آن ها نسبت به لوله هاي دیواره اي 
بســیار کمتر است به سمت درام هدایت 

مي شود.
دهنــده  انتقــال  لوله هــاي 
 Saturated Steam(بخاراشــباع

: )Pipe
وظیفــه آن هــا انتقال بخــار از درام 
بخاري  مي باشد.  تاهدرورودي سوپرهیتر 
که بعد ازدرام مجددا حرارت داده مي شود 
بخار خشک نامیده مي شود که اصطالحا 

کیفیت آن ١00% است.
و  ثانویــه(  و  ســوپرهیتر)اولیه 
 Primary &( ســوپرهیتر:  دي 
 Secondary Super Heater

)and Desuperheater
بخارخروجــي از درام بــراي ایــن که 
انرژي بیشتري داشته باشد باید از حرارت 
باالتري برخوردار باشد که اصطالحا به آن 
بخار خشک یا سوپرهیت مي گویند. این 
عمل در داخل سوپرهیترها که از لوله هاي 
موازي تشکیل شده اند و در مسیرگازهاي 

داغ حاصل از احتراق قرار گرفته اند، انجام 
مي گیرد. این لوله هــا حرارت محصوالت 
احتــراق را بــه بخار درون خــود منتقل 

مي کنند.
بســته به نوع بویلرســوپرهیترها یک 
یا چنــد مرحلــه اي طراحي مي شــوند. 
ســوپرهیترها اکثرا باالي محفظه احتراق 
قرار دارند و این حرارت را بیشتربه صورت 
تشعشــع و مقداري به صــورت جابجایي 
دریافت مي کنند. یک قسمت دیگر بویلر 
در منطقه کنوکســیوني بویلــر قرار دارد 
که حــرارت به صورت جابه جایي به آنجا 
منتقل مي شود. بخار ابتدا وارد سوپرهیتر 
اولیه شــده و پس از خروج از آن توسط 
دي سوپرهیتر از نظر درجه حرارت کنترل 
شده، سپس وارد سوپرهیتر ثانویه شده به 
ســمت بیرون از بویلر هدایت مي شــود. 
لوله هاي ســوپر هیتر به صــورت افقي، 
آویزان و یا L شــکل طراحي مي گردند. 
توربین هائي که در درجه حرارت زیاد بخار 
کار مي کنند بي نهایت به تغییرات درجه 
حرارت سوپرهیترها حســاس هستند و 
تغییرات زیاد درجه حرارت ممکن اســت 
ســبب خرابي محور و پره هــاي توربین 
گردد. در ســوپرهیترهاي تشعشــعي در 
اثــر افزایش بار بویلــر درجه حرارت افت 
مي کند ولي در سوپرهیترهاي جابجائي 
برعکس مي باشــد زیرا جریــان گازهاي 
حاصل از احتراق به افزایش درجه حرارت 
باسرعت بیشتري نسبت به سرعت جریان 
بخار صورت مي گیرد. پس سیستم کنترل 
دماي بخار ســوپرهیت بایــد بتواند بین 
پایین ترین و باالترین مقداربار بویلر درجه 
حرارت الزم را ثابت نگه دارد. علت اینکه 
دي ســوپرهیتر دوجداره است براي این 
است که از رسیدن آب اشباع به دیواره هاي 
داغ لوله جلوگیري کندتا موجب شکسته 
شدن آن نشــود. در بویلر هائي که درجه 
حــرارت خروجي پایین اســت نیازي به 

سوپرهیتر نمي باشد. 
)Reheater(ري هیتر

انرژي بخار هنگام خروج از توربین فشار 
قوي بعلت انجام کار افــت پیدا مي کند. 
بــراي جلوگیــري از وجــود رطوبت در 
طبقات فشــار ضعیف توربین، باید انرژي 
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بخارهاي برگشــتي از توربین فشار قوي 
را باال برده، سپس به سمت توربین فشار 
متوســط هدایت نمود. این عمل توسط 
ري هیتــر انجام مي گیــرد. ري هیترها 
همانند ســوپرهیتر بــوده و از لوله هاي 
افقي و موازي تشکیل شده اند. این لوله ها 
در مســیر محصوالت احتراق قرار گرفته 
و حرارت گازهــاي داغ را به داخل خود 
منتقل مي کنند. وجود ري هیتر بستگي به 
ظرفیت بویلر و نوع طراحي نیروگاه دارد. 
در بویلرهاي با ظرفیت کم معموال از ري 
هیتر استفاده نمي کنند ولي در بویلرهاي 
با ظرفیت باالبراي افزایش راندمان حتما 
از ري هیتر اســتفاده مي شود.معموال ري 
هیتر بــه دو بخش اولیه و ثانویه و گاهي 
به چندین بخش تقسیم مي شود. اجزا ري 

هیتر عبارتند از:
1( لوله سرد بازیاب

2( هدر ورودي ري هیتر 
3( لوله هاي ري هیتر

4( هدر خروجي ري هیتر
۵( لوله هاي گرم بازگشتي

 Main(لوله اصلي انتقال دهنده بخار
:)Steam Pipe

بخار ســوپرهیت را از هــدر خروجي 
ســوپرهیت ثانویه به ســمت توربین یا 

مبدلهاي حرارتي هدایت مي کند.
 Steam Air(هــوا پیش گرمکــن 

:)Heater
هنگامیکه هواي محیط سرد مي شود، 
ذرات آب موجود در هوا در حین برخورد 
با پره هاي فن موجــب یخ زدن آب روي 
پره هاي فن مي شوند و این سبب سنگین 
شدن و شکستن پره هاي فن مي شود. لذا 
بــراي جلوگیري از این امر، هواي ورودي 
به کوره یک هیتر که از نوع بخاري است 

گرم مي شود.
:)Gas air heater(ژونگستروم

براي جلوگیــري از ورود هوا با درجه 
حرارت پایین به داخل کوره از ژونگستروم 
اســتفاده مي شــود و لذا از آن براي گرم 
کردن هــواي ورودي به کوره اســتفاده 
مي شــود و از آنجاییکه هر دو سیال گاز 
هســتند و راندمان آن نیز کم است آن را 
به صورت دوار مي سازند. بطوریکه نیمي 

از آن در قسمت سرد و نیمي دیگر آن در 
قســمت گرم )دود( قراردارد و با چرخش 
پره هاي سرد و گرم موجب انتقال حرارت 

مي شود. 
 

۵- پیش گرم کن هوا
 :)Furnace(کوره

کوره یا اتاق احتراق محفظه اي اســت 
که عمــل احتراق ســوخت در آن انجام 
مي گیرد و باعث مي شود تا انرژي حرارتي 
ایجاد شده توسط احتراق سوخت بصورت 
تشعشــع در فضاي کوره و یــا بصورت 
جابجایي در جریان گازهاي داغ و هدایت 
از طریق فلز لوله ها بــه آب تغذیه درون 
لوله ها انتقــال یابد. حاصــل این تبادل 
حرارت، جذب انرژي حرارتي توسط آب 

داخل لوله ها و تبدیل آن به بخار است.
:)Burners(مشعل ها

وظیفــه مشــعل هــا تبدیــل انرژي 
شیمیایي سوخت به انرژي حرارتي است. 
براي یک احتراق مناســب الزم است که 
سوخت بصورت پودر درآمده، به طوریکه 
قطرات با یک توزیــع یکنواخت بتوانند 
سریع تر تبخیر شوند. مشعل ها عالوه بر 
پودرکردن سوخت و تبدیل آن به صورت 
ذرات ریز، براي تبخیر ســریع سوخت و 
احتراق، حرکتي بین قطرات ســوخت و 
هوا ایجــاد مي کنند. به عبارت دیگر یک 
اغتشــاش کامل بین ذرات هوا و سوخت 
به وجود مي آورند. این امر سبب مي شود 
که مخلوط یکنواختي از هوا و سوخت در 

فضاي احتراق بوجود آید.
 G.R.F)Gas Recirculation

:)Fan
بخشــي از گازهاي حاصل از احتراق ا 
بخاطر کنتــرل Nox و افزایش راندمان 
حرارتي به هواي ورودي اضافه مي شــود. 
بــا اســتفاده از G.R.F. درصــدي از 
ازدودکش  احتــراق خروجي  محصوالت 
را بــه داخل کــوره مي فرســتیم و این 
محصوالت احتراق مانند یک الیه سطح 
خارجي لوله ها را مي پوشانند و مانع جذب 
انرژي لوله ها از طریق تشعشــع مي شود. 
زیــاد شــدن مولکولها در داخــل کوره 

 .G.R.F .کنوکســیون را زیاد مي کنــد
در دمــاي کم خیلــي موثر اســت، زیرا 
جذب انرژي تشعشــعي را کم مي کند و 
در راه اندازي مانع Over Heat شــدن 

سوپرهیت مي شود.
از  کنتــرل دمــاي بخــار خروجــي 

سوپرهیترها:
الف- اســتفاده از دي سوپرهیتر )آب 

اسپري(:
بــا اســتفاده از آب اســپري بعــد از 
ســوپرهیتر اولیه دماي بخار ســوپرهیتر 
ثانویه کاهش پیدا مي کند که فرمان آن از 
دماي بخار خروجي گرفته مي شود. وجود 
این سیســتم براي بویلر الزم است چون 
سریع و قابل اطمینان است. این سیستم 
طوري طراحي مي شودکه در بار نامي نیز 
مقداري آب اسپري وجود داشته باشد تا 
در صورتیکه در شرایط خاصي مثل دوده 
گرفتن لوله ها، دما به مقدار نامي نرســد 
با کاهش آب اســپري دماي نامي ایجاد 

مي شود.
ب - تغییر زاویه مشعل ها:

بــا این کار مقدار انرژي آزاد شــده در 
داخل کــوره رادر ارتفاع هــاي متفاوت 
تغییــر مي توان داد. چــون در این حالت 
مقدار انرژي آزاد شده ثابت مي ماند. پس 
با پایین آمدن ســر مشــعل، میزان بخار 
تولیدي افزایش مي یابد پس درجه حرارت 

بخارکم مي شود.
: G.R.Fج - استفاده از

در هنــگام راه انــدازي جهــت کنترل 
دماي بخار، مقــداري از گازهاي خروجي 
توسط G.R.F. به داخل کوره فرستاده 

مي شود.
بویلرهاي زباله  سوز:

افزایش روزافزون مقدار زباله، فضاي کم 
براي جمع آوري و نامناسب بودن روشهاي 
جمع آوري و نابودي این زباله ها سبب شد 
دانشمندان براي رهایي از زباله ها، فرآیند 
گرمایش در دماي بســیار باال)پالسماي 
گرمایي( را مناسب تشخیص دهند؛ روشي 
که در آن دما آنقدر باال برده مي شــود که 
مــواد قــدرت مقاومت ندارنــد و تجزیه 
مي شوند، که مواد حاصله بسیار ساده ترند 
و خطرات مواد اولیــه را ندارند، به عالوه 
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موادي کــه بصورت جامد باقي مي مانند، 
در خاک نفوذ نمي کنند و اختالف حجم 
بسیاري با مقدار اولیه دارند کما اینکه به 
عنوان مواد اولیه در صنعت قابل استفاده 

مي باشند.
پالسما:

پالســما یکي از حاالت ماده مي باشد.
پالســماي ســتارگان و در فضاي رقیق 
بین آنهــا، 99% جهان اطــراف را در بر 
گرفتــه اســت.کلمه Plasma ابتدا به 
گاز یونیزه شده توسط دکتر النگ مویر، 
آمریکایي در  یک شــیمیدان-فیزیکدان 
ســال 1929 گفته شــد. پالسما شامل 
مجموعــه  اي از اتم ها، یون ها و الکترون 
هایي اســت که آزادانه حرکت مي کنند.
انرژي بــراي جدا کردن الکتــرون ها از 
اتم هاي گاز الزم اســت تا پالسما بوجود 
آید. انرژي مي تواند از منابع متعدد باشد: 
حرارتي، الکتریکي یا نوري)ماوراء بنفش 
یا مریي لیزر(. پالســما توسط میدانهاي 
مغناطیســي و الکتریکي تحت تاثیر قرار 
مي گیرد و شــتاب مي گیرد که به آن این 
توانایــي را مي دهدتا گازي قابل کنترل و 

مورد استفاده باشد.
سیستم پالسما براي دفع زباله:

همه سیستم هاي پالسما از ۵ قسمت 
اصلي تشکیل مي شوند:

1-قسمت تغذیه
2-قسمت محفظه احتراق

3-قســمت عمل و فراینــد روي گاز 
خروجي

4-جمع آوري محصوالت جامد
۵-امکانات و تجهیزات جانبي

مواد زباله پس از ورود به محوطه وارد 
قسمت تغذیه مي شود.درقسمت تغذیه با 
دبي ازپیش تعیین شده، مواد را به داخل 
کوره)محفظــه فرایند( مــي ریزند. گاز 
پالســما که توسط مشعل هایي در درون 
کــوره به دمایي چند برابر دماي ســطح 
خورشید رسیده است، تشعشع کرده)در 
اثر یونیزه شدن و جهش هاي الکتروني( 
و گرما از طریق تشعشــعي و سپس جابه 
جایــي به الیه هاي نزدیک مشــعل زباله 
انتقال مي یابد. تشعشع، همرفت و هدایت 
هرسه عوامل انتقال حرارت از پالسما به 

الیه هاي زباله در محفظه فرآیند هستند. 
)ســوختن   Pyrolysis به روش زباله 
بــدون حضور اکســیژن( تجزیه شــده، 
به مواد ســاده و اولیه تبدیل مي شــوند. 
گازهاي تولید شده توسط خروجي گاز که 
در دیواره اســتوانه کوره است و باقیمانده 
جامد که ماده اي شیشــه مانند و فلزات 
هســتند، از کف کوره خارج مي شــوند. 
گازهاي خارج شده که قسمت عمده آن 
را هیدروژن و منوکســید کربن تشکیل 
مي دهد، شــامل گازهاي اســیدي مانند 
H2S و HCl و گاهي اوقات فلزات فرار 

است.
بــر خالف  تکنولــوژي پالســما،  در 
سوزاندن معمولي، هیچ اکسیژني مصرف 
نمي شود و نیاز به مخازن اکسیژن نیست 
و منبع انرژي آن ســوخت هاي فسیلي 
نیســت. ارزش حرارتي حاصل از مشعل 
پالسما 2 تا 3 برابر ارزش حرارتي حاصل 

از سوختهاي فسیلي است.
آوردن  بدست  براي  تکنولوژي پالسما 
دماهاي بسیار باال در مواد ذوب شده قابل 
کنترل است. در این سیستم فلزات و مواد 
غیرآلي موجود در زباله ها فازهاي مختلفي 
را تشــکیل مي دهند و قابــل جداکردن 

هستند.
-
 

6- نمودار انتخاب نوع بویلر
1( دیگ هاي بخــار نیروگاهي از نوع 

)SR(بازگرمایش
این نوع دیــگ داراي یــک درام و با 
گــردش طبیعي بوده و جریان هوا از نوع 
درافت اجباري به داخل کوره مي باشــد. 
همچنین داراي ســوپرهیتر و اکونومایزر 

است.
این نوع دیــگ مرکب از بخش کوره و 
منطقه بازیابي گرماست. کوره کف سقف 
نماي جبهه و عقب نیز دیوارهاي جانبي 

داراي دیواره هاي لوله آب هستند.
نــوع MW2۵0 آن هــم اکنــون در 
نیروگاه شــهید رجایي نصب شده است 
که شامل 12 مشعل )ســه ردیف چهار 
تایي( در دیواره جلویي و 8 مشــعل )دو 
ردیــف چهارتایي( در دیواره عقبي تعبیه 

شــده اند. گازهاي خروجي از کوره از دو 
مســیر موازي عبور مي کنند که در یکي 
از این مسیرها ري هیترها ودر مسیردیگر 
ســوپرهیترها قرار گرفته اند. گازهاي داغ 
پس از عبوراز مسیرهاي موازي و واگذاري 
گرمــا به ري هیتر و ســوپرهیتر در انتها 
به یک دیگر ملحق گشــته و ســپس از 
اکونومایزر اولیه عبــور و آنگاه وارد پیش 

گرمکن هاي هوا مي گردند.
کنترل ري هیتر در این دیگ به کمک 
دمپرهایي که در انتهاي ري هیترها نصب 
شــده اند انجام مي گردد و بدین ترتیب 
نیاز به بازچرخش گازهاي داغ و یا مالیم 
کننده پاششــي و یا دستکاري مشعل ها 
نخواهد بود. ترکیب ســیگنال دماي بخار 
خروجــي از ري هیتر و تغییرات شــدید 
بار توربین ژنراتــور دمپرهاي ري هیتر و 
ســوپرهیترها را بطور منظم به گونه اي 
تنظیــم مي کنند که دماي بخار خروجي 

ثابت بماند.
مزایاي عمده کنترل ري هیتر با دمپر 
مي توان قدرت مصرفي کمتر حفاظت بهتر 
ري هیتر و پاسخ سریع به تغییر دماي ري 
هیتر در تغییرات ســریع بار را ذکر کرد. 
نقش ري هیترها باال بردن درجه حرارت 
بخار خروجــي از توربین H.P. تا دماي 
خروجي از سوپرهیتر هایي به منظور وارد 

شدن در توربین L.P. را نام برد.
 

SR 7- بویلر نوع
درام این دیگ در قســمت باالي آن و 
در تمامي عرض بویلر قرار گرفته اســت. 
مخلوط آب و بخاري کــه از دیواره هاي 
آبي)رایزرها( وارد درام مي گردند بوسیله 
عالمتهاي جدا کننده از یکدیگر جدا مي 
شوند. مشخصات این نوع بویلر به صورت 

زیر است:
ظرفیت بخار تولیدي 390 تا 2200 تن 

در ساعت
میــزان فشــار طراحــي 1۵0 تا 200 

کیلوگرم بر سانتي متر مربع
ســوخت این نــوع دیگ بخــار بنا به 
امکانات مي توانــد گاز طبیعي یا مازوت 

باشد.
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)SN(2- دیگ هاي بخار از نوع ثابت
 I.H.I این نوع بویلرها بــا گواهینامه
ژاپن بــراي تولید نیرو و بخار به شــکل 
نیروگاهي و صنعتي طراحي و ساخته مي 
شود. این بویلرها به صورت تک درام که از 
باال نگهداشته شده، بدون بازیاب حرارتي 
و انتقال حرارت از طریق تشعشع بوده و 
از نوع گردش جریان طبیعي، مي باشند. 
سوخت این نوع دیگ بخار گاز طبیعي یا 
مازوت و یا گازوییل و ظرفیت متوسط با 

فشار ودرجه حرارت باال مي باشد. 
ظرفیت بخــار تولیدي 90 تا 9۵0 تن 

در ساعت
میــزان فشــار طراحي 80 تــا 1۵0 

کیلوگرم بر سانتي متر مربع
 

SN 8- بویلر نوع
)SD(3- دیگ هاي بخار از نوع ثابت

این نوع دیگ با کارایي و کیفیت فوق 
العــاده باال جایگاه خاصي را در بویلرهاي 
نیروگاهــي و صنعتي پیدا کرده اســت. 
اسکلت بویلر مذکور ثابت بوده و داراي دو 
درام آب و بخار با گردش جریان طبیعي 
ســیال مي باشد و داراي کوره اي با ابعاد 
بزرگ جهــت احتراق کامل ســوخت و 
همچنین سوپرهیترهایي با میزان کنترل 

دماي وسیع مي باشد. 
مشخصات دیگر این نوع بویلر:

ظرفیت بخــار تولیدي 40 تا 420 تن 
در ساعت

میــزان فشــار طراحي 40 تــا 110 
کیلوگرم بر سانتي متر مربع 

حداکثــر درجه حــرارت ۵1۵ درجه 
سانتي گراد)960 درجه فارنهایت( 

سوخت این نوع دیگ بخار گاز طبیعي 
یا مازوت و یا گازوییل مي باشد.

4- دیــگ بخــار از نــوع واترتیــوب 
)SCM(

بــراي راحتتر بودن کارکــرد تعمیر و 
نگهداري طرح بویلرهاي واتر تیوب داراي 
دو درام مي باشد و انتقال حرارت توسط 

کوره و از طریق
 

SD 9- بویلر نوع
جابه جایي و تشعشع انجام مي پذیرد. 

در این سیستم آب پیشگرم شده به درام 
آب و بخار کــه در ماکزیمم ارتفاع بویلر 
واقع شــده منتقل مي شــود و سپس از 
طریق آن به کلیه مجاري توزیع مي گردد.
یکــي از تفاوت هایي که این نوع دیگ 
بخار با نوع I دارد نداشتن سیستم بازیاب 
حرارتي است. ساختمان دیواره هاي آبي 
تماما جوشــکاري شده با قطر خارجي 2 
اینچ یــا 2,۵ اینچ براي بخشــهاي جابه 
جاي استفاده مي شود. فضاي خالي کمي 

بین دیواره آبي و پوسته خارجي این نوع 
بویلر وجود دارد که پانل لوله هاي گروهي 
متصــل به دو درام را از کــوره مجزا مي 
کند.در بویلرهــاي AZB-III نوع )040 
تــا 100 و 060 تا 063( جریان دو طرفه 
براي گازهاي ناشي ازاحتراق به کار رفته 
و در بویلرهــاي AZB-III نوع )130 تا 
300 و 102 و 083 تا 203( جریان یک 

طرفه در نظر گرفته شده است.
جهت میزان کردن سطح آب در درام 
عالمت هایي درست در زیر سطح عادي 
آب تعبیه شده است. به این شکل میزان 
خشــکي بخار تولید شــده باالي 99,۵ 

درصد نگهداشته مي شود.
مشخصات دیگر این نوع بویلر:

ظرفیت بخــار تولیدي ۵ تا 3۵ تن در 

ساعت
میزان فشار طراحي 10 تا 2۵ کیلوگرم 

بر سانتي متر مربع
سوخت این نوع دیگ بخار مازوت مي 

باشد.
۵- دیگ بخــار از نوع پیش ســاخته 

)SC(
این دیــگ بخار بر خالف بویلرهاي یاد 
شــده پس از ســاخت و مونتاژ در کارگاه 
بعنوان یک واحد کامل پیش ســاخته به 

محل مورد نظر انتقــال یافته و در محل 
نصب مي گردد ابعاد و وزن این دیگ بخار 
رابطه مستقیمي با محدودیتهاي امکانات 

حمل و نقل وزنهاي سنگین دارد.
ســوخت این نــوع دیگ بخــار از نوع 
سوختهاي گازي یا گازوییل و یا ترکیبي 

از هر دو مي باشد.
 

SC 10- بویلر نوع
تجهیزات کمکي بویلرها:

1-کانالهاي هوا و گاز 
2- دریچه هاي تنظیم کننده هوا و گاز
3-دهانه هاي انبساطي کانالهاي هوا و 

گاز
ورودي  هــواي  گرمکنهاي  4-پیــش 

توسط بخار و آب

منبع : شرکت آذرآب
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فرایند خوردگی
y علی قربانی دانشجوی مهندسی نفت - حفاری و استخراج

خوردگی یک فرآیند تخریب 
کننده در فلزات اســت که می 
یا  به صورت شــیمیایی  تواند 
برقی - شیمیایی در ماهیت فلز 
اتفاق بیفتد. خوردگی شیمیایی 
شرایط  به  محدود  مســتقیم، 
غیرعادی شــامل محیط های 
بسیار خورنده یا با دمای باال و 

یا هر دو مورد است. 
 مثال هایی برای این وضعیت عبارتند از 
فلزات در تماس با اسیدها یا مواد قلیایی 
قوی و تشــکیل اکســید آهن به وسیله 
تفکیک آب در تماس با لوله های بســیار 
داغ بویلــر، به هر حال، بیش تر پدیده ی 
خوردگی فلزات در آب یا اتمسفر به صورت 
برقی-شــیمیایی در ماهیت آن هستند. 

شکل های اصلی خوردگی

   شــکل های اصلــی خوردگی 
عبارتند از: 

1( یکنواخت یا لکه ای 
2  ( گالوانیکی یا خوردگی دو فلزی 

3  ( خوردگی در اثر وجود ترک یا ذرز
 4  ( خوردگی با ایجاد حفره 

۵  ( خوردگــی دانــه ای، خوردگی به 
صورت بروز دانه در سطح فلز 

 6( خوردگی بر اثر آب شویی فلز
 7  ( خوردگی - فرسودگی 

8  ( خوردگی در اثر تنش

 خوردگــی یکنواخت معمول ترین 
شکل خوردگی است. معموال توسط یک 
فرآیند شیمیایی یا برقی- شیمیایی که به 
صورت یکنواخت در کل سطح آزاد که در 
یک محدوده وسیع عمل می کند توصیف 
می شــود. فلز به تدریج نازک شده و در 

نهایت دچار شکست می شود. 
 اما این شــکل خوردگــی از نقطه نظر 
فنی جایی برای نگرانــی ندارد. به دلیل 
این که ضخامــت کافی و الزم برای عمر 
مفید تجهیزات می تواند تخمین شده و 
به عنوان نرخ قابل قبول خوردگی تعیین 

شود. 
 خوردگی گالوانیکی به دلیل اختالف 
پتانســیل موجود بین دو فلز غیرمشابه 
است، هنگامی که در یک محلول خورنده 
یا هادی فرو می روند. فلز با مقاومت کم 
تر آند را تشکیل می دهد و فلز مقاوم تر 
کاتد را تشکیل می دهد. به طور معمول 
فلز کاتد خیلی ناچیــز و یا اصال خورنده 
نمی شود. به دلیل جریان های الکتریکی 
و فلزات غیرمشابه درگیر در فرآیند، این 
نوع خوردگی گالوانیک یا دوفلزی نامیده 
می شــود. نیروی محرک برای جریان و 
خوردگی، نیروی پتانسیل ایجاد شده بین 
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دو فلز است. 
خوردگی در اثر وجود ترک یا درز 
یک نوع خوردگی موضعی اســت که به 
صورت مکرر در ناحیه های دارای شکاف 
یا درز و دیگر نواحی حفاظت شــده روی 
ســطح فلز اتفاق می افتد. این نوع حمله 
خوردگی معموال مربوط اســت به حجم 
های کوچک محلــول راکد که در حفره 
ها، ســطوح واشــر یا درزبندها، اتصاالت 
پوششی و لب به لب، رسوبات سطحی و 
تــرک های زیر مهره هــا و پیچ ها ایجاد 

می شود. 

 
 

 خوردگی با ایجاد حفره 
 شکلی از خوردگی موضعی شدید است 
که باعــث بروز خلل و فــرج و حفره در 
فلزات می شــود، و یکی از مخرب ترین 
انواع خوردگی است که باعث ناکارآمدی 
تجهیزات می شود، به دلیل ایجاد سوراخ 
تنها در بخش کوچکــی از تجهیزات در 
نهایت باعث از دســت رفتــن وزن کل 

ساختار می شود. 
 حفره ها معموال در جهت نیروی ثقل 
گســترش می یابند. بیش تر حفره ها به 
سمت پایین ازسطوح افقی توسعه یافته و 

رشــد می کنند. ایجاد حفره نیاز به زمان 
آغازین بیش تری دارد قبل از این که به 
صورت ســوراخ های قابل رویت پدیدار 

شود. 
 ایــن دوره زمانی از چند ماه تا ســال، 
بسته به نوع فلز و خوردگی ادامه پیدا می 
کند و به محض این که این نوع خوردگی 
شــروع شــود، حفره در فلز با سرعت و 

شتاب نفوذ می کند. 
از خوردگی  نوعی   خوردگی دانه ای 
اســت که در مرز بلورها اتفاق می افتد، 
هنگامی که ســطح مشترک بلورها )دانه 

ها( بسیار انفعالی و واکنش پذیر هستند 
مانند آلیاژهای فوالد. 

 خوردگی دانه ای می تواند به وسیله 
آلودگی ها و ناخالصی ها در ســطوح مرز 
بلورهــا یا با افزایش عناصــر آلیاژ در آن 

محل به وجود آید. 

  خوردگی بین دانه ای
این خوردگــی تنهــا در برخی فلزها 
ماننــد فــوالد زنگ نزن دیده می شــود. 
فوالد زنگ نزن دارای کروم اســت که به 
آن ویژگی رویینگی می دهد. اگر بدلیلی 
)مانند جوشکاری یا عملیات حرارتی بین 

4۵0 تا 82۵ درجه سانتی گراد که باعث 
ایجاد رســوب کاربید کروم و فازهای ترد 
ســیگما در مرزدانه می شود( مقدار کروم 
در یک خط نواری کنار مرز دانه کمتر از 
12% شــود یا به اصطالح آن ناحیه فقیر 
از کروم می شــود، فوالد رویینگی اش را 
از دست می دهد و خوردگی می تواند در 
باریکه حاشــیه مرزدانه های آن بصورت 
ایجاد و گســترش ترک )حالت شــکری 
مانند( رخ دهــد. به چنین فوالدی فوالد 

زنگ نزن حساس شده گفته می شود.

خوردگی بر اثر آب شویی فلز
این نوع خوردگــی انتخابی وقتی رخ 
می دهد که عنصــری از یک آلیاژ جامد 
از طریــق یک فرآیند خوردگی ترجیحی 
و عموما با قرار گرفتــن آلیاژ در معرض 
اســیدهای آبی خورده می شود . متداول 
ترین مثال جدا شــدن روی از آلیاژ برنج 
اســت . ولی آلومینیوم ، آهن ، کبالت و 

زیرکونیم نیز این قابلیت را دارند .

خوردگی در اثر تنش
این نوع خوردگی وقتی رخ می دهد که 
ماده ای تحت تنش کششــی در معرض 
یک محیط خورنده قــرار گیرد . ترکیب 
این عوامل با هم ، ترک هایی را در قطعه 

تحت تنش آغاز می کند .
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تاریخچه استفاده از گاز طبیعي در خودروها
y حسین خان بابایی دانشجوی مهندسی نفت - اکتشاف

تاریخچــه اســتفاده از گاز طبیعي در 
خودروها

 NGV Natural Gas( فناوري    
Vehicles ( ، داراي تاریخچه طوالني و 
در عین حال پراکنده ای اســت. طي دهه 
هاي گذشته که نگراني ها در مورد اوضاع 
محیط زیست و تولید انرژي، مورد توجه 
بیشتري قرار گرفت، گاز طبیعي نیز بیش 
از پیش به عنوان جایگزین ســوخت هاي 
سنتي خودروهاي دیزلي و بنزیني مطرح 

شد. 
در صورتي که توازنــي بین نقاط قوت 
و ضعف فناوري ســوخت و خودرو برقرار 
شــود، صنعت نوپاي NGV ، شایستگي 
ارتقا از یک ســوخت جایگزیــن به یک 
جایگزین واقعي ســوخت هاي موجود را 

خواهد یافت.
    ایتالیایي ها، اســتفاده از خودروهاي 
با ســوخت گاز طبیعي را قبل و در طول 
جنــگ جهاني دوم، هنگامــي که بنزین 
گران و به صورت گسترده در خودروهاي 
جنگي اســتفاده مي شد، به یک واقعیت 

بدل کردند.
اوایــل      در اواخــر دهــه1970 و 
المللي  بیــن  فعالیت هاي  دهــه1980، 
مهمي در مورد خودروهاي با سوخت گاز 
طبیعي آغاز شد. در سال1979 ، نیوزلند 
از اولین کشورهایي بود که از خودروهایي 

با گاز طبیعي استفاده کرد.
    کانادایــي ها برنامــه NGV خود 
را در ســال1982، با یافتن یک پشتیبان 
قوي براي حمایــت از برنامه NGV در 
کشور آغاز کردند. )مک گیر( وزیر آموزش 
عالي، علوم و ارتباطات کانادا در آن ســال 
ها اولین کســي بود که یک پارچه سفید 
را روي لوله اگزوز اتوبوســي شهري قرار 
داد، که با یک روش نسبتاً ساده، به جاي 
استفاده از ســوخت دیزل، از سوخت گاز 

طبیعي استفاده مي کرد. وي بدین ترتیب 
نشان داد که سوخت جدید در مقایسه با 
موتــور دیزل معمولي، دوده ندارد و هوا را 
ســیاه نمي کند. در ســال1986 نیز یک 
صندوق تحقیق و توســعه NGV توسط 
دولت کانادا تاســیس شد و تا سال1994 
بیــش از پانزده میلیون دالر کانادا را براي 
پروژه هــاي تحقیقاتي مختلف مربوط به 

NGV تخصیص داد.
    در ژوییه1986، بــه بهانه برگزاري 
نمایشگاه انرژي کانادا در ونکوور، گروهي 
متشکل از3۵ نفر به دلیل عالیق مشترک 
خود بــه NGV ، انجمن بیــن المللي 
خودروهاي گاز طبیعي با نشان اختصاري 

)IANGV( ، را تشکیل دادند.
    در اوایــل دهــه1990، طرفــداران 
NGV ، گفتگوهایــي را دربــاره راهبرد 
تجاري سازي جهاني NGV آغاز کردند. 
از آن تاریخ، برخي از تولید کنندگان عمده 
خودرو، سرمایه گذاري هاي قابل توجهي 
را که )در مقایسه با استانداردهاي صنعت 
خودرو ناچیز بود( به تحقیقات و کارهاي 
نمایشــي اختصاص دادند، تــا ببینند آیا 
مي تواننــد خودروهایي تولید کنند که با 
استفاده از سوخت گاز پاک و کارآمد، کار 
کنند و این که آیــا صنعت گاز از نیروي 

کافي براي توسعه بازار خودروها، کامیون 
ها و وانت هایي که با سوخت جدید کار مي 
کنند، برخوردار است؟ از این سالها به بعد 
انجمن هاي منطقه اي و ملي  NGV به 
تدریج شکل گرفتند. از جمله این انجمن 
 NGV هــا مي توان به تشــکیل مجمع
ژاپن در ســال1991، انجمن خودروهاي 
 )ENGVA( با سوخت گاز طبیعي اروپا
در ســال1994 و بسیاري دیگر از انجمن 
هاي مشابه در انگلستان، فرانسه و بعدها 

در استرالیا و روسیه اشاره کرد.
   

برنامه هاي ژاپن براي گازسوز کردن 
خودروها

    اولین اقدام ژاپن براي گازسوز کردن 
خودروها، شناخت زمینه هاي مناسب به 
منظور تولید انبوه خودرو با ســوخت گاز 
طبیعي )CNG( بود. در ژاپن زمینه هاي 
مناسب براي گاز سوز کردن خودروها به 
ترتیب شامل: اتوبوس هاي شهري، کامیون 
هاي حمل زباله، کامیونهاي شرکت حمل 

ونقل و خودروهاي تجاري است.
    دولــت ژاپــن در ســال1999، به 
منظور جلوگیري از افزایش انتشــار ذرات 
معلــق حاصــل از احتــراق گازوییل در 
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خــودرو و حفظ محیط زیســت، برنامه 
اي را طراحــي کرد. دولــت ژاپن در این 
برنامه4 نوع سوخت خودرو را براي4 گروه 
خودرو با نام هاي خودروهاي بنزیني کم 
 ، CNG آالینده، خودروهاي با سوخت
خودروهاي با سوخت LPG و همچنین 
خودروهــاي دیزلــي که توســط دولت، 
گواهي DPF را اخذ کرده اند پیشــنهاد 
کرد که با اســتانداردهاي جدید مطابقت 
داشتند و مردم را به استفاده از این چهار 

گزینه ترغیب کرد.
    سایر سیاســت هاي انجام شده در 
ژاپن براي افزایش خودروهاي گاز ســوز 

CNG به شرح زیر است:
    1- ایجــاد اطمینان شــرکت هاي 
خودروســاز از تقاضا بــراي خودروهاي 

گازسوز در آینده
    2- تنوع بخشیدن به انواع خودرو و 

کاهش بیشتر بهاي خودروها
    3- یارانــه هــاي قــوي و اقدامات 

حمایتي
    4- وضع قیمت هاي ســودآور براي 

CNG
    ۵- توســعه زیرساخت ها در سراسر 

ژاپن
    6- کاهش هزینه هاي تســهیالت 

سوختگیري
تجربه کره جنوبي

    هــدف وزارت محیط زیســت کره 
جایگزین کردن20 هزار اتوبوس با سوخت 
گاز طبیعي فشرده شده در9 شهر اصلي 
 CNG در طول7 سال بوده است. برنامه
که در کره انجام شــده، شامل نکات مهم 

زیر است:
    - قابلیــت دسترســي آســان بــه 
تکنولوژي موتورهاي CNG در کارخانه 

هاي کره اي
    - وجود زیرساخت هاي خطوط لوله 

گاز طبیعي در سراسر کشور
    - تمایل سیاســي به تجدید نظر در 

قوانین موجود
    - انگیــزش هــاي مالیاتي و دیگر 
محرک هاي مالي و ابزارها براي تشــویق 
در مــورد خرید اتوبوس هــاي جدید و 

ساخت جایگاه هاي سوختگیري.
CNG در چند کشور آسیایي

    در کشــورهاي آســیایي از جملــه 
بنگالدش، چین، هنــد، اندونزي، مالزي، 
پاکستان، فیلیپین و ویتنام، برنامه هایي 
براي گاز ســوز کــردن خودروها به اجرا 

گذاشته شده است.
    توجه بیشــتر این کشــورها به آثار 
زیســت محیطي ناشــي از آلودگي هوا، 
وابســتگي هر چه بیشتر این کشورها به 
واردات سوختهاي معمول از جمله بنزین 
و گازوییل و همچنین افزایش فشــار هر 
چه بیشتر سازمان ها و گروه هاي طرفدار 
محیط زیســت مبني بر اســتفاده از گاز 
طبیعي به عنوان ســوخت پاکیزه و تمیز 
از جمله موارد اجرا شده در این کشورها 
اســت. البته باید توجه داشت استفاده از 
گاز طبیعــي CNG در بخــش حمل و 
نقل در آخریــن مرحله قرار دارد و اصوالً 
کشــورهایي در گاز سوز کردن خودروها 
موفــق تر هســتند که ابتــدا در صنایع 
کوچک و سایر کاربردها گاز طبیعي را به 

کار گرفته باشند.   
انواع گازهاي طبیعي

    در اینجــا با توجه به روند گازســوز 
شــدن اتومبیل ها در ســطح جهان به 
تشریح انواع هیدروکربورهاي گاز طبیعي 
مي پردازیــم که به عنوان ســوخت در 

خودروها قابل استفاده اند.
    گاز طبیعــي مایــع )LNG( : این 
نوع گاز طبیعي که به طور عمده از متان 
تشــکیل شــده و در دماي161- درجه 
سانتیگراد در فشار اتمسفر به مایع تبدیل 
مي شــود، گازي اســت با سوخت پاک، 
ارزان و فراوان و تا دهها سال آینده بخشي 

از سوخت اتومبیلها را تامین مي کند.
    مشــکل اصلي این ســوخت، شیوه 
ذخیره ســازي آن در خودرو است. چون 
در حال حاضر تکنولوژي ذخیره ســازي 
در دماي پایین هنوز تا تکامل و دستیابي 
به جنبــه هــاي اقتصــادي الزم زمان 
بیشتري نیاز دارد و به همین دلیل تعداد 
خودروهاي با سوخت LNG ، در سطح 

دنیا محدود است.  
    گاز مایــع )LPG( : این گاز مایع 
از پروپان و بوتان تشکیل شده که همان 
گازي اســت که در سیلندر نگهداري مي 
شــود و در منازل مورد استفاده قرار مي 

گیرد.
    LPG از نظــر تکنولــوژي مورد 
نیاز براي ســوخت در خودرو کاماًل بدون 
مشکل اســت و تکنولوژي الزم با قیمت 
مناسب قابل دستیابي است. عالوه بر این 
گاز LPG مزایاي زیست محیطي بسیار 
چشــمگیري دارد. اما علــي رغم مزایاي 
زیســت محیطي و تکامــل تکنولوژیک، 
محدودیت عرضه این ســوخت در جهان 
و نیازمندي به تاسیسات زیربنایي خاص 
براي ســوخت گیري، آینــده بکارگیري 
LPG را در سطح دنیا محدود مي کند.

    گاز طبیعي فشــرده )CNG( : در 
این سیستم، گاز طبیعي به شکل فشرده 
شده و با فشار باال در حدود220 اتمسفر 

ذخیره مي شود.
    فشار باالي ذخیره سازي ایجاب مي 
کند که شــکل مخزن به صورت استوانه 
اي باشــد. شکل اســتوانه اي مخزن گاز 
احتمــال قــرار دادن آن را در محل باک 
بنزیــن ناممکن مي ســازد. بنابراین در 
مورد خودروهاي ســواري معموالً فضاي 
در دســترس براي این منظــور، محدود 
به بخشي از فضاي صندوق عقب خودرو 
است. به طور معمول بیشترین حجمي که 
براي مخزن گاز با توجه به محدودیت در 
یک خودروي سواري4 درب )سدان( مي 
توان دســت یافت در نمونه هاي ساخته 
شده حدود80 لیتر است. با چنین حجمي 
بیشترین مسافت طي شده توسط خودرو 

مي تواند حدود2۵0 کیلومتر باشد.
    در حمــل و نقــل عمومــي، مانند 
  CNG اتوبوس هاي شــهري، ســوخت
مي تواند سوخت بســیار مناسبي باشد. 
مثاًل در اتوبوس ها مي توان از ســقف آن 
ها به عنوان مخزن گاز طبیعي فشــرده 
شده اســتفاده کرد. در این صورت شکل 
محدودیــت مســافت طي شــده وجود 
نخواهــد داشــت. این امر موجب شــده 
اســت که در سال هاي اخیر به کارگیري 
سوخت CNG در اتوبوس هاي شهري 
که از موتور دیزل بهره مي گیرند به طور 

قابل توجهي رشد کند.
                                                                                                  
منبع: فصلنامه شماره2 بررسي هاي 

اقتصادي انرژي

 نشریه دانشجویی صنعت برتر  شماره چهارم  اسفندماه 93  37   



عملیاتی که در تولید و تصفیه نفت بر روی نفت خام انجام می گیرند، 
عبارتند از: روش های گوناگون تقطیر، روش های فیزیکی و شیمیایی 
تصفیه و تفکیک و روش های تغییر و تبدیل مواد در واحدهای مربوطه. 
بنابراین یک پاالیشگاه، مجتمعی از واحدهای مختلف تولید، تصفیه و 

تغییر و تبدیل مواد خواهد بود 

آن چه باید از فرآیند پاالیش نفت بدانیم \

تصفیه فرآورده های نفتی 
y محمد رمرودی دانشجوی مهندسی نفت - بهره برداری
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عملیاتی که در تولید و تصفیه نفت 
بر روی نفت خــام انجام می گیرند، 
عبارتنــد از: روش هــای گوناگون 
تقطیر، روش های فیزیکی و شیمیایی 
تصفیه و تفکیک و روش های تغییر 
مربوطه.  مواد در واحدهای  تبدیل  و 
از  بنابراین یک پاالیشگاه، مجتمعی 
واحدهای مختلــف تولید، تصفیه و 
تغییر و تبدیــل مواد خواهد بود که 
به سیستم های  آن مجهز  واحد  هر 
تفکیک  تماس،  شارژ،  نمودن  آماده 
یا حرارت  آوری حالل  و جمع  فازها 
می باشد و در هر واحد آن فرآورده 

های مختلفی به دست می آید. 
 البته نخســتین عمل قبــل از هرگونه 
پاالیش بــر روی نفت خام، عاری نمودن 
آن از آب می باشــد و سپس تصفیه نفت 

خام انجام می گیرد. 

 عاری نمودن نفت خام از آب؛ نفت 
خامــی که وارد تصفیــه خانه می گردد، 
دارای مقدار قابل مالحظه ای از آب های 
نمکی اســت که اغلب در مجاورت شن 
و ترکیبات اکســیژنه به حالت امولسیون 
درمی آید و وجود آب در این مورد، ایجاد 
اختالالتی درحین عمل تقطیر می نماید و 
به علت وجود نمک ها نیز سبب خوردگی 
دیگ های بخار می گردد. بنابراین باید به 
طرق ممکنه، آب را از نفت خام جدا نمود. 
 بــا اســتفاده از یکــی از روش هــای 
سانتریفوژ، دکانتاسیون و استفاده از یک 
میدان الکتریکی، آب را از روغن تفکیک 

می کنند. 

تصفیه برش های سبک 
 منظــور از تصفیه برش های ســبک، 
بیشــتر تخلیــص گازهــای حاصــل از 
پاالیشگاه و یا گازهای طبیعی از هیدروژن 
ســولفوره وگازکربنیک می باشــد. مهم 
ترین روش های به کارگرفته شده، شامل 
 ،)Girbotol( ژیربوتــول  روش هــای 
آلکازید )Alkazid  ( و فلوئورســلونت 

)Fluorsolvent( می گردد. 
 مواد جاذب مورد استفاده برای این 

سه روش بدین قرار است: 
 در روش ژیربوتول: مونواتانول آمین - 

دی اتانول آمین - تری اتانول آمین 
 در روش آلکازید: دی متیل آمینوپتاسیم 

استات متیل آمینو پتاسیم پروپیویان 
 در روش فلوئوسلونت: کربنات پروپیلن 
 این مواد جاذب، اغلب در درجه حرارتی 
 CO2نزدیک به درجه حرارت معمولی با
و H2S عمل می کنند و گازهای جذب 
شــده بعدا، در فشار اتمســفر و حرارت 
110درجه سانتی گراد از محلول جاذب 

جدا و خارج می گردند. 

تصفیه مواد سفید 
 در صنعت نفــت معموال به برش های 
بنزین و کروزون ))مواد سفید(( گفته می 
شــود. منظور از تصفیه ایــن مواد، عاری 
کــردن آن ها از مواد مضر به علت بوی یا 
رنگ زردشان می باشد و همچنین حذف 
هیدروکربورهــای غیراشــباع. ترکیبات: 
اکســیژنه )اســیدهای نفتــی، ترکیبات 
آســفالتی(، گوگردار )سولفوره، سولفونه( 
و ازتــه خواهد بود. عمل تصفیه شــامل 
ترتمــان های مختلف می گــردد که به 
شرح این روش های تصفیه می پردازیم. 

عملیات1 با اسید سولفوریک 
 )Eichler  ))اولیــن دفعه، ))ایشــلر 
درســال 186۵ در باکــو، نفــت را بــه 
کمک اسید ســولفوریک غلیظ تخلیص 
نمــود. اســید ســولفوریک مخصوصا با 
هیدروکربورهای آروماتیک - اولفین ها - 
ترکیبات اکسیژنه - مواد رنگی و سولفوره 
ترکیب می شود. برای این که نفت، رنگ 
زرد نداشته باشد باید مقدار اسید نیتروی 
موجود در اسیدسولفوریک کم تر از 0/1 
 درصد باشــد. اغلب، ایــن ترتمان جهت 
حذف درات باقی مانده اســید، به وسیله 
شست وشو با یک محلول سود و سپس با 

آب تعقیب می گردد. 

عملیات با سود 
این شست وشو اغلب به منظور حذف 
ترکیبــات اســیدی محتوی در برشــی 
نفتی به کار گرفته می شــود. مهم ترین 
این ترکیبات: مرکاپتــان ها - هیدروژن 
ســولفوره - گازکربنیــک - تیوفنل ها 

Treatment  -1

و آلکیل فنل ها - اســید سیانیدریک - 
اسیدهای چرب - اســیدهای نفتی می 
باشد که به این مواد باید سولفور کربونیل 
)COS( را هرچند که یک ترکیب خنثی 
است، اضافه نمود. زیرا این ترکیب در اثر 
هیدرولیز تولید CO2  و H2 می نماید. 
برای مثال، مرکاپتان ها بر اساس واکنش 

تعادلی زیر با سود ترکیب می گردند. 
 

  CO2 عاری نمودن برش های نفتی از 
و H2 با محلول ســود انجام پذیر است، 
البته وقتی که مقدار آن ها کم باشــد. اما 
هنگامی که مقدار این مواد زیاد باشد باید 
از روش ترتمان با آمین ها استفاده نمود. 
اغلب پس از عمل با قلیا، برش نفتی را با 

آب شست وشو می دهند. 

 
انیدرید  به وسیله   تصفیه کروزون 

سولفورو 
 چــون انیدریــد ســولفوروی مایع به 
ســادگی مــی توانــد هیدروکربورهای 
غیراشــباع غنی ازکربــن را در خود حل 
نماید، لذا از آن، جهت تصفیه نفت چراغ 

)کروزون( استفاده می گردد. 

 روش های مالیم کردن 
 این روش ها، امکان عاری نمودن برش 
هــا را از ترکیبات گوگردی، مرکاپتان ها 
وگوگرد به صــورت عنصر می دهد. مهم 
تریــن روش هــای به کار گرفته شــده 

عبارتند از: 

 ) Solutizer(روش سلوتیزر 
اکستراســیون  به  مربــوط  این روش 
همه کانی ها از کلیــه برش های بنزین 
)به دســت آمده از تقطیر یا کراکینگ یا 
رفرمینگ( می گردد. از مزایای این روش، 
افزایش قابلیت بنزین جهت پذیرش سرب 
بوده که علت آن حذف ترکیبات گوگردی 

است. 

 روش دکتر: انواع بنزین ها و همچنین 
ترکیبات ســنگین تر از قبیل برش نفت 
و کروزون را می توان  توســط این روش 
مــورد ترتمان قــرار داد. در این روش از 
محلــول قلیایی پلمبیت ســدیم جهت 
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ترتمان استفاده می گردد. 

 روش هیپوکلریت
 اغلــب از هیپوکلریت بــه عنوان یک 
عامل اکســیدکننده جهــت کاهش بو و 
همچنیــن مقدار مرکاپتــان ها در برش 
های نفتی اســتفاده می شود. این روش 
می تواند یک روش تکمیلی برای ترتمان 

برش ها با سود باشد. 

 روش هــای کلرکوثیوریک )روش 
پرکو(

 در این روش، بر روی نفت، کلرور مس 
افزوده می گردد که باعث تبدیل مرکاپتان 

ها به دی سولفور می گردد.

روش تصفیه کاتالیکی
در ایــن روش، بــه جای اســتفاده از 
ترکیبات حل کننده ذکر شــده در روش 
هــای قبلــی، از کاتالیزور اســتفاده می 
شــود. بــرای مثــال، روش مراکس یک 
طریقه تصفیه کاتالیتکی است که در آن، 
کاتالیزور یک بستر ثابت از اکسید سرب 
می باشد که طول عمر آن بیش تر از سه 

سال می باشد. 

 رنگ بری و بی کردن نفت 
 رنگ بری را می تــوان اغلب اوقات به 
وســیله خاک های رنگ بر- آرژیل ها و 
هیدروسیلیکات های طبیعی منیزیم انجام 
داد. جهت بی بوکردن نفت، برخی آن را 
با کلرورو دوشو و کمی اسید کلریدریک 

به هم زده  ، ســپس دکانته می نمایند و 
بــه منظور از بین بردن کلر محتوی، بعدا 
آن را بــا آهک مخلوط نموده و تکان می 
دهند. ضمنا ممکن اســت از مواد معطر 
و عطر بهارنارنج برای خوش بوکردن آن 
اســتفاده نمود. با افزایش مــواد رنگی از 
قبیل نیترونفتالیــن و زرد کینولئین می 
توان خاصیت فلوئورسانس را از بین برد. 

 تصفیه روغن های گریس کاری 
 تصفیه همان طورکه مواد سفید احتیاج 
به تصفیه دارند، روغن های گریس کاری 
جهت حذف مواد مضر محتاج به پاالیش 
می باشــند. عمل تصفیه در روغن ها به 
علت ویسکوزیته زیاد و خاصیت امولسیون 
شدنشان نسبت به مواد سفید مشکل می 
باشد. عمل تصفیه شامل شست وشوهای 
متوالی با اسید سولفوریک، سپس شست 
وشــوی آن با مواد قلیابی و ســپس آب 
خواهد بود. برای خنثی شــدن روغن، از 
مخلوط کربنات سدیم )خاک های رنگ 

بر( استفاده می نمایند. 
 بی بو کردن روغن هــای معدنی را با 
آلدئیدفرمیک مخلــوط و گرم می کنند 
و بعدا، قبل از این که اســید یا قلیا بدان 
بیافزایند، بخار آب از آن عبور می دهند. 
20  درصــد از روغن معدنی خــام را به 
وسیله بخار آب در مجاورت استات پلمب 
تقطیر می نمایند. مایع تقطیر شده عاری 
ازگوگرد است و از آن به عنوان روغن چراغ 
یا روغن موتور اســتفاده می شود. روغنی 
که از صاف نمودن باقی مانده به دســت 

می آید، روغن چرک کننده ســنگین )با 
دانسیته زیاد( و بی بو می باشد. 

 بی رنگ نمودن 
 جهت بــه دســت آوردن روغن های 
معدنی بی رنــگ )مانند روغن وازلین( از 
روغن های تیره، آن ها را از استوانه های 
بلند و پر از آرژیل )که جاذب رنگ است( 
با دمای ۵0  - 30  درجه ســانتی گراد به 
آهســتگی عبور می دهند. این آرژیل ها، 
هیدروســیلیکات آلومینیم و منیزیم می 
باشند و پس از خاتمه عمل، آرژیل ها را 
با بنزین شست و شو داده، مایع حاصله را 
جهت جمع آوری بنزین تقطیر می نمایند 
و بنزینی را که روی آرژیل مانده است، به 
وســیله عبور هوا به خارج رانده و جمع 

آوری می نمایند. 
 آرژیل حاصلــه را درکوره هــای دوار 
حرارت می دهند و بعد از آن، وارد استوانه 
دیگری می کنند. درنتیجه آرژیل حاصله 
مانند اول فعال می گردد. با زغال حیوانی 
و یا مخلوطی از زغال حیوانی با سیلیس - 
سیلیکات - اکسید دوفر می توان روغن را 
بی رنگ نمود. قسمتی از رنگ روغن های 
معدنی را که خیلی رنگین است، به وسیله 
اسید ســولفوریکی که به آن بیکرومات 
پتاسیم افزوده شده است از بین می برند. 
 بــرای روغن هایی که کــم تر رنگین 
است، به عوض صاف نمودن مجدد، روی 
خاک های رنگ بر عمل تصفیه را با اسید 

سولفوریک و یا سود انجام می دهند. 
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شهــــید
y برگرفته از کتاب مجموعه آثار استاد شهید مطهری

می  ارزش  خودش  خون  به  شهید 
دهد.

 یک نفر به ثــروت خودش ارزش می 
دهد و به جای آن که ثروتش در بانک ها 
ذخیره باشد، آن را در یک راه خیر مصرف 
می کند که هر یک ریالش با مقیاس معنا 
بیــش از صدها هزار ریال ارزش داشــته 
باشد؛ ثروت خود را به صورت یک مؤسسه 
ی عاّم المنفعه ی مفید فرهنگی، مذهبی 
و اخالقی درمی آورد و با این عمل به آن 
ارزش می دهــد. دیگری به فکر خودش 
ارزش می دهد؛ بــه خودش زحمت می 
دهــد و یک کتاب مفیــد و اثر علمی به 
وجود مــی آورد. دیگری بــه ذوق فنی 
خودش ارزش می دهــد و صنعتی را در 
اختیار بشر قرار می دهد. دیگری به خون 
خودش ارزش می دهد؛ در راه بشــریت 
خون خودش را فــدا می کند. کدام یک 

بیشتر خدمت کرده اند؟
 شــاید خیال کنید علما یا مخترعین 
و مکتشــفین و ثروتمندان بیشتر به بشر 
خدمت کــرده اند؛ خیر، هیــچ کس به 
اندازه ی شــهدا به بشریت خدمت نکرده 
است، چون آن ها هستند که راه را برای 
دیگران باز می کنند و برای بشر آزادی را 
به هدیه می آورند، آن ها هستند که برای 
بشــر محیط عدالت به وجــود می آورند 
که دانشــمند به کار دانش خود مشغول 
باشد، مخترع با خیال راحت به کار اختراع 

خودش مشغول باشد، تاجر تجارت کند، 
محصــل درس بخواند و هر کســی کار 
خودش را انجام بدهد. اوســت که محیط 
]مناســب [ را برای دیگران به وجود می 
آورد. مَثل آن هــا مثل چراغ و مثل برق 
است؛ اگر چراغ یا برق نباشد ما و شما چه 

کار می توانیم انجام دهیم؟ .
قرآن کریم پیغمبر را تشــبیه به یک 
چراغ می کند؛ باید چراغ باشد تا ظلمت 
ها از میان برود و هر کســی بتواند به کار 

خودش مشغول باشد.
ابن سینا قانون ننوشت، محمدبن زکریا 
الحاوی ننوشت، سعدی ذوق خودش را در 
بوستان وگلستان نشان نداد، مولوی همین 
طور، مگر از پرتو شهدا، آن هایی که تمدن 
عظیم اسالمی را پایه گذاری کردند، موانع 
را از ســر راه بشریت برداشتند، آن هایی 
که مثل شعله هایی در یک ظلمت هایی 
درخشیدند و جان خودشان را فدا کردند، 
آن هایی که سراسر وجودشان حماسه ی 
الهی بود، حق خواهی و حق پرستی بود، 
آن هایی که پرچــم توحید را در دنیا به 
اهتزاز درآوردند و مســتقر کردند، آنهایی 
که منادی عدالت بودند، منادی حریّت و 
آزادی بودند. ما و شما که اینجا نشسته ایم 
مدیون قطرات خون آنها هستیم، مدیون 
حماســه های آن ها هستیم. حسین بن 

علی سراسر وجودش حماسه است.

دعوت
با حسن معاشرت به اسالم دعوت کنید

y yamojir.com

 ) السالم  )علیه  صادق  حضرت 
فرمود مردی از اهل کتاب )ذمی ( 
در راه رفیق امیر المؤ منین )علیه 
الســالم ( گردید. ایشان را نمی 
؟  . پرسید کجا می روی  شناخت 
حضرت فرمــود به کوفه هنگامی 
بر سر دو راهی رسیدند ذمی  که 
خواست از راه دیگر برود حضرت 
او را همراهی نمود. ذمی  مقداری 
عرض کرد شــما که خیال کوفه 
داشــتید برای چه از این راه می 
از  راه کوفه  دانید  نمی  آئید، مگر 

این طرف نیست ؟
دســتور  ولی  دانم  می  فرمود 
پیغمبر ما است که نیکو رفاقت و 
مصاحبت کردن به این اســت که 
و  همراهی  مقداری  را  خود  رفیق 
مشایعت کنند. من از این جهت با 
مرد ذمی گفت شیفته   . آمدم  تو 
اخالق نیک اسالم شدم و کسانی 
که پیــروی این دین را نموده اند. 
من شــما را گواه می گیرم که به 

اسالم وارد شدم .
از همان جا آن مرد به همراهی 
علی )علیه السالم ( به کوفه آمد. 
در کوفه ایشان را شناخت و مراسم 

اجراء شهادت اسالم بجا آورد.

منبع:
-16 بحار، ص 44
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مجمع کشورهای صادرکننده گاز یا اوپک گازی که به اختصار )GECF( نامیده می شود، سازمان 
تازه بنیانی است که به منظور هماهنگی در تولید، صادرات و کنترل قیمت گاز طبیعی در سطح جهان، 

توسط ایران، روسیه و قطر و تعداد دیگر از کشورهای صادرکننده گاز، در 23 دسامبر 2008 تاسیس 
شد. کشورهای عضو مجمع صادرکنندگان گاز، ۴2 درصد از تولید گاز جهان، ۷0 درصد از ذخایر 

گازی جهان، 38 درصد از انتقال گاز با خط لوله و 8۵ درصد از تجارت گاز طبیعی مایع شده)ال ان جی( 
را در اختیار دارند.

معرفی بزرگ ترین مرجع صادر کننده گاز \

مجمع کشورهای صادر کننده گاز 
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تولید و مصــرف گاز طبیعی به عنوان 
یکــی از منابع پایــان پذیر انــرژی در 
ســال های اخیر و به خصــوص به دنبال 
بحرآن های نفتی روندی شــتابان گرفته 
، و گاز بــه عنــوان ســوختی پــاک که 
آالینده های کمتری نسبت به سایر منابع 
انــرژی و در رأس آن هــا نفــت و زغال 
سنگ دارد، تقاضای فزاینده ای را به خود 
اختصاص داده و خــود را به عنوان مهم 
ترین جانشین منابع سنتی انرژی مطرح 

کرده است.
جمهوری اسالمی ایران به عنوان اولین 
دارنده ی  ذخایــر عظیم گاز در جهان ، 
همچون هر فروشــنده ای دیگــر در هر 
بازاری، به دنبال کســب و اعمال قدرت و 
استفاده از آن در جهت تصاحب حداکثر 
ســود از طریق افزایش بهینه ی   قیمت 

ها است.
بــه منظور بهره گیری مطلــوب از این 
ثروت ملی و تعییــن ارزش واقعی آن به 
هدف توسعه ی  پایدار تولید و مصرف گاز 
و تبادل نظرات و اطالعات سازمان یافته تر 
کشورهای صادر کننده ی  گاز و به ابتکار 
ج.ا. ایران، در اردیبهشت 1380 مقامات 
مسئول 11 کشــور صادر کننده ی  گاز 
)ایران، الجزایــر، اندونزی، مالزی، عمان، 
قطر، روسیه، ترکمنستان، نیجریه، برونئی 

و نروژ( در تهران گرد هم آمدند. 
پیشــنهاد ایران این بــود که مقامات 
کشورهای صادر کننده ی گاز، دیدارهایی 
سالیانه داشــته باشــند تا ضمن تبادل 
نظــرات، اطالعــات و دیدگاهها در مورد 
مســائل بازار بین المللی گاز، با بررســی 
تقاضای  و  مســائلی همچــون عرضــه 

بلندمدت گاز، ســاختار بازارهای حال و 
آینده، تجــارت گاز، پروژه های بلندمدت 
گاز، جداسازی قیمت گاز از نفت، امکان 
سنجی تبدیل گاز به فرآورده های نفتی، 
رقابت گاز با فرآورده هــای نفتی و زغال 
سنگ در صنایع ســبک و سنگین و در 
صنعت حمل و نقل، اجرای پروتکل کیوتو 
و تأثیر آن بر مصرف گاز و هماهنگی خط 
مشــی کشــورهای صادر کننده ی  گاز، 
بســیاری از اهداف مورد نظر و بلندمدت 

کشورهای شان را تحقق بخشند.
همچنین پیشنهاد شــده بود اجالس 
فوق در این مرحله از فعالیت خود نیازی 
به مقر، دبیرخانه، پرسنل و دبیرکل ندارد 
و جلسات اجالس سالیانه یک بار با حضور 
مقامات عالی رتبه ی  کشــورهای صادر 
کننده و دو بار نیز با حضور کارشناســان 
ارشــد آن ها به شکل گردش الفبایی در 
این کشورها برگزار گردد. در این اجالس، 
الجزایر به عنوان میزبان ســال بعد اعالم 
آمادگی کرد. ســندی نیــز تحت عنوان 
سند شکل گیری مجمع کشورهای صادر 
کننده ی  گاز )GECF( متشکل از 10 
کشور به همراه نروژ به عنوان ناظر تنظیم 
شد و اهداف مجمع در آن آورده شد. این 
مجمع به عنوان تشــکیالتی غیررسمی 
معرفی شد که پذیرای کشورهایی خواهد 
بود که صادر کننده ی  خالص گاز بوده و 
با اهداف تصریح شده در سند، همسویی 

دارند.
نشست های بعدی مجمع به ترتیب در 
الجزایر، قطر و مصر در ســالهای 2002، 
2003 و 2004 برگــزار شــد و تعــداد 
اعضاء بــا تغییراتی به 1۵ عضو رســید؛ 
الجزایــر، برونئی، مصــر، اندونزی، ایران، 

لیبی، مالزی، نیجریه، نروژ، عمان، روسیه، 
ترینیداد و توباگو، امارات، ونزوئال و قطر .

در الجزایر تأکید شد با توجه به تحوالت 
عمیقی که در بخش گاز در جریان است، 
باید تدابیری اندیشــیده شود تا همکاری 
واقعی و مشــارکتهای جدیــدی مبتنی 
بر نــوآوری و خالقیت میان کشــورهای 
شــرکت کننده به وجود آید و بر مذاکره 
و تبادل آرای مستمر میان صادر کنندگان 
و میان مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
تأکید شــد. در ایــن اجــالس در مورد 
انجام سه مطالعه؛ پیشرفت های فناوری 
و هزینه هــای مرتبط با بهره بــرداری از 
گاز، میزگرد بررســی چارچوبهای جدید 
بازارهای گاز اروپــا و چارچوب قراردادی 
برای اجــرای پروژه های توســعه ای گاز 

تبادل نظر صورت گرفت. 
در قطر بــه موضوع تهیــه مدل برای 
روزآمد ســازی گزارش ایران تحت عنوان 
»بازارهــای آتی گاز و روشــهای افزایش 
تقاضا برای آن«، امکان ســنجی ورود به 
بازارهای برق کشــورهای مصرف کننده 
و امکان برگزاری میزگــرد بازارهای گاز 
آســیایی پرداخته شد و پیشنهاد مصر در 
مورد قیمت گذاری گاز مطرح شد؛ قیمت 
گاز از نفت و فرآورده های نفتی جدا شود، 
کف قابــل قبولی برایــش در نظر گرفته 
شــود و با توجه به خصوصیات زیســت 
محیطی اش، عادالنه قیمت گذاری گردد. 

در پاسخ به پیشنهاد مصر نکاتی مطرح 
شد؛ مبنای قیمت گذاری گاز چه حاملی 
از انــرژی باشــد؟ کدام گــروه از عوامل 
غیراقتصــادی کالن در تعدیــل قیمــت 
گاز مؤثر اســت؟ کدام یــک از بازارهای 
منطقــه ای و قــوام بخــش اقتصادی هر 
منطقه می تواند مدنظر باشــد؟ همچنین 
بیان شد که سیاسی کردن صنعت گاز از 
طریق طرح موضوع قیمت گذاری و سایر 
مباحث جنجالــی در حال حاضر تصمیم 
مناسبی نیست زیرا بازارهای گاز در حال 
شکل گیری بوده و GECF نیز در حال 
پاگرفتن است و حفظ جنبه غیرکارتلی آن 

ضرورت دارد. 
 GECF در نشســت چهــارم وزاری
در مصر، وزیر نفت این کشــور، استراتژی 
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کشــورش را چنین برشــمرد؛ تشــویق 
شــرکت هــای جهانی به مشــارکت در 
عملیــات کاوش گاز در مصر، جایگزینی 
مصــرف گاز به جای بــرق، صادرات گاز 
و توســعه ی  انتقــال گاز بــه منازل و 
مؤسسات. وزیر انرژی قطر نیز گفت هدف 
این نشســت افزایش قیمت گاز طبیعی 
نیســت. اما با توجه بــه نقش فزاینده ی  
گاز در صنایــع مختلف و تناســب آن با 
ســالمت محیط زیست، خواستار قیمتی 
عادالنه هســتیم. وزیر نفــت ایران یک 
برنامــه ی  کارایی )Action plan( را 
برای سال 2004 پیشنهاد کرد؛ ایجاد یک 
مدل و طرح گازی به عنوان ســند و ابزار 
اصلی پیش بینی عرضه و تقاضا و تحوالت 
جهانی بازار گاز، بازبینی در وضعیت کوتاه 
مدت بازار گاز، ایجاد چارچوب قراردادی 
برای اجــرای طرحهای گازی، ایجاد یک 
شــبکه داخلی گاز میان اعضاء یا اعضای 
نزدیک به هم، اتصال شبکه ی  گاز تولید 
کنندگان خاورمیانه به شبکه ی  مصرف 
کنندگان، ســرمایه گذاری های مشترک، 
نفوذ در بازار الکتریسیته در جهت افزایش 
تقاضای گاز، ایجاد یک مجمع تجارت گاز  
موازی با نشــت وزارتی GECF و سهم 
برابر اعضاء در سرمایه گذاری در پروژه های 

مطالعاتی. 
مصر، تأسیس یک دفتر اجرایی، مرکز 
اطالع رســانی گاز، مرکز آموزش نیروی 
سرمایه گذاری  مشترک  صندوق  انسانی، 
تکنیکــی و اقتصادی و ســرمایه گذاری 
بــه  مربــوط  مطالعــات  در  مشــترک 
قیمت گــذاری گاز، و قطر تأســیس یک 
رابط دائم و دفتر هماهنگی را در دوحه ی  
قطر و یک دبیرخانه ی  دائمی را پیشنهاد 
کردنــد. در این زمینه ایران اعالم کرد در 
حال حاضر کارهــای پایه ای و مطالعاتی 
صورت می گیرد و بحث درباره ی نحوه ی  
رأی گیری، قیمت گذاری و تشکیل کارتلی 
ماننــد اوپک و تأســیس دبیرخانه زود و 

نابهنگام است. 
نشست پنجم GECF نیز به پیشنهاد 
ترینیداد و توباگو در این کشور برپا خواهد 

شد.
اولیــن نقطه ی  قــوت مجمع، نقطه 

اشــتراک اتفاقی و جغرافیایــی اعضا در 
وجود ذخایر گاز طبیعی در این کشورها 
اســت که با ذخایر 74/9 درصدی حدود   
ذخایر گاز جهان را در اختیار دارند . نقطه 
قــوت دیگر آن هــا پراکندگی ذخایر آن 
هاست که با کاهش هزینه هایی همچون 
هزینه حمل و نقل، قیمت های مناســب 
تری ایجاد کرده و تقاضای کل را خواهد 

افزود. 
اولیــن نقطه ضعــف GECF، طبق 
سند مجمع، امکان عضویت هر کشوری 
با هر میزان ذخایر گازی در مجمع است، 
منتهی با این شــرط که صادر کننده ی  
خالص گاز باشد. این خود منشأ ناهمگونی 
اعضاء به شمار می رود چرا که کشورهای با 
ذخایر اندک هرچند در حال حاضر صادر 
کننده باشند، به طور طبیعی نمی توانند 

به فکر آینده باشند و بلندمدت بر ایشان 
بی معناســت. یکی دیگــر از نقاط ضعف 
مجمــع تولید کم اعضــاء )43/8 درصد 
از تولید جهانی گاز طبیعی7( به نســبت 
ذخایر عظیمی است که در اختیار دارند، 
که خود توان مالِی ضعیــف آن ها را در 
توسعه ی  میادین گازی و ظرفیت سازی 
آن، و احتماالً کم توجهی شــان را به این 
منابع عظیم در گذشته ی  نه چندان دور 

نشان می دهد. 
نقطــه ی  ضعف دیگری کــه در این 
کشورها دیده می شود، مصرف باالی گاز 
آن هاست که در برخی از آن ها رقمی را 
معادل تولید خودشان دربر می گیرد. این 
مسأله زمانی جدی تر می شود که بدانیم 

حضور دو کشور روسیه و نروژ، با وجود 
هم پیمانی نروژ با IEA و کشورهای 
غربی، بــه لحاظ تکنولوژیک و نیروی 
انسانی متخصص، احتماالً نقطه قوت 
مجمع نسبت به اوپک به شمار می رود، 
گرچه اکثریت کشورهای عضو، ضعف 
تکنولوژیک و نیروی انسانی متخصص 
را به صورت ژنتیکی از جهان ســومی 

بودن خود به ارث برده اند. 

گروهی از این کشــورها در صدد افزایش 
مصرف داخلی و جانشــین ســازی گاز با 
ســایر منابع انرژی در کشورشان هستند 
)مثل مصر و ایران(. رشد باالی مصرف در 
کشورهای عضو، توان صادراتی مجمع را 
خواهد کاست، گرچه طرحهای توسعه ای 
و پروژه های گازی این کشــورها می تواند 
روند رو به رشــد مصرف داخلی شــان را 

خنثی نماید. 
حضور دو کشور روسیه و نروژ، با وجود 
هــم پیمانی نروژ با IEA و کشــورهای 
غربی، به لحــاظ تکنولوژیــک و نیروی 
انســانی متخصص، احتمــاالً نقطه قوت 
مجمع نســبت به اوپک به شمار می رود، 
گرچــه اکثریت کشــورهای عضو، ضعف 
تکنولوژیک و نیروی انسانی متخصص را 
به صورت ژنتیکی از جهان ســومی بودن 

خود به ارث برده اند. 
با نگاهی به نقاط ضعف اوپک، می توان 
آن هــا را در GECF نیــز دنبال کرد، 
ناهمگونــی کشــورهای عضو بــه لحاظ 
عملکرد اقتصادی و نیازهایشــان، تفاوتها 
و تضادهای آشــکار اجتماعی ـ سیاسی، 
نامتجانس بودن فرهنگیـ  مذهبی، تفاوت 
در مســاحت کشــورها، جمعیت و شکل 
حکومــت آن ها، تنــوع اقتصادی، حجم 
ذخایر و فعالیت در بخش پایین دستی در 

سطح بین المللی و ... .
فرصتهــای پیــش روی GECF را 
می تــوان در رقابت قدرتهــای صنعتی و 
موازنه قــدرت میان آن ها، کاهش ذخایر 
جهانی نفت، مالحظات زیســت محیطی 
در بخــش انرژی و مالحظات سیاســیـ  
اقتصادی در تنوع بخشــی مصرف انرژی، 
پیشرفتهای تکنولوژیک در جهت کاهش 
هزینه های اکتشــاف، تولید، حمل ونقل، 
مایع ســازی و ... دانســت که هر یک به 

نوعی تقاضای گاز طبیعی را می افزاید. 
تهدیدهایی نیز متوجه GECF است؛ 
گفتیم پراکندگی ذخایر گاز نسبت به نفت 
یک نقطه قوت اســت. همین نقطه قوت 
یک تهدید برای مجمع به شــمار می آید 
و آن مربوط به کشورهای خارج از مجمع 
اســت که در بازار، رقیبی جدی محسوب 
می شــوند. با مروری بر تاریخ اوپک، گروه 
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تولید کنندگان خارج از اوپک را مشاهده 
می کنیم که بــا افزایش قیمت های نفت 
وارد بازار شــدند و با فروش نامناســب 
نفت و فرآورده های نفتی، بازار جهانی را 
آشفته ساختند. مشــکل دیگر این گونه 
کشــورها احتماالً هم پیوندی با سیاست 
قدرتهــای صنعتی و نیز توان مالی اندک 
آن هاســت که آن ها را به سوء استفاده 
کننندگانی از قیمت های مناسب در بازار 
تبدیل می ســازد که توجهی به آینده ی  

بلندمدت خود ندارند. 
تهدیدهــای دیگر شــامل مــوارد زیر 

خواهد بود: 
- سیاســت های آژانس بیــن المللی 
صرفه جویــی  شــامل   )IEA( انــرژی 
احتمالی در مصرف )به علت قیمت های 
باالتر گاز در آینده(، افزایش اکتشــافات 
 ، GECF گازی در مناطــق خــارج از
مشارکت در طرحهای اکتشافیـ  تولیدی 
در کشورهای عضو مجمع و مالکیت تولید 

و سرمایه در این کشورها و ... .
- سیاست های ایاالت متحده؛ فروش 
تکنولــوژی و کاال و دارایی هــای منقول 
 GECF به اعضای مجمع و وابســتگی
به دانش و فنــاوری غرب، ترغیب برخی 
کشــورهای عضو )که گرایش به سیاست 
های آمریکا دارند( به ایجاد جنگ قیمت 

هــا، حضور نظامی در کشــورهای عضو، 
تحریــم اقتصادی و ... )همان گونه که در 
مورد اوپک چنین سیاســت هایی دیده 

شده است.( 
- کارتلها و شــرکت های چند ملیتی  
و فراملیتی ؛ انحصــار تکنولوژی تولید و 
ترابری و سرمایه گذاری در طرحهای گاز 
خارج از مجمع، نفوذ و دخالت سیاســی 
در کشورهای مجمع، تأمین گاز از خارج 
از مجمع، مشــارکت در پروژه های گازی 
مجمــع، بهره برداری از پدیــده ی  مازاد 
عرضه بر تقاضا در بازار تک محموله  و ... . 
در پایان چند پیشنهاد جهت بهبود کار 

مجمع ارائه می گردد:
با بازنگری مجدد و موشکافانه   -
اعضــاء )و دیگر کشــورهای غیرعضو(، 
بــرای عضویت در  کشــورهای گازخیز 

مجمع تعیین صالحیت شوند. 
با توجه به ریشه ای بودن ضعف   -
های ســه گانه ی  مالــی، تکنولوژیک و 
ســازوکاری  متخصص،  انســانی  نیروی 
دقیق جهت رویارویی با این مشکالت که 
اوپک(  مشکالت اساسی مجمع )همانند 
به شمار می آید، اندیشــیده شود؛ ایجاد 
صندوق ذخیره ارزی برای مجمع درجهت 
افزایش سرمایه گذاری در کشورهای عضو 
به جــای مصارف بودجــه ای درآمدهای 

ارزی و نیــز مقابله با نوســانات قیمت و 
افزایــش تــوان مالی اعضــاء و کمک به 
اعضاء در اصالح ساختار اقتصادی وابسته 
به صــادرات و درآمدهای ارزی حاصل از 
منابــع گازی، خیزش جــدی و عزم ملی 
و بین المللــی اعضــاء در تقویت بنیه ی  
تکنولوژیــک مجمع و تربیــت نیروهای 
انســانی متخصص با تجربه و متعهد )در 
زمینه ی  فنی، اقتصــادی و حقوقی( در 
راستای کاهش وابستگی ها از طریق ایجاد 
دوره های آموزشی و نیز تعیین بودجه های 

تحقیقاتی و ... .
بررسی دقیق بازار و ایجاد توان   -
پیش بینی دقیق و صحیــح روند بازار در 

جهت تسلط کامل بر بازار جهانی گاز. 
از هیــچ اقدامــی در حفــظ   -
وحدت و یکپارچگی اعضاء و کنارگذاردن 
اختالفات جزئی دریــغ نگردد که در این 
زمینه نقش دبیر کل مجمع )که احتماالً 
در نشــتهای آتــی موضــوع انتخاب آن 
بررســی خواهد شــد(، در حل اختالفات 

حیاتی است. 
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متعارف  بنزین  با  کاماًل  گازوئیل 
متفاوت است. اگر چه هر دو سوخت 
از فرآوري نفت به دست مي آید اما 
گازوئیل  حــاوي هیدروکربن هاي 
سنگین تري است که دماي احتراق 
آن را به شــکل قابل توجهي باال 

برده است.
موتورهایي  بــه  دیزل  عبارت 
اطالق مي شود که توانایي استفاده 
از گازوئیل به عنوان ســوخت را 
ندارند  شمع  خودروها  این  دارند. 
و به اصطالح احتراق تحت فشــار 

این  است.  شمع شــده  جانشین 
خودروها بــه طور طبیعي قابلیت  
دارند  هم  را  بیودیزل  اســتفاده 
تا آنجا که در آمریکا بســیاري از 
صاحبان خودروهــاي دیزل براي 
تأمین ســوخت خــود از روغن 

دیزل چیست و چگونه کار می کند؟
بررسی خودروهای دیزلی و نحوه عملکرد موتورها

y حسین خان بابایی دانشجوی مهندسی نفت - اکتشاف
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سوخته رســتورآن ها ي عرضه 
غذاي آماده استفاده مي کنند.

رانندگي همیشه  به  عالقمندان 
از خودروهاي دیزل به دلیل قدرت 
و کشش موتور استقبال مي کردند 
ســوخت  بهاي  افزایش  بــا  اما 
دیزل  خودروهاي  تولیدکنندگان 
باید به فکر کاهش مصرف سوخت 

باشند. 
فولکــس واگن کــه از دیرباز 
کننــده  عرضــه  بزرگتریــن 
خودروهاي سواري دیزل در جهان 
بود، فنــاوري جدیدي را معرفي 
کرده که سوخت موتورهاي دیزل 

را تا 25درصد کاهش مي دهد. 
مخترع  یک  نــام  دیزل  کلمه 
دیزل  رودلف  دکتر  نام  به  آلمانی 
است که در سال 1892نوع خاصی 
از موتورهای احتراق داخلی را به 
ثبت رساند، به احترام این مخترع 
این گونه موتورهــا را موتورهای 

دیزل می نامند.

موتورهای دیزل ، به انوع گسترده ای از 
موتورها گفته می شود که بدون نیاز به یک 
جرقه الکتریکی می توانند ماده سوختنی 
را شعله ور ســازند. در این موتورها برای 
شعله ور ساختن ســوخت از حرارت های 
باال استفاده می شود. به این شکل که ابتدا 
دمای اتاقک احتراق را بسیار باال می برند و 
پس از این که دما به اندازه کافی باال رفت 

ماده سوختنی را با هوا مخلوط می کنند.
همانگونه که می دانید برای ســوزاندن 
یک ماده ســوختی بــه دو عامل حرارت 
و اکسیژن نیاز اســت. اکسیژن از طریق 
مجــاری ورودی موتــور وارد محفظــه 
سیلندر می شود و سپس بوسیله پیستون 
فشــرده می گردد. این فشردگی آنچنان 

زیاد است که
باعث ایجاد حرارت بسیار باال می گردد. 
سپس عامل ســوم یعنی ماده سوختنی 
به گرما و اکسیژن افزوده می شود که در 

نتیجه آن سوخت شعله ور می شود.

در ســال 1890 میــالدی آکرویــد 
استوارت حق امتیاز ســاخت موتوری را 
دریافت کرد کــه در آن هوای خالص در 
سیلندر موتور متراکم می گردید و سپس 
)به منظورجلوگیری از اشتعال پیش رس( 
سوخت به داخل هوای متراکم شده تزریق 
می شد، این موتورهای با فشار پایین بودند. 
و برای مشتعل ســاختن سوخت تزریق 
شده از یک المپ الکتریکی و یا روشهای 
دیگر در خارج از سیلندر استفاده می شد.

تاریخچه
در ســال 1892 دکتــر رودلف دیزل 
آلمانی حق امتیاز موتور طراحی شده ای 
را به ثبت رســاند که در آن اشتعال ماده 
سوختنی ، بالفاصله بعد از تزریق سوخت 

به داخل ســیلندر انجــام می گرفت. این 
اشــتعال عامل حرارت زیادی بود که در 
اثر تراکم زیاد هوا بوجود می آمد. وی ابتدا 
دوست داشــت که موتور وی پودر زغال 
سنگ را بســوزاند ولی به سرعت به نفت 

روی آورد و نتایج قابل توجهی گرفت.
طی ســالهای متمادی پس از اختراع 
موتور دیزل ، از ایــن نوع موتور عمدتا و 
منحصرا در کارهای درجا و ســنگین از 
قبیل تولید برق ، تلمبه کردن آب ، راندن 
قایق های مســافری و بــاری و همچنین 
بــرای تولید قدرت جهــت رفع بعضی از 
نیازهای کارخانجات اســتفاده می شــد. 
این موتورها سنگین ، کم سرعت ، دارای 
یک یا چند ســیلندر و از نوع دوزمانه یا 

چهارزمانه بودند.

انوع  بــه   ، دیزل  موتورهــای 
گفته  موتورها  از  گســترده ای 
می شــود که بدون نیاز به یک 
ماده  می توانند  الکتریکی  جرقه 
سازند.  شــعله ور  را  سوختنی 
در این موتورها برای شــعله ور 
حرارت های  از  سوخت  ساختن 

باال استفاده می شود.

پیشــرفت بیشــتر موتورهای دیزل ، 
تا توســعه سیستم های پیشــرفته تزریق 
ســوخت در دهــه 1930 طول کشــید. 
در این ســالها رابرت بــوش تولید انبوه 
پمپ های ســوخت پاش خود را آغاز کرد. 
)پمپ های  پمپ  های سوخت پاش  توسعه 
انرژکتور( با توسعه موتورهای کوچکی که 
برای اســتفاده در خودروها مناسب بودند 

متعادل شد.
موتورهــای دیــزل ســبک تــری که 
سرعتشــان نیز باال بود در ســال 192۵ 
به بازارعرضه شــدند. با آنکه پیشرفت در 
ساخت این موتورها کند بود. اما در سال 
1930موتورهای دیزل قابل اطمینان که 
به خوبی طراحی شده بودند و چند سیلندر 
وســریع نیز بودند به بازار عرضه شد. این 
پیشرفت تا پایان جنگ جهانی دوم برای 
مدتی کند بود. لیکن از آن تاریخ تا کنون 
طراحی و تولید ایــن موتورها به طریقی 
پیشــرفت نموده است که امروزه استفاده 
گســترده و فراگیر از موتورهای دیزل را 

شاهد هستیم.

تقسیمات 
موتورهــای دیــزل نیــز مانند ســایر 
موتورهــای احتراق داخلی بــر مبناهای 
مختلفی قابل طبقه بندی هســتند. مثال 
می تــوان موتورهای دیزل را بر حســب 
مقدار دفعات احتــراق در هر دور گردش 
میل لنگ به موتورهــای دیزل دوزمانه و 
یا موتورهای دیزل چهارزمانه تقسیم بندی 
نموده و یا بر حســب قدرت تولیدی که 
به شــکل اســب بخار بیــان می گردد. 
یا بر حســب تعداد ســیلندر و یا شــکل 
قرارگیری ســیلندرها کهبر این اساس به 
 V دو نوع موتورهــای خطی و موتورهای
یا خورجینی تقسیم بندی می کردند و ... 

ساختمان 
ســاختار موتورهــای دیزل نــه تنها 
در سیســتم تغذیه و تنظیم ســوخت با 
موتورهای اشتعال جرقه ای تفاوت می کند. 
بنابراین ساختارهای بسیار مشابهی میان 
این موتورهــا وجــود دارد و تنها تفاوت 
ســاختمانی آن ها  قطعات زیر است که 
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درموتورهای دیزل وجود دارد و در سایر 
موتورهای احتراق داخلی وجود ندارد.

- پمپ انژکتور : وظیفه تنظیم میزان 
سوخت و تامین فشار الزم جهت پاشش 

سوخت را به عهده دارد. 
- انژکتورها : باعث پودر شدن سوخت و 

گازبندی اتاقک احتراق می شوند. 
- فیلترهای سوخت : باعث جداسازی 
مواد اضافی و خارجی از سوخت می شوند. 
- لوله های انتقال سوخت : می بایست 
غیرقابل اشــباع بــوده و در برابر فشــار 

پایداری نمایند. 
- توربوشــارژر : باعــث افزایش هوای 

ورودی به سیلندر می شوند. 

طرزکار 
همان گونه که اشــاره شد موتورهای 
دیزل بر اســاس نحوه کارکــردن به دو 
دســته موتورهــای 4 زمانــه و 2 زمانه 
تقسیم می شــوند. لیکن در هر دوی این 
موتورها چهار عمل اصلی انجام می گردد 
کــه عبارتند از مکش یا تنفس - تراکم - 
انفجار و تخلیه اما بر حسب نوع موتورها 
ممکن است این مراحل مجزا و یا بصورت 

توام انجام گیرند.

سیکل موتورهای دیزل چهارزمانه 
زمان تنفس : پیستون از باالترین

مکان خــود )نقطه مرگ باال( به طرف 
پایین ترین مکان خود در سیلندر )نقطه 
مرگ پایین( حرکت می کند در این زمان 
سوپاپ تخلیه بســته است و سوپاپ هوا 
بازاست. با پایین آمدن پیستون یک خال 
نســبی در سیلندر ایجاد می شود و هوای 
خالص از طریق مجرای ســوپاپ هوا وارد 
ســیلندر می گردد. در انتهای این زمان 
سوپاپ هوا بسته شده و هوای خالص در 

سیلندر حبس می گردد.

زمان تراکم : پیستون از نقطه مرگ
پایین به طرف باال )تا نقطه مرگ باال( 
حرکت می کند و در حالیکه هر ســوپاپ 
بسته اند )ســوپاپ هوا و سوپاپ تخلیه( 
هوای داخل ســیلندر متراکم می گردد و 
نســبت تراکم به 1۵ تا 20 برابر می رسد. 

فشار داخل سیلندر تا حدود 40 اتمسفر 
باال می رود و بر اثر این تراکم زیاد حرارت 
هوا داخل سیلندر به شدت افزایش یافته 
و به حدود 600 درجه سانتیگراد می رسد.

زمان قدرت : در انتهای زمان
تراکــم در حالیکــه هر دو ســوپاپ 
همچنان بســته اند و پیســتون به نقطه 
مرگ بــاال می رســد مقداری ســوخت 
روغنی )گازوئیل( به درون هوا فشــرده و 
داغ موجود در محفظه احتراق پاشــیده 
می شود و ذرات سوخت در اثر این درجه 
حرارت زیاد محتــرق می گردند. پس از 
خاتمه تزریق ســوخت عمل ســوختن 
تا حدود 2/3 از زمان قــدرت ادامه پیدا 

می کند.
فشــار زیاد گازهای منبسط شده )به 
علت احتراق( پیستون را به طرف پایین 
و تــا نقطه مرگ پاییــن می راند. حرکت 
پیســتون از طریق شــاتون به میل لنگ 
منتقل می شود و موجب گردش میل لنگ 
می گردد. در این مرحله حرارت گازهای 
مشتعل شده به 2000 درجه سانتیگراد 
می رسد و فشــار داخل سیلندر تا حدود 

80 اتمسفر افزایش می یابد.

زمان تخلیه : 
با رســیدن پیســتون به نقطه مرگ 
پایین در مرحله قدرت ، ســوپاپ تخلیه 
باز می شــود و به گازهای سوخته تحت 
فشار اولیه اجازه می دهد سیلندر را ترک 
کند. پس پیستون از نقطه مرگ پایین به 
طرف باال حرکت می کند و تمام گازهای 
سوخته را بیرون از ســیلندر می راند. در 
پایان پیستون یکبار دیگر به طرف پایین 
حرکت می کند و با شــروع زمان تنفس 

سیکل جدیدی آغاز می گردد.

سیکل موتور دوزمانه دیزل 
در ایــن نــوع موتورهــای دوزمانــه 
ســوپاپ تنفس هوای تــازه ، نظیر آنچه 
در موتورهای چهارزمانه ذکر شــد وجود 
ندارد. و به جــای آن در فاصله معینی از 
سه سیلندر ، مجراهایی در بدنه سیلندر 
تعبیه شده است. که پیستون در قسمتی 
از مســیر خود جلوی آن ها  را می بندد، 

اصول کار این موتورها در دوزمان اســت، 
که در واقع در هر دور چرخش میل لنگ 

اتفاق می افتد.

زمان اول : پیستون از نقطه مرگ
پایین به طرف باال و تا نقطه مرگ باال 
حرکت می کند. در این زمان پیستون پس 
از عبــور از جلو مجاری تنفس هوای تازه 
را تاحد معینی متراکم می سازد. در طول 
این زمان ســوپاپ تخلیه که در قسمت 
فوقانی ســیلندر و در داخل سه سیلندر 

قرار دارد کماکان بسته مانده است.

زمان دوم : در انتهای زمان اول
مقداری ســوخت روغنی )گازوئیل( به 
صورت پودرشــده به درون هوای متراکم 
شــده وداغ موجود در محفظــه احتراق 
پاشیده می شود و ذرات سوخت محترق 
می گردد. فشــار زیاد گازهــای محترق 
شده پیســتون را به طرف پایین می راند. 
پیســتون در مســیر حرکت روبه پایین 
خود جلو مجاری تنفس هوای تازه را باز 
می کند. در این موقع هوای تازه به شدت 
وارد ســیلندر می گــردد. در همین حال 
سوپاپ تخلیه نیز باز می گردد و گازهای 
حاصل از احتراق بوســیله هــوای تازه از 
سیلندر خارج می گردند. پس از رسیدن 
پیســتون به نقطه مرگ پایین ســیکل 

جدیدی آغاز می شود.
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روایتی از اوضاع ایران در دوره قاجار!
y برگرفته از سیاحتنامه ابراهیم بیک اثر زین العابدین مراغه ای

نتیجـۀ ســیاحت من این است که در 
تمــام آن مملکت ها کــه از ایران دیدم 
در هیچ بالدی آثــار ترقیات، و تمایل به 
تمدن به نظرم نیامد که بدان خوشــوقت 
شوم. در زراعت و تجارت بدانچه از نیاکان 
خودشــان دیده اند قناعت دارند و جای 
بسی تعجب است که بدان یکی مفتخرند 
که شیوۀ اســالف هنوز تماماً در میان ما 
مرعی است. اما از این طرف در تجمالت 
بیهوده و فراهم آوردن اســباب تزیینات 
خانگی به درجــه ای پیش افتاده اند که 
ابــداً اجدادشــان آن وضــع را در خواب 
خودشان هم ندیده بودند. به جای ظروف 
مسین که از معموالت و مصنوعات وطن 
عزیز بود و یک صد سال به رفع احتیاجات 
یک خانوادۀ بزرگی به قدر دویست تومان 
از آن کفایــت می نمــود و در آخر هم از 
قیمــت آن چیزی نمی کاســت امروز به 
دویســت تومان یکپارچه چلچراغ خریده 
از سقف اطاق های خودشان می آویزند. 
کــه به یک افتادن به جــز از یک کلمـۀ 
»واه« صاحبش چیــزی از آن باقی نمی 
ماند. واضح اســت که از تصور نیاکانشان 

امثال این چیزها هیچ وقتی نگذشته بود. 
یکــی از این انبوه مردم که علی االکثر 
صاحبان امالک هستند هیچ گاهی بدین 

خیال 
نیافتــاده اند که از مملکت همســایه 
یک ماشــین خرمن کوبــی یا یک داس 
ماشــین دار برای درودن غلــه، یا اینکه 
ماشــین گنــدم پاکن کن بــرای نمونه 
خریده، بیاورند. در مزارع خودشان به کار 
وادارند تا محســّنات آنها را به رای العین 
مالحظــه کنند. در تمامی این مملکت از 
شهرهای بزرگ گرفته تا قصبات و قریه ها 
دودکش یک ماشین فابریکی دیده نمی 
شــود که دودی از آن متصاعد گردد. و از 
هیچ طرف بانگ سوت و صفیر حرکت و 
ورود راه آهن شــنیده نمی شود. در هیچ 
شــهری به نام دوایر دولتی عمارت بلند 
و باشــکوهی نیســت. از مکاتب دولتی و 
مریضخانه در هیچ جا نشــانی نمی توان 
یافت. در هیــچ نقطه کمپانی و بانک که 
نمونـۀ ترقی و تمدن است مشهود نیست. 
کسی را پروای وضع مساجد نیست. مقابر 
بزرگان پیشــین مانند سالطین صفویه و 

غیره همه خراب. از زحمات نایب السلطنه 
عباس میرزای مرحوم و خدمات امیرکبیر 
میرزا تقــی خان مغفور که در راه ملک و 
ملت کرده و کشــیدند سخنی که دلیل 
قدردانِی اخالف باشد در میان نیست. نه 
نیکان را به رحمت یاد می کنند، نه بدان 

را به بدی نام می برند. 
ترک حقوق و قطــع صلـۀ رحم و بی 
مرّوتی و عدم انصاف و بدخواهِی همدیگر 
شغلشان است. ولی با این وضع چون پنج 
نفری یک جا گــرد آمدند می گویند ای 
بابا، دنیا پنج روز اســت، باید فکر آخرت 
نمــود. اما همه دروغ مــی گویند و فعاًل 
منکرنــد. آنچه از خیالشــان نمی گذرد 
همان پرســش روز حساب است. خیرات 
می کنند اما اطعام اغنیا می کنند نه فقرا. 
اعمالشان همه از روی ریاست. بی طمع و 
توقع به احدی ســالم نمی دهند. اخالق 
مردم چندان فاســد گشته که اصالح آن 
مشــکل می آید مگر اینکه محض تسلی 
خودمان بگوییم »چنان نماند، چنین نیز 

هم نخواهد ماند«.

سیاحت نامهی ابراهیم بیگ نام کتاب سفرنامه ای به فارسی از زین العابدین 
مراغه ای است که در حدود سال 1321 هجری قمری در استانبول منتشر شد. این 

کتاب تاثیر زیادی در آگاهی اجتماعی و سیاسی جامعه ایران در آستانه جنبش 
مشروطه ایران داشته است. زین العابدین مراغه ای )مراغه 1255 ق- استانبول 

1328 ق( از معاصران دورۀ ناصرالدین شاه قاجار بود. وی در جوانی به مسکو رفت 
و تابعیت کشور روسیه را پذیرفت و در آنجا به شغل تجارت مشغول شد. ولی 

سرانجام به خاطر عشق به میهن از تابعیت روسیه خارج گردیده و تبعیت ایران را 
پذیرفت و سپس به استانبول رفته تا پایان عمر در همان جا ماند.
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تصویب ملي شدن صنعت نفت ایران
y peace-ipsc.org مرکز بین المللی مطالعات صلح

زیربناي  در  نفــت  صنعت  و  نفت 
اقتصادي کشورهاي تولید کننده این 
ماده گران بها نقش اساســي ایفا مي 
به طور عمده  نیز  ایران  اقتصاد  کند. 
بر پایه نفت قرار داشــته و دارد. در 
ایران نیز نفت اوالً به عنوان یک منبع 
اقتصاد مردم کشور  و  انرژي، زندگي 
را متحول ســاخته و رشد و توسعه 
اقتصــادي را باعث گردیــده، ثانیًا 
درآمدهاي حاصل از نفت سبب ترقي 
و پیشرفت در همه شئون اقتصادي و 

اجتماعي شده است.
 

امتیازات نفتي در قرن بیستم:

1ـ امتیاز دارسي:
امتیاز دارسي که در 28 ماه مه 1901 
به توشیح مظفرالدین شاه قاجار رسید و به 
ویلیام فاکس دارســي واگذار گردید، مهم 
ترین امتیازي بود که در آغاز قرن بیستم 
بــه مدت 60 ســال به بیگانــگان واگذار 
گردید. کاوش غارتگران نفت سرانجام در 
26 ماه مه 1908 برابر با ۵ خرداد 1287 
شمسي به نتیجه رسید و موفق به اکتشاف 

نفت در منطقه مسجد سلیمان گردیدند.

بعد از کشف نفت در ایران، حفظ منافع 
نفتي بزرگ ترین هدف سیاسي انگلستان 
شد چرا که نفت به صورت یکي از مصالح 

و منافع مستقیم و اســتراتژیکي بریتانیا 
درآمد و ضرورت مداخالت بیشتر انگلیس 
در ایــران را فراهــم آورد و پس از جنگ 
جهاني اول و از سال 1920 به بعد شرکت 
نفت ایران و انگلیس به توصیه مشــاورین 
حقوقــي و مالي خود و با توجه به اهمیت 
نفت جنــوب ایران براي دولــت بریتانیا، 
درصدد برآمد امتیاز دارســي را تمدید و 
تجدید نظر کند. مذاکرات در اوایل آوریل 
1933 آغاز شــد و 29 آوریل همان سال 
منجر بــه عقد قرارداد جدیــد نفتي بین 
طرفیــن گردید کــه معروف بــه قرارداد 

1933 مي باشد.

قرارداد الحاق گسـ  گلشائیان:
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»..... بــر همــه کس 
واضح و آشکار است که 
تمام بلیــات و مصائب، 
مخصوصــاً هرج و مرج 
دســتگاه اداري و غارت 
و تســلط  المال  بیــت 
و  ناالیــق  زمامــداران 
مملکت فروش و به طور 
جنایتکاران  کلي تشویق 
و  تبعیــد  و  حبــس  و 
شــکنجه وطن دوستان 
جابر  سیاســت  اثر  در 
ما  مملکت  در  انگلستان 
به وجود آمده است و آن 
دولت همیشه این اعمال 
خالف عفت و انسانیت را 
ایران  نفت  غارت  براي 
که بــزرگ ترین و مهم 
ترین ثروت ملي ماست،  
مرتکب شده و مي شود.

دولت ایــران خود نیز بعــد از جنگ 
جهانــي دوم به این نتیجه رســیده بود 
کــه تجدیدنظــر در قــرارداد 1933 به 
علت تحوالت اوضاع سیاسي ـ اقتصادي 
جهان و تغییر شــرایط قراردادهاي نفتي 
در کشورهاي نفت خیز خاورمیانه امري 
الزامي و حیاتي است. بنابراین دولت ایران 
اعتراضات و پیشــنهادات خــود را براي 
تعدیل شــرایط قــرارداد 1933 طي 2۵ 

ماده به کمپاني نفت جنوب تسلیم کرد.

از طــرف کمپاني نفت جنــوب نویل 
گــس )N.A.GASS( با گلشــائیان 
وزیر دارایي کابینه ساعد مذاکراتي انجام 
دادند و ســرانجام در 26 تیر 1328 برابر 
با 17 ژوئیــه 1949، الحاقیــه اي را به 
قــرارداد 1933، اضافه کردند که معروف 
به قرارداد گسـ  گلشــائیان گردید. علي 
منصور نخست وزیر، الیحه را براي تعیین 
تکلیف به دوره شــانزدهم مجلس تقدیم 
کرده و خود از بیان هر گونه نظري درباره 
آن خودداري کرد. استعمار پیر که منافع 
خــود را در خطر مي دید، بــراي ایجاد 
حکومت دیکتاتوري و تمدید و توســعه 
امتیاز نفت جنوب منصــور را مجبور به 
اســتعفا کرد و ســپهبد رزم آرا در ۵ تیر 
1329 از سوي شاه به عنوان نخست وزیر 

معرفي شد.

آیت ا... کاشــاني در این رابطه اعالمیه 
اي صادر و اعــالم نمودند: »..... اینک مع 
التأسف مي بینم باز مي خواهند، مملکت 
را در چنگال دیکتاتوري بیندازند و ملت 
ســتمدیده ایران را که سال ها طعم تلخ 
دیکتاتوري را چشیده و از حکومت مطلقه 
هزارگونه مصیبت و شکنجه دیده، مجدداً 

گرفتار این بدبختي عظیم نمایند.«

 

نقــش آیت ا... کاشــاني در عدم 
تصویب الیحه الحاقي:

آیت ا.... کاشــاني بــراي جلوگیري از 
تصویب قرارداد نفت در مجلس، اعالمیه 

اي خطاب به ملت ایران درباره ملي کردن 
صنعت نفت صادر کرد.

بعد از انتشــار اعالمیه، اجتماع بزرگي 
در مســجد شاه )ســابق( برپا گردید که 
در آن ســخنرانان راجع به ابطال قرارداد  
نفت 1312 شمســي 1933 میالدي به 
سخنراني پرداختند و خواستار ملي شدن 

صنعت نفت شدند.

کاشاني  ا...  آیت  از  اي  اعالمیه  در 
آمده بود:

»..... بر همه کس واضح و آشکار است 
که تمام بلیات و مصائب، مخصوصاً هرج و 
مرج دســتگاه اداري و غارت بیت المال و 
تسلط زمامداران ناالیق و مملکت فروش 
و به طور کلي تشویق جنایتکاران و حبس 
و تبعید و شــکنجه وطن دوستان در اثر 
سیاســت جابر انگلســتان در مملکت ما 
به وجود آمده اســت و آن دولت همیشه 
این اعمال خالف عفت و انسانیت را براي 
غارت نفت ایــران که بزرگ ترین و مهم 
ترین ثروت ملي ماســت،  مرتکب شده و 

مي شود .......

........ ملي شــدن صنعت نفت در ایران 
تنها چاره بیچارگي هاي ماست، زیرا بدین 
وسیله ثروت بیکران که خداوند تبارک و 
تعالي به ملت ایران عطا فرموده، از دست 
دشــمنان بشــر که مقصدي جز منفعت 
طلبي و مکیدن خون ملل ضعیف ندارند، 
بیرون آمده، به صاحبان حقیقي و مستحق 
آن مي رسد ..... براي اینکه تکلیف دیني 
و وطني ملت مسلمان ایران کاماًل معلوم 
و روشن باشد ناچارم این آرزوي عمومي 
را یک بار دیگــر در اینجا بیان کنم تا به 
نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک 
به تأمین صلح جهاني، همه افراد مملکت 
بخواهند که صنعت نفت ایران در مناطق 
کشور بدون استثناء ملي اعالم شود.......«

رزم آرا با گستاخي تمام و بي اعتنایي، 
همچنــان روي تصویب قــرارداد الحاقي 
پافشاري مي کرد و در پاسخ به کمیسیون 
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نفت )12 اسفند 1329( گفت: »....... اگر 
زیاد پافشــاري کنند مســجد را بر ســر 
کاشاني و مجلس را بر سر مصدق خراب 

خواهم کرد.«

رزم آرا در 16 اســفند 1329 هــدف 
گلوله هاي آتشــین خلیل طهماسبي که 
فریاد مي زد »مرده باد شرکت نفت« قرار 

گرفت و از پاي درآمد.

آیت ا.... کاشــاني در مصاحبه اي 
چنین گفت:

»...... این عمل به نفع ملت ایران بود و 
این گلوله و ضربه، عالي ترین و مفیدترین 
ضربــه اي بود کــه به پیکر اســتعمار و 
دشمنان ملت ایران وارد آمد. قاتل رزم آرا 
باید آزاد شود. این اقدام او در راه خدمت 
به ملت ایران و برادران مسلمانش عملي 

شده است......«

آیت ا... کاشاني در برداشتن آخرین گام 
ها بــراي ملي کردن صنعت نفت و کوتاه 
کردن دست بیگانگان از منابع ثروت ملي 
و دخالت در امور کشور، همزمان با تشییع 

جنازه رزم آرا، دستور داد تظاهرات ملي و 
همگاني در خیابان هاي تهران برپا شود .

شاه از طریق سر لشــگر ضرابي براي 
آیت ا... پیام فرستاد که مانع تندرویهاي 
فدائیان اســالم شــود و اجتماعي را که 
قرار بود در میدان بهارســتان برپا شــود 
متوقف کند اما ایشان نپذیرفت و سرانجام 
تظاهــرات بــزرگ 100 هــزار نفري در 
تهران به راه افتاد. در این روزها تنها مرد 
قدرتمند ایران آیت ا... به حساب مي آمد 
و همه به حرکتها و تصمیمات وي چشم 

دوخته بودند.
  

تصویب ملي شدن صنعت نفت:
پس از رزم آرا، خلیل فهیمي به نخست 
وزیري انتخاب گردیــد. دیگر هیچ کدام 
از نمایندگان وابســته به انگلیس جرأت 
مقاومت در برابر ملي شدن صنعت نفت را 
نداشتند و از این رو کمیسیون نفت جهت 

تصویب به مجلس تقدیم گردید.

گزارش کمیســیون در 24 اســفند به 
تصویب مجلس شــورا و در 29 اســفند 
به تصویب مجلس ســنا رسید. همچنین 
مجلــس در 29 اســفند 1329، گزارش 

پیشنهادي کمیسیون نفت را به شرح زیر 
تصویب نمود:

»به نام سعادت ملت ایران و به منظور 
تأمین صلح جهــان، )ما( امضاء کنندگان 
ذیل پیشنهاد مي نمائیم که صنعت نفت 
ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء 
ملي شــود، یعني تمام عملیات اکتشاف، 
اســتخراج و بهره برداري در دست دولت 

قرار گیرد.«

روز ششم اردیبهشــت 1330 مجلس 
به نخســت وزیــري دکتر مصــدق ابراز 
تمایل نمود. و وي در هفتم اردیبهشــت 
به نخست وزیري رسید. مجلس در تاریخ 
9 اردیبهشت همان سال پس از تغییرات 
جزئي که در گزارش 9 ماده اي کمیسیون 
نفت به عمل آورد آن را تصویب و در دهم 
اردیبهشت به تصویب مجلس سنا رسید. 
و در 12 اردیبهشــت دکتر مصدق ضمن 
معرفي کابینه خود به مجلس شوراي ملي، 
اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت را در 
سراسر کشــور را که در سر لوحه برنامه 

دولت قرار داده بود، اعالم کرد.

دکتر مصدق و آیت اهلل کاشانی )1326(
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