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  مقدمه: الف: 
  

  عوامل توليد عبارتند از:
  يروي انساني، زمين، ساختمان و دستگاهها و محاسبات آنن

  دستگاهها عبارتند از ماشين آالت، اتصاالت و لوله ها. -
ات، گازها و ... عو جريانات و ...) كه مانند هوا، ماي تايع(ما در اين دستگاه چيزهايي -

  كند. عبور مي
 شيرين، موادشيميايي جريانات ورودي در دستگاهها عبارتند از نفت خام، آب ترش و -

  ها ئي)، روغن(اسيدي، قليا

كننده، بازدارنده، ضدميكروب، ضدچسبندگي،  اين جريانات شامل مواد افزودني، تفكيك -
  باشند.  هاي حفاري، ضداسيد، مي هاي گل كننده كننده و رقيق ضدخورندگي، غليظ

ها،  ، تصفيه كنندههاادها، نمكز هاي استفاده عبارتند از: پااليشگاهها، آب سازي مكان -
  ها، ... خنك كننده ها، تفكيك كننده

ها، چرم  استفاده كننده عبارتند از: وزارت نفت، سازمان آب، داروسازي ) ارگانهاصنايع( -
هاي محيط  سازيها، صنايع آزمايشگاهها، دانشگاهها، موسسات تحقيقاتي، سازمان

  زيست، انرژي اتمي.
سبات در ساخت، كنترل، نگهداري و حفاظت، هاي صنعتي بر اساس محا سيستم -

  .گردند تهيه مي هاي صنعتي / فني توليد بازرسي
ها در طراحي، ساخت دستگاهها، توليد محصوالت اصلي، حفاظت، بازرسي،  اين سيستم -

(قبل از  كنترل در تمام ابعاد بايد بر اساس مقررات كامل مربوط به خود انجام گيرد
سيستم، عملكردهاي استراتژيك،  يپس از توليد، در زمان خاموشتوليد، در زمان توليد، 

كند، عادي بصورت هماهنگ و حتي در زمان سكون و در زمان خارج كردن از 
  هاي توليد و ...). سيستم

، Hygin(روابط  هاي انساني هاي عملكرد و بين سيستم روابط بين انسان و سيستم -
Motivation .و اجزاء دستگاهها به صورت دقيق بايد محاسبه و عمل و كنترل شود (  



    
 

هاي عملكرد عامل افزايش توليد، عمر دستگاهها، تقليل  خط مشي روابط انساني و سيستم -
هاي توليد و نگهداري بصورت يكپارچه بايد عمل كنند و فقدان اجزاء عدم  در هزينه

هاي در زمان عملكرد و يا  ممكن است فاحعه حتي يك فاكتور ، ورعايت نكات در هر دو 
  بعد از آن اتفاق افتد و گاهي قابل جبران نباشد.

نيروي انساني فاجعه آميز خواهدبود  هاي ايجاد عدالت، و ظلم باالسويه و پرهيز از تخصص -
در عملكرد نيروي انساني، تحصيالت، تجربيات، كارآفريني، برش در كارها، جلوگيري از 

ر، باندباز، ش، تفكر جامع، افراد آينده نگر، غيرمضر، حسود، كينه اي، مغروضايعات هو
ها، كاركنان معمولي و  در بطن افراد مديريت صف و ستاد، تكسينگروه باز، فاميل گر (

   ) مدنظر است.باشند. ساده اجزاء يك تابلو مي
  ود دارد.دو مرحله وج ،لذا در مسايل كنش ها و واكنش هاي نيروي انساني و صنايع

مرحله ساخت و بهره برداري از يك طرف و از طرف ديگر نيروهاي مخرب هستند كه 
  گردند. باعث تخريب مي

پذيرد.  تخريب در وجوه نيروي انساني و به موازات آن ساختار صنايع و تجهيزات انجام مي
  باشند. ها، ساعات كار قابل مالحظه و بررسي مي اين تخريب اثر در هزينه

آميز و عدم رعايت ظلم با السويه انجام  هاي تبعيض ر وجوه انساني، با ارزشيابيتخريب د
سواد،  توسط افراد نادان بي مي باشد كه عمدتاً STRESSپذيرد و فاكتورهاي آن  مي

(مانند  پذيرد. خائن، افرادي كه داراي نيروهاي ضدانگيزشي و رواني وجود دارد انجام مي
  ).كينه و ... –غرور  –نفع طلبي  –حسادت 

(هوا،  PULLUTIONشود به نيروهاي مخرب محيط مانند  نوع ديگر تخريب مربوط مي
 هاي جسمي و روحي افراد فعال گردد و باعث نزول قدرت ...) انجام مي .آب، خاك، صدا

  . گردد مي(سازندگان ارزش افزوده در جامعه) 
  پذيرد مانند:  ها و دستگاهها انجام مي هاي ديگر در سيستم تخريب

   RADATIONها                                    تخريب در اثر اشعه
  DEPRECIATIONتخريب در اثر استهالك و كهنگي                     
 CORROSIONتخريب در اثر خورندگي                                

 ERROSIONتخريب در اثر لرزش                                    



    
 

  BENDING       CAVITATIONتخريب در اثر فشار درعمق و 
  CRACKINGتخريب در اثر شكستگي                                
  MISTREATMENTتخريب در اثر عملكرد غير سيستماتيك منفي     
  PITTINGتخريب در اثر سوراخ شدن                            

  
  دستگاهها در اثر جريان هاي ذيل انجام مي گيرد. اين تخريب بطور كلي در

  سولفات ...) و باكتريها. –سديم  –كربنياتها  –هاي فسفات بنيان( نمكها -
 AIRسيستم  هوا                                            -

 WATERسيستم آب                                             -

 ERROSION                      سيستم لرزش                   -

 TENSIONسيستم تنش                                            -

،  PRESSURسيستم فشار جريانات                                -
CIRCULATION 

 SATURATION،SCALE،DISPERSENTسيستم رسوب و چسبندگي واشباع  -

  
  اين تخريب در اثر:

                                                  OXIDATION 
                                                  CAUSTICS  
                                                  ACI DATION  
                                                  SOLI DE  

  ، موارد ذيل قابل بحث مي باشد.  OX IDATIONبعنوان مثال در 
   OXIDATIONمراحل 

  CORROSION           :OXIDATIONمرحله اول: زنگ زدگي     
  FLAMING              :OXIDATIONال            عمرحله دوم: اشت

  EXPLOSION           :OXIDATIONمرحله سوم: انفجار           
  

پذيرد و حاالت ديناميك  هاي نامناسب انجام مي گي، انعكاسدر حاالت ساكن، عوامل جن
زدگي مدت دار و در مورد اشتغال  از نظر زماني، زنگ كند در واقع مثالً پيدا مي



    
 

اكسيداسيون اشتغال به صورت سريع و در رابطه با انفجار بسيار سريع و بدون مكث انجام 
  شود. مي

(در سال) هزينه  سيصد ميليارد دالردر چند سال گذشته، در كشور آمريكا بيش از 
برابر  3(در حدود ه است در صنايع آمريكا به وجود آمد OXIDATIONتخريب در اثر 

درآمد نفتي ايران در يك سال) مباحثي كه در سمينار مربوط به انرژي سمنان در جزيره 
كيش مطرح شد بيشتر مربوط به اين بخش و راههاي جلوگيري از آن مطرح گرديد كه 

  (بعنوان الگو) باشد. به شرح ذيل مي
       

WATER TREATMENT, … 
COOLING TOWER, … 
CRACIKINGوCAUSTICSوERROSIONوCAVITATION و  OXIDATION واحدها 
و در موارد فوق راه حلها ، موادشيميايي الزم جهت جلوگيري از اين تخريب ها و دود 

  دستگاههاي مربوطه انجام مي پذيرد. 
  شده در سمينار: موضوعات مطرح

FLOCCULATION (COAL PREPORATION, SEDIMENTATION, 
FILTRATION, CENTRIFUGATION PROCESS 

  
WATER TREATMENT 

: BASIC RAWMATERIAL 
: BASIC MONOMERS 
: POLYMER  

  
  

  موضوع فوق در اين خصوص در بخش هاي ذيل مطرح گرديد:
WASTE WATER  

: MONICIPAL WASTE WATER TREATMENT 
: MONICIPAL PORTABLE WATER TREATMENT 
: INDUSTRIAL WASTE WATER  

   EXTRACTION, PROCESSدر خصوص تكنولوژيهاي



    
 

COAGVLATION (لخته شدن) 
: DISPERSION FORCES       در نيروهاي مخرب 
: COAGVLATION FORCES          نيروهاي رسوبي 
: INORGANIC              هايدر قسمت  

: ORGANIC              در قسمت هاي 
 
FLOCCULATION: 

: GENERAL CASE 
: MECHANISMS 
: FLOCCULANTS 
: SEDIMENTATION PROCESS  
: DEWATERING – CENTRIFUGE 
: FILTRATION EQUIPMENT 
: PRODUCTS OF CIBA CO.  

  



    
 

  سميناريك مطرح شده در قابل مسائل مرتبط در صنايع( نفت) و موضوعات ب: 
  در صنايع نفت از لحاظ سيستم و دستگاهها با مشكالت ذيل روبرو مي باشيم:

  باشد. كهنه شدن دستگاهها: كه باعث تقليل راندمان و كارآيي مي -
 آيد دگي دستگاهها: اين عامل بر اثر نفوذ اكسيژن و تركيب آن با فلزات به وجود ميخور -

تواند در هر جا كه  شود. اكسيژن مي زدگي و از بين رفتن دستگاهها مي باعث زنگو 
كند و باعث  شود و يا وجود دارد نفوذ مي هاي فلزات ايجاد مي اي بين مولكول فاصله

(افزايش  شود كه خود عامل مخرب خورده شدن فلزات و تجمع مقدار زيادي رسوب مي
در گردد. اين نفوذ به طور مستقيم در فلزات و  حجم مواد زائد زنگ زدگي) در فلز مي

هاي به وجود آمده و يا موجود  هاي بيروني و يا در اثر خارج نكردن اكسيژن از حفره اليه
، و يا در اثر  ARC WELDINGها، دستگاهها، مقاطع جوشكاري نامناسب در  در بتون

ها) و خالصه هر جا كه بتواند اكسيژن را عبور دهد  (خم لوله BENDINGتنش و يا 
ها و  سوراخ در فلزات، شكستن دستگاهها، نازك شدن اليه شود و باعث ايجاد ايجاد مي

هاي مايعات،  باشد. چه اين اكسيژن در مولكول نفوذ مايعات و يا گازها از درون آن مي
 باشد.  يفت، آب، هوا باشد و چه عامل نفوذموادشيميايي، ن

كي از در ي 737از حوادث اتفاق افتاده در اين مورد، جداشدن كابين باالي هواپيماي  -
هاي عبوري ترافيك در  حادثه ديگر شكستن يكي از پل -باشد ميپروازها در آمريكا 

ها به درون  باشد كه باعث كشته شدن چند ده نفر از مسافران و سقوط اتومبيل آمريكا مي
 آب گرديد.

از حوادث ديگر شكستن بتون يك ساختمان در اثر نفوذ اكسيژن در بتون ساختمان  -
 اي گرديد. خوردگي ميلگرد بوده است و باعث كشته شدن عدهگرديد و عامل 

از حوادث ديگر، شكستن قسمت عقب كشتي يوناني در جزيره كيش در اثر نفوذ اكسيزن  -
 باشد. هاي مختلف مي طي سال

 باشد. شكستن تيرهاي برقي نيز از همين قسم مي -

نفتي ايران  سال درآمد 3همان طور كه گفته شد عامل خوردگي باعث خسارت معادل  -
 باشد. در صنايع آمريكا مي

  موادشيميايي الزم:



    
 

  مواد شيميايي چند اثر در مواد شيميايي دارد
يك سري مواد شيميايي عامل شكستن مواد نفتي از يكديگر شده و باعث تصفيه آن و  -

 باشند:  قابليت ارائه آن در جهت ارسال به پااليشگاهها جهت تصفيه و يا صادرات مي

  DEMULSIFIFR    مانند 
باشند كه سرعت خورندگي  يك سري مواد شيميايي ديگر عامل اكسيژن زدا در مواد مي -

  OXYGEN EXCAVENGERكنند.  را كمتر مي

باشند كه در هنگام عبور  هاي مخرب مي مواد شيميايي ديگر عامل جلوگيري ازباكتري -
باشند  و تيوپ مي مواد مانند نفت از درون نفت باعث جلوگيري از بين رفتن دستگاهها

 BACTRICIDEمانند: 

هاي  مواد شيميايي ديگر از فاكتورهاي جلوگيري از چسبندگي مواد نفتي به ديوار لوله -
   SCALE INHIBITORباشند مانند مواد:   جداري و دستگاهها مي

گيرد مواد ساخت و يا پرداخت گل  ها به كار مي مواد شيميايي ديگر كه در حفاري -
 MUD CHEMICALS. باشد حفاري مي

باشند كه  ها مي FOAMباشد   ها مي از مواد شيميايي ديگر در جهت بازسازي و حفاري -
 آيند. در موارد حفاظتي و آتش نشاني نيز به كار مي

 رود: نيز به كار ميهاي ذيل  در سيستممواد شيميايي جهت ساخت آب  -

WATER TREATMENT  
DISTILIG PLANT  
DESALINATION PLANT 
SWAGE WATER TREATMENT  

و ... نيز عامل جلوگيري از     ALUMINUM STRAIT , DISPERSENTمواد 
  باشد. رسوب مي

اكثر مواد شيميايي مصرفي در صنايع نفت داراي بنيانها و مصارف مختلف در صنايع  -
  نفت، گاز، آب و ... مي باشند. 

- CATALISTتفسير كشيده شده به  است كه ها نيز از عوامل مصرف مواد شيميايي
: 



    
 

در بخار و PH از مسائل ديگر مطرح شده در سمينار مصرف مواد و سيستم جهت موازنه 
  مايعات مي باشد. 

در موازنه قرار   MOTIVATION , HYGINESطور كه در مديريت فاكتورهاي همان
ها و مواد نيز بررسي  در سيستم SATURATION, FOULING  گرفت مسائل مي

  گرديد. 
،   EDTAها مانند:  ها انواع مكانيزم SCALE INHIBITORSئل در مسا -

PHOSPHATIC ،AEC ،POLYMCRS ديگر و تكنولوژي هاي 

ENERGY ZINC BASE, ENERGY AEC, AT, ENERGY 
DIAGRODIC  گرديد.بحث  

و چگونگي  CATHODIC , ANODICهاي  مسائل ديگر مطرح شده ، حفاظت -
  بود.  DIANODICموازنه و مبارزه جهت كاتود نمودن آندها و 

در صنايع   COOLING TOWERده نكن هاي خنك مسائل ديگر مطرح شده برج -
 باشد ميدر سيستم  STEAMهاي مربوط  ، و كنترل تخريبSTEAMنفت (آب، 

 مطرح گرديد.  ISOMAX , VICE BREAKERهاي كه در سيستم

ها،  بطه با سيستم، مواد شيميايي افزودني، و بازدارنده، حاللمسائل ديگر در را -
 پذيرد. ي نمكزدايي انجام ميها در سيستم ها كهزا باكتري

ها  و راههاي جلوگيري از آن TENSIONو تنش  CRACKINGمسائل شكستي  -
 از عوامل مباحثه در سمينار بود. نيز در صنعت

  



    
 

  ج: انواع تخريب
ERROSION  
ها،  پتانسيل در حجم و سرعت در روند جريانات عبوري از مدارهاي، لولهفشار و اختالف 

دستگاههاي مختلف از عوامل لرزه محسوب شده و باعث فرسودگي و تخريب در دستگاهها 
باشد. و جهت  ها از عوامل عمده لرزش در دستگاهها ميSTEAM TRAPگردد.  مي

 SHUTDOWN، ها از هر گونه نوسانات در سرعت، حجم جلوگيري از آن
 اين مير و هاي تنظيم نشده در سيستم جلوگيري نمود تا عامل مرگON/OFFسيستم،

شود رو به  دستگاه به صورت استانيك و يا عوامل ديناميك كه گاهي باعث تركيدگي مي
(به طور كلي در  اي نيز از عوامل مخرب هاي منطقه ذارد و يا به وجود نيايد. زلزلهگنقصان 

همين عامل باعث نفوذ مواد راديو اكتيو در نيروگاه اتمي ژاپن و داغ  اشند.ب سيستم ها) مي
هاي  بدليل ناتواني در سردكردن گرماي زياد حاصل از برخورد پروتون C. WATERشدن 
  ) شد.Fuku Shimaدر زمان سونامي در ژاپن (فوكوشيما  RODهاي سوختي  ميله

  
CAVITATION  

آيد و از  ها به وجود مي و بيشتر در لوله BENDING اين عامل تخريب بيشتر در نقاط 
درجه دستگاهها بوده و فشار و به كمك آن  90هاي  عوامل تخريبي در زاويه

CORROSION هاي  باشد و در اين خصوص با ساختار سيستم از عوامل توسعه آن مي
تا حد  عبوري تنظيم، فشار، و نيز تا حدودي مواد شيميايي از بروز آن جلوگيري نمود و

هاي نامناسب نيز پرهيز كرد و با توجه BENDINGممكن ار اتصاالت استفاده نموده و از 
 NATURAL  PH , INDUCER . W, CROSS FLOW , CONTERبه

FLOWE  .تخريب را به حداقل رساند  
  

INHIBITORS  
هاي  موجود در محلولو مواد ها  ها فرسايش در اثر حمله باكتري از عوامل تخريب در سيستم

هاي  از نمونه FOULING , SCALEباشد. كه ها مي آالت و تيوپ جريانات عبوري ماشين
  شود. باشد در اين خصوص از مواد شيميايي بازدارنده استفاده مي آن مي

SCALE INHIBITOR (OIL / WATER SOLUBLE)  



    
 

  از مشكالت ديگر شبيه به آن شكل محلول هاي ديگر عبوري مانند
CALCIUM CHLORIDE  و درجهHARDNESS ها نيز در  باشد. كه در انسان آن مي

ها از مواد مخصوص ضد  مل دردآوري را به دنبال دارد. و در سيستمعواسيستم كليوي 
SCALE ها با توجه به عوامل  و يا چسبندگيFRACTION  و تنظيم روابط متقابل در

يت مشابه آن از سيستم بايد ترزيق گرديد و همان طور كه گفته شد در مسئله مدير
  را مثال زد.  MOTIVATION , HYGINعوامل

  
BACTRICIDE  

ها  از عوامل تخريب در سيستم كه بايد به طور جداگانه از آن نام برد، عوامل خورنده باكتري
باشند كه در جريانات عبوري نفت، اثر بسيار نامطلوب داشته و در سيستم جلوگيري از آن  مي

اين مبحث بيشتر �ها رعايت نمود  BACTRICIDEصرف بايد عوامل تنظيم را در م
BIOLOGIC مي باشد�فاكتورهاي   OXIDATION  و ياCAUSTIC  و يا ... و بستگي

  شود. ها نداشته و صرفا به خود محصول ورودي مربوط مي به محيط استخراج محلول
  

PITTING   
ارتباط  و متعاقباً CORROSIONشود به  اين عامل تخريب، در مرحله اول مربوط مي

TENSION ها خواه و ناخواه عواملATTRACTION , REPULSION  در جريانات
همانند ساير عوامل مخرب ذكر شده در جريانات  SEDIMENTATION عبوري و نيز 

عبور شيميايي ها، هيدروكربورها، آب هاي شور و گازهاي ترش چه در دستگاهها، تيوپ ها 
 STEAMها  CROSSFLOWها و چه در  COUNTER FLOWنيز ذكر نمود چه در 

TRAP .  
و اكسيدي و در شرايط آب و هوايي عادي نيز به وجود  اين عامل در شرايط غير سلولوزي

آيد و در سازمان آب كشور درهمه جا با آن روبرو مي باشند و خسارات بسيار زيادي چه از  مي
صنايع كمياب و چه نقطه نظرات  نقطه نظر هزينه و چه فاكتورهاي نيازي و مسئله اختصاص

  ( متعاقبا ) بهداشتي و درماني و غيره.
شدن ها لرزه و  غيدگيها، لئها عوامل استهالك خورندگي، حفره، سا در واقع اگر در سيستم

گرفتگي معابر يك محاسبه به عمل آيد به ارقام وحشتناك برخورد خواهيم كرد كه 



    
 

مصارف مواد بازسازي و فرستد، از طرف ديگر نيز  مي هوا كند و به هاي ملي را دود مي سرمايه
يا مواد شيميايي و حالل تفكيك كننده بازدارنده را به اين عوامل تخريب اضافه كنيم به 

  بودجه كل كشور خواهيم رسيد. �درصدي دهچند � مبالغ
هاي  PRODUCTكشور بايد به توليد CRUDEبا عنايت به مراتب فوق و فروش ارزان

 1200 -5000دالر، به سطح  100-150گران قيمت مبادرت ورزد و هر بشكه مواد به جاي 
  هزار دالر هر بارل برسد تا گرفتار لعنت آيندگان نگردد.

ها براي توسعه و پژوهش و تحقيق صرف  هايي كه به جاي صرف هزينه به خصوص در سيستم
هاي  ود و يا اين كه به جاي ايجاد سيستمش دادن كارانه به افراد نااليق و بيكار و مخرب مي

  .كنند كه حالت مسكن را دارد) مي( مناسبتر، هزينه را صرف تعميرات
  

O.EXCAVENGERS   
ها، هوا و  ها، بتون باشد تفكيك اكسيژن از محلول از عملياتي كه باعث ركود در خوردگي مي

يژن كمتري به سيستم دارد باشد. در واقع وقتي كه اكس ساير جريانات نفتي، آبي، گازي مي
باشد. اما براي ايجاد چنين شرايطي اين  زدا مي شود نياز كمتري به موادشيميايي اكسيژن مي

  ماده شيميايي الزم است.
T.E.G   TRI- ETHYLEN- GLYCOL) (  

يكي از فاكتورهاي تخريبي كه در زندگي عادي نيز جريان دارد آلودگي و مسائل بهداشتي 
ها DETERGENTده بهداشتي براي دستگاهها نيز مصداق دارد و نميزكنباشد. مواد ت مي

هاي خصوصي، اجتماعي، صنعتي جريان دارد. در سيستم دستگاهها و  در سيستم كلي زندگي
خود  CLEANING UPهاي عبوري مايعات، گازها و ... جهت باصطالح  جريان سيستم

  رود. جريانات به كار مي
  

TOXIC  
باشد. در اين مورد  گردد، مسئله تخريب در اثر عوامل سمي مي مياز مسائلي كه كمتر مطرح 

دهندگان و اپراتورهاي سيستم توليد  مواد سمي آن قدر كه به توليدكنندگان و سيستم
زند شايد به خود سيستم دستگاهها مضر نياشد و يا  قي) ضرر ميتهيدروكربورها و مواد مش



    
 

اي،  الزم به عمل نيامده است. موادسمي به همراه گازهاي گلخانه در خصوص آن تحقيقات
  شود. ها به خصوص در شهرهاي پرجمعيت زده مي هاي فوق العاده موثري به انسان ضربه

  
PULLUSION  

و برق   STEAM, SMOKE, WATER, AIRهاي  ها در بخش مبحث آلودگي
RADIATION , PICTURE , NOISE  .  

  
AIR PULLUSION  

تعويض طبقات اليه هاي سرد و گرم به جاي يكديگر) پديده در اثر ايجاد هواي معكوس (اين 
علي شكل تهران) محيط زيست وجود دارد و نكه در (به خصوص حلقه  شود ميايجاد 

ها  اي به وجود آمده است و راه حل آن منواكسيدكربن، دي اكسيدكربن و ساير گازهاي گلخانه
در صد آلودگي را به وجود آورده  30واحد صنعتي  540هران . در شهر تباشد وزش باد مي
برابر ميزان استاندارد در  8/2را دارد و آلودگي آن  132شهر در جهان مقام  146است و بين 
عالج  باشد و متاسفانه بي و وجود چند ميليون خودرو مضاف بر مضاف اليه مي باشد جهان مي

  .عطيل كرد و يا با اين پديده ساختصنايع را بايد تسازي و  شده است. يا كارخانجات اتومبيل
ريوي، اعصاب در كشور شده  هاي قلبي، ها، بيماري سفانه آلودگي هوا باعث انواع سكتهأمت

  اي براي بودجه كشور به بار آورده است. هاي فوق العاده هزينهاست و 
  

WATER  PULLUSION  
هاي صنعتي و تقليل بارندگي  د، پسابباش ها در كشور نيز يكي از معضالت مي آلودگي آب

هاي آلوده + كلر)  كمبود آب سدها همگي عامل شده است كه در شهري مانند تهران (آب
  مشكل الودگي آب به وجود بيايد و آمده است.



    
 

SMOKE PULLUSION   
باشد كه يك مسئله  باشد، آلودگي دود مي ها كه مربوط به آلودگي هوا مي يكي از انواع آلودگي

  در اين خصوص بررسي گردد. تخصصي بوده و بايد مستقالً
  

NOISE PULLUSION  
ها و دستگاهها  باشد تا سيستم ها از نوع انساني مي آلودگي صوتي بيشتر مربوط به تخريب

و عامل تخريب سيستم  باشند بلندگو و بوق همان قدر كه مفيدند در همان حال مضر مي
، بخش  ها MP3،  تلويزيون، بلندگو، تلفن، اكوهاباشند. صداي  عصبي نيروهاي كار مي

نيز صداي ناهنجار  ها، صداي موتور در شهرها و ها وحشتناك براي جوانان، بوق اتومبيل صوت
 )مولد ارزش افزوده(ها، كمپرسورها، از عوامل فرسايش اعصاب افراد  يندستگاهها، تورب

به تناسب كاركرد در شهر و صنايع  يسندگي، بافندگي، لودرها، فيشرباشد. دستگاههاي ر مي
باشند. از  سازي و بيرون در شهرها و مراكز تجمع متفاوت مي در مقايسه با كارهاي جاده

باشد كه در پناه موادمخدر و باصطالح  مسائل خطرناك صوتي، عالقه جوانان به موسيقي مي
وانان به موادمخدر گردد. يعني عوامل صوتي باعث روآوردن ج ها از آن استفاده مي TRIPدر 

ها نه راهي وجود دارد و  باشد. متاسفانه براي رفع اين آلودگي و افزايش سطح اغناء آنان مي
جوانان عنان گسيخته، دستگاهها و مسايل براي شود.  اگر پيدا هم بشود كمتر اهميت داده مي

باشند،  مي آور ها تشنج باشند. بسياري از صوت ساز، ختم داستان مي غيرقابل كنترل و هزينه
هاي كوچك گاز در مراسم چهارشنبه سوري، صداي  مانند صداي انفجار ترقه ها، كپسول

  كنند. موتور، موتورسواران كه به ناگهان از كنار انسان عبور مي
هاي صوتي وجود ندارد. حتي در خانه افراد فاميل به داليل  راهي براي افراد از آلودگي تقريباً

هاي كاري، اجتماعي،  (در محيط و اعصاب تخريب شده بيرون از كارمشكالت متعدد زندگي 
اي نموده و به  يند عليه يكديگر اقدام به ايجاد اصوات مكالمهآ صنعتي و ... ) وقتي به خانه مي

خواهر و برداران و  و غرغر زن وشوهرها، PULLUSIONروند و  جنگ با اعصاب يكديگر مي
سن  SHORTENINGا با كمي استثناء) از عوامل والدين به اطفال بدون استثناء (ي

 HEAD( گردند بدون آن كه راه عالجي وجود داشته باشد حتي با محسوب مي

PHON+MP3 PLAYER .!! (  



    
 

RADIATION  
X, RAy, MOBIL  راديو و ،T.V هاي  هاي مختلف، اشعه ، وسايل مخابراتي، المپ

 از چنگ آزمايشگاههاي طبي خارج نمودندباشند و آلودگي را  اي از عوامل آلودگي  مي هسته
و به صورت گسترده در جامعه توسعه يافته است. هزاران اسيتگاههاي راديويي، تلويزيوني 

روند و يا به  مي  T.Vباشند كه يا به طرف راديو و  مشغول ارسال امواج براي اين وسايل مي
هاي موبايل  گذارند، سيستم ها اثر مي مغز و اعصاب و قلب و بهداشت رواني و جسمي انسان

بندي غيرپالستيكي عامل  كنند، بسياري از وسايل بسته نيز مرتب بمباران اتمي مي
RADIATION تواند راديو اكتيو باشد در مناطقي كه انرژي اتمي  باشند، هر فلزي مي مي

شدت و گردد. امواج به  شده استفاده مي شود و يا از فلز غني سازي و يا حتي استخراج مي غني
افزايند و در  كنند و به كوتاهي عمر آنان مي ها را بمباران مي به صورت غيرمحسوس انسان

گذارند در طول عمر افزايشي  واقع امواج خود را جانشين عدم بهداشت در قديم ساخته و نمي
نمايند. امواج تلويزيوني كه به  صورت گيرد و با جنگ و عوامل آن در آدم كشي رقابت مي

نگام (ه T.Vهاي بعد از ورود به دستگاه  (قبل از ورود به آنتن) و چه به صورت اشعهصورت 
  نمايند.  كنند) در كاهش عمر نقش خود را به خوبي ايفا مي جاد مينمايش اي

  
UNI VERSITY  PULLUSION   
كند كه به اشتغال بهتر  باشد. دانشجو تحصيل مي از معضالت اين قرن مشكل دانشگاه مي

ژ اجتماعي داشته باشند اما به كه روند بهتري در ازدواج و پرستي بروديا به آن جا برسد و 
كنند، ثانيا چون  اند هر شغلي را قبول نمي رسند. اوال چون درس خوانده معكوس مي نتايج

مدرك دارند  شوند ! ثالثاً اند و مدرك دارند هر شوهر و يا زني را مزدوج نمي درس خوانده
چون  باشد، رابعاً ها درآمدها سازگار نمي بايد باالتر باشد كه با سطح هزينه ها سطح زندگي آن

اندازند  اند با هر چيز سر دعوا راه مي حقوق بشر و حقوق زن و حقوق سازمان مللي ياد گرفته
گيرند كه اين  گيري و در سركار هم فقط همين اصول غرغر كردن را ياد مي و شكايت و حق

ت أكم سواد و يا بي دل و جرها هم  تحصيل كردهدرصد  90شود.  هم به ضررشان تمام مي 
دارند، براي  دولتي قدم بر مي توانند راه بياندازند و ردپاي كارهاي باشند و كار شخصي نمي مي

راههاي كنند كه يا به  آورند و والدين را مجبور مي هاي گزاف، به بار مي والدين هم هزينه
ساعته به كار مشغول باشند و  12ساعته و يا  24انحرافي انحرافي جهت درآمد بروند و يا 



    
 

شمار و ارتقاء رشد و درجه  هاي زياد، فايده كم، توقعات بي ها نماند.( يعني هزينه چيزي از آن
هاي شخصي، بر خالف يك اختالف پتانسيل وحشتناك عصبي در جامعه  استقالل در زندگي

  ير).و الغ



    
 

  عملكردها به زعم تعريف هاي لغويسيستم هاي د: 
AGGLOMERATION .... انباشتگي رسوب و 

AQUEOUS گيرد. آبي، فرآيند يا واكنشي كه در محيط آبي صورت مي 

BIOFOLDING دو تا كرده شده 

COGULANT 
گردد.  اي كه باعث بوجودآمدن توده يا لخته در محلول مي ماده

  منعقد كننده.
CATIONIC داراي كاتيون فعال عكس ANIONآند)-(در بحث كاتد  
COLLISIONS برخورد 

DISPERSION 

سيستمي شامل ذراتي كه بطور يكنواخت در اين سيستم پخش 
اند. پراكندگي، انتشار، مواد افزودني دو سيال را در هم و يا  شده

 سازد. جامد را در سينال پراكنده مي

DILUTION رقيق سازي 

EPICHLOROHYDRIN 
رنگ با بوي شديد سير كه در آب  تركيبي آلي مي باشد. مايعي بي

  قابل حل است.

FOULING 

گيري كه معموالً در دستگاه هاي مبدل حرارتي   پديده رسوب
هاي موجوددر دستگاههاي  شدن لوله افتد كه باعث بسته اتفاق مي

اهش مبدل حرارتي شده يا ضريب انتقال حرارت را به شدت ك
 دهد.  مي

FRACTURATION (FRACTURING) ايجاد شكاف بصورت مصنوعي در مخازن زيرزميني نفت و گاز 

FLOCCULATION 

فرآيندي كه در آن ذرات از محلول جدا شده، به يكديگر 
چسبند و ماده حاصله روي سطح محلول شناور شده يا ته  مي

 شود. نشين مي

GLANCE  
حالت برخورد كه با زاويه خاص از محل  -نظراجمالي، نگاه مختصر

 برق زدن-برخورد خارج شود به يك نظر

INFRASTRUCTURE از قبل نصب شده در بسته بندي - زير بنا 

LATEX .الستيك، ماده الستيك مانند كه در آب شناور مي باشد 

OLEFIN 

تركيب شيميايي غيراشباع كه حداقل داراي يك پيوند دوگانه 
 CnH2nباشد. فرمول شيميايي عمومي آن  كربن با كربن مي

  باشد. يا آلكن، اتيلن مي Olefinباشد و ساده ترين  مي
REPULSION دفع كردن، عقب راندن 



    
 

REPULSIVE دافع 

SEDIMENTATION 

هاي  اي كه طي آن در مدت زمان بسيار طوالني اليه پديده
هاي مختلف زمين  مختلف بتن، ماسه و ... رسوب كرده و اليه

  دهند (زمين شناسي) شناسي را تشكيل مي
 ته نشيني ذرات جامد موجود در يك محلول (شيمي

SLUDGE لجن 

SEWAGE پساب 

TURBIDITY حالت گل آلود مانند (بهم خورده) -ميزان كدري 

  



    
 

  هـ : دستگاهها
  :سيستم ها به زعم دستگاهها

WATER: 
: SLUDGE WATER PLANTS  

: DESTILING PLANT  
: DESALINATION PLANT  

: WASTER WATER PLANTS  
 هاي: در سيستم

- BOILER 
- ISONAT 
- VICE BREAKER 
- CAT CRACKER 
- COOLING TOWER 

 PHدر كنترل هاي
STEAM 
flows : 

OIL 
GAS 
CHEMICALS 
WATER 
MUDS 
FIRE 
SL 
SLUDGE 
STEAM 
SALTS 
SCALE 
BACTRY 
TRAPS 
RADITION 
AIR 
STORM 



    
 

  محاسبات و طراحي ها : در موارد 
  حفاظت

  توليد
  بازدارندگي

  بازسازي
  روند توليد

  روند ساخت
  اتصاالت

  ها جوشكاري
  عمليات
  تعميرات

  استهالك   در تخريب :
  خوردگي

  ها حفره
  رزشل

  سائيدگي
  ها گرفتگي

  فشار
  ها باكتري

  ها روغن زدگي
  ها شكستگي

  ها كهنگي و فرسودگي
  تزريق مواد   در هنگام:

  ها و جريانات عبوري تعادل سيستم
  با تهيه :

- DRAWINGS  



    
 

 محاسبات -

 اسنادهاي عملكرد -

 هاي دستگاهي چارت -

 CHEK LISTاجزاء  -

- CHEK LIST   
  

  بزار دقيقا  دستگاهها:
  لوله ها و تيوپ ها

  كمپرسورها
  ها توربين
  ها پمپ
  هاي تقطير برج

MSF , R.O , VVC , ELECTROLISE       دستگاههاي آب شيرين  
WATER ( SWAGE )            دستگاههاي تصفيه آب  

DESALINTION  PLANS           دستگاههاي نمكزدار 

COOLING TOWER              برج هاي خنك كننده  
ISOMAX                 برج هاي تقطير كننده  

FLARE                 مشعل ها  
PIPES, TUBE , CASING, MACARONI PIPE, DRILPIP    لوله ها  

PROD  EOUIPMENT               وسايل توليد  
X-MASS TREE WELL HEAD HEAD      وسايل بيرون چاهي  

DOWN HOLES             وسايل درون چاهي  
B.O.P                    فوران گيرها  

SAFETY            ايمني ها  
SUB SURFACE   SAFETRY   RELIVE  VALVES 

PRESSUR  CONTROL    (GAGES )     كنترل فشار  
INDICATOR  (ORIFICE )       ميان كننده و نيت ركوردها  



    
 

PROCESSOR .   (GAGES )      جريان سنج ها  
PUMPS (CENTIFUG , ESP – RECIEPT  ROCATION )  

COMPRESSOR  ( CENTRIFUGE , RECIEPROCATING ) 
VALVES (GLOB, GATE, CHEK, PINCH, NONRETURNS, BUTTERFLY 

CONTROL , RELIEVE , NEEDLES , BALL 
TURBINES ( GAS, HYROLIC, ….). 

FITTINGS ( FLANGE, TEES, ELBOWS, CONNEKTION ) . 
TUBING / CASING ( TENSION , QUENCH , THREADS , WELDINS 

ERW , SAW , SEAMLESS  
TUBING / THREADS ( VAM , NEW VAM , SUPERVAM  

HYDRIL , D . B . S , OCT ,  
PREMUIM , …        



    
 

  شيميائي جهت جلوگيري:و: مواد 
  

  ضد باكتري تعليق شكن ها 
BACTRICIDE  

DEMULSIFIER اي) (چاههاي مختلف و مناطق مختلف و عرب و خوف اليه  
SALT WATER CLAY  

CLAYS  
GEL 

FOAM  
NITRATE  

PHOSPHATE 
CARBONATE 
BENTONITE 

EPOXY 
PAINTS 
TRAPS  

COATING 
ALUMINUM STRAIT 

INHIBITORS : 
SCALE 
ATTRACTION 
COMPOUIND 
AMIN 
ACID 
BASE 
EMULSION BREAKER 
LAB CHEMIEAL 
DETERGENT 
T.E.G 
LUBRICANTS 
WRAPPINGS TOXIC 

 



    
 

  شركت هاي سازنده مواد شيميايي و روغن ها 
HOECHST 
BAYER 
T.R.OIL 
AKZO 
CIBA 
SANDOZ 
PARK DAVIS 
ROGE 
AKZO 
BAKER TREATING OIL  
DEBATE  
CLARIANT  
NALCO  
MOGUL  
MERCK  
JOHNSON ,  JOHNSON  
PETRO LITE  
CHEMI LINK  
CAL – CHEMI  
SANDOZ  

  نفت پارس 
  تهران

 (D.P)دارو بخش 

  (اسكويپ)جابر ابن حيان 
  انرژي سمنان
 انستيتوپاستور

  حالل شيمي



  نويسنده : حسين زارع شحنه
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