دى ﻣﺎه 1398 -

ﭘﺮوﭘﻮزال ﻫﺎى  3ﺟﺎﻧﺒﻪ

ﭘﺎﺳــﺦ راﻫــﺒﺮدى
ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻫﺎى ﺻﻨﻌﺖ

دى ﻣﺎه 1398

3

وزیر نفت:

توسعه
فناوریهای بخش
ابالدست صنعت
نفت اب همکاری
دانشگاهها
امکانپذیر است

وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه پیشــبرد قراردادهــای میدانمحــور صنعــت
نفــت کــه بــا همــکاری دانشــگاهها دنبــال میشــود ،ابــراز امیــدواری
کــرد بــا تــداوم ایــن رونــد ،زمینــه ارتقــا و توســعه فناوریهــای بخــش
باالدســت صنعــت نفــت فراهــم شــود.
بــه گــزارش خبرنــگار شــانا ،بیــژن زنگنــه امــروز (شــنبه ،پنجــم
بهمنمــاه) در نشســت مشــترک بــا روســا و اســتادان دانشــگاههای
طــرف قــرارداد طرحهــای میدانمحــور صنعــت نفــت ،دربــاره علــت
برگــزاری ایــن نشســت گفــت :ایــن جلســه تشــکیل شــده اســت تــا
در جریــان مشــکالت و چالشهــای پیــش روی ایــن طرحهــا قــرار
بگیریــم ،بنابرایــن از روســای دانشــگاهها میخواهــم مشــکالت خــود
را بــدون سانســور بگوینــد تــا بــرای رفــع آن اقــدام شــود.
زنگنــه بــا یــادآوری اینکــه مهمتریــن بحــث بــرای انجــام فعالیتهــای

پژوهشــی در نفــت ،بحــث افزایــش ضریــب بازیافــت نفــت اســت ،ادامــه
داد :میدانهــای موضــوع قــرارداد بــا دانشــگاهها میدانهــای بزرگــی
هســتند کــه ذخیــره نفــت درجــای قابــل توجهــی دارنــد و از ایــن رو
افزایــش ضریــب بازیافــت در آنهــا از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از اهــداف اجــرای ایــن طرحهــا ،حضــور
دانشــجویان مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکتــرا در بطــن کار بــوده
اســت ،گفــت :بــه دانشــگاههای طــرف قــرارداد گفتهایــم کــه در
صــورت نیــاز در اجــرای ایــن طرحهــا ،از همــکاری دانشــگاههای
بینالمللــی و موسســات برجســته پژوهشــی خارجــی بهــره ببرنــد.
زنگنــه بــه آغــاز تالشهــا بــرای ایجــاد ظرفیــت علمــی صنعــت نفــت
در بخــش آمــوزش عالــی کشــور از حــدود  ۲۱ســال پیــش اشــاره کرد و
افــزود :آنچــه امــروز شــاهدیم نشــان میدهــد در ایــن ظرفیتســازی
موفــق عمــل شــده اســت و نیروهــای خوبــی در ایــن عرصــه پــرورش
یافتهانــد.
وی ابــراز امیــدواری کــرد کــه فــاز دوم ایــن جهــش نیــز بــا ارتقــا و
توســعه فناوریهــای بخــش باالدســت صنعــت نفــت بــا همــکاری
دانشــگاهها دنبــال شــود.
بــر اســاس قراردادهــای توســعه فناورانــه  ۹میــدان نفتــی کشــور کــه
بیــن شــرکت ملــی نفــت ایــران و دانشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــی
برتــر کشــور امضــا شــد ،میــدان آزادگان بــه انســتیتو مهندســی نفــت
دانشــگاه تهــران ،میــدان نفتــی دارخویــن بــه دانشــگاه امیرکبیــر،
میــدان نفتــی ســروش بــه دانشــگاه ســهند تبریــز ،میــدان اهــواز بــه
پژوهشــگاه صنعــت نفــت ،میــدان کرنــج بــه دانشــگاه آزاد اســامی،
میــدان کوپــال بــه دانشــگاه صنعتــی شــریف ،میــدان منصــوری بــه
دانشــگاه شــیراز ،میــدان گچســاران بــه دانشــگاه صنعــت نفــت و میــدان
بیبیحکیمــه بــه پژوهشــکده ازدیــاد برداشــت (پژوهشــگاه صنعــت
نفــت) واگــذار شــده اســت.
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با حضور مدیر عامل شرکت ملی گاز در پژوهشگاه صنعت نفت:

گزارشپیشرفتودستاوردهایفعالیتهای
انستیتو فرآورش گاز ارايه شد

روز سهشــنبه  17دي مــاه مهنــدس حســن منتظــر تربتــی ،معــاون
وزيــر نفــت و مديرعامــل شــركت ملــي گاز ايــران بــه همــراه هيــات
همــراه ،نشســت مشــتركي را بــا مديــران پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا
هــدف توســعه همكاريهــا در ايــن مجموعــه برگــزار كردنــد.
منتظــر تربتــی بــا بيــان اينكــه در نشســت امــروز دو موضــوع مــورد
بررســي قــرار گرفــت ،گفــت :ســومين جلســه كميتــه راهبــري انســتيتو
فــرآورش گاز و رونــد پيشــرفت فعاليتهــاي مربــوط بــه ايــن انســتيتو
و همچنيــن اقدامــات جــاري در پژوهشــگاه صنعــت نفــت از موضوعــات
ايــن جلســه بودنــد.
وي در هميــن راســتا تصريــح كــرد :در بخــش صنعــت نفــت ،از ديربــاز
پژوهشــگاه بــه عنــوان بــازوي فنــي و علمــي در كنــار صنعــت نفــت
بــوده اســت و صنعــت چنانچــه بــا مشــكلي نظيــر توليــد كاالي جديــد،
مباحــث مرتبــط بــا كاتاليســتها و يــا نيازهــاي عملياتــي مواجــه
شــده اســت ،پژوهشــگاه بــه عنــوان پشــتوانهاي علمــي در كنــار ايــن
صنعــت بــوده اســت.
معــاون وزيــر نفــت و مديرعامــل شــركت ملــي گاز ايــران بــه
فعاليتهــاي انســتيتو فــرآورش گاز اشــاره كــرد و گفــت :در ايــن
بخــش خوشــبختانه اقدامــات مناســب و پروژههــاي خوبــي تعريــف
شــده اســت و بــا گزارشــي كــه امــروز از رونــد پيشــرفت فعاليتهــا در
ايــن انســتيتو ارايــه شــد اميدواريــم بــا تــوان موجــود در ايــن مجموعــه
بــه نتايــج مثبتــي دســت يابيــم و در ماههــاي آتــي پروژههــاي ايــن
مجموعــه تــا ســقف در نظــر گرفتــه شــده تعريــف و بــه مرحلــه اجــرا
برســد.
ايشــان بــا تاكيــد بــر اينكــه هماكنــون شــاهد بخــش هــاي مشــابه
پژوهشــگاه در بخــش خصوصــي نيــز ميباشــيم ،گفــت :از آنجــا كــه

رويكــرد پژوهشــگاه صنعــت نفــت اقتصــادي نبــوده و جنبــه حاكميتــي
دارد ميتــوان بيشــتر فعاليتهایــی نظيــر رســيدن بــه دانــش فنــي و
نــوآوري را در ايــن مجموعــه دنبــال كــرد و پــس از رســيدن بــه مرحلــه
نهايــي بــا بخــش خصوصــي همــكاري كــرد.
منتظــر تربتــی ادامــه داد :بــا رويكــرد وزارت نفــت در خصــوص
شــركتهاي دانــش بنيــان و اســتارتاپها و همچنيــن تعامــل كــه
ميــان صنعــت و پژوهشــگاه در حــال شــكلگيري اســت ،پژوهشــگاه
در شناســايي نيازهــاي صنعــت و بكارگيــري امكانــات و پتانســيل
نيروهــاي جــوان نقــش منتــور را بــه خوبــي ايفــا نمايــد
وي بــه راهانــدازي مركــز نــوآوري پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا حضــور
وزيــر نفــت نيــز اشــاره كــرد و گفــت :امــروزه موضــوع ايــده از اهميــت
بســزايي برخــوردار اســت و افــرادي كــه در صنعــت فعاليــت ميكننــد
و در پــي حــل مشــكالت بــزرگ صنعــت هســتند ،ممكــن اســت
ايدههــاي جديــد بــه ذهــن آنهــا نرســد ،از ايــن رو راهانــدازي مراكــز
نــواوري ميتوانــد بســتري را آمــاده كنــد كــه صنعــت از نيروهــاي
جديــد و جــوان ،بــا هــدف اســتفاده از انديشــه و ايدههــاي نــو در
راســتاي دســتيابي بــه محصــول جديــد بهرهمنــد شــود.
ايشــان در هميــن راســتا تصريــح كــرد :وزارت نفــت درصــدد اســت كــه
در آينــده مركــز نــوآوري را در شــهرري ايجــاد نمايــد و مركــز ايجــاد
شــده در پژوهشــگاه صنعــت نفــت ميتوانــد در زمينــه توســعه آن
مركــز و تجربهانــدوزي بســيار مثمــر ثمــر واقــع شــود.
گفتنــي اســت پــس از ايــن نشســت تخصصــي مديرعامــل شــركت
ملــي گاز ايــران و همراهــان ايشــان از آزمايشــگاههاي پژوهشــكده گاز
پژوهشــگاه و همچنيــن برخــي پايلوتهــاي ايــن مجموعــه بازديــد
كردنــد.
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اعتقاد راسخ به
بحث پژوهش و
فناوری داریم

ســهراب برانديشــه رئيــس هيئــت مديــره شــركت پااليــش نفــت
كرمانشــاه ،در گفتگــوي اختصاصــي بــا واحــد خبــر روابطعمومــي
پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا تاكيــد بــر اينكــه بخــش خصوصــی در
پاالیشــگاه نفــت کرمانشــاه اعتقــاد راســخ بــه بحــث پژوهــش و فنــاوری
دارد گفــت :از زمــان حضــور بخــش خصوصــی در ایــن پاالیشــگاه
تمــام تــاش در راســتاي فعاليتهــاي بخــش پژوهــش و توســعه ايــن
پاالیشــگاه بــوده اســت از ايــنرو در اينچنــد ســال اخيــر  ،ارتبــاط
تنگاتنگــی بــا پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــه عنــوان مركــز تحقيــق و
توســعه وزارت نفــت داشــتهايم.
وي بــا بيــان اينكــه مركــز پژوهشــگاه صنعــت نفــت در کرمانشــاه
مســتعد توســعه برحســب نیاز هــای ايــن منطقــه اســت اظهــار داشــت:
پااليشــگاه كرمانشــاه ارتباطهــاي گســترده و متنوعــي را بــا مجموعــه
پژوهشــگاه در طــول اينســالها داشتهاســت و اولیــن موضــوع
همــكاري ايــن دو مجموعــه در زمينــه طــرح پايــه هگــزان پلیمــر گريــد
بــوده اســت کــه یــک طــرح دانــش بنیــان بــه حســاب مــي آيــد.
برانديشــه ادامــه داد :در هیــچ پاالیشــگاهي هگــزان بــدون بنــزن تولیــد
نمی شــود و ايــن محصــول وارداتــی اســت و مــا در راســتای اهــداف
اقتصــاد مقاومتــی تمــام تــاش خــود را کرده ایــم کــه ایــن پــروژه را بــا
کمــک پژوهشــگاه صنعــت نفــت بتوانیــم عملیاتــی کنیــم.
ايشــان درخصــوص ايــن طــرح بيــان داشــت :طراحــي پايــه ایــن
موضــوع از ســوي محققيــن پژوهشــگاه صنعــت نفــت پــس از  9مــاه
بــه ســرانجام رســيد و هماكنــون در مرحلــه  EPCو انتخــاب پيمانــكار
موضــوع هگــزان پلیمــر گريــد ميباشــيم و امیدواریــم بــا نظــارت
متخصصيــن پژوهشــگاه هــر چــه ســريعتر بتوانيــم ایــن موضــوع را
عملیاتــی کنیــم.
رئيــس هيئــت مديــره شــركت پااليــش نفــت كرمانشــاه افزایــش
ظرفیــت ايــن پاالیشــگاه تــا  40.000بشــکه و کیفــی ســازی محصــوالت
را از ديگــر موضوعــات همــكاري ايــن دومجموعــه دانســت و افــزود :در
ايــن طــرح تــاش شــده اســت كــه محصــوالت را بــه ســطح یــورو 4و
یــورو 5برســانیم كــه ايــن امــر از خردادمــاه ســال جــاري آغــاز شــده

اســت و اميدواريــم پــس از  13مــاه طــرح پايــه و مطالعــات افزایــش
ظرفیــت و کیفــی ســازی محصــوالت پاالیشــگاه نفــت کرمانشــاه از
ســوي پژوهشــگاه بــه ســرانجام رســد و در آينــده نزديــك بــه فــاز
عملياتــي پــروژه نيــز دســت يابيــم.
ايشــان بــر لــزوم بهكارگيــري دانــش و علــم روز تاكيــد كــرد و گفــت :در
بخــش خصوصــی همگــي تــاش ميكننــد کــه محصــول جدیــد بــا علم
و فنــاوري روز تولیــد كننــد چــرا كــه ايــن بخــش بــا بروكراس ـيهايي
نظيــر بخشهــاي دولتــي مواجــه نبــوده و بــه راحتــي ميتوانــد بــرای
رســیدن بــه علــم هزینــه كنــد و بــه نتايــج مثبــت دســت يافــت.
برانديشــه بــر ضــرورت توســعه و تجهيــز آزمایشــگاه پژوهشــگاه در مركز
کرمانشــاه نيــز تاكيــد كــرد و گفــت :ارســال نمونــه هــای مــورد نیــاز
پاالیشــگاه بــه تهــران گاه زمــان بــر و موجــب کنــدی فرآیندهــای
پاالیشــگاه مــی شــود بنابرایــن ،بــا اعتمــاد و اعتقــادی کــه بــه
تعامــات پژوهشــگاه و نتایــج آزمایشــات و تحقیقــات ایــن مجموعــه
داریــم ،توســعه امکانــات و تجهیــزات ایــن مرکــز مــی توانــد در ســرعت
بخشــیدن بــه فرآیندهــای پاالیشــگاه کرمانشــاه نقــش بســیار موثــری
ایفــا کنــد.
ن را يكــي ديگــر از اهــداف ايــن پااليشــگاه
وي كيفيســازي بنزيــ 
برشــمرد و گفــت :در صــدد عملياتــي شــدن ايــن مهــم هســتيم؛ چــرا
کــه حیــات یــک پاالیشــگاه و جامعــه از منظــر داشــتن هــواي پــاك
در گــرو کیفــی ســازی بنزيــن اســت ،از ايــن رو امیدواریــم بــا کمــک
محققيــن پژوهشــگاه صنعــت نفــت و پاالیشــگاه كرمانشــاه بتوانيــم بــه
ایــن مهــم دســت یابیــم.
رئيــس هيئــت مديــره شــركت پااليــش نفــت كرمانشــاه در خاتمــه
تصريــح كــرد :تاكنــون پاالیشــگاه نفــت کرمانشــاه توانســته  6پــروژه را
تعريــف كنــد كــه از ايــن ميــان قــرار اســت  5پــروژه آن بــا همــکاری
پژوهشــگاه انجــام شــود بــه عبارتــي ميتــوان اينگونــه اذعــان داشــت
كــه قریــب بــه  90درصــد پروژه هــای مــا در بحــث مطالعــه بــا
پژوهشــگاه صنعــت نفــت در حــال پيگيــري اســت و امیدواریــم بتوانیــم
از لحــاظ عملیاتــی هــم بــه نتایجــی کــه مــد نظــر اســت دســت یابیــم.

دى ﻣﺎه 1398

6
رئیس مرکز پژوهش و توسعه فناوری های نفت

 140ع ـنـوان خدمــات
آزمایشــگاهی
پژوهشــگاه صنعــت
نفــت در منطقــه
ـغـرب کشــور
مرکــز پژوهــش و توســعه فناوریهــای نفــت کرمانشــاه در
ســال  1379بــا نام»مرکــز تحقیقــات ومهندســی نفــت
کرمانشــاه « بــه عنــوان نماینــده پژوهشــگاه صنعــت نفــت در
غــرب کشــور جهــت ارائــه خدمــات علمــی و پژوهشــی بــه
واحدهــای صنعتــی نفتــی و غیــر نفتــی و پــل ارتباطــی بیــن
صنایــع منطقــه غــرب و پژوهشــگاه صنعــت نفــت در شــهر
کرمانشــاه تاســیس و شــروع بــه فعالیــت نمــود.
بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی خــاص اســتان کرمانشــاه،
ایــن اســتان همــواره بــه عنــوان مرکــز منطقــه غــرب کشــور
شــامل اســتان هــای کرمانشــاه ،همــدان ،ایــام ،کردســتان
و لرســتان مطــرح بــوده اســت .ایــن منطقــه بــا دارا بــودن
دومیــن پاالیشــگاه کشــور ،ســه مجموعه پتروشــیمی ،شــرکت
بهــره بــرداری نفــت و گاز غــرب ،خطــوط لولــه و مخابــرات،
شــرکت گاز ،شــرکت پخــش و پاالیــش ،پاالیشــگاه گاز ،وجــود
گمــرکات متعــدد جهــت ترانزیــت و واردات و صــادرات فراورده
هــای نفتــی ،داشــتن منابــع عظیــم هیدروکربنــی شــامل
نفــت ،گاز و قیــر طبیعــی و نیــز هــم مــرز بــودن بــا کشــور
عــراق ،اهمیــت اســتراتژیک ویــژه ای دارد .بــرای آگاهــی از
زمینــه هــای فعالیــت و خدمــات ایــن مرکــز در ایــن اســتان
راهبــردی در منطقــه غــرب کشــور ،بــه کرمانشــاه رفتیــم و
بــا دکترمحمــد نــوروزی ،رئیــس مرکــز پژوهــش و توســعه
فناوریهــای نفــت کرمانشــاه گفتگــو کردیــم.
آقــای دکتــر ایــن مرکــز بــا چــه هدفــی راه انــدازی شــد و
اکنــون در چــه ســطحی از تعامــل بــا صنعــت قــرار دارد؟

در اوايــل راهانــدازي ايــن مركــز ،هــدف از احــداث ،ايجــاد پــل ارتباطــی
ميــان پژوهشــگاه و صنایــع نفتــی منطقــه غــرب بــود .بــر اســاس اهداف
در نظــر گرفتــه شــده ،خوشــبختانه تعــدادي از تجهيــزات و دســتگاهها
مــازاد و ســالم کــه در پژوهشــگاه تهــران وجــود داشــت بــه ايــن مرکــز
منتقــل و در كنــار آن نيــز سیســتم آزمایشــگاه وامــور اداری -مالــی
برقــرار گردیــد.
در ابتــداي كار توانســتيم بــا شــرکتهای نفتــی منطقــه نظيــر پخــش
فــرآورده هــای نفتــی ،پااليشــگاه نفــت ،شــركت بهرهبــرداري نفــت و
گاز غــرب و خطــوط لولــه و مخابــرات تعامــل مثبتــي برقــرار ســازيم
و بــا گذشــت زمــان و تعامــل بیشــتر بــا صنایــع منطقــه ،از ابتــداي
ســال  81از ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت کرمانشــاه مجــوز یــک
مرکــز پژوهشــی فعــال را كســب نماييــم کــه ايــن امــر بســيار حايــز
اهميــت بــود ،چــرا كــه ایــن مجــوز در زمینــه نفــت و فــرآورده هــای
نفتــی ،بــرای اولیــن بــار بــود کــه بــه یــک ارگان در منطقــه غــرب داده
مــی شــد .بــا ایــن مجــوز توانســتیم بــه صنایــع کوچــك اســتان نيــز
ورود پيــدا كــرده و فعالیــت هــای مناســبي را بــه منظــور همــکاری
هــای مشــترک آغــاز نماییــم .در هميــن راســتا نيــز توانســتیم
چنديــن پــروژه کاربــردی و خدمــات آزمایشــگاهی مربــوط بــه صنایــع
نفتــی و غیــر نفتــی منطقــه شــامل پاالیشــگاه کرمانشــاه و شــرکت
بهــره بــرداری نفــت و گاز غــرب را بــه پژوهشــکده هــا و واحدهــاي
آزمایشــگاهی پژوهشــگاه منتقــل کنيــم .همچنیــن طــی ایــن ســالها
توانســتیم گواهینامــه هــای آزمایشــگاه همــکار ســازمان ملــی اســتاندارد
در زمینــه آنالیــز نفــت و فــراورده هــای نفتــی ،آب و پســاب و همچنیــن
آزمایشــگاه همــکار ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در زمینــه آب
و پســاب را اخــذ نماییــم کــه بــا داشــتن ایــن گواهینامــه هــا ،آنالیــز
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نمونــه هــای مربــوط بــه گمــرکات ،ادارات اســتاندارد و محیــط زیســت و همچنیــن آب و پســاب ،تصميــم بــر آن شــد كــه
و صنایــع فعــال منطقــه جــزء فعالیــت هــای ایــن مرکــز قــرار گرفــت .آزمایــش هــای مــورد درخواســت در بخــش هــای مختلــف
در مركــز كرمانشــاه انجــام گیــرد .دلیــل دیگــری کــه ســبب
چه خدمات و امكاناتي در اين مركز وجود دارد؟
خدمــات قابــل ارائــه در ایــن مرکــز ،هماننــد ســایر واحدهــای تکمیــل تجهیــزات موجــود در ایــن مرکــز گردیــد شــاید وجــود رقبــای
پژوهشــگاه ،در دو زمینــه ارائــه خدمــات آزمایشــگاهی و انجــام پــروژه خصوصــی و دولتــی در منطقــه بــود .چــون بســياري از شــركتها
تقاضــا داشــتند كــه تســتها در محــل و بــا دقــت و صحــت مــورد
هــای متقاضــی دار در منطقــه مــی باشــد.
در مــورد ارائــه خدمــات آزمایشــگاهی بــا توجــه بــه نیــاز منطقــه ،بــه بررســي و ارزيابــي قــرار گيــرد كــه ايــن امــر تســريع فعاليتهــا را نيــز
تدریــج ایــن مرکــز مجهــز بــه حــدود  40عنــوان دســتگاه آنالیــزی بــه دنبــال داشــت.
جهــت ارائــه ســرویس بــه متقاضیــان گردیــد .همزمــان بــا تجهیــز بدنیــال تجهیــز ایــن مرکــز از نظــر نیــروی انســانی و دســتگاهی
و اخــذ گواهینامــه هــای مربوطــه ،خوشــبختانه در ســالهای  85تــا
مرکــز ،حــدود  140عنــوان خدمــات آزمایشــگاهی متناســب بــه
 92باالتریــن حجــم نمونههــای نفتــی در منطقــه غــرب جهــت
نیــاز منطقــه و تجهیــزات موجــود در مرکــز نیــز در
آنالیــز بــه آزمايشــگاه هــای ایــن مرکــز ارســال مــی گردید،
کمیتــه قیمــت گــذاری پژوهشــگاه تصویــت
با تجهیز این
بطــوری کــه گاهــي ایــن مراجعــات بــه  20نمونــه
گردیــد .بــا انجــام ایــن فعالیتهــا و همچنیــن
نفتــی در روز مــی رســید و از ایــن حجــم کار ،صرفــا
اخــذ گواهینامــه هــای آزمایشــگاه همــکار،
مرکز از نظر نیروی
برخــي از آزمایشهــای ویــژه بــه منظــور ارزيابــي بــه
نمونــه هــای ارســالی از ادارات اســتاندارات،
انسانی و دستگاهی و اخذ
پژوهشــگاه صنعــت نفــت ارســال ميشــد .بــه ایــن
محیــط زیســت ،صنایــع کوچــک و بــزرگ
گواهینامه های مربوطه،
ترتیــب اعتمــاد صنعــت بــه ایــن موضــوع جلب شــد
منطقــه و گمــرکات در ایــن مرکــز آنالیــز
در سالهای  85تا 92
کــه آزمایشــگاه مرکــز تحقیقــات و مهندســی نفــت
مــی گردنــد .در ایــن مــورد برخــی از نمونــه
کرمانشــاه ،یــک آزمایشــگاه معتمــد ،بــدون تاثیــر از
هایــی کــه نیــاز بــه تجهیــزات دیگــری دارنــد
باالترین حجم نمونههای
متقاضــی اســت و در حقيقــت آزمایــش هــای مــورد
کــه در مرکــز کرمانشــاه موجــود نیســت نیــز
نفتی در منطقه غرب
نیــاز را بــا توجــه بــه معيارهــاي «دقــت ،صحــت و
طــی هماهنگــی هــای انجــام شــده بــا واحــد
جهت آنالیز به آزمايشگاه
ســرعت « بــه انجــام مــی رســاند.
هــای مرتبــط در پژوهشــگاه صنعــت نفــت،
های این مرکز ارسال می
ایــن نمونــه هــا جهــت آنالیــز بــه ایــن واحــد
قيمــت انجــام تســتها و ارايــه خدمــات
هــا ارســال مــی گردنــد.
گردید ،بطوری که گاهي
آزمايشــگاهي بــه چــه صــورت اســت؟
در مــورد انجــام پــروژه هــای متقاضــی محــور
این مراجعات به  20نمونه
بــا توجــه بــه رقابتــی بــودن آزمایشهــا در
در منطقــه نیــز از ابتــدا شــروع فعالیــت ایــن
نفتی در روز می رسید
منطقــه غــرب و حضــور برخــي آزمایشــگاههاي
مرکــز بــا توجــه بــه توانمندیهــای پرســنل و
رقيــب ،موضــوع تخفيــف بــراي ارايــه خدمــات
تجهیــزات موجــود در مرکــز چندیــن عنــوان
آزمايشــگاهي پيشــنهاد شــد كــه خوشــبختانه موفــق
پــروژه کاربــردی کوچــک و متوســط بــا صنایــع
شــديم مجوزهــاي الزم را از پژوهشــگاه صنعــت نفــت در
نفتــی و غیــر نفتــی منطقــه شــامل پاالیشــگاه کرمانشــاه
تهــران اخــذ نماييــم و بــا ايــن مجــوز توانســتيم تخفیفــي حــدود
(  4عنــوان پــروژه) ،ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان
(  2عنــوان) ،شــرکت گاز اســتان همــدان (  1عنــوان) ،شــرکت آب  %20بــراي ارايــه آزمایــش و خدمــات آزمایشــگاهی بــرای منطقــه
و فاضــاب روســتایی کرمانشــاه (  2عنــوان) ،شــرکت آب و فاضــاب غــرب در نظــر بگیریــم كــه ايــن امــر باعــث شــد حجــم زيــادي از
شــهری اســتان (  2عنــوان) ،شــرکت اســپک (  1عنــوان) ،پژوهشــگاه نمونههــا بــراي ارزيابــي بــه ايــن مركــز ارســال شــود .الزم بــه ذکــر
صنعــت نفــت(  5عنــوان) ،اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان کرمانشــاه اســت کــه ایــن تخفیــف فقــط در صــورت درخواســت مشــتریان و آن
و  ....انجــام گرفــت .همچنیــن طــی مذاکــرات و برگــزاری جلســات هــم مشــتریانی کــه تعامــل خوبــی از نظــر تعــدد نمونــه هــای ارســالی
متعــدد بــا صنایــع نفتــی منطقــه ،چندیــن پــروژه بــزرگ نیــز در منطقه بــا مرکــز دارنــد اعمــال مــی گــردد.
بــا تــوان علمــی و تجهیزاتــی پژوهشــگاه در حــال انجــام مــی باشــد .چــه نــوع پروژههايــي در پرديــس كرمانشــاه پژوهشــگاه
ایــن مرکــز تعامــل خوبــی بــا ســازمان ملــی اســتاندارد کرمانشــاه در صنعــت نفــت انجــام ميشــود؟
زمیتــه تدویــن اســتانداردهای ملــی در صنایــع شــیمیایی دارد و تاکنون در ايــن مركــز پروژههــا را بــر اســاس ارزش مالــي بــه دو گــروه بــزرگ
در تدویــن بالــغ بــر  40عنــوان اســتاندارد ملــی بعنــوان همــکار فنــی و كوچــك تقســيم بنــدی ميكنيــم .پروژههــاي بــزرگ بــا توجــه
و همچنیــن حــدود  5عنــوان بعنــوان دبیــر اســتاندارد فعالیــت نمــوده بــه محدودیتهــای نیــروی انســانی متخصــص و تجهیــزات موجــود در
مرکــز بــه واحدهــای مربوطــه در پژوهشــگاه صنعــت نفــت ارجــاع
اســت.
درحــال حاضــر چــه میــزان از آزمایــش هــای مــورد نیــاز داده ميشــود .در اجــرای اینگونــه پــروژه نیــز از تــوان علمــی و
تجهیزاتــی موجــود در مرکــز نیــز حداکثــر اســتفاده الزم بعمــل مــی
صنعــت در کرمانشــاه انجــام مــی شــود؟
بــا تکمیــل پرســنل فنــی و تجهیزاتــی آزمایشــگاه ایــن مرکــز و بنابــر آیــد .قطعــا ایــن عملکــرد باعــث کســب تجربــه بــرای پرســنل فنــی
درخواســت صنایــع نفتــی و غیــر نفتــی منطقــه مبنــی بــر تســریع موجــود در مرکــز خواهــد شــد .پروژههــاي كوچــك ،از ارزش مالــي
در رونــد انجــام آزمایــش هــای روتیــن نفــت و فــراورده هــای نفتــی كمتــري برخــوردار هســتند و بيشــتر فعاليتهــاي مربــوط بــه آنهــا
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در مركــز كرمانشــاه بــا اســتفاده از پرســنل و تجهیــزات
موجــود قابــل انجــام اســت .صرفــا آزمايشهــاي خاصــي كــه
دســتگاه مرتبــط بــا آن در ايــن مركــز وجــود نــدارد را بــه تهــران ارســال
ميكنيــم.
خدمــات آزمایشــگاهی و پــروژه هــا فقط در اســتان كرمانشــاه
صــورت ميپذيــرد؟
خيــر .از آنجــا كــه رقابتپذيــري در حــوزه خدمــات آزمايشــگاهي در
ايــن منطقــه بســيار اســت ،تصميــم گرفتیــم در ايــن مركــز تركيبــي
از خدمــات آزمايشــگاهي بــه همــراه انجــام برخــي پروژههــا را ارائــه
کنیــم ،از ايــن رو در ايــن زمينــه عــاوه بــر اســتان کرمانشــاه ،بــا
اســتانهای اطــراف هــم همــكاري خــود را آغــاز كردهايــم .بــا اســتان
ایــام ،پااليشــگاه گاز ايــن اســتان ،توانســتیم تعامــل مثبتــي را برقــرار
ســازيم .بــراي مثــال در مــورد اســتفاده از نانــو کاتالیســتها در کاهــش
ترکیبــات گوگــردی جریانــات گاز ایــن پاالیشــگاه بــا مرکــز تحقیقــات
نانــو پژوهشــگاه در حــال مذاکــره هســتیم .عــاوه بــر ايــن ،مركــز
كرمانشــاه و تهــران در زمينــه محيــط زيســت و خوردگــي بــا پااليشــگاه
كرمانشــاه همــكاري مســتمر دارد .بــه تازگــي بــا پتروشــيمي لرســتان،
ایــام و همچنيــن كردســتان نيــز نشســتهايي برگــزار كردهايــم و
تصميــم داريــم بــر اســاس برنامــه  5ســاله ايــن مركــز در صنایــع نفتــی
و غیــر نفتــی در اســتانهای جنــوب غربــي و شــمال غربــي كشــور نيــز
فعاليــت داشــته باشــيم.
آیــا امكانــات موجــود پاســخگوي نيازهــاي اســتان هــای
مجــاور هســت ؟
بــا توجــه بــه برنامــه هــای آتــی ایــن مرکــز کــه همانــا گســترش
فعالیتهــا بــه اســتانهای مجــاور مــی باشــد ،در حــال حاضــر ارايــه
خدمــات آزمایشــگاهی و پــروژه هــای کاربــردی بــه اســتانهای
مجــاور بــا امكانــات فعلــی مرکــز امكانپذيــر نيســت و از ســوی دیگــر
درخواســت اکثــر ایــن صنایــع امــکان ارائــه خدمــت در کمتریــن زمــان
ممکــن مــی باشــد .از ايــن رو در ســال  87نيــاز بــه توســعه امكانــات
و نيــروي انســاني متخصــص را بــا مديــران اســتانداری و اداره صنایــع
اســتان در جلســاتی مطــرح کردیــم و توانســتيم مجــوز احــداث یــک
مرکــز بزرگتــر را اخــذ نماييــم و مكانــي نيــز بــراي احــداث ايــن طــرح
توســعه در اختيــار مــا قــرار گرفــت .ایــن واحــد هــم اکنــون در حــال
ســاخت اســت و اميدواريــم در آينــده نزديــك نیــز در مــورد تجهيــزات
آزمايشــگاهي و نيــروي انســاني آن نيــز برنامــه ریــزی مناســب صــورت
پذيــرد.
این توسعه در چه حوزه هایی صورت می گیرد ؟
از آنجــا كــه ايــن مركــز قــرار اســت نــه تنهــا در ايــن اســتان ،بلكــه بــه
اســتانهاي مجــاور نیــز خدمــات مــورد نیــاز صنایــع را ارايــه نمایــد،
بــا بررســی هــای انجــام شــده بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه در ایــن
طــرح توســعه 6 .آزمایشــگاه در صنایــع بــاال دســتی نفــت ،پایین دســتی
نفــت و محیــط زیســت و انــرژی بعنــوان آزمایشــگاه مرجــع در منطقــه
احــداث گــردد .اميدواريــم كــه بــا افتتــاح طــرح توســعه ،نماینــده واقعی
پژوهشــگاه در منطقــه غــرب باشــيم .در ایــن زمینــه نکتــهء مهمــی كــه
مــي بايســت مــد نظــر قــرار گيــرد ســرعت ،دقــت و ارايــه خدمــات بــا

صحــت و کیفیــت بــاال اســت ،چــرا كــه بــراي كارفرمايــان ايــن ســه
نكتــه بســيار حايــز اهميــت اســت .همانطــور کــه ارائــه نتایــج دقیــق
و صحیــح از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت ،ارائــه نتایــج آزمــون در
کمتریــن زمــان ممکــن نیــز در برخــی از مــوارد بســیار حیاتــی خواهــد
بــود .بــا توجــه بــه پشــتوانه علمــی و تجهیزاتــی پژوهشــگاه انشــاءا...
شــاهد فعالیــت گســترده تــر پژوهشــگاه و ایفــای نقــش واقعــی ایــن
مرکــز در منطقــه خواهیــم بــود.
در زمينــه آمــوزش نيروهــاي ايــن منطقــه آيــا فعاليــت
خاصــي در دســتور كار ايــن مجموعــه بــوده اســت؟
بلــه .یکــی از زمینههایــی کــه مــی توانیــم در منطقــه غــرب مــورد
توجــه مســئوالن قــرار گيــرد موضــوع آمــوزش اســت .هماكنــون در
منطقــه غــرب كشــور ،مرکــز آموزشــی در حــوزه هــای نفتــی وجــود
نــدارد .خوشــبختانه پژوهشــگاه صنعــت نفــت دورههــاي مناســبي را
در پژوهشــگاه برگــزار ميكنــد و طبــق تقویــم آموزشــي پژوهشــگاه،
پرســنل صنایــع نفتــی و غیــر نفتــی منطقــه ميتواننــد در ايــن دورههــا
شــركت كننــد .همانطوریکــه میدانیــم یکــی از مشــکالت پرســنل ایــن
مراکــز بــرای شــرکت در ایــن دوره هــا در تهــران ،بعــد مســافت و
صرفــت وقــت و زمــان بــرای شــرکت در ایــن دوره هــا مــی باشــد.
چنانچــه امــکان برگــزاری دوره هــای آموزشــی مــورد نیــاز ایــن
مراکــز در محــل شــرکت و یــا در مرکــزی نزدیــک بــه محــل کار آنهــا
باشــدقطعا افــراد بيشــتري ميتواننــد در مــدت زمــان تعييــن شــده از
ايــن كالسهــا بهرهمنــد شــوند .همــواره شــركتهاي ايــن منطقــه
تاكيــد بــر برگــزاري ايــن دورههــا در مركــز پژوهشــگاه در كرمانشــاه
دارنــد كــه ايــن خــود نيــاز بــه فضــاي فيزيكــي و برخــي تجهيــزات
اســت كــه ميبايســت تكميــل شــود و چنانچــه طــرح توســعه بــه
خوبــي پیــش رود ،مرکــز فعلــی میتوانــد بــه عنــوان مرکــز آموزشــي
محســوب شــود و بــه عنــوان یــک واحــد مســتقل بتوانــد نیــاز آموزشــی
نفتــی و غیرنفتــی ايــن منطقــه را برطــرف ســازد.
تصوير سازمانهاي ديگر درخصوص اين مرکز چگونه است؟
در ابتــدا نــام ايــن مجموعــه ،مرکــز تحقیقــات و مهندســی نفــت منطقــه
کرمانشــاه بــود كــه بعدهــا بــه نــام پژوهشــگاه صنعــت نفــت پردیــس
کرمانشــاه تغييــر نــام يافــت ولــي از ســال  90بــه بعــد نيــز عنــوان
«مرکــز پژوهــش و توســعه فنــاوری هــای نفــت کرمانشــاه» بــراي ايــن
مجموعــه انتخــاب شــده اســت البتــه هماكنــون بیشــتر صنایــع بــه
عنــوان پژوهشــگاه صنعــت نفــت کرمانشــاه ايــن مركــز را ميشناســند
و از ايــن رو انتظــار دارنــد كــه در حــد و انــدازه بزرگتريــن مركــز
تحقيقــات خاورميانــه در ايــن اســتان ارايــه خدمــات نماييــم چــرا كــه
همــواره تصویــر مناســبي نســبت بــه پژوهشــگاه وجــود داشــته اســت.
ممکــن اســت پژوهشــگاه صنعــت نفــت از مــا ایــن انتظــار را داشــته
باشــد كــه در نمونهگيريهــاي مختلــف و تســتآنهــا ورود كنيــم و
يــا برخــي پروژههــا را انجــام دهيــم و در برخــي مواقــع كــه تجهيــزات
كافــي وجــود نــدارد آنهــا را بــه تهــران ارجــاع دهيــم ولــي حقيقــت
آن اســت كــه نیــاز اســتان مــا را بــه ســمتي هدايــت ميكنــد كــه
حداقــل هــای نيــروي انســاني و تجهيزاتــی مركــز را ميبايســت بــه
دليــل رقابتهــاي موجــود گســترش بخشــيم.
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استقبال از
پروپوزال های
سه جانبه
راهربدی جهت
اپسخ به نیاز
صنعت

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه
صنعــت نفــت ،دکتــر توفیقــی در
حاشــیه امضــای ایــن تفاهــم نامــه بــه
پتانســیل هــا و توانمنــدي دانشــگاه
قوچــان اشــاره کــرد و گفــت :بســياري
از فعاليتهــاي ايــن دو مجموعــه در
راســتاي اهــداف يكديگــر ميباشــد
چــرا كــه ايــن دانشــگاه در زمینههایــی
نظیــر کاتالیســت ،جــاذب و خوردگــی
فعاليتهــاي متعــددي را انجــام داده اســت و ميتــوان اقدامــات آن را
بــا اهــداف و فعاليتهــاي پژوهشــگاه همســو دانســت.
توفیقــی شــبکه ســازی و همــكاري بــا دانشــگاهیان ،مراكــز پژوهشــی
و شــرکت هــای دانــش بنیــان را از راهبردهــای اصلــی پژوهشــگاه
صنعــت نفــت دانســت و گفــت :بــا وجــود اینکــه پژوهشــگاه از دیربــاز
دارای ظرفیــت و زیرســاخت هــای بســیار گســترده از نظــر انســانی،
آزمایشــگاهی و فیزیکــی بــوده اســت امــا هيــچ ســازماني بــه تنهایــی
نمــی توانــد مدعــي شــود كــه ميتوانــد پاســخگو تمامــي نیازهــای
صنعــت باشــد .
ایشــان بــا تاکیــد بــر اینکــه خلــق ظرفیــت هــای جدیــد و همــکاری

شــبکهای بــرای یــک ســازمان دارای
اهمیــت اســت افــزود :بــا توجــه بــه
اینکــه دانشــگاه قوچــان دارای ظرفیــت
هــای انســانی ،زیرســاختی و تجهیزاتــی
اســت امیدواریــم بتوانیــم بــا همــکاری
یکدیگــر از ایــن ظرفیــت هــا بهرهمنــد
شــويم.
دکتــر توفیقــی بــا بیــان اینکــه ارائــه
پورپــوزال هــای مشــترک بــه صنعــت
یکــی از مصادیــق مهــم محســوب می شــود تصریــح کــرد :صنعــت
تــاش مــی کنــد عــاوه بــر پژوهشــگاه هــا ،بــا دانشــگاه هــا نیــز
همــکاری کنــد و همــواره از پروپوزالهــاي مشــترك اســتقبال کــرده
اســت ،از ايــن رو مناســب اســت پورپــوزال هــای ســه جانبــه ای میــان
پژوهشــگاه ،دانشــگاهها و شــرکت هــای دانــش بنیــان در دســتور كار
قــرار گيــرد.
خاطــر نشــان مــی شــود تفاهــم نامــه همــکاری میــان پژوهشــگاه
صنعــت نفــت و دانشــگاه صنعتــی قوچــان ،روز چهارشــنبه 18دی مــاه
منعقــد شــد.
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تفاهم انمه همکاری میان
پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه
قوچان
روز چهارشنبه  18دی ماه تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعتی قوچان در امضا رسید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت ،انجــام پــروژه هــای تحقیقاتــی ،ســاخت و ارزیابــی عملکــرد کاتالیســت هــای نویــن صنعــت
پتروشــیمی ،همــکاری در تعریــف و اجــرای مشــترک پــروژه هــای پژوهشــی مــورد نیــاز صنایــع نفــت وگاز و همــکاری در انتقــال دانــش و فنــاوری
هــای مــورد نیــاز طرفیــن و تجــاری ســازی آن هــا از مهمتریــن مفــاد ایــن تفاهــم نامــه محســوب مــی شــود.
همچنیــن شناســایی ،تعریــف و هدایــت پــروژه هــای دانشــجویی تحصیــات تکمیلــی مــورد نیــاز صنعــت نفــت ،همــکاری در ارائــه خدمــات
آزمایشــگاهی تخصصــی در زمینــه هــای مــورد نیــاز و همــکاری پژوهشــگاه در تخصیــص ســهمیه کارآمــوزی ســالیانه بــه دانشــگاه برای دانشــجویان
کارشناســی دانشــگاه از دیگــر موضوعاتــی اســت کــه در ایــن تفاهــم دنبــال مــی شــود.
گفتنــي اســت ايــن تفاهــم نامــه در محــل پژوهشــگاه صنعــت ميــان دكتــر جعفــر توفيقــي ،رئيــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت و دكتــر علياصغــر
بهشــتي ،رئيــس دانشــگاه صنعتــي قوچــان منعقــد شــد.
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مشــعل :جــاذب هــای لکــه هــای نفتــی از اقــام پــر
مصــرف در صنعــت نفــت هســتند کــه بــا توجــه بــه شــبکه
گســترده خطــوط لولــه و تاسیســات مناطــق عملیاتــی دریایــی از
نیازهــای ضــروری شــرکت هــای عملیاتــی بــه شــمار مــی رونــد .ایــن
جــاذب هــا در حــال حاضــر از خــارج از کشــور وارد مــی گردنــد.
شــرکت هــای زیرمجموعــه صنعــت نفــت کــه در ایــن ســال هــا عــادت
بــه واردات جــاذب هــای لکــه هــای نفتــی داشــته انــد هنــوز
نمــی داننــد نمونــه هــای ایــن محصــوالت در پژوهشــگاه صنعــت
نفــت تولیــد شــده و بــه زودی تجــاری می شــود .حــاال مجموعــه ای
کوچــک و فعــال کــه امتحانــش را در منطقــه عملیاتــی شــرکت بهــره
بــرداری نفــت و گاز گچســاران پــس داده تــاش میکنــد در رقابــت بــا
شــرکت هــای وارداتــی در مناقصــه شــرکت هــا مشــارکت نمــوده و
قابلیــت هــای خــود را بــه شــرکت هــای نفتــی معرفــی نمايــد.
طلعــت خلخالــی  -مســئول طــرح پژوهشــکده توســعه فرآیندهــای
شــیمیایی  ،پلیمــری و پتروشــیمی پژوهشــگاه صنعــت نفــت در
گفــت و گــو بــا خبرنــگار مشــعل دربــاره ایــن جــاذب هــا توضیحاتــی
بیشــتری دارد .او بــا اعــام اینکــه دو ســال اســت کــه پــروژه ســاخت
جــاذب هــای لکــه هــای نفتــی از ســطح آب در قالــب پــروژه ای
مشــترک بــا پژوهشــکده محیــط زیســت پژوهشــگاه صنعــت نفــت و
معاونــت فنــاوری شــرکت ملــی نفــت شــروع شــده و حــاال بــه نتیجــه
رســیده اســت ،گفــت :محــور اصلــی طــرح ،توســعه فنــاوری هــای
نویــن جهــت کاهــش آالینــده هــای زیســت محیطــی در صنعــت نفــت
بــه سرپرســتی خانــم دکتــر تشــرفی بــود و قســمتی از ایــن پــروژه بــه
مــا ســپرده شــد تــا جــاذب هایــی بــرای جمــع آوری لکــه هــای نفتــی
از ســطح آب بســازیم.
او بــا بیــان اینکــه محــور کار اســتفاده از مــواد نانــو بــود و مــا نیــز بــرای
ایــن منظــور جاذب هــای حــاوی نانــو مــواد را ســاختیم ،ادامــه داد:
اســتفاده از نانــو جــاذب هــا بیشــتر بعــد تحقیقاتــی داشــت و در ایــن
پــروژه نانوجــاذب هایــی بــا میــزان جــذب باالتــراز جــاذب هــای تجاری
موجــود در بــازار تهیــه شــد .امــا در کنــار ســاخت نانوجــاذب هــا بــا
توجــه بــه نیــاز شــدید صنعــت نفــت بــه جــاذب هــای تجــاری مصرفــی
(شــامل بــوم ،پــد و بالشــت هــای جــاذب ) تولیــد ایــن جــاذب هــا را
نیــز در دســتور کار قــرار دادیــم.
خلخالــی افــزود :جــاذب هــای تولیــدی در پژوهشــگاه بــا کمــک و
نظــارت کارشناســان شــرکت بهــره بــرداری نفــت و گاز گچســاران در
رودخانــه زهــره منطقــه پازنــان  ،2مــورد ارزیابــی میدانــی قرارگرفتنــد
و موفــق بــه اخــذ تاییدیــه کاربــری شــدند.
مســئول طــرح پژوهشــکده توســعه فرآیندهــای شــیمیایی  ،پلیمــری
و پتروشــیمی پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا اشــاره بــه عــدم تولیــد
ایــن جــاذب هــا در داخــل کشــور و واردات محصــول توســط بیشــتر
شــرکت هــا ،تصریــح کــرد :پــس از راه انــدازی خــط تولیــد ایــن جــاذب
هــا در پژوهشــگاه صنعــت نفــت ،در حــال حاضــر درگیــر شــرکت در
مناقصــه بــرای تولیــد ایــن جــاذب هــا بــرای شــرکت بهــره بــرداری
نفــت و گاز گچســاران هســتیم .در عیــن حــال بــا شــرکت خطــوط
لولــه و مخابــرات بــه عنــوان یکــی از اصلــی تریــن مصــرف کننــدگان
ایــن محصــول مکاتبــات مشــترک داشــته ایــم و بــه درخواســت آنهــا
آزمــون هــای پایلوتــی را در پژوهشــگاه در حضــور کارشناســان  HSEو
تــدارکات خطــوط لولــه بــه عمــل آورده ایــم.
خلخالــی در توضیــح کاربــرد جــاذب هــای لکــه هــای نفتــی ،قابلیــت
هــا و مــوارد مصــرف آنهــا گفــت :لکــه هــای نفتــی در اثــر نشــت مــواد

مسئول طرح پژوهشکده توسعه فرآیندهای شیمیایی  ،پلیمری
و پتروشیمی پژوهشگاه صنعت نفت:

تولید نیمه
صنعیت
جاذب های لکه
های نفیت از
سطح آب
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نفتــی ،از مســیرهای مختلــف وارد دریــا و رودخانــه هــا شــده و ســبب آلودگــی آب می شــوند .بــرای اینکــه ایــن
جــاذب هــا عمــل جــذب لکــه هــای نفتــی را بــه طــور درســت و موثــر انجــام دهنــد ،بایســتی ویژگــی هایــی داشــته
باشــد؛ اول اینکــه قبــل و پــس از جــذب مــواد نفتــی بایــد همچنــان روی آب شــناور باقــی بماننــد.
او افــزود :یکــی دیگــر از پارامترهــای مهــم در افزایــش جــذب مــواد نفتــی توســط جــاذب ،برخــورداری جــاذب از ســطح
بــاال اســت زیــرا عمــل جــذب در ســطح جــاذب صــورت می گیــرد .بــا توجــه بــه عملکــرد ایــن جاذب هــا در پاکســازی
ســطح آب از لکــه نفتــی و حضــور تــوام آب و نفــت در مجــاورت جــاذب هــا ،عامــل مهــم ديگــر جــذب انتخابــی نفــت
نســبت بــه آب اســت.
پارامتــر مهــم دیگــر میــزان جــذب بــاالی نفــت بــه ازای هرگــرم وزن جــاذب اســت .در حــال حاضــر پدهــای تولیــدی
پژوهشــگاه مشــابه نمونــه هــای وارداتــی از شــرکت هــای معتبــر اروپایــی ،قــادر بــه جــذب نفــت بــه میــزان حداکثرتــا 17
برابــر وزن اولیــه جــاذب مــی باشــند.
خلخالــی بــا بیــان اینکــه جــاذب هــای تولیــدی ایــن مجموعــه عمدتــا از جنــس بــی بافــت هــای پلیمــری هســتند ،در
توضیــح بیشــتر  ،گفــت :در تولیــد ایــن بــی بافــت هــا ،الیــاف بســیار نــازک از موادپلیمــری آلــی دوســت بــه صــورت
رشــته ای ،از طریــق حــرارت روی هــم جــوش خــورده و کانــال هایــی بــرای جــذب و ذخیــره نفــت فراهــم می آورنــد.
او افــزود :پــس از دفــع نفــت از داخــل جــاذب هــا ،امــکان بازگشــت آنهــا بــه چرخــه مصــرف مجــدد بــا کیفیتــی اندکــی
پایین تــر از کیفیــت اولیــه وجــود دارد امــا معمــوال شــرکت هــا ایــن جــاذب هــا را بازیابــی نکــرده و پــس از جداســازی
نفــت جــاذب هــا از طریــق دســتگاهی کــه بــرای همیــن منظــور ســاخته شــده ،جــاذب هــا را در کــوره هــا ســوزانده و یــا
دفــن می کننــد.
مســئول طــرح پژوهشــکده توســعه فرآیندهــای شــیمیایی ،پلیمــری و پتروشــیمی پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا اعــام اینکــه
انــواع ایــن جــاذب هــا شــامل پــد ،بــوم و بالشــتک کاربردهــای مختلفــی دارنــد ،افــزود :بــوم هــا جــاذب هایــی طویــل
بــا اقطــار متفــاوت هســتند کــه بــا احاطــه کــردن لکــه نفتــی از انتشــار آن جلوگیــری می کننــد در حاليکــه خــود نیــز
بــه عنــوان جــاذب نفــت عمــل مــی نماینــد.
خلخالــی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا تولیــد ایــن جــاذب هــا دیگــر نیــازی بــه واردات وجــود نــدارد گفــت :همــه شــرکت هــای
مصــرف کننــده می تواننــد نیــاز خــود را از داخــل کشــور تامیــن کننــد و در عیــن حــال فضــای قابــل توجهــی بــرای
تولیــد داخــل و اشــتغال فراهــم می شــود.
خلخالــی کــه بیــش از  31ســال ســابقه در پژوهشــگاه صنعــت نفــت دارد و تــا ســال دیگــر در آســتانه
بازنشســتگی قــرار می گیــرد ،تاکیــد دارد کــه شــرکت هــای وارد کننــده رقبــای جــدی مــا در تجــاری
شــدن ایــن محصــول پرکاربــرد هســتند .او افــزود :بــا آنکــه جــاذب هــای نفتــی یکــی از محصــوالت
پرکاربــرد در صنعــت نفــت هســتند امــا آمــار دقیقــی از میــزان مصــرف نداریــم و بیشــتر شــرکت هــا ایــن
محصــول را از مبــادی مختلــف و روش هــای متفــاوت وارد کشــور مــی کننــد .در مرحلــه اول بــرای مــا
مهــم ایــن اســت کــه شــرکت هــا ایــن محصــول را بــه رســمیت شــناخته و مــا را در مناقصــه هــا قبــول
کننــد.
اگربتوانیــم در مناقصــات یکــی از شــرکت هــا برنــده شــویم ،محصــول خــودر ا بــه صنعــت عرضــه نمــوده و در
معــرض چالــش هــای واقعــی صنعــت قــرار دهیــم ،بــا واگــذاری دانــش فنــی بــه شــرکت هــای داخلــی زمینــه
کار بــرای جوانــان فراهــم شــده و از خــروج ارز جلوگیــری خواهــد شــد .ضمــن اینکــه امــکان صــادرات محصــول
نیــز وجــود دارد.
در منطقــه
خلخالــی کــه بــه همــراه شــش همــکار دیگــر خــود در یکــی
از ســوله ای تحقیقاتــی و تولیــدی پژوهشــگاه صنعــت
نفــت روزهــای تحقــق رویایشــان را مــی گذراننــد،
مــی گویــد :پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا برخــورداری
از نیــروی انســانی توانمنــد و زیــر ســاخت هــای
مناســب ،قابلیــت تولیــد دانــش فنــی بســیاری
از مــواد و تجهیــزات مصرفــی در صنعــت نفــت را
دارد .امیدواریــم بــا بهبــود ارتبــاط پژوهشــگاه بــا
کارشناســان عملیاتــی صنعــت نفــت و اســتفاده از
تجربیــات گرانقــدر ایــن صنعتگــران در بررســی کاربــرد
و انجــام آزمــون هــای میدانــی ،اقدامــات الزم در جهــت
تجــاری ســازی ،تولیــد ،ایجــاد اشــتغال و جلوگیــری از واردات
بــه عمــل آیــد.
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همايــش چشــمانداز تحــول ديجيتــال در صنعــت نفــت روز چهارشــنبه  4دي مــاه بــا حضــور مديــران ارشــد شــرکت ملــی نفــت ،رئيــس
پژوهشــگاه و جمعــي از محققيــن و دانشــگاهیان در پژوهشــگاه صنعــت نفــت برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابطعمومــي پژوهشــگاه صنعــت نفــت ،در ايــن همايــش دو پنــل تخصصــي بــا موضوعــات لــزوم و چالــش هــای تحــول ديجيتــال
در صنعــت نفــت و همچنيــن موضوعاتــي نظيــر تحــول ديجيتــال و دســتاوردهاي پژوهشــگاه صنعــت نفــت ،مفهومســازي تحــول ديجيتــال،
شــركتهاي اســتارتاپي و نوپــا در عصــر تحــول ديجيتــال و نقــش دانشــگاه در عصــر تحــول ديجيتــال مــورد بحــث و بررســي قــرار گرفــت.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،بررســي همهگيــر بــودن و همهزمانــي بــودن فناوريهــاي نوظهــور در راســتاي برنامههــاي تحــول ديجتــال جهانــي
و انقــاب صنعتــي چهــارم ،خصوصــا كشــورهاي پيشــرو از جملــه  20اقتصــاد بــزرگ جهــان ،ايــن ايــده را ايجــاد ميكنــد كــه تحــول ديجيتــال
توانايــي تغييــري شــگرف در عملكــرد يــك ســازمان و يــا يــك كشــور بــا محوريــت فناوريهــاي تحولآفريــن دارد.
بــر همیــن اســاس ،بــا توجــه بــه جايــگاه ويــژه صنعــت نفــت در پيشــبرد اهــداف عالــي توســعه كشــور ،اتخــاذ رويكــرد راهبــردي نســبت بــه تحــول
ديجيتــال در ايــن صنعــت ،ديگــر صرفــا يــك اقــدام بــه تغييــر نيســت؛ بلكــه ضرورتــي اجتنــاب ناپذيــر بــراي تحــول صنعــت نفــت اســت.
در حاشــيه ايــن مراســم ،مهنــدس ســيد صالــح هنــدي ،مديــر اكتشــاف شــركت ملــي نفــت گفت :ايــن اقــدام پژوهشــگاه در راســتاي فرهنگســازي
و ترويــج فرهنــگ هوشمندســازي در صنعــت نفــت قطعــا ميتوانــد مثمــر ثمــر واقــع شــود و صرفــا نبايــد بــه برگــزاري يــك جلســه اكتفــا كــرد
و اينگونــه مراسـم بايــد تكــرار شــود.
وي بــا اشــاره بــه اينكــه شــركتهاي خصوصــي نيــز بايــد در اينگونــه همايشهــا حضــور داشــته باشــند ،تصريــح كــرد :عــاوه بــر بخــش
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خصوصــي ،دانشــگاهها نيــز بهتــر اســت در ايــن برنامههــا حضــوري فعــال داشــته باشــند و خروجــي ايــن همايشهــا بايــد بــه صــورت قطعنامــه
و ســند درآمــده و بــه صنعــت ارســال شــود.
مديــر اكتشــاف شــركت ملــي نفــت افــزود :همــواره بايــد بــه دنبــال راهحــل مناســب بــراي معضــات و چالشهــاي صنعــت باشــيم بــه صورتــي كــه
از تصميمگيريهــا و جهتگيريهــاي ايــن همايــش راهحلهــاي اجرايــي مناســبي اســتخراج شــود كــه بتــوان آنهــا را بــه مرحلــه عملياتــي
نيــز رســاند.
همچنيــن مهنــدس ابراهيــم علــوي طالقانــي ،مديــر پژوهــش و فنــاوري شــركت ملــي نفــت در ايــن بــاره گفــت :مــا در حــوزه صنعــت نفــت
ميبايســت از دادههــاي خــود بــه صــورت ديجيتالــي اســتفاده کنیــم چــرا كــه در دنيــاي پيــش رو حجــم دادههــاي توليــدي از عمليــات نفتــي
بــه انــدازهاي زيــاده ميشــود كــه يافتــن راه حــل و تصميــم مناســب از بيــن خيــل عظيــم دادههــا دشــوار خواهــد شــد.
وي ادامــه داد :مواجــه شــدن بــا دادههــاي فــراوان ،مديريــت زمــان را بــا مشــكل مواجــه ميســازد ،از ايــن رو الزم و ضــروري بــه نظــر ميرســد
كــه بــه ديجتالــي شــدن دادههــا اهميــت دهيــم .
طالقانــي بــا تاكيــد بــر اينكــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت در ايــن زمينــه بــه خوبــي ورود پيــدا كــرده اســت گفــت :پژوهــش و فنــاوري شــركت
ملــي نفــت نيــز از مــاه گذشــته بــر ايــن موضــوع تاكيــد كــرده اســت و در ايــن راســتا قــراردادي را بــا يكــي از شــركتهاي دانــش بنيــان بــا
هــدف دادهكاوي تنظيــم كــرده اســت و اميدواريــم كــه خروجــي ايــن پــروژه از منظــر اقتصــادي و علمــي نشــان دهــد كــه اســتفاده از فرآيندهــاي
ديجيتالــي ميتوانــد در ســرعت تصميمگيــري و ايجــاد ارزش افــزوده در مجموعــه نفــت مهــم و حياتــي باشــد
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