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عدم اجرای قانون، تاکی؟!

چشم انداز انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی

دومین همایش تخصصی اندازه گیری هیدروکربن ها )میترینگ( در صنایع
   نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

»MAPCS « رونمایی از سیستم اتوماسیون صنعتی و کنترل فرآیند مپنا

نکاتي که باید درباره ی مهندسي کنترل بدانید
راه اندازی شرکت مهندسی خودتان

فناوری GTL راهکار تحرک بخشیدن به صادرات گاز و تولید محصوالت سوختی با کیفیت باال

متولیان صنعت کشور نباید توانمندی های شرکت ها و متخصصان ایرانی را نادیده بگیرند

بررسي سامانه  هاي اسکادا؛ امنیت و تهدیدات 

پاکسازی لکه های نفتی به کمک ربات های زیر دریایی 

پایش لرزش در ماشین آالت دوار
اتوماسیون در حفاري چاه های نفت

اندازه گیری جریان گاز فلر، و پیش درآمدی بر راهکارهای بازیافت آن
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ــازمان ها و سـ ــرد برخی س ــاهده ی رفتار و عملک مش

ــا قوانین حامی بخش  ــای دولتی در ارتباط ب نهاده
ــن ایجاد می کند که  ــبه را در ذه خصوصی، این ش
گویی بندی نانوشته اما اثرگذار در متن تمامی این 
ــرا یا عدم اجرای آن ها را  ــن وجود دارد که اج قوانی
به طور کامل به سلیقه و اراده ی مدیران و مسؤوالن 
ــازه داده که در  ــان اج دولتی منوط کرده و به ایش
صورت صالح دید از اجرای قانون چشم پوشی نمایند! 
ــه عنوان مصداقی عینی از این موضوع می توان به  ب
ــی موانع تولید و  ــاده11 قانون رفع برخ »بند ج م
سرمایه گذاری صنعتی« اشاره کرد که طی عمر پنج 
ــاله ی این قانون، هیچ گاه از سوی نهاد مربوطه،  س
یعنی سازمان تأمین اجتماعی، اجرا نشد، و آن گونه 
که از شواهد امر بر می آید قانون »حداکثر استفاده 
از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور 
ــر صادرات« نیز در حال دچار  و تقویت آن ها در ام

شدن به سرنوشتی مشابه است.
ــکل ها و انجمن های بخش خصوصی از بدو  تش
ــعی نمودند که در  ــتقرار دولت تدبیر و امید س اس
ــت های خود با مسؤوالن، لزوم اجرایی  تمامی نشس
ــتفاده از توان تولیدی و  ــدن قانون »حداکثر اس ش
ــور و تقویت آ ن ها  ــی در تأمین نیازهای کش خدمات
ــان متذکر شوند؛ چراکه  در امر صادرات« را به ایش
این قانون از دو جنبه دارای اهمیت بسیار است؛ از 
ــعه ی صنعتی  نظر قانون گذار مهم ترین قانون »توس
کشور« محسوب می شود و از نگاه بخش خصوصی 
مهم ترین قانون »ارجاع کار به شرکت های داخلی« 

است. 
ــای آغازین روی کار  ــاس در ماه ه بر همین اس
آمدن دولت یازدهم نمایندگان برخی از بزرگ ترین 
ــکل  های بخش خصوصی در جلساتی با حضور  تش
ــارت معاون  ــی و نظ ــت هماهنگ ــؤوالن معاون مس
ــؤوالن بلندپایه ی وزارت  ــس جمهور و مس اول ریی
صنعت، معدن و تجارت خواستار اجرای این قانون، 
ــال و نیم معطل  ــش از یک س ــه در آن زمان بی ک
ــده و آمادگی خود را جهت همکاری  مانده بود، ش
ــتند. حاصل این تعامالت،  در این زمینه اعالم داش
ــکیل »مجمع انجمن ها و تشکل های صنعتی«  تش
ــرق ایران، انجمن  ــندیکای صنعت ب با همکاری س
ــازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران )استصنا(،  س
انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران )ستصا(، 
انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز 
ــان مشاور  ــیمی )اپک(، جامعه ی مهندس و پتروش
ــیون  ــرکت های اتوماس ــن صنفی ش ــران و انجم ای
ــتورالعمل  صنعتی؛ و واگذاری مأموریت تدوین دس
اجرایی قانون به این مجمع بود. سرانجام پس از سه 

ماه کار مداوم و صرف صدها ساعت کار کارشناسی، 
ــند مورد نظر تحت عنوان »دستورالعمل نظارت  س
بر اجرای مواد 1 تا 7 قانون حداکثر استفاده از توان 
تولیدی و خدماتی در رفع نیازهای کشور و تقویت 
ــط این مجمع تدوین و  آن ها در امر صادرات« توس
ــارت ارایه گردید، و  ــه وزارت صنعت، معدن و تج ب
ــتورالعمل، طی  پس از آن، برخی محتویات این دس
ــؤوالن  ــاتی با حضور نمایندگان مجمع و مس جلس
ــد؛  بلندپایه ی وزارتخانه ی مذکور جرح و تعدیل ش
ــریع تر مبنای  ــند هر چه س ــا این امید که این س ب
عملکرد در واگذاری پروژه ها و تعیین میزان ساخت 

داخل پروژه ها و تجهیزات صنعتی قرار گیرد.
ــت قریب  ــف و تعجب با گذش اما در کمال تأس
ــال نسخه ی نهایی دستورالعمل  به چهار ماه از ارس
ــت، معدن و تجارت، تاکنون  مذکور به وزارت صنع
ــتورالعمل  هیچ اقدامی در خصوص اجرای این دس
ــه ی« ذیل آن  ــیون« و »کمیت ــکیل »کمیس و تش
ــاری بودن  ــاهد ج ــه و همچنان ش ــورت نگرفت ص
روال های غیراصولی پیشین در خصوص اعالم نظر 
در خصوص سهم ساخت داخل پروژه ها و تجهیزات 
ــچ وجه تأمین  ــه این امر به هی ــتیم ک صنعتی هس
ــده ی نظر قانونگذار و بخش تولیدی و خدماتی  کنن

کشور نیست. 
ــرایط فعلی  ــت تداوم این روند در ش بدیهی اس
ــم پروژه های نیروگاهی،  ــا عنایت به حجم عظی و ب
ــیمی، سیمان و .. که از سوی وزارت صنعت،  پتروش
ــار به صندوق  ــارت، جهت تأمین اعتب معدن و تج
ــت های  ــده اند، با سیاس ــعه ی ملی معرفی ش توس
ــم  ــام معظ ــد مق ــورد تأکی ــی، م ــاد مقاومت اقتص
ــو نبوده و باعث اتالف بیش از پیش  رهبری، هم س
ــور و  ــاخت داخل صنعتگران کش توانمندی های س
ــد که قطعاً  ــرمایه های ملی خواهد ش هدر رفت س

تبعات منفی این روند بر کسی پوشیده نیست.
ــی  صنف ــن  انجم ــؤوالن  مس ــت  اس ــی  گفتن
ــیون صنعتی، همراه و همگام  ــرکت های اتوماس ش
ــاس  ــش خصوصی، براس ــکل های بخ ــا دیگر تش ب
ــت قاطع از  ــود مبنی بر حمای ــت خطیر خ مأموری
ــش خصوصی،  ــق فعاالن بخ ــروع و بح منافع مش
ــون را تا حصول  ــان پیگیری اجرای این قان همچن
ــته و در این راه  ــتور کار داش نتایج مطلوب، در دس
ــی فروگذار نخواهند کرد و در مقابل  از هیچ کوشش
از مسؤوالن مربوطه در وزارت صنعت، به ویژه وزیر 
محترم صنعت، معدن و تجارت، به عنوان عالی ترین 
ــار می رود که  ــور انتظ ــام متولی صنعت در کش مق
ــی بی تدبیری ها، امید صنعتگران  اجازه ندهند برخ
ــازی دولت تدبیر و امید به یأس  ــور را به کارس کش

مبدل نماید.

عدم
 اجـرای 

قانـــون،
تاکــــی؟!

سردبیر
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ــه کار »انجمن  ــال از آغاز ب ــت س ــک به بیس نزدی
صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی« می گذرد و 
خوشحالم که طی این مدت عالوه بر داشتن افتخار 
ــمت های  ــن، در تمامی س ــن انجم ــت در ای عضوی
ــرده ام و امیدوارم حال  ــی آن انجام وظیفه ک اجرای
ــای محترم هیأت مدیره  ــن نظر اعض که بنا بر حس
به عنوان رییس هیأت مدیره انتخاب شده ام بتوانم 
بیش از پیش در پیشبرد اهداف انجمن مؤثر باشم. 
ــه اصل بر  ــت ک ــخصی من این اس البته اعتقاد ش
ــت و باید از  ــای محترم انجمن اس ــت به اعض خدم

هر فرصتی برای این خدمت رسانی استفاده شود. 
ــده دارم حضور در فعالیت های صنفی،  من عقی
ــه هدف آن ایجاد  ــت ک یک وظیفه ی اجتماعی اس
ــب و کار مناسب برای هم صنفان است،  محیط کس
ــتقیم به اعضای  ــه و ثمر آن به صورت مس و نتیج
صنف و حتی به صورت غیرمستقیم به تمامی مردم 
کشور خواهد رسید. بنابراین حمایت از تشکل هاي 
ــر در فعالیت های  ــي و تخصصي و حضور مؤث صنف
ــت که به نوعي  صنفی وظیفه ي تک تک افرادي اس
در اقتصاد و صنعت کشور فعال هستند و بر همه ی 
ما واجب است که با هدف اداي دین خود به کساني 
ــالي صنعت و  ــعه و اعت ــته براي توس که در گذش
ــور تالش کرده اند و به منظور حفظ  اقتصاد این کش
ــان، بخشي از وقت،  ــتاوردهاي ایش و صیانت از دس
ــور صنفي تخصیص  ــرمایه و انرژي خود را به ام س
ــا خوردیم ما بکاریم و  ــتند و م دهیم؛ دیگران کاش

دیگران بخورند!
ــال  ــت س ــت قریب به بیس امروز و بعد از گذش
ــرم انجمن را  ــای محت ــار همراهی اعض ــه افتخ ک
داشته ام به طور قاطع بر اهمیت کار گروهی تأکید 
ــریک مساعی در پیگیری  می کنم و معتقدم که تش
ــات صنفی به مراتب از تک روی مؤثرتر بوده  مطالب
ــته های صنفی با تکیه  ــوالً تحقق برخی خواس و اص
بر توانمندی های فردی امکان پذیر نیست. بنابراین 
شایسته است که نگاهمان را به انجمن ها و تشکل ها 
ــک نگاه مبتني بر منافع کوتاه مدت، به نگاهي  از ی
ــه ي صنفي و حتي  ــردي مبتني بر یک وظیف راهب

ملي تغییر دهیم. 
همراهی، همدلی، حرکت بر محور تفکر و تعقل 
ــرفت و  ــخ به خرد جمعی، اصول پیش و اعتقاد راس
ــکیل می دهند و  ــه را تش ــی جامع ــعه ی واقع توس
ــرای تحقق  ــی محملی کارآمد ب ــکل های صنف تش
ــزان بهره مندی از  ــروز می ــتند. ام ــور هس ــن ام ای

ــوب  منابع طبیعی مالک فقر و ثروت جوامع محس
نمی شود بلکه آن چه در ایجاد ثروت واقعی و پایدار 
ــت و تفکر  ــت چیزی جز تفکر صحیح نیس مؤثر اس
صحیح در سایه ی ارتباطات مناسب، آگاهی و خرد 

جمعی حاصل خواهد شد.     
ــه کار گروهی و  ــد اعتقاد ب ــت بدانی جالب اس
ــتی مسالمت آمیز، ریشه در تاریخ جامعه ی  هم زیس
ایرانی دارد. اگر به جامعه ی سنتی بازار ایران نگاهی 
داشته باشیم مالحظه می کنیم که صنوف سنتی ما 
ــرش فروش ها و غیره همگی از  همچون زرگرها، ف
ــقف  قرن ها پیش در محلی به نام بازار و زیر یک س
ــمگیر به  )به معنای واقعی کلمه( و با اتحادی چش
ــب و کار خود مشغول بوده اند و در عین حضور  کس
ــغلی در پیگیری خواسته های صنفی،  در رقابت ش
ــراه و همدل عمل کرده اند؛ چراکه بر اصول کار  هم
ــی اعتقاد  ــر کارایی خرد جمع ــی واقفند و ب گروه
ــتین دارند. قیمت ها را با هم تنظیم می کنند،  راس
ــان می گذارند، از  ــر در می ــا یکدیگ ــکالت را ب مش
یکدیگر جهت فروش و خدمات به مشتری استفاده 
ــی اغلب  ــت بدانید که حت ــب اس ــد و جال می کنن
ــت  ــای خود را به صورت گروهی )ده یا بیس ناهاره

نفره یا بیشتر( در کنار هم صرف می کنند.
ــی از آنان  ــه وقت ــت ک ــم این اس ــه ی مه نکت
می پرسید چگونه مشتری را به حجره ی خود جلب 
ــاند و  می کنید می گویند: »روزی را خداوند می رس

بس«.
ــد تکنوکرات ها از این  ــرا جامعه ی جدی پس چ
ــتفاده نمی کند و  ــده اس ــش و نگرش تثبیت ش من
ــت  ــه باعث شکس ــی دارد که همیش تک رویی های
می گردد. خودمان را عقب می کشیم و فکر می کنیم 
ــان را در اختیار  ــران بهتریم و اطالعاتم ــا از دیگ م
ــایرین نمی گذاریم و مانع رشد جمعی می شویم.  س
اصطالحی در فرهنگ  انگلیسی است که می گوید:  
 You are too clever for your own good
ــط و فقط برای  ــت فق ــی »اگر از همه ی هوش یعن
ــتفاده کنی زیان خواهی کرد.«  موفقیت خودت اس
پس باید بپذیریم که تک روی و نادیده گرفتن 

منافع جمعی می تواند به ضرر ما تمام شود. 
ــتیم و هنوز برخي از  ــوز در ابتداي راه هس هن
ــراي حضور در حرکت ها  ــاالن بخش خصوصی ب فع
ــزه ي الزم برخوردار  ــاي گروهي از انگی و فعالیت ه
ــتند و بیشتر تمایل دارند تا به صورت انفرادي  نیس
پیگیر خواسته هاي خود باشند. اما به یقین مي توان 

گفت که در دنیاي امروز و با وجود حاکمیت روابطي 
ــي، اقتصادي و  ــئونات سیاس ــده بر تمامي ش پیچی
ــه کارآمدي  ــت ک ــي، دیري نخواهد گذش اجتماع
ــتیابي به  ــاي انفرادي براي دس ــات و تالش ه اقدام

حقوق صنفی به کلی زیر سوال خواهد رفت.  
ــکلي  عقیده و باور قطعي بر ضرورت وجود تش
ــیون  ــرکت هاي اتوماس ــام »انجمن صنفي ش ــه ن ب
ــي باید در بین  ــز فرهنگ کار گروه صنعتي« و نی
ــیون صنعتي  ــوزه ي اتوماس ــي متخصصان ح تمام

کشور گسترش یابد. 
ــب و کار،  ــب براي کس ــي مناس ــاد محیط ایج
تقویت روحیه ي همکاري میان اعضا و پدید آوردن 
ــکاري و همچنین  ــب براي این هم ــرایط مناس ش
ــترش و بهبود روابط بخش خصوصي با دولت و  گس
ــي تأثیرگذار در تصمیم گیري هاي کالن  ایفاي نقش
ــور و نیز ایجاد شرایط الزم  صنعتي و اقتصادی کش
ــتیابي اعضا به فناوري هاي نوین و تقویت  براي دس
ظرفیت ها و توانمندي هاي ایشان، با تکیه بر »خرد 
ــکل های بخش  جمعی«، از اهداف اصلی تمامی تش
ــرکت های  ــی، از جمله »انجمن صنفی ش خصوص

اتوماسیون صنعتی« است.
ــه به طور قطع  ــت ک ــا نکته ي مهم این جاس ام
ــره ي انجمن به تنهایي قادر  هیأت مدیره ي پنج نف
ــبرد تمامي امور نیست و اعضاي محترم نیز  به پیش
باید در اداره ي این تشکل که به واقع متعلق به خود 
آن هاست، حضوري فعال و مسؤوالنه داشته باشند. 
خوشبختانه در میان اعضاي محترم هستند کساني 
که باور دارند پرداخت حق عضویت، تمام وظیفه ي 
ــه هر یک  ــت، بلک ــال همکاران نیس ــان در قب ایش
براساس تخصص، تجارب و توانمندي هاي خود که 
ــال ها تالش بي وقفه و حضور  به طور حتم حاصل س
ــت؛ پیگیري بخشي  ــور اس در عرصه ي صنعت کش
ــد. اما تجربه ی  ــن را بر عهده گرفته ان از امور انجم
بیست ساله ی انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون 
ــان داده که این سطح از همکاری برای  صنعتی نش
ــتیابی به اهداف پیش اشاره به هیچ وجه کافی  دس

نیست. 
اینجانب به نمایندگی از اعضای هیأت مدیره ی 
ــرکت های  ــی ش تمام از  ــن،  انجم ــم  دوره ی هفت
ــم که به جمع  ــور دعوت می نمای ــیونی کش اتوماس
ــیون  ــرکت های اتوماس ــن صنفی ش ــای انجم اعض
ــته و در سایه ي همت و خرد جمعي،  صنعتی پیوس

پیگیر حقوق و خواست های صنفی خود باشند. 

 چشم انداز انجمن صنفی

 شرکت های اتوماسیون صنعتی

مسعود مهرداد



4

94
ت 

هش
دیب

 ار
ن و

ردی
فرو

 /1
66

-1
67

پی 
یـا

2/ پ
1و

ره 
ـما

 ش
/18

ال
سـ

ـر
ــ

ـبـ
خـ

انتقاد از مسکوت ماندن چند ماهه ی 
دستورالعمل نظارت بر اجرای قانون 

حداکثر
در پی اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی 
ــل زنجیره ی مواد  ــر قرارگیری دو موضوع »تکمی ب
ــل »زنجیره ی صادرات« به عنوان دو  خام« و تکمی
هدف اصلی این وزارتخانه در سال 94، معاونت امور 
ــدن و تجارت، برگزاری  صنعتی وزارت صنعت، مع
ــکل های صنعتی  ــاتی با حضور نمایندگان تش جلس
کشور، با موضوع برنامه ریزی مناسب جهت افزایش 
ــع موانع  ــوالت تولیدی و رف ــهم صادرات محص س

صادراتی را در دستور کار خود قرار داد. 
ــن صنفی  ــط عمومی انجم ــالم رواب ــا بر اع بن
ــیون صنعتی، در همین راستا  ــرکت های اتوماس ش
ــکالت صادراتی پیش روی  و به منظور بررسی مش
ــور، جلسه ای  تولیدکنندگان صنایع الکترونیک کش
در تاریخ بیست و پنجم فروردین ماه در محل وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و با حضور آقای سید طاهر 
طاهری قائم مقام معاون امور صنایع وزارت صنعت، 
ــدن و تجارت، آقای علی میرنژاد مدیر کل دفتر  مع
ــندیکای  ــع برق و الکترونیک و نمایندگان س صنای
ــران، اتحادیه ی صنایع لوح های  صنعت مخابرات ای
ــندیکای تولیدکنندگان فناوری  ــرده ایران، س فش
اطالعات ایران، انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم 
ــرکت های  ــری و انجمن صنفی ش ــی و تصوی صوت

اتوماسیون صنعتی برگزار شد.
در این جلسه که آقایان مهندس مهدی شهابی 
ــدس وحید تیموری دبیر  عضو هیأت مدیره و مهن
ــرکت های  انجمن به نمایندگی از انجمن صنفی ش
ــتند، انتقاد اعضای  اتوماسیون صنعتی حضور داش
ــذاری پروژه های  ــه  روند واگ ــبت ب این انجمن نس
ــن پروژه ها به  ــن تجهیزات ای ــور و تأمی کالن کش
ــدن و تجارت  ــؤوالن وزارت صنعت، مع اطالع مس

رسید. 
ــره ی انجمن صنفی  ــأت مدی ــهابی، عضو هی ش
ــیون صنعتی، ضمن برشمردن  شرکت های اتوماس
ــرکت های  ــت ش ــش روی فعالی ــع پی ــی موان برخ
ــوء مدیریت بر  ــکالت ناشی از س ــیونی، مش اتوماس
ــر از تحریم های  ــیار اثرگذارت ــور را بس صنعت کش

خارجی برشمرد. 
ــی  صنف ــن  انجم ــر  دبی ــوری  تیم ــه  ادام در 
شرکت های اتوماسیون صنعتی ضمن تأکید بر توان 
باالی اعضای این انجمن در زمینه ی یکپارچه سازی 
ــیون صنعتی، مدیریت مناسب  ــامانه های اتوماس س
ــدم بر بحث  ــای داخلی را مق ــذاری پروژه ه در واگ
ــؤالن وزارت صنعت،  ــرد و از مس ــادرات ذکر ک ص
ــت کرد تا نسبت به اجرای  معدن و تجارت درخواس
قانون »حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی 
ــادرات« جدیت و  ــور و تقویت آن ها در امر ص کش
ــد. وی در ادامه ی  ــه خرج دهن ــتری ب اهتمام بیش
ــتورالعمل  ــوع تدوین »دس ــه موض ــات خود ب بیان

ــون حداکثر« از  ــرای مواد 1 تا 7 قان ــارت بر اج نظ
ــکل های صنعتی، بنا  ــوی مجمع انجمن ها و تش س
ــفارش وزارت صنعت اشاره کرد و از مسکوت  بر س
ماندن چندماهه ی اجرای این دستورالعمل از سوی 

مسؤوالن وزارت صنعت انتقاد نمود. 
گفتنی است بنابر گفته ی مدیر کل دفتر صنایع 
برق و الکترونیک گزارش این جلسه در اختیار وزیر 

صنعت، معدن و تجارت قرار خواهد گرفت.

نشست مشترک اعضای هیأت مدیره ی 
انجمن اتوماسیون با مدیرعامل صندوق 

حمایت از تحقیقات و توسعه ی صنایع 
الکترونیک 

ــترک اعضای هیأت مدیره ی  نخستین نشست مش
ــیون صنعتی با  ــرکت های اتوماس انجمن صنفی ش
مدیرعامل و مسؤوالن صندوق حمایت از تحقیقات 
ــبنه دوم  ــع الکترونیک روز چهارش ــعه صنای و توس
ــل این صندوق  ــاه در دفتر مدیرعام ــت م اردیبهش

برگزار شد.
ــی انجمن صنفی  ــزارش روابط عموم ــا بر گ بن
شرکت های اتوماسیون صنعتی در این جلسه دکتر 
علی وحدت مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات 
و توسعه صنایع الکترونیک، ضمن تبین تاریخچه ای 
ــدوق و نیز اقدامات  ــای این صن ــاه از فعالیت ه کوت
ــرمایه ی آن در دولت  ــده برای افزایش س انجام ش
ــل مدیریت صندوق به تعامل جدی  جدید، بر تمای
با تشکل های بخش خصوصی به عنوان سازمان های 
تخصصی مردم نهاد و همچنین لزوم تقویت جایگاه 
تشکل ها در ساختار اقتصادی کشور تأکید کرد. وی 
ــت: »کار مردم را باید  ــن خصوص اظهار داش در ای
ــان واگذار کرد؛ چراکه از هرکسی بهتر  به خود ایش
ــخیص می دهند. اگر ما در حیطه ی  نیاز خود را تش
ــکل های صنعتی  وظایف صندوق با انجمن ها و تش
ــایی نیازهای واقعی  ــرار کنیم در شناس ارتباط برق
صنعتگران و همچنین هدایت اعتبارات و تسهیالت 

در مسیر صحیح موفق تر خواهیم بود.« 
در ادامه رییس و اعضای هیأت مدیره ی انجمن 
ــی، ضمن  ــیون صنعت ــرکت های اتوماس صنفی ش
ــر توانمندی های اعضای آن و  ــی انجمن و ذک معرف
تبیین نقشی که این شرکت ها در اجرای طرح های 
ــور بر عهده دارند ابراز امیدواری  عظیم صنعتی کش
ــد که با همکاری صندوق حمایت از تحقیقات  کردن
ــعه ی صنایع الکترونیک شاهد رفع برخی از  و توس
ــیونی از جمله بحث  ــرکت های اتوماس مشکالت ش

ضمانت نامه ها و بیمه ی قراردادها باشیم.
در پایان این جلسه، مقرر شد در نخستین گام 
ــتای تقویت تعامل میان انجمن با صندوق،  در راس
ــا هدف تبیین دقیق  ــم نامه ای میان طرفین ب تفاه

زمینه های همکاری مشترک منعقد گردد.

موافقت شرکت فوجي الکتریک با ارایه ی 
سامانه های DCS  خود به صنایع ایران، 

توسط شرکت توسعه تأمین پرشیا
ــیا به عنوان نماینده ی  ــعه تأمین پرش شرکت توس
ــرکت فوجي الکتریک، و با  ــمي و انحصاري ش رس
ــه ی پروژه هاي  ــر موفقیت هاي خود در ارای تکیه ب
موفق در حوزه ی کنترل و ابزاردقیق، موفق به اخذ 
ــک جهت واردات و  ــرکت فوجي الکتری موافقت ش
ارایه ی سامانه های کنترل )DCS( در سال 2015 

میالدي در بازار ایران گردید.
ــرکت با عقد این توافق نامه قادر به نصب  این ش
ــع مختلف از جمله  ــدازي DCS براي صنای و راه ان
کارخانجات وابسته به صنایع فلزات، تولید سیمان، 
ــوزه ی  نفت و گاز با  ــت ح ــالب و در نهای آب و فاض
ــوزش دیده ی داخلي  ــر توان متخصصان آم تکیه ب

خواهد بود.
ــامانه ی کنترل  ــامانه با بهره گیري از س این س
ــه ی  یکپارچ ــزار  نرم اف و   MICREX-NX
ــام ن ــه  ب ــود  خ ــگ  مانیتورین و  ــدي   پیکره بن

ــع  صنای ــرل  کنت ــي  توانای  MICREX-VieW
ــاي بزرگ و  ــیعي از فرآینده ــف با طیف وس مختل
ــاال و افزونگي در  ــده و یا نیازمند به امنیت ب پیچی

سطوح مختلف اتوماسیون را دارد. 
الزم به ذکر است DCS فوجي الکتریک موفق 

به اخذ استانداردهاي:
• IEC-61508 )Functional Safety( 
• IEC-61511 )Safety( 
• ISA-S88 )Batch Control(
•FDA 21 CFR-Part 11 )Electronic 
Records and Signatures of Food and 
Drug Products( 

گردیده است.
ــال 2005 تاکنون، بالغ بر  فوجي الکتریک از س
250 پروژه ی موفق اجرا شده توسط این سامانه را 

در کارنامه ی خود به ثبت رسانده است.

معرفی نمایندگان دولت در اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی تهران

ــدن و تجارت در نامه ای به رییس  وزیر صنعت، مع
ــاورزی تهران  ــاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش ات

نمایندگان این وزارتخانه را در اتاق معرفی کرد.
ــت زاده در این  ــاتا، مهندس نعم به گزارش ش
ــم مقام وزیر  ــروتاج، قائ ــه، آقایان مجتبی خس نام
ــعه بازرگانی  صنعت، معدن و تجارت و معاون توس
ــازمان توسعه  داخلی؛ ولی اله افخمی راد، رییس س
ــل بانک  ــی، مدیرعام ــرف افخم ــارت؛ علی اش تج
ــزی، معاون  ــین ابویی مهری ــت و معدن؛ حس صنع
ــرقینی، معاون امور معادن و  برنامه ریزی؛ جعفر س
ــا، معاون امور  ــنی صالحی نی صنایع معدنی؛ محس
ــس کل گمرک  ــیان، ریی ــعود کرباس ــع؛ مس صنای
ــازمان  ــوروزی زاده، رییس س ــیدرضا ن ــران؛ س ای
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ــهیال  ــازی صنایع ایران؛ خانم س ــترش و نوس گس
ــت، معدن و تجارت؛  ــاور وزیرصنع جلودارزاده، مش
ــه ریزی وزارت نفت؛  ــور معظمی، معاون برنام منص
محمدرضا شجاع الدینی، عضو هیأت امنای صندوق 
ــا نجفی منش،  ــی   و آقایان  محمدرض ــعه مل توس
ــدی جعفری،  ــن عاب ــالء میرمحمد صادقی، حس ع
ــو نماینده ی  ــا بهرامن به عنوان 15 عض محمدرض
ــدند. ــارت معرفی ش ــدن و تج ــت، مع  وزارت صنع

ــان  ــز آقای ــاورزی نی ــاد کش ــر جه ــن وزی همچنی
ــی  محمدعل ــدار،  م ــریعت  ش ــین  حس ــد  محم
ــف اله  ــینکی، لط ــس س ــن یون ــبی، حس طهماس
ــه عنوان  ــنده را ب ــدی بخش ــعیدی و عبدالمه س
ــی،  بازرگان ــاق  ات ــاورزی  کش ــش  بخ ــو  عض  5
ــران معرفی کرد. ــاورزی ته ــع، معادن و کش  صنای

ــی، صنایع، معادن و  ــأت نمایندگان اتاق بازرگان هی
ــاورزی تهران 60 عضو دارد که 40 عضو آن از  کش
جانب دارندگان کارت بازرگانی انتخاب و 20 عضو 
ــدن و تجارت و وزیر  ــب وزیر صنعت، مع آن از جان

جهاد کشاورزی معرفی می شوند.

سیاست ها و برنامه های سال 94 وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم شد

ــه در روز 19 فروردین  ــش یک روزهای ک در همای
ــت ها و برنامه های وزارت  ــاه  94  پیرامون سیاس م
ــز انتظارات این  ــات و فناوری اطالعات و نی ارتباط
ــد معاونان  وزارتخانه از فعاالن این حوزه، برگزار ش
ــاوری اطالعات در حضور وزیر،  وزیر ارتباطات و فن
ــعه ی   ــه را پیرامون توس ــای این وزارتخان برنامه ه

ICT در کشور اعالم کردند.
ــن همایش  ــر عمیدیان، در ای ــر علی اصغ دکت
ــته با حمایت های  ــال گذش ــت: »در س اظهار داش
ــت و همکاری بخش خصوصی و کمک نخبگان  دول
ــاهد تحوالت  ــوزه ی، ICT ش ــب نظران ح و صاح
ــرفت این صنعت در  ــش بودیم که در پیش این بخ
ــیار مؤثر بوده است. در سال جاری چند  کشور بس
ــازمان تنظیم مقررات دنبال  برنامه ی عمده را در س
می کنیم که از آن جمله می توان به توسعه ی بخش 
ــگ، نظارت بر خط بر فعالیت های اپراتوری و  رومین
گسترش مطالعات مقررات گذاری در شبکه ی نسل 

پنجم اشاره کرد.«

ــگاه  ــاری، رییس پژوهش ــد خوانس دکتر محم
ــرای پروژه های  ــات و ارتباطات، اج ــاوري اطالع فن
ــز تحقیقات  ــرد تحقیقاتی را در مرک ــک و خ کوچ
جزء اولویت های آخر این مرکز دانست و گفت: »در 
ــتیم تا به طرح های کالنی که سرمایه و  تالش هس

زمان و نیروی انسانی بیشتری را می طلبد.
خوانساری اضافه کرد: »از تمام توان کشور چه 
ــگاهیان و  ــش خصوصی، چه دولتی و چه دانش بخ
ــعه ی  فعاالن حوزه ی ICT به منظور کمک به توس

پژوهش در این حوزه بهره خواهیم برد.«
وی همچنین شناسایی فعاالن بخش خصوصی 
در حوزه ی ICT را به عنوان مکمل این پژوهشگاه 

از جمله برنامه های این مرکز عنوان کرد.
ــاون برنامه ریزي و  ــري، مع ــدس برات قنب مهن
نظارت راهبردي، با ابراز خرسندی از افزایش سهم 
سرمایه گذاری در بخش مخابرات کشور گفت: »در 
ــتقیم 5 هزار میلیارد تومان  ــال 93 به طور مس س
ــرمایه گذاری در زیرساخت ها شد و در سال آخر  س
ــعه در نظر داریم بخش دولتی  برنامه ی پنجم توس
ــد و بخش  ــرمایه گذاری کن ــزار میلیارد س ــا 4 ه ت
ــب آن سرمایه گذاری کرده تا  خصوصی هم به تناس

به اهداف برنامه ی پنجم توسعه برسیم.«
ــت یازدهم فیبر  ــزود: »در پایان دول ــری اف قنب

نوری باید به 69 هزار کیلومتر برسد.« 
ــارت راهبردي وزارت  ــاون برنامه ریزي و نظ مع
ــاره به پروژه ی  ــات و فناوری اطالعات با اش ارتباط
ــبکه ی  ــت: »به جهت تکمیل ش ــور 2 اظهار داش ن
ــده و  ــروژه در دو بخش دیده ش ــوری این پ فیبرن
انشاا... در اردیبهشت مناقصه ی آن انجام می شود.«

مهندس محمود خسروی معاون وزیر و رییس 
هیأت مدیره ی شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان 
ــس ارتباطی  ــه کار مطالعاتی پروژه ی پردی ــن ک ای
ــت  تهران تمام و طرح تجاری آن در حال تهیه اس
گفت: »این پروژه با مشارکت بخش خصوصی انجام 

می شود.«
ــازمان فناوری  ــس س ــرد ریی ــدس جهانگ مهن
ــازمان را در چند بخش  اطالعات نیز فعالیت های س
ــات الکترونیکی،  ــت: »ارتقای خدم ــمرد و گف برش
ــا و افزایش امنیت در  ــت و باروری خالقیت ه حمای

برنامه ها دنبال می شود.«

به گزارش دبیرخانه ی انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی شرکت های زیر به تازگی به جمع اعضای این انجمن پیوسته اند.

فناوری سانا پژوهش گستر
به مدیریت: آقای یوسف ناصری اسبق

زمینه ی فعالیت: مشاور، طراحی، ساخت و تولید انبوه دستگاه های الکتریکی 
و الکترونیکی و اعالم و اطفاء حریق و ایمنی

www.se-ns.com :آدرس اینترنتی
تلفن: 041-36379707-9

دیباگران فرایند
به مدیریت: آقای رمضان آسیابان پور

زمینه ی فعالیت: طراحی، تولید و تأمین تجهیزات اتوماسیون صنعتی ابزار دقیق
www.difaco.com :آدرس اینترنتی

تلفن: 021-88343692

خیر مقـــدم به اعضـــای جـــدیــد انجمن

وی با تأکید بر توسعه ی کمی و کیفی شبکه ی 
ــوای بومی، ارتقای خط  ــی اطالعات، تولید محت مل
ــه ای، دولت همراه،  ــی در محیط رایان و زبان فارس
ــات و  ــه اطالع ــی آزاد ب ــری، دسترس ــات اب خدم
ــامانههای متن باز را از جمله برنامه های سازمان  س

برشمرد.
جهانگرد با اشاره به مدیریت هویت و اطالعات 
ــتانداردهای امنیت و تبادل  شهروندی و تدوین اس
ــعه ی کسب و کار بازار   اطالعات از برنامه های توس
ــهیل ورود و خروج شرکت های نوآور در بازار  به تس
ــهیل و ارایه ی خدمات پایه ی نرم افزاری ابری  و تس

برای شرکت های نوپا یاد کرد.
ــات و  ــر ارتباط ــي، وزی ــود واعظ ــر محم دکت
ــن همایش برگزاري چنین  فناوري اطالعات، در ای
ــتي را در ابتداي سال به منظور تبیین اهداف  نشس
ــي الزم  ــي و دولت ــش خصوص ــت هاي بخ و سیاس
ــن همایش تالش  ــت: »در ای ــت و اظهار داش دانس
ــریح کنیم تا بخش  ــم برنامه هاي خود را تش کردی
خصوصي مطابق با برنامه هاي این وزارتخانه بتواند 
ــا و اهداف خود را انتخاب و برنامه ریزي  چارچوب ه

کند.
ــه بخش  ــع دیگري ک ــان اینکه ضل ــا بی وي ب
ــک مي کند،  ــم نزدی ــي را به ه ــي و دولت خصوص
ــت گفت: »در تمام دنیا مرسوم است  ــگاه اس دانش
که بخش خصوصي از پروژه هاي R&D دانشگاه ها 
ــي از سود سالیانه ی خود را  حمایت مي کند و بخش
ــوزه ی مربوط به  ــرف پژوهش هاي بنیادي در ح ص

خود مي کند.
ــتان هاي  ــیاري از اس واعظي با بیان این که بس
 ITC ــاعدي براي توسعه ی بازار کشور محیط مس
ــات و فناوري اطالعات  ــت: »بازار ارتباط دارند، گف
ــي دارد و پیش بیني  ــیار باالی در ایران ظرفیت بس
ــه برابر  ــن بازار تا آینده ی نزدیک تا س مي کنیم ای

رشد کند.
ــاد جدي به  ــن اعتق ــت: »م ــان گف وي در پای
ــي دارم و آمارهایي  ــاي بخش خصوص توانمندي ه
ــد نشان مي دهد بسترها  که در این همایش ارایه ش
ــش خصوصي آماده  ــتر با بخ را براي همکاري بیش

کرده ایم.«



94
ت 

هش
دیب

 ار
ن و

ردی
فرو

 /1
66

-1
67

پی 
یـا

2/ پ
1و

ره 
ـما

 ش
/18

ال
سـ

6

ش
زار

ــ
ــ

ــ
گ

ــت و گاز با کمک مراکز  ــام اندازه گیری نف • نظ
دانشگاهی به روز می شود.

ــتم های اندازه گیری  ــران دقیق ترین سیس • ای
مواد نفتی را دارد.

ــی نفت و گاز،  ــودن منابع غن ــران با دارا ب • ای
ــذار در تعیین معادالت  ــورهای تأثیرگ یکی از کش
ــوب  جهانی عرضه و تقاضای محصوالت نفتی محس
می شود و الزم است مباحث مربوط به اندازه گیری 
و کالیبراسیون در کشور به خوبی مورد بررسی قرار 

گیرد و از فناوری های روز دنیا استفاده شود.
ــگاه علم و صنعت  • تفاهم نامه ی همکاری دانش
ــازمان ملی استاندارد به منظور گسترش  ایران با س
ــی در زمینه ی  ــای علمی، فنی و پژوهش همکاری ه
ــاز و بهره گیری از  ــتانداردهای مورد نی ــن اس تدوی

ظرفیت های علمی طرفین، امضا شد.
ــب  • برگزاری 7 عنوان میزگرد تخصصی مناس
ــر از صاحب نظران حوزه ی  ــت با حضور 51 نف صنع

میترینگ با از برنامه های این همایش بود.
ــت  صنع ــزات  تجهی ــگاه  نمایش ــزاری  برگ  •
اندازه گیری و کالیبراسیون که با حضور 22 شرکت 
ــی و خارجی از فعالیت های دیگر این همایش  داخل

بود برگزار شد.

ــری  »اندازه گی ــی  تخصص ــش  همای ــن  دومی
ــع نفت، گاز،  ــگ( در صنای ــا )میترین هیدروکربن ه
ــای دانش  ــا هدف ارتق ــیمی« ب ــش و پتروش پاالی
ــوان علمي و فني کارکنان  ــور و ت میترینگ در کش
ــفند 1393  و فعاالن صنعت در تاریخ 13 و 14 اس

ــگاه علم و صنعت ایران با همکاری شرکت  در دانش
ــترده ی  ــا حضور گس ــران و ب ــی ای ــای نفت پایانه ه
ــرکت ها و  ــگران، مدیران ش ــان، پژوهش کارشناس
ــم  ــد. در مراس ــگاهی برگزار ش ــگان دانش فرهیخت
ــر برخورداری  ــن همایش آقای دکت افتتاحیه ی ای
ــگاه علم و صنعت ایران، آقای مهندس  رییس دانش
ــرکت ملی نفت ایران، خانم  ــوی مدیرعامل ش موس
ــاون رییس جمهور و رییس  مهندس پیروزبخت مع
ــای مهندس  ــران، آق ــتاندارد ای ــازمان ملی اس س
ــینی معاون وزیر نفت در امور مهندسی، آقای  حس
ــرکت ملي گاز  مهندس غروي معاون مدیر عامل ش
ــدس یارمحمدی مدیر کل اداره ی  ایران، آقای مهن
ــارت بر صادرات و مبادالت نفتی، آقای مهندس  نظ
ــاور مدیرعامل و نماینده ی شرکت ملی  جباری مش
نفت ایران در طرح میترینگ و دیسپچینگ و آقای 
ــم آبادی دبیر همایش به ایراد سخنرانی  دکتر هاش

پرداختند. 
ــگاه علم و  ــم رییس دانش در ابتدای این مراس
ــه میهمانان، به  ــن خیرمقدم ب ــت ایران، ضم صنع
توان و ظرفیت دانشگاهیان، محققان و پژوهشگران 
ــاره کرد و گفت: »بهره گیری مناسب از  ــور اش کش
ــران را در حوزه ی نفت،  ــن ظرفیت ها می تواند ای ای
ــاند.  ــته ای برس ــیمی به جایگاه شایس گاز و پتروش
ــاره به این که  ــی برخورداری با اش ــر محمدعل دکت
ــبب  ــتاوردهای این گونه همایش ها می تواند س دس
پیشرفت کشور در اموری نظیر پژوهش، تحقیقات و 
آموزش شود، اظهار امیدواری کرد که دستاوردهای 
ــوزه ی نفت را  ــرفت ح ــن همایش زمینه ی پیش ای

فراهم کند. 
ــر عامل  ــوی مدی ــروز موس ــید پی مهندس س

ــش از  ــن همای ــران، در ای ــت ای ــی نف ــرکت مل ش
ــتگاه میترینگ و اندازه گیری نفت  فعالیت 90 دس
ــارک، نکا و  ــی در پایانه های خ ــای نفت و فرآورده ه
ــام اندازه گیری نفت  ــلویه خبر داد و گفت: »نظ عس
ــود«.  ــگاهی به روز می ش و گاز با کمک مراکز دانش
ــایی  ــزاری این همایش را شناس ــدف از  برگ وی ه
ظرفیت های موجود در کشور در بخش سامانه های 
ــرد و گفت:  ــا عنوان ک ــری هیدروکربن ه اندازه گی
ــه عنوان متولی  ــای نفتی ایران ب ــرکت پایانه ه »ش
صادرات نفت و میعانات گازی در کشور با مشتریان 
ــر و کار دارد و به همین دلیل دومین  بین المللی س
ــری هیدروکربن ها  ــتم های اندازه گی همایش سیس
ــم و صنعت برگزار می کند.  ــگاه عل را با کمک دانش
ــی تأکید کرد:  ــرکت پایانه های نفت ــل ش مدیرعام
ــتم های اندازه گیری مواد  ــران دقیق ترین سیس »ای
ــید حسن هاشم آبادی، دبیر  نفتی را دارد. دکتر س
ــری هیدروکربن ها در  ــش اندازه گی ــن همای دومی
ــخنران  ــیمی، س صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروش
ــخنانی به اهمیت  ــم بود که در س پایانی این مراس
ــت، گاز، پاالیش  ــژه ی اندازه گیری در صنایع نف وی
ــرای کنترل  ــاره کرد و گفت: »ب ــیمی اش و پتروش
ــروش نفت، گاز و  ــه ی فرآیندها و همچنین ف بهین
ــا اندازه گیری های  ــت ت فرآورده های نفتی الزم اس
دقیقی روی جریان سیال انجام گیرد. وی در ادامه 
ــودن منابع غنی نفت و گاز،  ــزود: »ایران با دارا ب اف
ــذار در تعیین معادالت  ــورهای تأثیرگ یکی از کش
ــوب  جهانی عرضه و تقاضای محصوالت نفتی محس
می شود و الزم است مباحث مربوط به اندازه گیری 
و کالیبراسیون در کشور به خوبی مورد بررسی قرار 

گیرد و از فناوری های روز دنیا استفاده شود«.

 دومین همایش تخصصی اندازه گیری هیدروکربن ها )میترینگ( 

در صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

تهیه کننده: دبیرخانه همایش
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در مراسم افتتاحیه ی این همایش تفاهم نامه ی 
ــازمان  ــگاه علم و صنعت ایران با س همکاری دانش
ــترش همکاری های  ــتاندارد به منظور گس ملی اس
ــن  ــه ی تدوی ــی در زمین ــی و پژوهش ــی، فن علم
استانداردهای مورد نیاز و بهره گیری از ظرفیت های 
ــد. این تفاهم نامه به امضای  علمی طرفین، امضا ش
ــگاه علم  دکتر محمد علی برخورداری رییس دانش
ــره پیروزبخت رییس  ــت ایران و مهندس نی و صنع

سازمان ملی استاندارد ایران رسید. 
شایان ذکر است که این همایش که بزرگ ترین 
ــراد مرتبط در  ــؤوالن و اف گردهمایی مدیران، مس
ــزات اندازه گیری در  ــری و تجهی حوزه ی اندازه گی
ــور و همچنین در منطقه می باشد با اهداف زیر  کش

برگزار شد:
ــور در  ــایی ظرفیت های موجود در کش • شناس

موضوع میترینگ؛
ــی و نظری  ــوزش عمل ــت آم ــالش در جه • ت

موضوعات مختلف مرتبط با میترینگ؛
• تالش در جهت معرفی حساسیت هاي موضوع 
میترینگ در کشور و لزوم توجه بیشتر شرکت ها و 

مراکز تحقیقاتی به آن؛
• رصد فناوری های نوین در میترینگ و معرفی 

آن ها به شرکت های داخلی؛
• توسعه ی دانش میترینگ در کشور در جهت 
رفع مشکالت، دسترسی به دانش طراحی و ساخت 

ــگ و پرووینگ مورد نیاز  ــامانه های میترین انواع س
در کشور؛

در  ــر  ایفاي نقش مؤثرت ــت  جه در  ــالش  ت  •
ــی  ــی )IPS,IGS(  و بین الملل ــتانداردهای مل اس
ــرایط  ــه به ش ــا توج )IP، API، AGA ،ISO( ب

خاص کشور در منطقه؛
ــز  ــود در مراک ــیل های موج ــی پتانس • معرف
ــع  ــت رف ــور در جه ــی و دانشگاهي کش تحقیقات

مشکالت میترینگ کشور.
ــه ی مقاالت و  ــر ارای ــش عالوه ب ــن همای در ای
ــخنرانی های مختلف در حوزه ی  تجارب صنعتی، س
ــط  ــالب توس ــیمی و آب و فاض ــت، گاز، پتروش نف
کارشناسان و اساتید منتخب برگزار شد. در دومین 

ــوان مقاله ی  ــش از بین 63 عن ــن همای دوره ی ای
رسیده به دبیرخانه ی همایش، 37 عنوان به صورت 
سخنرانی و 14 مقاله در قالب پوستر مورد پذیرش 
ــرار گرفت و در  ــاي کمیته ی علمي همایش ق اعض
ــن برگزاری 7 عنوان  ــدند. همچنی همایش ارایه ش
میزگرد تخصصی با حضور 51 نفر از صاحب نظران 
حوزه ی میترینگ با عناوین زیر از دیگر برنامه های 

این همایش بود:
ــاری در  ــی و تج ــری قانون ــات اندازه گی • الزام

حوزه ی گاز طبیعی؛
 Smart( ــازی شبکه و کنترل آن • هوشمندس

grid, Monitoring(؛
• کالیبراسیون سامانه های اندازه گیری گاز؛

• جایگاه استاندارد و کالیبراسیون و چشم انداز 
آن در صنعت نفت؛

ــازی  یکپارچه س ــای  راهکاره و  ــات  الزام  •
ــی نفت خام  ــری کمی و کیف ــای اندازه گی روش ه
ــرکت های تابعه ی  ــادی ورودی و خروجی ش در مب

شرکت ملی نفت ایران؛
• بومی سازی استانداردهای میترینگ؛

ــازی تجهیزات اندازه گیری جریان  • استاندارس
در صنعت آب فاضالب.

ــزاری این همایش،  ــتای برگ همچنین در راس
ــؤوالن کمیته ی  ــت هماهنگی مس ــه جه دو جلس
ــی  فنی TC8 و زیرمجموعه های آن، با هدف بررس
ــتانداردهای ملی و بین المللی و  چگونگی تدوین اس
ارایه ی برنامه های کمیته ی فنی TC8 و کمیته های 
ــال 94 در تاریخ های 13  ــرای س ــی مربوطه ب فرع

بهمن و 14 اسفند 1393 برگزار شد.

برگزاری نمایشگاه تجهیزات صنعت اندازه گیری 
و کالیبراسیون با حضور 22 شرکت داخلی و خارجی 
از فعالیت های دیگر جانبی این همایش بود. شایان 
ــرکت های فراموج پویا و مهندسي و  ــت ش ذکر اس
ساخت برق و کنترل مپنا - )مکو( از اعضای انجمن 
صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی در کنار این 

انجمن در نمایشگاه جانبی حضور داشتند.

21%

11%

4%

23%3%

27%

2% 9%

کنندگانپراکندگی سازمانی شرکت

شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه

شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت های تابعه

ابعهشرکت ملی پخش و پاالیش فرآورده های نفتی و شرکت های ت

شرکت ملی گاز و شرکت های تابعه

دانشگاه ها و پژوهشگاه ها

شرکت های خصوصی و غرفه داران

خبرنگاران

آب و فاضالب

دومین همایش تخصصی اندازه گیری هیدروکربن ها...

دکتر برخورداری

مهندس موسوی

دکتر هاشم آبادی
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سال 93 یکی از بی نظیرترین سال ها در حیات گروه 
ــمار می رود. گروهی که با گردهم آوردن  مپنا به ش
ــان توانمند در کنار مدیریتی  متخصصان و مهندس
هوشمند توانست این سال را به عنوان سالی به یاد 

ماندنی در پرونده ی کاری خود به ثبت رساند.
ــالی که با حضور پرخیر و برکت مقام معظم  س
ــال در کارخانجات گروه مپنا  ــری در ابتدای س رهب
ــتاوردهای  ــروع و با رونمایی از محصوالت و دس ش
ــط معاون اول رییس جمهور،  جدید این گروه توس
ــرو به پایان  ــدن و تجارت و نی ــران صنعت، مع وزی

رسید.
ــاخت برق  ــی و س ــرکت مهندس در این بین ش
ــام پروژه های متعدد  ــو(، با انج ــرل مپنا )مک و کنت
ــعه و تجاری سازی پروژه های خاتمه  تحقیق و توس
ــربلندی ایفا کرده  ــزایی در این س ــهم بس یافته س

است.

سیستم اتوماسیون صنعتی در خدمت 
مانیتورینگ

یکی از این دستاوردها که توسط معاون اول رییس 
ــور رونمایی و از بخش های مختلف آن بازدید  جمه
ــیون صنعتی و کنترل فرآیند  ــد سیستم اتوماس ش

مپنا در شرکت برق و کنترل مپنا )مکو( بود. 
ــوالت  ــازی محص ــق بومی س ــتای تحق در راس

ــور و در جهت  ــی صنایع زیربنایی کش ــش فن و دان
ــرکت  ــل و تولید ملی، ش ــاخت داخ ــت از س حمای
ــا )مکو(،  ــرق و کنترل مپن ــاخت ب ــی و س مهندس
ــی  ــان خبره را به جهت بررس ــی از کارشناس جمع
ــازار ایران و  ــتم های کنترل موجود در ب فنی سیس
ــرکت های فعال در این زمینه تشکیل  شناسایی ش
ــاخت سیستم  داد. پیش از این، دانش طراحی و س
ــده )DCS( خصوصا سیستم های  کنترل توزیع ش
ــرکت و در  ــت چند ش ــی بر فیلدباس در دس مبتن
اختیار تعداد معدودی از کشورهای بزرگ از جمله 
ــه و ایتالیا بود؛ از همین  آمریکا، آلمان، ژاپن، فرانس
رو شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا بر 
ــتم ترکیبی و توانمند اتوماسیون  ــد که سیس آن ش
ــه ی کاری خود  ــد مپنا را در برنام ــرل فرآین و کنت
ــه ی راه  ــل به این هدف نقش ــرای نی ــرار داده و ب ق
ــی را تبیین کرد. پس از طراحی موفقیت آمیز  مدون
ــتم کنترل ایرانی و توسعه و اجرای آن توسط  سیس
ــرکت، و در راستای بومی سازی و استفاده از  این ش
ــتم کنترل در پروژه های نوین  محصوالت این سیس
ــتم کنترل  گروه مپنا، برای اولین بار طراحی سیس
ــوخت مایع نیروگاه نجف نیز توسط این شرکت  س
ــور پس از طراحی در  انجام و کنترل کننده ی مذک

مرحله ی نهایی ساخت قرار گرفت.
ــتم   در حال حاضر در بخش طراحی این سیس

رونمایی از سیستم اتوماسیون صنعتی و کنترل 
فرآیند مپنا »MAPCS« و 

طراحی و بومی سازی تولید بردهای الکترونیکی 
شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا )مکو(

ــطوح کارشناس  کنترل بومی، ده ها متخصص در س
و کارشناسی ارشد رشته های تخصصی الکترونیک، 
ــت و تولید دانش  ــغول به فعالی کنترل و رایانه مش
هستند و تاکنون پیرامون به ثمر نشستن این هدف 
ــت و پیش بینی  ــده اس هزینه های فراوانی صرف ش
ــتر  ــرف هزینه ی بیش ــور با ص ــود طرح مزب می ش
ــده، مغز  ــتم کنترل توزیع ش ــود. سیس تکمیل ش
ــت و عدم وجود  ــی کلیه ی صنایع زیربنایی اس اصل
ــتم کارآمد در این زمینه، می تواند پروژه های  سیس
ــدازی پلنت های  ــر نموده و راه ان بزرگ را زمین گی
ــا نیروگاهی را  ــیمی و ی ــزرگ نفتی، گاز، پتروش ب
ــود هزینه ی  ــه همین دلیل با وج ــد نماید؛ ب تهدی
ــرکت مپنا به منظور  ــیار زیاد سرمایه گذاری، ش بس
ــتقالل در این حوزه و پاسخگویی به نیاز صنایع  اس
زیربنایی کشور به این مغز سیستم، سیستم کنترل 
ــاس جدیدترین روش های روز  توزیع شده را بر اس
ــه اختصار مفهوم ــا با نام تجاری MAPCS ک  دنی

 MAPNA Automation & Process
Control System  به معنای سیسم اتوماسیون 
ــازی  ــت طراحی و بومی س و کنترل فرآیند مپنا اس
نموده است که خوشبختانه پس از 3 سال از شروع 
طرح در شهریور ماه 1390، توانسته است محصول 
ــتم کنترل طراحی و بومی شده ی خود را در  سیس
نیروگاه حیدریه ی عراق با موفقیت راه اندازی نماید 
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ــاده ی ورود به  ــن محصول آم ــال حاضر ای و در ح
همه ی حوزه های سیستم کنترل پروژه های صنایع 
نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی داخلی و خارجی 

است.  
ــن خصوص مدیرعامل مپنا عنوان کرد:  در همی
ــیون صنعتی  ــتم اتوماس »با ایجاد خط تولید سیس
ــا MAPCS  هم اکنون در  ــد مپن ــرل فرآین و کنت
ــه این  ــتیم ک ــور معدودی هس ــره ی چند کش زم
ــتم کنترل را در اختیار داریم که نمونه ای از  سیس
ــده و از  آن در نیروگاه حیدریه ی عراق نیز نصب ش
این پس قابلیت نصب در پاالیشگاه ها و نیروگاه های 

مختلف را خواهد داشت.«
ــده  ــه در نیروگاه مذکور نصب ش ــتمی ک سیس

شامل دو پانل به شرح ذیل می باشد:
:)PCLU(  الف. پانل کنترل آنلودینگ سوخت

ــؤول کنترل پمپ های آنلودینگ،  این پانل مس
ــوخت و نحوه ی  ــطح و دمای مخازن س ــرل س کنت
ــیرهای  Circulation آن ها، و نظارت بر روی ش
ــازن و  ــدن مخ ــر و یا خالی ش ــت پ ــه جه مربوط
ارتباطات با پانل PRM و همچنین سوییچگیرهای 
دارای ــتم  سیس ــن  ای ــد.  می باش ــگ   آنلودین

ــزا بوده که  ــالم آالرم مج ــا اع Annunciator ی
ــور گزارش می دهد،  ــتمی را به اپرات خطاهای سیس
ــطح مخازن  ــت دما و س ــن اپراتور قادر اس همچنی
سوخت و وضعیت شیرهای کنترلی را نیز مشاهده 

نماید. 
ــن  ای ــخت افزار  س ــش  بخ ــی  طراح ــرای  ب
ــک و ــزار DACSCE، و الجی ــتم از نرم اف  سیس

 MAPIDE ــزار  نرم اف از   Configuration

رونمایی از سیستم اتوماسیون صنعتی و کنترل...

استفاده شده است.
ــن  پانل می توان به موارد  ــای طراحی ای از مزای

زیر اشاره کرد:
ــیگنال های DO که  ــیاری از س ــذف بس • ح
ــتم و عمدتاً برای  ــای قبلی این سیس در طراحی ه
ــتم Annunciator استفاده شده بودند. در  سیس
 PLC Relays ــیگنال ها توسط طرح جدید این س
تکثیر شده و مستقیماً به Annunciator اعمال 

می گردند؛
ــق  ــتقل Annunciator طب ــرد مس • عملک

استانداردهای ISA2,ISA1,ISA1C؛
ــرایط  ــتم UPS که ش • تغذیه از طریق سیس

ایمنی را در هنگام بی برقی برای آن مهیا می کند؛
• طراحی بهینه و در نظر گرفتن فضای مناسب 
و ترمینال های دو طبقه Spare برای گسترش آتی 

به سیستم 2 واحدی؛ 
ــه  ــروگاه ک ــرل نی ــتم کنت ــا سیس ــق ب • تطاب

SCPAM می باشد؛
ــی برای کاهش  ــردن قطعات مصرف • بهینه ک

هزینه ها؛
ــازی CIMIM در غالب HMI که  • پیاده س

در حال بررسی و مطالعه است.
:)PRM( ب. پانل مارشالینگ و تکرارکننده

ــیگنال های وضعیت  این پانل وظیفه ی تکرار س
ــوخت،  ــازن س ــای مخ ــگ، دم ــای آنلودین پمپ ه
ــیرهای  ــته بودن ش ــت باز و بس ــن وضعی همچنی
ــه علت بعد  ــیگنال های دیگری که ب ــط و س مرتب
ــافت از اتاق فورواردینگ برای سیستم کنترل  مس
ــده دارد. در ضمن اهم  ــد را به عه ــرار می گردن تک

وضعیت های مورد اشاره برای اپراتور نیز به نمایش        
در می آیند.

ــل می توان به موارد  ــای طراحی این پان از مزای
زیر اشاره کرد:

ــن کابل های  ــه و در نظر گرفت ــی بهین • طراح
ــانیدن تعداد  ــرای به حداقل رس Multi Core  ب

کابل ها؛
ــرایط  ــتم UPS که ش • تغذیه از طریق سیس
ایمنی را در هنگام بی برقی برای آن مهیا می کند.

بازدید از خط تولید بردهایSMT و اتاق 
تمیز

ــم آقای مهندس جهانگیری و  در ادامه ی این مراس
وزیران نیرو و صنعت، معدن و تجارت از خط تولید 
بردهای SMT و اتاق تمیز این خط بازدید به عمل 
ــای این مجموعه قرار  آورده و در جریان ظرفیت ه

گرفتند.
ــط تولید بردهای  ــرکت مکو و خ اتاق تمیز ش
SMT قابلیت مونتاژ بردهای دقیق در کاربردهای 
ــوزه ی نیروگاهی،  ــاس و کالس صنعتی در ح حس
ــط  ــت و گاز را دارد. این مجموعه توس ــی و نف ریل
فیلترهای هپا از ورود هرگونه گرد و غبار به محیط 
ــده از نظر  ــری نموده و در فضای کنترل ش جلوگی
رطوبت و حرارت، بردهای الکترونیکی الزم را توسط 
خطوط تمام اتوماتیک تحت استانداردهای صنعتی 
ــرکت مکو  تولید می کند. با ایجاد این مجموعه، ش
ــدگان تجهیزات و بردهای الکترونیکی  به تولیدکنن

نیروگاهی، ریلی و نفت و گاز پیوسته است.
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صنعت هوشمند: جناب آقای دکتر رفان ضمن 
سـپاس از این که دعوت صنعت هوشـمند را 
برای حضـور در این مصاحبـه پذیرفتید لطفًا 
خالصه ای از تاریخچه ی شـرکت مهندسـی و 
ساخت برق و کنترل مپنا )مکو( بیان فرمایید.

ــاخت برق و کنترل  ــرکت مهندسی و س رفان: ش
مپنا )مکو( در مرداد ماه 1383 با اهداف پاسخگویي 
به نیازهای گروه مپنا در صنایع نیروگاهی و کسب 
ــرق، کنترل و  ــاوری الزم در حوزه ی ب ــش و فن دان
ــد. مکو فعالیت خود را تنها  ــیس ش ابزاردقیق تأس
ــازی  ــص در زمینه ی یکپارچه س ــا 12 نفر متخص ب
ــی آغاز نمود،  ــتم های برق و کنترل نیروگاه سیس
ــنل زبده، با  ــی در حال حاضر بیش از 500 پرس ول
ــغول همکاری با مکو  تحصیالت عالیه و تجربه، مش

در زمینه های مختلف می باشند.
ــریک تجاری  ــال 1384 ش ــرکت از س  این ش
ــان در  ــرکت های زیمنس آلم ــرای ش ــری ب معتب
ــت، تحریک و  ــتم های حفاظ زمینه ی تولید سیس
راه انداز و تجهیزات سیستم های کنترل توربین های 
 ABB ــز  نی و   E-Type ــار  بخ و   V94.2  گاز
ــوییس در زمینه ی تولید سیستم های حفاظت،  س
ــه انتقال کامل  ــک و راه انداز بوده که منجر ب تحری
دانش طراحی، تولید، تست و راه اندازی تجهیزات و 
سیستم های مربوطه از آن شرکت ها گردیده است. 
همچنین با انعقاد قرارداد همکاری شرکت های 
مپنا، زوریا و سومی اکراین زمینه ی فعالیت شرکت 
ــتم های برق و کنترل  مکو در طراحی و تولید سیس
ــورهای ایستگاهی فراهم گردید و در  توربو کمپرس
ــدام به تولید  ــوب همان قرارداد مکو نیز اق چهارچ

ــتگاه نمود.  ــا مرز 100 دس ــتم های مذکور ت سیس
ــای فعالیت گروه مپنا در  متعاقباً با تقویت زمینه ه
ــرکت  ــگاهی پارس جنوبی، این ش ــای پاالیش فازه
ــبت به طراحی و تولید  سیستم های برق و  نیز نس
ــور برای 24 واحد پاالیشگاهی  کنترل توربوکمپرس

اقدام نمود.
 این شرکت در حال حاضر PMS نیروگاه های 
ــکادا صنایع نفت و گاز، دیسپاچینگ  جزیره ای، اس
ــای راه دور، و تجهیزات  ــران و پایانه ه ملی برق ای
ــیاری از  اندازه گیری مبادی صادرات نفت و نیز بس
ــازی و نوسازی و اتوماسیون صنایع  پروژه های بازس
ــال اجرا  ــانیده و یا در ح ــه اجرا رس ــف را  ب مختل
ــای فعالیت برای حضور در  ــه زمینه ه دارد. در ادام
ــل و نقل ریلی با همکاری با  پروژه های صنعت حم
شرکت لوکوموتیو سازی مپنا طی سال های گذشته 
ــتای طراحی  فراهم گردید و هم اکنون نیز در راس
ــکادا ریلی و مونوریل قم  ــتم های اس و تأمین سیس

فعالیت می نماید.
ــده و با توجه به صنایع  ــی های انجام ش با بررس
ــع نفت و گاز  ــرکت مپنا در حوزه ی صنای هدف ش
ــل،  ــال های قب ــرکت از س ــن ش ــیمی، ای و پتروش
ــورت جدی و  ــد تجهیزات را بص ــای تولی راهکاره
عملی در برنامه ی عملکردی قرار داد و با شناسایی 
نیروهای نخبه و توانایی شرکت های داخلی اقدام به 
 FCS اشتراک دانش و انتقال تکنولوژی در حوزه ی
ــرکت مپنا که در  ــتا ش و DCS نمود. در این راس
ــرو در صنایع تجهیزات  سال های اخیر بعنوان پیش
دوار در ایران و خاورمیانه شناخته می شود با عنایت 
به پشتیبانی اعتباری، علمی و فنی مناسب، طراحی 

ــاخت سیستم کنترل گسترده با معماری باز با  و س
نام تجاری MAPCS در صنایع زیربنایی کشور را 
جزء برنامه های اصلی خود قرار داده است که تجلی 
ــوان در راه اندازی  ــزم ملی را می ت ــی از این ع بخش
ــرف  ــتم DCS نیروگاه حیدریه در نجف اش سیس

مشاهده نمود.
 در نگاهی کوتاه، سیر تطور شرکت مکو به این 

ترتیب بوده است:
ــاخت،  ــال 1384: انتقال دانش طراحی، س س
ــتم های کنترل و الکتریک  نصب و راه اندازی سیس

نیروگاه های بخار؛
ــاخت،  ــال 1385: انتقال دانش طراحی، س س
ــتم های کنترل و الکتریک  نصب و راه اندازی سیس
ــای  ــوزش نیروه ــراه آم ــه هم ــای گاز ب نیروگاه ه

بهره بردار؛
ــزات جانبی برق و  ــال 1386: ارایه ی تجهی س

شروع طراحی و تولید تجهیزات ABB؛
ــاخت،  ــال 1387: انتقال دانش طراحی، س س

نصب و راه اندازی سیستم های PMS/PDCS؛ 
ــتم های  ــه حوزه ی سیس ــال 1388: ورود ب س
ــی،  ــش طراح ــال دان ــو، انتق ــک لوکوموتی الکتری
ــتم های کنترل و  ــاخت، نصب و راه اندازی سیس س
ــورهای صنایع انتقال گاز و  الکتریک  توربو کمپرس

پاالیشگاهی؛
ــاخت،  ــال 1389: انتقال دانش طراحی، س س
ــتم های کنترل  و الکتریک  نصب و راه اندازی سیس

توربوژنراتور صنایع نفت و گاز؛ 
ــاخت،  ــال 1390: انتقال دانش طراحی، س س
ــتم های کنترل و الکتریک  نصب و راه اندازی سیس

متولیـان صنعـت کشـور نبایـد توانمندی های 
شرکت ها و متخصصان ایرانی را نادیده بگیرند

مصاحبه با آقای دکتر محمدحسین رفان؛ 
مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا )مکو(
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CHP )تولید همزمان برق و آب(؛
ــتم  ــازی سیس ــال 1391: طراحی و بومی س س
ــا، انتقال دانش  ــیون و کنترل فرآیندی مپن اتوماس
ــتم های  ــاخت، نصب و راه اندازی سیس طراحی، س

کنترل و الکتریک توربین های بزرگ صنعتی؛
سال 1392: طراحی، نصب و راه اندازی سیستم 
ــش  ــال دان ــپاچینگ، انتق ــکادا و RTU دیس اس
ــتم های  ــاخت، نصب و راه اندازی سیس طراحی، س

کنترل و الکتریک توربین های بادی؛
ــتم  سیس ــوزه ی  ح ــه  ب ورود   :1393 ــال  س

سیگنالینگ صنایع ریلی
در مقوله ی خدمات شرکت مهندسی و ساخت 
ــره ی تأمین کلیه ی  ــا در زنجی ــرق و کنترل مپن ب
ــارج از  ــع داخل و خ ــود به صنای ــرویس های خ س
کشور یک چرخه ی کامل را طرح ریزی کرده است. 
ــی آغاز  ــاوره و مهندس ــن زنجیره با خدمات مش ای
ــاخت،  ــود و پس از انجام مراحل طراحی، س می ش
ــدازی و تعمیرات،  ــوزش، نظارت بر نصب و راه ان آم
رفع عیب و با ارایه ی خدمات ویژه ی پس از فروش 
ــروه مپنا و یا  ــرکت های گ ــه کارفرمایان اعم از ش ب
صاحبان پروژه های دیگر یک سیکل کامل خدماتی 
را رقم می زند. ما همیشه نسبت به پروژه های خود 
ــتیم و امید داریم تا در سایه ی اتکال به  متعهد هس
ایزد منان نقشی ارزنده در راه اعتالی مرزهای علم 

و صنعت این مرز و بوم ایفا نماییم.

صنعت هوشمند: نقش و مأموریت شرکت مکو 
در ساختار شرکت مپنا چیست؟

رفان: مکو یک شرکت بین المللی دارای دانش فنی 
ــاختار گروه مپنا  ــت و مأموریت اصلی آن در س اس

شامل موارد زیر است: 
ــخگویی به نیازهای گروه مپنا درحوزه ی  • پاس
ــت، گاز،  ــع نیروگاهی، نف ــرل در صنای ــرق و کنت ب

پتروشیمی و حمل و نقل ریلی و سایر صنایع؛
ــب دانش و فناوری الزم و همچنین حق  • کس
امتیاز تولید انواع تجهیزات برق و کنترل نیروگاهی، 

نفت و گاز، حمل و نقل ریلی و سایر صنایع؛
ــی در پروژه های داخلی و  ــای توان رقابت • ارتق

بین المللی؛
ــازار  ــاری در ب ــهم تج ــر س ــب حداکث • کس
ــراح و تولید کننده ی  ــی، بعنوان مهم ترین ط داخل

سیستم های برق و کنترل؛
ــور در  ــارج از کش ــای خ ــور در بازاره • حض

چارچوب پروژه های صادراتی گروه مپنا؛ 
ــی مرتبط با  ــه ی کلیه ی خدمات مهندس • ارای
ــاوره، طراحی، آموزش،  فعالیت های فوق اعم از مش
نظارت، نصب و راه اندازی و تعمیرات و رفع عیب به 

شرکت های گروه در پروژه های مختلف؛
ــازی تجهیزات  ــعه و بومی س ــق و توس • تحقی

پیشرفته و حساس حوزه ی برق و کنترل.
ــع  ــوزه ی صنای ــو در ح ــرکت مک ــاً ش طبیعت

ــین های دوار در تمام انواع آن اعم  نیروگاهی و ماش
ــیلیsmall scale  و   ــوخت فس از نیروگاه های س
ــج 40 و 50 مگاوات که  ــا رن medium scale ت
ــتر در تأمین برق صنایع و یوتیلیتی ها کاربرد  بیش
ــه کاربرد  ــا ک ــن large scale ه ــد و همچنی دارن
نیروگاهی دارند تا رنج 325 مگاوات دارای دانش و 
ــت.  راهکار کامل و به نوعی Total Solution اس
ــم در زمینه ی کنترل و حفاظت و هم در حوزه ی  ه
ــتم های برق و  ــال حاضر سیس ــالوه در ح برق. بع
الکتریک توربین های بادی در این شرکت در دست 
ــتقرار دانش ماشین های دوار در  انجام می باشد. اس
مجموعه ی مکو به نحوی است که ما توانایی ساخت 
ــیموالتورها را نیز داریم و یک نمونه سیموالتور  س
ــیکل ترکیبی هم اکنون تولید  آموزشی نیروگاه س

و آماده بهره برداری و آموزش متقاضیان می باشد.
ــال های  ــز مکو از س ــت و گاز نی ــع نف در صنای
ــرق و کنترل  ــتم های ب ــه ی سیس ــته با ارای گذش
توربوکمپرسورها وارد این صنعت شده و راهکارهای 
ــکل تخصصی  ــه PMS را نیز به ش ــد از جمل جدی
ــار آن هر جا  ــد. در کن ــه می ده ــاری ارای و انحص
ــتم های  ــه اجازه دهد، سیس ــت های مجموع سیاس
ــکادا و کنترل فرآیند و اتوماسیون  مانیتورینگ، اس
ــد  ــا در اختیار صاحبان و مجریان صنایع می باش م
ــکل حضور  ــای متعددی به ش ــا اینکه پروژه ه کم
ــتقل و خارج از گروه مپنا به اتمام رسیده یا در  مس

حال انجام است.
ــل و نقل ریلی نیز که این روزها  در صنایع حم
ــت، مکو از سال های گذشته با  ــیار سر زبان هاس بس
ــرل لوکوموتیوهای  ــتم های برق و کنت مونتاژ سیس
ــده و پس از آن با اجرای چند  زیمنس وارد بازار ش
ــروژه ی Power Scada نظیر منوریل قم و خط  پ
ــهد در حال توسعه ی محصوالت در این  تهران-مش
قسمت از بازار است. در آینده ی نزدیک مکو یکی از 
بزرگ ترین تولیدکنندگان سیستم های سیگنالینگ 
ــتانداردهای  ــا و اس ــه ی گواهینامه ه ــا ارای ریلی ب

بین المللی نظیر SIL4 خواهد بود. 
ــواره  نگاهی به  ــار فعالیت های فوق، هم در کن
ــور وجود دارد این  ــاخت تجهیزات در داخل کش س
ــازی  ــای مختلف یکپارچه س ــازی از الیه ه بومی س
ــرفته گسترش  ــاخت قطعات الکترونیکی پیش تا س
دارد. همچنین در دو میدان  سخت افزار و نرم افزار/

ــد. قابل ذکر است واحدهای  مغز افزار فعال می باش
ــرکت مکو این امر را به جد  تحقیق و توسعه در ش
ــازی خروجی های مطالعاتی  ــا رویکرد تجاری س و ب

پیگیری می کنند.
  

صنعت هوشـمند: R & D در شـرکت مکو از 
چـه جایگاهی برخـودار اسـت و راهبردها و 

برنامه های این بخش چیست؟
رفان: به منظور پاسخگویی به نیاز مشتریان مطابق 
با تکنولوژی های روز، توسعه ی سبد محصول شرکت 

براساس نیاز بازار و کاهش وابستگی به شرکت های 
خارجی، دستیابی به تکنولوژی های جدید و کاهش 
ــد.  ــری اجتناب ناپذیر می باش ــکاف تکنولوژی ام ش
ــم انداز این شرکت، مکو به  ــند چش همچنین در س
ــرق و کنترل به  ــراح در حوزه ی ب ــوان واحد ط عن
ــت. بدین منظور معاونت  ــده اس ــیده ش تصویر کش
ــتقیم مدیرعامل در  پژوهش و فناوری زیر نظر مس
ــت تا با استفاده  ــاختار سازمانی مستقر شده اس س
ــنل خبره و متخصص  ــوان و دانش داخلی پرس از ت
در حوزه های تخصصی اتوماسیون و کنترل فرآیند، 
الکترونیک قدرت و تجهیزات دوار  اقدام به تعریف 
ــی نمایند. البته رویکرد  و اجرای پروژه های پژوهش
شرکت مکو استفاده از کلیه ی پتانسیل های موجود 
ــور می باشد و در صورت عدم استقرار  در داخل کش
ــور، به منظور جذب و  ــوع هدف در داخل کش موض
ــعه ی تکنولوژی های مورد نیاز اقدام به اجرای  توس
ــرکت های تحقیقاتی و  ــا ش ــترک ب پروژه های مش

صاحب تکنولوژی می گردد. 

صنعـت هوشـمند: آیـا مـدل خاصـی برای 
همکاری بخش توسعه ی محصول شرکت مکو 
با دیگر شرکت های دارنده ی ایده و محصوالت 

اتوماسیون، تدوین شده است؟
رفان: در فرآیند جدید توسعه ی محصول و ساخت 
ــد ارتباط با  ــازی می باش داخل که در حال پیاده س
ــور کلی  ــرکت ها و بط ــی، ش ــر مراکز پژوهش دیگ
ــور پیش بینی شده است  ــیل موجود در کش پتانس
ــرکت مکو در هر یک  ــن صورت که نیازهای ش بدی
از محورهای پژوهشی در وب سایت شرکت اعالم و 

ایده ها و پیشنهادات دریافت شود. 
ــت که در حال حاضر از طریق  الزم به ذکر اس
ــترک گروه مپنا و دانشگاه  مؤسسه ی پژوهشی مش
ــه ی مپفن( ارتباط مؤثر با دانشگاه ها  تهران )مؤسس
ــاتید فعال در حوزه های مرتبط با فعالیت های  و اس
ــروژه در  ــت و چندین پ ــده اس ــرکت برقرار ش ش
ــد. همچنین  ــف می باش ــرا و یا تعری ــه ی اج مرحل
تعامالت ویژه ای با دیگر مجامع علمی و دانشگاهی 

نظیر دانشگاه های فنی اراک و شیراز وجود دارد.

صنعت هوشمند: لطفًا از محصوالتی که پس از 
طی فرآیند تحقیق و توسـعه، در مکو یا سایر 
شرکت های همکار به مرحله ی تولید و ارایه به 

بازار رسیده اند برای ما بگویید. 
ــه پس از طی مراحل  رفـان: یکی از محصوالتی ک
ــپس وارد  ــازی صنعتی و س تحقیقاتی وارد نمونه س
ــت  ــده اس ــازی و تولید انبوه ش مرحله ی تجاری س
ــکان  ــول ام ــن محص ــت. ای MAPCLOCK اس
ــای یک یا چند  ــنکرون کردن مجموعه المان ه س
پلنت را با ساعت بین المللی دارد. همچنین می توان 
ــی سیکل  ــیموالتور آموزش به محصوالتی مانند س
ترکیبی، تابلوی سنکرون مرکزی، شبیه ساز ژنراتور 

متولیان صنعت کشور نباید توانمندی های...
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و شبکه ی قدرت، تابلو کنترل محلی ترموکوپل های 
توربین گاز و بزرگ ترین محصول شرکت مکو یعنی 

MAPCS اشاره نمود. 
همچنین در راستای توسعه ی سبد محصوالت 
ــازی به نام بشل به  ــرکت، یک تشکیالت تابلوس ش
ــاخت تابلوهای فیکس  ــده که س مجموعه اضافه ش
کنترل و توزیع LV و MV را در دستور کار دارد. 
ــن  ــویی ای ــوییچگیرهای Low Voltage کش س
ــذ گواهینامه های تایید  ــرکت اخیراً موفق به اخ ش
ــتانداردهای بین المللی گردیده و اهداف  کیفیت اس

مرتفع تری را پیش رو دارد.

صنعـت هوشـمند: بـا عنایـت بـه اهمیـت 
MAPCS لطفـًا تاریخچه ی فرآیند تحقیق و 

توسعه ی این محصول را تشریح فرمایید.
ــاخت برق و کنترل  ــرکت مهندسی و س رفان: ش
ــرکت مپنا در  ــازوی اجرایی ش ــوان ب ــا، به عن مپن
ــزات و ادوات نیروگاهی و  ــرل تجهی ــاخه ی کنت ش
ــال های 1388  ــیمی از س صنایع نفت،گاز و پتروش
ــتم  برنامه ای را برای ورود به حوزه ی طراحی سیس
ــه به حجم  ــت که با توج ــده داش کنترل توزیع ش
ــی آن زمان در حوزه ی نیروگاهی،  پروژه های اجرای
ــد. اما  ــرعت کمی پیگیری ش پروژه ی مذکور با س
ــه اوج گیری تحریم های  ــال 1390 با توجه ب در س
ــای تکنولوژی صنایع  ــی خصوصاً در حوزه ه تحمیل
ــی و با عنایت به تمایل مپنا به منظور ورود  زیربنای
به عرصه ی ارایه ی سیستم کنترل فرآیند پلنت های 
 MAPCS بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی، پروژه ی
با تدوین یک نقشه ی راه تخصصی سرعت بیشتری 

به خود گرفت.
ــی که  ــای حرارت ــرل نیروگاه ه ــتم کنت سیس
ــال ها در  ــیار گرانبهایی را طی س ــه ی بس ما تجرب
ــب نموده ایم از ساختار پیچیده ای  خصوص آن کس
ــه ای از کاربرد  ــت و در اصل مجموع ــوردار اس برخ
ــیون  ــیون کارخانه و اتوماس ــتم های اتوماس سیس
ــد لذا بکارگیری این تجربه، شرکت  فرآیند می باش
ــا را بر آن  ــاخت برق و کنترل مپن ــی و س مهندس
 MAPCS ــتم ترکیبی و توانمند  داشت که سیس
 MAPNA Automation & Process(
ــتم  ــه معنای سیس ــه ب Control System(  ک
ــد را در  ــرل فرآیند مپنا می باش ــیون و کنت اتوماس
ــتیابی  ــرار داده و برای دس ــه ی کاری خود ق برنام
ــی را تبیین نماید.  ــه ی راه مدون به این هدف نقش
ــرل توزیع  ــتم کنت محصول MAPCS یک سیس
شده بر مبنای آخرین تکنولوژی کنترل می باشد که 
ــوم  عالوه بر دارا بودن پردازنده ها و کارت های مرس
ــتم های کنترل، ماژول های ارتباطی شبکه ی  سیس
ــت  ــزات ارتباط با فیلد را نیز در برگرفته اس تجهی
ــدرت آن امکانات پیکربندی  و در نرم افزارهای پرق
ــخت افزارهای  ــت داده و کنترل از تمام س و دریاف
کنترلرهای مرسوم و شبکه ی فیلدباس پیاده سازی 

شده است.
در سال 1391 به منظور تسریع در روند تولید 
ــه و ورود به بازار،  ــات اولی محصول و انجام آزمایش
شریک تجاری در حوزه ی انتقال تکنولوژی و دانش 
ــروژه MAPCS اضافه  ــتم کنترل به پ فنی سیس
ــاله ی آن شرکت  گردید تا با کمک تجربه ی چند س

سرعت ورود به بازار افزایش یابد.
ــری  ــال 1392 اولین س ــو در س ــرکت مک ش
ــتم کنترل معرفی  ــوالت را در حوزه ی سیس محص
ــه موازات  ــانید و ب ــه تولید صنعتی رس ــوده و ب نم
ــازی در پلنت های ابعاد  ــت و پیاده س نیز جهت تس
ــرف  ــامانه را روی نیروگاه نجف اش ــن س بزرگ ای
ــازی نمود و در انتهای سال 1392 این  یکپارچه س
محصول که در تمام الیه های طراحی تا پیاده سازی 
ــت به  ــتم ملی و ایرانی بوده اس و اجرایی یک سیس
ــال یافت و پس از مدت 6 ماه از  نیروگاه نجف انتق
ــروع نصب نیروگاه یاد شده با موفقیت در تیرماه  ش
1393 با شبکه ی برق کشور عراق سنکرون گردید.

ــتم  ــم طراحی سیس ــز تی ــر نی ــال حاض در ح
ــرل فرآیند مپنا در حال  ــیون صنعتی و کنت اتوماس
رفع نواقص و به روز رسانی سیستم در تمام سطوح 
ــتم  ــزات فیلد، کنترلرها و نرم افزارهای سیس تجهی
ــخت افزارها  ــودن برخی نرم افزارها و س و اضافه نم
ــند و کلیه تالش خود را بر روی بروزرسانی  می باش
ــب با آخرین تکنولوژی ها و پروتکل های  آن متناس
روز دنیا و مورد نیاز صنایع کشور و منطقه معطوف 

نموده اند.

صنعت هوشمند: سـامانه ی MAPCS در چه 
پروژه هایی بـه کار گرفته شـده و برنامه های 

آتی برای بکارگیری این محصول چیست؟
ــوزه ی پلنت های  ــن گام ورود به ح رفـان: در اولی
بزرگ، MAPCS در پروژه ی برون مرزی نیروگاه 
 MAPCS .ــرف به کار گرفته شده است نجف اش
ــتم کنترل توزیع شده )DCS( مدرن و  یک سیس
ــتم می باشد  بر پایه ی تکنولوژی فیلد کنترل سیس
ــس در پلنت های  ــه هدف اصلی آن کنترل پروس ک
بزرگ صنایع زیر بنایی کشور خصوصاً صنایع دارای 
ــیمی  ــده در نفت و گاز و پتروش ــای پیچی فرآینده
ــد. ما ورود به بازارهای رقابتی در پلنت های  می باش
ذکر شده و ادامه ی حضور در حوزه ی نیروگاه گازی 
ــیکل  ــتره ی ورود در حوزه ی نیروگاه های س و گس
ترکیبی و بخار را برای این سامانه ترسیم کرده ایم. 
ــتم در حال  ــوان دومین پلنت بزرگ این سیس بعن
یکپارچه سازی در نیروگاه سیکل ترکیبی پرند است 
که در سال آینده سنکرون خواهد شد که به دنبال 
ــیکل ترکیبی  ــایر نیروگاه های گازی و س آن در س

بکار گرفته خواهد شد. 
ــنهاد فنی با  ــش نفت و گاز چندین پیش در بخ
ــه امیدوارم  ــده ک ــتفاده از این محصول تهیه ش اس
بتوانیم به زودی به این بازار بزرگ ورود پیدا کنیم.

در بخش ریلی اولین ریفرنس، پروژه ی مونوریل 
قم است که در حال اجراست. همچنین با استفاده 
ــتم   ــال طراحی چند سیس ــول در ح ــن محص از ای
اسکادا و مانیتورینگ حساس کشور نظیر پروژه های 

راه آهن شهری و میترینگ نفت می باشیم.
ــی بازار هدف در  ــول MAPCS با بررس محص
ــه خصوصاً صنایع  ــر بنایی ایران و منطق صنایع زی
ــیمی سیاست گذاری و پایه ریزی  نفت،گاز و پتروش
ــت و هدف آن رفع  نیاز کشور و رقابت  گردیده اس
ــته  ــتم کنترل این دس در منطقه برای تأمین سیس
ــم اندازی فراتر از مرزهای  ــد و چش پلنت ها می باش
ــای بین المللی و  ــرای ورود مپنا به عرصه ه ایران ب
ــه ی خدمات و محصول فناورانه را مد نظر دارد  ارای
ــد در گام اول نیز سیستم  ــاره ش و همانگونه که اش
ــا در یک پروژه ی  ــیون و کنترل فرآیند مپن اتوماس
ــب و راه اندازی گردیده  ــارج از مرزهای ایران نص خ

است.

صنعـت هوشـمند: آیـا شـرکت مکـو بعد از 
محصـوالت  دیگـر  توسـعه ی   MAPCS

اتوماسیون صنعتی را در برنامه دارد؟
ــلماً در تولید محصول MAPCS عالوه  رفان: مس
ــیونی نیز مد نظر  بر صنایع فرآیندی، صنایع اتوماس
ــت همانگونه که از نام MAPCS به  قرار گرفته اس
 MAPNA Automation & Process شرح
ــتم  ــر می آید هدف از سیس Control System ب
ــت یابی به محصول کنترل  MAPCS پس از دس
ــرد مطلوب، اضافه نمودن  ــد با کیفیت و کارب فرآین
ــبد کامل  ــات الزم جهت اخذ و تکمیل س خصوصی
ــیون صنعتی  ــد و محصوالت اتوماس ــرل فرآین کنت
ــلما با برآورد بازار و نیازهای کشور  ــد و مس می باش
ــود دانش پایه  ــع و با توجه به وج ــه ی صنای در هم
ــتم  ــوص طراحی سیس ــو در خص ــرکت مک در ش
ــیون برای صنایع مختلف از قبیل  کنترل و اتوماس
ــن و...  ــیمان ، ذوب آه ــع س ــازی، صنای خودروس

برنامه ریزی و اقدام خواهیم نمود.

صنعت هوشـمند: در اسـتراتژی شرکت مکو 
تعامل با شـرکت های اتوماسـیونی همکار در 
رابطـه با اجرای پـروژه و تولیـد محصول چه 

جایگاهی دارد؟
 MAPCS رفـان: جهت کسب دانش و تکنولوژی
ــش موجود در  ــتفاده از دان ــدای امر هدف اس از ابت
ــتراک گذاری دانش  ــور و قابل کسب از راه اش کش
ــت. این  ــوده اس ــر داخلی ب ــرکت های دیگ ــا ش ب
ــرکت های داخلی و  ــه تعامل با ش ــرد منجر ب رویک
ــا آن جا که  ــن زمینه گردید ت ــی فعال در ای خارج
ــد. با توجه  ــدادی از آن ها انجام ش ــی با تع مذاکرات
ــرکت های اروپایی امکان مشارکت  به تحریم ها، ش
ــارکت  ــرایط مش ــتند و با توجه به ش کم تری داش
ــرکت های  ــتقر با یکی از ش دانش و تکنولوژی مس

متولیان صنعت کشور نباید توانمندی های...
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ــد و به آرامی چندین  داخلی مراودات جدی آغاز ش
ــر نیز جهت تکمیل  ــرکت داخلی و خارجی دیگ ش
ــریک تجاری انتخاب  ــبد محصوالت به عنوان ش س
ــتم کنترل  ــر در سیس ــال حاض ــد و در ح گردیدن
MAPCS شرکای متعددی در داخل کشور وجود 
ــرعت گسترش این سیستم  دارند که در افزایش س
ــتانداردهای جدید شرکت مکو را  و انطباق ان با اس

همراهی می نمایند. 

صنعت هوشـمند: اعتقاد مدیریت شـرکت به 
حمایت از تولید داخل و اجرایی شـدن قانون 
حداکثـر اسـتفاده از تـوان داخل تـا چه حد 

است؟
ــاره به اندیشه و فلسفه ی ایجاد شرکت  رفان: با اش
ــاخت داخل یکی از  مکو در خصوص خودکفایی، س
اهداف اساسی این مجموعه است و این مهم به جد 
ــرکت پیگیری می شود.  در مراودات تجاری این ش
ــا معتقدیم باید  ــون حداکثر نیز م ــوص قان در خص
ــروط  ــرا در آید، ولیکن مش ــه بهترین نحو به اج ب
ــف جایگاه  ــق توانمندی ها و تعری ــی دقی به ارزیاب
ــتقرار واقعی  ــب با عملکرد و اس ــرکت ها متناس ش
ــد. چرا که  ــل در آن ها می باش ــاخت داخ مراتب س
ــش این قانون  ــی موارد تصمیماتی در پوش در برخ
ولی مغایر با اصول قانون حداکثر اتخاذ شده است. 
ــای مرتبط به خود  ــرکت مکو در کلیه ی خریده ش
اصول این قانون را حتی جدی تر از متولیان آن مد 

نظر قرار داده و می دهد.

صنعت هوشـمند: به طور کلی محیط پیرامون 
کسب و کار را تا چه حد برای گسترش فعالیت 

بخش خصوصی مناسب می دانید؟
ــا  ــی تنه ــیون صنعت ــوزه ی اتوماس رفـان: در ح
شرکت های خصوصی فعالیت می کنند و این بیانگر 
ــتر مهیا است. ولیکن شرکت های  این است که بس
خصوصی باید نگرش خود را از کسب سود مقطعی 
ــزی کنند. هر جا  ــر داده و بلندمدت برنامه ری تغیی
ــرای ارایه ی  ــب و مطمئنی ب ــاخت مناس که زیرس
ــه موفقیت های  ــد ب ــود می توان ــات ایجاد ش خدم
خوبی منتهی گردد. کما این که می توان نمونه های 
ــرکت های انجمن نام برد.  ــیاری در مجموعه ش بس
ــود دارد که به نوعی  ــکالت و موانعی وج البته مش
ــد و نمی توان  زاییده ی فرهنگ های بد رایج می باش
ــبت داد. لذا  ــاختار حاکم نس ــا را به اراده و س آن ه
ــز توصیه می کنیم تا نوع  ــه تمامی همکارانمان نی ب
ــنتی و فردمحوری خارج کنند تا  مدیریت ها را از س
سرمایه گذاری های سازمانی پس از آن ها نیز جاری 

و ساری باقی بمانند.

صنعت هوشـمند: انگیزه ی شما از عضویت در 
انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی 
چه بوده اسـت؟ چه انتظاراتـی از این انجمن 

دارید؟ ایـن انتظارات تا چه 
حد برآورده شده است؟

ــاً یکی از وظایف  رفان: طبیعت
ــت یکنواخت  ــازمان ها حرک س
ــتای رسته ی  و هدفدار در راس
ــد که این  ــان می باش شغلییش
مهم، مبنای ایجاد اصناف است. 
آثار تشکل های  ابتدایی ترین  از 
ــدن آمار و  ــود آم ــی بوج صنف
گزارش های معتبر است و پس 
از آن شناسایی منافع و اهداف 
و زیان های مشترک می باشد تا 
ــجم پیگیری و  ــکلی منس به ش
محقق شوند. مکو نیز بر حسب 

وظیفه ای عمومی در انجمن صنفی خود عضو است 
ــن می کند. حداقل  ــتی را تأمی و اطالعات درخواس
ــن و طبقه بندی اطالعات  ــار ما از انجمن تدوی انتظ
ــات  ــز ارایه ی آمار و گزارش ــرکت های عضو و نی ش
ــیون و  ــت که در حوزه ی اتوماس از فعالیت هایی اس
ــود. اما این موارد هیچ  ــازی انجام می ش یکپارچه س

کدام تا کنون برآورده نشده است.

صنعت هوشمند: چه پیشنهادی برای عملکرد 
بهتر انجمن دارید؟

ــر در انجمن  ــرد بهت ــاد عملک ــرای ایج رفـان:  ب
راهکارهای متفاوتی متصور است از جمله باید موارد 
ــده در حوزه ی اطالعات و آمار تدوین گردد.  یاد ش
ــرکت ها در قالب صنف  ــای ش ــپس نیازمندی ه س
جمع آوری و راهکارهای حل آن ها مورد هدف قرار 
گیرد. در نگاهی دیگر باید آرمان های مشترک برای 
ــود و منافعی گروهی از این موضوع  اعضا تصویر ش
ــتمایه ی فعالیت های مشترک  حاصل گردد که دس
ــد نه محلی برای پرسش و پاسخ و  و هم افزایی باش
امور تشریفاتی. همچنین بحث ریفرنس قرار گرفتن 
ــن در عملیات ارزیابی یا امتیازدهی مورد نظر  انجم
دولت و سازمان های مرتبط می تواند عاملی مؤثر و 

مفید برای جذب و هدایت شرکت ها باشد.

صنعـت هوشـمند: آیا صنعـت هوشـمند را 
مطالعـه می فرماییـد؟ نظرتـان در مـورد این 
نشـریه چیست؟ چه پیشـنهاداتی برای بهتر 

شدن آن دارید؟
رفـان:  بله صنعت هوشمند را مطالعه می کنم. این 
ــت آویزهای ما برای حمایت مالی  مجله یکی از دس
ــال های خیلی قبل مجله  ــت و از س انجمن بوده اس
ــن محتوای  ــرای مطالعه. ولیک ــورد عالقه بنده ب م
مجله در مقایسه با سال های گذشته ارتقا نداشته یا 
به عبارتی جذابیت سال های قبل را ندارد. البته این 
نه به معنای عملکرد بد تدوین مجله بلکه حاکی از 
عدم رشد محتوای آن همگام با مسایل و عادات روز 
ــته  ــت. باید توجه داش مخاطب امروزی آن بوده اس

ــیم که منابع اطالعاتی امروزه بسیار گسترده تر  باش
شده و مجله ی ما نیز باید با این گستردگی تطبیق 
ــانه های بین المللی، هم  ــا رس ــو ب پیدا کند و همس
ــار و  ــوای غنی تری جذب کند و هم نوع انتش محت
ــد. در حوزه ی  ــته باش ــی فراگیرتری داش دسترس
محتوا، ابتدا آمار و دسته بندی مخاطبین باید انجام 
شود و به نسبت آن ها نوع مقاالت و مباحث انتخاب 
گردد و در مقوله ی انتشار تعمیم صورت های دیگر 
ــخ دیجیتال و دسترسی روی وب  ــار مانند نس انتش

مد نظر قرارگیرد.

صنعت هوشـمند: اگر انتقاد یا نظری در مورد 
عملکرد سـازمان ها و نهادهایی که به صورت 
مسـتقیم و غیر مستقیم با ایشـان در ارتباط 

هستید یا کارفرمایان عمده دارید بفرمایید.
ــاید بهتر باشد از  ــال جدید ش رفان: در ابتدای س
ــور،  انتقاد پرهیز کنیم. تنها از متولیان صنعت کش
ــه تأمین کاالی  ــژه در نفت و گاز و آنجایی ک به وی
ــت گذاری و تصمیم گیری  ــاز صنایع سیاس مورد نی
ــرد جدید و  ــا با رویک ــا می کنیم ت ــود، تقاض می ش
ــال را  ــه تولیدکنندگان داخلی س ــبت ب مثبت نس
ــرکت ها و متخصصان  آغاز کنند و توانمندی های ش
ــات، اختراعات و  ــد. ابداع ــده نگیرن ــی را نادی ایران
ــرمایه گذاری ها در حوزه ی صنعت فقط و فقط با  س
ــود دهی ادامه حیات می دهند و  میزان فروش یا س
ــدی دیرینه با نگاه متولیان صنعت  این فروش پیون
ــل دارد لذا تغییر  ــاخت داخ در مورد حمایت از س
ــی ملی در  ــازی نگرش ــای فعلی و جاری س رویه ه
ــطوح مورد درخواست ما می باشد. پرهیز  کلیه ی س
ــتانداردهای غیرضروری  ــخصات و اس از تعریف مش

می تواند گام آغازین این مهم باشد.

متولیان صنعت کشور نباید توانمندی های...
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ــت که یک مهندس فرآیند بتواند با  نباید توقع داش
موفقیت، کار مهندس کنترل را انجام دهد.

ــیمیایي در حال  ــال: یک تولید کننده ی ش  مث
ــودترین محصول خود با بهترین کیفیت  تولید پرس
ــي فرآیند،  ــود. یکي از مدیران با تخصص مهندس ب
ــیرهاي کنترلي  ــید که یکي از ش به این نتیجه رس
ــود. بنابراین دستور  ــته مي ش بیش از حد باز و بس
ــته  ــیر در موقعیت میانگینش ثابت نگه داش داد ش
ــود. او امیدوار بود با این کار ماهانه 200 تا 500  ش
ــرف برق و  ــرای مثال در مص ــي )ب دالر صرفه جوی
استهالک شیر( حاصل شود. وقتي مهندس کنترل 
ــد که  ــان داد، به او گفته ش به این کار واکنش نش
ــان مي دهد و با وجود اعتراض  حساسیت بي جا نش
ــد. پس از مدت کوتاهي کیفیت  او تغییر اعمال ش
محصول شدیداً افت کرد به طوري که اغلب،  تغییر 
ــت. طي یک ماه  ــرآن اثر مي گذاش ــاي محیط ب دم
ــي درآمد که این محصول که زماني  وضع به صورت
پرسودترین بود، روزانه ده هزار دالر به کارخانه ضرر 
ــده را یادآور  مي زد. مهندس کنترل، تغییر انجام ش
ــاده ترین و بي خطرترین  ــده و درخواست کرد س ش
ــود از این قرار که وضعیت  آزمایش ممکن انجام ش
ــان فرآیند این  ــیر به حالت قبل برگردد. مهندس ش
ــل که میانگین دما و  ــر را رد کردند، به این دلی نظ
ــد این متغیرها مدام  ــار ثابت مانده بود )هر چن فش
ــان بودند(. درخواست آزمایش رد شد و به  در نوس
ــرل ندارد.  ــکل ربطي به کنت ــد این مش او گفته ش
ــات دو هفته یک  همچنین مهندس کنترل از جلس

ــأله کنار گذاشته شد. مشکل  بار مربوط به این مس
ــش بازاریابي  ــرانجام بخ ــش ماه ادامه یافت و س ش
ــول گرفت. در  ــه توقف فروش این محص تصمیم ب
این هنگام مهندس کنترل مستقیماً به سراغ مدیر 
کارخانه رفت و مسأله را با وي مطرح کرد. آزمایش 
ــکل بالفاصله برطرف  ــنهادي انجام شد و مش پیش
ــان فرآیند حتي با داشتن دکتراي  گردید. مهندس

تخصصي، لزوماً مهندس کنترل نیستند.

2. متخصص رایانه، متخصص کنترل نیست
ــت. یک مهندس کنترل  ــتباه رایج اس این یک اش
ــکن را  ــیر فشارش مي تواند جریان عبوري از یک ش
ــرل واقعي براي  ــک مهندس کنت ــبه کند. ی محاس
ــیر یک طرفه اي  ــم حلقه ی جریان بر روي ش تنظی
که برعکس نصب شده است، یک هفته وقت صرف 
ــغل  ــما یک متخصص رایانه در ش نمي کند. اگر ش
مهندس کنترل هستید، به این رشته جالب خوش 
ــروع کنید  ــاً یادگیري کنترل را ش ــد اما لطف آمدی
ــودمند و ضروري  ــیار س و بدانید این یادگیري بس

خواهد بود.

3. فیزیک، حاکم است
ــد. یک  ــریع تر از فرآیند باش ــرل نمي تواند س کنت
ــرار داده و به  ــتي ق ــه را در حالت کنترل دس حلق
ــد. اگر فرآیند تا  ــیر یک تغییر پله اي اعمال کنی ش
دو دقیقه تغییري نشان نمي دهد و سپس طي سي 
ــد، در  ثانیه به آرامي باال مي رود تا به پایداري برس

نکاتي که باید درباره ی 
مهندسي کنترل بدانید ان

رد
گـ

بر

مهندس مجید دریادل

ــغلي براي  ــاه کد ش ــش از پنج ــکا بی ــت آمری دول
ــا براي  ــت ام ــرده اس ــف ک ــان IT تعری متخصص
ــده  ــي کنترل حتي یک کد هم تعریف نش مهندس
ــند آیا مهندس کنترل همان  است. بعضي مي پرس
ــاید همان  ــت؟ یا ش ــیمي یا فرآیند اس مهندس ش

مهندس برق و ابزاردقیق است!
ــی و  ــنده این مقاله با اتکا به تجربه ی س نویس
چند ساله ی خود در حوزه ی مهندسی کنترل، چند 
نکته را که دیگران باید در مورد این تخصص بدانند 

مطرح کرده است.

1. مهندس فرآیند درگیر مسایل حالت 
پایدار است و مهندس کنترل به عملیات 

بی درنگ می اندیشد
ــع و هدف را تعیین  ــان فرآیند مقادیر مرج مهندس
ــک فرآیند از افزودن 20.000 گالن  مي کنند، در ی
ماده ی شیمیایي به 85 تن خاک اره در یک دماي 
مشخص و زمان معین، خمیري با ویژگي هاي قابل 
ــود. اما مهندسان کنترل به  پیش بیني حاصل مي ش
ــا تابع تبدیل،  ــیمي اهمیت نمي دهند. کنترل ب ش
ــخ و اجزاي مؤثر بر واکنش سروکار دارد:  زمان پاس
ــد، فرآیند چه مقدار و  ــیر تغییر وضعیت ده اگر ش
ــرعتي تغییر خواهد کرد؟ اگر یک ماده ی  با چه س
ــاالً حداقل یک  ــر به کار رود، احتم ــیمیایي دیگ ش
ــرد و حلقه ی کنترلي  ــخ تغییر خواهد ک زمان پاس

باید دوباره تنظیم شود.
ــت،  ــي کنترل نیس ــي فرآیند مهندس مهندس

واژه هاي کلیدي: مهندسی کنترل، مهندسی 
فرآیند، ابزار دقیق، حلقه کنترل
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ــن حلقه ی کنترلي براي  این صورت نمي توان از ای
ــریع تر از دو دقیقه استفاده  ــاش هاي س دفع اغتش
ــان نمونه برداري،  ــتن زم کرد. افزودن بهره و کاس
ــرعت نخواهد داد. وقتي پاسخ  ــخ فرآیند را س پاس
ــود.  ــت، حلقه باید از نو طراحي ش فرآیند کند اس
جاي حسگرها را تغییر دهید، حسگرهایي با پاسخ 
ــد، از کنترل کننده هاي  ــه کار بگیری ــریع تر را ب س
پیش خور استفاده کنید و روابط دیگري در فرآیند 
ــد. این جوهر یک  ــد و در کنترل به کار بندی بیابی
ــت و در چنین موقعیتي  مهندس کنترل خوب اس
ــت مانند  افراد فرآیندي یا رایانه ای نخواهند توانس

یک مهندس کنترل عمل کنند.

4. متخصص کنترل چیزهایي مي داند که 
در دانشگاه آموزش داده نمي شوند

راهبرد کنترل خوب، برتر از ابزاردقیق گران قیمت 
ــت  ــت. این واقعیت، مثالي دیگر از موقعیتي اس اس
ــیار  که یک متخصص کنترل باتجربه، می تواند بس
ــد. یک مسأله ی کنترل دما یا غلظت را  اثرگذار باش
ــگر چهل و پنج هزار  در نظر بگیرید. نصب یک حس
دالري بر روي جریان ورودي براي هدایت مستقیم 
ــیر جریان خروجي، کاري متعارف از نظر بیشتر  ش
ــتباهي  ــي و در عین حال اش ــرکت هاي مهندس ش
ــي نیازمند باز  ــن حلقه ی کنترل ــت. چنی بزرگ اس
تنظیم هاي مکرر در سال هاي آینده، بدون رسیدن 
ــت. اما چرا؟ متغیر فرآیند ممکن است  به نتیجه اس

به هریک از دالیل زیر انحراف پیدا کند:
• تغییر دماي جریان ورودي؛
• تغییر فشار جریان ورودي؛

ــت باعث تغییر  • تغییر نرخ تولید که ممکن اس
پله اي در جریان شود.

ــا نیازمند تنظیم  ــه منبع خط هر یک از این س
جداگانه است. حال به جاي آن حسگر گران قیمت، 
ــگر ساده ششصد دالري نصب کنید و یک  یک حس
حسگر فشار تفاضلي به خط جریان خروجي اضافه 
کنید. سامانه از حالت قبل بسیار بهتر عمل خواهد 
ــد کنترل چنین نکته اي را  کرد. یک متخصص ارش

مي داند.

5. انتخاب سامانه ی کنترل فرآیند تابع 
هزینه ی کلي نصب است

ــت با مجموع  هزینه ی کلي نصبTIC( 1( برابر اس
قیمت خرید، برنامه نویسي، آموزش، قطعات یدکي 
ــال آینده.  ــداري در ده تا پانزده س ــر و نگه و تعمی
ــن این موارد  ــوالً کم اهمیت تری قیمت خرید معم
است. افزایش تعداد قراردادهاي نگهداري، آموزش 
ــاند که  ــا را به این نکته مي رس ــن قطعات م و تأمی
باید از تنوع سامانه های کنترلي کارخانه کاست. در 
ــامانه ها از یک نوع باشند،  صورتي که همه ی این س

این هزینه ها به حداقل مي رسد.
ــامانه منجر  ــوع کمتر در س ــتن تن نتیجه: داش
ــي از محدودترین منابع  ــر از یک ــه بهره وري باالت ب
ــود. امروزه همه ی  یعني گروه کنترل فرآیند، مي ش
سامانه های مطرح مي توانند به خوبي کنترل فرآیند 
ــتگي احساسي  را به عهده گیرند. پس به جاي وابس

1. Total Installed Cost

ــي، صرفه جویي در  ــامانه ی کنترل قدیم به یک س
هزینه ها را در اولویت قرار دهید.

6. انتخاب سامانه ی کنترل فرآیند باید با 
نظر متخصص کنترل باشد

ــامانه ی  ــت که انتخاب س ــور خالصه باید گف به ط
ــر از آن  ــر و تخصصي ت ــد پیچیده ت ــرل فرآین کنت
ــود. در نتیجه  ــت که فقط به مدیران سپرده ش اس
ــامانه  ــر تخصص کنترلي الزم را براي انتخاب س اگ
ندارید، براي آن هزینه کنید. شرکت هاي مهندسي 
ــه  ــامانه ها را مقایس ــما س کنترل مي توانند براي ش
کرده و تجزیه و تحلیل کنند. این هزینه در مقایسه 

با هزینه ی کلي نصب، قابل اغماض است.

7. چگونه کارایي سامانه را بسنجیم؟
ــه کنید. درصد  ــاي ماهانه ی تولید توج به هزینه ه
ــودکار، انتگرال انحراف معیار  حلقه هاي کنترلي خ
متغیرها و ... چیزهایي هستند که در بسیاري موارد 
ــه نیاز به بهبود دارد، کمک  به پیدا کردن جایي ک
ــت. اگر  ــا واقعیت پیچیده تر از اینهاس مي کنند. ام
بتوانید هزینه هاي تولید را به درستي تفسیر کنید، 
ــت که آیا سامانه ی کنترل خوب کار  خواهید دانس
ــد یا نه. اگر هزینه افزایش پیدا کرد به دنبال  مي کن
ــاید یک کنترل کننده دچار  ــه ی آن بروید، ش ریش

مشکل شده باشد.

    مبنع:
www.controlengineering.com

نکاتي که باید درباره ی مهندسي...
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ــران، اوقات  ــان در کار برای دیگ ــی از مهندس برخ
تلخی می کنند و نیاز دارند تا خودشان رییس خود 
ــده  که قبل از  ــا مطالبی ارایه ش ــند. در این ج باش
ــت کشیدن از کار برای دیگران و ادامه ی آن به  دس

تنهایی، نیاز به دانستن آن ها است.
ــخصی متعلق به خودتان،  راه اندازی شرکت ش
ــتناک، هیجان انگیز  می تواند به طور همزمان وحش
ــات در تعجب این  ــد. گاهی اوق و رهایی بخش باش
ــغل مهندسی راحت را  خواهید بود که چرا یک ش
ــود را با نگرانی در مورد  ــرک کردید تا روزهای خ ت
پرداخت حقوق و دستمزد، امور مربوط به فروش و 

مخارج کلی بگذرانید.

جوانب مثبت و منفی شروع یک کسب و 
کار

ــما به  ــت؛ ش ــتقالل فردی اس بارزترین جاذبه، اس
ــر تمام  ــارت دیگ ــوید. به عب ــل می ش ــت نای ریاس
ــارها بر روی شماست و  ــؤولیت ها با شما و فش مس

ــت هیچ کس باالتر از شما در زنجیره ی  ممکن اس
ــد و به طور محض،  ــتقیم صدور دستورات نباش مس
ــت کارکنان و آینده ی شرکت  ــما مسؤول معیش ش
خود هستید. همچنین، این یک فرصت بزرگ برای 
کسب درآمدی بسیار بیشتر از زمانی است که شما 
ــی از یک سازمان هستید.  مدیر یا کارشناس بخش
ــما کسی هستید که  ــت که ش این بدین خاطر اس
خطر ورشکستگی را می پذیرید. بسیاری از مشاغل 
ــت می خورند، اما شما  ــال شکس در عرض چند س
ــم انداز مخاطرات کاری خود، قادر  ــیم چش با ترس
ــس برای آن آماده  ــود خود را بازیابید. پ خواهید ب
باشید و اطمینان حاصل کنید که خانواده ی شما با 

چنین شرایطی مشکلی ندارند.

آن چه در ابتدا باید بدانید
ــه انجام چه  ــد بفهمید که تصمیم ب ــما نیاز داری ش
ــما را جذب کند.  ــتری های ش کاری بگیرید تا مش
ــد بازاریابی  ــهامدار و مدیر ارش ــوئینی1 س جف س
ــد:  می گوی  East West Mnufacturing
ــنهادی خود را تعیین کنید و مطمئن  »قیمت پیش
باشید بازار از آن استقبال خواهد کرد و بهای آن را 

خواهد پرداخت.«
ــرایط کسب و کارتان  ــت از ابتدا به ش الزم اس
ــب و  ــعه ی کس ــید. اندی ریس2 مدیر توس بیندیش
ــه  کار در East West Mnufacturing توصی
ــته ــب و کار بزرگ داش ــد: »یک طرح کس می کن

1. Jef Sweeny
2. Andy Reese

باشید و با خودتان دقیق و صادق باشید، و مطمئن 
ــما باید در  ــرمایه ی الزم را دارید. ش ــوید که س ش
ــید.« از  ــورد امور مالی بیندیش ــه ی اول در م درج
ــت که بدانید مشتریان شما  همان ابتدا ضروری اس
ــتند. داشتن یک پیش زمینه ی  متعلق به کجا هس
ــی و تجربه ی مرتبط با آن،  معتبر، درجه ی مهندس
ــان می دهد و به شما کمک ــما را نش صالحیت ش

ــود ایجاد  ــتریان خ ــد تا بتوانید در بین مش می کن
اعتماد نمایید.«

ــاوره در راه های غلبه  تاد رواد3 با کنکاش و مش
ــوص چنین توضیح  ــای تجاری در این خص بر رقب
می دهد: »حوزه های بسیاری هستند که شما هرگز 
ــی خود، آن ها را  در طول دوران تحصیالت مهندس
تجربه نکرده اید و برای تضمین موفقیت خود، باید 
ــما نیازمند  ــب مهارت بپردازید. ش در آن ها به کس
ــتید: عملکردها، فروش و  تمرکز روی سه چیز هس

امور مالی.«
ــوط به مدیریت  ــور از عملکردها، امور مرب منظ
ــازد تا  ــما را مجبور می س ــت و اغلب ش ــراد اس اف
ــید. شما  توانایی های اجتماعی خود را ارتقاء ببخش
ــام کارکنان  ــرای مدیریت تم ــان کافی ب هرگز زم
ــد می توانند در  ــت و کارکنان ب خود نخواهید داش
ــب و کار کوچک وقفه ایجاد کنند. موضوع  یک کس
ــما همواره در حال فروش خواهید  بعدی این که ش
ــروش کافی  ــت به ف ــچ گاه بدون زحم ــود و هی ب
ــید. در نهایت باید بدانید که امور مالی  نخواهید رس
موضوعی حیاتی و بسیار پراهمیت است چراکه این 

3. Todd Rhoad

راه اندازی شرکت مهندسی 

خودتان
واژه هاي کلیدي: شروع کسب و کار، 

کارآفرینی، اهمیت فروش، موفقیت
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ــرکت شماست  جریان ورودی و خروجی پول از ش
ــما اعم از پرداخت  که تمام فعالیت ها و اقدامات ش
ــعه ی  بازاریابی، توس ــان، عملکردها،  حقوق کارکن
ــت تأثیر قرار می دهد.  ــول و فروش آن را تح محص
ــک کارآفرین جدید، در  ــما به عنوان ی انگیزه ی ش
ــن به این نقش ها به طور قابل توجهی  حین پرداخت

به چالش کشیده می شود.« 
ــوئینی بر اهمیت استخدام بهترین تیمی که  س
ــد به کار گیرید، تأکید می کند: »غیرعادی  می توانی
ــتخدامی ما دوازده ماه طول  ــت که فرآیند اس نیس
ــری بهترین  ــف و بکارگی ــما امکان کش ــد. ش بکش
ــتعدادها را ندارید. این امر می تواند عاملی ضربه  اس
زننده باشد. ما در روزهای اول با سرعت و عجله ای 
ــتباهاتی  که برای راه اندازی امور داریم، مرتکب اش
ــویم. زمانی که در  ــتخدام نیرو می ش اثرگذار در اس
ــه همه ی  ــتید، همیش ــرفت و ترقی هس حال پیش
ــت،  امکانات را برای تصمیم گیری با فکر باز و درس
ــه وضوح برای  ــترس ندارید.« این نگرش ب در دس
ــال  ــت. در س ــوئینی ثمربخش بوده اس ریس و س
ــرکت آن ها تنها پنج کارمند در آمریکا و  2001 ش
ــت. در حال حاضر  یک کارمند در هنگ کنگ داش
ــا )مرکز ایالت  ــزی آتالنت ــر در اداره ی مرک 33 نف
ــر جهان  ــا در آمریکا( و 500 نفر در سراس جرجیان

در استخدام این شرکت هستند. 

بنای شرکت را بر موفقیت بگذارید
ــرمایه و برنامه  ــب، س ــما تیم مناس هنگامی که ش

دارید، کار واقعی شروع می شود:

کارآفریننان باید تفویض اختیار را بیاموزند
ــرای انجام  ــالش بی وقفه ب ــدن در دام ت  گرفتار ش
ــور صرفه جویی در  ــه ی امور به منظ یک تنه ی هم
ــما  ــا به این دلیل که فکر می کنید ش هزینه ها و ی
ــانی  ــتید، به آس ــرد برای آنجام آن هس ــن ف بهتری
امکان پذیر است. ریس معتقد است »شما نمی توانید 
ــد. قدرت  ــری انجام دهی ــا را یک نف ــه ی کاره هم
ــانی  ــض اختیار یک مهارت ضروری برای کس تفوی
ــب و کاری اشتغال دارند. درباره ی  است که به کس
ــید و از هرگونه مهارتی  نقاط ضعف خود صادق باش
ــتید به ویژه در امر فروش و  ــما دارای آن نیس که ش

امور مالی بهره ببرید. من مجبور به فراگیری بسیار 
سریع توسعه ی کسب و کار بودم. مثل یک مهندس 
ــا  واقعی، آن چه را که دیگران انجام می دادند، تماش

می کردم و از آن ها تقلید می نمودم.« 

هرگز اهمیت فروش را دست کم نگیرید
ــه باید انجام  ــد دارد: »اولین چیزی ک ــس تأکی ری
دهید، پیدا کردن مشتری است. همه را فرا بخوانید. 
ــما بر  کلماتی که بر دهان جاری می سازید تکیه  ش
می کنید اما شبکه ی کاری خود را گسترش دهید و 
به نمایشگاه های تجاری زیادی بروید. بطور محض 
ــت  ــکار ایجاد می کند این اس آن چه که تفاوتی آش
که می بینیم کارشناسان فروش با مشتریانی که ما 
ــتیم قباًل  ــوی خود داش ــعی بر جذب آن ها به س س
ــت  در حال معامله بوده اند.« گاهی اوقات ممکن اس
ــتری های اولیه یک معضل بیافرینند.  برخی از مش
سوئینی می گوید: »مطمئن شوید که می دانید شما 
چه مشتری هایی را نمی خواهید. بسیار شفاف اظهار 
ــه نمی کنید. بنابراین  ــه چه چیزی را ارای بدارید ک
ــما وقت خود را با افراد ناصحیح تلف نمی سازید،  ش
ــدی به آن چه که قصد ارایه ی  یا مهم تر از آن، تعه

آن را ندارید، نمی پذیرید.«

موفقیت طوالنی مدت به انگیزه ی تیم شما 
بستگی دارد

ــایت س ــذاران  بنیانگ )از  ــو4  بوگاینک ــور   ایگ
ــد  ــکو( معتق www.teamed.io در سانفرانسیس
ــبیه  ــیار ش بس ــته  ــای شایس ــت: »مهندس ه اس
ــأله ی  ــتند و انگیزه ی آن ها یک مس هنرمندان هس
ــوئینی و ریس معتقدند:  ــیار  پیچیده است.« س بس
ــامانه ی انگیزشی  ــما موفق به ایجاد یک س »اگر ش
ــرکت جدید خود شدید، مهندسان شما  مؤثر در ش
خوشحال، پربار و مؤثر خواهند بود. به عبارت دیگر 
ــزه در گروه کاری  ــاد صحیح انگی ــما در ایج اگر ش
ــت بخورید، ممکن است این امر منجر  خود، شکس
ــود. هنگامی که  ــما ش به اتالف تمام تالش های ش
شما یک تیم درستکار دارید، باید آن ها را به چالش 
بکشید و جهت کار بهتر تحریک کنید. ما این کار را 
ــرکت خود با فراهم کردن تنوع و آزادی عمل  در ش

4. Yegor Bugayenko

ــان خود، انجام دادیم. تنوع، مغز را با  برای مهندس
ــی دارد و آزادی عمل به اعضای گروه  ــاط نگه م نش
اجازه می دهد تا پروژه های خود را مدیریت کنند تا 

زمانی که در موعد مقرر تحویل داده شوند.« 
ــخصی متعلق به خودتان،  راه اندازی شرکت ش
ــتناک، هیجان انگیز  می تواند به طور همزمان وحش
ــات در تعجب این  ــد. گاهی اوق و رهایی بخش باش
ــغل مهندسی راحت را  خواهید بود که چرا یک ش
ــود را با نگرانی در مورد  ــرک کردید تا روزهای خ ت
پرداخت حقوق و دستمزد، امور مربوط به فروش و 

مخارج کلی بگذرانید.
ــما بسیار متعجب و شگفت زده در  در نتیجه ش

مورد هر چیزی خواهید بود.
 منبع:

www.engineerjobs.com
 

راه اندازی شرکت مهندسی خودتان
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توسعه ی سریع صنعت گاز همانند سایر بخش های 
ــر از فناوری های مهمی بوده که از  انرژی، تأثیرپذی
اواسط قرن بیستم مطرح شده است. فناوری تبدیل 
گاز به سوخت و مواد شیمیایی مایع به عنوان یکی 
ــای فرآوری گاز طبیعی، امروزه به منظور  از روش ه
ــکالت ناشی از انتقال و مصرف گاز طبیعی  حل مش
ــه به دلیل ایجاد ارزش  در جهان مطرح گردیده ک
ــت گازهای همراه و تبدیل  ــزوده ی باالتر و بازیاف اف
آن ها به محصوالت با کیفیت باال در راستای تأمین 
اهداف زیست محیطی، توجه بسیاری از کشورهای 
ــور بکارگیری و  ــه منظ ــع گازی را ب ــب مناب صاح

توسعه ی آن به خود جلب کرده است. 
ــر گاز طبیعي جهان  ــن دارنده ی ذخای ایران دومی
ــمار مي آید. یکي از گزینه هاي پیش رو براي  به ش
ــتفاده از ذخایر گاز طبیعي کشور و ایجاد ارزش  اس
ــب براي آن ها تبدیل گاز طبیعي به  افزوده ی مناس
ــت.  ــاي نفتي در یک فرآیند GTL  اس فرآورده ه
ــود که در  فناوري GTL به فرآیندي اطالق مي ش
ــي  ــوان گاز طبیعي را به فرآورده هاي با ارزش آن بت
ــایر فرآورده هاي  از جمله متانول، دي متیل اتر و س
ــفید( تبدیل  میان تقطیر )مانند گازوییل و نفت س
نمود. در این نوشتار عالوه بر بررسي فرآیند تبدیل 
ــع و همچنین  ــاي مای ــه فرآورده ه ــي ب گاز طبیع
 ،GTL ــي فرآیند ــرمایه اي و عملیات هزینه هاي س
ــن روش در ایران  ــراي ای ــي چگونگي اج به بررس

مي پردازیم.

GTL .8 و اهمیت آن
ــاره شد، فناوري تبدیل گاز طبیعي  همانطور که اش
ــع )GTL(، به فرآیندي اطالق  به فرآورده هاي مای
ــه  ــي را ب ــوان گاز طبیع ــه در آن بت ــردد ک مي گ
ــي از جمله متانول، دي متیل  فرآورده هاي با ارزش

اتر و سایر فرآورده هاي میان تقطیر )مانند گازوییل 
ــن فناوري هر چند  ــفید( تبدیل نمود. ای و نفت س
ــي در مقیاس  ــت دارد، ول ــال قدم ــش از 70 س بی
ــعه ی خویش قرار  تجاري، هنوز در ابتداي راه توس

دارد.
ــایی و  ــتین گام ها برای شناس ــی که نخس زمان
ــه فرآورده های مایع  ــل گاز ب ــف فرآیند تبدی تعری
ــته می شد، حتی تصور هم نمی شد که روزی  برداش
ــورها و شرکت های  ــی از نیروهای علمی کش بخش
نفتی بین المللی برای گسترش دانش مربوط به این 
فرآیند که با عنوان فناوری »GTL« شناخته شده 
ــی که می تواند با تبدیل  ــیج شوند؛ دانش است، بس
گاز به سوخت و فرآورده های مایع، نقش مهمی در 
ــازار مصرف انرژی  ــش گزینه های پیش روی ب افزای
جهانی در آینده ایفا کند و درآمد بیشتر کشورهای 

دارنده ی ذخایر گاز را به همراه داشته باشد.
ــزرگ، به دنبال  ــز چندین واحد ب ــران نی در ای
دستیابی به این فناوری و اقتصادی کردن استفاده 
از آن در ابعاد صنعتی هستند که پژوهشگاه صنعت 

نفت یکی از آن ها به شمار می رود.
این موضوع از آن جا اهمیت دارد که بدانیم در 
حال حاضر گاز طبیعی نزدیک به 25 درصد انرژی 
ــایل  ــان را تأمین می کند. البته با توجه به مس جه
ــت محیطی و کاهش ذخایر نفتی جهان سهم  زیس
این سوخت در سبد مصرف انرژی در حال افزایش 
ــزارش انجمن جهانی  ــت؛ به نحوی که طبق گ اس
ــال 2020 گاز طبیعی بهترین  ــرژی حداقل تا س ان
گزینه به عنوان سوخت جایگزین نفت خواهد بود.

ــد، ایران با داشتن حدود  همانطور که اشاره ش
ــون  ــب، )62%20 تریلی ــون مترمکع 29/61 تریلی
ــا، در حوضه های زاگرس و  مترمکعب آن ها در دری
ــکی( دومین کشور  خلیج فارس و..، و بقیه در خش

ــه بنا به نظر  ــت. البت ــب ذخایر گاز جهان اس صاح
ــه فقدان مطالعات  ــان، این رقم با توجه ب کارشناس
ــناختی در برخی مناطق جغرافیایی ایران،  زمین ش
ــود. از این  ــش رو به رو خواهد ب ــده با افزای در آین
ــی از بزرگ ترین  ــتن یک رو ایران با در اختیار داش
ــع گازی طبیعی دنیا )بزرگ ترین میدان گازی  مناب
ــدان گازی پارس جنوبی  ــور در کمان قطر، می کش
ــمالی«  ــت که همراه با بخش قطری »گنبد ش اس
ذخیره درجای در حدود 507 تریلیون فوت مکعب 
دارد. حدود یک سوم کل ذخایر گازی ایران در این 
میدان فوق عظیم تجمع یافته است. در حدود %19 
ــان به تنهایی  ــر همراه جه ــر گازی غی از کل ذخای
ــمالی-  در کمان قطر و میادین فوق عظیم گنبد ش
پارس جنوبی »در گروه دهرم« ذخیره شده است( 
باید دارای برنامه ای مشخص برای بهره گیری از این 

حامل انرژی باشد. )7و 6 و1(
  در این میان تجربه ی صد سال تولید و فروش 
ــورهای موفق  ــه ی آن با عملکرد کش نفت و مقایس
ــده ی این  ــان دهن ــه نظیر نروژ، نش ــن عرص در ای
ــت که برخورداری صرف از منابع اولیه ی  مسأله اس
ــعه نبوده و می توان گران  ارزان، عامل ترقی و توس
قیمت ترین منابع معدنی جهان را در اختیار داشت 
ــعه ی  ــعه نیافته ماند. بنابراین توس و همچنان توس
ــتفاده ی بهینه از این نعمت الهی،  صنعت گاز و اس
ــت های  نیازمند تغییر نگرش های مدیریتی و سیاس

تولید و مصرف است.
ــک، گاز  ــی از آن جایی که بدون ش ــور کل به ط
ــرژی در قرن جدید  ــم تأمین ان ــی منبع مه طبیع
است، امروزه فناوری های بسیاری برای استحصال، 
ــد یافته اند.  ــع گازی رش ــال و بکارگیری مناب انتق
ــز از فناوری های  ــریع صنعت گاز نی ــعه ی س توس
مهمی تأثیر پذیرفته است که از اواسط قرن بیستم 

2 مهندس سید موسی میر قربانی گنجی
معاون بازرگانی نوآوران ابزار خاورمیانه

Mousa.ganji@yahoo.com

 GTL فناوری
راهکار تحرک بخشیدن به صادرات گاز 
و تولید محصوالت سوختی با کیفیت باال

قسمت دوم

ری
آو

رد
گـ

واژه هاي کلیدي: گاز طبیعی،  
GTL CNG ،LNG
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مطرح شده اند. البته انتقال گاز طبیعی به واسطه ی 
ــواری رو به رو است و حتی  ماهیت گازی آن با دش
ــاده ترین روش انتقال یعنی خطوط  ــتفاده از س اس

لوله در فواصل طوالنی با مشکالتی همراه است.
ــواری های انتقال گاز به مناطق  با توجه به دش
 )GTL( دوردست، تبدیل گاز به فرآورده های مایع
ــت  ــته اس ــک روش اقتصادی، توانس ــوان ی به عن

دشواری حمل گاز را تا حد زیادی برطرف سازد.
امروزه بحران انرژی یکی از مهم ترین مشکالت 
ــود و این در حالی  ــوب می ش ــری محس جوامع بش
است که ذخایر نفتی بسیاری از کشورها و از جمله 
ــرفت  ــت. اما ظهور و پیش ــه کاهش اس ــران رو ب ای
ــن تری  فناوری GTL نوید دهنده ی آینده ی روش

در این زمینه است. 
ــق فرآیندهای مختلفی  ــاوری GTL از طری فن
قابل انجام می باشد که یکی از مهم ترین آن ها سنتز  
 فیشر – تروپش1 و تولید فرآورده های میان تقطیر 2

ــمندی است که  ــد.گاز طبیعی ماده ی ارزش می باش
ــتفاده کرد، برای  می توان از آن به طرق مختلف اس
ــرژی الکتریکی،  ــوخت تولید ان ــال به عنوان س مث
ــار  تزریق مجدد به چاه های نفتی که دچار افت فش
شده اند، خوراک واحدهای پتروشیمی و... اما در هر 
حال باید گاز تولید شده به نحوی به بخش مصرف 
انتقال یابد که این امر از سه طریق امکان پذیر است:

 1. استفاده از خط لوله؛
2. مایع سازی گاز)LNG(؛

.)GTL( 3. تبدیل گاز به فرآورده های مایع
ــافت های  ــال گاز از طریق خط لوله به مس انتق
دور به ویژه همراه با موانع طبیعی، روشی اقتصادی 
ــت، بعالوه در انتقال گاز از کشورهای مختلف،  نیس

همواره مسایل سیاسی تأثیرگذار هستند.
ــتفاده از فناوری LNG، باید گاز را در  برای اس
ــط کشتی های ویژه  مبدأ، به مایع تبدیل کرد، توس
ــه حالت اول باز  ــد مجدداً ب ــل و در مقص آن را حم
ــد که البته هزینه های زیاد این عملیات کاماًل  گردان
بارز است. بعالوه بیشتر منابع گاز، به ساحل نزدیک 
ــتی حمل نمود.  ــا را با کش ــتند تا بتوان آن ه نیس
ــخص  ــت فناوری GTL را مش ــب فوق اهمی مطال
ــا دارا بودن  ــور ایران ب ــد. ضمن این که کش می کن
ــر گازی )معادل  ــون فوت مکعب ذخای 813  تریلی
ــر جهان و %41/2 از کل ذخایر  %14/9 از کل ذخای
ــیه از نظر منابع  خاورمیانه( مقام دوم را پس از روس

گازی دارد.)6 و1(
ــاوری GTL در  ــه فن ــوط ب ــای مرب فرآینده
مقیاس های مختلف قابل طراحی می باشند و بهینه 
ــرآوری مقادیر کم گاز  ــازی و کاربرد آن برای ف س
هم میسر می باشد. محصوالت GTL نه تنها ارزش 
افزوده ی قابل مالحظه ای دارند بلکه می توان آن ها 
را با خوراک پاالیشگاه نیز مخلوط کرد تا محصوالت 

1. Fischer-Tropsch
2. Mid – Distilate 

بهتری با آالیندگی کم تر تولید شود.
ــوخت هاي  ــور به س ــا توجه به نیاز مبرم کش ب
ــیمي، فناوری  ــزون پتروش ــترش روزاف پاک و گس
ــاند.  ــد ما را در این عرصه یاري رس GTL مي توان
ــق گازي، به ویژه  ــا نهادن واحد GTL در مناط بن
در کشور ایران که داراي منابع عظیمي از گاز است 
ــي از این نعمت  ــاالنه متحمل هدر رفتن بخش و س
ــایاني به صنعت نفت و گاز  الهي مي شود، کمک ش
ــوخت و  ــو تأمین نیاز به س خواهد کردکه از یک س
ــوي دیگر کاهش گازهاي گلخانه اي را موجب  از س
ــعه و بهبود در این فناوری  ــود. از این رو توس مي ش
ــد تا محصوالت با راندمان  از نیازهاي جدي مي باش

بهتر و شرایط مطلوب ترعملیاتي تولید شوند. 

GTL 9. فرآیند
ــه فرآورده هاي مایع  ــل گاز طبیعي ب ــد تبدی فرآین

شامل 2 مرحله است:
• خالص سازي گاز؛

• فرآیند فیشر- تروپش؛ 

1.9. خالص سازي گاز 
ــوان خوراک باید تحت  ــدا، گاز طبیعي به عن در ابت
ــازي شود و از ناخالصي هایي  فرآیندهایي، خالص س
ــت هاي گوناگون  که موجب صدمه زدن به کاتالیس
ــود، زدوده شود. در ضمن، اکسیژن هم از هوا  مي ش
ــیژن و گاز طبیعي  ــپس اکس ــود و س گرفته مي ش
همراه با بخار، وارد راکتور خاصي مي شود که بدین 

منظور ساخته شده است. 
  

2.9. فرایند فیشر- تروپش
ــرفت هاي قابل توجهي در  ــال هاي اخیر، پیش در س
ــت؛ به طوري که  ــت آمده اس ــاوری GTL بدس فن
ــب و  ــاوري را به عنوان یک گزینه ی مناس ــن فن ای
ــرداري از ذخایر گازي مطرح  اقتصادي براي بهره ب
ساخته است. فرآیند فیشر- تروپش به طور خالصه 

شامل سه مرحله است:

1.2.9. تولید گاز سنتز3 )مخلوط منواکسید 
کربن و هیدروژن( 

ــیژن و  ــن مرحله از فرآیند، گاز طبیعي، اکس در ای
ــنتز مي شوند که مخلوطي از  بخار تبدیل به گاز س
مونواکسید کربن و هیدروژن است، در این قسمت، 
ــره ی طوالني،  ــه پارافین هایي با زنجی ــنتز ب گاز س
ــا وزن مولکولي باال تبدیل  ــبک و واکس ب الفین س
ــود. میزان تولید، به کاتالیست مورد استفاده  مي ش
و همچنین شرایط عملیات در راکتور بستگي دارد. 
ــاي موجود تولید  ــتفاده از روش ه در این جا با اس
ــنتز، همچون تغییر مولکولي با بخار4، تغییر  گاز س

3. Syngas
4. Steam Reforming

جدول 1. برخي صاحبان شناخته شده ی فناوري 
تولید گاز سنتز

FT جدول 2. برخي صاحبان شناخته شده دانش فني

مولکولي خودگرما5 یا اکسیداسیون جزیي6، متان و 
ــده و گاز سنتز درست مي شود.  اکسیژن ترکیب ش
ــید  ــنتز آمیزه اي از هیدروژن و اکس در واقع گاز س
ــاوي مقادیر کمي از  ــد که معموالً ح کربن می باش

بخار آب و دي اکسیدکربن نیز است.
ــناخته  ــنتز، فناوري ش ــه گاز س ــاوري تهی فن
شده اي مي باشد و شرکت هاي متعددي در فهرست 
دارندگان دانش فني آن قرار دارند. جدول 1 برخي 
ــده این فناوري را در جهان  از صاحبان شناخته ش

نشان مي دهد.                            

2.2.9. تولید هیدروکربن هاي خطي
ــش، گاز  ــر- تروپ ــد فیش ــه از فرآین ــن مرحل در ای
ــود.  ــات هیدروکربني مي ش ــنتز تبدیل به مایع س
ــفر  ــار اتمس ــنتز تحت فش بدین صورت که، گاز س
ــانتي  ــه حرارت 100 تا 300 درجه ی س و در درج
ــت هاي فلزي همچون  ــراد، در مجاورت کاتالیس گ
ــوم و یا رودیم به صورت  ــن، کبالت، نیکل، رتین آه
ــد. البته در این  ــي در مي آی ــاي خط هیدروکربن ه
ــید کربن نیز  مرحله مقادیر متنابهي بخار آب و اکس

تولید مي شود.
ــبتاً زیاد این مرحله، در  با وجود پیچیدگي نس
ــه عنوان  ــرکت هاي متعددي ب ــن فرآیند نیز ش ای
5. Auto thermal Reforming
6. POX

نام شرکت نام کشور
Haldro Tapsoe AS دانمارک

Lurgi AG آلمان

MW.Kellogg آلمان

ICI)Kynetix( انگلستان

Foster Wheeler Group انگلستان

Unde Gmb H انگلستان

نام شرکت نام کشور
Saselآفریقاي جنوبي
Shellهلند-انگلیس

Exxon Mobil  آمریکا
Syntroleumآمریکا

BPآنگلستان
ENI/IFPایتالیا – فرانسه

Conocoآمریکا
Rentechآمریکا
Synfuelsآمریکا
Energy Internationalآمریکا

فناوری GTL راهکار تحرک بخشیدن...
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ــد. جدول2  ــمار مي رون ــان دانش فني به ش صاحب
ــاوري FT را  ــده ی فن ــناخته ش برخي صاحبان ش

نشان مي دهد.

3.2.9. مرحله ی پاالیش و بهبود کیفیت 
 هیدروکربن هاي خطي )ارتقا و باال بردن 

کیفیت محصول(
ــه ی پایاني، باید عملیات اضافي دیگري بر  در مرحل
فرآورده تولید شده در فرآیند فیشر- تروپس، انجام 
ــود تا به فرآورده هاي نهایي تبدیل شود. غالباً به  ش
ــتفاده، عموماً  ــت مورد اس علت محدودیت کاتالیس
ــت  ــه واحدهاي هیدروکراکینگ براي شکس نیاز ب
مولکول هاي سنگین به مولکول هاي سبک تر وجود 
ــتفاده از فرآیند هاي شناخته  دارد. در این جا، با اس
ــون هیدروکراکینگ،  ــگاهي همچ ــده ی پاالیش ش
ــن،  ــیون، کاتالیک رفورمینگ و آلکیلیش ایزومراس
محصوالتي چون گازوییل، نفتا، نفت سفید و حتي 
ــژه اي همچون روغن هاي  بنزین یا فرآورده هاي وی

روانساز و پارافین حاصل مي شود.
ــت  ــت فرآورده هاي نهایي بدس الزم به ذکر اس
آمده از این فرآیند، اکثراً معادل فرآورده هاي نفتي 
حاصل از برج تقطیر پاالیشگاه هاي نفت خام است 
ــرار دارند و در  ــا C20 ق ــه ی C10 ت ــه در دامن ک
ــالح به آن ها فرآورده هاي میان تقطیري گفته  اصط
ــده با  ــود؛ از همین رو گاهی GTL انجام ش مي ش
ــتفاده از روش FT را تبدیل گاز به فرآورده هاي  اس

میان تقطیري مي گویند.
ــت از گاز طبیعي  ــاوری قادر اس ــی این فن یعن
ــت آورد و در  ــاي میان تقطیر نفتي بدس فرآورده ه
ــنگین تر از  واقع در این فناوری، هیدروکربورهاي س
سبک ترین هیدروکربور یعني متان  بدست مي آید.

در حال حاضر گاز طبیعي جایگزین کامل نفت 
ــن جایگزیني تا  ــن فناوری ای ــت اما با ای خام نیس

حدودي کامل مي شود.
ــوخت دیزل  ــد نفتا، س ــد تولی ــکل 1 فرآین ش
ــتفاده  ــفید از گاز طبیعی با اس )گازوئیل( و نفت س

از فناوری  GTL را نشان می دهد.
ــات  تأسیس ــای  نم و  ــان  ــکل 4 چیدم در ش
پاالیشگاهی کوچک با فناوری GTL را نشان داده 

شده است.

   GTL 10. اهمیت فناوری
ــت از گاز طبیعي فرآورده هاي  این فناوری قادر اس
ــد و در واقع در این فناوری  ــان تقطیر ایجاد کن می
ــبک ترین   س از  ــنگین تر  هیدروکربورهاي س

هیدروکربور یعني متان به دست مي آید.
حدود70% نفت خام جهان در حال حاضر براي 

شکل3. فرآیند تولید سوخت مایع با استفاده از فناوری GTL از گاز طبیعی به کمک هوا و بخار

ــفید و پارافین در ژاپن  ــا، گازوئیل، نفت س ــکل 2. فرآیند تولید نفت ش
توسط فناوری GTL از گاز طبیعی به همراه گاز دی اکسید کربن و آب

ــفید  ــوخت دیزل )گازوئیل(، نفت س ــد تولید نفتا، س ــکل 1. فرآین ش
GTL  پارافین، واکس و روغن پایه از گاز طبیعی با استفاده از فناوری

فناوری GTL راهکار تحرک بخشیدن...



94
ت 

هش
دیب

 ار
ن و

ردی
فرو

 /1
66

-1
67

پی 
یـا

2/ پ
1و

ره 
ـما

 ش
/18

ال
سـ

ـد
ــ

ــ
رآین

ف

21

GTL شکل 4. چیدمان و نمای تأسیسات پاالیشگاهی کوچک با فناوری

ــتفاده مي شود که عامل  تأمین گازوییل و بنزین اس
ــتگي جهان به نفت خام است و در حال  اصلي وابس
ــي ندارد. اما  ــر گاز طبیعي در این زمینه نقش حاض
ــود.  ــاوری جایگزیني تقریباً کامل مي ش ــا این فن ب
بنابراین با توجه به سیاست هاي متنوع سازي منابع 
انرژي و امنیت انرژي نیز این موضوع اهمیت زیادي 
ــورهای صنعتي  ــت که کش دارد. الزم به توضیح اس
ــش گفته تالش  ــت هاي پی غرب با توجه به سیاس
ــوخت جایگزیني را  ــي را بکار گرفته اند که س فراوان
ــا این تالش ها  ــل تهیه نمایند. ام ــراي حمل و نق ب
کم تر قرین توفیق بوده است و هنوز رقیب مناسبي 

براي بنزین و گازوییل پیدا نشده است.
ــایر  ــبت به س یکي از امتیازات مهم GTL نس
ــت که این  روش های جایگزین حمل و نقل این اس
ــوخت در همین خودروهای موجود و در همین  س
ــبکه هاي توزیع استفاده  ــاخت هاي موجود ش زیرس
ــت در صورتي که  ــز هس ــر نی ــود و مرغوب ت مي ش
ــتگاه های  ــراي CNG یا LPG ایس ــرای مثال ب ب
سوخت گیری جدید با سرمایه گذاري باال نیاز است.

ــت  ــر GTL اقتصادي بودن آن اس امتیاز دیگ
ــد مي تواند موجب  که با توجه به نکاتي که ذکر ش
کاهش تقاضاي بین المللي براي نفت خام و افزایش 
تقاضاي بین المللي براي گاز طبیعي شود. بنابراین 
ــأله از ابعاد ژئوپولتیکي نیز برخوردار است  این مس

که باید به دقت به آن توجه نمود.

11. مزایاي فرآورده هاي GTL نسبت به 
فرآورده هاي عادي

ــز از فرآورده هاي  ــاي حاصل از GTL نی فرآورده ه
ــگاهي مرغوب تر است به ویژه از نظر  مشابه پاالیش
ــیار کم بودن ترکیبات سولفور و  ــتن و یا بس نداش
 GTL ــا. فرآورده هاي حاصل از فرآیند آروماتیک ه
ــدي آن، داراي خواص برتري  به ویژه گازوییل تولی
ــولفور و آروماتیک و  ــودن از س ــاري ب ــون ع همچ
ــتان باالتر نسبت به گازوییل  همچنین درجه ی س
ــور به  ــاي مذک ــت فرآورده ه ــت. کیفی ــادي اس ع
ــه این دلیل که  ــت که در حال حاضر ب گونه اي اس
ــتانداردهاي تکلیف  ــتانداردهاي آن باالتر از اس اس
ــده در اغلب کشورها و حتي کشورهاي پیشرفته  ش
ــتاندارد کیفیت بیش از  ــع داراي اس ــت، در واق اس
ــتفاده ی مستقیم آن  ــت؛ بنابراین شاید اس نیاز اس
ــد، بلکه براي رساندن  چندان مقرون به صرفه نباش
فرآورده هاي پاالیشگاهي به استانداردهاي مطلوب، 
بهتر است با فرآورده هاي پاالیشگاهي مخلوط شود. 
 ،GTL ــت محیطي فرآورده هاي به علت فواید زیس
  GTL ــال در صنعت ــرکت هاي فع تحلیلگران و ش
ــه دالر براي  ــن یک تا س ــازاد قیمتي بی ــار م انتظ
ــبت به فرآورده هاي  ــاي تولیدي خود نس فرآورده ه

موجود دارند.
ــه میان  ــدول 3 مقایس ــه ج ــوان نمون ــه عن  ب
ــتانداردهاي مختلف  گازوییل حاصل از GTL و اس

ــگاه هاي نفت را  ــدي در پاالیش ــاي تولی گازوییل ه
نشان مي دهد.

از  ــي  متنوع ــف  طی   GTL ــاي  واحده در 
ــه وضعیت بازدهي  ــت ک فرآورده ها قابل تولید اس
ــرعت عبور  ــت، س ــه نوع کاتالیس ــتگي ب واحد بس
ــرات و غیره  ــه ح ــت، درج ــان گاز از کاتالیس جری
ــت که حتي فرآورده هاي سنگین تر  دارد. جالب اس
حاصله نیز از مرغوبیت و در نتیجه ارزش اقتصادي 
ــتانداردهاي  ــي برخوردارند. به عنوان مثال اس باالی
ــور آمریکا پارافین حاصله را قابل استفاده براي  کش
مصارف خوراکي دانسته اند و یا روغن پایه ی حاصله 
ــد جایگزین مواد  ــت که مي توان بقدري مرغوب اس
ــگاهي شود.  ــابه پاالیش افزودني در روغن هاي مش
ــبت  در کل ترکیب محصوالت واحدهاي GTL نس
ــگاه هاي نفت خام بسیار مطلوب تر و فاقد  به پاالیش
فرآورده هاي سنگین با ارزش اقتصادي پایین مانند 
نفت کوره است. نمودار شکل 5 این تفاوت را نشان 

مي دهد.
ــان مي دهد که در بین سال هاي  ــي ها نش بررس
ــمالي  ــه ی آمریکاي ش ــا 2005 در منطق 2000 ت
ــده در زمینه ی  ــرمایه گذاري انجام ش بیشترین س
ــه  ــل گاز ب ــه تبدی ــوف ب ــرژي، معط ــعه ی ان توس
فرآورده هاي مایع بوده و این فناوری 30% از حجم 
سرمایه گذاري ها به ارزش حدود 41 میلیارد دالر را 
به خود اختصاص داده است و قیمت هاي باالي نفت 
خام در این دوره نیز این سرمایه گذاري ها را تسهیل 
 GTL نموده است. این واقعیت مبین آن است که
احتماالً مهم ترین سوخت دهه هاي آتي خواهد بود.

GTL  12. تاریخچه ی
ــمند آلماني به  ــال 1923 دو دانش اولین بار در س
ــر7 و هانس تروپش8 توانستند   نام هاي فرانس فیش
گاز را به فرآورده هاي مایع تبدیل کنند و به همین 
دلیل نیز گاهي اوقات فرآیند GTL فرآیند فیشر - 
تروپش )F-T( نیز نامیده مي شود. هر چند فرآیند 
ــیاري قرار گرفته است اما به  GTL مورد توجه بس
ــه عنوان یک راه  ــل اقتصادي نبودن، تاکنون ب دلی
ــرداري از منابع گاز  ــل تجاري فراگیر براي بهره ب ح
ــت. در جریان جنگ  ــده اس طبیعي بکار گرفته نش
ــل محدودیت هاي  ــن فرآیند به دلی دوم جهاني ای
ــوخت توسط ژاپن و آلمان به کار گرفته  دریافت س
ــعه یافت. در دهه ی 1960 تحریم هاي  ــد و توس ش
نفتي سازمان ملل برعلیه رژیم آپارتاید در آفریقاي 
ــم اقتصادي نبودن،  ــد که علیرغ جنوبي موجب ش
ــکه اي با کمک متخصصان  ــگاه 22500 بش پاالیش
ــور ساخته شود که  ــل این کش آلماني در بندر ماس
ــنگ استفاده مي شد  البته در این فرآیند از ذغال س

و به عبارت دقیق تر این فرآیند خاص9CTL بود.
ــیاري از  ــه ی 1990 بس ــا  ده ــن دوره ت در ای
ــنتز و فناوري FT کار و  ــرکت ها بر روي گاز س ش
ــي  ــارکت کرده اند و واحدهاي کوچک آزمایش مش

داشته اند.
اولین بار در سال 1993شرکت شل اولین واحد 
تجاري را به ظرفیت 12500 بشکه در بنتولو مالزي 
ساخت که در سال   1997 این واحد دچار سانحه 
7. F-Ficher
8. H-Tropsh
9. Coal To Liquid

فناوری GTL راهکار تحرک بخشیدن...

ــخصات گازوئیل حاصل از  مش
GTL فرآیند

جدول 3. مقایسه میان گازوییل حاصل از GTL و استانداردهاي مختلف گازوییل هاي تولیدي در پاالیشگاه هاي نفت
GTL وضعیت استاندارد سولفور گازوئیل معمولی و مقایسه آن با کیفیت گازوئیل حاصل از

عدد ستان
)ppm میزان سولفور)حداکثر

استاندارد سال 2002
استاندارد سال 2005
استاندارد سال 2006
استاندارد سال 2008

51

350
50

10

40

500

15
15

50

350
50

10

باالی70

5ppm کمتر از

ژاپنایاالت متحده آمریکااروپامشخصات
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شکل 5. تفاوت های فرآوردهای تولیدی از روش GTL با پاالیشگاه های نفت خام

ــال 2000   ــاري در آن رخ داد و  تا س ــد و انفج ش
تعطیل و در حال بازسازي بود و شرکت شل نیز  از 
ــاني بسیار بسته با این مسأله برخورد  نظر اطالع رس
ــت. اما   ــرد و اطالعات آن را محرمانه نگه مي داش ک

در سال 2000 دوباره از آن بهره برداري شد.
ــور فرآورده هاي میان  ــد واحد مذک 50 % تولی
ــه ی آن نرمال پارافین و واکس و غیره  تقطیر و بقی
ــت. 100 تا 120 میلیون فوت مکعب گاز براي  اس

این منظور استفاده مي شود.
شل طرح جدیدي را به ظرفیت 70 ال 75 هزار 
ــه 700 میلیون  ــکه در مالزي در برنامه دارد ک بش
ــل  فوت مکعب در روز گاز مصرف خواهد کرد و ش
ــا مي کند که تولید آن عمدتاً فرآورده هاي میان  ادع
ــرمایه گذاري براي  تقطیر خواهد بود که هزینه ی س
هر بشکه ظرفیت را به 25000 دالر رسانده است.

GTL 13. رقبای
از نظر کشورهاي صاحب ذخایر و صادر کننده ی گاز  
GTL  و LNG  طرح هاي رقیب و جایگزین تلقي 
ــوند چراکه  این کشورها به دنبال  ایجاد بازار  مي ش
ــتند و این هر دو براي  ــا براي گاز خود هس و تقاض
ــا ایجاد مي کند و به ویژه در حالي که بازار   گاز تقاض
LNG  با توجه به مجموع طرح هاي برنامه شده به 
سمت اشباع مي رود، GTL پتانسیل ایجاد تقاضاي 
بیشتري دارد. حتي بعضي مطالعات نشان مي دهد 
ــر از 45 دالر،  ــاي نفت خام بیش ت ــه در قیمت ه ک
نرخ بازگشت سرمایه در طرح هاي GTL بیشتر از  
  LNG است. باید توجه داشت که در مورد LNG
هزینه هاي حمل بسیار باالست و این یک مسأله ی 
  GTL مهم است در حالي که در مورد فرآورده هاي
که همان فرآورده هاي نفتي است  هزینه هاي حمل 

بسیار ناچیز خواهند بود.
اما از نظر مصرف و تقاضا، GTL و LNG رقیب هم 
ــتند. LNG همان تقاضاي سنتي گاز طبیعي  نیس
ــل گاز به LNG تنها  ــن مي کند چون تبدی را تأمی
ــرده نموده  ــت که گاز را فش یک تبدیل فیزیکي اس
ــي غیر از خط لوله(  ــکان حمل آن را )از طریق و ام
فراهم مي کند و LNG قابل مصرف نیست و براي 

  منابع:
1. قابلیت های گازطبیعی درجهان؛ گروه علمی تحقیقاتی نفت تایمز

2. انتقال گاز طبیعی با فناوری های جدید؛ گروه علمی تحقیقاتی نفت تایمز
 CNG(3. بازار عرضه و تقاضای فرآورده های حاصل از تبدیل گاز به مایع در آسیا در انتقال گاز طبیعی

و LNG و GTL( علیرضا پیمان پاک؛ مصطفی ساغری
ــاله کارشناسي  ــنجي اقتصادي کاربرد فناوري GTL براي ایران؛ علیرضا احمدخاني، رس 4. امکان س

ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، 1382
Gas To Liquid( GTL .5( چیست؟ و اهمیت آن چیست؟ سید غالمحسین حسنتاش

6. Frontiers, The BP magazine of technology and innovation, December 2002
7. Petroleum Economist, September 2001
8. Kinetics, Selectivity and Scale Up of the Fischer-Tropsch Synthesis, Gerard P. 
van der Laan, RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN,1999, ISBN 90 367 1011 1

ــود و گاز به حالت اولیه برگردد.  مصرف باید باز ش
ــدي را تأمین مي کند. به  ــا GTL نیازهاي جدی ام
عنوان مثال ایاالت متحده با توجه به کاهش یافتن 
گاز طبیعي تولید داخلي خود )که در 2003، %82 
ــش گاز دریافتي از  ــا را تأمین مي کرد( و کاه تقاض
کانادا )که در 2003، 16% تقاضا را تأمین مي کرد( 
ــه اجبار واردات  LNG  خود )که در 2003، %2  ب
تقاضا را تأمین مي کرده( را افزایش داده است و در 

ــت. اما با توجه  ــاخت پایانه هاي مربوطه اس حال س
ــد فزاینده ی تقاضاي این کشور براي بنزین  به رش
ــل و نقل که  ــاز در بخش حم ــل مورد نی و گازویی
ــل افزایش قیمت هاي جهاني نفت نیز  یکي از عوام
بوده است و با توجه به استانداردهاي بسیار سخت 
گیرانه ی زیست محیطي، این کشور در فرمول هاي 
ــن و گازوییل، قطعاً نیازمند GTL  نیز  جدید بنزی

خواهد بود.
ادامه دارد

فناوری GTL راهکار تحرک بخشیدن...



ت
العا

اط
ی 

ور
فنا

23

94
ت 

هش
دیب

 ار
ن و

ردی
فرو

 /1
66

-1
67

پی 
یـا

2/ پ
1و

ره 
ـما

 ش
/18

ال
سـ

بررسي سامانه  هاي اسکادا
 امنیت و تهدیدات 

واژه هاي کلیدي: سامانه هاي اسکادا، سامانه هاي کنترل صنعتي، 
مرکز کنترل، حمله، سازوکارهای امنیتي، الگوهاي امنیتي

ری
آو

رد
گ

مهندس فرناز طالبی بیدهندی

قسمت سوم
پایانی

4. طراحي سامانه هاي اسکادا امن با 
استفاده از الگوهاي امنیتي

یکي از مهم ترین مسایلي که جهت برقراري امنیت 
در سامانه هاي اسکادا مورد بررسي قرار گرفته است 
ــي در تحلیل،  ــاي طراحي امنیت ــري الگوه بکارگی
طراحي و پیاده سازي یک سامانه ی اسکادا مي باشد.

ــامانه هاي اسکادا سامانه هایي  از آن جایي که س
ــتند و عملیات پشتیباني  با زیرساخت بحراني هس
ــده جهت نظارت  ــرل اطالعات جمع آوري ش و کنت
ــي الگوهاي  ــده دارند و از طرف ــرل را بر عه و کنت
امنیتي الگوهایی هستند که جهت برقراري امنیت 
ــامانه ی  ــازي یک س ــل، طراحي و پیاده س در تحلی
ــن یکي از  ــد بنابرای ــن گردیده ان ــزاري تدوی نرم اف
ــاد یک نرم افزار  ــتانداردترین روش ها جهت ایج اس
ایمن بکارگیري این الگوها در مراحل تولید نرم افزار 

مزبور مي باشد.
ــتفاده از  ــن به طور کلي با اس ــامانه ی ام یک س
اقدامات متقابل امنیتي که به 5 دسته تقسیم بندي 
مي شوند در برابر حمالت از خود محافظت مي کند:

• شناسایي و احراز هویت1؛
• کنترل دسترسي و مجوزدهي2؛

• ورود به سامانه3؛  
• رمز نگاري4؛  

• تشخیص نفوذ5
ــازوکارهایي را که در این  ــاي امنیتي س الگوه
ــته بندي ها )یا ترکیبي از آن ها( قرار مي گیرند  دس
ــوان یک مدل  ــد و همچنین به عن ــف مي کن توصی
ــازوکارها  ــي این س ــي و ارزیاب ــي در طراح انتزاع

راهنمایي هایي انجام مي دهد.[15,16]

1. Identification and Authentication
2. Access control and Authorization
3. Logging
4. Cryptography
5. Intrusion Detection

اصوالً سامانه هاي اسکادا شامل واحدهاي فیلد6 
)ایستگاه هاي راه دور(، یک کنترل کننده ی مرکزي 
و یک شبکه ی ارتباطي مي باشند که اجزاي سامانه 
ــامل وسایل  را به هم متصل مي کند. واحد فیلد ش
ــي برنامه پذیر  ــک کنترل کننده ی منطق فیلد7 و ی
ــش کنترل کننده ی مرکزي  ــد. بخ )PLC( مي باش
ــای فیلد فاصله دارد  ــاظ جغرافیایي با واحده از لح
ــرفته است و  ــباتي پیش و داراي قابلیت هاي محاس
ــت داراي سرور اطالعاتي، واسط کاربري  ممکن اس
ــرورهایي با قابلیت هاي پیشرفته ی دیگر باشد  و س
ــتگاه هاي  تا بتواند به اپراتور در جهت مدیریت ایس

راه دور کمک کند. 
در شکل 15 دیاگرام کالس براي معماري کلي 

یک سامانه ی اسکادا نشان داده شده است.
یک سامانه ی اسکادا پیشرفته به طور معمول به 
ــبکه و یا اینترنت از طریق دروازه های تخصصی8  ش
ــراي تبدیل پروتکل  ــود. این دروازه ب متصل می ش
ــبکه مختلف، هنگامی که از پروتکل های  بین دو ش
ــود به کار می رود. پروتکل  ــتفاده مي ش مختلف اس
ــال حاضر یکی از پروتکل های  MODBUS در ح
ــترده ای در  ــور گس ــه به ط ــد ک ــوب مي باش محب
ــود [17] ، اما  ــتفاده می ش ــامانه های اسکادا اس س
ــای تخصصی  ــرای کاربرده ــر ب ــای دیگ پروتکل ه

استفاده می شوند.
از آن جایي که سامانه های اسکادا یک ساختار 
ــتاندارد دارند، یک الگوی خاص9 برای تعریف و  اس
ــود که شکل 15  ــازي آن ها پیشنهاد مي ش مدل س

ساختار استاتیک این الگو را نشان مي دهد. 

6. Field Unit
7. Field Devices
8. gateways
9. SCADA pattern

4. 1. الگوهاي امنیتي و متدولوژي 
پیشنهادي

ــي ترین  ــت که اساس ــاوري که وجود دارد این اس ب
ــامانه ی امن وجود  ــراي ایجاد یک س راه حلي که ب
دارد بکارگیري اصول امنیتي در طول چرخه ی عمر 
ــای غیرعملکردي  ــد. دیگر جنبه ه نرم افزار مي باش
ــد ایمنی، قابلیت اطمینان و انعطاف پذیری نیز  مانن
ــد. یک الگو  باید از مراحل اولیه ی برنامه ریزی باش
ــده اي براي مشکالتي است  ــته بندی ش راه حل بس
ــد ی خاص پیش  ــرر در یک فیل ــه به صورت مک ک
ــترده  ــای امنیتي، دانش گس ــد[18]. الگوه مي آی
ــه هم پیوند  ــده در مورد امنیت را ب ــع آوري ش جم
ــاخت و  ــتورالعمل هایي را برای س ــد تا دس مي دهن
ارزیابی سامانه هاي ایمن فراهم کند [16]. الگوهای 
امنیتی همچنین یک نوع الگوی معماری است که 
ــم معماری عمومي نرم افزار  در آن ها معموالً مفاهی
ــای امنیتی  ــود. در نهایت، الگوه ــرح داده مي ش ش
ــتند که  ــه و تحلیل هس ــوع از الگوی تجزی ــک ن ی
محدودیت های امنیتی را در باالترین سطح ممکن 

تعریف مي کنند. 
ــکلي که  یک الگوی امنیتی از یک تصویر از مش
ــود، زمینه اي که الگو در آن  توسط الگو حل مي ش
ــرح مختصری از چگونگی  ــتفاده است، ش قابل اس
حل مشکل، ساختار استاتیکي از روش حل مشکل 
ــاختار پویا از  ــودار کالس UML(، س )معموالً نم
  )UML ــودار توالی ــکل )معموالً نم روش حل مش
ــتورالعمل هایي براي اجرای این الگو تشکیل  و دس

شده است. 
ــکل  ــد، ش ــاره ش همان طور که پیش از این اش
ــو برای  ــک الگ ــل ی ــی از راه ح ــع بخش 15 در واق
ــد. به طور  ــان مي ده ــکادا را نش ــامانه ی اس یک س
ــن اطالعات یک قالب  ــازماندهی ای معمول برای س
ــود.[16]. به عنوان مثال،  استاندارد استفاده می ش
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اساسی ترین مدل کنترل دسترسی از یک چندتایي 
 Access Type ،Object ،Subject ،)S,O,T(
ــه در آن Subject یک  ــتفاده مي کند، ک [19] اس
موجودیت فعال است، Object یک منبع است، و 
ــیء  Access Type عملیاتي را که می توان به ش

اعمال کرد تعریف مي کند.
ــان  ــکل 16 یک مدل نش به عنوان مثال در ش
ــأله ی  ــت که الگویي براي حل مس ــده اس داده ش

کنترل دسترسي و مجوزدهي ارایه مي دهد. 
ــتن یک روش  به دلیل این که الگوها بدون داش
ــامان براي اعمال قابل استفاده نیستند،  نیاز به  بس
ــعه ی یک متدولوژي براي ساخت سامانه هاي  توس
ایمن وجود دارد. ایده ی اصلی این است که کلیه ی 
اصول امنیتی در هر مرحله از چرخه ی عمر نرم افزار 
اعمال شوند و همچنین هر مرحله باید برای انطباق 
ــود. یکی دیگر از ایده ها  با اصول امنیتی آزموده ش
استفاده از الگوها براي راهنمایی هاي امنیتي در هر 

مرحله است.
ــنهادي، مراحل توسعه ی زیر را  متدولوژي پیش

در بر مي گیرد:
در  دامنـه:  تحلیـل  و  تجزیـه  مرحلـه ی 
ــود.  ــدل مفهومي تعریف مي ش ــن مرحله یک م ای
سامانه هاي قدیمي شناخته شده هستند و مفاهیم 
ــت  ــده اس ــي آن ها از قبل تجزیه و تحلیل ش امنیت
ــاي امنیتي عمومي مي توانند در این  و محدودیت ه

مرحله اعمال شوند.
مرحله ی تعیین نیازمندي ها: موارد کاربرد10 
ــامانه را تعریف مي کند.  ــاي مورد نیاز با س تعامل ه
ــطح  ــه باید از باالترین س ــال اصول امنیتي ک اعم
انجام گیرد موجب مي شود حمالت به موارد کاربرد 
ــي که در هر مورد  ــوند. با توجه به اعمال مرتبط ش
ــود مي توان حمالتي که ممکن  کاربرد انجام مي ش
ــرد را با یک  ــورد کاربرد صورت گی ــت به آن م اس
روش بسامان برشمرد. [20] موارد آزمون امنیتي11 
که براي سامانه ی کامل باید انجام گیرد نیز در این 

مرحله تعریف مي شوند.
مرحله ی آنالیز: الگوهاي آنالیز مي توانند براي 
ــک روش قابل اعتماد و  ــاخت مدل مفهومي با ی س
ــد. الگوهاي امنیتي  ــتفاده قرار گیرن مؤثر مورد اس
مدل ها یا سازوکارهاي امنیتي را توصیف مي کنند. 
ــاخت یک مدل مفهومي که در آن کاربردهاي  با س
ــرر یک مدل امنیتي وجود دارد مي توان حقایق  مک

مشخص شده در موارد کاربرد را تحقق بخشید.
ــاي امنیتي انتزاعي  مرحلـه ی طراحي: الگوه
مشخص شده در مرحله ی آنالیز، در مصنوعات فاز 
طراحي مثل واسط ها، کامپوننت ها، توزیع و شبکه 

بیان مي گردد.
ــن مراحله نیاز  مرحله ی پیاده سـازي: در ای
ــده در مرحله ی  ــي تعریف ش ــن امنیت ــت قوانی اس
ــن مرحله  ــوند. در ای ــد منعکس ش ــي در ک طراح
10. usecase
11. Security test cases

ــي خاص مثل  ــته هاي امنیت همچنین مي توان بس
ــته هاي دیوار آتش12یا بسته هاي رمز نگاري13 را  بس

انتخاب کرد.
 

5. برقراري امنیت در یک سامانه ی اسکادا 
ــاخت  ــوژي مذکور براي تجزیه و تحلیل، س متدول
ــتفاده از  ــکادا امن با اس ــامانه های اس و ارزیابی س
ــنهاد گردید. نتیجه ی راه حل  الگوهای امنیتی پیش
ــت که به نام الگوی  ــا خود یک الگوی امنیتی اس م
ــک راهنما برای  ــد به عنوان ی ــکادا امن می توان اس
ــکادا امن استفاده شود و به  ساخت سامانه های اس
صورت مستقیم برای متوقف نمودن و یا جلوگیری 
ــد، مورد  ــي که در ادامه مطرح خواهد ش از حمالت

استفاده قرار  گیرد.

1.5. حمالت علیه سامانه هاي اسکادا
ــامانه هاي اسکادا قدیمي از لحاظ  از آن جایي که س
ــبکه هاي دیگر جدا مي باشند و  الکتریکي از تمام ش
بنابراین از طریق مهاجمان بیروني غیرقابل دسترس 
هستند، مسایل امنیتي آن ها بر روي امنیت فیزیکي 

مثل کنترل دسترسي فیزیکي14متمرکز مي شود.
ــد زمینه هاي صنعتي موجب افزایش  البته رش
ــبکه هاي  ــکادا و ش ــامانه هاي اس ــن س ــال بی اتص
ــت( موجب افزایش حمالت  ــارکتی )و یا اینترن مش
امنیتي و آسیب پذیري هایي شده است که محدود 

به حمالت و تهدیدات فیزیکي نمي باشد.
همان طور که در ابتداي بخش 4 مطرح گردید 
ــامانه هاي اسکادا به طور کلي از سه بخش »مرکز  س
ــبکه ی ارتباطي«  ــد« و »ش ــرل«، »واحد فیل کنت
ــده است که تهدیدات مربوط به هر یک  تشکیل ش

مي تواند به طور مجزا مورد بررسي قرار گیرد.
12. Firewall Package
13. Cryptography Package
14. Physical access control

5 .2. تهدیدات علیه مرکز کنترل
تهدید T1( 1(: حمالت فیزیکي؛

تهدیدT2( 2(: تنظیمات مخرب روي واحدهاي 
فیلد؛

ــه  ــالي ب ــط ارس ــن غل ــد T3( 3(: فرامی تهدی
واحدهاي فیلد؛

ــر روي  ــرب ب ــرات مخ ــد T4( 4(: تغیی تهدی
پارامترهاي runtime مرکز کنترل؛

تهدید T5( 5(: حمالت انکار خدمات15. 

5. 3. تهدیدات علیه واحد فیلد
تهدید T6( 6(: حمالت فیزیکي؛

ــد T7( 7(: تنظیمات مخرب پارامترهاي  تهدی
runtime واحد فیلد؛

ــه  ــالي ب ــط ارس ــن غل ــد T8 ( 8(: فرامی تهدی
واحدهاي فیلد؛

ــرب به مرکز  ــاي مخ ــد T9( 9(: آالرم ه تهدی
کنترل؛

تهدیدT10( 10(: حمالت انکار خدمات.

5. 4. تهدیدات علیه شبکه  ی ارتباطي
تهدید Sniffing :)T11( 11؛

تهدید Spoofing :)T12( 12؛
تهدید T13( 13(: حمالت انکار خدمات.

ــبکه ی  ــز کنترل و ش ــه علیه مرک ــي ک حمالت
ــیار خطرناک تر هستند  ارتباطي انجام مي گیرد بس
و آسیب بیشتري به عملکرد سامانه وارد مي کنند و 
ممکن  است کل سامانه را غیر فعال کنند در حالي 
که حمالت علیه واحدهاي فیلد تنها بر روي همان 

فیلد خاص اثر مي گذارند.

15. Denial of service attacks

شکل 15. دیاگرام کالس کلي یک سامانه اسکادا [30]
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 UML ــرام کالس ــکل 16. دیاگ ش
براي احراز هویت [30]
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6. اقدامات متقابل علیه تهدیدات
6 .1. اقدامات متقابل در برابر تهدیدات 

مرکز کنترل
ــه ی T1، از الگوهای  برای متوقف کردن حمل
ــی16 مانند الگوی  ــی فیزیک امنیتی کنترل دسترس
 )RBAC( 17ــه ــی مبتنی بر وظیف کنترل دسترس
 Logger ــد اعتبار18 و الگوی به همراه الگوی تأیی

مي توان استفاده کرد. 
ــردن  T4 ،T3  ،T2 از الگوی  برای متوقف ک
ــار و الگوی ــوی تأیید اعتب ــا الگ ــوز19 همراه ب  مج

Logger امن مي توان استفاده کرد.
الگوي تأیید اعتبار دسترسی به این سامانه را به 
ــده محدود مي کند، الگوی  فقط به کارکنان ثبت ش
ــد در مرکز  ــه کارکنان می توانن ــوز اقداماتي ک مج
 Logger کنترل انجام دهند، کنترل مي کند و
برای آن دسته از مواردي است که یک کارمند سعي 
در انجام عملیات مخربي دارد که ما نمی توانیم آن 

را متوقف کنیم و باید آن را رکورد کنیم. 
ــردن T5، از الگوی دیوار آتش  برای متوقف ک
 )IDS( ــامانه های تشخیص نفوذ همراه با الگوي س
ــخیص داده  ــتفاده مي کنیم. IDS حمله را تش اس
ــه ترافیک را از  ــتور مي دهد ک و به دیوار آتش دس
ــته باشید  آدرس های مهاجم بلوکه کند. توجه داش
ــش و IDS را می توان در  ــوار آت ــای دی ــه الگوه ک
ــوان مثال،  ــامانه )به عن ــف یک س ــای مختل الیه ه
ــتقر کرد. شکل  ــبکه( مس الیه ی کاربرد و الیه ی ش
ــز کنترل امني را که در آن  17 نمودار کالس مرک
ــت به تصویر  ــده اس الگوهای امنیتی الزم اعمال ش

می کشد.
همچنین توجه داشته باشید که اعمال کاربران 
ــه به عنوان یک صفحه نمایش مرجع  در HMI، ک
ــود و مجوز  ــرل می ش ــل می کند، کنت ــي عم واقع
ــامانه  ــاس نقش کاربر در س تعامالت کاربر را بر اس

اعمال می کند.

6 .2. اقدامات متقابل در برابر تهدیدات 
واحد فیلد

ــه T6 مي توان از  ــودن حمل ــراي متوقف نم ب
 الگوي RBAC که با الگوي  Authenticator و

ــتفاده نمود. براي  ــده است اس Logger ترکیب ش
متوقف نمودن T8،T7 و T9 نیز مي توان از الگوي 
Authe ــراه با الگوي- - Authorization هم

ــا اعمال  ــود. ب ــتفاده نم tication و Logger اس
ــودن الگوي دیوار آتش همراه با الگوي IDS نیز  نم
مي توانیم T10 را متوقف نماییم. شکل 18 دیاگرام 
ــاي امنیتي  ــان مي دهد که از الگوه ــي را نش کالس
ضروري براي برقراري امنیت در واحد فیلد استفاده 

شده است.

16. Physical access control
17. Role-Based Access Control
18. Authenticator
19. Authorization

6. 3. اقدامات متقابل در برابر تهدیدات 
شبکه ی ارتباطي

ــردن T11 متدهاي مبتني بر  ــراي متوقف ک ب
رمزنگاري مانند کانال هاي امن20 استفاده مي شود. 
ــز براي اثبات  ــف کردن T12  نی ــراي متوق [22] ب
Authentic - ــام مي توان از الگوي  ققدم یک پی

ــازوکار  ــتفاده نمود. در عمل مي توانیم س tion اس
فوق را با استفاده از VPN پیاده سازي کنیم. 

ــبکه هاي ارتباطي  ــکل 19 کالس دیاگرام ش ش
امن را که با استفاده از الگوهاي امنیتي ایجاد شده 

اند نمایش مي دهد.
ــرام کالس  ــوق دیاگ ــرام ف ــب 3 دیاگ از ترکی
ــاي امنیتي  ــکادا امن که کلیه الگوه ــامانه ی اس س

20. Security Channels

ــت ایجاد  ــده اس ــده بر روي آن اعمال ش تعریف ش
مي شود که در زیر نشان داده مي شود.

ــاختار دیاگرام  ــه توجه کنید که س به این نکت
ــکل 17 و 18 بسیار به هم شبیه هستند،  کالس ش
ــت که مرکز کنترل و   این موضوع به مفهوم این اس
واحد زمینه در برابر حمالت مشابهي قرار مي گیرند. 
در نهایت با ترکیب دیاگرام هاي شکل 17، 18 
ــکادا  ــرام کالس کلي الگوي امنیتي اس و 19 دیاگ
ــده است به وجود  ــان داده ش ــکل 20 نش که در ش

مي آید[16].

7. نتیجه گیري 
ــع آوري داده ی  ــامانه هاي نظارت، کنترل و جم س
پیشرفته اغلب در ارتباط با شبکه هاي عمومي مثل 

ــه ی  ــد زمین ــکل 18. واح ش
ــدن الگوهاي  امن با اعمال ش

امنیتي [03]

شکل 17. مرکز کنترل امن شده با استفاده از الگوهاي امنیتي [30]

شکل 19. شبکه ی ارتباطي امن با اعمال شده الگوهاي امنیتي [30]
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اینترنت و یا متصل به شبکه هاي داخلي مي باشند و 
به همین علت در معرض خطر حمالت بسیاري قرار 
مي گیرند. این حمالت مي توانند از طریق هکرها و 
افراد هوشمندي انجام گیرد که قادر به دستیابي به 
مرکز کنترل و پارامترهاي کلیدي سامانه مي باشند 
و از این طریق به اقتصاد و صنعت کشور آسیب هاي 
ــد و خسارات جبران ناپذیري  فراواني وارد خواهد ش
در بخش هاي مختلف ایجاد مي شود. به همین علت 
است که مبحث امنیت در این گونه سامانه ها بسیار 

حائز اهمین مي باشد.
در این گزارش ابتدا سامانه هاي کنترل صنعتي 
ــامانه هاي  معرفي گردیده و تفاوت اصلي آن ها با س
ــپس نوع خاصي از  ــي گردید. س IT معمولي بررس
سامانه هاي کنترل صنعتي که سامانه هاي نظارتی، 
ــامانه هاي  ــع آوري داده یا همان س ــرل و جم کنت
ــکادا مي باشد معرفي شده و معماري آن ها مورد  اس

تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
ــد  موضوع مهمي که هدف این گزارش مي باش
ــامانه ها  ــت که این س ــواع حمالتي اس ــي ان بررس
ــه  ــد و امنیت آن ها را دچار خدش ــد مي کن را تهدی
ــي که براي مقابله  ــد و همچنین راه حل های مي نمای
ــي قرار  با این تهدید ها وجو دارد مورد بحث و بررس

مي گیرد.
راه حل مهم دیگري که اخیراً بسیار مورد توجه 
ــتفاده از الگوهاي امنیتي در  ــت اس ــده اس واقع ش
ــد  ــاخت نرم افزارهاي نظارتي مي باش طراحي و س
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برای اطالع از دیگر منابع این مقاله با دفتر ماهنامه تماس حاصل فرمایید.

شکل 20. کالس دیاگرام مربوط به سامانه ی اسکادا امن با اعمال الگوهاي امنیتي [30]
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امکانات ضروری نرم افزار اسکادا عبارتند از:
• اتصال آسان و سریع به انواع سامانه های کنترل مختلف شناخته شده در جهان و قرائت I/Oهای آن ها به صورت خودکار؛

• اتصال به نرم افزارهای مدیریتی ERP؛
• دارای استانداردهای IEC-60870-5-101/103/104 , DNP3 جهت حفظ و بازیابی اطالعات پس از رفع قطع ارتباط با RTUها؛

• افزونگی سرور و کالینت ها؛
• امکانات دسترسی به اطالعت تحت وب )مرورگر وب(؛

• دارای پایگاه های داده ی مستقل جهت Report ،Alarm ،Trend و I/O در یک سرور یا سرورهای مستقل جهت I/Oهای زیاد؛
"• امنیت شبکه ی انتقال اطالعات توسط دیوار آتش DMZ و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز با استفاده از دیوار آتش، رمزنگاری، احراز هویت،

 مجوزدهی، VPN، سامانه ی شناسایی ورود غیرمجاز به شبکه و نرم افزارهای جدید ضدویروس؛
• مدیریت نرم افزارهای امنیت شبکه و تنظیمات آن ها از راه دور؛

• تقسیم شبکه به زیرشبکه های مستقل با استفاده از سوییچ ها و شبکه های مجازی )Virtual LAN( جهت محدود کردن نفوذ به شبکه؛ 
• مدیریت گذرواژه های مطمئن در رایانه، سوییچ های شبکه، RTU و ابزاردقیق برای افزایش امنیت و غیر فعال سازی سرویس ها و اینترفیس های غیر فعال؛

• جلوگیری از هک کردن سامانه؛
• جلوگیری از از بین رفتن اطالعات مربوط به کالینت های از کار افتاده.

ــرم افزار نیز باید در  ــه در طول چرخه ی حیات ن ک
ــود و همچنین اصول مهمي که طراح  نظر گرفته ش
ــبکه ی نظارتي  را در چگونگي برقراري امنیت در ش

راهنمایي مي نماید.
ــت راهکارهایي را  ــي در حقیق ــاي امنیت الگوه
ــگیري از انواع مختلف حمالت در جهت  جهت پیش
ــیدن به یک وضعیت مطلوب  کاهش ریسک تا رس
ــوع مهمي که وجود دارد  ــه مي دهد. البته موض ارای
ــدن این تهدیدها در سامانه ی  ــت که کم ش این اس

نظارتي نیازمند یک تغییر اساسي در طرز فکر افراد 
ــامانه، معماري آن و  ــبت به س ــازنده نس طراح و س
ــبکه هاي پیچیده مي باشد  چگونگی مدل کردن ش
ــاخت هاي  ــامانه ها داراي زیر س ــه س ــه نحوي ک ب
ــند و معماري آن ها  ــتحکم تر و سازگارتري باش مس
ــمتي حرکت کند که قادر به خودترمیمي در  به س
پاسخ به تهدیدها، خرابي ها و سایر اختالل ها باشند.

بررسي سامانه  هاي اسکادا  امنیت و تهدیدات 
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1.7. لرزش شعاعی 
و  ــرزش  ل ــنجش  س ــدار  م ــل  تکمی از  ــد  بع
ــی غیرتماس ــروب  پ ــامانه،  س ــودن  نم دار  ــرق   ب

ــتگاه TK3 با  ــل مخصوص بر روی دس  را در مح
ــبت به  ــه ی حدود 50 توزن )0,05 اینچ( نس فاصل
ــرده و محکم می کنیم.  صفحه ی چرخنده نصب ک
ــط ناحیه ی خطی پروکسی  )در این فاصله  که وس
ــاژی در حدود 7,5 ولت  ــد معموالً ولت میتر می باش
توسط پروکسی میتر ایجاد می شود( پس از روشن 
نمودن دستگاه و تغییر فاصله با استفاده از چرخاندن 
ــده به مقدار معین   نابی که پروب روی آن نصب ش
ــال 3 یا 5 میل (، چک می کنیم که   )به عنوان مث
دستگاه پایش لرزش نیز همین مقدار را نمایش دهد.

در این مقاله که در ادامه قسمت دوم آن آمده است 
ــده تا از منظر ابزاردقیق به بررسی مبحث  تالش ش
ــود.  لرزش و روش های اندازه گیری آن پرداخته ش
وجود لرزش با اندازه ی غیرمجاز در ماشین آالت دوار 
ــا، موتورها و غیره باعث  ــل پمپ ها، توربین ه از قبی
ــین آالت   ایجاد لطمات جبران ناپذیری به این ماش
ــنجش، و اندازه گیری  ــده و از این رو مسأله ی س ش
ــت که به  ــیار باالیی برخوردار اس آن از اهمیت بس
ــده گرفتن این لرزش  ــت می توان گفت نادی صراح
ــگر،  ــا عدم توجه کافی به چگونگی انتخاب حس و ی
ــوه ی پیکربندی پایش لرزش و ...  محل نصب و نح
ــنگین و گاهی توقف طوالنی مدت  باعث عواقب س
ماشین آالت و فرآیند تولید می شود. در این مقاله با 
معرفی انواع حسگرهای لرزش به مقایسه ی اجمالی 
آن ها پرداخته شده و چگونگی اندازه گیری لرزش و 

علل پدید آمدن آن بیان شده است.

7. روش آزمایش سامانه ی پایش لرزش
ــامل  ــامانه ی لرزش ش ــی صحت عملکرد س بررس
ــی میتر، صفحه نمایش و غیره  پروب، کابل، پروکس
 TK3 ــتگاهی لرزش ساز به نام معموالً توسط دس

به صورت زیر انجام می گیرد.

پایش لرزش در
ماشین آالت دوار

مهندس کاظم امین زاده
مهندس رسول ایرانی

مهندس احمد امین زاده

پایانیقسمت دوم

واژه هاي کلیدي: لرزش، پایش لرزش، 
پارامترهای لرزش، حسگر لرزش

ش
ـار

گـ
ن

2.7. لرزش محوری
ــرق دار  ــنجش لرزش و ب ــل مدار س ــد از تکمی بع
ــی را در محل  ــروب غیرتماس ــامانه، پ ــودن س نم
ــتگاه  ــوری بر روی دس ــای مح ــوص پروب ه مخص
ــول اطمینان از  ــب نموده و پس از حص TK3 نص
ــدرج و نقطه ی صفر  ــط پیچ م ــق نقطه ی وس تطاب
ــوی  ــدن پیچ مدرج در دو س ــگر، با چرخان نمایش
ــاعت چک می کنیم  ــق و مخالف عقربه های س مواف
ــا مقدار  ــدرج ب ــی با پیچ م ــه ی تنظیم ــه فاصل ک
ــد.  ــتگاه یکی باش ــط دس ــده توس نمایش داده ش

8. نحوه ی تعیین نقاط اخطار و توقف
در  دوار  ــین آالت  ماش از  ــت  حفاظ ــور  منظ ــه  ب
ــه  ــی را ب ــاز، نقاط ــر مج ــای غی ــل لرزش ه مقاب
ــف می کنند. ــف تعری ــار و توق ــوان نقاط اخط عن

ــین آالت بر  ــاش برای ماش ــر مرزی ارتع مقادی
اساس استاندارد ISO-10816-3  مطابق جدول 

3 می باشد:
  )Alarm(َبرای نقطه ی اخطار

Alarm = 1.25 * )Upper Range of Zone B(
    )Trip(َ و برای نقطه ی توقف

ShutDown = 1.25 * )Upper Range of 
Zone C(

TK3 شکل10. دستگاه
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جدول 3. استاندارد 3-1086 9. استفاده از مقدار لرزش جهت عیب یابی 
ماشین آالت

ــع به علت  ــاوی اطالعاتی راج ــیگنال لرزش ح س
لرزش بوده و با تحلیل آن توسط روش های مختلف، 
اشکاالت و عیب های موجود و آینده ی سامانه قابل 
ــین آالت  ــن روش در ماش ــد. ای ــخیص می باش تش
ــت. ــرد اس ــیار پرکارب ــی بس ــت عیب یاب  دوار جه

ISO-13373-1 و ISO-13373-2 ) بیلوسوا، 
)2012

10. برخی از علل به وجود آمدن ارتعاش
اگر چه این مقاله بیشتر دارای نگاه ابزاردقیقی بوده 
و نحوه ی اندازه گیری مقادیر لرزش را مورد بررسی 
ــی در این جا به صورت خالصه، به  قرار می دهد ول
ــوند   مهم ترین عواملی که باعث ایجاد لرزش می ش

نیز اشاره می شود. 
1. نامیزایی جرمی )آنباالنسی(؛

2. نا هم راستایی؛ 
3. تشدید؛

4. لقی مکانیکی؛
5. خرابی یاتاقان؛

6. خرابی چرخ دنده؛
7. خارج از مرکزی؛
8. خمیدگی محور؛

9. فونداسیون معیوب؛
10. اشکاالت الکتریکی؛

11. اشکاالت آیرودینامیکی و هیدرودینامیکی؛
12. خرابی کوپلینگ؛

13. خرابی تسمه و پولی؛
14. اشکاالت پایپینگ؛

15. اعوجاج پوسته و . . .
ــدی در عیب یابی از طریق  ــه ی مهم و کلی نکت

تحلیل ارتعاشات این است که:
• هر عیبی در تجهیزات دوار، لرزش و ارتعاشی 
با مشخصات خاص خود )از لحاظ دامنه، فرکانس، 
ــایی تمام موارد  فاز و ...( ایجاد می نماید.[6] شناس
ــیله ی  ــده و دیگر عوامل ایجاد لرزش به وس ذکر ش

تحلیل سیگنال لرزش انجام می پذیرد.
ــین های  ــوالً نیروهای ارتعاش زا در ماش • معم
ــه بر اثر وجود  ــتند ک دوار نیروهای دینامیکی هس
ــین ایجاد می شوند. برخی از  ــتی هایی در ماش کاس
ــتی ها عبارتند از محدودیت های طراحی،  این کاس
و  ــب  نص در  ــکال  اش ــاخت،  س ــای  محدودیت ه

بهره برداری، اشکاالت تعمیراتی و ...
ــه وضعیت ایده آل  ــیدن ب • از آن جایی که رس
ــرزش و ارتعاش تا حد  ــت وجود ل ــر نیس امکان پذی
ــین آالت طبیعی است، که  معین و مجازی در ماش
ــط سازنده مشخص شده و در  این مقدار مجاز توس

پایشگرهای لرزش اعمال می شوند.
ــامانه های جدید مبحثی  ــن اخیراً در س در ضم

ــرایط1 رواج یافته که موقعیت  تحت عنوان پایش ش
ــرزش و دمایی در تمام  ــاظ ل ــین آالت را از لح ماش
ساعات کارکرد پایش نموده و در صورت تغییر روند 
لرزش در هر نقطه ای ایجاد اخطار کرده و در برخی 

سامانه ها اقدامات پیشگیرانه نیز ارایه می دهد.

11.  نتیجه گیری
ــین آالت صنعتی، اندازه گیری و پایش  در بحث ماش
ــت.  ــاده ای برخوردار اس ــرزش از اهمیت فوق الع ل
اهمیت این موضوع به خاطر تأثیرات بسیار مخرب 
لرزش بر این گونه ماشین آالت می باشد. این مقاله با 
رویکردی تجربی به بررسی انواع حسگرهای لرزش 
ــود در صنعت پرداخته و موارد کاربردی آن ها  موج
ــگر  ــت نوع حس ــت. انتخاب درس را بیان نموده اس
ــتقیم و زیادی  لرزش بنا به نوع کاربرد آن تأثیر مس
ــده ی  ــدار اندازه گیری ش ــت مق ــت و صح روی دق

1 Condition Monitoring  

  منابع:
1. دکتر سعید محبوب مقدس، ارتعاشات مکانیکی، تهران، زمستان 84

2. ISO 13373-1: Condition monitoring and diagnostics of machines - Vibration condition
monitoring - Part 1: General procedures
3. ISO 13373-2: Condition monitoring and diagnostics of machines - Vibration condition
monitoring - Part 2: processing, presentation and analysis of vibration data
4. ALENA BILOŠOVÁ, JAN BILOŠ, 2012. “VIBRATION DIAGNOSTICS”
5. Dow, S. Understanding the Basic Theory Behind Vibration Analysis [online], 
[quoted
2012-01-20]. Available from wwwhttp://www.vibrationschool.com/mans/Indexa.
htm
6. www.cbmschool.com

  نگارندگان:
مهندس کاظم امین زاده، کارشناس ارشد ابزاردقیق شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران

مهندس رسول ایرانی، کارشناس ابزاردقیق شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران
مهندس احمد امین زاده، دانشجوي مهندسي مکانیک دانشگاه سمنان

ــود عالوه بر  ــرزش دارد. از همین رو توصیه می ش ل
استفاده از حسگرهای مناسب و دستگاه های پایش 
ــب آن ها، نسبت به ایجاد  لرزش و پیکربندی مناس
دوره های زمانی بررسی، پایش و کالیبراسیون اقدام 
ــه و همچنین اندازه گیری لرزش  الزم صورت گرفت
ــگرهای لرزش با  ــی غیر از نقاط نصب حس در نقاط
استفاده از تحلیلگرهای دستی مناسب انجام گیرد 
تا در صورت عدم دقت و یا اشکال در پایش لرزش، 
ــکال آن قبل از آسیب، اقدام به  ــبت به رفع اش نس

عمل آید.

12. قدرداني
ــیله مراتب تشکر  ــندگان این مقاله بدین وس نویس
ــت ایران به  ــرکت ملي نف ــي خود را از ش و قدردان
جهت در اختیار قرار دادن اطالعات مورد نیاز اعالم 

مي دارد.

پایش لرزش در ماشین آالت دوار
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بسیاري از افرادي که به دنبال کیفیت و سودآوري 
ــتند، موفقیت را  ــدي هس ــع تولی ــتر در صنای بیش
ــت  ــا یافته اند. امروزه دس ــیون فرآینده در اتوماس
ــتجوي  ــت و گاز نیز در جس ــدرکاران صنایع نف ان
ــازي این راهبرد در حفاري  روش هایي براي پیاده س
ــاید بتوان  ــن باورند که ش ــا بر ای ــند. آن ه مي باش
ــرعت و در پی  ــد انجام کارهاي پیچیده و پرس کلی
ــادي ایجاد چاه هاي  ــري فني و اقتص آن امکان پذی
پیچیده را نیز در اتوماسیون حفاري یافت. هنگامي 
ــروژه ی حفاري تعداد زیادي چاه را در بر  که یک پ
ــار و جنس سنگ  مي گیرد که باید در رژیم هاي فش
ــر گردند،  ــده اند حف ــازي ش که به خوبي مستندس
ــونده ی  ــان کار مي توانند از طبیعت تکرار ش متولی
ــود ببرند و هزینه هاي مربوط به  حفاري خودکار س
ــرات بازدهي را، که نوعاً در طول یک برنامه ی  تغیی
ــاهده مي گردند،  حفاري از چاهي به چاه دیگر مش
ــاني را که  ــن مقاله وضعیت کس ــذف نمایند. ای ح
ــطحي از  ــي در جهت وارد نمودن س ــه تالش های ب
اتوماسیون حفاري به عنوان وسیله اي براي بازدهي 
ــر عملیات  ــتر و کیفیت باالت ــي بیش ــتر، ایمن بیش

ــوراخ کاري در عمق، نوید افزایش سطح حفاظت  س
ــالمت و ایمني کارگران و در  ــت محیطي و س زیس
ــتیابي  ــتاي دس عین حال کمک به متولیان در راس
ــترس  به ذخایري که با فناوري هاي امروز قابل دس
ــد. از آن جایی که تعداد زیادي  ــتند، را مي ده نیس
ــرف  ــتی نفت در ش ــع باالدس ــان صنای از متخصص
ــتگي هستند، اتوماسیون مي تواند راهکاري  بازنشس
ــن رویه ها و دانش را پیش روي  براي تدوین بهتری
ــیله تجربیات کسب  متولیات امر بگذارد و بدین وس

شده را حفظ نماید.
ــیون فراگیر  در خط تولیدهاي مونتاژي، اتوماس
شده است و نوعاً در قالب ربات هایي که به وسیله ی 
ــراري را انجام  ــوند، کارهاي تک رایانه هدایت مي ش
مي دهند. ماشین ها خستگي ناپذیر و دقیق هستند 
ــّل توجه  ــي که مخ ــا و خطاهای ــار ماللت ه و دچ
انسان هاي معادل آن ها مي گردند، نمي شوند. آن ها 
مي توانند به سطوحي از خود مختاری دست یابند، 
ــه تصمیم گیري  ــیار کمي نیاز ب ــرا در موارد بس زی
ــرات کمي در  ــا و تغیی ــد و عدم قطعیت ه مي باش
محیط و فعالیت هاي آن ها پیش مي آید. این مفهوم 

اتوماسیون در حفاري 
چاه های نفت واژه هاي کلیدي: اتوماسیون حفاری، 

حفاری چاه نفت

ان
رد

ــ
رگ

ب

دکتر مهرداد خاندائی

قسمت اول

حفاري در آینده براي صنعت ادامه مي دهند، مورد 
ــات موردي از مکزیک  ارزیابي قرار مي دهد. مطالع
ــیون  ــده کاربردهاي مختلف اتوماس ــاالت متح و ای

حفاري را نشان مي دهند.

ــهم هاي تقریباً برابري از  مهندسان از دیرباز س
ــاهده کرده اند. امروزه،  علم و هنر را در حفاري مش
هر چه عملیات حفاري خودکار تحت کنترل رایانه، 
ــه واقعیت  ــیون حفاري، ب ــارت دیگر اتوماس به عب
ــود، قطعاً دیدگاه مهندسان بیشتر  نزدیک تر می ش

به سوي علم متمایل مي شود.
ــاري، مانند اغلب  ــیون حف ــدف غایي اتوماس ه
ــود مالي به  ــاندن س ــاي غیرمتعارف، رس نوآوري ه
متولیان امر است. اتوماسیون حفاري در صدد است 
ــیدن  ــا این هدف را از طریق ارتقاء فرآیندها، رس ت
به سرعت پیش روی )ROP(1بهینه، ارتقاء کیفیت 
نسبی چاه و بازدهي کلي حفاري، که همه ی آن ها 
ــا در کوتاه ترین  ــازه مي دهند ت ــه متولیان امر اج ب
ــند، محقق نماید.  زمان ممکن به اهداف خود برس
ــیون  ــرار دادن دکل حفاري و اتوماس ــم ق ــار ه کن
1. Rate Of Penetration
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ــعه ی  ــاري کارخانه ای«2 براي توس در رویکرد»حف
ــاي نفت خیز نیز وجود دارد که در آن تعداد  حوزه ه
زیادي از چاه ها، که وضعیت آن ها به خوبي شناخته 

شده است،حفاري و تکمیل خواهند شد.
ــیون از  ــت حفاري در بهره گیري ازاتوماس صنع
ــرفت هایي نیز  ــع عقب مانده، اما پیش بقیه ی صنای
در این راه صورت گرفته است؛ واحدهاي پرسرعت 
ــین آالت کنترل از راه دور جابجایی  حفاري، به ماش
قطعات عظیم مته ی حفاری و لوله تجهیز شده اند.

ــزات، انجام کارهاي  ــیون تجهی اما اگرچه مکانیزاس
ــه عهده مي گیرد و  ــراري را در میدان حفاري ب تک
انسان را از عرصه هاي بالقوه خطرناک دور مي کند، 
این به معناي واقعي، اتوماسیون در حفاري نیست. 
ــک راه  ــده ی ــیون ش ــد حفاري اتوماس ــک فرآین ی
ــي ارزان قیمت تر به ذخایر را براي متولیان  دسترس
ــازد و در عین حال کارهاي دستي  امر فراهم مي س

را به صورت ایمن تر و متناسب تر انجام مي دهد.
ــامانه اي نیاز  ــیون فرآیند حفاري به س اتوماس
دارد که توانایي مقابله با تغییرات و شرایط محیطي 
نامعین را داشته باشد. این سامانه ها باید با دریافت 
ــوراخ،  ــطح زمین و عمق س ــتقیم داده هاي س مس
ــنگ واکنش  ــي مانند جنس س ــوري به تغییرات ط
ــان دهند که کارایي بهینه حفظ گردد، بنابراین  نش
ــه ی کار و بازدهي،  ــدت زمان الزم براي خاتم در م
ــداد نیروي  ــد. کاهش تع ــود حاصل خواهد ش بهب
ــاني در فیلد و توانایي سامانه براي انجام بعضي  انس
ــي  از کارها از راه دور فقط در نتیجه ی چنین تالش
ــي. در عمل، به  ــد و نه با آرمانگرای ــت مي آی به دس
ــودکار به جاي این که  ــامانه هاي خ احتمال زیاد، س
ــتن کارکنان دکل حفاري شوند،  سبب کنار گذاش

سبب تقویت دانش و تجربه ی آن ها خواهند شد.
ــم بر متخصصان و کارکنان بخش  فرهنگ حاک
حفاري بخشي از دلیل تأخیر این صنعت باالدستي 
در پذیرش اتوماسیون است. کارکنان حفاري اغلب 
تصمیمات اجرایي را براساس تجربه ی کلي و دانش 
خود از زمین شناسي محلي و شرایط حفاري اتخاذ 
ــبت به  ــیاري از آن ها نس مي نمایند. در نتیجه، بس
ــامانه هایي که تهدیدي بر علیه مهارت هایشان به  س
ــند و آن ها را وادار به رها نمودن کنترل  نظر مي رس
ــي از عملیات حفاري یا جابجا کردن مرزهاي  بخش
فني به فراتر از فعالیت هاي محافظه کارانه ی سنتي 
حفاري مي کنند، بدگمان هستند. از نظر سازماني، 
ــاز به کار  ــامانه ی خودکار نی ــزای یک س ــر اج اکث
گروهي نزدیک در یک بازه ی زماني طوالني دارند، 
اما سامانه هاي مورد استفاده در فرآیند حفاري غالباً 
به شرکت هاي گوناگوني تعلق دارند و ممکن است 
درایورهاي مختلفي داشته باشند که این امر انجام 

کار گروهي را مشکل مي سازد.
چالش فعلي براي ساخت یک سامانه ی حفاري 
ــتقل توانایي حفر یک چاه یا  خودکار که به طور مس

2. Factory Drilling 

ایجاد یک برش را داشته باشد، در عدم قطعیت هاي 
ــوراخ عمیق در زمین  فراوان مربوط به ایجاد یک س
ــع غافلگیر  ــع تولیدي، وقای ــت. در صنای نهفته اس
ــتثناء  کننده اي که در حین فرآیند رخ مي دهند اس
ــن وقایع  ــاري، ای ــه در حف ــي ک ــتند، در حال هس
ــند. اغلب  ــي از روال هاي عادي مي باش بخش مهم
ــارها، دماها و  ــروي مته به سمت TD، فش با پیش
ویژگي هاي سنگ در عمق سوراخ، به سرعت تغییر 
ــق دادن عکس العمل آزموده  ــد. از این رو، وف مي کن
ــده ی یک مته ی حفاري با همه ی شرایط متعدد  ش

دیگري که ممکن است رخ دهد مشکل است. 
ــا به قابلیت  ــیون فرآیند حفاری نه تنه اتوماس
ــین آالت تحت  ــری داخلی ماش ــی و کارب دسترس
ــا )یعني  ــه مدیریت داده ه ــه، بلکه ب ــرل رایان کنت
گردآوری داده هاي درست در زمان درست و وصل 
ــردن آن به تجربه ی مورد نیاز برای تصمیم گیری  ک
ــت از دیرباز از  ــت. صنع ــته اس ــز وابس ــه(، نی بهین
ــه به تیم  ــت ک ــتفاده نموده اس ــی اس نرم افزارهای
ــاری  کمک می کنند تا در مورد زمینی که دکل  حف
ــاری روی آن قرار می گیرد تصمیم گیری نماید. حف

ــیر داده ها و انجام اقدامات  این سامانه ها برای تفس
مناسب به مداخله ی انسان نیاز دارند، و  این یعنی 

هدایت حفاري، بجای اتوماسیون.
اتوماسیون فرآیند حفاري نیازمند یک رویکرد 
ــامانه ها، یعني حلقه اي که بدون وقفه  مهندسي س
ــطح زمین را  ــوراخ و س داده هاي مربوط به عمق س
با مدل هاي قبل از حفاري پیوند مي دهد، مي باشد. 
این سامانه، با تنظیم بر روي حالت تغییر وضعیت، 
ــل دبي پمپ ها، نیروي  تنظیمات عملکردي از قبی
ــرعت دوران را بهبود مي دهد. به عالوه،  هوک3و س
ــیون، مدل را با  ــامانه ی بهره مند از  اتوماس یک س
ــتفاده از داده ها بدون وقفه به روزرساني مي کند،  اس
ــه را در  ــار باتجرب ــات یک حف ــل تصمیم و در اص
ــت، تقلید  ــگام مواجهه با پیش بیني هاي نادرس هن

3. Hook loads

3 
طح

10. در همه ی موارد تصمیم گیري و به صورت خودکار عمل مي کند.س
9. اقدامي را به صورت خودکار انجام مي دهد و اگر عملي شد به حفار اطالع مي دهد.

8. عملي را به صورت خودکار انجام مي دهد و فقط در صورت تقاضاي حفار به وي اطالع مي دهد.

2 
طح

7. عملي را انجام مي دهد، سپس الزاماً به حفار اطالع مي دهد.س
6. قبل از اجرای خودکار، به حفار اجازه ی لغو عملکرد را مي دهد.

5. اگر حفار اجازه دهد، یک پیشنهاد را انتخاب و اجرا مي نماید.

1 
طح

س

4. فقط یک رویه ی اجرایي را پیشنهاد مي نماید.
3. مجموعه اي از گزینه ها را پیشنهاد نموده و انتخاب را محدود مي نماید.

2. مجموعه ی کاملي از تصمیمات و گزینه هاي اجرایي را پیشنهاد مي کند.
1. هیچ کمکي را پیشنهاد نمي کند؛ حفار باید همه تصمیمات را بگیرد و اجرا کند.

ــطح  ــت پیونددهي بین داده هاي س مي نماید.کیفی
زمین و عمق سوراخ تا اندازه ی قابل توجهي متغیر 
ــگر  ــا عواملي چون امکان قرارگیري حس ــت و ب اس
ــیر حفاري، و با  ــتاي مس در نزدیکي مته و در راس
پهناي باند موجود براي ارسال نتایج اندازه گیري ها 
ــوراخ و دستورات به عمق سوراخ محدود  از عمق س
ــت  ــت که ممکن اس ــن بدین معناس ــردد. ای مي گ
ــاري از چاهي به چاه دیگر  ــیون حف ماهیت اتوماس
ــان مي دهند که داده هایي  تغییر کند. اما، نتایج نش
ــط حسگرهاي بیشتر به  که با فرکانس باالتر و توس
دست آمده اند توانایي اپراتور را در حفاري، تا جایي 
ــکان آن را می دهند، افزایش  ــي ام که مرزهاي فن

مي دهند.
روند اتوماسیون حفاري را مي توان در غالب سه 

سطح توصیف نمود:
• سطح اول سامانه اي است که راهنمایي هایي 

را به حفارها ارایه مي نماید؛
• سطح دوم با کسب اجازه از حفار تصمیماتي 

را اتخاذ مي کند؛
• و سطح سوم به سوي یک سامانه ی خودمختار 
ــت  ــت مي کند که در آن، حفار، که ممکن اس حرک
خارج از سایت حفاري باشد، به عنوان یک پایشگر 
ــل مي کند، تا در هنگام لزوم، مداخله نماید )به  عم

جدول زیرتوجه شود(.
صنعت حفاري با تردید به سوی اتوماسیون گام  
ــته است. »ماشین حفاري خودکار ملي«، که  برداش
ــاخته و تحت آزمون های  ــال 1980 س در حدود س
ــاخت یک  ــرار گرفت، تالش اولیه اي براي س الزم ق
ــازندگان  ــاري خودکار بود. از آن جا که س دکل حف
ــگرهاي  ــکل از کار افتادن حس ــتند بر مش نتوانس
ــوند،  ــرایط محیط حفاري فایق ش ــر از ش تأثیرپذی
ــین مذکور هرگز تجاري سازي نشد. در دهه ی  ماش
ــزارآالت مکانیزه ی  ــادي با اب ــاي زی 1990، دکل ه
ــدند، و مهندسان، کنترل  جابجایي لوله ساخته ش
ــتفاده از داده هاي گردآوري  ــته اي را، با اس مداربس

جدول 1. روند اتوماسیون. سامانه ها و صنایع به صورت حساب شده از سامانه هاي دستي به سمت سامانه هاي کنترل 
ــامانه ها یک عمل »تحلیل و توصیه« محدود را با پیشنهاد یک روند  ــطح، س خودکار پیش مي روند. ابتدا، در اولین س
ــامانه ی خودکار نیمه مختار، عمل را انتخاب  ــطح دوم، س ــاني انجام مي دهند. در س بهینه ی عملکرد براي اپراتور انس
ــطح سوم، سامانه ی خودکار خودمختار است  ــط حفار. در س کرده و انجام مي دهد، اما تنها در صورت صدور اجازه توس

و هنگامي که اقدامات خود را عملي نماید حفار را از آن ها با خبر خواهد کرد.

اتوماسیون در حفاري چاه های نفت
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شده در هنگام حفاري، به منظور تنظیم سامانه هاي 
دوار قابل هدایت حفاري توسعه دادند.

ــت اپراتورهاي نروژي و  ــا به تازگي، با هدای تنه
ــتورالعمل هاي ایمني و سالمت، صنعت  ناظران دس
ــیون  ــوي اتوماس حفاري تالش ادامه داري را به س
 SPE ــرکت ــال 2007، ش ــت. در س انجام داده اس
ــیون  ــراي پرداختن به اتوماس ــک بخش فني را ب ی
ــامانه هاي حفاري تشکیل داد؛ افرادي که در این  س
ــتند در جهت اتوماسیون همه ی  بخش درگیر هس
ــد کار مي کنند. این  ــا، از قبیل اجرا و تولی زمینه ه
مقاله وضعیت کساني را که به تالش هایي در جهت 
وارد نمودن سطحي از اتوماسیون حفاري به عنوان 
ــتر و  ــتر، ایمني بیش ــیله اي براي بازدهي بیش وس
کیفیت باالتر عملیات حفاري در آینده  براي صنعت 
ادامه مي دهند، مورد ارزیابي قرار مي دهد. مطالعات 
ــده کاربردهاي  ــک و ایاالت متح ــوردي از مکزی م

مختلف اتوماسیون حفاري را نشان مي دهند.

کنترل ترمز
ــتي،  ــر تاریخي، در آغاز عملیات حفاري دس از نظ
ــز خط حفاري  ــتفاده از ترم حفاري خودکار بر اس
 )WOB( 4ــت تا وزن وارد بر مته تمرکز داشته اس
ــتفاده  ــرل نماید. حفارهاي خودکار که با اس را کنت
ــاني را  ــک رفتار اپراتور انس ــاي پنوماتی از کنترل ه
ــتن WOB و یا ROPتقلید  ــراي ثابت نگه داش ب
ــاختار  ــرایط حفاري )س مي کردند، هنگامي که ش
ــارها و دماها( به خوبي معلوم  ــناختي، فش زمین ش
ــر مي کنند،  ــي تغیی ــورت تدریج ــتند و به ص هس
ــان ها عمل کرده اند. اما اگر این  همواره بهتر از انس
ــر مي کرد، حفارهاي  ــرایط به طور ناگهاني تغیی ش

خودکار عملکرد ضعیفي از خود نشان مي دادند.
ــبب  ــکی س ــدن ترمزهای دیس ــود آم ــه وج ب
ــد حفارهای خودکار الکترونیکی  ــکلگیري و رش ش
ــد که از الگوریتم هاي کنترل رایانه ای براي ثابت  ش
ــتفاده مي کردند.  ــتن WOB و ROP اس نگه داش
ــوي حفارهاي  ــده به س ــل ش ــرفت هاي حاص پیش
ــا نرم افزار  ــت ت ــان را بر آن داش ــودکار، مهندس خ
ــاده  ــد که کنترل را س ــعه دهن ــده اي را توس پیچی
ــخ به تغییر  مي کرد و پارامترهاي حفاري را در پاس
در مشخصه هاي ساختاري، در زمان پیشروي مته، 

تنظیم مي نمود.
ــیون  ــطح دوم اتوماس حفارهاي خودکار در س
ــتند.  ــته هس ــد، زیرا به تأیید حفار وابس ــرار دارن ق
ــیون حفاري به مکانیزم و اتوماسیون  اگرچه اتوماس
ــت، اما در صدد  ــته اس ابزارآالت محلي دکل وابس
ــین  ــامانه ها را با ارتباط دادن ماش ــت که آن س اس
ــق چاه  ــه عم ــوط ب ــامانه هاي مرب ــا س ــاري ب حف
ــامان دهي کند. اهداف  وسامانه هاي اندازه گیري س
ــیدن و کاهش  ــد از بهبود بخش ــورد نظر عبارتن م
ــطح  ــه ذخایر و باال بردن س ــتیابي ب ــه ی دس هزین

4. Weight On Bit

عملیات دستي به صورت ایمن و پیوسته.
ــت.  ــاري پیچیده اس ــد حف ــیون فرآین اتوماس
ــلومبرگر5 این فرآیند را به  مهندسان در شرکت ش
ماژول هاي قابل مدیریتي تقسیم بندي نموده اند که 
ــتقل و یا در ترکیب با هم  ــد به صورت مس مي توانن
استفاده شوند تا در نهایت سامانه ی هوشمندي را، 
ــي از یک سوراخ را به صورت  که توانایي حفر بخش
ــن ماژول ها  ــد. ای ــکیل دهن ــار دارد، تش خودمخت

عبارتند از:
ــامانه هاي  ــه ی یکپارچه ی دکل و س • مجموع

مربوط به عمق چاه؛
:ROP بهینه سازي 

• شناسایي و کاهش حوادث غیرمعمول؛
• پایش و کاهش شوک و ارتعاشات؛

• راهبري حفر چاه؛
• عملیات به هم پیوسته ی حفر چاه؛

• مدیریت ترتیب و توالي عملیات.
ــیون، که از  ــازي ماژول هاي اتوماس یکپارچه س
اطالعات عمق چاه و سطح زمین استفاده مي کنند، 
ــت که  ــرل دکل،نیازمند آن اس ــامانه ی کنت ــا س ب
حفاران نقش نظارت همه جانبه ی خود را با نظارت 
ــامانه ی  ــي جایگزین نمایند. س ــک جزء بحران بر ی
ــده باید به گونه اي طراحي شود  ــازي ش یکپارچه س
ــتقیماً با آن تعامل کند و در جایگاهي  که حفار مس
ــرار بگیرد که کنترل دکل را در تمامي زمان ها به  ق

5. Schlumberger

ــتیابي به این هدف، هنگامي  عهده گیرد. براي دس
ــیون کارهاي فراوان خود را به  که سامانه ی اتوماس
ــامانه در حال  عهده دارد، حفار باید کاري را که س
ــد و کاري را که در مرحله ی  ــت بفهم انجام آن اس
ــد قصد انجام آن را دارد پیش بیني کند. بنابراین  بع
ــان با پیش بیني قبل  ــیون، رویارویي انس با اتوماس
ــا مانده، درگیري وي در  ــوع در صنعت پا برج از وق
ــت به جاي کاهش،  عملیات حفاري نیز ممکن اس

افزایش یابد.

سرعت باالتر
ــن الگوریتم هاي  ــال بکارگیري ای ــان در ح مهندس
ــراي جنبه هاي  ــرل رایانه ای، ب ضروري جهت کنت
ــتند؛ الگوریتم هاي  ــي از فرآیند حفاري هس مختلف
ــه روند  ــطوح مربوط ب ــک از س ــر ی ــور در ه مذک
ــیون کامل قرار مي گیرند. اغلب برنامه هاي  اتوماس
ــي بر این الگوریتم ها با قابلیت توصیه کنندگي  مبتن
ــراي آغاز عملکرد نیاز به دخالت  عمل مي کنند و ب
انسان دارند. بقیه، سامانه هاي خودمختاري هستند، 
ــاید باشند، که بدون منتظر ماندن براي کسب  یا ش
اجازه و یا اعالن کردن به حفار، وارد عمل مي شوند 
ــراي آن ها به  ــوان ب ــي که مي ت ــن توصیف و بهتری
ــن الگوریتمي به  ــت. چنی کار برد، خود راهنما اس
بهینه سازي ROP کمک مي کند و در برنامه هایي 
به کار گرفته شده اند که هم قابلیت توصیه کنندگي 

دارند و هم قابلیت کنترل کامل.

ــط حفارهای خودکار اولیه به عنوان ورودی  ــکل1. حفارهای مدرن خودکار. در حالی که WOB تنها پارامتری بود که توس ش
برای کنترل فرآیند حفاری در نظر گرفته می شد، حفارهای خودکار بعدی از چند پارامتر برای این منظور استفاده نمودند. در 
ــکل، براساس رنگ نشان  ــد، نوار چندرنگ افقی باالی ش مثال فوق که نمونه ای از خروجی چند پارامتری حفار خودکار می باش
ــکل، مقادیر  ــمت پایین ش می دهد که کدام پارامتر در یک نقطه ی معین کنترل ترمز را بر عهده دارد. منحنی های توپر در قس
ــان می دهند. خط افقی مشکی  ــده ی مربوط به پارامتر مورد نظر را نش هر یک از پارامترها و خطوط خط چین، مقادیر تنظیم ش
ــان می دهد. هنگامی که خط مذکور مقدار پایین را دارد، حفار  ــکل، وضعیت عملکرد حفار خودکار را نش ــمت میانی ش در قس
 90 ft ــد. هنگامی که مسیری به طول ــن بودن حفار خودکار می باش ــان دهنده ی روش ــت؛ مقدار باال  نش خودکار خاموش اس
)معادل m 27( به صورت نسبتاً یکنواختی در حال حفاری است، تابع ROP )منحنی قرمز( کنترل می کند که چه موقع حفار 
ــده ی  ــد. هنگامی که ROP به مقدار تنظیم ش ــن گردد و همچنین کنترل می کند که چه موقع مته به ته می رس خودکار روش
خود می رسد، WOB و گشتاور )که به ترتیب با خطوط تیره ی آبی و سبز نشان داده شده اند(، با رسیدن خودکار مته به انتها، 
ــخیص  ــتاور، کنترل را به عهده می گیرد. زمانی که تش صعود می کنند. هنگامی که ROP و  WOB ثابت باقی می مانند، گش
ــتاور را باال می برد و حفاری بر  ــت، حفار خودکار مقدار حدی گش ــتاور یک عامل محدودکننده شده اس ــود که گش داده می ش
اساس منحنی آبی روشن در بخش اعظم مسیر ادامه می یابد، اگرچه طی زمان های اولیه ی کنترل، ROP با کنترل های کوتاه 
متناوب روبرو می شود. تا انتهای مسیر، هرگاه مته به سنگ سخت تری برخورد می کند، WOB کنترل را به عهده می گیرد. 

اتوماسیون در حفاري چاه های نفت
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ــب rpm برآورد می گردد، به  ــیم ROP بر حس ــکل2. الگوریتم ROP خودکار. عمق برش به ازای هر دور گردش با تقس ش
طوری که داده های بی درنگ حفاری می توانند در سه بعد WOB، گشتاور مته و عمق برش ترسیم شوند. WOB می تواند به 
ــه رژیم عملکردی مجزا  ــخ حفاری یک مته ی PDC به صورت س عنوان مجموع دو مؤلفه توصیف گردد: اصطکاک و برش. پاس
ــده است(، هر دو مؤلفه ی اصطکاکی و برشی افزایش پیدا  ــود. در طول فاز اول )که با رنگ آبی نمایش داده ش ــازی می ش مدلس
می کنند در حالی که WOB، هنگامی که اصطکاک در سطوح تخت سایشی بخش های برشی مته سهم غالب را در اثر متقابل 
ــت و اصطکاک بهینه  ــود که WOB باالی مقدار بحرانی اس ــد. رژیم دوم )خرمایی رنگ( هنگامی آغاز می ش دارد، کم می باش
ــت، بنابراین افزایش WOB موجب بروز عملکرد برشی خالص می شود. رژیم سوم )سبز رنگ( هنگامی رخ می دهد که مته  اس
ــت و همزمان برش هایی در اطراف مته ایجاد می شوند که سبب کاهش بازده  ــته اس از نقطه ی مبنا )Founder point( گذش
ــود، پاسخ ها به صورت ناگهانی تغییر خواهند کرد و نقاط  ــاختار جدید می ش برش می گردند. زمانی که مته وارد حفاری یک س

داده روی خط جدیدی قرار خواهند گرفت.

ــن واقعیت  ــودکار ROP بر ای ــازي خ بهینه س
استوار است که وقتي مته در عمق قرار دارد، حفار 

مي تواند این سه مورد را کنترل نماید:
WOB •

ــرعت دوراني سوراخ کاري بر حسب دور بر  • س
 )rpm( دقیقه

• سرعت جریان گل و الي.
ــودکار  ــامانه ی خ ــوان یک س ــن، مي ت بنابرای
ــازي ROP ساخت که در آن نقاط تنظیم  بهینه س
WOB و rpm مستقیماً توسط کنترل هاي دکل 
حفاري وارد مي شوند. مهندسان شرکت شلومبرگر، 
ــاس این ایده، ماژول بهینه سازي سرعت نفوذ  براس

ROPO را توسعه دادند.
ــدل PDC اثر  ــر یک م ــم ROPO ب الگوریت
ــک روش پردازش  ــاختار زمین و ی متقابل مته-س
داده ها که تغییرات پاسخ مته را شناسایی می کند، 
استوار است. مدل PDC مته فرض می کند که اثر 
متقابل مته-ساختار زمین، بر اساس عمق برش، به 

سه فاز خطی شکسته می شود )شکل 2(.
ــتانه ی  در طول فاز اول، هنگامی که مته در آس
ــیدن به عمق  چرخش در ته قرار دارد و قبل از رس
ــبب افزایش جزیی در  بحرانی، افزایش WOB س
ــده، و در نتیجه ROP کم می شود.  عمق برش ش
ــب افزایش عمق  ــاز دوم، WOB باالتر موج در ف
ــوم هنگامی آغاز می شود که  ــود. فاز س برش می ش
ــش یافته، به نقطه ی مبنا منتهی  این بازدهی افزای
ــذه باشد؛ زمانی که سامانه ی سیال دیگر قادر به  ش
ــت و بازده برش  ــازی مناسب سطح مته نیس پاکس

کاهش می یابد.

ــانی بودند حفاری شدند. چهار تا از این  ــت چاه که دارای بستر یکس ــکل3. مزیت الگوریتم ROPO. در پروژه ای هش ش
چاه ها که با استفاده از ماژول ROPO حفر شده بودند )با رنگ آبی نمایش داده شده اند( به طور قابل مالحظه ای، نسبت 
به آن هایی که با روش متداول حفر شدند )با رنگ قرمز نمایش داده شده اند(، در شیب بخش نهایی نمودارها سرعت های 
حفاری باالتری را نشان دادند. به عالوه، هر یک از چاه هایی که با ماژول ROPO حفاری شدند، زمان های حفاری منطقی ای 
را نشان دادند. زمان الزم برای حفر یک حلقه از چاه هایی که بدون روش ROPO حفاری شدند، از 6/8 تا 8/3 روز متغیر 
ــه چاه، از 5/3 تا 5/8 روز تغییر می کرد. ــدند، زمان حفاری یک حلق ــود. در چاه هایی که با رویکرد ROPO حفاری ش ب

ــه صورت آنی  ــخ مته را ب ماژول ROPO پاس
ــه rpm و  ــرده و مقادیر بهین ــل ک ــه و تحلی تجزی
WOB را، با وجود مجموعه ی پیچیده ای از مقادیر 
 ROP ،rpm ،ــتاور ــامل WOB، گش ــدی ش ح
ــتیابی به  ــوط به موتور، به منظور دس و حدود مرب

حداکثر ROP تعیین می نماید.
در m 150000 [معادل با ft492000] حفاری 
ــتره ای از محیط های مختلف، چاه های  از میان گس
حفر شده با روش ROPO به طور میانگین افزایشی 
برابر %32 در ROP را نسبت به چاه های دیگر که 

به صورت دستی و یا با یک سامانه ی حفار خودکار 
ــان دادند )شکل باال(. هنگامی  حفر شده بودند نش
که الگوریتم ROPO در اتوماسیون مدار بسته، یا 
مود کنترلی، که طی حفاری دستوراتی را مستقیماً 
به سامانه ی کنترلی دکل می فرستاد، استفاده شد، 
ــتر هم بودند؛  ــر افزایش در ROP حتی بیش مقادی
ــش %53/1 را در  ــود کنترلی، چاه ها یک افزای با م
 ROPO ــه با روش ــبت به چاه هایی ک ROP نس

حفر شدند نشان دادند.

اتوماسیون در حفاري چاه های نفت
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برای اپراتورهایی که در پروژه هایی شامل چند 
ــتند، صرفه جویی در زمان عملکرد  چاه درگیر هس
دکل به صورت پیوسته، بدون قربانی کردن کیفیت 
 ROP حفاری چاه، محرک قدرتمندی برای افزایش
ــود. در حوضه ی آبریز برگاس6 در  ــوب می ش محس
مکزیکو، شرکت PEMEX حفاری 400 حلقه چاه 
ــیاری از آن ها در میدان  را طرح ریزی نمود، که بس
نفتی کامیتاس7 قرار دارند که جنس سنگ های آن 
به خوبی شناسایی شده اند. مشکالت نوعی حفاری 
ــارت بودند از حفر یک حلقه چاه 8,5 اینچی در  عب
ــیل8 تشکیل شده بود و یک  زمینی که عمدتاً از ش

6. Burgos
7. Comitas
8. Shale
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presented at the International petroleum Technology Conference, Bangkok, Thailand, February 7-9, 2012.
5. Florance F, Porche M, Thomas R and Fox R: “Multiparameter Autodrilling Capabilities Provide Drilling/ Economic 
benefits,” paper SPE/ IADC 119965, presented at the SPE/ IADC Drilling Conference, and Exhibition, Amstredam, March 
17-19, 2009.
6. For more on autodrillers: Aldred W, Belaskie J, Isangulov R, Crockett B, Edmondson B, Florance F and Srinivasan S: 
“Changing the Way We Drill,” oilfield Review 17, no.1(Spring 2005): 42-49. 

برای اطالع از دیگر منابع این مقاله با دفتر ماهنامه تماس حاصل فرمایید.

حلقه چاه  اینچی که مشخصه ی زمین آن ساختار 
الیه به الیه شن و سنگ شیل بود.

ــادی  ــای زی ــای چاه ه ــان در ارزیابی ه مهندس
ــده اند،  ــه قباًل در حوزه ی نفتی کامیتاس حفر ش ک
 [75ft/hمعادل]23 m/h ــر میانگین ROP را براب
 16/15  m/h و  ــی  اینچ  8,5 ــاه  چ ــرای   ب
[معادل ft/h 52/98] برای چاه 60/125 به دست 
ــی پایین تر از  ــرعت به اندازه کاف آوردند. هر دو س
ــان دریافتند  ــتند. مهندس محدودیت های فنی هس
ــان حفاری با افزایش ROP، فرصت  که کاهش زم
ــردی را برای افزایش توجیه اقتصادی  منحصر به ف

پروژه عرضه می نماید.
ــان ابتدا چاه هایی را انتخاب کردند که  مهندس
ــال ROPO به نظر  ــای خوبی برای اعم کاندیداه

ــپس داده های مربوط به چاه های  ــیدند و س می رس
ــپس چاه ها با روش  ــردآوری نمودند. س دیگر را گ
ــدند و نتایج حاصله در قیاس  ROPO حفاری ش
ــورد ارزیابی قرار  ــایر چاه ها م با نتایج مربوط به س
گرفتند. دو مقایسه با نتایج سایر چاه ها انجام شد:

• ROP دورانی؛
• ROP کل برای هر حلقه چاه.

ــرای چاه  ــه الگوریتم ROPO ب ــی ک  هنگام
ــد، ROP دورانی به  ــه ش ــی بکار گرفت  8,5 اینچ
ــادل ft/h 181/8] افزایش یافت.  m/h 55/40[مع
ــتفاده از ROPO میانگین  ــاه 60/125، اس در چ
 [82/6 ft/h ــادل  [مع  25/2 m/h ــه  ب را   ROP
افزایش داد. صرفه جویی های زمانی در دو چاه 8,5 

اینچی و اینچی، به ترتیب برابر 37% و 39% بود.
ادامه دارد
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ــعی دارد یکی از کاربردهای ویژه  در  این نوشتار س
ــه تا حدودی هم  ــیاالت را ک اندازه گیری جریان س
ــت، موردکاوی نماید. گازهای گم  مغفول مانده اس
ــده، نتیجه ی سرمایه گذاری کالن دولت  و وزارت  ش
ــت در حوزه ی نفت و گاز، بهره برداری از میادین  نف
ــرمایه های ملی و در نهایت، سعی در سوزاندن  و س
بخش زیادی از این سرمایه ها است! این ادعا دور از 
ــت که با یک سرمایه گذاری نه چندان  واقعیت نیس
هنگفت )و کمتر از ارزش گازهای در حال سوختن 
ــک بازه ی زمانی چندماهه( می توان این حجم  در ی
بزرگ از انرژی های تلف شده را احیاء و به چرخه ی 
ــور بازگرداند. در این نوشتار سعی  سرمایه های کش
ــی راهکارهای موجود در  ــت ضمن بررس ــده اس ش
ــا، گزینه های  ــزان جریان گاز فلره اندازه گیری می
ــب اولویت گروه بندی شود. از جانب  موجود بر حس
ــان از نوع  ــول اطمین ــرای آگاهی و حص ــر، ب دیگ
ــنهاد استفاده از برخی  ترکیبات این گازها نیز پیش
ــد. در  ــود ارایه خواهد ش ــزات موج ادوات و تجهی
ــرایط مناسب برای شناخت  ادامه و بعد از ایجاد ش
ــنایی  کامل از حجم و ترکیبات گاز و هم چنین آش
ــتفاده ی  ــیال، روش های موجود در اس ــا رفتار س ب
بهینه از انرژی های بازیافت شده فهرست وار معرفی 

می گردد.

فلر اجتناب ناپذیر است. اما در زمان کارکرد عادی، 
اگر فلر یک واحد فرآیندی روشن باشد، این رویداد، 
ــا تمام واحد  ــی مهم و ی ــی از کار افتادن بخش یعن
فرآیندی. خوب بود در این گزارش ها فعالیت عادی 
واحد و دستاوردهای حاصل از زحمات کارآفرینان 
و متخصصان داخلی را به نمایش می گذاشتند و نه 

نمایش شرایط توقف آن واحد را! 
ــود که در  ــخص می ش ــق فاجعه زمانی مش عم
ــت و وزارت محترم نفت به  ــرکت ملی نف پورتال ش
ــود:  ــات عالی پیروزمندانه اعالم می ش نقل از مقام
ــن  ــکوی فالن فاز پارس جنوبی روش ــعل س »مش
ــد«! یعنی روشن شدن فلر به معنای بهره برداری  ش
ــدادادی! از طرف دیگر، این موضوع آن  از ذخایر خ
قدر در ذهن ما نقش بسته است که حتی مسؤوالن 
ــته  ــنوات گذش و مقامات محترم وزارت نفت در س
ــرکت های  ــؤوالن فعلی، با طرِح آرِم فعلِی ش و مس
چهارگانه ی وزارت محترم نفت به طوری که مزین 
به شعله ای فروزان و نماد آالیندگی است هیچ گونه 
ــکلی ندارند! آیا نفت و گاز فقط برای سوزاندن  مش
ــل به ده ها  ــوان آن را تبدی ــت؟ یا ترجیحاً می ت اس

1. مقدمه
ــون: »بهره مندی از  ــتفاده از عبارت هایی هم چ اس
ــعه ی کارآمد« در  ــت مطلوب« و »توس محیط زیس
ــم انداز 1404 جمهوری اسالمی که فقط  سند چش
ــعه ی پایدار« عملی خواهد شد،  ــایه ی »توس در س
ــبت به مسایل زیست محیطی  عنایت ویژه ای را نس
ــت که  ــعه ای پایدار اس ــی توس ــد. از طرف می طلب
ــی، همان گونه که برای  ــد! به بیان تهدیدپذیر نباش
ــدس و به ویژه  ــل به اهداف مق ــور و نی اداره ی کش
گام های توسعه ای در جمهوری اسالمی، تهدیدهای 
بالقوه ی بیگانگان به خوبی پایش و از جانب رهبری، 
دولت مردان، مجلس و شهروندان این مرز و بوم، در 
زمان مقتضی برخوردها و عکس العمل های مناسبی 
با آن انجام می شود، ایران و مردم نجیب آن منتظر 
ــی زیبنده تر در حوزه ی  ــی و اقدامات گام های اساس

محیط زیست هستند! 
باور بسیاری از ناظرین و کارشناسان بر این است 
ــتر  ــرمایه های ملی بیش که اهتمام در هدر رفتن س
ریشه ی فرهنگی دارد. هرگاه گزارشی تلویزیونی به 
ــروع به بهر ه برداری از  منظور نمایش راه اندازی و ش
ــود، بدون شک و بدون  یک واحد فرآیندی تهیه ش
استثناء بخشی از گزارش شامل نمایش فلر1 فروزان 
ــه در بدو راه اندازی  ــد خواهد بود [1]. البت آن واح
ــرایط واحد  ــدن ش هر طرحی و تا قبل از پایدار ش
ــته و شعله ور شدن  فرآیندی، فلرینگ های ناخواس

1. Flare 

اندازه گیری جریان گاز فلر،
و پیش درآمدی بر راهکارهای 

بازیافت آن مهندس محمد حسن موحدی
شرکت نفت و گاز پارس

movahed61@nipc.net

واژگان کلیدی: فلر، بازیافت، اندازه گیری، 
ترکیبات گاز، آالینده، گازهای همراه
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ــتفاده ی بشر  ــیمیایی قابل اس ماده ی پلیمری و ش
ــزوده ی آن، صنعت، اقتصاد و  ــا ارزش اف نموده و ب

وضع معیشتی مردم خود را بهبود بخشیم؟
ــد در هرچه  ــر می توان ــی دالیل زی ــور کل  به ط
شعله ورتر شدن فلرها نقش به سزایی داشته باشد [1]:

• ریشه ی فرهنگی از یک طرف و سهل الوصول 
بودن یا ارزانی انرژی در ایران از جانب دیگر؛

ــدون لحاظ  ــای فرآیندی ب ــی واحده • طراح
کردن مسایل زیست محیطی یا صرفه جویی انرژی 

و تکرار اشتباه در تمام واحدهای فرآیندی؛
ــیار قدیمی در  ــای بس ــتفاده از فناوری ه • اس
ــانس خریداری  ــای تولیدی )متناظر با لیس واحده

شده در شرایط خاص(؛
ــوده بودن برخی )یا تمام( تجهیزات این  • فرس

واحدها؛
ــت از واحدهای  • مدیریت و بهره برداری نادرس
ــع  ــرایط قط ــرار ش ــگاهی، تک ــدی و پاالیش فرآین

اضطراری2؛
ــایل تعمیراتی و  ــه مس ــه کافی ب ــدم توج • ع
کاستی های موجود در واحدهای فرآیندی فرسوده؛

ــرمایه گذاری جدی و عدم توجه الزم  • عدم س
به زیرساخت های مورد نیاز در سامانه  ی بازیافت؛

• عدم برنامه ریزی منسجم در راه اندازی بهنگام 
ــدم و تأخر در  ــت تق ــدی، از جه ــای فرآین واحده

راه اندازی واحدهای باالدستی و پایین دستی.
ــانی که بیرون از این فضا قرار دارند  از دید کس
)از جمله افکار عمومی و شهروندان( شاید فلسفه ی 
ــگاه )یعنی فلر( قابل  ــودی این بخش از پاالیش وج
ــرایط ایمن3  ــه لحاظ ایجاد ش ــد! اما ب توجیه نباش
ــای فرآیندی و مطابق با  ــرداری از واحده در بهره ب
دستورالعمل  های طراحی )و از جمله مفاد استاندارد 
4API 537( در هر واحد پاالیشگاهی و فرآیندی، 
ــد که در زمان توقف  ظرفیت فلر باید در حدی باش
اضطراری و ناخواسته و یا در زمان خارج از سرویس 
شدن برخی یا تمام دستگاه های اصلی واحد، بتواند 
ــده را  ــم ضایعات و آالینده های تولید ش تمام حج
ــول عملیات  ــع نماید. در ط ــرایطی ایمن دف در ش
ــتفاده از فلر بارها  ــد فرآیندی ضرورت اس یک واح
ــود، اما شاید سوزاندن  ــده و می ش و بارها تجربه ش
ــاده ترین راه و در عین حال  ــا س ــی این گازه دایم
ــرای رهایی از خطرات  ــیر ب غیر اقتصادی ترین مس

آن باشد.
ــون روزانه  ــمی رقمی هم چ ــاب غیررس با انتس
ــتاندارد( گاز به  ــب )اس ــر مکع ــون مت 3/51 میلی
ــه ی گاز  ــگاه های پنج گان ــط پاالیش ــگ توس فلرین
ــلویه، به فاجعه ای بزرگ و رکوردی  مستقر در عس
ــت نیافتنی در هدر دادن انرژی دست یافته ایم!  دس
ــبات به تمام  ــه در صدد تعمیم این محاس چنان چ

2. Emergency Shut Down
3. Safety Guard
4. Flare Details and General Refinery and  
Petrochemical Service

ــای بهره برداری نفت، گاز و  واحده
پتروشیمی در سطح کشور پهناور 
ــفانه به ارقام  ــیم، متأس ایران باش
ــت  ناامید کننده  و بزرگ تری دس

پیدا خواهیم نمود!
کل  از  ــی،  جهان ــاس  مقی در 
ــده در  ــای آالینده ی رها ش گازه
 10 ــه  ب ــق  متعل آن  ــا، %75  فض
ــفانه ایران  ــت که متأس کشور اس
ــی جزو این  ــوم جهان با رتبه ی س
ــت5. به هر صورت،  ــور اس 10 کش
ــدون جواب  ــؤال ب همواره این س
ــدود 150  ــه از ح ــت ک مانده اس

ــاالنه در جهان  ــب گازی که س ــارد متر مکع میلی
ــده تبدیل  ــواد آالین ــگ به م ــوان فلرین ــت عن تح
ــود، چه میزان از این حجم سهم ایران است؟  می ش
ــومی در جهان  ــاب مقام س ــتا، آیا انتس در این راس
ــی حاکی از  ــای جهان ــت؟ آماره ــن اس افتخارآفری
ــید کربن  ــت که حدود 75% از کل دی اکس این اس
تولیدی توسط بشر، از طریق سوزاندن سوخت های 
ــت. طبق آمارهای بانک جهانی، چیزی  فسیلی اس
ــوم مصرف گاز اروپا، توسط فلرینگ  معادل یک س
پاالیشگاه ها )در سطح جهان( سوزانده می شود [7].

ــا باید ابتدا  ــت، م ــه در این فراز مهم اس آن چ
ــای در حال  ــت گازه ــا و ماهی ــون ویژگی ه پیرام
ــای فرآیندی، اطالعات  ــوختن به عنوان متغیره س
ــته باشیم تا بتوانیم در مورد نوع  ابتدایی زیر را داش
ــش آن تصمیم  ــا چگونگی تبدیل و پاالی مصرف ی
ــت هنگام طراحی واحد بازیافت  بگیریم. بدیهی اس
ــه طور دقیق مورد نیاز جدی  نیز این گونه داده ها ب

طراح می باشد:
ــوختن )جریان  ــای در حال س ــزان گازه • می
ــینه و کمینه ی  ــی یا جرمی( به اضافه ی بیش حجم

نرخ جریان گاز؛
ــا ترکیبات  ــا )آنالیز گاز و ی ــات6 گازه • ترکیب
واقعی و قابل اعتنا، نه الزاماً آن چه در طراحی واحد 

آمده است(؛
• میزان ناخالصی ها و آلودگی های سّمی گاز؛

• فشار هرکدام از جریان ها و منابع آالینده های 
گازی؛

ــا صحبت از »گازهای« در حال  نکته: تا این ج
ــوختن شد، اما واقعیت امر این است که ضایعات  س
و آالینده ها، الزاماً به طور ثابت در فاز گازی تثبیت 
ــده ای  ــده اند و اصوالً رفتار ثابت و پیش بینی ش نش
ــه جریان یا دبی ثابتی ندارند.  ندارند، همان گونه ک
ــارهای گوناگون،  ــع مختلف، در فش چراکه از مناب
ــم در فاز گازی و  ــزای متفاوت و در نتیجه ه با اج
ــوزاندن می شوند. بنابراین  هم فاز مایع، آماده ی س
ــایی هر کدام از این جریان ها، تشخیص فاز،  شناس
ــورهای منطقه خلیج  ــیه، خلیج گینه و کش ــورها شامل روس 5. این کش

فارس می شود.
6. Composition

ــار و نوع ترکیبات آن به عنوان صورت مسأله و  فش
ــته و به عنوان گام  در درجه ی اول اهمیت قرار داش
نخست برای برنامه ریزی بازیافت و مصرف شناخته 

می شود. 

2. اندازه گیری
ــور از  ــد در این جا منظ ــان ش ــه بی ــه ک همان گون
ــری جریان گاز به  ــالوه بر اندازه گی اندازه گیری، ع
ــی واحدهای  ــاخص در طراح ــوان مهم ترین ش عن
ــی ویژگی های فیزیکی  ــت، اندازه گیری تمام بازیاف
ــود. در ادامه تا  ــیمیایی گاز را نیز شامل می ش و ش

حدودی با ضرورت و چگونگی کار آشنا می شویم.

1.2. ضرورت اندازه گیری
در گذشته و بنا بر مقتضیات زمان )از جمله شرایط 
ــدک صنایع،  ــت محیطی، تعداد ان ــر زیس مطلوب ت
ــرایط آالینده ها یا  ــهل الوصول بودن پذیرش ش س
ــورد اقبال  ــتانداردهای م ــطح اس پایین تر بودن س
ــکل های  مراجع ذی صالح و عدم فعالیت جدی تش
ــت( اندازه گیری  مردم نهاد در زمینه ی محیط زیس
ــی مورد عنایت  ــان این گونه گازها خیل دقیق جری
ــرداران و دولت ها نبود. اما  ــان صنایع، بهره ب صاحب
امروزه اندازه گیری جریان گاز فلرها یک ضرورت و 
یک الزام به حساب می آید و در کشورهای صنعتی 
ــری منابع انرژی به  ــه آن در حد اندازه گی ــان ب جه
ــیار  ــود. یکی از دالیل بس قصد فروش7 توجه می ش
ــان گازهای  ــه اندازه گیری جری ــم توجه ویژه ب مه
ــه ی جهانی8 به واحدها و  آالینده، اختصاص جریم
ــاز است که )مطابق با گزارش  کشورهای آالینده س
ــور کاهش  ــو9( به منظ ــکل کیوت ــماره دو پروت ش
ــاس جهانی و محلی  ــاخص آالینده ها در دو مقی ش
پیگیری می شود [4]. بنابراین، صرف نظر از جریان 
ــالع از درصد  ــان جرمی گازها، اط ــی یا جری حجم
7. Custody Transfer
8. Carbon Credit

9. پروتکل کیوتو )Kyoto( یکی از اسناد الحاقی کنوانسیون سازمان ملل 
ــرایط و راه کارهای  ــت. این پروتکل ش متحد درباره ی تغییر آب و هوا اس
کاهش میزان گازهای آالینده و به ویژه اختصاص جریمه را به عنوان یک 
رویکرد بیان می دارد. ماده 17 این پروتکل نیز پیشنهاد »تجارت انتشار« 
ــهم تعهدات خود را در  ــوری نتواند س را بدین صورت می دهد که اگر کش
ــورهایی که مازاد بر سهم  ــازد، می تواند از کش کاهش آلودگی برآورده س

خود اقدام نموده اند مجوز انتشار خریداری نماید.

شکل 1. سوم آذر 1386، 
پتروشیمی  پیش راه اندازی 
ــن  ــوزاندن اتیل ــم و س ج

تولیدی

اندازه گیری جریان گاز فلر...
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ــوالً منطبق بر  ــای آالینده که معم ــات گازه ترکیب
ــرایط طراحی نیست، نیز یکی از الزامات طراحی  ش
ــد. طراحی  ــت می باش ــای پایین دس ــرای واحده ب
ــای اطالعات موجود در  واحدهای فرآیندی بر مبن
ــات خوراک آن  ــی )و از جمله ترکیب ــان طراح زم
ــرایط عادی بهره برداری انجام  واحد( و بر مبنای ش
ــرایط هر واحد فرآیندی  ــود. بدیهی است ش می ش
ــت دستگاه ها  همواره عادی نبوده و عملکرد نادرس
ــوده بودن و یا تنظیمات  و تجهیزات )به علت فرس
نادرست توسط بهره بردار( می تواند باعث تفاوت در 
ــد به طور واقعی  ــه زمان بهره برداری از واح »آن چ

اتفاق می افتد« و »محاسبات طراحی« بشود.
ــرش هیدروکربن ها10 در  ــل ب ــرای مثال، عم  ب
ــا و برج های تقطیر در »یک دمای خاص«  رآکتوره
ــرایط فشار پیش بینی شده )و احتماالً در بستر  و ش
ــت( اتفاق خواهد افتاد. حال اگر تنظیمات  کاتالیس
اولیه ی فشار و )به ویژه دما( مطابق با شرایط طراحی 
ــد، هم درجه ی خلوص11 محصول دستخوش  نباش
ــرات احتمالی در  ــد و هم تغیی دگرگونی خواهد ش
اجزای ضایعات واحد فرآیندی اجتناب ناپذیر است. 
ــتار، همان گازهای  ــور از ضایعات در این نوش منظ
مورد بحث می باشد که برای طراحی واحد بازیافت 
ــتفاده ی بهینه نیاز به دانستن اجزای تشکیل  و اس
دهنده ی آن هست. کروماتوگرافی گازی12 می تواند 
ــفانه به دلیل  ــازد، اما متأس ــن نیاز را برآورده س ای
ــتگاه، کم تر ضرورت آن مورد  قیمت گران این دس

توجه کارفرمایان قرار می گیرد. 
ــل اهمیت اندازه گیری دقیق  به طور، کلی دالی
جریان و ترکیبات گازهای آالینده عبارت است از:

ــا در انجام  ــل اعتن ــام قاب ــه ارق ــی ب • دسترس
محاسبات موازنه ی جرم13 واحدهای تولیدی14؛

ــی به میزان حجم واقعی گازهای در  • دسترس
حال سوختن، جهت تصمیم سازی برای استفاده ی 

بهینه از آن15؛ 
10. Cracking
11. Purity
12. Gas Chromatograph
13. Mass Balance

ــی معتبر و قابل اعتنا  ــوط به موازنه ی جرم تنها زمان ــبات مرب 14 .محاس
ــگاهی نیز توسط دستگاه های  ــت که خوراک ورودی واحدهای پاالیش اس
ــبات  ــول اندازه گیری و ارقام مربوطه در محاس ــا دقت و صحت قابل قب ب

لحاظ گردد. 
15. بدون شک ارایه ارقام صحیح و واقعی می تواند مسئولین محترم را در 
سرمایه گذاری و بازیافت انرژی های در حال سوختن بیشتر متقاعد سازد.

ــمی موجود  • آگاهی از میزان و درصد مواد س
ــتن راه کارهای دفع  ــه منظور در نظر داش در گاز، ب

ایمن آن؛
• استفاده از اطالعات به دست آمده در طراحی 
ــد بازیافت  ــتی )مانند واح ــن دس ــای پایی واحده

گازهای آالینده(.

2.2. مقایسه ی روش های اندازه گیری 
جریان

دستگاه های اندازه گیری جریان سیاالت که به طور 
ــترین معمول در اندازه گیری میزان گاز فلرها بیش

کاربرد را دارد، شامل موارد زیر می شود [2]:
ــک روزنه و به  ــش از ی ــوب )با بی ــوت تی • پیت

صورت میانگین(16؛
• اندازه گیری جریان به روش حرارتی؛

• اندازه گیری جرم سیال به طور مستقیم17؛
• اندازه گیری جریان به روش فراصوتی18؛

• اندازه گیری جریان به روش اختالف فشار.
ــده  ــای چهار گانه ی یاد ش ــر کدام از روش ه ه
ــت که شاید محدودیت هایی  دارای ویژگی هایی اس
ــد. بنابراین  ــته باش را هم برای کاربر به دنبال داش
 EPC هنگام طراحی و ساخت پاالیشگاه، پیمانکار
مربوطه با در نظر داشتن ویژگی های تمام گزینه ها 
ــتگاه در زمان انتخاب  ــگ نمودن قیمت دس و پررن
ــی از روش ها  ــه انتخاب یک ــبت ب نوع فناوری، نس
ــاظ این که از  ــا به لح ــد. ام ــری می نمای تصمیم گی
ــوالً فلرینگ  ــگاه معم طرف ناظرین احداث پاالیش
ــاب نمی آید،  ــزء واحدهای اصلی پاالیش به حس ج
ــی در این انتخاب  ــرح کمتر با مخالفت ــکار ط پیمان
ــگام انتخاب نوع  ــود! با این وجود، هن مواجه می ش
فناوری و روش اندازه گیری جریان شایسته است به 
ویژگی  های زیر )تحت عنوان متغیرهای فرآیندی( 

توجه بیشتری بشود:
• سرعت سیال؛

• فاز سیال )گاز، مایع و دوفاز(؛
• نرخ جریان سیال )گستره ی اندازه گیری19(؛

• دما و فشار؛

16. Average Pitot Tube
17. Thermal Flowmeter
18. Ultrasonic Flowmeter
19. Range

• اهمیت اندازه گیری.
ــیال یکی از ویژگی های اساسی در  ــرعت س س
ــت. در  ــاب نوع فناوری اندازه گیری جریان اس انتخ
اندازه گیری حجمی جریان، معمول ترین فناوری ها 
ــیال« و ضرب  ــرعت س ــر مبنای اندازه گیری »س ب
ــت. به صورت تجربی،  ــطح مقطع لوله اس آن در س
گستره های مختلف سرعت سیال داخل لوله مطابق 
ــای اندازه گیری خاص  ــر محدودیت ه با جدول زی
ــازندگان ارایه  ــط س ــود را دارد. این جدول توس خ
شده و می تواند به عنوان یکی از مبانی انتخاب نوع 

فناوری مورد استفاده قرار گیرد. 
ــتگاه های اندازه گیری موجود  ــور عام، دس به ط
دارای قابلیت اندازه گیری جریان در یک فاز است20. 
ــبت به ناخالصی موجود  برخی از فناوری ها نیز نس
ــیال )وجود مایع در گاز و یا وجود حباب های  در س
ــیار حساس بوده و چه بسا موجب  هوا در مایع( بس
ــی اوقات گاز  ــود21. گاه ــدن آن نیز بش ــیب دی آس
ــر دارای ناخالصی هایی  ــرف فل ــده به ط هدایت ش
ــام مربوط به احجام  ــت که ارق از جنس مایعات اس
اندازه گیری شده را تا حدودی غیر معتبر می سازد، 
بنابراین در انتخاب فناوری و نوع حسگر باید توجه 

ویژه شود.
ــز از جمله  ــی( نی ــق طراح ــان )طب ــرخ جری ن
ــوع فناوری  ــه در انتخاب ن ــت ک ــی اس ویژگی های
ــی را تحمیل می کند. برای مثال، در  محدودیت های
ــوالً فناوری اندازه گیری  جریان های باالی گاز معم
ــدارد. از طرفی،  ــی کاربرد ن ــه روش حرارت ــرم ب ج
ــیال در هنگام بهره برداری  ــرات نرخ جریان س تغیی
ــت خاصی را  ــته تا قابلی ــر آن داش ــازنده ها را ب س
ــتگاه  )تحت عنوان قابلیت تغییر دامنه22( برای دس
ــری خود تعریف کنند. این قابلیت  و روش اندازه گی
ــبت اعالم  ــازنده به صورت یک نس ــه از طرف س ک
ــیال  ــود، میزان توانایی اندازه گیری جریان س می ش
ــرخ جریان به کاربر می دهد.  را در صورت کاهش ن
برای مثال برای دستگاه های فراصوتی این شاخص 
ــا در روش های  ــت ام ــل 100:1 اس ــادل حداق مع
 Two( 20. دستگاه هایی که دارای قابلیت اندازه گیری جریان های دوفاز
ــتند، هم بسیار گران قیمت اند  Phase( و چندفاز )Multi-Phase( هس

و هم ضرورتی به نصب آن در اندازه گیری جریان فلرها نیست.
ــری جریان فلر  ــاً در اندازه گی ــتگاه های توربینی که اساس 21. مانند دس

کاربرد ندارد.
22. Turn Down Ratio

ویژگی های اندازه گیری
سرعت سیال

m/HrFt/Sec.
0.4 ~ 4390 ~ 0اندازه گیری دقیق جریان تا حدودی مشکل )در تمام روش ها(

1.0 ~ 1.0970.4 ~ 439قابل اندازه گیری در بیشتر روش ها و فناوری ها
5.0 ~ 5.4861.0 ~ 1.097مناسب و قابل اندازه گیری

12.0 ~ 13.1675.0 ~ 5.486بهترین گستره برای اندازه گیری جریان
25.0 ~ 27.43213.0 ~ 14.265قابل اندازه گیری، امکان ایجاد افت فشار توسط برخی دستگاه ها

جدول 1. مقایسه  ی سرعت سیال و ویژگی های اندازه گیری

اندازه گیری جریان گاز فلر...
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جدول 2. مقایسه ی روش های اندازه گیری جریان گاز فلرها

مزایامعایبنوع حسگر

حرارتی
)Thermal(

• ضرورت تمیز بودن سیال، در جریان های بسیار کم و نوع کنارگذر 
)By Pass(؛

• تأثیرپذیر نسبت به وجود مایع در گاز )کم(؛
• وابستگی دقت دستگاه به پارامترهای محیطی و نوع سیال.

• اندازه گیری جرم به طور مستقیم؛
• عدم نیاز به جبران ساز دما و فشار؛

• قیمت بسیار ارزان؛
• تکراپذیری بسیار باال؛

• صحت و دقت بسیار مناسب؛
• نداشتن قسمت های متحرک؛

• استهالک کم و هزینه ی تعمیرات بسیار پایین؛
• دارای قابلیت اندازه گیری جریان های بسیار پایین.

فراصوتی
)Ultrasonic(

• تنظیمات اولیه ی دستگاه زمان بر و پرهزینه؛
• تأثیرپذیری از ضخامت جداره ی لوله )در نوع کمربندی(؛

• ضرورت تمیز بودن گاز در نوع حسگر با فناوری زمان گذر؛
• ضرورت وجود ذرات جامد معلق در گاز در نوع فناوری داپلر؛

• قیمت نسبتاً گران؛
• نیاز به جبران ساز دما و فشار؛

• تأثیرپذیر نسبت به وجود مایع در گاز )کم(؛
• تغییر احتمالي رژیم سیال از دقت اندازه گیری می  کاهد، بنابراین 

نیاز به حالت دهنده ی جریان در ورودی دستگاه می باشد.

• نداشتن قسمت های متحرک؛
• عمر بسیار باالی دستگاه؛

• دقت و صحت بسیار مناسب؛
به  نیاز  عدم  و  تعمیرات  پایین  بسیار  هزینه  ي  کم،  استهالک   •

قطعات یدکی متنوع، متعدد و گران؛
• دارای قابلیت اندازه گیری جریان در حد صفر و بدون تأثیرپذیری 

از سرعت سیال؛
)حتی   100:1 نسبت  به  دامنه  تغییرات  پذیرش  قابلیت  دارای   •

300:1([6]؛
• دارای قابلیت تشخیص جریان دوفاز )و نه اندازه گیری دوفاز(؛

• دارای قابلیت اندازه گیری در فشار بسیار پایین؛
• قابلیت اطمینان بسیار خوب؛

• فناوری ساخت دستگاه در تمام اندازه  ها؛
• تحمیل افت فشار به خط لوله در حد صفر.

پیتوت تیوب
)Pitot Tube(

)Average Type(

• امکان مسدود شدن روزنه های اندازه گیری؛
• نسبت تغییرات دامنه 10:1؛

• نیاز به جبران ساز دما و فشار؛
• عدم کاربرد در فشار پایین؛

• تأثیرپذیری زیاد نسبت به وجود مایع در گاز؛
• تغییر ناگهانی در فشار و جریان دیر منعکس می شود.

• قیمت نسبتاً ارزان؛
• در مقابل تغییرات پروفایل جریان، میانگین فشار دینامیک را در 

محاسبات قرار می دهد.

اختالف فشار
)∆p(

• عدم دقت و صحت در 15% گستره ی اولیه ی اندازه گیری و عدم 
دقت و صحت در جریان های کم )به  طور عام(؛

اندازه گیری  گستره ی  بقیه ی  در  مناسب  صحت  و  دقت  عدم   •
)خروجی غیر خطی(؛

• تحمیل اختالف فشار به فرآیند؛
• احتمال ایجاد ساییدگی در روزنه ی ارفیس در سرعت باال؛

• نسبت تغییرات دامنه 3:1؛
• نیاز به جبران ساز دما و فشار؛

• نیاز به بازرسی فنی و تعمیرات برنامه ریزی شده؛
• نویزپذیری در مقابل اختالالت فرآیندی.

• قیمت بسیار ارزان؛
• فناوری ساخت دستگاه در تمام اندازه  ها.

ــار )مانند ارفیس( این نسبت  مبتنی بر اختالف فش
ــت نرخ جریان سیال  ــت! بدیهی اس معادل 3:1 اس
ــینه و کمینه ی جریان می تواند در  و هم چنین بیش
ــر نقش تعیین  ــاوری و نوع حس گ ــاب نوع فن انتخ

کننده ای داشته باشد. 

3.2. مقایسه ی روش ها
ــب، در اولین گام نگاه،  ــرای انتخاب فناوری مناس ب
طراح باید به شرایط فرآیندی باشد [1]. از طرفی، 

ــری  ــرایط ویژه ی فرآیندی، با یک س با توجه به ش
ــتیم. این عوامل  ــته نیز مواجه هس ــل ناخواس عوام
ــته که تا حدودی هم قابل پیش بینی است،  ناخواس
در نوع، درصد ناخالصی و میزان جریان گاز آالینده 
و در نهایت در انتخاب حس گر نقش اساسی داشته 

و عبارتند از [6]:
• سرعت بسیار پایین گاز، در شرایط فرآیندی 

نرمال واحد؛
• سرعت بسیار باالی گاز، در شرایط اضطراری 

واحد؛
• فشارهای متغیر23؛

ــای گذر گوناگون در پروفایل جریان،  • حالت ه
ــرایط عادی به اضطراری و  ــطه ی گذر از ش به واس

برعکس؛ 
ــیار کم در حد صفر و جریان های  • جریان بس

بسیار زیاد در حد ظرفیت طراحی شده؛
23. معموالً به واسطه ی متغیر بودن فشار، در پاالیشگاه ها سه فلر با سه 

فشار متفاوت )HP، MP و LP( طراحی و نصب می شود.

اندازه گیری جریان گاز فلر...
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ــکیل دهنده ی  • تغییرات مداوم در اجزای تش
گاز )به لحاظ تغییر در منابع آالینده(؛

ــع در گاز24، در برخی از  • پیدایش قطرات مای
شرایط فرآیندی.

ــی می تواند  ــاال به تنهای ــرایط ب ــر کدام از ش ه
برخی از روش های اندازه گیری جریان را از دایره ی 
ــر صورت، در جدول  ــاب ما حذف نماید. به ه انتخ
ــت برخی از ویژگی های هر کدام  ــعی شده اس 2 س
ــی تا در  ــای چهارگانه و مورد نظر بررس از روش ه
انتخاب بهینه نوع حسگر بتواند به ما کمک نماید.

ــگاه ها  اندازه گیری جریان خط فلر اغلب پاالیش
ــود. ضمن این که  ــط پیتوت تیوب انجام می ش توس
پیتوت تیوب فقط توانایی کار در محدوده ی سرعت 
ــه را دارد، در صورت وجود  ــی 15 متر در ثانی 5 ال
ــدود  ــتگاه مس ــای دس ــع در گاز روزنه ه ذرات مای
ــا توجه به  ــود. ب ــده و اندازه گیری مختل می ش ش
ــر بودن وجود مایعات در گاز فلر، عدم  اجتناب ناپذی
ــرای اندازه گیری جریان گاز  کارایی پیتوت تیوب ب
ــت. بنابراین، با وجود معمول  فلر دور از انتظار نیس
ــتفاده از آن توصیه  بودن این روش اندازه گیری، اس

نمی شود.
ــده ی روش های اختالف  ــا توجه به ضعف عم ب
ــار )به ویژه ارفیس( در 15 % ابتدایی گستره ی  فش
ــن روش در اندازه گیری  ــتفاده از ای اندازه گیری، اس
جریان گاز فلرها معمول نیست و توصیه نمی شود.

ــتگی  ــطه وابس ــای حرارتی به واس اندازه گیره
ــای محیطی و  ــتگاه به پارامتره ــتن دقت دس داش
ــیال و ضرورت تمیز بودن گاز، دارای کاربرد  نوع س
ــری جریان گاز فلر  ــردی در اندازه گی منحصر به ف
ــد. وگرنه اندازه گیری مستقیم جرم سیال  نمی باش
ــیار کم و  و ویژگی های اندازه گیری جریان های بس

بسیار باال می توانست گزینه ی خوبی باشد.
ــه در اندازه گیری جریان گازهای  بهترین گزین
ــتگاه های فراصوتی  ــد انتخاب دس آالینده، می توان
ــال اندازه گیری تزریق  ــه گاز در ح ــد 1/6 % مایع ب ــه در ح 24. چنان چ
ــود، خطای تحمیل شده به اندازه گیری جریان در حد 1400% خواهد  ش

بود [6].

ــاید گران تر بودن این حس گر نسبت به  ــد. ش باش
ــده تا کمتر به توانایی های  دیگر گزینه ها، باعث ش
این فناوری و تطبیق آن با نیاز واقعی محل استفاده 
توجه شود. به ویژه، جریمه های در نظر گرفته شده 
برای سوزاندن گاز در فلرها و امکان سرمایه گذاری 
در بازیافت گاز و کسب ارزش افزوده، می تواند مهر 
ــتگاه اندازه گیری  ــرورت انتخاب دس تأییدی بر ض
ــد. برخی  ــا قابلیت »به قصد فروش« باش جریان ب
ــتگاه های فراصوتی،  ــازندگان خوش ذوق دس از س
ــی را ابداع نموده اند که امکان شناسایی وجود  روش
ــر را دارد. بنابراین در  ــع در گاز و اعالم به کارب مای
ــه با پیتوت تیوب، روش فراصوتی با قابلیت  مقایس
شناسایی و اعالم جاری شدن مایع در لوله ی حامل 
ــد. در این نوع  ــته باش ــد ارجحیت داش گاز می توان
دستگاه ها، امکان اندازه گیری جریان دوفاز نیست، 
بلکه با در نظر گرفتن یک پرتو اضافه که به صورت 
عمودی و از باال به پایین پیکربندی می شود، وجود 
مایع را تشخیص داده و با توجه به میزان آن ضمن 
ــر بودن و یا معتبر نبودن رقم  اعالم به کاربر، معتب

اندازه گیری را نمایش می دهد.

4.2. دیگر ادوات اندازه گیری مورد نیاز
ــای فلر25،  ــت گازه ــامانه  ی بازیاف ــت س در باالدس
ــتگاه های اندازه گیری دیگری هم نیاز است که  دس
با صرف نظر از ادواتی هم چون فشار سنج و دماسنج 
ــت( ضرورت  ــتیابی اس ــادگی قابل دس ــه به س )ک
ــتفاده از تجهیز و یا تجهیزاتی برای تعیین اجزاء  اس
ــد. پیشنهاد روشن  و ترکیبات گاز مورد نظر می باش
ــتگاه کروماتوگرافی گازی  ــتفاده از دس نگارنده اس
ــات مورد نظر  ــالع لحظه ای از جزیی ــط26 و اط برخ
ــری نمونه های  ــت، اما تا حد امکان بکارگی گاز اس
آزمایشگاهی و نمونه گیری دستی از محتویات خط 
ــدودی و به طور موقت نیازهای پروژه  می تواند تاح
ــلم است، در صورتی که  را برطرف نماید. آن چه مس
به طور برخط اطالعات لحظه ای از ترکیبات گاز در 
ــد امکان طراحی،  اختیار متولیان واحد بازیافت باش
ــامانه  ی بازیافت  ــت و بهره برداری بهینه از س هدای
ــود، ضمن این که در  ــای آالینده فراهم می ش گازه
ــز این ارقام  ــرداری از واحد بازیافت نی ــان بهره ب زم

دارای کاربرد ویژه ای است.
ادامه دارد

ــت که گازهای زائد آن به  ــگاه یا واحد فرآیندی ای اس 25. منظور پاالیش
طرف فلر هدایت می شود.

26. Inline Gas Chromatograph

اندازه گیری جریان گاز فلر...
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پاکسازی لکه های نفتی به کمک 
ربات های زیردریایی 

ــان  ــی از چالش های بزرگ پیش روی کارشناس یک
ــت نفت در  ــازی لکه های نفتی، در هنگام نش پاکس
ــه در  خلیج مکزیک1  ــا، همانند فاجعه ای ک دریاه
در سال 2010 رخ داد، مشخص کردن میزان نفت 
ــگران مؤسسه ی علوم  نشت شده می باشد. پژوهش
ــیله ی زیردریایی2  دریایی ویرجینیا، اخیراً یک وس
ــت در  ــه قرار اس ــاخته اند ک ــرل از راه دور س کنت
ــده ای نزدیک در بخش کلیدی واکنش در برابر  آین

نشت نفت کمک کند.
 

ــرکت  ــا3، مدیر پروژه و متخصص ش ــاول پانت پ
ــتاد راهنمای  ــی کاربردی، اس همکاری های پژوهش
 )VIMS( ــا4  ویرجینی ــی  دریای ــوم  عل ــتیتو  انس
ــعت  ــت نفت، وس می گوید: »اندازه گیری حجم نش
ــوالً با نظارت بصری  ــطح آن، که معم و ضخامت س
ــتی انجام می گیرد، می تواند  ــط هواپیما و کش توس
ــیله ی نقلیه ی  کنترل از  ــد. وس ــوار باش بسیار دش
ــی6 به  ــیگنال های صوت ــا از س راه دورROV( 5( م
ــان تر بر  منظور کمک به موقعیت یابی و تمرکز آس

ضخیم ترین بخش لکه ی نفتی استفاده می کند«. 
چالش ارزیابی میزان و حجم نشت نفت زمانی 
ــد در آب های  ــت و بازیابی آن بای ــاف نف که اکتش
ــخ و هوای بد هر دو مانع  ــمال که در آن ی قطب ش

1. 2- 2010’s Deepwater Horizon disaster in the Gulf 
of Mexico
2. Underwater robot 
3. Paul Panetta
4. Virginia Institute of Marine Science
5. Remotely Operated Vehicle
6. Acoustic signals

دسترسی و دیدن می شوند، افزایش می یابد. 
ــعه ی این  ــرای توس ــاز ب ــورد نی ــرمایه ی م س
ــی واکنش  ــه ی پژوهش ــی از برنام ــات زیردریای رب
ــی و اجرای  ــی از دفتر ایمن ــت نفت7، بخش به نش
ــور تأمین می شود. این  ــت وزارت کش محیط زیس
ــت  ــاء واکنش به نش ــای ارتق ــه در پژوهش ه برنام
ــرمایه گذاری نموده و در  ــمال س ــت در قطب ش نف
 Ohmsett Wave ــی ــزن 6/2 میلیون گالن مخ
ــد، جایی  ــت می کن ــی فعالی ــاردو در نیوجرس لئون
ــد و در  ــازی ش ــا در ابتدا نمونه س ــات پانت ــه رب ک
ــار کارکنان ــتفاده در اختی ــرای اس ــال حاضر ب  ح

 Ohmsett   و  دیگر تیم های پژوهشی قرار گرفته است. 
ــطوح  ــد: »ROV ما ضخامت س ــا می گوی پانت
ــدازه می گیرد تا به  ــی در Ohmsett را ان آزمایش
ــت نفت  ــخ به نش ــعه و آزمایش ابزارهای پاس توس
ــه ی آزمون  ــک مجموع ــد. همچنین ی کمک کنن
برای توسعه ی حسگرهای دیگر و برای کاربردهای 
ــیر  ــت. این گامی در مس ــی فراهم نموده اس میدان
توسعه ی سکوهای مورد استفاده در اقیانوس جهت 
اندازه گیری ضخامت سطح و ویژگی های دیگر نفت 

با استفاده از تجهیزات آکوستیک می باشد.
مخزن Ohmsett، تأسیسات رسمی ملی برای 
پژوهش های نشت نفت است. بسیاری از فرآیندها و 
ــازی نشت نفت در اینجا  تکنیک های امروزی پاکس

مورد آزمایش قرار گرفته و توسعه پیدا کرده اند. 

7. The Oil Spill Response Research Program

ROV تشخیص ضخامت لکه های نفتی با 
استفاده از امواج صوتی8

ــط پانتا و تیمش، به  ــاخته شده توس ROV س
جای استفاده از نشانه های مشاهده از باال، ضخامت 
ــال امواج صوتی از زیر آب  یک لکه ی نفتی را با ارس
اندازه گیری می کند. این امواج مرزهای چگالی بین 
ــخ را منعکس  ــت و هوا، یا نفت و ی ــت، نف آب و نف
ــی مختصر بین  ــد. اندازه گیری تأخیر زمان می کنن
ــده در این  دریافت انعکاس امواج، نرم افزار تعبیه ش
ــیله را قادر می سازد که ضخامت لکه ی نفتی و  وس
ــادی اندازه گیری کند.  ــه ی زیر یخ را با دقت زی الی
این لکه ها می توانند ضخامتی کمتر از 0.5 میلی متر 
ــانتی متری را شامل  تا توده هایی با ضخامت چند س

شوند.
ــیعی  ــای برزگ نفتی که در بخش وس در لکه ه
ــد، همانند لکه ی  ــترش می یابن ــطح دریا گس از س
ــطح آن به  ــج مکزیک که س ــده در خلی ــاد ش ایج
ــید، یک اختالف حتی  ــل مربع می رس 28958 مای
ــری ضخامت الیه ی  ــد میلی متری در اندازه گی چن
ــزرگ در تخمین حجم  ــی می تواند به تفاوتی ب نفت
ــت یافته منجر شود. اطالع از حجم نشتی،  نفت نش
ــش مؤثر مانند  ــدی در اعمال واکن ــک عامل کلی ی
ــتفاده ی به حد کافی )اما  اتخاذ تصمیم درباره ی اس
ــیمیایی  ــاد( از پراکنده کننده های ش ــه خیلی زی ن

می باشد. 
8. Acoustic Slick Thickness ROV

محمد دهقانی زاده
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شکل1. پاول پانتا و دیل مک الهون در حال توسعه ی تجهیزات الکترونیکی کنترل ربات 
زیردریایی خود، که به منظور تشخیص ضخامت لکه های نفتی آن را ساخته اند، می باشند.  
 )router( ــیریاب ــامل منبع تغذیه، یک مس ــی تجهیزات راهبری این ROV ش تمام
ــای صوتی و ثبت  ــت، گیرنده ی پالس ه ــک کنترل کننده ی حرک ــبکه ی Wi-Fi، ی ش
کننده ی درجه حرارت )دما نگار( در یک کیف نه چندان بزرگ پالستیکی تعبیه شده اند.

 ROV ــانی که با پانتا به منظور توسعه ی کس
ــون9 متخصص  ــک اله ــد، دیل م ــکاری نمودن هم
ــتیبانی میدانی  ــر VIMS و دو تن از مرکز پش ناظ
 ROV بودند که در طراحی و ساخت این VIMS

همکاری داشتند.
ــه  ــان در Ohmsett، ک ــر مطالعاتش ــالوه ب ع
ــه را با نفت های  ــیله ی نقلی ــا عملکرد وس در آن ج
ــده مورد  خام مختلف و محصوالت نفتی تصفیه ش
ــروه همچنین ROV را  ــی قرار دادند، این گ بررس
ــتفاده از قطعات یخ واقعی در استخر آزمایش  با اس
ــزن 8460 گالنی در  ــد. همچنین در یک مخ کردن
ــی آب دریا VIMS، ورقههای  ــگاه پژوهش آزمایش
ــوان یخ، و روغن  ــخت را به عن ــتیک س نازک پالس
کانوال را به جای نفت خام مورد استفاده قرار دادند. 
ــر روی یک  ــا ROV را ب ــد: »م ــا می گوی پانت
ــاختیم. این  ــورم متحرک موتوردار ضد آب س پلتف
ــت به عمق 100 فوتی نفوذ  بخش متحرک قادر اس
ــرعت 32 فوت در ثانیه  ــینه ی س کند و دارای بیش
است. وزن قابل حمل توسط بخش متحرک معادل 
ــن ROV درون  ــگرهای ای ــت. حس 100 پوند اس
ــط همکاران ما  یک محفظه ی آلمینیومی، که توس
ــده، قرار گرفته اند. این  ــاخته ش طراحی شده و س
ــال و  ــدل صوتی برای ارس ــامل 4 مب ــگرها ش حس
دریافت امواج صوتی و 2 دوربین فیلم برداری برای 

9. Dale McElhone

ــانی در هدایت زیردریایی  کمک به اپراتورهای انس
در مسیری مؤثر و ایمن هستند«. 

ROV همچنین دارای یک دما سنج می باشد. 
ــرعت صوت در آب و نفت با دما  پانتا می گوید: »س
تغییر می کند.« بنابراین دانستن میزان دما در حین 
استفاده از سیگنال های صوتی برای تعیین ضخامت 

الیه ی نفت از اهمیت باالیی برخوردار است«. 
ــک ROV در جعبه ی  بردهای اصلی الکترونی
ــاالی زیردریایی قرار  ــمت ب ــتیکی که در قس پالس
ــن ROV از طریق حدود  ــده اند. ای دارد، نصب ش
ــدارات الکترونیکی متصل  ــه م ــل ب ــر کاب 130 مت
ــت. رایانه ی کنترل کننده، یک لپ تاپ با  ــده اس ش
ــت و از طریق WiFi به مدارات  ــتیک اس جوی اس
ــور بتواند  ــا اپرات ــود ت ــل می ش ــی متص الکترونیک
ــال  ــارج آب فع ــی ROV را از خ ــدار الکترونیک م
ــام گرفته در مخزن ــات انج  نماید. در مورد آزمایش

ــاهده، انجام  ــن کار از یک برج مش Ohmsett، ای
می شد. 

ــت که  ــدف نهایی این اس ــر گفته پانتا، ه بناب
ــا روزی این  ــه دهیم ت ــاوری را ادام ــعه ی فن توس
ــک به واکنش در برابر یک  ROV بتواند برای کم
ــتفاده  ــت واقعی در فضای باز اقیانوس مورد اس نش
ــرار گیرد. او می گوید: »ما در حال حاضر درباره ی  ق
ــامل یکپارچه سازی  چند اصالح فکر کرده ایم که ش
ــیگنال های ویدیو به داخل نرم افزار ROV برای  س

ــتر می شود. ما همچنین  عملکرد با یکپارچگی بیش
می خواهیم پایگاه داده ای از خواص اکوستیک انواع 
ــی از درجه ی حرارت،  ــف نفت به عنوان تابع مختل

ایجاد کنیم«. 
پانتا می گوید که در آینده، ممکن است فناوری 
ــرفت کند که امکان نصب حسگرها  به گونه ای پیش
ــی خودکار یا دیگر  ــیله ی زیردریای بر روی یک وس
ــور انعطاف پذیری  ــه منظ ــناور آزاد ب ــکوهای ش س
ــوار شوند.  ــترده تر نصب و س ــش گس باالتر و پوش
ــیله، ارسال  ــتفاده ی بالقوه ی دیگر این وس مورد اس
ــیگنال های صوتی به صورت غیرمستقیم است،  س
ــت نفت فوران کننده از چاه نفت بستر  تا میزان نش
ــدار نفت خروجی  ــبه کند. تعیین مق دریا را محاس
ــر دکل حفاری در آب های  ــتر دریا در زی از چاه بس
ــن جنبه های  ــش برانگیزتری ــی از چال ــق، یک عمی

فاجعه ی 2010 بود. 
ــی را می توان به  ــیگنال های صوت همچنین س
منظور تعیین محدوده ی لکه های نفتی نشت شده 
ــر کاربرد مواد  ــرار داد و نیز تأثی ــتفاده ق ــورد اس م

شیمیایی متفرق کننده را اندازه گیری نمود. 

  منبع:
WWW.VIMS.EDU

شکل  2.  دیل مک الهون و پل پانتا با دستگاهشان »ROV سنجش ضخامت 
الیه ی نفتی به روش صوتی« در کنار مخزن 8460 گالنی ای که برای آزمودن 
ــیله ی نقلیه در آزمایشگاه پژوهش های آب دریا در مؤسسه ی علوم دریایی  وس

ویرجینیا به کار گرفته شد. 
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پردازش  شرکت مهندسی سگال 
ــدام به  ــال اخیر اق ــک س طی ی
ــا  ب  RTU و   PLC ــه ی  با ارای
ز قابلیت ارسال و دریافت اطالعات  ا
 ،Wifi ــترهای  بس ــق  طری از 
 SMS و   GSM  ،GPRS
ــرای  ب ــه  ک ــت  اس ــوده  نم
ــامانه های  س کلیه ی  پیاده سازی 
ــگ  مانیتورین و  ــرل  ز کنت ا

ــاختمان )BMS(، سامانه های  ــمند س ــامانه های مدیریت هوش راه دور، س
ــیون تجهیزات  ــز برای کاربرد در اتوماس ــت از راه دور و نی ــری و قرائ تله مت

صنعتی طراحی گردیده است. 
ــایت شرکت سگال  ــتر در این خصوص به س ــب اطالعات بیش برای کس
پردازش مراجعه نمایید و یا با کارشناسان این شرکت تماس حاصل فرمایید.

تلفن: 021-44003522
info@segaltech.com
www.segaltech.com

13

2
4

PLC و RTU با قابلیت ارسال و دریافت 
Wifi، GPRS، GSM، SMS داده از طریقW5108/5208 مبدل های سری

LEVI 8000 نسل جدید نمایشگرهای لمسی

DIRIS Digiware تجهیز
سامانه ی اندازه گیری و مانیتورینگ شبکه های 

الکتریکی

 DIRIS Digiware ــامانه ی  س
 Socomec ــرکت  ش ــاخت  س
ــه ی جامع از  ــه، یک مجموع فرانس
ــوده که دنیای  ــای بدیع ب فناوری ه
ــری را متحول  ــزات اندازه گی تجهی

کرده و انعطاف پذیری بی نظیری را برای نصب و بهره برداری از این تجهیزات 
ــب و راه اندازی به  ــهولت در نص ــرای صنایع مختلف به ارمغان می آورد. س ب
ــت عملکرد باال و  ــرد در کنار دق ــای خاص و منحصر به ف ــراه ویژگی ه هم
کارایی مناسب، این تجهیز را به انتخابی ایده آل برای مانیتورینگ شبکه های 
 DIRIS Digiware الکتریکی پیچیده و بزرگ تبدیل نموده است. تجهیز
ــاهده ی میزان مصرف و اندازه گیری و  مقرون به صرفه ترین راهکار برای مش

سنجش کیفیت انرژی الکتریکی در صنایع گوناگون می باشد.
مزایای این سامانه عبارتند از:

• ساختار چند مداره )Multi-circuit(؛
• دقت عملکرد منطبق بر استاندارد IEC 61557-12؛

• راهکاری منعطف و اقتصادی؛
• سهولت در نصب و راه اندازی با استفاده از ساختار Plug & Play؛

تلفن: 021-88173923-26
    info@pooyapishro.com

www.pooyapishro.com

ــاری محصوالت  ــمی و انحص ــیس نماینده ی رس ــی فراس ــرکت مهندس ش
WECON در ایران، پانل های لمسی سری LEVI 8000 را با قابلیت های 

ویژه به بازار عرضه می کند.
 WEB ــه قابلیت ــاص این HMIها می توان ب ــه ویژگی های خ از جمل
SERVER اشاره نمود که امکان مشاهده و کنترل کلیه ی صفحات طراحی 
ــده را در گوشی های هوشمند و تبلت ها )بدون محدودیت سیستم عامل(  ش

فراهم می نماید.
ــای داده SQL در این  ــاط از راه دور با پایگاه ه ــن توانایی ارتب همچنی

پانل ها فراهم شده است.
گفتنی است امکانات فوق کاربردهای فراوانی در سامانه های مانیتورینگ 

و جمع آوری داده از راه دور دارد.
مهندسی فراسیس

متخصص در سیستم های کنترل حرکت

تلفن: 021-66593517-19
Info@farasysco.com

 www.farasys.ir    

ــون نفت، گاز و برق )تولید،  صنایع بزرگی همچ
ــا و تفاوت های  ــال و توزیع( دارای ویژگی ه انتق
شاخصی در مقایسه با صنایع کارخانه ای هستند 
که از آن جمله می توان به گستردگی جغرافیایی 
آن ها اشاره کرد. برای مثال تنها یک زیر سیستم 
ــال، می تواند  انتق ــوط  ــون خط ــی همچ صنعت
ــعتی چند هزار کیلومتری داشته باشد. برای  وس
ــعت نیاز به تجهیزات با  ــیون در این وس اتوماس
ــد. شرکت  انواع ارتباطات و انواع مبدل ها می باش
ــتره ی متنوعی از محصوالت  موگزا با ارایه ی گس
ــیم، فیبر نوری و  ــلوالر، بی س با امکان ارتباط س

Zigbee در این حوزه فعال است. به طور مثال مبدل های کمبوی سری های 
ــواع Modus و DNP3 به یکدیگر را  ــت تبدیل ان W5108/5208 قابلی
دارند. این تجهیزات درگاه سریال )RS232/422/485(، شبکه ی اترنت و 

شبکه ی بی سیم را توأمان دارند!
این خصوصیات باعث تنوع کارکردی این تجهیزات شده است. همچنین 
با توجه به اهمیت بحث امنیت، قابلیت برقراری ارتباط VPN به شیوه های 
ــزا در این حوزه  ــوالت موگ ــت. محص ــده اس ــف در آن ها گنجانده ش مختل

استانداردهای الزم هر یک از صنایع مذکور را به صورت تخصصی دارند. 

تلفن: 021-88919265
info@eworldco.ir
www.eworldco.cc
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 B&R محصول جدید شرکت Panel PC 2100
ــل و  ــامانه  ی PC کام ــک س )Roswell, GA( ی
ــیار  ــت که در یک محفظه   ی بس ــا کارایی باال اس ب
 Panel ــده است. از آن جایی که کوچک تعبیه ش
 PC 2100 با پردازنده   ی تک، دو و چهار هسته   ای 
عرضه می   شود قدرت پردازش آن از مقیاس   پذیری 

باالیی برخوردار است.
ویژگی   های اصلی این PC عبارتند از:

• فاقد فن یا هر تجهیز دوار دیگر؛
• واسط  های Gigabit Ethernet 2؛

 USB ــط ــط USB 2.0 و یک واس • یک واس
3.0؛

Compact MLC- ــای  کارت  ه دارای   •
based Cfast تا GB 60؛

• پشتیبانی از DirectX 11؛
www.br-automation.com

Panel PC 2100 مجهز به 5
Intel Atom فناوری جدید

ــازی و اطفاء  ــامانه های آشکارس گروه محصوالت س
ــرکت Sperosens  در سبد محصوالت  حریق ش
ــبت به دیگر  ــرعت بیشتری نس ــرکت با س این ش
 Sperosens .ــت ــد اس ــال رش ــوالت در ح محص
ــی را از مرحله ی طراحی گرفته تا  راه حل های کامل
ــداری و تعمیر در  ــاخت، نصب، راه اندازی و نگه س
ــامانه های آشکارسازی و اطفاء حریق به  زمینه ی س

کاربران ارایه می کند.
ــرکت در  ــن ش ای ــاء  اطف ــوالت  ــروه محص گ
برگیرنده ی سامانه ی پاشش است که یک سامانه ی 
پاشش آب غیرالکتریکی برای بکارگیریی در نواحی 
ــت. این سامانه  در صورتی  بزرگ درگیر با آتش اس
که آب اطفاء و فشار کافی وجود نداشته باشد و این 
راه حل پاسخگوی نیازهای مشتری بوده و متناسب 
ــود. راه حل مذکور  ــد ارایه می ش با بودجه ی او باش

سامانه های آشکارسازی 
و اطفاء حریق محصول 

Sperosens 6

ــتانداردهای NFPA16 طراحی شده  بر اساس اس
است. 

ــامانه ی CAFS1، که یک سامانه ی کف از  س
ــت، برای حفاظت در برابر  ــده اس پیش مخلوط ش
ــواردی که آب  ــی کوچک تر و در م ــش در نواح آت
کافی برای اطفاء وجود نداشته باشد ارایه می شود. 
ــامل یک مخزن استوانه ای  سامانه ی اطفاء آتش ش
 AFFF ــار ثابت است که با مخلوط کف دارای فش
ــار آن از طریق فشار نیتروژن تأمین  ــده و فش پر ش
می شود. حسگر شعله، اسکنر IR، حسگرهای دما و 
پانل کنترل الکترونیکی دیگر بخش های این سامانه 

هستند. 
ــرای  ــز ب ــی نی ــق القای ــاء حری ــامانه ی اطف س
ــخگویی به نیازهای متنوع در خصوص شرایط  پاس
ــده  ــزان بودجه ی در نظر گرفته ش ــی و می محیط
ــامانه ی اطفاء، از سوی Sperosens ارایه  برای س

می شود. 
www.spero.co.za

رله ایمنی با قابلیت پیکربندی 
نرم افزاری 7

 Guardmaster® 440C-CR30 ــی ــه ایمن رل
ــت که  ــت پیکربندی نرم افزاری اس ــه ای با قابلی رل
ــادی از  ــول و اقتص ــاًل معق ــود قیمتی کام ــا وج ب
ــتفاده از  ــری باالیی برخوردا بوده و اس انعطاف پذی
ــت. این رله برای کاربردهایی  ــاده اس ــیار س آن بس
ــه و کنترل  ــدار ایمنی دوکانال ــه نیازمند تا 9 م ک
ــه ای ایده آل  ــتند گزین ــی هس ــه ی خروج 5 ناحی
ــتفاده از  ــه را با اس ــد این رل ــر می توان ــت. کارب اس
 Connected Components ــزار    نرم اف

™Workbench پیکربندی کند.
ویژگی های این رله عبارتند از:

 ،PLe ــطح ــرای کاربردهایی تا س ــب ب • مناس
 SIL CL3 per و Cat. 4 per ISO 13849-1

IEC 62061؛
• برخوردار از I/O 22 ایمنی جایگذاری شده؛

• امکان پشتیبانی از دو ماژول متصل شونده ی 
®Micro800؛

ــوع  ــزی از ن ــی برنامه ری • دارای درگاه ارتباط
RS- ــده از نوع ــه نش ــریال ایزول USB و درگاه س

232؛
ــیمه  ــک س ــی ت ــی ایمن • دو ورودی و خروج
ــی ــای ایمن ــان رله ه ــرالک می ــاد اینت ــرای ایج  ب

 .Guardmaster®
ab.rockwellautomation.com

آن چه در فلومترهای 8
اندازه گیری به قصد فروش 

مهم است

ــا موضوع معامله  ــی معامالتی که در آن ه در تمام
ــزان دقت  ــت، می ــیاالت گاز یا مایع اس ــی ازس یک
تجهیزات اندازه گیری سیال دغذغه ی اصلی طرفین 
معامله است و در نهایت هم فروشنده و هم خریدار 
ــن تجهیزات اعتماد کنند؛  ــد که به دقت ای مجبورن

همیشه! 
عواملی همچون زمان، فناوری و کاربرد همواره 
بر انتخاب فلومتر ارجح برای کاربردهای اندازه گیری 
ــد. اندازه گیرهای  ــه قصد فروش1 تأثیرگذار بوده ان ب
مکانیکی برای مدتی طوالنی در بیشتر سامانه های 
ــتفاده قرار می گرفتند.  محاسبه ی قیمت، مورد اس
ــتفاده از فلومترهای جابجایی مثبت در خطوط  اس
لولهی کوچک و بارگیری تانکرها متداول بوده است. 
ــر، اغلب از اندازه گیرهای  در خطوط انتقال بزرگت
ــی، پنوماتیک و  ــار تفاضل ــی بر اوریفیس فش مبتن
ــامانه های الکترونیکی استفاده شده است. بعدها س

ــای الکترونیکی  ــر، فلومتره ــال های اخی در س
خطی، بیشتر و بیشتر جایگزین سامانه های سنتی 
ــده اند. در فلومترهای  اندازه گیری به قصد فروش ش
پیشرفته ای همچون فلومترهای جرمی کوریولیس 
ــت هیچ  ــه Promass 84F نمونه ای از آن هاس ک
ــه ی مکانیکی متحرکی وجود ندارد که در طی  قطع
زمان فرسوده شود و یا نیاز به تعویض داشته باشد. 
ــاختار الکترونیکی کامل فلومترهای کوریولیس  س
که در آن جنبه های مختلف اثرگذار بر اندازه گیری 
ــده است، نیاز به تجهیزات جانبی همچون  لحاظ ش
ــار را تا حد  ــا و فش ــازی دم ــگرهای جبران س حس
ــی از کاربردها،  ــت. در برخ زیادی کاهش داده اس
ــون Promass حتی نیاز به  اندازه گیرهایی همچ
صافی ها و فیلترهایی که در سامانه های اندازه گیری 
ــذف ذرات جامد و  ــی از آن ها به منظور ح مکانیک
ــود، ندارند. البته توجه  ــتفاده می ش تکه های فلز اس
ــت که براساس قواعد ملی  به این نکته ضروری اس
ــتفاده در  ــورها، فارغ از فناوری مورد اس برخی کش
ــری المان هایی  ــیال، بکارگی اندازه گیری جریان س
ــه، و حذف  ــیرهای یک طرف ــون صافی ها، ش همچ
ــت ضروری باشد.  کننده های هوا و بخار ممکن اس
ــا در  ــه فلومتره ــوط ب ــاری مرب ــات تج الزام
ــر متفاوت  ــدی با یکدیگ ــف دنیا تا ح ــاط مختل نق
ــان  ــت. با این وجود برخی الزامات به طور یکس اس

1. Custody Transfer
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ــود. م ــت می ش ــا رعای ــی دنی ــگ در تمام و هماهن
ــری به قصد فروش که در  فلومترهای اندازه گی
ــتفاده قرار  ــی مورد اس تجارت عمده یا خرده فروش
ــی افزونه، به  ــک روش امنیت ــد از ی ــد بای می گیرن
منظور ممانعت از دستکاری تنظیمات کالیبراسیون 
ــطح نخست امنیت  ــند. س ــتگاه، برخوردار باش دس
ــر2 داخلی  ــا جامپ ــک کلید ی ــق ی ــوالً از طری معم
ــه مکانیزم های  ــی ب ــه دسترس ــود ک تأمین می ش
ــیون را  ــی یا تنظیمات الکترونیکی کالیبراس فیزیک
ــه کلید داخلی،  ــی ب امکان پذیر می نماید. دسترس
ــد.  ــه ی نرم افزاری باید محدود باش ــر یا برنام جامپ
ــت که  ــک اتصال امنیتی3 اس ــطح دوم امنیت ی س
ــود. ــته ش ــی باید شکس در صورت نیاز به دسترس

ــیم  ــور از یک س ــن منظ ــرای ای ــته ب در گذش
ــچ و  ــک پی ــترک ی ــه ی مش ــل روزن ــه از داخ ک
ــرده بود  ــتگاه اندازه گیری عبور ک ــه ی دس محفظ
ــد. در  ــتفاده می ش یا دیگر روش های مکانیکی اس
ــای  ــد از نرم افزاره ــی جدی ــامانه های الکترونیک س
ــود  ــتفاده می ش ــزارش دهی غیرقابل نفوذی اس گ
ــتگاه  ــده بر روی دس که تمامی تغییرات اعمال ش
اندازه گیری را بر حسب تاریخ و زمان ثبت می کنند.

ــط  ــزات اندازه گیری به قصد فروش توس تجهی
ــت آزمون های  ــگاه های مترولوژی ملی تح آزمایش
ــب امنیت  ــا بدین ترتی ــرار می گیرند ت ــه ق مربوط
ــردد؛ به این  ــی گ ــرد آن ها بررس ــی و عملک طراح
ــود. هر فلومتر  ــد تأییدیه ی نوع4 گفته می ش فرآین
ــی تأیید  ــای خاص ــری در کاربرده ــرای بکارگی ب
ــخص کننده بر روی  ــب مش ــود. یک برچس می ش
ــر روی آن  ــود که ب ــب می ش ــر  نص ــر اندازه گی ه
ــده درج  ــع تأییدکنن ــه مرج ــوط ب ــات مرب اطالع
ــازه ی فروش  ــت. بدین ترتیب فلومتر اج ــده اس ش
ــی آورد.  ــت م ــرد خاص را به دس ــک کارب ــرای ی ب
ــای  ــه در کاربرده ــی ک ــت فلومترهای در نهای
ــی و اندازه گیری به قصد  ــه خدمات حیات مربوط ب
ــوند باید با استانداردهای  فروش به کار برده می ش
ــند. در برخی  ــته باش قابل پیگیری هم خوانی داش
ــورها گواهی نامه ی کالیبراسیون سازنده معتبر  کش
ــود. در برخی دیگر از کشورها  در نظر گرفته می ش
ــود.  ــتفاده نیز تأیید ش ــد در حین اس ــر بای فلومت
ــاس قواعد ملی  ــردی تا حدی براس ــات عملک الزام
ــتند که این موضوع به ارزش  کشورها متفاوت هس
ــتگی دارد. تجاری مایع یا گاز تحت اندازه گیری بس

www.za.endress.com 

2. Jumper 
3. security seal
4. type approval

ــت یابی  ــای رو به افزایش برای دس ــه دلیل تقاض ب
ــاف و تولید نفت برای اقتصاد  به منابع انرژی، اکتش
ــت فوق العاده  ــی و دارای اهمی ــی امری حیات جهان
ــازندگان تجهیزات،  است. شرکت های حفاری و س
پیوسته در جستجوی روش های ارتقاء بازده و صرفه 
ــتند.  جویی در هزینه ها در کنار افزایش تولید هس
در اغلب فعالیت های حفاری، انکودرها برای فراهم 
ــرعت جهت کنترل  نمودن بازخورد1 موقعیت و س
ــایل  ــق تجهیزاتی مانند دریل های حفاری، وس دقی
ــش و سامانه های نقاله غلطکی بکار می روند اما  کش
انکودرها وسایلی الکترونیکی هستند که در هنگام 
ــکوهای  ــتفاده در محیط های خطرناک مانند س اس
ــر گرفتن مالحظات ویژه ای  ــاری، نیاز به در نظ حف
ــه انرژی الکتریکی  ــود ک دارند. نباید اجازه داده ش
مدار انکودر صنعتی باعث انفجار بخارات و گازهای 
ــرای انجام این  ــود و ب موجود در فرآیند حفاری ش
ــرار می گیرد. در  ــتفاده ق عمل چند روش مورد اس
ــکاالت و  ــی از انتخاب های موجود، اش اادامه، برخ

راه حل های احتمالی را مورد بررسی قرار داده ایم.
ــازگار نمودن  ــی راه های مختلف س ــش از بررس پی
ــا جهت حضور در کاربردهای پرخطر، باید  انکودره
ابتدا بررسی کوتاهی در مورد چگونگی طبقه بندی 
تجهیزاتی که در مناطق پرخطر استفاده می شوند، 
ــته باشیم. ATEX 2 مخفف اتمسفر انفجاری،  داش
یک دستورالعمل کاماًل شناخته شده در اتحادیه ی 
ــت که قواعد دقیقی برای محصوالت مورد  اروپا اس
ــه می نماید.  ــای پرخطر ارای ــتفاده در محیط ه اس
ــی قرار  ــی که ما در این متن مورد بررس انکودرهای
می دهیم یا در محدوده ی Zone 0  این استاندارد 
ــه در این محدوده  ــرار می گیرند؛ به این معنی ک ق
ــتعال بصورت پیوسته وجود دارد و یا  مواد قابل اش
ــتعال بصورت  در Zone 1  که در آن مواد قابل اش
ــد. توضیحات بیشتری برای  متناوب موجود می باش
انرژی احتراق مواد قابل اشتعال مورد نیاز است که 
ــریح این موضوع از مقایسه ی مواد  معموالً برای تش
ــتیلن، اتیلن یا پروپان استفاده  با گازهایی مانند اس
 ،IIC ــود. این ها به ترتیب به عنوان گروه های می ش

IIB و IIA  دسته بندی شده اند.
1. Feedback
2. ATmospehere Explosible (French for “explosive 
atmosphere”) 

ورود انکودرها به مناطق 
پرخطر  ــتفاده برای بکارگیری انکودرها 9 یک روش مورد اس

ــتفاده از محفظه ای ویژه  در کاربردهای پرخطر، اس
ــد. این محفظه ی  ــرای اجزای الکترونیکی می باش ب
ــدام با یک کد  ــن پیکربندی، هر ک خاص با چندی
اول،  روش  ــد.  می باش ــرح  مط  ATEX ــژه ی  وی
ــدار الکترونیکی در حمام روغن  ــه ور کردن م غوط
ــدار از اتصال  ــت. در این حالت روغن اطراف م اس
ــفر پرخطر جلوگیری می کند  الکتریکی آن با اتمس
ــتورالعمل محافظتی ATEX O(. روش دیگر  )دس
پرکردن محفظه با پودر میباشد. در این روش مدار 
ــده و از جرقه جلوگیری  با ماده ای پودری احاطه ش
ــومین روش،  ــود )ATEX کد EEx q(. س می ش
ــد. در  ــار می باش ــه ی تحت فش ــتفاده از محفظ اس
ــی انکودر در داخل یک  ــن حالت مدار الکترونیک ای
ــود. اگر در  ــه ی بدون منفذ، آب بندی می ش محفظ
ــی از آن  ــود، جرقه و انفجار ناش اینجا جرقه زده ش
ــود )ATEX کد  در داخل محفظه محبوس می ش
ــک از این روش ها به  ــی که هر ی EEx d(. در حال
ــود، محفظه ی  عنوان یک راه حل پایدار اجرا می ش
ــک را به یک  ــوالً یک انکودر کوچ ــورد نیاز معم م
ــل می کند که جای  ــیله ی بزرگ و حجیم تبدی وس
ــی از وزن  ــتری ناش ــرد و بار بیش ــتری می گی بیش
اضافه شده را روی اجزای کوپل شده وارد می کند. 
ــورد هزینه های اضافی  ــن مالحظاتی در م همچنی

ناشی از محفظه یا مواد پرکننده وجود دارد.
ــرای انکودرها ایمنی  ــر کالس حفاظت ب ــوع دیگ ن
ــه در این محدوده  ــد. انکودرهایی ک ــی می باش ذات
ــوند را می توان برای استفاده در  دسته بندی می ش
هر دو محدوده ی 0 و 1 مورد تأیید قرار داد. مجدداً 
ــی ATEX در این جا تمایزی  آیین نامه ی حفاظت

ایجاد می کند:
) Zone 0( EEx ia یا )Zone 1( EEx ib.

ــام آن ها  ــان که از ن ــاً ایمن چن ــای ذات طرح ه
ــرژی مجاز  ــدود نمودن ان ــه دلیل مح ــت ب پیداس
ــتند و از اثرات  ــی ایمن هس ــدار، بصورت ذات در م
ــگیری می کنند.  ــته پیش ــه ی ناخواس ــد جرق تولی
طرح های ذاتاً ایمن معموالً با بریرهای3 الکتریکی و 
وسیله های جانبی، که ارتباط الکتریکی بین انکودر، 
سامانه های کنترل و منبع تغذیه را بصورت مؤثری 

ایزوله می کنند، مورد استفاده قرار می گیرند.
ــکاالت خاص خودش  ــا این حال این طرح اش ب
ــکاالت هزینه ی اضافی  ــن اش ــن ای را دارد. بارزتری
ــد. معموالً دو نوع بریر برای  ناشی از بریرها می باش
ــت. یکی برای ایزوله کردن  هر انکودر مورد نیاز اس
ــیگنال انکودر.  توان و دیگری برای ایزوله کردن س
ــرعت  ــک برآورد بازاری، به ازای هر بریر به س در ی
ــامانه افزوده می شود، به  200 دالر به قیمت هر س
ــتفاده قرار  ــژه زمانی که چندین انکودر مورد اس وی
ــیم بندی  ــکال دیگر در پیچیدگی س ــرد. اش می گی
ــت. به جای آن که انکودر به صورت مستقیم به  اس

3. Eelectrical barriers



94
ت 

هش
دیب

 ار
ن و

ردی
فرو

 /1
66

-1
67

پی 
یـا

2/ پ
1و

ره 
ـما

 ش
/18

ال
سـ

47

ل
صو

مح
ی 

رف
عـ

م ــی شود باید  منبع تغذیه یا بخش کنترل، سیم کش
از طریق بریر، متصل شود. افزون بر آن، محدودیت 
ــاژ خروجی انکودر  ــود دارد. ولت ــاژ در مدار وج ولت
ــت یعنی 5 ولت DC. این میزان  ــبتاً پایین اس نس
ــیگنال به نویز4، در محیط های  ــبت س اندک از نس
دارای نویز الکتریکی می تواند مشکل ساز شود. این 
موضوع محدودیت طول کابل مجاز را در پی خواهد 
ــیگنال توان ضعیف، بسرعت  داشت، چراکه یک س

در مسافت های طوالنی، افت می کند.
ــکالتی  بنابراین، یک طراحی متفاوت برای حل مش
ــدند )محفظه هایی که  ــح داده ش ــه در باال توضی ک
ــد، بریرهای  ــش می دهن ــاد را افزای ــا و ابع هزینه ه
خارجی که هزینه را افزایش می دهند و محدودیت 
 code( 5ــت. روش یکپارچه ــاز اس ــاژ( مورد نی ولت
ــرح یکپارچه،  ــد. در ط ــه کار بگیری EEx m( را ب
ــدار الکترونیکی انکودر در یک ماده ی خاص قرار  م
ــب از ایجاد جرقه جلوگیری  ــرد و بدین ترتی می گی
ــرح، که گاهی بدون  ــود. بعضی اوقات، این ط می ش
 Zone ــتفاده در ــرای اس ــود، ب بریر نامیده می ش
ــد. طرح مذکور در صورتی که  ــب می باش 1  مناس
ــت طراحی شده باشد، می تواند سبب  بصورت درس

حذف نیاز به بریرهای خارجی شود.
ــهولت آشکار است.  مزایای راه حل یکپارچه بس
ــا و هزینه ی اتصاالت  اولین مزیت آن حذف بریره
ــد. اگرچه بسیاری از تجهیزات  مربوط به آن می باش
ــتفاده می کنند،  ــال کار از بریرها اس ــود در ح موج
مزایای فوری این روش می تواند همه را به استفاده 
ــد.  دومین  ــب کن ــظ 1ترغی ــدون محاف از روش ب
ــش دار بودن  ــه دلیل پوش ــت که ب ــت آن اس مزی
ــازی انرژی  ــدارات الکترونیکی، نیاز به محدودس م
ــوان خروجی  ــود. بنابراین ت ــدار مرتفع می ش در م
ــی طوالنی تر و  ــر امکان پذیر بوده و کابل کش باالت
ــیگنال به نویز بهتری را ممکن می سازد.  نسبت س
ــه محفظه های  ــش دار نیاز ب ــت روش پوش در نهای
بزرگ تر از اندازه های معمول نداشته، ابعاد و قیمت 

و پیچیدگی های طرح را کاهش می دهد.
بطور خالصه، گزینه های زیادی برای کاربرد موفق 
ــر وجود دارد. هر یک از  ــا در نواحی پرخط انکودره
ــان خود را دارد و در نهایت  آن ها موافقان و مخالف
ــد عواملی مانند  ــی و مهندس طراح بای ــر نهای کارب
ــدی محدوده،  ــت، طبقه بن ــای کلی مالکی هزینه ه
ــات الکتریکی و ابعاد فیزیکی را در نظر بگیرد.  الزام
با وجود مهندسان و طراحان امروزی که  به صورت 
ــاده تر و مقرون  ــتجوی راه های س ــته در جس پیوس
ــودر یکپارچه که  ــک انک ــتند، ی به صرفه تری هس
ــش می دهد تنها  ــای کلی مالکیت را کاه هزینه ه

جواب ممکن خواهد بود.
www.dynapar.com

4. signal-to-noise
5. encapsulated

منبع نیروي بتاولتائیک1، نانوتریتیوم2یک باتري به 
ــت مي باشد که توسط  ــت شست دس اندازه ی انگش
ــرکت کانادایي City Labs ساخته شده است.  ش
ــو آن ایجاد  ــري از عنصر رادیواکتی ــرژي این بات ان
ــه مدت بیش  ــي تولید برق ب ــه توانای ــردد ک مي گ
ــي تجهیزات  ــال متوالي را دارد. وقت ــت س از بیس
ــي را به مکان هاي گران قیمت، دور  میکروالکترونیک
ــترس و یا خطرناک ارسال مي کنیم، شما به  از دس
ــلول هاي  هیچ وجه نمي خواهید که براي تعویض س
ــات محرمانه، امروزه  ــري برگردید. بنا به گزارش بات
ــرم ماده »تریتیوم«  ــتر از 11 کیلوگ تنها کمي بیش
ــوم« یک ایزوتوپ  ــت. »تریتی در جهان موجود اس
رادیواکتیو هیدروژن مي باشد که به صورت طبیعي 
ــود. هر چند که این  ــفر زمین ایجاد مي ش در اتمس
ــن، به صورت  ــفر باالیي زمی ــالوه بر اتمس ــاده ع م
ــته اي نیز تولید مي گردد  تجاري در راکتورهاي هس
ــور ده3 مانند درجات  ــا خود ن ــه در محصوالت ی ک
ــان یا  ــن هواپیما، رنگ هاي درخش ــبورد کابی داش
فسفري، گیج ها، عالمت هاي خروج در ساختمان ها 
ــي رود. همچنین این  ــاعت هاي مچي به کار م و س
ایزوتوپ به عنوان یک منبع »بتاولتائیک« شناخته 
ــت که مي تواند جریان مستمر و ضعیفي  ــده اس ش
ــادي ایجاد  ــال هاي متم ــراي س ــا را ب از الکترون ه
ــت از محیط  ــالم »آژانس حفاظ ــا به اع ــد. بن نمای
ــوم داراي نیمه عمر 12.3  ــت«)EPA(، تریتی زیس
ــد و منبع انرژي تریتیوم بتاولتائیک  ــال مي باش س
ــادا با مدل  ــهر تورنتو کان ــرکت City Labs ش ش
ــت  بیس ــدت  م ــه  ب  NanoTritium P100a
ــورد نیاز براي  ــال قادر به فراهم کردن انرژي م س
حسگرهاي عملکردي و تجهیزات میکروالکترونیک 
هستند. تریتیوم در فرم جامد قابل عرضه مي باشد 
ــت. در آزمایش  ــي بسیار محکم اس و داراي پوشش
ــط  ــک تحقیق صنعتي و توس ــتقلي که طي ی مس
ــام گرفت،  ــد مارتین4 انج ــم الکهی ــي عظی کمپان
ــه مقاومت تریتیوم را در  فناوری ای ابداع گردید ک
محدوده ی وسیعي از دما بین50 - درجه سانتیگراد 
ــرد و همچنین  ــانتیگراد باال مي ب تا 150 درجه س
1. Betavoltaic 
2. NanoTritium 
3. Luminescent 
4. Lockheed Martin 

ــن ماده در ارتفاع  ــي جهت افزایش مقاومت ای روش
ــي از تجهیزات  ــد. نمونه های ــرزش زیاد ارایه ش و ل
ــرکت  ــط ش ــده توس ــن براي فناوری ارایه ش ممک
ــگرهاي دما/ فشار زیست  City Labs شامل حس
محیطي، حسگرهاي هوشمند، کاشت هاي پزشکي، 
 RFID ــارژي، برچسب هاي باتري هاي لیتیومي ش
ــاعت هاي  ــال و نیمه فعال، آنتن هاي فضایي، س فع
ــیلیکوني، کارت هاي حافظه SRAM، تجهیزات  س
ــي چاه هاي نفت کف دریا و پردازنده هاي  الکترونیک
ــند. شرکت City Labs اعالم  با قدرت کم مي باش
نموده که »مجوز قانون عمومي محصول« را جهت 
ــب  تولید، فروش و پخش باتري »نانوتریتیوم« کس

نموده است.
ــري »بتاولتائیک« در  ــدل P100a اولین بات م
ــت که مجوز  ــتریاني قرار گرفته اس ــترس مش دس
ــوز قانوني  ــعه ی رادیواکتیو ندارند، مج ــار اش انتش
ــاي ویژه قرار  ــب نکرده اند و تحت آموزش ه را کس
 City ــرالتا5« از کمپاني ــت س ــد. »دنس نگرفته ان
ــوده که منبع نیروي »بتاولتائیک«  Labs تأیید نم
ــا 8 هفته اي قابل  ــرکت، با زمان تحویل 6 ت این ش
ــدود 1000 دالر  ــترس بوده و قیمت آن در ح دس
ــد. در آینده، محدوده ی قیمت آن کاهش  مي باش
خواهد یافت و از طرف دیگر قدرت خروجي باتري 
ــي City Labs که  ــد یافت. کمپان ــش خواه افزای
ــرکت Alienware پشتیباني و  توسط مؤسس ش
ــر در مرکز تجارت  ــیس گردیده، در حال حاض تأس
ــتید6«  ــهر »هوم اس ــع در ش Carrie Meek واق
ــط سازمان فضایي  ایالت فلوریدا قرار دارد که توس
ــردد. مدیر  ــتیباني مالي مي گ ــا« پش آمریکا »ناس
تحقیقات این کمپاني، آقاي »لري اولسن7« پیشرو 
ــي منابع نیروي »بتاولتائیک«  در زمینه ی مهندس
ــرکت اعالم کرده که باتري هاي با  مي باشد. این ش
ــاخت قرار  ــعه و س ــدرت باالتر تحت مراحل توس ق
ــه مي توانند نیرویي معادل ده ها میکرووات  دارند ک

را براي مدت طوالني ایجاد کنند.
www.gizmag.com

5. Denset Serralta 
6. Homestead 
7. Larry Olsen

کاربرد باتري نانوتریتیوم 
10در صنعت
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1. كامپیوتری برگ
آقای مسعود مهرداد

اتوماسیون صنعتی ابزاردقیق، تأمین تجهیزات، 
اجرای پروژه، برگزاری دوره های آموزشی، 

 PRelectronics, Autrol,(نماینده انحصاری
)Burket,Brainchild,epro

تلفن: 021-26200300
www.bargco.com :وب سایت

2. متدالکترونیك سپاهان
آقای رضا حسینی

 مشاور، تأمین کننده، پیمانکار،
تأمین نگهداری، اتوماسیون صنعتی و برق، ساخت

تجهیزات الکترونیک صنعتی:
)UPS, Battery Charger,…(

تلفن:031-36627832
www.smeir.com :وب سایت

3. مهندسي كنترل هاي صنعتي
)HITEC(حنیف 

آقاي رافي گالوستانیان
مهندسی و تأمین 

PLC,CND,Mon,F&G,esd,dcs,Instr برای 
سیستم های جدید و نوسازی

تلفن: 021-88785144
www.hitecautomation.com :وب سایت

4. بادران پنوماتیك
آقای هدایت گلكار

قطعات پنوماتیک و قطعات اتوماسیون

تلفن: 021-66922170
www.badranpneumatic.com :وب سایت

5. تبریز پژوه
آقای محمود امنابی

ابزار دقیق، تولید انواع سنسورهاي صنعتي شامل: 
القایی، خازنی، نوری، مغناطیسی، کدرنگ و ...

تلفن: 041-33330490
www.tabrizpeguh.com :وب سایت

6. بین المللی مهندسی سیستم ها
 و  اتوماسیون )ایریسا(

آقای محمد طاهری
طراحی، مهندسی، تأمین تجهیزات، نصب و راه 
اندازی سیستم های اتوماسیون صنعتی، برق و 

ابزاردقیق
تلفن: 031-36660730

www.irisaco.com :وب سایت

7. فستو پنیوماتیك
آقای محمدتقی الموتی نیا

تولید و تامین کلیه محصوالت اتوماسیون صنعتی و 
ابزار دقیق برگزار کننده کالس های آموزشی در 
زمینه های اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق. ارائه 

کننده مدرک بین المللی پایان دوره آموزش

تلفن: 44522409 -021
www.festo.ir :وب سایت

8. كوپا صنعت
آقای سپهر آل رسول

سیستم های کنترل و اتوماسیون صنعتی

تلفن: 22657400 -021
www.copa-sanat.com :وب سایت

9. گروه صنعتی ندا
آقای فرزاد سرلتی

طراحی، تأمین، راه اندازی سیستم های کنترل 
شامل: dcs ،esd ،fcs، برق ابزاردقیق و شیرآالت 

کنترلی صنایع 

تلفن: 88611902 -021
www.nedaco.com :وب سایت

10. بازرگانی صنعتی كاراروش صبا
آقای حسین كاظمی

سیستم های مدیریت، حفاظت و ایمنی
هوشمند ساختمان و تجهیزات اتوماسیون تأسیسات 

مکانیکی

تلفن: 021-88100149
www.sabakcic.com :وب سایت

11. راهبردهاي هوشمند
 )سهامی خاص(

آقای محسن نوری
پیمانکار EPC در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی

تلفن: 021-22921850
www.isi.ir :وب سایت

12. پتسا صنعت
آقای میرحامد شجاعی

مشاور، پیمانکار، تأمین نگهداری
اتوماسیون صنعتی و روزمره، تله متری و اسکادا، 

تولید کامپیوترهای صنعتی

تلفن: 021-88047626
www.patsaind.com :وب سایت

13. مهندسی برق و الکترونیك
 قشم ولتاژ

آقای اصغر جبال بارزی
فروش و آموزش سیستم های اتوماسیون صنعتی و 
ابزاردقیق زیمنس، طراحی و تولید تابلوهای کنترل 

)EPC(
تلفن: 66733040 -021

www.qeshmvoltage.com :وب سایت

14. البرز میکرو سیستم
آقای محمد عبابافها

اتوماسیون صنعتي، تله متری
و SCADA، پیمانکاری پروژه های آب و فاضالب، 

تابلوهای راه انداز و توزیع برق

تلفن: 028-32243521
www.alborzmicrosystem.com :وب سایت

15. مهندسین مشاور كنترل نگار
خانم افسون شیدرنگ

ابزاردقیق، کنترل و اتوماسیون صنعتی، طراحی و 
اجرای پروژه های برق و الکترونیک

تلفن: 021-88333628
www.controlnegar.com :وب سایت

اعضای انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی
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16. راهگزین رایانه
آقای جمال غضنفری نصرآباد
تکنولوژی اطالعات، شبکه های

هوشمند، طراحی الکترونیک

تلفن: 021-44456068
www.rahgozin.com :وب سایت

17. توسعه تأمین پرشیا
آقای محمد باقر دستمالچیان

PLC,DCS,ESD,F&G
Valve,Vibration,Instrument,SCADA,

تلفن: 021-44536110
www.tosetamin.com :وب سایت

18. فن آوری و اطالع رسانی
 آی.تی.ای

آقای همایون بیاتی كرمانشاهی
اتوماسیون انرژی، RTU، کنترل از راه دور

تلفن: 26602170 -021
www.itaco.net :وب سایت

19. فرینه صنعت
آقای افشین حریری

انواع سیستم های کنترل پیشرفته، اسکادا، میترینگ 
 گاز و مایع، تابلوهای برق MCC و تأمین 

بسته های تخصصی ابزاردقیق

تلفن: 88787133 -021
www.farineh.com :وب سایت

20. ایران مدار
آقای عباسعلی مشكسار

پشتیبانی، آموزش، تامین نگهداری، پیمانکار، 
پیمانکار طرح و ساخت، یکپارچه ساز، مشاور، 

تأمین کننده، سازنده

تلفن: 88909103 -021
www.iranmadar.com :وب سایت

21. پرتو صنعت
آقای كاظم دولت آبادی

 تولید کننده ی کنترل کننده دور موتور AC و 
AC راه انداز نرم موتور

تلفن: 88662288 -021
www.partosanat.com :وب سایت

22. پایکار بنیان
آقای محمودرضا محمودی

نماینده انحصاری:
  Omron - Rittal - Phoenix Contact

در ایران - فعال در زمینه سیستم های کنترل و 
اتوماسیون صنعتی- نصب و راه اندازي دیتا سنتر

تلفن: 82441000 -021
www.paykarbonyan.com :وب سایت

23. هواي فشردة پارس )پارس پنوماتیك(
آقای محمد غفارزاده

تولید  تجهیزات مدارهاي نیوماتیک

تلفن: 46865095 -021
www.parspneumatic.com :وب سایت

24. مهندسی بین المللی 
فوالد تکنیك

آقای محمد ابكاء خواجویی
پیمانکار عمومی )EPC( در زمینه ی برق، 

الکترونیک و اتوماسیون صنعتی

تلفن: 031-36268001
www.fooladtechnic.ir :وب سایت

25. نیك مهر گستر تهران
آقای امیر محمد شركا

اتوماسیون صنعتی، طراحی سیستم

تلفن: 88675308 -021
www.nicmehr.com :وب سایت

26. طراحی و مهندسی
 نیرو كنترل سامان)نیکسا(

آقای پژمان تراكمه
پیمانکار EPC در زمینه تاسیسات و تجهیزات و 
اتوماسیون صنعتی و سیستم تله متری در صنعت 

نفت و نیرو
تلفن: 021-88526642

www.nicsaco.com :وب سایت

27. زیست اندیش پیشگام
آقای بهنام پیامی

عرضه ی سیستم های آنالیز گاز و تجهیزات 
ابزاردقیق

تلفن: 021-22226768
www.zistap.com :وب سایت

28. مهندسی برق و الکترونیك
كرمان تابلو

خانم عفت ایزد خواه كرمانی
ارایه دهنده ی راه حل هاي جامع صنعتي و مدیریت 

EPC پروژه هاي

تلفن: 021-82163000
www.kermantablo.com :وب سایت

29. ابزاردقیق فن آوران
آقای علیرضا دیهول

مادربوردها و شاسی های فنی، بوردهای ورودی و 
خروجی آنالوگ و دیجیتال، صفحات تاچ اسکرین، 

کامپیوترهای شبکه

تلفن: 021-88692389
www.abzar.com :وب سایت

30. نارون آرا )با مسئولیت محدود(
آقای كامران كاویان پور

 خدمات طراحی مهندسی، واردات قطعات
و تجهیزات صنعتی

شریک انحصاری گروه بوش رکسروت آلمان

تلفن: 021-22043410
www.narvanarra.com :وب سایت

31. سامان انرژي
آقای سعید خادمي

پیمانکار پروژه هاي EPC در زمینه ی نفت، گاز و 
انرژي، سازنده ی انواع تابلوهاي برق و کنترل

تلفن: 021-88289179
www.samanenergy.com :وب سایت

32. بهپژوه
آقای سعید ماجد

مجری پروژه های EPC در زمینه برق، اتوماسیون 
صنعتی، ابزاردقیق

تلفن: 031-36604002
www.behpajooh.net :وب سایت

33. رهپویان اندیشه دنا
آقای محمدرضا نادری

تولیدی، مهندسی، بازرگانی، اجرا در زمینه برق-
الکترونیک، ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی

تلفن: 73051 -021
www.rahpooyanco.com :وب سایت
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34. مهندسی گسترش صنایع نیکان
آقای كیانوش حسینی نوشیروانی
INVERTERS )LV& MV( •

PLC & HMI• SOFT STARTERS •
LOAD CELLS & INDICATORS •

RFID SYSTEMS •
تلفن: 88767114 -021

www.nikaneng.com :وب سایت

35. فنی و مهندسی سایبر
آقای فرخ طایفی

اجرای EPC پروژه های برق، اتوماسیون و 
ابزاردقیق و تأسیسات و تجهیزات

تلفن: 021-88606201
www.cyberind.com :وب سایت

36. آسان كاالی صنعت
آقای حمید معدنی نیشاپوری

 خرید و فروش قطعات، ابزار و 
ماشین آالت، و سیستم های مربوط به اتوماسیون 

صنعتی

تلفن: 021-22313512
www.optimail.net :وب سایت

37. طراحی و مهندسی فرانگر صنعت
FIDEC

آقای احمد نصری مهاجری
مشاور و پیمانکار EPC در زمینه های نفت، گاز و 

پتروشیمی

تلفن: 22696826 -021
www.fidec.org :وب سایت

38. فراموج پویا
آقای حسین فرهادی

آب و فاضالب، نفت و گاز و 
پتروشیمی، برق و انرژی، صنایع و معادن

تلفن: 66557619 -021
www.faramowj.com :وب سایت

39. مهندسی آریا كنترل پیشرو
آقای محسن گل خواه 

طراحی و ساخت تابلوهای کنترل، اتوماسیون،تأمین 
تجهیزات ابزاردقیق

تلفن: 021-88617414
www.ariacontrol.com :وب سایت

40. تام ایران خودرو
آقای علی شیخ زاده

اتوماسیون صنعتی، راه اندازی خطوط مونتاژ، 
پیمانکار عمومی صنایع

تلفن: 021-44525773
www.tam.co.ir :وب سایت

41. لیان صنعت پویا
آقای داور آصف

مشاوره، طراحی و نصب و راه اندازی تجهیزات 
برق، کنترل و ابزاردقیق

تلفن: 021-22068015
www.lyanco.com :وب سایت

42. فرینه فناور
آقای محمد امیراحمدی

پژوهش، توسعه و تولید سیستم های
کنترل فرآیند و سیستم های اسکادا

تلفن: 88773861 -021
www.farinehtech.com :وب سایت

43. مهندسی كنترل پویان
آقای آرش روحی

سیستم های کنترل شامل: 
PLC,F&G,FCS,ESD,DCS

تلفن: 021-26420757
www.cpec.ir :وب سایت

44. آزمون متمم
آقای رضا شیتره 

1طراحی و مشاوره، اجرای پروژه،
 تأمین تجهیزات اتوماسیون،

integration system

تلفن: 021-44251690
www.azmoon-flow.com :وب سایت

45. سامانه های بهینه آرمان
آقای سید حامد اطهاری 

سیستم های الکترونیکی و کامپیوتری

تلفن: 021-88530047
www.armanoptimized.com :وب سایت

46. بهین ریزكو
آقای مصطفی ثامنی راد

تهیه و تأمین تجهیزات مراکز حساس نظیر 
 ،ups مراکز داده و کامپیوتر شامل:دستگاه های

دستگاه های خنک کننده، رک و تابلوهای برق و 
ساخت و طراحی و اجرای آ ن ها

تلفن: 22220094 -021
www.behinraiseco.com :وب سایت

47. مهندسین فراز تراشه گستر
آقای عبدالرسول رسولی

انواع سیستم های توزین نوار نقاله )بلت وییر و 
ویفیدر(، انواع لودسل سیستم های انتقال مواد و 

سیستم های توزین بار ماشین آالت

تلفن: 021-66934031
www.faraz-gostar.com :وب سایت

48. كنترل گستر جاهد
آقای حسن محمدیان

 طراحی، تامین، ساخت، نصب و راه اندازی 
سیستم های برق، کنترل و ابزاردقیق

تلفن: 021-44098353
www.control-gostar.com :وب سایت

49. صنعت هوشمند آسیا )صهاكو(
آقاي مهدي شهابي

اتوماسیون صنعتی، نماینده رسمی شرکت های 
Ordel ,Comat ,Elco ,Emko، فروش 

کنترل کننده های صنعتی، بریرها و ترنسمیترها، 
سنسورهای دما و رطوبت، منابع تغذیه سوئیچینگ

تلفن: 021-88947717
www.sahaco.com :وب سایت

50. صنایع الکترونیك زعیم
آقای محمداحسان حمیدیا

سیستم های الکترونیکی، ارتباطی، مخابراتی،
کنترلی، ایمنی و فناوری اطالعات

تلفن: 88773551 -021
www.Zaeim.co.ir :وب سایت

51. مهندسی كیان كنترل 
آپادانا

آقای علی سبوحی
آموزش، اجرای پروژه، فروش، اتوماسیون صنعتی، 

هیدرولیک، پنوماتیک

تلفن: 031-37713101
www.kiancontrol.com :وب سایت
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52. كنترل دینامیك پارس
آقای داوود عامری

مشاوره طراحی، فروش، نصب و راه اندازی،
آموزش و خدمات پس از فروش درایو، 

ABBو سافت استارتر PLC ،الکتروموتور

تلفن: 33113351 -021
www.codypars.com :وب سایت

53. شاخص كنترل اسپادان
آقای محمد طاهری

برق صنعتی، ابزاردقیق، اتوماسیون صنعتی

تلفن: 031-36630690
www.sce-co.com :وب سایت

54. رسم آرا
آقای سید كاظم اعتصامی

طراحی و اجرای پروژه های صنعتی )EPC( در 
زمینه ی کنترل، اتوماسیون و ...

تلفن: 021-22039780
www.rasmara.com :وب سایت

55. صنایع الکترونیك شریف تراشه
آقای سهند بهنام

طراحی و تولید تجهیزات و 
نرم افزارهای ابزاردقیق و سنجش از راه دور

تلفن: 021-88282650
www.shariftarasheh.com :وب سایت

56. مهندسي و ساخت برق و
كنترل مپنا - مکو

آقاي محمدحسین رفان
طراحي و ساخت تابلوهاي کنترل

و الکتیک نیروگاهي

تلفن: 026-36638031
www.mapnaec.com :وب سایت

 57. خدمات مهندسی
 اندیشه های برتر اطالع رسانی

آقای فرخ احمد خانلو
 تامین تجهیزات، مشاوره، طراحی و اجرای

پروژه های کامپیوتری، کنترل، اتوماسیون و 
مخابراتی

تلفن: 021-88723636
www.siiteam.com :وب سایت

58. تدبیر سازان سیال
آقای شهریار بابایی نیا

تأمین، مهندسی، نصب و راه اندازی
انواع شیرآالت صنعتی و عملگرها 
)VALVE& ACTUATOR(

تلفن: 021-22871689
www.tss-ir.com :وب سایت

59. شركت مهندسی و بازرگانی
 شگرد گستران یکتا

آقاي فرهاد سنگتراش
تأمین تجهیزات ابزاردقیق، مکانیکال، برقی و 

قطعات یدکی جرثیقل از برندهای معتبر

تلفن: 021-88875771
www.iekta.com :وب سایت

60. درنا صنعت مهر
آقاي حسین ریاحی

اتوماسیون صنعتی، کنترل دیزل ژنراتور، اتوماسیون 
ساختمان، تجهیزات اندازه گیری تابلویی-آموزش

تلفن: 021-22883169
www.dornamehr.com :وب سایت

61. آرمان صنعت ویرا
آقاي بابک فرحی فر 

تأمین تجهیزات ابزاردقیق، اجرای
پروژه های اتوماسیون صنعتی، تامین تجهیزات 

کلرزنی

تلفن: 021-88015436
www.vira-co.com :وب سایت

62. ایزی ارتباط پارس
آقای سیدمحمد مرعشی

شبکه های صنعتی، مشاوره اتوماسیون صنعتی، 
ارتباطات رادیویی

تلفن: 88935400 -021
www.easyertebat.com :وب سایت

63. انرژی كویر پایا
آقای  فرشید ساكی خالص

مهندسی و تأمین تجهیزات و اجرای
پروژه های صنعتی و ساختمانی و ابزاردقیق:

           )Pms, Pdcs, Scada, Dcs, Esd,                                                                                                                                             
            F& G, Bms(

تلفن: 021-22727604
www.energykavir.com :وب سایت

64. آریا ابزاردقیق پیشرو
آقای علیرضا اسالمی

ارائه خدمات ابزار دقیق:آموزش-طراحی مهندسی-
تأمین تجهیزات-نصب و راه اندازی-کالیبراسیون-

تعمیر و نگهداری-انجام پروژه-تانک گیجینگ-
نماینده انحصاری Endress+Hauser در ایران

تلفن: 021-88033966
www.aryainstrument.com :وب سایت

65. مهندسی ارسا فرآیند
آقای مهرداد مهربان راد

مجری پروژه های اتوماسیون صنعتی، برق، 
کنترل،ابزاردقیق، اعالن و اطفاء حریق، در 

صنایع نفت،گاز، پتروشیمی و صنایع نیروگاهی و 
کارخانجات سیمان و معدن

تلفن: 021-88361380
www.afec.ir :وب سایت

66. دی پارت سان آسیا
آقای علیرضا فتاحی

طراحی و تولید سیستم های کنترل پروسس صنعتی 
اعم از کنترلر حرارت، رطوبت و فشار

تلفن: 66062006 -021

67. پارس اتوماسیون سرای
آقای حسین سرایانی بهابادی

اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق، آموزش، مشاوره، 
 اجرا، ساخت ماشین آالت تحت سفارش، 

سیستم های کنترل حرکت

تلفن: 021-66381345
www.parsautomation.com :وب سایت

68. مولد گشتاور ایرانیان
آقای غالمحسین برادران

تولید و مونتاژ انواع عملگر قابل
نصب بر روی تجهیزات صنایع مختلف اعم از 

صنعت برق،آب ، نفت، گاز

تلفن: 021-44545654
www.itg-co.ir :وب سایت

69. صنایع راژمان پرداز
آقای فرشید طرزدار

طراحی و ساخت سیستم های کنترل مانیتورینگ 
و سیستم های الکترونیک، قطعات و بردهای 

الکترونیکی

تلفن: 44230219 -021
www.rajmanpardaz.com :وب سایت



94
ت 

هش
دیب

 ار
ن و

ردی
فرو

 /1
66

-1
67

پی 
یـا

2/ پ
1و

ره 
ـما

 ش
/18

ال
سـ

ن
جم

ی ان
ضا

اع

52

 70. مهندسی مشاورین هوشمند 
پردازشگر نیرو

آقای افشین مصباح مرجانی
ارائه مشاوره، خدمات و محصوالت مرتبط با 
 ،POWER IPC با برند UPS دستگاه های

باتری و سیستم های کنترل و حفاظت برق
تلفن: 88610324 -021

www.pardazeshgarniroo.com :وب سایت

71. كنترل توزین پند
آقای شهرام معتمد 

کنترل توزین-واردات لودسل و نمایشگر توزین

تلفن: 88503311 -021
www.pandtec.com :وب سایت

72. ابزار كنترل ارشیا
آقای غالمرضا فتحی

تولید و تأمین تجهیزات اندازه گیری
و کنترل دبی، فشار، دما و سطح

تلفن: 021-88220675
www.abzar-control.com :وب سایت

73. پارت كنترل خراسان
آقای سید حسین میرزایی زهان

فروش،آموزش، اجرای پروژه، سیستم کنترل، 
DCS، SCADA ،اتوماسیون

تلفن: 051-37279258
www.partcontrol.ir :وب سایت

74. مهندسی فراسیس تهران 
آقای اسمعیل الهیاری

ارایه خدمات مهندسی، مشاوره، آموزش و بازرگانی 
در زمینه احداث و بهره برداری و نگهداری و 

بهسازی کارخانجات صنعتی

تلفن: 66593517 -021
www.farasys.ir :وب سایت

75. پیمان خطوط گستر  
خانم الهه مشتاق 

انجام خدمات طراحی تولید نرم افزار و تأمین 
تجهیزات سخت افزاری-امور بازرگانی و خدمات 

واردات و صادرات

تلفن: 48076000 -021
www.peimann.com :وب سایت

76. منابع انسانی مهندسی
ایراث طرح 

آقای مهران باباپور 
اتوماسیون صنعتی و کنترل فرایند و ابزار دقیق

تلفن: 887419842 -021 
www.ideh.ir :وب سایت

77. مهندسی پایشگران برق آب
نیروی البرز  

آقای محمود سالم زاده  
تله متری و اسکادا و اتوماسیون شبکه های 

برق،آب،نفت و گاز و فروش تجهیزات تخصصی 
نیروگاهی و پاالیشگاهی

تلفن: 88543949 -021
www.payeshgaran.com :وب سایت

78. ایورد آریا 
آقای سید محسن حالج نژادی  

طراحی، مشاوره، نصب و راه اندازی، تعمیر، اخذ 
و اعطای نمایندگی، شبکه های صنعتی، تجهیزات 

مخابراتی، اتوماسیون صنعتی

تلفن: 88919265 -021
www.eworld.cc :وب سایت

79. ساتراپ الکتریك كویر
آقای حمیدرضا مسلمان یزدیی  

تولید، نصب، مونتاژ و توزیع انواع قطعات 
الکترونیکی و مدارهای الکترونیک

تلفن: 0351-6268561
www.satraap.com :وب سایت

80. فناوری راهبردی آتی )فاراتك( 
آقای شهرام پرویزی  

انجام کلیه فعالیت های ملی متبط با برق فشار 
ضعیف و قوی، مخابرات، ابزار دقیق، اتوماسیون

تلفن: 051-38930013
www.fara-tec.com :وب سایت

81. كاوش هوشمند كارا 
آقای بهزاد نعمتیان  

 طراح، تولیدکننده و مجری اتوماسیون
 و تجهیزات مرغداری، گلخانه و گاوداری

تلفن: 087-33178320
www.kavoshkara.com :وب سایت

82. دیباگران فرایند
آقای رمضان آسیابان پور  

 طراحی، تولید و تأمین تجهیزات
 اتوماسیون صنعتی ابزار دقیق 

تلفن: 88343692
www.difaco.com :وب سایت

83. فناوری سانا پژوهش گستر 
آقای یوسف ناصری اسبق  

مشاور، طراحی، ساخت و تولید انبوه دستگاه های 
الکتریکی و الکترونیکی و اعالم و اطفاء حریق و 

ایمنی

تلفن: 041-36379707
www.se-ns.com :وب سایت
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ــیون صنعتی و  ــی، تولید و تأمین تجهیزات اتوماس طراح
ابزار دقیق )ترموول، منیفولد، سطح سنج و...(

021-88343692      
021-88343692      

    www.difaco.com      
info@difaco.com      

• اتوماسیون صنعتی، ابزار دقیق، مهندس کنترل
• برگزاری دوره های آموزش صنعتی )مقدماتی تا پیشرفته(

• مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های صنعتی، دانشگاهی
ــالب،  ــف )آب و فاض ــع مختل ــات صنای ــن احتیاج • تأمی
ــازی، معدن،  ــته بندی، داروس ــی و بس ــازی، غذای خودروس

پتروشیمی، آلومینیم، صنایع سنگین و غیره(
 021-44522409       

  021-44522408       
    www.festo.ir      

mailroom@festo.ir      

و  ــی  صنعت ــیون  اتوماس ــزات  تجهی ــع  توزی و  .واردات 
ــاوره و اجرای  ــه زیمنس .طراحی ،مش ــتم های محرک سیس
پروژه های اتوماسیون صنعتی )EPC( .تولید ست وآموزش 
ــک،  ــق، رباتی ــی، ابزاردقی ــیون صنعت ــتم های اتوماس سیس
ــرات و خدمات فنی  ــو .تعمی ــای ن ــک و انرژی ه مکاترونی

سیستم های اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق 
021- 66760558-66733040      

021-66760281      
www.Qeshmvoltage.com      
info@Qeshmvoltage.com      

مهندسي برق و الكترونيك قشم ولتاژ فستو پنوماتيك 

ایورد آریا

رینا حمل پارس

کامپيوتری برگ

مهندسي دیباگران فرآیند
)DIFACO(

.اتوماسیون صنعتی
.ابزار دقیق

.تأمین تجهیزات 
.اجرای پروژه

.دوره های آموزشی
021-26200300       
021-22057629       

    www.bargco.com       
info@bargco.com       

.نمایندگی انحصاری کمپانی های               و 
ــرای پروژه های خاص  ــاوره و اج ــیون صنعتی.مش .اتوماس
کامپیوتری.کامپیوترهای صنعتی.نظارت تصویری هوشمند

سوئیچ های صنعتی.اطالع رسانی دیجیتال.تأمین تجهیزات 
کامپیوتری

       )10خط( 36 36 72 88 -021 
021- 88 71 46 15       

www.siiteam.com      
info@siiteam.com      

مهندسی اندیشه های برتر
اطالع رسانی

شاخص کنترل اسپادان

• اتوماسیون صنعتي، ابزار دقیق و برق صنعتي 
• اجراي پروژه ها

• ارائه خدمات مشاوره، نظارت کارگاهي و عالیه
• تأمین و فروش تجهیزات

  031-36630690-5       
031-36630688       

     www.sce-co.com       
info@sce-co.com       

.اتوماسیون صنعتی و برق
.ساخت تجهیزات الکترونیک قدرت

...،UPS ،Battery Charger.
 031-36627832      

  031-36622512      
    www.smeir.com      

info@smeir.com      

متد الكترونيك سپاهان

تضامنی گروه بازرگانی موسوی

نماینده انحصاری آتونیکس، منیکس، سنسیس کره 
در ایران

Autonics, Menics, Sensys,
Sensors, Controllers, Pressure Transmit-
ters, Tower Lights, SSR , …

 021- 33961010      
    021- 33961011      

www.mousaviGroup.ir      
sales@mousavigroup.ir      

021-88919265
021-88937470

www.eworldco.cc
info@eworldco.ir

 Westermo و Moxa نماینده ی رسمی کمپانی های •
در خاورمیانه 

• اتوماسیون و شبکه های صنعتی
• کامپیوترهای صنعتی

شرکت بين المللي مهندسي سيستم ها                                                    
و اتوماسيون – ایریسا )سهامي خاص(

طراحي، پیاده سازی، نصب و راه اندازی :
DCS و  PLCسیستم هاي اتوماسیون صنعتي مبتني بر

 Emergency Shut Down ــرل ــتم هاي کنت سیس
))ESD

)Fire & Gas F&G( سیستم هاي کنترل
 سیستم هاي کنترل:

)Burner Management System BMS(
سیستم هاي SCADA توزیع برق و سیاالت

ــگ و مانیتورین ــتم هاي  ــازي سیس پیاده س و  ــي   طراح
Archiving

سیستم هاي ابزاردقیق صنعتی
موتورها، درایوها و سیستم های توزیع و کنترل قدرت

ــهید  ــان، چهارباغ باال، کوچه ش ــزي:   اصفه ــر مرک دفت
هدایتي، شماره 5، کدپستي 14591-81638

031-3 6660730      
   031-3 6660745      

www.irisaco.com      
 info@ irisaco.com      

توزین صنعت کيميا

شرکت مهندسی کيان کنترل آپادانا                                                   
)واحد آموزش(

ــتم های  ــروع به کار مجهزترین البراتور آموزش سیس ش
DCS و H-station زیمنس در ایران

اطالعات بیشتر و ثبت نام در وب سایت کیان کنترل

      37735360-031  )10 خط(
  031-37713389       

www.kiancontrol.com       
info@kiancontrol.com       

گروه صنعتی ندا

ــتم های کنترل  ــی، تأمین، نصب و راه اندازی سیس طراح
ــیرآالت  ــرق و ابزاردقیق و ش ــامل: dcs ،esd ،fcs، ب ش

کنترلی صنایع 

021-88611910       
021-88050428       

www.nedaco.com       
 neda@nedaco.com       

• ترانسمیترهای فشار ویکا
 ،Wika Pressure Transmitter

Rosemount-Jumo-(ــا دم ــمیترهای  ترانس  •
 )... & Indumart

Wika-Roger-(ــار فش و  ــا  دم ــای  گیج ه ــواع  ان  •
).. & Ashcroft

0912-7713746 - 021-88800493       
 021-88800493       

www.tskimia.com       
tskimia@yahoo.com       

حمل و نقل بین المللی کاال شامل:
ــادرات، ترانزیت داخلی و خارجی به/ از اقصی  واردات، ص

نقاط دنیا )زمینی، دریایی و هوایی(

021-22002698        
 021-22002698        

www.rinatransport.ir        
kia@rinatransport.ir        
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ــوزه ي مخابرات،  ــع در ح ــکار جام ــه دهنده راه ارای
اتوماسیون صنعتي، نظارت تصویري و تجهیزات شبکه

ــت صنعتي نماینده  ــبکه هاي اترن • طراح و مجري ش

رسمي                        و 
• طراح و مجري شبکه هاي مخابراتي، نماینده رسمي   

               و 
ــراح و مجري پروژه هاي نظارت تصویري، نماینده  • ط

محصوالت                 و 
• طراح و مجري پروژه هاي زیرساخت شبکه 

محصوالت         و 

راهبردهای هوشمند

سيماتك هوشمند سپاهان

ــیمی  .پیمانکار EPC در پروژه های نفت و گاز و پتروش
و سایر صنایع

       6 - 22909595و 53 - 021-22921849
 021-22254076       

    www.isi.ir       
 info@isi.ir       

ــار  ــیون صنعتی و فش ــع کننده تجهیزات اتوماس .توزی
ضعیف زیمنس

031 -32227711-32200666       
 031-32230374       

 www.siemensco.com      
 info@siemensco.com      

پایكار بنيان

ــرکت هاي امرن اتوماسیون- فونیکس  نماینده انحصاري ش
کنتاکت و ریتال در ایران 

ارائه دهنده راه حل هاي جامع در زمینه سیستم هاي کنترل 
و اتوماسیون صنعتي و نصب و راه اندازي دیتا سنتر

 
021-82440       

021-88779707        
  www.paykarbonyan.com       
info@paykarbonyan.com       

پارت کنترل خراسان

ــرکت Schneider Electric در  ــمی ش • نماینده رس
ــیون صنعتی و  ــه فروش و اجرای پروژه های اتوماس زمین

راه اندازها 
ــرق و  ــزات ب ــده تجهی ــع کنن ــاز و توزی ــده مج • نماین

اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق SIEMENS در ایران
ــیون صنعتی،DCS و  ــری پروژه های برق، اتوماس • مج

SCADA  )مشاوره، طراحی، برنامه نویسی، اجرا(
 PLC، Drive،ــاخت پکیج های آموزشی • طراحی و س

 Instrumentation،Mechatronic
ــی تخصصی کنترل و  ــای آموزش ــده دوره ه • برگزارکنن

اتوماسیون در تمام سطوح 
ــرت صاحب الزمان  ــدس، میدان حض ــهد مق آدرس: مش

)عج(، مجتمع سبحان، طبقه سوم، واحد 303 و 304

      7-37238305-051 و 051-37279258
051-37243508      

        www.partcontrol.ir      
    info@partcontrol.ir      

ایزی ارتباط پارس

021-88935400       
021-88935257       

www.easyertebat.com       
    info@easyertebat.com       

مانا اندیش

نسل جدید و نوآوري هاي:
Rear Mount Embedded HMI •

wifi و ارتباط HDMI با خروجي HMI •
• HMI با مدار کنترل و نمایشگر مجزا

Cloud HMI •
  021-88100300       

021-88701883       
www.imenista.com       
info@imenista.com       

نماینده رسمي در خاورمیانه
HMI پیشرو در تکنولوژي

• نماینده رسمی کمپانی های                         ،                    
                      و تنها نماینده رسمی                 

در ایران
ــتفاده از  ــبکه های صنعتی با اس ــراح و مجری ش • ط

تجهیزات                 ،                 و 
• نماینده انحصاری تجهیزات رادیویی            در ایران

• ارتباطات رادیویی بی سیم )Wireless( با استفاده 
از تجهیزات 

• اتوماسیون سیستم های صنعتی
• طراحی و اجرای سیستم های کنترل

دقيق فرآیند کنترل

تأمین تجهیزات سیستم های کنترل و ابزار دقیق شامل:
.فشار، دما، فلو، سطح، تیوب فیتینگ، و ولو منیفولد

و ساخت
.دیافراگم سیل، لول گیج، لول سوئیچ و ترموول

021-88718840      
021-88715290      

    www.dfc-co.com      
info@dfc-co.com      

فناوران اطالعات سيوان

مهندسی ارسا فرآیند

مجری پروژه های اتوماسیون صنعتی
ــوص  خص در  ــیمی  پتروش گاز،  ــت،  نف ــای  زمینه ه در 
سیستم های: کنترل، برق، ابزاردقیق و اعالم و اطفاء حریق

 021-22062987       
021-22063175       

 www.afec.ir       
rad@afec.ir       

سرمایه گذاری صنایع مهندسی سازگان ارتباط
شيمایی ایران                                                                                    

تولید کننده تجهیزات تله متری،
ــت توزیع  ــپاچینگ پس ــکادا، کنترل از راه دور، دیس اس
ــی،  مخابرات ــات  قطع و  ــزات  تجهی واردات   ،RTU

آزمایشگاهی، صنعتی.

021-88762960       
021-88766707       

   www.sazganertebat.com       
 sales@sazganertebat.com       

ــان عربعلی  ــهر، خیاب آدرس: خیابان خرمش
)نوبخت(، کوچه ششم، پالک 43

021-88534401-5       
021-88534401-5       

      www.cone.co.ir       
info@cone.co.ir       

ــزن خطی  ــده الکل بن ــن تولید کنن ــن و بزرگ تری اولی
)LAB(  ماده اولیه و اصلی 

عامل پاک کنندگی در شوینده های خانگی )انواع پودرها 
و مایعات ظرفشویی(                                     

021-22059867 -22054890      
                  22059868       

www.iciiclab.com       
info@iciiclab.com       
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In The Name of God
a drop is a sea if it is with the sea

if not, it is a drop, and the sea is the sea
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