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مس�ئولیت اجتماعی ش�رکت

شماره  -67مهر ماه 1393

خبرنامه داخلی شرکت نفت ایرانول

2

سازمان بین المللی استاندارد  ،در ارتباط با مسئولیت اجتماعی  ISO26000:2010 ،را منتشر کرده است  .برای این استاندارد  ،بر خالف سایر
استانداردها نمی توان گواهی نامه صادر کرد  ،به دلیل اینکه الزامات را تعیین نمیکند و فقط یک راهنماست  ،و برای سازمان ها روشن می کند
که مسئولیت اجتماعی چیست  ،و به آنها کمک می کند تا اقدامات اجرایی اثر بخش را بر اساس اصول و مبانی مسئولیت های اجتماعی تعریف
و اجرا کنند و تجربیات موفق را به اش��تراک بگذارند  .این اس��تاندارد تمامی س��ازمان ها را صرف نظر از نوع فعالیت  ،اندازه و موقعیت  ،مخاطب
خود دارد و هفت اصل را برای مسئولیت اجتماعی  ،بدین شرح بر می شمارد :
پاس��خگویی  ،ش��فافیت  ،رفتار اخالقی  ،احترام یه انتظارات ذینفعان  ،احترام به حکومت قانون  ،احترام به هنجارهای بین¬المللی در رفتار ،
احترام به حقوق شهروندی
* مسئولیت اجتماعی  ،مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ و کمک به جامعه انجام دهد که در آن فعالیت می
کند  .س��ازمان ها باید بیاموزند که حمایت از محیط خارج ش��ان  ،یک اختیار و انتخاب نیس��ت  ،بلکه بخش مهمی از فرآیند کسب و کارشان به
حساب می آید .
* هرچه پایندی به اصول اخالقی در مدیران بیشتر باشد  ،تعهد درونی قوی تری در آنها وجود خواهد داشت تا نسبت به قوانین و مقررات و
ارزش های اجتماعی متوجه بوده و منافع جامعه را فدای منافع موسسه نکنند .
* مس��ئولیت اجتماعی  ،یک نگرش کوتاه و واکنش��ی سریع در قبال فش��ارها  ،تنش ها  ،بحران ها و مطالبات عمومی یا دولتی نیست  .بلکه
گستره زمانی توجه به مسئولیت های اجتماعی  ،باید به شکلی بلند مدت باشد و تکیه آن بر کسب اهداف عالی اجتماعی بنا نهاده شود .
شرکت در نظر دارد اخالق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی را در بازنگری برنامه استراتژیک شرکت لحاظ نماید .

اخذ گرید  Aشرکت نفت ایرانول
در ارزیابی دوره ای شرکت پارس خودرو
ش�رکت نفت ایرانول در س�ال  1393موفق به اخ�ذ گرید  Aدر

ارزیابی دوره ای شرکت پارس خودرو گردید.

در راس��تای اخذ اس��تاندارد سیس��تم مدیریت کیفیت صنایع خودرو و

قطعه س��ازی ( )ISO/TS 16949در س��ال  ،1392شرکت نفت ایرانول در
ش��هریور ماه سال جاری توس��ط تیم ارزیابان ش��رکت پارس خودرو مورد
ارزیاب��ی قرار گرفت و پس از کس��ب امتیاز  94/8از س��وی ش��رکت پارس
خودرو  ،موفق به کسب گرید  Aگردید.

ل

برگزاری همایش خانواده ایرانول
همایش ب��زرگ خانواده ایرانول با دعوت از خانواده های کارکنان ش��رکت
نفت ایرانول در تهران برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی ش��رکت نفت ایرانول این همایش در روز یکشنبه

 20مهرماه در سالن میالد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد  .این مراسم
با حضور مدیریت محترم عامل و سایر مدیران شرکت برگزار گردید که از دانش
آموزان و دانشجویان نمونه فرزندان کارکنان تقدیر به عمل آمد .
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اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاههای
شرکت نفت ایرانول از مراجع معتبر داخلی و خارجی
ش��رکت نفت ایرانول در سال  ،1393موفق به اخذ گواهینامه
سیس��تم مدیریت کیفیت آزمایشگاهها ( )ISO/IEC 17025از
مراجع معتبر داخلی و خارجی گردید.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ب��ه نق��ل از واحد توس��عه
سیس��تم ه��ا  ،ممی��زی ص��دور گواهینامه مدیری��ت کیفیت
آزمایش��گاهها ،توسط اداره اس��تاندارد ایران در تاریخ بیست
و هفتم ش��هریور ماه  1393در پاالیشگاه تهران انجام گردید
و س��ازمان برای اولی��ن بار موفق به اخذ گواهینامه سیس��تم
مدیری��ت کیفی��ت آزمایش��گاهها ( )ISO/IEC 17025از
اداره اس��تاندارد ایران گردی��د .همچنی��ن در ارتباط با اخذ
گواهینام��ه مذک��ور از س��وی مراج��ع معتب��ر خارج��ی نیز،
ممی��زی گواهینام��ه سیس��تم مدیریت کیفیت آزمایش��گاهها
در تاری��خ پانزدهم مهرماه  1393توس��ط موسس��ه ASCB
انگلس��تان انج��ام و س��ازمان موف��ق ب��ه اخ��ذ اس��تاندارد
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 ISO/IEC 17025از  ASCBانگلس��تان گردید.
گفتني است جلسه اختتامیه این ممیزی ها ،كه با حضور مدیر
کیفی و مدیران فنی آزمایشگاهها برگزار شد ،تمامی ممیزین ضمن
واج ِد ش��رایط دانستن ش��رکت نفت ایرانول جهت اخذ گواهینامه
 ،ISO/IEC 17025عملكرد س��ازمان در حوزه استقرار سیستم
مدیری��ت کیفی��ت آزمایش��گاه را مثب��ت و قابل تقدی��ر ارزيابي
نمودند.
مديرعام��ل ضمن تش��کر و قدردانی از تمام��ی همکارانی
ک��ه در این ممی��زی حضور فعال داش��ته ان��د ،دریافت این
گواهینام��ه را س��رآغاز حرکت در توس��عه ص��ادرات و جلب
رضای��ت مش��تریان برش��مردند .همچنی��ن ایش��ان در ادامه
تاکی��د نمودند" :قطعاً دریافت ای��ن گواهینامه  ،تأییدی برای
تداوم حرکت در مس��یر ارائه خدمات مطلوب به مشتریان"
خواه��دب��ود.

همه والدین آرزو دارند که بهترین پدر و مادر باشند
اما به راستی چکونه این ممکن است؟
پدر یا مادری که هم میتوانند فرزندانشان را بخوبی تربیتکنند.

ارتباطوالدینوفرزندان
چگونه می توان بر همه سختیها و مشکالت زندگی غلبه کرد و در
عین حال با فرزندان نیز با نرمش و خونسردی برخورد کرد.
بعضی وقتی می خواهند با فرزندش��ان دوس��ت باش��ند ،دیگر نمی
توانند او را بدرس��تی تربیت کنند و به اش��تباه تصور می کنند دوست
ب��ودن به معنای تائیدک��ردن همه کارهای اوس��ت و گروهی دیگر هم
هس��تند که فقط می خواهند امر و نه��ی کنند و نمی دانند بچه ها به
محبت و دوس��تی والدین هم نیاز دارند .متخصصان و کارشناس��ان اما
نظر دیگری دارند و می گویند پدر و مادرها هم باید به فرزندان ش��ان
محبت کرده و هم باید به شیوه صحیح آنها را تربیت کنند.
بنابراین بد نیس��ت این راهکارها را در نظر داش��ته باشید ،شاید به
شما کمک کند تا در تربیت فرزندتان موفق عمل کنید:
آرامش در هر کاری رمز موفقیت است .پس صبور باشید و استرس
را از خ��ود دور کنید.هرگ��ز ب��ه فرزند خود بر چس��ب نزنی��د و او را با
کس��ی مقایس��ه نکنید زیرا اثرات نا مطلوب آن غیر قابل جبران است.
زدن برچس��بهای منفی اثر تخریبی زی��ادی در بر دارد(مثل کوچولوی
وسواسی من یا نادان کوچولو و )..
مراق��ب اعمال و رفتار خود باش��ید .مطمئن باش��ید ش��ما الگوی
کودکانتان هس��تید.آنها اعمال شما را زیر ذره بین دارند.و از کارهایتان
کپی برداری می کنند .از این فرصت استفاده کنید و دست به کارهایی
بزنید که انتظار انجام آن را دارید .این ش��ما هس��تید که اعمال و رفتار
کودکانتان را شکل داده و آنها را آماده یک زندگی جدید می کنید.
به کودکان خود اجازه دهید که اش��تباه کنند و از اش��تباهات خود
درس بگیرند .تنها در صورتی که احتمال برود به آنها آس��یبی میرس��د
مداخله کنید و آنها را از انجام کار مورد نظر بر حذر دارید.
بچه ها باید مستقل زندگی کردن را بیاموزند .پس هر وقت که می
توانس��تند به تنهایی کارهای ش��ان را انجام دهند ،به آنها اجازه دهید
خودش��ان کارها را به پایان برسانند .مثال وقتی کودک خودش توانایی
لب��اس پوش��یدن را دارد یا هنگام��ی که می توان��د غذایش را خودش
بخورد ،این فرصت را در اختیارش قرار دهید تا مستقل بودن را تجربه
کند .در ضمن”‹ فراموش نکنید مسئولیت دادن به کودک برای تقویت
اعتماد به نفسش هم موثر و مفید خواهد بود.
محدودی��ت هایی را برایش تعیین کنید .بچ��ه ها نباید خیلی آزاد
باشند و بدون هیچ محدودیتی زندگی کنند بلکه باید حد و حدودشان
را در ه��ر کاری تعریف کرده و از آنها بخواهید به آن پایبند باش��ند .با
چنی��ن کاری بچه ها م��ی آموزند که در اجتماع هم مس��ئولیت پذیر
باشند و براساس حقوقی که دارند ،عمل کنند.
آماده بروز تغییرات جدید باش��ید .با کودکی که قبال عاشق کاری
بوده و اکنون از آن متنفر اس��ت چگونه برخورد میکنید؟ ش��اید ش��ما
تصور کنید کودکتان دچار مش��کل شده است ولی در حقیقت این طور

نیس��ت  .او تنها بزرگتر شده و نسبت به کارهای جدیدتر تمایل نشان
می دهد.همانطور که یک کودک از لحاظ جس��مانس رشد می کند از
لح��اظ فکری نی��ز تکامل می یابد.در اینجا وظیفه ی پدر و مادراس��ت
که این تغییرات را به خوبی شناس��ایی کرده و با آنها مبارزه نکنند .بد
رفتاری فرزندتان را ریش��ه یابی کنید .بهتر است هر چه سریعتر دلیل
رفتارهای نا مناسب کودکانتان را جویا شوید .شاید به دلیل تنبیه ها و
س��خت گیریهای بی مورد شما بوده  ،که از خود حساسیت نشان داده
اس��ت.بنابراین بهتر است مش��کالت رفتاری خود را تصحیح کرده و به
ص��ورت کامال نرمال با او رفتار کنید تا ش��اهد نتایج بهتری باش��ید.به
یاد داش��ته باش��ید که انضباط و تربیت کردن کودکان به معنای تنبیه
و مجازات کردن آنها نیس��ت .اعمال محدودیت باید با این هدف انجام
شود که به کودک نشان دهید در دنیای واقعی چطور باید رفتار کند و
چه شیوه هایی برای حضور در اجتماع مناسب است.
یک��ی یکی نکات را آموزش دهی��د .اگر همه قوانین و نکات تربیتی
را با هم و در یک جلس��ه به کودک آموزش دهید ،مطمئن باش��ید او
فقط گیج خواهد شد و نمی تواند همه آنها را اجرا کند .بنابراین خوب
اس��ت مس��ائل جزئی و کوچک را گاهی نادیده بگیرید و بر موضوعات
مهم تر تاکید و توجه کنید .مثال این که کودک ناس��زا نگوید یا با ادب
با دیگران صحبت کند مس��ائل مهمی است که هیچ وقت نباید ساده از
کنارشان بگذرید ،اما درباره شیوه های لباس پوشیدن گاهی می توانید
از اشتباهات کودک چشم پوشی کنید.می توانید با هم قدم بزنید ،فیلم
ببینید ،به موسیقی گوش دهید یا حتی فقط کنار هم بنشینید و حرف
بزنید .فقط باید بداند که این زمان برای اوس��ت و ش��ما در این دقایق
هی��چ کار دیگری انج��ام نخواهید داد  ،با فرزندتان ب��ازی کنید .اجازه
دهی��د او خودش ن��وع فعالیت و بازی را انتخاب کن��د و نگران قوانین
بازی هم نباش��ید .این دقایق فقط باید همراه او باشید ،خوش بگذرانید
و تفریح کنید.
ه��ر روز با هم کتاب بخوانید .از زمانی که فرزندتان به دنیا می آید
و دوره نوزادی را طی می کند ،باید این کار را ش��روع کنید .بچه ها از
ش��نیدن صدای پدر و مادر لذت می برند و آرامش پیدا می کنند و به
همین دلیل خیلی خوب اس��ت که هر روز با او همراه ش��وید و برایش
کتاب بخوانید.
هر روز زمانی برای فرزندتان اختصاص دهید و از او بخواهید تعیین
کن��د چ��ه کاری باید انجام دهید .م��ی توانید با هم ق��دم بزنید ،فیلم
ببینید ،به موسیقی گوش دهید یا حتی فقط کنار هم بنشینید و حرف
بزنید .فقط باید بداند که این زمان برای اوس��ت و ش��ما در این دقایق
هیچ کار دیگری انجام نخواهید داد.
اگ��ر می خواهید در آینده به وجود فرزندتان افتخار کنید از همین
دوران کودکی تربیت صحیح را آغاز کنید.
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ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ ﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ
ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ :

آموزشگاه ایرانول

ﺣﺎﻣﺪ ﻣﻌﻤﺎﺭﻳﺎﻥ – ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ

ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﺗﻮﺭ ،ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺁﻥ ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩﻳﻢ .ﻣﻮﺍﺩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺤﺜﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻲ
ﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ.
ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮﻥ ﺭﻭﻏﻦﻣﻮﺗﻮﺭ

ﺳﺎﺩﻩﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺰﺍء ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺭﻭﻏﻦﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺮﺩ ،ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:

@تهیه و تدوین :حامد معماریان
بازاریابی و فروش

ﻣﻮﺗﻮﺭنپايه استفاده ش��ده براي توليد روغنموتور در کيفيت آن
ﺭﻭﻏﻦ روغ
آنﭘﺎﻳﻪ = نوع
بندی
ﻣﻮﺍﺩ و طبقه
موت��ور
تاکن��ون اطالعات��ی در مورد موتور ،روغن
ﺭﻭﻏﻦ
ﺍﻓﺰﻭﺩﻧﻲ +
ﺑﺴﺘﻪﻱ
کس��ب کردیم .مواد تشکیل دهنده روغن موتور موضوع بحثی است که تأثي��ر زيادي دارد .براي توليد روغنموتور از انواع روغن هایپايه مانند
ترکیب��ی ازﻫﺎﻱ
ﭘﺎﻳﻪو یاﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﻭﻏﻦ
ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺎﻱ
ﺭﻭﻏﻦﻣﻮﺗﻮﺭ
ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ
هر دو روغن
س��نتتیک
ﺍﻧﻮﺍﻉهاي
معدني،ﺍﺯروغن
ن های
پردازیم .ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺩﺭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺁﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﺮﺍﻱروغ��
ﺷﺪﻩ می
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩبه آن
ﻧﻮﻉ ﺭﻭﻏﻦﭘﺎﻳﻪ اکنون
ميتوان استفاده کرد.
فرموالسيونﻳﺎروغن
موتور ﻫﺮ ﺩﻭ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ.
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺍﺯ
ﻣﻌﺪﻧﻲ ،ﺭﻭﻏﻦﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﻭ
در ش��ماره های قبل نشریه ،مطالبی توس��ط همکارانم درخصوص
سادهترين تعريفي که ميتوان براي اجزاء تشکیل دهنده روغنموتور
است:ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻧﻢ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺭﻭﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺩﺭ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪ .ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺯﻳﺮ ،ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻛﻠﻲ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻲزيرﺗﻮﺳﻂ
خبرنامه داخلی شرکت نفتﺩﺭایرانولﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺮﻳﻪ،
مراحل پاالیش روغن پایه معدنی در پاالیشگاه ایرانول بیان شد .تصویر
ارائه کرد ،بهصورت
زیر ،نمودار کلی فرآیند تولید را نشان می دهد.
مواد افزودني  +روغنپايه = روغنموتور
بسته
ﻣﻲیﺩﻫﺪ.
ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ6ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ
شماره  -67مهر ماه 1393

ﺭﻭﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻭﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺷﺪﻩ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ ،ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺭﻭﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ،ﺩﻧﺪﻩ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

روغن پایه حاصل ش��ده در پاالیش��گاههای ایرانول در تهران و روانکاري را تحت تأثير قرار دهد:
ت از سطوح داخلی موتور
* حفاظ 
آبادان ،تحت عنوان روغن پایه پاالیش شده گروه اول ،نامگذاری می
* افزايش کارايي روغن موتور
ش��ود .با اس��تفاده از این روغن پایه که از کیفیت بس��یار باال در بین
* محافظت از روغنموتور
روغن های تولید ش��ده در منطقه خاورمیانه برخوردار اس��ت ،انواع
بس��ياري از خ��واص روغنموتور فق��ط به کمک م��واد افزودني
روغن موتور ،دنده و صنعتی ساخته می شود.
البته روغنپايه را ميتوان از تصفيهی مجدد روغنهاي کارکرده در روغ��ن بهوج��ود ميآين��د .مهمترين م��واد افزودن��ي که در يک
ني��ز بهدس��ت آورد .کيفيت اي��ن روغنهاي پايه که ب��ه روغنهاي روغنموتور بايد وجود داش��ته باشد به همراه عملکرد آنها در جدول
تصفي��هدوم ي��ا تصفيهمجدد معروف هس��تند ،ب��ه روشهاي عمل زیر آمده است.
يک��ي از موارد بس��يار مهم که در چگونگ��ي ترکيب درصد مواد
تصفيهی مجدد بس��تگي دارد .با بهکارگيري روشهاي تصفيه جديد
و مناس��ب ميتوان روغنپاي��هاي با کيفيت برابر ب��ا روغن تصفيهی افزودني در فرموالس��يون روغنموت��ور نقش بس��زايي دارد ،کاربرد
اول بهدست آورد .در کش��ورهاي اروپايي بهدليل کمبود نفت خام و روغنموتور اس��ت .روغنهاي موتور براي موتورهاي ديزلي و بنزيني
مسائل زيس��تمحيطي ،توجه ويژهاي به تصفيهی مجدد روغنهاي جداگانه فرموله ميش��وند زيرا ش��رايط عملکرد موتور در هر يک با
ال چون در موتورهاي بنزيني ،سايش بيشتر از
هم متفاوت اس��ت .مث ً
کارکرده شدهاست.
پس از انتخاب روغنپايه مناسب ،نوبت اضافهکردن مواد افزودني موتورهاي ديزلي است ،مواد افزودني ضدسايش در روغن موتورهاي
ﻣﻮﺗﻮﺭ
ﺭﻭﻏﻦ
مواد افزودنی ،بس��ته به نوع روغنپايه و ش��رايط بنزيني بيش��تر اس��تفاده ميش��وند .همينطور در موتورهاي بنزيني
مقدار
ﺍﻓﺰﻭﺩﻧﻲنوع و
ﻣﻮﺍﺩ اس��ت.
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ﻛﻠﻴﻪ کاري
ﺭﻭﺍﻧﻜﺎﺭﻫﺎ ﭼﻪ ﺁﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻭ ﭼﻪ ﺁﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺩﻳﮕﺮﻱ
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ش��ود،
تولیدﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺧﻮﺍﺹ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻟﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺁﻟﻲ ﻓﻠﺰﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﺹ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺑﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
س��طوح کیفیت و انواع آن ،توضیحاتی بیان ش��د .درصد اضافهکردن موض��وع باعث س��رد و گرم ش��دن روغن و ورود بخ��ار آب به داخل
کنندگيﻛﻨﻨﺪ.
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ
خاصي��ت ﻧﻴﺰ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺭﻭﺍﻧﻜﺎﺭﻱ
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ
توليدﻫﺎﻱ
ﺑﺮﺧﻲوﭘﺪﻳﺪﻩ
ﺭﻭﺍﻧﻜﺎﺭ
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ
ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺩﻫﻨﺪ،بهﻣﻲ
متفرق
کند.ﺩﺭبنابراين،
لج��ن مي
ﺑﺮﻭﺯش��ده
است.ﺭﺍ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻭ ﺍﺯ آن
متغير
درصد وزني،
ﺑﺮﺧﻲ تا 25
پايه از 5
روغن
ﻣﻲمواد
ﺭﻭﺍﻧﻜﺎﺭاين
بنزيني بس��يار مهمتر از موتورهاي ديزلي اس��ت .و در
موتورهايﺩﻫﺪ:
ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻓﺰﻭﺩﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﻭﺍﻧﻜﺎﺭ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺭﻭﺍﻧﻜﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺗﺤﺖدرﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ
موتورهاي ديزلي خاصيت پاککنندگي از اهمیت بیشتری برخوردار
مواد افزودني روغنموتور
ﻣﻮﺗﻮﺭک��ه پايه معدني و چه آنهايي که پايه است زيرا س��وخت ديزل بهدليل وجود گوگرد بيشتر دوده بيشتري
ﺩﺍﺧﻠﻲآنهايي
روانکارها چه
کلي��ه ﺳﻄﻮﺡ
 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ
س��نتتیک دارند ،براي داشتن کارايي مناسب و مطلوب نيازمند مواد توليد ميکند .همچنی��ن در موتورهاي ديزلي بهدليل وجود دودهی
ديگریﺭﻭﻏﻦ
شيمياييﻛﺎﺭﺍﻳﻲ
 ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﻣﻮﺗﻮﺭکه بتواند خواص موردنظر را در آنها ايجاد بيشتر در روغن ،از مواد افزودني ضدکف بيشتر ( نسبت به موتورهاي
هستند
ش��يميايي که غالباً مواد آلي و يا آلي فلزي هس��تند ،بنزيني) استفاده ميشود.
مواد
اين
 نمايد.
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺍﺯ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ
در يک بس��ته مواد افزودني براي روغنموتورهاي بنزيني ،ممکن
ضمن اين که خواص جديدي ب��ه روانکار ميدهند ،ميتوانند برخي
ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺹ ﺭﻭﻏﻦﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻓﺰﻭﺩﻧﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﻪﻭﺟﻮﺩ ﻣﻲﺁﻳﻨﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻓﺰﻭﺩﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺭﻭﻏﻦﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ويژگيه��اي موجود در روانکار را تقوي��ت و از بروز برخي پديدههاي اس��ت بيش از  50درصد مواد متفرقکننده وجود داش��ته باشد .در
ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
سيستمﺟﺪﻭﻝ ﺯﻳﺮ
ﻋﻤﻠﻜﺮﺩدرﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ
صورتي که براي موتورهاي ديزلي اين مقدار مربوط به مواد افزودني
جلوگيري کنند.
روانکاري نيز
نامطلوب
يک ماده افزودني ممکن اس��ت به س��ه طريق روانکار و سيستم پاککننده خواهد بود.

ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻓﺰﻭﺩﻧﻲ

ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ

ﻣﺘﻔﺮﻕ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎ

ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺭﺳﻮﺏ ﻭ ﻟﺠﻦ ﺍﺳﻴﺪﻱ

ﭘﺎﻙ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﻠﺰﻱ

ﺗﻤﻴﺰ ﻧﮕﺎﻫﺪﺍﺷﺘﻦ ﺳﻄﻮﺡ ﻓﻠﺰﻱ ﻣﻮﺗﻮﺭ

ﺁﻧﺘﻲ ﺍﻛﺴﻴﺪﺍﻥ ﻫﺎ

ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎ

ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺻﻄﻜﺎﻙ

ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ

ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺿﺪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ

ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﭘﺎﭘﻬﺎ

ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﺎﻻ

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺳﻄﻮﺡ ﺍﺯ ﺧﻂ ﺍﻓﺘﺎﺩﮔﻲ ﻭ ﺧﺮﺍﺷﻴﺪﮔﻲ

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮﺍﻧﺮﻭﻱ

ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮔﺮﺍﻧﺮﻭﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻫﺎﻱ ﺑﺎﻻ

ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻧﻘﻄﻪ ﺭﻳﺰﺵ

ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺭﻭﻏﻦ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﻴﻦ

ﻣﺘﻮﺭﻡ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻛﺎﺳﻪ ﻧﻤﺪ ﻫﺎ

ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﻧﺸﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺳﻪ ﻧﻤﺪﻫﺎ

ﺿﺪ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ

ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﮔﻲ

ﺿﺪ ﻛﻒ

ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻒ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﻼﻃﻢ ﻣﺪﺍﻭﻡ

ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻓﻠﺰﺍﺕ

ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻭﺍﻛﻨﺸﻬﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﻠﺰﺍﺕ

ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻓﺰﻭﺩﻧﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮﻥ ﺭﻭﻏﻦﻣﻮﺗﻮﺭ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰﺍﻳﻲ ﺩﺍﺭﺩ ،ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺭﻭﻏﻦﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﺳﺖ .ﺭﻭﻏﻦﻫﺎﻱ
ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﺰﻟﻲ ﻭ ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ .ﻣﺜﻼً ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻱ
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گفتگو با عامل فروش محصوالت ایرانول
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شناسنامهحرفهای

نام و نام خانوادگی  :محمد یاسین ملک زاده
سمت  :عامل فروش محصوالت ایرانول
ح�وزه فعالی�ت  :سیس�تان و بلوچس�تان –
چابهار – زاهدان – ایرانشهر – خاش  -سراوان
تعداد دفاتر و انبار  3 :دفتر و  4انبار
همکاران اصلی  :یوس�ف ملک زاده مس�ئول دفتر
چابه�ار – یعقوب ملک زاده حس�ابدار – امین عزیزی
 aاز چه زمانی و چه موضوعی باعث اخذ عاملیت ش�رکت نفت
ایرانول شد ؟
از س��ال  1382از بدو تاس��یس ایرانول با توجه به فعالیت بنده در تهیه و
پخ��ش فرآورده های نفتی از طرف همکاران ایرانول تماس گرفته ش��د و بنده
فعالیت خود را بر محور مشتری مداری شروع کردم و آن را گسترش دادم .
aآیا مشتریان خودش�ان برند ایرانول را انتخاب می کنند و یا به
توصیه شما در این زمینه توجه می کنند ؟
در منطقه ما بیش��تر مش��تری ها با توصیه ما اجناس ایرانول را خریداری
می کنند و بعضی ها هم بخاطر تبلیغات و بنرهایی که در تعویض روغنی ها و
خیابان ها نصب است ایرانول را خریداری می کنند .
 aشما چطور مردم را با محصوالت ایرانول آشنا کردید ؟
وقتی که ما از کیفیت باال و کنترل کیفی محصوالت ایرانول اطمینان داریم
با خیال راحت و مطمئن و با تبعیت از سیاست های فروش شرکت محصوالت
ایرانول را به مشتری آشنا می کنیم و حساس بودن مسئوالن ایرانول خیال ما

انباردار  -مرتضی و عبدالجلیل و محمد اس�حق ملک
زاده همکاران دفتر سراوان – عبدالغنی نارویی مسئول
دفتر ایرانش�هر – بهمن بلوچزهی و محمد ملک زهی
انباردار سراوان – حاج مهدی آبرشته همکار و مسئول
دفتر زاهدان – آقای رحمانی همکار خاش
تعداد خودروها  3 :خودرو  2 ،نیسان در چابهار
و سراوان  1دستگاه ایسوزو

را راحت کرده است .
aش�ما خودتان به عنوان یک مصرف کننده چه معیارهایی را در
انتخاب روغن موتور مد نظر قرار می دهید ؟
من خودم به عنوان مصرف کننده اول کیفیت باال و کارکرد مطمئن را مد
نظر میگیرم که محصوالت ایرانول باالترین کیفیت و اطمینان را برای مشتری
فراهم آورده است .
aفروش کدام محصوالت ایرانول در منطقه شما بیشتر است ؟
در منطق��ه ما کلیه محصوالت ایرانول از فروش خوب و باالیی برخوردارند
در روغ��ن های بنزینی مانند ایران��ول  ، 6000الوند  ،ایرانول  ، 8000ایرانول
 ، 12000ایرانول  16000و ریسینگ و در روغن های دیزلی ایرانول D7000
 ، D9000 ،ایران��ول س��وما و لنج با توجه به نوع مص��رف و اقتصادی بودن و
شرایط آب و هوایی و درآمد افراد مصرف می شوند .
aتوصیه ش�ما برای فروش محصوالت بیش�تر و موفق تر ایرانول

در منطقه ما کلیه محصوالت ایرانول از فروش خوب و
باالیی برخوردارند در روغن های بنزینی مانند ایرانول
 ، 6000الوند  ،ایرانول  ، 8000ایرانول  ، 12000ایرانول
 16000و ریسینگ و در روغن های دیزلی ایرانول
 ، D9000 ، D7000ایرانول سوما و لنج با توجه به نوع
مصرف و اقتصادی بودن و شرایط آب و هوایی و درآمد
افراد مصرف می شوند .
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چیست ؟
ب��رای اینکه ف��روش محصوالت ایرانول بیش��تر و موفق تر از قبل
باش��د باید تبلیغات س��رلوحه ی کار مسئوالن و مدیران شرکت نفت
ایرانول باشد که مش��تری با توجه به شناخت کیفیت برتر محصول و
نیاز بازار س��راغ محصول مورد نیاز خود برود  ،این تبلیغات می تواند
در س��طح کشور  ،برای اتوس��رویس ها و عاملین و همه ی عموم قرار
داده شود .
aدر خصوص تبلیغات مش�ارکتی ه�م با ایرانول همکاری
داشته اید ؟
بله  ،با توجه به مفید بودن تبلیغات گوناگون و مختلف از جمله لباس
کار  ،دستمال کاغذی  ،حوله و ابزار آالت و  ...می باشد شرکت کرده ام و
در آینده بصورت گسترده تر در این زمینه فعالیت خواهم کرد .
aدر خص�وص تبلیغ�ات ش�رکت ایران�ول چ�ه نظ�ر ی�ا

پیشنهادی دارید ؟
به نظر من هر چه تبلیغات ایرانول در زمینه لباس کار  ،دس��تمال
و  ....برای اتوس��رویس ها و مشتریها و تبلیغات تلویزیونی  ،بیلبوردی
و ورزشگاهی برای عموم مردم بیشتر باشد در اذعان مردم و مشتری
بیشتر جلب توجه می کند .
aسخن آخر :
از مدی��ران محت��رم ایرانول  ،دوس��تان محترم ف��روش و کلیه
پرس��نل ش��رکت نفت ایرانول در دفتر مرکزی و پاالیشگاه  ،هیات
تحریریه نش��ریه و خانواده بزرگ ایران��ول در زمینه تولید  ،تهیه ،
توزیع و مصرف نهایی کمال تقدیر و تش��کر را دارم و از خوانندگان
محترم نش��ریه می خواهم که محصوالت ایرانول را به دلیل داشتن
کیفی��ت باال بر س��ر زبان ها جاری کنند و ش��رکت محترم ایرانول
هم تبلیغات و تخفیفات را برای مش��تریان در نظر داش��ته باشند تا
آنها هم راضی ش��وند .

9

انواع تست و بازرسی پمپ و دستگاههای دوار
@تهیه کننده  :میثم مختاری
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بازرسی فنی پاالیشگاه روغنسازی آبادان

10
هر کاالی صنعتی نیاز به انواع تس��ت و بازرسی حین ساخت
و پس از س��اخت دارد .در س��اخت پمپ ها و دس��تگاههای دوار
ایستگاه های بازرسی متنوعی وجود دارد.

کیفیت مواد و جلوگیری از آس��یب های ناشی از عیوب مواد پس
از ساخت می باشد.
انواع مهم تست های مواد به شرح ذیل می باشد:
ال�ف -تس�ت آنالیز ش�یمیایی :هدف از انجام این تس��ت
بررسی ترکیب ش��یمیایی مواد از منظر درصد عناصر مختلف در
س��اخت قطعه می باش��د .معموالً نمونه ای از قطعه جهت انجام
آنالیز شیمیایی به آزمایشگاه های مرجع ارسال می گردد و نتایج
آن به صورت برگه های گزارش دریافت می شود.
ب -تس�ت های مکانیکی :تست کش��ش ،سختی و صافی
س��طح از مهمترین تست های مکانیکی مواد می باشد .این تست
ها نیز مانند آنالیز شیمیایی معموالً توسط آزمایشگاه های مرجع
انجام می گیرد و نتایج آن در برگه های تس��ت شیت گزارش می
گردد.
پ -تس�ت های غیر مخرب  :NDTانواع تس��ت های غیر
مخرب جهت تش��خیص عیوب ساختاری و میکروسکوپیک انجام
می گیرد .انواع تست های مایع نافذ  ،PTالتراسونیک  ،UTذرات
مغناطیس  ،MTرادیوگرافی  RTجهت انواع قطعات ریخته گری
ش��ده و یا فورج ممکن اس��ت به کار رود .هر یک از این تست ها
در ش��رایط خاص خود می بایست انجام شود و اینطور نیست که
هر قطعه ای امکان و یا نیاز به انجام تمام آزمایش��ات فوق داشته
باشد.

 تست های موادم��واد و متری��ال به کاررفت��ه در اجزای پمپ ممکن اس��ت از
آلیاژهای متفاوتی ساخته شود .همچنین ممکن است روش تولید
آنها متفاوت باش��د .تست ها و بازرسی های مختلفی برای مواد به
کار رفته در پمپ وجود دارد .هدف از این بازرسی ها اطمینان از

 تست هیدرواستاتیکی:یکی از مهمترین تست های محفظه های فشار پمپ ها تست
هیدرواس��تاتیکی می باشد .این تس��ت معموالً با آب تمیز انجام
می گیرد و معموالً محفظه فش��ار پمپ به مدت  30دقیقه تحت
 1.5برابر فش��ار طراحی تحت فش��ار قرار داده می شود .هدف از

 -۱بازرسی های حین ساخت:
 تست باالنس استاتیکی و دینامیکی پروانه:در تمامی تجهیزات دوار تس��ت باالنس اساس��ی ترین تس��ت
می باشد .هیچ تجهیز دواری بدون انجام عملیات باالنس استاتیکی
و دینامیکی امکان کارکرد مناسب نخواهد داشت .در فرآیند تولید
پروانه و یا روتور پمپ های سانتریفوژ به ناچار ناباالنسی ایجاد می
شود .ناباالنسی باعث لنگش پروانه و افزایش نیروهای دینامیکی،
ارتعاش��ات مخرب و کاهش عمر یاتاقان ها می ش��ود .در باالنس
اس��تاتیکی ،پروانه پمپ ب��ا قرارگیری بین دو تیغ��ه تراز باالنس
می ش��ود .در باالنس دینامیک��ی پروانه پمپ با قرارگیری بر روی
دس��تگاه مخصوص  -دس��تگاه باالنس دینامیکی -در دور معینی
باالن��س می گردد .بر خالف تص��ور عمومی ،در صورتی که پروانه
پمپ به صورت اس��تاتیکی باالنس شود حتماً از لحاظ دینامیکی
باالنس می باشد .و در باالنس دینامیکی نیازی نیست پروانه پمپ
در دور نامی تست شود و در واقع باالنس دینامیکی پروانه وابسته
به دور چرخش آن نمی باشد.

انجام این تست اطمینان از توانایی پوسته در مواجهه با فشار
طراحی حین کارکرد در شرایط واقعی می باشد.
 بازرسی های حین مونتاژ:بازرسی های حین مونتاژ به مجموعه بازرسی هایی اطالق
می گردد که هدف از آن جلوگیری از پیش بارگذاری قطعات
فش��اری و همترازی مجموعه قطعات دوار نس��بت به قطعات
ثابت می باش��د .معموالً هر سازنده دستورالعمل های ویژه ای
جه��ت مونتاژ صحیح پمپ ها دارد که معموالً بازرس��ین می
بایست آن را مورد بررسی قرار دهند.
 -2بازرسی های پس از ساخت:
 تس�ت پرفورمانس یا تس�ت هیدرولیکی یا تستعملکردی
اصلی ترین تس��ت پمپ و دس��تگاه دوارکه ممکن اس��ت
تمامی ایرادات و اشکاالت حین طراحی و یا ساخت در آن بروز
کند تس��ت پرفورمانس می باشد .یک پمپ بدون انجام تست
پرفورمانس یعنی تست نشده است! البته ممکن است تمامی
پمپ های ساخته ش��ده در یک خط تولید تست پرفورمانس
نشوند اما به صورت نمونه ای حتماً تست خواهند شد.
ه��دف از انج��ام این تس��ت بدس��ت آوردن منحنی های
عملکرد پمپ و همچنین ثبت پارامترهایی نظیر ارتعاش��ات،
نویز و یا کنترل دمای یاتاقان ها می باش��د .تست پرفورمانس

موقعی کامل انجام ش��ده اس��ت که حداقل پارامترهای دبی،
هد ،آمپر جذبی ،ولتاژ ،توان مصرفی ،ارتعاشات یاتاقان بیرونی
در سه جهت ،س��طح نویز و همچنین  NPSHدر پنج نقطه
از منحنی عملکرد ثبت و گزارش شود .در خصوص NPSH
ممکن اس��ت موارد قراردادی در انجام تست تأثیرگذار باشد.
تس��ت پرفورمانس معموالً مطابق با اس��تاندارد ISO 9906
انجام می گیرد.
 تست مکانیکی یا:Mechanical Running Test
در این تست پمپ به مدت  4ساعت در نقطه کاری استارت
می ش��ود .تمامی پارامترهای مربوط به تس��ت پرفورمانس به
همراه دمای یاتاقانها در ابتدای آزمایش ثبت می ش��ود .پس
از اتمام  4س��اعت مجددا ً پارامترهای ف��وق اندازه گیری می
شود .میزان تغییر پارامترهای فوق می بایست در حد عرف و
یا ناچیز باشد .البته دمای یاتاقان ها نباید بیشتر از  45درجه
سانتیگراد افزایش یافته باشد .هدف از انجام این تست حصول
اطمینان از عملکرد مکانیکی پمپ پس از مونتاژ می باشد.
 تست ضخامت و چسبندگی رنگ:تنها پس از انجام موفقیت آمیز آزمایش��ات فوق ،دستگاه
مطاب��ق با مش��خصات فنی موج��ود رنگ آمیزی می ش��ود.
تس��ت چس��بندگی رن��گ و تس��ت ضخامت رن��گ در نقاط
مختلف دس��تگاه معیاری جهت پوشش دهی مناسب دستگاه
می باشد.
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میله اندازه گیری روغن
@تهیه کننده  :عباس زالی رئیس
آزمایشگاه شرکت نفت ایرانول
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کارکردن با میله اندازه گیری روغن ساده و آسان است .اما وجود هر
نوع روغنی بر روی آن چه معنایی دارد؟
 5درس آسان از میله اندازه گیری روغن.
درس اول – بازبینی میله
* هن��گام داغ ب��ودن موتور ،روی یک س��طح صاف پ��ارک نموده و
ماش��ین را خاموش نمایید .جهت بازگش��ت روغن به جعبه کارتل چند
دقیقه صبر نمایید.
* کاپوت را باز نموده و میله فلزی حلقه دار را خارج نمایید.
* با یک تکه پارچه یا دس��تمال کاغذی ابتدا تمام روغنهای میله را
پاک نموده سپس میله را در جایش قرار دهید.
* چند دقیقه صبر نمایید و مجددا ً میله را خارج نمایید
درس دوم -تشخیص سطح پایین روغن
* سطح پایین روغن را بررسی نمایید و توجه کنید که انتهای روغن
کجاس��ت .بر روی میله نش��انه گذاری هایی وجود دارد که سطح روغن
موجود را مشخص می نماید.
* اگر س��طح روغن کمتر از عالمت تعیین ش��ده بر روی میله باشد
حداقل باید یک لیتر روغ��ن به موتور اضافه نمایید .مقدار اضافه نمودن
به نوع ماش��ین ،سن خودرو ،کل مسافت پیموده شده و شرایط رانندگی
بس��تگی دارد .در مصرف های غیر طبیعی ،عالمت میله تشخیص روغن
نیز غیر طبیعی خواهد بود.
درس سوم -اگر سطح روغن بیش از اندازه باال بود باید چکار کرد؟
* در بعضی موارد ممکن اس��ت که سطح روغن از آخرین زمانی که
ش��ما آنرا بررسی نموده اید افزایش یافته باشد و علتش ممکن است که
بدلیل متراکم ش��دن آب (حاصل از احتراق) ،متراکم ش��دن سوخت یا
نشت مایع خنک کننده باشد که همگی آنها نگران کننده می باشند.
* رقیق ش��دن روغن موتور (حاصل از نشت) بطور قابل مالحظه ای
می تواند باعث کاهش ویسکوزیته روغن و کاهش غلظت ادتیوها گردد.
* آب آزاد و امولس��یون (مخلوط آب و روغ��ن) برای روغن و موتور
خودروی ش��ما مضر می باش��د .آب تولید ش��ده بیش��تر از طریق لوله
خروجی موتور خارج می گردد اما اگر موتور س��رد باشد ممکن است در
محل اتصال میل لنگ متراکم گردد.
* یک راه س��اده تش��خیص آب در روغن موتور ،ریختن یک قطره از
روغن میله اندازه گیری بر روی مانیفیلد داغ اگزوز می باشد .اگر کراکل
(که صدایی ش��بیه به ریختن قطرات آب در روغن داغ تابه می باش��د)
ش��نیده شد نشانه ای از آلوده ش��دن روغن توسط آب می باشد .خیلی
مراقب باشید احتمال خطر آتش سوزی وجود دارد.
* نشت ضد یخ مشکلی جدی است که باعث باال رفتن سطح روغن
می گردد .درس شماره  5را ببینید.
* به هر علت در صورت باال بودن س��طح روغن ،ش��رایط به اصالح
سریع نیاز دارد.
* توجه کنید س��ر رفت��ن اتفاقی روغن می تواند مش��کالت زیادی
برای خودروی ش��ما ایجاد نماید .با هر چرخش میل لنگ ،روغن شدیدا ً
متالطم ش��ده و به��م زدن باعث هوادهی و در نهای��ت باعث حفظ کف

تش��کیل ش��ده می گردد که این می تواند به بیش از اندازه گرم ش��دن
روغن موتور ،اکسیداس��یون و کاهش فش��ار روغن منج��ر گردد و پمپاژ
روغن اس��فنج مانند کف کرده س��خت می گردد .این نرسیدن روغن به
موتور باعث روانکاری بحرانی سطوح می شود.
درس چهارم -عالیم فرسودگی روغن
* عم��ر روغن تحت تاثیر ش��رایط رانندگی ،کیفیت س��وخت ،عمر
موتور ،کیفیت روغن موتور و نوع ش��رایط آب و هوایی می باش��د .اگر به
موقع تعویض نگردد باعث تخریب بیشتر روغن گردیده و قدرت حفاظت
از موتور خودرو از دست می رود.
* بنابراین از نزدیک به روغن موجود بر میله آنالیز نگاهی بیاندازید.
بای��د روغن صاف و براق و تا حدودی ش��فاف باش��د .اگ��ر مملو از لجن،
رس��وب یا دانه ه��ای خاک بود ،زمان تعویض روغن فرارس��یده اس��ت.
تعویض صحیح می باش��د اگر روغن بیش از حد غلیظ ،بیش از حد تیره
(کدر) و یا دارای بویی متعفن همچون پنیر فاسد باشد.
* اگر ش��ما هنوز نمی دانید که نیاز به تعویض روغن دارید یا خیر،
تست لکه را بررسی نمایید.
* روغن های آلوده و اکس��ید شده ،کش��ش درونی خود را از دست
می دهند .یک آزمایش ساده برای درک این موضوع ،چکاندن یک قطره
از روغن میله اندازه گیری روغن بر سطح آب می باشد .اگر قطره روغن
چکانده شده بر سطح آب ،به سمت بیرون پخش شد (بجای دانه دانه و
گلوله ش��دن شبیه یک قطره روغن تازه) زمان تعویض روغن فرا رسیده
است.
درس پنجم – عالیم نشت ضد یخ
وجود حباب های قهوه ای یا باقیمانده کبره بس��ته ی قهوه ای رنگ
در باالی خط میله اندازه گیری می تواند نشانه این باشد که مایع خنک
کننده (آب و ضد یخ) به موتور خودرو درز کرده باشد .حتی ممکن است
که روغن موجود بر روی میله اندازه گیری مانند شیر کاکائو باشد .هرگز
طعم روغن موتور را تست ننمایید.
* یکی دیگر از نش��انه های برجسته نشت ضد یخ ،خروج دود سفید
رنگ از اگزوز می باش��د که بویی ش��یرین دارد .در واق��ع در این موارد
افزایش مشاهده شده در سطح میله اندازه گیری نشاندهنده نشت میزان
قابل توجهی از ضد یخ به درون جعبه کارتل می باشد.
* برای تایید نش��ت ضد یخ ،موتور را خاموش کرده اجازه دهید که
موتور یک یا دو س��اعت استراحت نماید س��پس پیچ تخلیه را باز نموده
و توس��ط یک شیش��ه یا یک بطری پالستیکی تمیز ،مقداری از روغن را
خ��ارج نمایید .از آنجا که هم آب و هم ضد یخ از روغن س��نگین تر می
باش��ند ،آنها در پایین جعبه کارتل جمع می ش��وند .چند س��ی سی از
روغن را برداش��ته و سریعاً پیچ تخلیه را ببندید .بررسی نمایید که نمونه
روغن ،آیا حاوی ضد یخ می باش��د .اغلب مخلوط آب و ضد یخ و روغن
ش��بیه یک س��س مایونز غلیظ به نظر می رسند و این غلظت وابسته به
اینست که ضد یخ چه مدت در جعبه کارتل بوده است .همچنین ممکن
اس��ت که شما بوی ضد یخ را تش��خیص دهید اگر شما وجود ضد یخ را
در روغن موتور خودرو شناسایی کردید باید جهت سرویس موتور سریعاً
اقدام نمایید.

دانستنی های
اتومبیل
در فصل زمستان
 )1شس��تن اتوموبیل  :هوای سرد زمستان میتواند صدمات زیادی
به بدنه اتوموبیل ش��ما وارد میکند .بهترین کار این اس��ت که اتومبیل
خ��ود را در روزه��ای آفتابی و گرمتر زمس��تان بش��ویید و بدنه آنرا با
واکس یا پولیش مقاوم و مناس��بی بپوش��انید تا هم درخش��ندگی آن
ماندگارتر ش��ود هم از تاثیرات س��رما بر بدنه آن کاسته شود .اگر روی
بدنه خودرو شما خراشها یا پریدگیهایی هست حتما آنها را با مقداری
رنگ مخصوص اتوموبیل  -که میتوانید از تعمیرگاه یا از فروشگاههای
مجهز لوازم اتوموبیل تهیه کنید  -بپوش��انید .هرگز اجازه ندهید رنگ
آس��تر ،حتی در س��طوح کوچک ،در معرض آب و هوای زمستانی قرار
گیرد ،زیرا مش��کالت بزرگ ناشی از زنگ زدگی بدنه میتواند از همین
خراشهای کوچک ایجاد شود
)2برای داش��تن دید واضح تجهیز ش��وید :پنجره ها ی خودرو در
ماههای زمس��تان به توجه خاص نیاز دارند .برای جلوگیری از تشکیل
لکه های یخ بر روی شیشه ،تیغه های برف پاک کن خودرو را با تیغه
مخصوص زمستان تعویض کنید .این تیغه ها تماس نزدیکتری با شیشه
دارن��د و آنرا بهتر پ��اک میکنند .عالوه بر این به محفظه مخصوص آب
شستشوی شیش��ه مقداری ضدیخ بیافزایید .اگر شیشه جلوی خودرو
ترک دارد  -حتی ترکی بسیار کوچک  -آنرا فورا ترمیم کنید.
)3باطری خودرو را بررس��ی کنید  :اگر باطری اتوموبیل ش��ما دو
س��ال عمر کرده اس��ت ،به نزدیکترین محل خدمات خ��ودرو بروید و
بخواهید تمام سیس��تم ش��ارژ اتومبیلتان را بررسی کنند .معموال بعید
اس��ت که باطریهای کهنه در هوای س��رد بتوانند اتوموبیلتان را روشن
کنن��د .در واقع به محض اینکه دمای هوا به صفر برس��د باطری کهنه
60درصد قدرت خود را از دست میدهد .یکی از نشانه های بارز باطری
ضعی��ف ،ص��دای ناله مانند و خرخر موتور اس��ت .اگ��ر چنین صدایی
ش��نیدید ،اتوموبیل خود را به تعمیرگاه ببرید .در ضمن ممکن اس��ت
مش��کل باطری به خاطر فعل وانفعاالت ش��یمیایی (خوردگی) یا شل
بودن بستها و کابلها باشد .با یک بررسی کوتاه متوجه خواهید شد که
چنین مشکلی وجود دارد یا خیر .اگر خوردگی یا سولفاته شدن باطری
در بخش خارجی آن باشد ،میتوانید آنرا با دستمالی آغشته به محلول
آب و جوش ش��یرین تمیز کنید .آب باط��ری را هم چک کنید .توجه
کنید که آب باطری باید روی صفحه های الکترود را بپوشاند
)4حفظ اصطکاک مهم اس��ت  :تایرهای چند منظوره جدید ،گران
قیمت و در بسیاری موارد غیر ضروری هستند .جا به جا کردن تایرهای
جل��و و عقب با یکدیگر به طور منظ��م ،اقتصادی ترین روش نگهداری
از آنها اس��ت .بهتر است تایرها ،به خصوص در اتوموبیلهای دیفرانسیل
جلو ،اس��پورت و بارکش های سبک که چرخهای جلو از جلو به عقب
به طور ناهماهنگ س��اییدگی پیدا میکنن��د ،هر  5000کیلومتر جا به
جا ش��وند .فش��ار هوای داخل تایرها باید هرماه چک شود اما این کار
باید پس از خنک ش��دن چرخها انجام شود .زمانی که مشغول بررسی
تایرها هس��تید به آج آنها توجه کنید .آج تایر باید به قدری باش��دکه
روی زمین لغزنده و برفی اصطکاک کافی داش��ته باشد .در ضمن تایر

یدکی و جک خودرو را نیز چک کنید و مطمئن ش��وید که در شرایط
مطلوب قرار دارند.
)5چراغها را روش��ن کنید  :یک اصل مهم در رانندگی زمس��تانی،
دیدن و دیده ش��دن اس��ت .ابتدا تمام چراغها ی اتومبیلتان را روشن
کنید و گش��تی ب��ه دور آن بزنید .اگر المپ س��وخته ای میبینید آنرا
تعویض کنید .س��پس با کمک یک دوس��ت چراغه��ای راهنما ،چراغ
چشمک زن ،چراغ ترمز و دنده عقب را چک کنید .در داخل اتوموبیل
هم از س��الم بودن چراغ داش��بورد و چراغهای صفحه راهنما اطمینان
حاصل کنید .هر مش��کلی را یادداش��ت کنی��د و در اولین فرصت آنرا
برطرف کنید .
)6اتومبیلتان را تشنه نگذارید  :روغن ،آب ،آب باطری ،روغن ترمز
و بنزین ،مایعات الزم برای بدن خودرو ش��ما هس��تند .روغن ،همواره
موت��ور را نرم و روان نگه میدارد و باید همیش��ه تمیز و محفظه آن پر
باش��د .روغن ترمز هر  2500تا  4000کیلومتر چک و تجدید ش��ود.
فیلترها نیز باید چک و در صورت لزوم تعویض شوند .ضدیخ در صورتی
که رادیاتور در ش��رایط عادی باش��د (جوش نیاورده ی��ا ترک نخورده
باش��د) باید هر دوسال یک بار یا هر  30000کیلومتر تعویض شود .به
یاد داش��ته باش��ید که هرگز درب رادیاتور را تا سرد شدن کامل موتور
ب��ر ندارید .برای جلوگیری از رگه های س��وخت یخ زده در داخل باک
بنزین ،آن را مرتب پر نگه دارید.برای صرفه جویی در مصرف سوخت،
باد تایرها را در حد مناس��ب نگه دارید ،ب��ه آرامی گاز دهید و از ترمز
ناگهانی بپرهیزید.اتومبیل را در حال توقف بیش از چند دقیقه روش��ن
نگه ندارید.
)7ترمزها ،تس��مه ها ،قفلها و شلنگها را بررس��ی کنید  :ترمزهای
س��الم هنگام رانندگی در روزهای زمستان مهمترین عامل ممانعت از
حوادث ناگوار هس��تند ،پس ترمزها را توس��ط ی��ک متخصص به طور
کام��ل چک کنید .اگر حس میکنید که فاصله توقف اتوموبیل طوالنی
ش��ده یا زیر پدال لقی یا گرفتگی نا آشنایی هست ،فورا» به تعمیرکار
مج��رب مراجعه کنید .در ضمن لنت های ترمز را هم بررس��ی کنید و
در ص��ورت رفتگ��ی یا کهنگی آنها را تعویض کنید .تس��مه ها را چک
کنید و مطمئن ش��وید که به خوبی محکم شده و فاقد ترک خوردگی،
س��اییدگی یا رفتگی باش��ند .آنها نباید در مقابل فش��ار انگش��ت شما
بیش از  1س��انتی متر قوس بردارند .ش��لنگها را با دقت بررسی کنید،
مراقب نشتی ،متورم شدن یا ترک خوردگی باشید و مطمئن شوید که
تمام بس��تها محکم باشند .برای جلوگیری از یخ زدگی دستگیره ها و
ل��وال ها ،کمی خاک ذغال نرم به چفت وبس��ت قفلها و کمی روغن به
لوالها بزنید.
) 8اتومبی��ل خ��ود را برای تنظی��م موت��ور ( )Tune-upببرید:
خودروت��ان را ب��ه مرکز تنظیم موتور ببرید .یک متخصص به س��رعت
متوجه مشکالت استارت ،موتور و سوخت و ساز آن میشود.از باال بردن
دور موتور خودداری نید زیرا نه تنها س��وخت بیشتری مصرف خواهد
کرد بلکه موجب استهالک زودرس خودرو شما خواهد شد.
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نظامپيشنهادها
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نظام پذيرش و بررس�ي پيش�نهادها درش�رکت نفت ايرانول جهت تحقق رس�الت
و اهداف س�ازمان و افزاي�ش توان آن براي ارائ�ه خدمات بهترو بيش�تربه کارکنان و
مش�تريان طراحي گرديده وازطريق اينترانت ش�رکت در دس�ترس پرس�نل سازمان
قرارگرفت�ه اس�ت .کاربران مي توانن�د ازطريق مراجعه به س�ايت مذک�ور و درج نام
کاربري( ش�ماره پرس�نلي) و رمز عب�ور( عدد  )1وارد ن�رم افزار گردي�ده و از طريق
منوي تعريف پيش�نهاد ،نس�بت به ارائه پيش�نها دهاي خود اق�دام نمايند ( کاربران
مي بايس�ت نس�بت به تغيير رمز پس از ورود به سيس�تم اقدام نمايند ) ،در صورت
ع�دم دسترس�ي ب�ه س�ايت اينترانت م�ي توانن�د ازطري�ق تکميل ف�رم کاغذي با
کد  SD-FO-29نس�بت به ارس�ال پيش�نهادات خود ب�ه واحد منابع انس�اني اقدام
نمايند.
موضوعات پيشنهادي:
 -1نوآوري ،خالقیت و ارائه طرحهاي جدید براي برآوردن نیازهاي مشتریان
 -2افزايش و ارتقاء سالمتي و ايمني کارکنان
 -3افزایش انگیزه ،احساس تعلق ،وجدان کاري ،رضایت شغلی ،انضباط و پاسخگویی
کارکنان
 -4افزايش کار تيمي و همکاري کارکنان در راستاي بهبود عملکرد کل شرکت
 -5ارتقاء سيستم ارتباطات ،بهبود سيستم گردش اطالعات در سازمان
 -6ارتقاء فرهنگ بهره وري
 -7افزایش کمیت و کیفیت خدمات پشتيباني شرکت
 -8افزایش دقت ،س�رعت و صحت کارها ،تس�هیل و تسریع در دستیابی به اهداف
شرکت
 -9تسهیل ارتباط با مشتريان و ذينفعان
 -10بهبود و ارتقاء فرايندهاي توليد
 -11بهبود سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان
 -12کاهش عملیات اداري ،موازي کاريها ،کاهش ضایعات و تقلیل هزینه ها
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شماره -68آبان ماه 1393

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘﻳﺵ ﺑﻳﻧﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺳﻪ :
ﺍﻣﺿﺎ ﺩﺑﻳﺭ ﮐﻣﻳﺗﻪ ﺍﺻﻠﯽ
ﺗﺎﺭﻳﺦ :
ﻧﻅﺭﺍﺕ  :ﻧﻅﺭ ﺩﺑﻳﺭ ﮐﻣﻳﺗﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﻧﻅﺎﻡ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩﻫﺎ :
ﻗﺎﺑﻝ ﺍﺟﺭﺍ ﺍﺳﺕ
ﺩﻻﻳﻝ ﺭﺩ :
ﻗﺎﺑﻝ ﺍﺟﺭﺍ ﻧﻳﺳﺕ
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺭ ﻗﺎﺑﻝ ﺍﺟﺭﺍ ﻧﻳﺳﺕ )ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ ﻣﻔﺗﻭﺡ  ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺎﺯﻧﮕﺭی ﺩﺭ ﻫﻣﻳﻥ ﮐﻣﻳﺗﻪ :
ﻗﺎﺑﻝ ﺍﺟﺭﺍ ﺍﺳﺕ ﻭ ﻧﻳﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺷﮑﻳﻝ ﮐﻣﻳﺗﻪ ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺩﺍﺭﺩ ) ﺗﺻﻣﻳﻡ ﮔﻳﺭی ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﮔﺯﻳﻧﻪ ﻧﻳﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺷﮑﻳﻝ ﮐﻣﻳﺗﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﺩﺍﺭﺩ (
ﺗﻭﺿﻳﺣﺎﺕ :
ﺍﻣﺿﺎ ﺩﺑﻳﺭ ﮐﻣﻳﺗﻪ ﺍﺻﻠﯽ :
ﺗﺎﺭﻳﺦ :

ﺍﻣﺿﺎ ﺍﻋﺿﺎ ﮐﻣﻳﺗﻪ ﺍﺻﻠﯽ :
ﺗﺎﺭﻳﺦ :

خبرنامه داخلی شرکت نفت ایرانول

19

ازالبالینامهها

شماره  -68آبان ماه 1393

خبرنامه داخلی شرکت نفت ایرانول

20

عزیزانی که رد یک ماه اخیر از طریق پست نامه با ما در ارتباط بودند
و به دلیل محدودیت فضای صفحه  ،متاسفانه امکان انتشار نامه های آنها
نمی باشند عبارتند از :
ام البنین شاه محمدی از قزوین – محیا سادات موسوی از تهران – محمد کسرا
نوری از قم – سارا ثابت از کاشان – هاجر محمدیان از گیالن  -محمد یاسین حیدری
از تبری��ز – ایم��ان گل رو از همدان  -صابر حق وردی از ته��ران – مریم زمانیان از
ابهر  -نرگس رشوند از قزوین -حمید زحمتکش از کاشان– اسماعیل نصیری پرتوی
از تهران – سید علی مهدوی از خراسان رضوی – کاظم افشار نیا از دزفول – صالح
عاقبت بین از ایالم – زینب پورمصطفی از ایالم – یعقوب ملک زاده از سیس��تان و
بلوچستان – طاهره داریینی از سبزوار – راضیه علیکی از سبزوار – جاسم منصوری از
اهواز – امین روحانی بخش از همدان – امیرحسین محمدعلیزاده از همدان – مجتبی
نظری دوست از قزوین -جهانبخش امیری از کرمانشاه – علی امیرزاده از بم – سید
علی حسینی از تهران – سمیه موالیی از تهران – مجید صفدریان از اصفهان – علی
جابرزاده از شاهرود – سعید صادقی از اصفهان – یعقوب سرافروزه – حسین غفاری
از میاندوآب – مرتضی صمدی از میاندوآب – علی جان فخری از کرمانشاه – محمد
صادق صبا از خوزس��تان – محمدرضا معصومی از شیراز – معصومه منصوری خواه
از ش��یراز – فهیمه فتاحی از ش��یراز – علی مرادی چگنی از خوزستان – – فاطمه
تحفه از تهران  -مینا پویان راد از تهران – مهسا عسکری از تهران – علی سبزه ایی
از تهران خسرو کاووسی از شهرکرد – محمد غریبی از گلستان – فاطمه جعفری از
اصفهان – مجید هاش��می از اصفهان – عبدالرسول یار علی از گنبدکاووس – سید
خلیل حسینی از گلستان – نسرین نظیفی از اصفهان – مهری جعفری از اصفهان –
علی نظیفی از اصفهان – مرضیه فیضی ربانی از خراسان رضوی – سینا مالعزاری از
گلستان – قربان محمدرجایی راد از خراسان شمالی – منصور خضرآقا از میاندوآب –
جعفر درگاهی از ارومیه – محمد سهیلی فرد از اراک – محسن فراهانی از قم – اکبر
ابوالفتحی زرنق – علی حسین اسماعیلی بهادر از همدان – سلیمان کابلی کفشگیری
از گرگان – عباس علیرضایی – آمنه جعفری – سعید قائمی ابراهیم جوانی از تبریز –
رضا محمدیان از تهران – مصطفی گلوانی از خوی – علی حسنلو از خوی – محمود
رضایی از مازندران – میالد رییسی نافچه از چهارمحال و بختیاری – ابراهیم دوجی
از گلستان – جالل دهقانی از اصفهان – فرهاد بارانی از ایالم – عبداهلل حسن بیگی
از ایالم – ناصر شمسی از لرستان – بهروز محمدی از دزفول – ملیحه کیانی از قم
– حسین فرهانی از قم – بهمن عاشوری از قم – محمدرضا شریفی از همدان – رضا
عاش��وری از همدان – زینب س��وخته از ایالم – فوزیه یعقوبی نیا از ایالم – خدمات
اتومبیل دهکده از مازندران – اسداله ملکیان استوار از همدان – محمدرضا بخشی –
مریم میرمحمدی از تهران – احمدعلی بسطامی از شاهرود – عبدالباسط شهنوازی
از خاش – آقایانی از همدان – مهدی قربانی گرمجانی از تهران – یوس��ف صمدی
از تهران – حمید طاهری اسپرود از تهران – ناصر نصرتی از تهران – مجید شیرزاد
از تهران – س��میه غریبی از گلستان – ابراهیم علیزاده از گلستان – حسین اسدی
از س��منان – فاطمه اسدی از سمنان – اسداله شکاری از سمنان – ندا علیدوستی
از شهرکرد – مرضیه فیضی ربانی از خراسان رضوی – امید رشیدی از کردستان –
مریم دانش��مند از اصفهان – مسعود س��ادات سید ابراهیم از خوزستان – بهرامقلی
کوچکی از گلس��تان – سید علی مهدوی از خراس��ان رضوی– فاطمه تحویلیان از
اصفهان – مجید بیات از همدان – س��لیمان کابلی از گلس��تان – امیرمحمد شیخ
طاهری از ورامین – حس��ین باباگل تبار از بابل – امید رش��یدی از کردستان -قادر
عالی نس��ب از پیرانش��هر – ابراهیم نصرتی از دامغان – اتوس��رویس لوکس الوند از
همدان – فرشاد محمدرضایی از گرگان – حمیدرضا رضایی از گرگان – بهزاد یعقوبی
از تهران – معصومه آذرپور از تهران – شهریاری از لرستان – حسین غفاری از همدان
– مریم کهبد از همدان – محسن خان باباپور – میالد حسین زاده از اصفهان – ناصر
حاتمی از ایالم – جعفر حاتمی از ایالم – زینب س��وخته از ایالم – حمیده صالحی
از زنج��ان – معصومه صالحی از زنجان – علی فی��روزی از زنجان – مهدی فیروزی
از زنجان – اکبر فیروزی از زنجان – نس��رین امیرخانی از زنجان – کوثر فیروزی از
زنجان – اسماعیل جوانشیری از اراک – ارشیا بافنده از اراک – علیرضا معراجی مقدم
از ابوزیدآب��اد – علی کرمی از تهران – نرگس ملک زاده از ایالم – بهروز محمدی از
ذزفول – اس��داهلل محمدی از دزفول – حس��ین گمار از هم��دان – ایرج غفوری از

قروه س��نندج – سید اس��ماعیل مرتضوی از گیالن – امیر محمدی کوشا از کاشان
– محمدمهدی غالمی از گلستان – سلیمان کابلی کفشگیری از گرگان – مصطفی
خانی از گلس��تان – عباس نجفی خراجی – رض��ا ابراهیم پور از آذربایجان غربی –
اش��رف تسلیمی از تهران – س��عید رحمانی از آمل – طناز باقری از کاشان – مه تا
مقدم از تهران – وحید طریف از اراک – زهرا قلی زاده از کرج – محبوبه تاج زاده از
قم – محمدصادق پورقاسم از گیالن –محمد متین ارباب مهدی از یزد – سهیل خان
بابایی از تبریز – ساالر محمودوند از همدان  -احمد حاتمی از شیراز – حسام قائمی
– خدم��ات اتومبیل حقیقت از همدان – محس��ن خوش اخ�لاق از تهران – محمد
حسینی از تهران – محمد امین حسینی از پیرانشهر – قادر عالی نسب از پیرانشهر
– علیرضا لطفی از مازندران – نادر محمدزاده از اردبیل – نمایندگی نظری از اردبیل
– امیررض��ا نوروزی از س��منان – محم��د گلچین از کرج  -مه��دی محمدخانی از
تفرش – زهرا رحیمی از دزفول – مائده خانی از گلستان – بنیامین خانی از گلستان
– مهدی غالمی از گلستان – امیرحسین غالمی از گلستان – توحید شفاعت از آغ –
"
امیر شفاعت از آغ – محسن وحدتی از نجف آباد
همچنین بس�یاری از خوانندگان عزیز خبرنامه ایرانول از طریق وب
س�ایت رس�می با ما در ارتباط بوده اند که ضمن تشکر از همه عزیزان ،
اسامی آنها در ادامه درج شده است :
محمدرضا اکبر زاده – علی علیان  -یارا ..رش��یدی – مهدی مهرینیا – س��مانه
هوش��مند – مری��م خویین��ی – آذر حس��ن زاده – پروان��ه ی��ادرگاری از رودبار –
محمدحس��ن سیف الهی  -قاسم تلخابی  -طیبه تلخابی  -علیرضا جعفریان  -سید
مجتبی حمزه ای  -عبدالحس��ین موالیی  -پوریا عزیزی  -مس��عود موالئی  -حمید
موالئی کینه ورس��ی  -میالد نجاریان داریانی  -اسماعیل بخشی  -محمد سوسرایی
 مهدي رهنماي هاللي  -کبری رمضانی اول ریابی  -فاطمه سادات مهدوی  -سیدابوالفض��ل مهدوی  -س��ید مهدیار مهدوی  -مهدي رهنم��اي هاللي  -محمد امین
غریبی  -رحيمه رشيدي  -سپهر وطنی  -عبدالرسول یارعلی -مصطفی سحر خیز
 سمیه غریبی  -ابراهیم عطایی  -عمادالدین غالمی  -حسین شکی  -علی غالمی حمید علی پور خنکداری  -سید محمد مهدوی  -رضا مبارک  -اشكان محمدي -سجادحاتمی  -حدیث حاتمی  -محسن حاتمی  -شيوا دهي  -جوادحاتمی  -زاهد
رشیدی  -حميده رشيدي  -میالد ترابیان  -یحیی گردابی  -احسان گردابی  -زهرا
ترابیان  -اعظم گردابی  -مهدیس رحیمی  -مریم رحیمی  -محمد رحیمی  -محمد
علی رحیمی  -همایون حاتمی  -ساالر شهگو  -سروش زارعي  -ديمن دهي -اسرا
رش��يدي -سحر درويشي  -بهزاد یعقوبی  -مهدی حسین زاده  -فريدون صالحيان
 ميالد رش��يدي  -شيرين انديش��ه  -عليرضا عامري  -آرزو گودرزي  -حمید رضاصابر  -فرزانه نوروزی  -ابراهیم نصرتی  -س��مانه سبزی – امین راد منش – سهیل
دوستی – محمود درودی – آیناز محمدپور – شکرا شکیبایی – هستی مزینانی –
عاطفه س��ادات حسینی – سید عباس حس��ینی – میالد عبدی پور – مهدی علی
شاهی – مونا فرجی – آزاده جعفری نیا – سپهر بختیاری – محبوبه فردوسی – سید
حس��ن عظیمی – دانیال مختارپور – هادی مه��دوی پور – محمد مهدی یزدی –
ایران سلمی – مهدیه کاش��فی – کوروش صانعی – خدیچه پاشاپور – امیرحسین
رمضانی – رضا مهدوی – بش��ری درگاهی – سارا قاسمی اصل – صبا قاسمی اصل
– حمیده رضاپور – مهرنوش قاس��میان – ندا خرمی – علی عربش��اهی  -محس��ن
مهربان  -نازنین عبدالهی فرد  -مجيد شريفي  -هادی حسینی  -اسمعيل ظفري -
ش��یدوش دولتشاهی  -یونس وکالتی  -ابراهیم بذرافشان  -محمد آراسته  -حبیب
حضرتی  -پویا مهدی پور میری  -محمد حس��ن مصطفوی  -عس��گر کوهی –
اصغرخیری  -امیرحس��ین مددی  -حمزه یاس��ینی  -مهدی داودی  -قهرمان
غریب��ی  -زینب عطائی  -نوید جوادی  -الهه براتی  -س��جاد حاتمی  -فرزانه
نوروزی  -ثنا و اس��ما حمدی (اش��ام )  -س��عید اش��ام  -فاطمه زهرا ثانوی
سورکی  -امیررضا ثانوی سورکی  -علی رضا ثانوی سورکی  -شهربانو نصراله
زاده س��ورکی  -حسین عباسی  -فاطمه عباس��ی  -مجتبی عباسی  -محمود
ثانوی س��ورکی  -کلثوم ثانوی س��ورکی  -نسا ثانوی س��ورکی  -حسن ثانوی
س��ورکی -لیلی امانی نژاد  -رضا مبارک  -طاهره زاده ناظر  -سوميتا رشيدي
-ش��ريفرش��يدي

متولدین آبان ماه ایرانول
خصوصيات كلي متولدين آبان ماه:

ق��وي و قدرتمند  ،مصمّ م و با اراده پوالدين  ،ورزش��كار  ،هوش��يار ،
حسّ ��اس و خجول  ،در ظاهر آرام ولي در باطن خروش��ان  ،انتقامجوي
شديد  ،پر انرژي  ،واقعاْ كوشا  ،عاشق ماورالطبيعه  ،اهل معنويّات  ،عاشق
،
مس��ائل مرموز  ،ه��ر كاري را به پايان مي رس��اند
مشكوك و كنجكاو و تودار  ،مجري بسيار خوب ،
پايدار و با ثبات  ،محقّق ورزيده  ،كاشف و دانشمند
 ،عالقه مند به تفتيش عقايد  ،فكر س��ايرين را مي
خوان��د  ،داراي روح قوي  ،واقعاْ اميدوار  ،فرمانده
و سياس��تمدار  ،مقاوم و پر تحمّ ل  ،فنا ناپذير ،
عدّ ه كمي را وارد زندگي خود مي كند  ،عاش��ق
تول ّد مج��دّ د  ،داراي اهداف عالي  ،بلند پرواز ،
عالقهمند به روانكاوي و روانشناسي  ،پر شور
و حرارت  ،پدري فداكار  ،عاشق نصيحت كردن
ديگ��ران  ،داراي افكار تخيّلي و اي��ده آل  ،زيبا ،
حس��ود  ،موقع ش��ناس  ،جاه طلب  ،خشن  ،قابل
اعتماد  ،متنفّر از دروغ  ،با وقار  ،منطقي  ،ماجراجو
 ،عاشق اس��رار حيات و جهان  ،با اعتماد به نفس ،
شجاع و دلير  ،كمال گرا  ،اهل معنويّات و واقعاْ قاطعانه
عمل مي كند .
دفتر مرکزی :
سوسن نوابی – علی اصغر افتخاری کنزرکی – سهیال اشرفی

پاالیشگاه تهران :
غالمحس��ن خلیل آبادی – محس��ن روزبهانی – س��ید حس��ین
شوش��تری ها – محمدرضا بهرامی بیرگانی – علیرضا سزاری – نیما
گله دار – ابراهیم بذرافش��ان – مجید رضاپور – محمد بخش��نده –
محم��د امینی دهقی – امیر ش��فیعی – معصومه رجبی ریزی – علی
اکبر لطیفی – ناصر کشاورز پارسا – محمدمهدی مصطفوی اصل –
علی اکبر نج��ات – محمدتقی دولتخواه – ابوالفضل
یعقوب زاده
پاالیشگاه آبادان :
عبدال��رزق کعبی پ��وزه – محم��د بغالنی –
صادق عارف زاده – علی بغالنی
مجتمع تولید و پر کنی :
مهیار ش��کیب آذر – حمید یزدی – ابراهیم
زنده کار
پیمانکاران :
کیوم��رث س��بزه ای – قاس��م بهبودی –
ابوالقاسم ش��امانی – یداله خورشیدی – شعبان
مومن��ی ن��ژاد – ه��ادی غالم��ی بین کالمی – حس��ین
ش��کری قش�لاقی – بهم��ن نجف��ی – محمد رضای��ی – جابر
ش��رافتی – علی عباس��ی – بهمن قلی وند – حسین جعفرزاده
– محمد ش��اهوار – رضا احمدی دس��تجردی

قدم نو رسیده مبارک
همکارمان آقای علی محمدی بوساری و خانم افسانه انصاری
میزبان کوچولوی نازنین و دوست داشتنی بودند که خبرنامه ایرانول
به نمایندگی از کلیه کارکنان این شرکت  ،تولد فرزند عزیز این همکاران
را به آنان تبریک می گوید .

بچههانقاشي
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ابوالفضل شیرینی
علی معال جادری
ش�ما عزی�زان م�ی توانی�د نقاش�ی های
ک�ودکان خود را از طریق پس�ت الکترونیکی
 iranolnameh@iranol.irو ی�ا به آدرس
ته�ران – می�دان ون�ک – خیاب�ان مالصدرا
– ش�رکت نف�ت ایران�ول – ش�ماره - 197
"
روابط عمومی ارسال نمایید .

حسین اسحاقی

مهدی بینایی

&
اسامی نفرات برتر جدول شماره44
برندگان ویژه  :ساره علینیا – مهدیار خسرونژاد – زهرا عطارزاده
برندگان ویژه سایت  :محمدحسن حسن زاده – یداله آقایاری – جواد کاسبی
برندگان عادی  :طاهر آقاپور – مهسا امین زاده – عباس آقداشلو
برندگان عادی سایت  :حامد غالم زاده – فرشید ابراهیمی – فاطمه کاشی پزها

جدول شماره45
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لطفا جدول را تکمیل و به آدرس تهران – میدان ونک – خیابان مالصدرا – شماره  – 197روابط عمومی شرکت نفت ایرانول
مربوط به مسابقه خبرنامه ایرانول و یا نمابر  021-88212995ارسال نمایید و از جوایز آن بهره مند شوید .

ایران�ول صب�ا
روغ�ن موت�ور چن�د درج�ه ای
مرغ�وب بنزین�ی و دیزل�ی)
ایران��ول صبا با اس��تفاده از روغن پایه پارافینی��ک و انجام فرآیند تصفیه با
هی��دروژن ( )Hydrofinishingومواد افزودنی مرغوب  ،جهت اس��تفاده در
تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.
سطح کارایی:
SG/CD
1342, 3785

• API
• ISIRI
ﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ ﺻﺒﺎ

خصوصیات :
• خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی باال
• خاصی��ت پ��اک کنندگ��ی جهت کاه��ش رس��وبات ناش��ی از احتراق و
اکسیداسیون
• خاصیت ضد سائیدگی جهت کنترل فرسایش قطعات موتور
ﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ ﺻﺒﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺎﺭﺍﻓﻴﻨﻴﻚ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﺎ ﻫﻴﺪﺭﻭژﻥ )  (Hydrofinishingﻭﻣﻮﺍﺩ ﺍﻓﺰﻭﺩﻧﻲ ﻣﺮﻏﻮﺏ  ،ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ
• خاصی��ت خنثی کنندگی اس��ید های حاصل از اکسیداس��یون و احتراق
ﻓﺼﻮﻝ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
جهت جلوگیری از خوردگی قطعات موتور
هوایی
و
آب
کارکرد
شرایط
• محافظت باالی موتور تحت هر
موارد کاربرد :
باال
حد
تا
موتور
• افزایش طول عمر و قدرت
• مناس��ب جه��ت مصرف در خودروهاي س��بک (بنزيني-
به
شایسته،
نحو
به
قطعات
به
روغن
سریع
رسیدن
• استارت آسان موتور و
گازسوز) وديزلي سوپرش��ارژ در مواقعي که سطوح کيفيت ذکر
ﺳﻄﺢ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ:
پایین
منظور روانکاری در دماهای
شده توسط سازنده خودرو توصيه شده است.
طول
تمام
در
گرانروی
حفظ
به
منجر
که
محصول
باالی
• پایداری برش��ی
• مناسب جهت مصرف در خودروی پراید .
مصرف می گردد
متالورژیکی
س��اختار
حفظ
برای
موتور
از
زائد
حرارت
حذف
باالی
• قابلیت
بسته بندی :
• API
SG/CD
قطعات
کارتن حاوی  6عدد ظرف  5/3لیتری پالستيکي
هزینه
کاهش
و
روغن
مصرف
کنترل
•
• ISIRI
1342, 3785
ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﭼﻨﺪ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﻏﻮﺏ ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ ﻭ ﺩﻳﺰﻟﻲ

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ :

مشخصات:
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ﺩﺭﺟﻪ SAE

20 W-50

ﺭﻭﺵ ﺁﺯﻣﻮﻥ ASTM

ﮔﺮﺍﻧﺮﻭﻱ ﻛﻴﻨﻤﺎﺗﻴﻚ ﺩﺭcSt ، 100ºC

19

D-445

ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮﺍﻧﺮﻭﻱ )(VI

120

D-2270

ﻧﻘﻄﻪ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ºC ،

220

D-92

ﻧﻘﻄﻪ ﺭﻳﺰﺵ ºC ،

-24

D-97

ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻛﻞ )mg KOH/g ، (TBN
ﺩﺍﻧﺴﻴﺘﻪ ﺩﺭ Kg/m 3 ،15ºC
ﮔﺮﺍﻧﺮﻭﻱ ﺩﺭ ﺳﺮﻣﺎ cP ،

7

D-2896

890

D-1298

ﺩﺭ≤9500 -15ºC

D-5293
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