فرم شرح كار پروژه پژوهشی

)1عنوان پروژه پژوهشي:

تولید ردیاب فرآورده های نفتی ()Fuel Tracer
)2شرح مسئله:
با توجه به عرضه فرآورده های نفتي یارانه ای که اختالف قیمت قابل توجهي با قیمتهای جهاني دارد؛ میل به قاچاق این کاالی با ارزش توسط
سوداگران افزایش مي یابد .امروزه روشهای متنوعي برای قاچاق فرآورده های نفتي به کار گرفته مي شود که یکي از آنها اختالط فرآورده
های مختلف نفتي با یکدیگر و تولید محصول با مشخصات جدیدی مي باشد که قبالً مجوز صادرات آنها از مبادی قانوني دریافت شده است.
آنالیز فرآورده ها در مبادی خروجي یکي از روشهای هزینه بر ،سخت و زمانبر برای کشف ترفندهای قاچاق سوخت از مبادی قانوني مي باشد.
امروزه یک روش آسانتر و پیشرفته تری که برای شناسایي فرآوردهای اختالط یافته با فرآورده های یارانه ای به کار گرفته مي شود؛ استفاده
از شناساگر و یا به عبارت بهتر اختالط ردیابهای شیمیایي با فرآورده های نفتي مي باشد .این محصوالت پس از اختالط کمي با حاملهای انرژی
در مبدا توزیع امکان شناسایي آسان به روشهای مختلف را دارند .در حال حاضر شرکت ملي پخش فرآورده های نفتي ایران نیاز خود به این
ردیابهای شیمیایي را از شرکتهای خارجي تامین مي نماید .لذا با هدف خودکفایي در تولید این محصول و نیزکاهش هزینه ها ،دستیابي به
دانش فني بومي تولید این محصوالت در دستور کار مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملي پاالیش و پخش قرار گرفته است.
 )3اهداف و انتظارات کارفرما:
.1

قیمت تمام شده تولید انبوه این محصول مقرون به صرفه بوده و حتي المقدور نسبت به مشابه خارجي ارزانتر باشد.

.2

پس از اختالط با انواع فرآورده های پاالیشي تولید رسوب نکند.

.3

روش شناسایي آن ساده و سریع باشد.

.4

دارای طول عمر طوالني (حداقل یک سال) باشد.

.5

میزان اختالط مورد نیاز آن به حدی کم باشد که پس از اختالط با سایر فرآورده ها نیز قابلیت تشخیص ردیاب در غلظتهای بسیار
کم نیز فراهم شود( .در مقیاس )PPM

.6

جداسازی آن از مخلوط بنزین ،نفت گاز ،نفت سفید و نفت کوره ،سخت و هزینه بر باشد.

.7

در آب نامحلول باشد به نحوی که در مجاورت و تماس با آب از فرآورده نفتي خارج و حذف نگردد.

.8

حتي االمکان بتواند با کامپوننت های اصلي بنزین آزئوتروپ تشکیل دهد به نحوی که جداسازی آن با تقطیر سخت باشد.

.9

نسبت به نور و گرما حساس نباشد.

 .10دارای فشار بخار کمي باشد به نحوی که سریع تبخیر نشود.
 .11اختالط آن با فرآورده نفتي موجب تغییر رنگ استاندارد محصول نشود.
 .12در تولید این محصول از موادی که با محیط زیست و یا سالمتي انسان سازگاری ندارند استفاده نشود( .همچون فلزات سنگین یا
مواد رادیواکتیو و )...
 .13صحه گذاری نتایج تست عملکرد در مقیاس آزمایشگاهي و سپس در مقیاس پایلوت باید به تایید کارفرما رسیده شود.
 .14بررسي تاثیر استفاده از محصول تولید شده از جنبه های  ، HSEخوردگي ،کیفیت و کمیت محصوالت انجام پذیرد.
 .15بررسي کامل اقتصادی تولید و مصرف محصول موضوع پژوهش انجام پذیرد.
 .16سطح آمادگي فناوری در پایان پروژه  TRL=5خواهد بود.
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 )4شرح محدودیت ها و تخصیص امکانات:
 .1حداکثر زمان اجرای پروژه با هدف نهایي ارائه فرموالسیون و روش ساخت ردیاب سوخت  1سال در نظر گرفته شده است.
 .2تیم اجرایي طرح بایستي رزومه کاری قابل قبولي در زمینه ساخت محصوالت مشابه در مقیاس آزمایشگاهي داشته باشد.
 .3به دلیل ضیق وقت جهت دستیابي به نتایج پروژه ،مجری طرح بایستي امکانات الزم و تجهیزات مورد نیاز جهت انجام تحقیقات را
داشته باشد؛ مگر آنکه تجهیزات درخواستي جهت سفارش خرید به راحتي در دسترس بوده و تاخیری در اجرای پروژه ننماید.
 .4در صورتیکه مجری طرح مایل به ساخت هر نوع محصول مشابه خارجي که اهداف و انتظارات کارفرما را تامین نماید داشته باشد،
بایستي پیش از مشابه سازی ،کارایي و نتایج عملکردی آنها توسط کارفرما صحه گذاری و مورد تایید قرار گیرد.
 .5مجری بایستي تعامل سازنده با ارکان دخیل در پروژه (همچون توسعه دهنده محصول ،مراکز علمي  -تحقیقاتي) که کارفرما معرفي
مي نماید داشته باشد و به منظور دستیابي هرچه سریعتر با اهداف پروژه از انعطاف پذیری باالیي برخوردار باشند.
 .6جهت ورود نفرات ،خودرو و تجهیزات به پاالیشگاه و مراکز پژوهشي از قبل مکاتبه صورت گرفته و مجوز الزم اخذ گردد.
 .7امکان در اختیار گذاشتن اطالعات مرتبط با موضوع پژوهش پس از انعقاد قرارداد به مجری وجود دارد و الزم است مجری این اطالعات
را محرمانه تلقي نموده و از انتشار آن به هر نحو جلوگیری بعمل آید.
)5الزامات قانوني:
 .1رعایت الزامات حفظ اطالعات شرکت و عدم انتشار هرگونه اطالعات شرکت بدون مجوز کتبي کارفرما
 .2رعایت الزامات امنیتي و حراستي شرکت
 .3رعایت الزامات قانوني در حوزه HSE
 .4رعایت سایر الزامات قانوني کشور
)6خروجيهای مد نظر کارفرما:
گزارش

❑نقشه

 لوح فشرده

❑سمینار

❑بازدید از طرح

❑کارگاههای آموزشي

❑طراحي پایه

❑طراحي مفهومي

❑طراحي نیمه تفصیلي

پتنت

بررسي اقتصادی

❑راهکارهای عملي

گزارش مدیریتي

پایلوت

❑شبیهسازی نرم افزاری

◼دستورالعمل

❑دیتاشیت

❑ کتابهای الکترونیکي

❑ مقاله

انتقال دانش فني

❑کد نرم افزاری و IT

❑تملک تجهیزات مورد استفاده در پروژه

❑تهیه مستندات آموزشي

❑طراحي تفصیلي

❑کاتالیست

 ارائه فرموالسیون محصول

❑خدمات اطالعرساني و انفورماتیک
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