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ارائه و توسعه فناوری های
نـــوین در صـــــنایــــــع

تــــوســـعه پـــــایــــدار
با صـــیانت از مـــــــنابـع

طراحی، توسعه و تولید سـامانه مایكرو CHP با اســـتفاده 

از موتور احتراق داخلی پایه گازسوز از نوع سیلندر پیستونی

شرح

تولید همزمان برق و گرما به فرایند تولید الكتریســـــیته و به همراه آن، انرژی حرارتی قابل استفاده برای ایجاد گرمایش، سرمایش و یا هر 

دوی آنها از یك منبع انرژی منفرد گفته میشود. نیاز به افزایش بازده حرارتی کلی، ایجاد کیفیت و قابلیت اطمینان بیشتر، سبب شده است 

که مولد برق-گرما در بســـــــیاری از واحدهای مســــــــكونی و صنعتی مورد استفاده قرار گیرد، لذا به کارگیری فناوری تولید همزمان 

(سرمایش، گرمایش و توان) در ساختمانهای مسكونی و تجاری کوچك، بسـته به شرایط جغرافیایی و محیطی، میتواند گزینه قابل توجهی 

برای بازار بالقوه این گونه سامانهها باشد. در این پروژه، محرك اصلی مد نظر، یك موتور احتراق داخلی از نوع سیلندر پیســــتونی با قابلیت 

کارکرد با سوخت گاز شهری (پایه گازسوز) است. موتور احتراق داخلی مورد استفاده در محصول مورد نظر، توسط شرکت تولیدکننده مرجع 

یا شرکت ارایه کننده پیشنهاد انتخاب خواهد شد و طراحی سامانه بازیافت حرارت نیز برای اساس همان موتور انتخابی صورت خواهد گرفت.

- طراحی، ساخت و تولید سامانه تولید همزمان برق و گرما (Micro-CHP) برای مصارف خانگی و تجاری.

- دستیابی به دانش فنی طراحی و تولید سامانه تولید همزمان برق و گرما

 Micro-CHP بومیسازی فناوری -

- کاهش مصرف سوخت و کاهش آالیندگی هوا و تولید گازهای گلخانهای.
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تولید و اســـــتفاده بهینه از 
ذخایر راهبردی نفت و گاز



EPAT نرم افزار

شرح

نرم افزار EPAT که ارتقاءیافته نرم افزار RPA است، قابلیت بررسـی عملكرد تجهیزات انرژی بر صـنعتی نظیر مولدهای بخار، توربین های

گاز و بخار، فن، پمپ، کمپرسور و مبدلهای حرارتی را به همراه برخی سیكلهای صنعتی مانند سیكل بخار و هوای فشــــــرده را دارا است. 

در این نرم افزار، از معتبرترین و جامعترین استانداردهای آزمون عملكرد استفاده شده است. بخش دیگری از نرم افزار، به بررسی سناریوهای 

بهبود راندمان و کاهش اتالفات می پردازد. کاربرد این نرم افزار در کلیه محاسبات مهندسی مربوط به ممیزی انرژی (باالنس جرم و حرارت) 

و همچنین برآورد عملكرد تجهیزات و سیكلهای یوتیلیتی است.

- محاسبات مهندسی مرتبط با ممیزی انرژی (باالنس جرم و حرارت) و برآورد عملكرد تجهیزات و سیكلهای یوتیلیتی

- باالنس سیكل بخار.

- تعیین راندمان و محاسبه اتالف انرژی در تجهیزات عمده مصرف کننده انرژی

- ارایه راهكار برای افزایش کارایی تجهیزات عمده انرژی

- افزایش توان نرم افزاری مورد نیاز در مدیریت و ممیزی انرژی.

دستاورد

کاربرد

ارائه و توسعه فناوری های
نـــوین در صـــــنایــــــع

تــــوســـعه پـــــایــــدار
با صـــیانت از مـــــــنابـع
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ذخایر راهبردی نفت و گاز
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دستیابی به دانــــش فــنی طراحی و ساخت پكیج 

موتورخانه (دیگ و مشعل) بر مبنای فناوری چگالشی

بخش عمدهای از مصـــرف سوخت ساختمان ها، مربوط به موتورخانه ساختمان (دیگ و مشــــعل) است. در حال حاضر، اتالف انرژی در 

موتورخانه ها به علت قدیمی بودن فناوری تجهیزات (دیگ و مشعل و غیره) و نیز راهبری نامناسب سیستم های فعلی، باالست. مطالعات و 

تالشهای صورت گرفته تاکنون، نشان داده است که برای بهینه سازی وکاهش مصـرف انرژی، کل سیسـتم موتورخانه می بایسـت به شكل 

یكپارچه مورد بررسی قرار گرفته و موتورخانه ها با استفاده از فناوریهای پیشـرفته، بهروز شوند. بهترین گزینه حاضر که امروزه مورد توجه 

بسیاری از سازندگان دیگ و مشعل در دنیا قرار گرفته است، سیستم پكیج موتورخانه (دیگ و مشعل) چگالشی است. در این طرح، با توجه 

به مزایای اقتصادی (بازدهی باالی انرژی) و آثار زیست محیطی سیستمهای چگالشی، دستیابی به این فناوری مورد نظر است.

- طراحی، ساخت و تولید پكیج موتورخانه (دیگ و مشعل) چگالشی تا ظرفیت 400 کیلووات با استفاده از توان مهندسی و تولیدی داخلی

- تدوین استاندارد سیستم موتورخانه چگالشی در کشور

- طراحی و ساخت بستر آزمون پكیج موتورخانه (دیگ و مشعل) تا ظرفیت 400 کیلووات.

- دستیابی به دانش فنی طراحی و تولید دیگ و مشعل بر مبنای فناوری چگالشی

- بومیسازی فناوری دیگ و مشعل بر اساس فناوری چگالشی برای موتورخانهها 

- استفاده از تجهیزات با راندمان باال برای تأمین انرژی در بخش مسكونی و تجاری با هدف مدیریت انرژی 

- کاهش مصرف سوخت موتورخانه های مسكونی (بهعنوان پرمصرفترین زیربخش از مصرف بخش ساختمان) و کاهش آالیندگی هوا 

و کاهش تولید گازهای گلخانهای.

شرح

کاربرد
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بررسی خوردگی شبـكه آب آتشنشانی و 

ارایه راهكار برای کنترل و کاهش خوردگی

شرح

خوردگی و رسوب گذاری در سیسـتم های آب آتشـنشـانی، یكی از چالش های مهم صنعت است که هر ساله، هزینه ها و خسـارات قابل 

توجهی اعم از خرابی سیستم ها و خطوط لوله، مسایل بازرسی و پیشگیری، کاهش و یا قطع تولید و غیره را به دنبال دارد. انتخاب صحیح 

ادوات و لوله ها از نظر جنس و اتصـال مناسب آنها، از مســایل مهم در مرحله طراحی و ساخت است. در طول راهبری فرایند نیز استفاده 

مناسب و کنترل شرایط و بازرسی های مدون، از عوامل بسـیار مؤثر در جلوگیری از بروز مشـكالت است. به طور مشـخص، در شبكه های 

آتشـــنشــــانی به علت تقریبا ساکن بودن و استفاده موردی و عدم اهمیت کافی به نوع آب، جنبه های فوق با دقت و جدیت مانند سایر 

بخش های تولیدی مد نظر قرار نمی گیرند و بعضا پس از گذشت مدتی از ایجاد تأسیسات، مشكالت به یكباره بروز میكند. در طرح مذکور

چهار نوع شبكه آب آتشـنشـانی با شرایط مختلف از نظر نوع شیمی آب مورد بررسی قرار گرفت. مطابق بررسی های انجام شده، مشــكل 

خوردگی شیمیایی و میكروبی در شبكه آتشنشانی به وضوح مشاهده شد. برای رفع این مشـكل، به بررسی انواع بازدارنده های خوردگی و 

همچنین زیست کش های گوناگون پرداخته و بهترین بازدارنده ها و زیست کش ها برای مصرف معرفی شد.

نتایج حاصله میتواند در کلیه صنایعی که دارای شبكه آب آتشنشانی و شرایط آب مشابه هستند، نظیر پاالیشگاه های 

نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، کارخانه های تولیدی، مجتمع های مسكونی و تجاری، مورد استفاده قرار گیرد.

ارائه راهكار مناسب برای کاهش قابل مالحظه و مطلوب خوردگی در شبكه آتشنشانی، ارایه فرموالسیون مناسب بازدارنده 

خوردگی ویژه شرایط شبكه آتشنشانی، افزایش طول عمر تجهیزات و جلوگیری از فرسایش زودرس سیستم و ارایه 

دانش فنی ناشی از پژوهش در جهت حفظ و نگهداری شبكه آب آتشنشانی.

دستاورد

کاربرد
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کاهش هزینه های نگهداری، تعمیرات و خارج از سرویس شدن شبكه

کاهش نشتی ها و هدر رفتن آب، افزایش طول عمر شبكه.

دستاوردهای اقتصادی
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بررسی هـــزینه هــای نــاشی از خوردگی در 

پاالیشگاههای گاز و ارایه راهكارهای کاهش هزینه

شرح

محاسبۀ هزینه های خوردگی بر اساس بررسی اسناد و مدارك مرتبط با خوردگی تجهیزات اصلی در یكی از پاالیشگاه های گاز کشور صورت 

گرفت. در این راستا، با مراجعه به کلیه واحدهایی که به صورت مســـــــتقیم و غیرمســـــــتقیم در امر مبارزه با پدیده مخرب خوردگی 

فعالیت میكنند و دریافت اسناد مربوطه، فعالیتهای مرتبط با خوردگی مشـــــــــخص شد. درصد ارتباط هزینه های شناسایی شده و نحوه 

سرشكن آنها بر تجهیزات اصلی و مد نظر پاالیشـگاه، با کمك و مشـورت متخصـصـان زحمتكش پاالیشــگاه تعیین شد. همچنین نرم افزار 

آنالیز هزینه های خوردگی با قابلیت تخمین و برآورد هزینه های مستقیم و غیرمستقیم خوردگی و آنالیز اقتصادی آنها، تدوین و تهیه شد.

با برآورد و تعیین هزینه های ناشی از پدیده مخرب خوردگی در پاالیشگاه های نفت و گاز و ارایه راهــــكارهای کاهــــــش هزینه و آنالیز 

اقتصادی آنها، مدیران با دقت و قدرت بیشتری میتوانند در خصوص مبارزه با این پدیده مخرب، تصمیم گیری و اقدام کنند. 

در این پروژه، هزینه های مستقیم کنترل خوردگی در بخش عملیات، تعمیرات و نگهداری پاالیشـــگاه گاز مورد نظر در یك بازه زمــــانی 

شش ساله (از 1385 تا 1390) مورد بررسی و برآورد قرار گرفت. عالوه بر این، هزینه های غیرمســتقیم خوردگی در بازه زمانی مذکور نیز 

که همگی به واسط توقف کار اجباری ناشی از بروز پدیده مخرب خوردگی بوده اسـت، محاسـبه و تخمین زده شـد. در نهایت نیز نرم افزار 

آنالیز هزینه های خوردگی با قابلیت تخمین و برآورد هزینه های مســـــــــتقیم و غیرمســــــــــتقیم خوردگی و آنالیز آنها، تهیه شد.

دستاورد

کاربرد
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به کارگیری نتایج حاصل از پروژه و پیاده سازی راهكارهای کاهش هزینه پیشنهادی

قادر اســت 10 تا 40 درصــد از هزینه های خوردگی در صـــنعت را کاهش دهد.

دستاورد اقتصادی
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سامان دهی وضعیت رنگ ها و سیستم های پوششی 

سطوح اتمســـفریك تأسیسات پاالیشگاه های گاز

شرح

متداول ترین و آسان ترین روش پیشـــگیری و حفاظت از خوردگی اتمســــفری، استفاده از پوشش های صنعتی است. طول عمر این نوع 

پوشش ها به طور متوسط 10 سال در نظر گرفته میشود، در حالی که میانگین عملكرد سیستم های پوششی در ایران حدود 2 سال ارزیابی 

شده است. وضعیت رنگ های صنعتی پاالیشـــگاه های متعدد گازی، گویای تخریب زودهنگام حتی در پاالیشــــگاه های جوان کشــــور 

است. بدیهی است در ایجاد این مشــكالت، عوامل متعددی دخالت داشتهاند که از میان آن ها می توان به عدم شناخت دقیق ویژگی های 

محیطی، بی توجهی به شـرایط عملیاتی واقعی و کیفیت نامناسـب رنگهای اســتفاده شــده و اجرای نامناســب اشــاره کرد. در این طرح

شناسـایی علل تخریب و اصـالح شـیوه های انتخاب و کنترل کیفیت رنگ ها، شـناسـایی شـاخص های پیمانكاری، رتبه بندی سـازندگان 

رنگ داخلی و شیوه های دیگر در حال انجام است. 

این طرح منجر به سامان دهی وضعیت رنگ ها و سیستم های پوششی سطوح اتمسفریك کلیه پاالیشگاه های گاز خواهد شد.

- تعیین وضعیت سیستمهای پوششی سطوح اتمسفریك بحرانی ترین train پاالیشگاه های پارسیان، ایالم و تأسیسات 

   مشترك فاز 4 و 5 پارس جنوبی (و احتماال سرخون و قشم) و بررسی عوامل مؤثر در تخریب آن ها 

- بررسی علل تخریب زود هنگام رنگ ها در محل اتصاالت و ارایه راه کارهای مناسب 

- رده بندی شرایط محیطی پاالیشگاه بر اساس استاندارد ایزو12944

- بررسی امكان پذیری روش های نوین آماده سازی سطوح برای تأسیسات مختلف پاالیشگاه ها 

- انتخاب رنگ ها و سیستم های پوششی مناسب با حداقل عمر مفید 10 سال بر اساس جدیدترین استاندارد های بین المللی 

- بهبود وضعیت اجرای عملیات آماده سازی و رنگ آمیزی با توجه به شرایط اختصاصی و عملیاتی پاالیشگاه ها 

- افزایش عملكرد حفاظتی رنگ ها و کاهش میزان خوردگی تأسیسات 

- تدوین دستورالعمل های مربوط به اجرای عملیات آماده سازی، رنگ آمیزی، آزمایش ها، بازرسی، تعمیر و نگهداری 

- تعیین میزان عوامل آالینده محیطی پاالیشگاه های مورد نظر 

- تعیین میزان خوردگی ساالنه در شرایط محیطی پاالیشگاه های مورد نظر 

- جمع آوری اطالعات و تهیه بانك اطالعاتی 

- تدوین شاخص های تعیین صالحیت پیمانكاران عملیات آماده سازی و رنگ آمیزی 

- تدوین شاخص های تولیدکنندگان رنگ واجد شرایط 

- ارزیابی کیفی رنگ ها، ساینده ها و سایر مواد شیمیایی مرتبط با موضوع طرح. 

دستاورد

کاربرد

ارائه و توسعه فناوری های
نـــوین در صـــــنایــــــع

تــــوســـعه پـــــایــــدار
با صـــیانت از مـــــــنابـع

تولید و اســـــتفاده بهینه از 
ذخایر راهبردی نفت و گاز
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گزیده دستاوردهای فناورانه  پژوهشگاه
صنعت

پژوهشگاه صنعت نفت



دستاوردهای اقتصادی

چنانچه زمینه های افزایش طول عمر و عملكرد رنگ های صنعتی فراهم شود، اهداف ذیل قابل دست یابی است:

- ممانعت از هدر رفتن مبالغ هنگفت هزینه های رنگ آمیزی 

- جلوگیری از ایجاد زمینه های خوردگی

- ممانعت از تكرار عملیات آماده سازی سطوح و رنگ آمیزی 

- عدم توقف و تعطیلی در کار صنعت

- جلوگیری از کاهش تولید 

- کاهش میزان آلودگی محیط. 

سامان دهی وضعیت رنگ ها و سیستم های پوششی 

سطوح اتمســـفریك تأسیسات پاالیشگاه های گاز

ارائه و توسعه فناوری های
نـــوین در صـــــنایــــــع

تــــوســـعه پـــــایــــدار
با صـــیانت از مـــــــنابـع

تولید و اســـــتفاده بهینه از 
ذخایر راهبردی نفت و گاز

گزیده دستاوردهای فناورانه  پژوهشگاه
صنعت

پژوهشگاه صنعت نفت



پایش و پیشگیری از خــــوردگی میكروبی 

خطوط انتقال و شبكه های توزیع گاز طبیعی 

شرح

عوامل متعددی موجب بروز خوردگی فلزات و غیرفلزات میشوند که یكی از مهمترین آنها، میكروبها هستند. خوردگی ناشی از 
مینامند. در این پروژه، به منظور پایش و پیشگیری از خوردگی   حضور و یا فعالیتهای میكروبی را در اصطالح، خوردگی میكروبی

میكروبی، پس از مطالعات مربوط به حوادث شكستگیهای خطوط لوله و بررسیهای اولیه توپوگرافی خاك مناطق مختلف استان 

خوزستان، بیش از 50  نمونه خاك از نقاط مختلف تهیه و آزمایش های فیزیكی، شیمیایی و میكروبی روی آنها انجام شد. 

تشخیص، پایش و پیشگیری از خوردگی میكروبی خطوط انتقال و شبكه های توزیع گاز طبیعی 

- تعیین میكروب های مؤثر بر خوردگی در نقاط مختلف و مناطق عملیاتی

- تعیین پتانسیل حفاظت کاتدی مناسب برای کاهش خوردگی خطوط لوله مدفون 

- تعیین پوشش مناسب مقاوم به خوردگی میكروبی خطوط لوله 

- تهیه دستورالعمل اجرایی تشخیص، پایش و کنترل خوردگی میكروبی خطوط لوله گاز مدفون بهمنظور راهنمائی کارکنان بخشهای طراحی

بهره برداری و بازرسی فنی.

دستاورد

کاربرد

ارائه و توسعه فناوری های
نـــوین در صـــــنایــــــع

تــــوســـعه پـــــایــــدار
با صـــیانت از مـــــــنابـع

تولید و اســـــتفاده بهینه از 
ذخایر راهبردی نفت و گاز

گزیده دستاوردهای فناورانه  پژوهشگاه
صنعت

پژوهشگاه صنعت نفت



 پژوهشگاه

تهیه اطلس آالینده های زیـــست مــــحیطی 

خلیج فارس - مطالعه موردی (ماهشهر و عسلویه)

شرح

یكی از معضــــالت بزرگ مناطق ویژه اقتصــــادی و صنعتی، عدم نظارت دقیق و کنترل موثر انتشــــار آالینده های زیســــت محیطی 

(آب، خاك و هوا) در مجتمع های مستقر در آن مناطق است، به نحوی که امروزه شاهد بر هم خوردن تعادل زیسـت محیطی و اکوسیسـتم 

چنین مناطقی هسـتیم. با توجه به تعدد واحدهای عملیاتی مســتقر و اهمیت استراتژیك حفاظت محیط زیســت، نظارت کامل بر عملكرد 

این واحدها بدون ایجاد زیرساختهای الزم، میسر نبوده و میبایست به دنبال روشهایی باشیم تا ضمن اعمال دقت کافی، امكان پایش مستمر 

در این زمینه فراهم شود. ایجاد سامانه یكپارچه و جامع برای محاسبه، ثبت و مقایســــــــــه داده ها با استانداردهای موجود، نمونه های 

از زیرساختهای مذکور است. 

- ارزیابی روند آلودگیهای ایجادشده در مناطق ماهشهر و عسلویه

- حرکت به سمت حفاظت محیط زیست و اکوسیستم مربوطه

- تدوین راهكارهای کنترلی برای جلوگیری از انتشار آالینده ها

- ارایه روشهای مناسب برای پاکسازی آالینده های موجود در منطقه

- استفاده بهینه از منابع و امكانات و جلوگیری از دوبارهکاریها و اتالف وقت و هزینه

- ایجاد سیستمهای کنترل مستندات و کنترل سوابق با هدف همگونسازی سیستمهای مدیریتی

- اطالع رسانی درست به مدیریت سازمان مناطق ویژه در خصوص واحدهای دارای آالیندگی بارز برای 

  اتخاذ تصمیمهای مناسب و جایگزینی فنآوریهای جدید با رویكرد کاهش بار آلودگی

- ارزیابی آالینده ها در انواع الیه های GIS قابل استفاده در مدلسازی پراکنش و همچنین در بانك اطالعاتی کلی 

.CDM مدیریت آالینده ها، تصمیمگیری برای کاهش و شناسایی پتانسیلهای پروژه های -

- ارتقاء نظارت محیط زیست بر عملكرد واحدهای تولیدی-صنعتی

- افزایش کارایی و اثربخشی برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت مدیریتی محیط زیست

- تشخیص زمان ها و موقعیت های بحرانی و هشدار اقدامات پیشگیرانه

- تعیین روند تغییرات غلظت آالینده ها به طور مستمر و در دوره های زمانی مشخص

-اتوماسیون جمع آوری اطالعات برای سهولت جمع آوری و دستیابی به اطالعات.

دستاورد

کاربرد

ارائه و توسعه فناوری های
نـــوین در صـــــنایــــــع

تــــوســـعه پـــــایــــدار
با صـــیانت از مـــــــنابـع

تولید و اســـــتفاده بهینه از 
ذخایر راهبردی نفت و گاز

گزیده دستاوردهای فناورانه  پژوهشگاه
صنعت

پژوهشگاه صنعت نفت



ارایه برنامه جامع و دستورالعمل ملی کنترل آلودگی 

میكروبی در ســامانه های ســوخت هوایی کشور 

شرح

نفت و مشــتقات آن، محیط مناسبی برای رشد میكروارگانیســم ها است. حضــور و فعالیت این موجودات در سامانه های تولید، پخش و 

ذخیره سازی این فرآورده ها، به ویژه سوخت های هوایی، از جمله دغدغه های اصـلی کارشـناسـان و مدیران مرتبط با این صـنایع بوده و 

الزامات سختگیرانه منطقه ای و بین المللی بر ارایه و تحویل سوخت پاك در کشورهای عضو اتحادیه سازمان هوانوردی جهانی تاکید دارند. 

در کشـور ما، پژوهشـگاه صنعت نفت، بیش از دو دهه در رابطه با پایش، ارایه دستورالعمل ها و انجام عملیاتی پاکسـازی مخازن و خطوط 

انتقال این فرآورده در تمامی پاالیشـگاه ها، انبارهای ذخیره سازی و خطوط انتقال حضــور شاخص داشته و آماده اجرای طرح جامع ملی 

مدیریت کنترل آلودگی میكروبی سامانه های سوخت هوایی کشور است.

مدیریت میكروبی سامانه های سوخت کشور شامل پاالیشگاه ها، فرودگاه ها، انبارهای پخش و واحدهای سوخت رسانی 

- تهیه شناسنامه و اطلس آلودگی میكروبی در سامانه های ذخیره سازی و انتقال سوخت در کشور 

- تدوین استاندارد ملی و دستورالعمل اجرایی کنترل آلودگی و پاکسازی سامانه های سوخت. 

دستاورد

کاربرد

ارائه و توسعه فناوری های
نـــوین در صـــــنایــــــع

تــــوســـعه پـــــایــــدار
با صـــیانت از مـــــــنابـع

تولید و اســـــتفاده بهینه از 
ذخایر راهبردی نفت و گاز

گزیده دستاوردهای فناورانه  پژوهشگاه
صنعت

پژوهشگاه صنعت نفت



میكــروبــی  مدیــریت  عملیاتــی  راهكارهای  ارایه 

سامانه های تزریق آب مناطق عملیاتی شرکت ملی نفت 

شرح

کیفیت آب تزریقی با توجه به منبع آن (آب دریا، آب شـیرین، آب چاه تولیدی و غیره) متفاوت اسـت، ولی همگی آنها به میزان کم یا زیاد

حاوی میكروارگانیسم، به خصوص باکتری ها هستند. رشد و فعالیت میكروارگانیسم ها در سامانه های تزریق، عالوه بر ایجاد مشـكل در این 

سامانه ها، به دلیل برهم زدن تجانس کیفیت آب تزریقی با آب سازند، سبب ایجاد مشكالت متعدد از جمله تشدید گرفتگی خوردگی و بروز 

مشــــــــكالت در تاسیســـــــــات و چاه های بهره برداری مناطق عملیات شرکت نفت فالت قاره میشـــــــــود. هدف از اجرای این 

پروژه، انتخاب مناســبترین روش به منظور مدیریت کیفیت میكروبی آبهای تزریقی به میادین نفتی شــرکت نفت فالت قاره بوده که عالوه 

بر بررسی کیفیت آب تزریقی، پایش خوردگی، مطالعات پایلوتی-آزمایشــگاهی زیســتکشها و سایر افزودنیهای منتخب به آب در شرایط 

عملیاتی و سازگاری با آب سازند در شرایط آزمایشـگاهی و نیز دما و فشـار مخزن، مواردی همچون راه اندازی آزمایشــگاه و آموزش نیروی 

انسانی به منظور پایش میكروبی منظم سامانه را شامل میشود.

ارائه راه کارهای عملیاتی برای کاهش مشكالت ناشی از فعالیت میكروارگانیسم ها 

- کاهش معضالت مربوط به خوردگی و گرفتگی زیستی سامانه های تزریق آب شرکت نفت فالت قاره

- بهینه سازی مصرف مواد

- آموزش به کارکنان و تهیه دستورالعمل های مرتبط مورد نیاز بهره برداران در این مناطق.

دستاورد

کاربرد

ارائه و توسعه فناوری های
نـــوین در صـــــنایــــــع

تــــوســـعه پـــــایــــدار
با صـــیانت از مـــــــنابـع

تولید و اســـــتفاده بهینه از 
ذخایر راهبردی نفت و گاز

گزیده دستاوردهای فناورانه  پژوهشگاه
صنعت
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 پژوهشگاه

توسعه دانش فنی ساخت سامانه های 

پیشــرفته تصــفیه آب و فـاضالب

شرح

شرایط اقلیمی کشــور و محدود بودن آب در دسترس، افزایش جمعیت و رشد سریع صنایع، به ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، باعث 

افزایش قابل توجه نیاز آبی کشور شده است. به منظور مقابله با این مشكالت، توسعه دانش فنی ساخت سامانه های پیشرفته تصفیه آب و 

فاضالب به منظور بازیابی و استفاده مجدد از آنها در صنایع و کشاورزی امری اجتناب ناپذیر است. 

کاربرد سامانه های تصفیه پیشرفته آب و فاضالب برای رسیدن به استانداردهایی فراتر از استانداردهای موجود سازمان حفاظت محیط زیست

 ایران، دارای این مزیت است که پساب تصفیه شدهای با کیفیت بسیار مطلوب تر به دست خواهد داد که هزینه سامانه های تكمیلی تصفیه 

برای بازیابی و استفاده مجدد را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد و طبعیتا محیط زیست بهتری خواهیم داشت. 

سامانه پیشرفته تصفیه فاضالب های بهداشتی و صنعتی پژوهشگاه صنعت نفت و سامانه تصفیه فاضالب بهداشتی اداره مرکزی نفت به روش

 MBR، الگوهای موفقی از سامانه های تصـــفیه آینده کشــــور را معرفی میكند. سامانه تصــــفیه غیرهوازی سپتیك پیشــــرفته برای 

مناطق محروم و پكیج های تصفیه قابل حمل رفسنجان و اصفهان برای تلمبه خانه های خطوط لوله و مخابرات نفت که به صورت گسـترده 

و متفرق در کشـور قرار دارند، مناسب است. سامانه تصــفیه قابل حمل آب چشــمه آلوده به مواد نفتی روستای سراب رجب در لرستان به 

منظور استفاده مجدد از پسـاب تصـفیه شده در کشـاورزی منطقه بسـیار مؤثر بوده و برای حل مشـكل لجن های نفتی و بیولوژیكی حاصل 

از عمل تصـــفیه، پروژه طراحی و ساخت هاضم هوازی پتروشیمی اراك، نمونه های اجرایی موفقی بوده اند. سامانه تصـــفیه فاضالب آلوده 

به مواد نفتی شـرکت پاالیش گاز شـهید هاشـمی نژاد که هم اکنون آخرین مراحل اجرایی خود را طی می کند، برای جداسـازی مواد نفتی 

فاضالب آن پاالیشــــگاه انجام شده است. پروژه مطالعاتی استفاده از سامانه های MBR (بیورآکتورغشـــــایی) و RO (اسمز معكوس) با 

استفاده از پایلوت برای افزایش ظرفیت سامانه موجود تصـــــفیه فاضالب پتروشیمی مبین در عســـــلویه به منظور به دست آوردن آب با 

کیفیت بسیار باال و استفاده مجدد از آن در فرایند، نمونه موفق دیگری از افزایش ظرفیت سامانه های موجود در صنایع است. 

دستاورد

کاربرد

ارائه و توسعه فناوری های
نـــوین در صـــــنایــــــع

تــــوســـعه پـــــایــــدار
با صـــیانت از مـــــــنابـع

تولید و اســـــتفاده بهینه از 
ذخایر راهبردی نفت و گاز

گزیده دستاوردهای فناورانه  پژوهشگاه
صنعت

پژوهشگاه صنعت نفت



تولید زیستی زانتان در مقیاس پایلوت آزمایشگاهی و 

بررسی مشــخصات آن برای کاربرد در سیال حفاری

شرح

 Xanthomonas campestris صمغ زانتان، یك بیوپلیمر پلیساکاریدی طبیعی است که به روش میكروبی از کشت باکتری

تولید میشود. طبق گزارش وزارت بازرگانی، در سال 1385، میزان واردات این صمغ به ایران 70 تن بوده است. زانتان به سبب 

ویژگی های خاص مانند ویسكوزیته باال و خصوصیات رئولوژیك ویژه، دارای کاربردهای فراوان در صنایع مختلف است.

بیوپلیمر زانتان به دلیل دارا بودن رفتار رئولوژیك منحصـــــر به فرد، کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی، دارویی 

و صنعت نفت دارد. در صنعت نفت، از صمغ زانتان به میزان فراوانی در فرموالسیون سیال حفاری استفاده میشود. از زانتان به عنوان عامل 

افزایش ویســـــــكوزیته و استحكام ژلهای در سیالهای حفاری استفاده میشود، به گونه ای که خواص بســــــــیار خوب آن در معلق 

نگه داشتن قطعات و ذرات جامد، با پلیمرهای دیگر در غلظت یكسان قابل مقایسه نیست.

X. campestris تولید زانتان در مقیاس فرمانتور شش لیتری توسط باکتری -

- بهینهسازی تولید بیوپلیمر با سوبستراهای صنعتی مختلف

- بررسی خواص زانتان تولیدی در فرموالسیون سیال حفاری.

دستاورد

کاربرد

ارائه و توسعه فناوری های
نـــوین در صـــــنایــــــع

تــــوســـعه پـــــایــــدار
با صـــیانت از مـــــــنابـع

تولید و اســـــتفاده بهینه از 
ذخایر راهبردی نفت و گاز

گزیده دستاوردهای فناورانه  پژوهشگاه
صنعت

پژوهشگاه صنعت نفت



جزیره سبز صنعتی سیری

شرح

بنا بر تصــمیم شرکت نفت فالت قاره و تصـــویب شورای معاونان وزارت نفت، مقرر شد تا طرح جزیره سبز با هدف توسعه پایدار، افزایش 

بهره وری اقتصادی و صیانت از اکوسیستم منحصـربه فرد خلیج فارس و به عنوان الگوی توسعه سایر مناطق صنعت نفت، در منطقه سیری 

به اجرا درآید. پژوهشگاه صنعت نفت نیز به عنوان نهاد مسول تجمیع دانش در وزارت نفت، به عنوان مجری طرح انتخاب شد. در اولین گام 

به منظور برنامه ریزی صحیح، نســــبت به تهیه نقشـــــه راه برای این کالن طرح اقدام شد. با توجه به حوزه های مدیریتی مورد بررسی 

قطب های پژوهشی در داخل و خارج از پژوهشگاه، دانشگاه ها، موسسات علمی و پژوهشی و شرکت های مشـاوره و خدمات مهندسی برای 

بهره برداری های آتی شناسایی شـدند. در قدم بعدی، با همكاری کارفرمای طرح (شـرکت نفت فالت قاره)، سـه پروژه به عنوان پروژه های 

اضطراری تعریف و عملیات اجرایی آنها آغاز شد. این پروژه ها شامل بازیافت لجنهای انباشته شده در جزیره سـیری، طراحی و تهیه اسـناد 

مناقصـه و شرح پیمان ساخت کارخانه کمپوست و پاکسـازی زیســتی خاکهای آلوده به ترکیبات نفتی است. به طور کلی، اهداف این طرح 

شامل ارایه برنامهای یكپارچه برای نیل به توسـعه پایدار در جزیره سـیری از طریق بهره برداری بهینه از منابع اسـت که منجر به نتایج زیر 

خواهد شد.

نتیجه این طرح، ارایه برنامهای یكپارچه برای نیل به توسعه پایدار در جزیره سیری از طریق بهره برداری بهینه از منابع است که در نهایت

افزایش بهره وری اقتصادی، کاهش تولید پسماند و هدررفت انرژی، صیانت و احیای اکوسیستم و نیز نشاط و رضایت خاطر کارکنان را در پی 

خواهد داشت. 

با اجرای این طرح، تعاملی سازنده و همه جانبه میان انسان، صنعت و محیط زیست در منطقه صنعتی سیری برقرار خواهد شد و 

دستاوردهای حاصل در این جزیره، به عنوان الگویی برای توسعه سایر مناطق صنعتی در کشور و منطقه، قابل استفاده خواهد بود. 

دستاوردهای این طرح شامل موارد زیر است:

- افزایش بهرهوری اقتصادی

- کاهش تولید پسماند و هدررفت انرژی

- صیانت و احیای اکوسیستم منطقه

- نشاط و رضایت خاطر کارکنان.

دستاورد

ارائه و توسعه فناوری های
نـــوین در صـــــنایــــــع

تــــوســـعه پـــــایــــدار
با صـــیانت از مـــــــنابـع

تولید و اســـــتفاده بهینه از 
ذخایر راهبردی نفت و گاز

گزیده دستاوردهای فناورانه  پژوهشگاه
صنعت

پژوهشگاه صنعت نفت



توسعه و اجرای میدانی فناوری پاکسازی 

زیسـتی خاکهای آلوده به ترکیبات نفتی

شرح

پژوهشگاه صنعت نفت با برنامه ریزی جامع و طی مراحل آزمایشـگاهی و پایلوتی توانسـته است با کسـب دانش فنی الزم، فرایند پاکسـازی

 زیستی را به صورت میدانی در دو منطقه کشور برای رفع معضالت صنعت نفت اجرایی کند. در این فرایند، از توانمندی میكروارگانیسمهایی 

استفاده میشود که قادرند ترکیبات نفتی را تجزیه و آنها را به دیاکسـیدکربن و ماده زیسـتی تبدیل کنند. این فرایند عمال خاك را بازیافت 

میکند و به طبیعت باز میگرداند.

- پاکسازی سایتهای آلوده به ترکیبات نفتی و امكان کاربری مجدد اراضی 

و یا تبدیل آنها به فضای سبز در مناطق عملیاتی صنعت نفت

- طراحی و اجرای موفق فرایند پاکسازی میكروبی با فناوری Landfarm در جزیره سیری 

برای پاکسازی 2000 تن خاك آلوده به لجن نفتی

- طراحی و اجرای موفق فرایند پاکسازی میكروبی با فناوری Biopile در منطقه خانگیران 

برای پاکسازی 10 هزار تن خاك آلوده در استخر هرزاب حفاری

- تكمیل فرایند پاکسازی با کاشت گیاه و تبدیل سایتهای آلوده در جزیره سیری و خانگیران به فضای سبز 

- بومی سازی فرایند پاکسازی زیستی بر اساس شرایط اقلیمی کشور و شناسایی و ثبت جهانی 

بیش از 25 باکتری بومی تجزیه کننده نفت.

دستاورد

کاربرد

ارائه و توسعه فناوری های
نـــوین در صـــــنایــــــع

تــــوســـعه پـــــایــــدار
با صـــیانت از مـــــــنابـع

تولید و اســـــتفاده بهینه از 
ذخایر راهبردی نفت و گاز

گزیده دستاوردهای فناورانه  پژوهشگاه
صنعت

پژوهشگاه صنعت نفت

توجیه اقتصادی

- روشهای زیستی رفع آلودگی نفتی، از نظر زیست محیطی و اقتصادی، بر روشهای فیزیكی و شیمیایی در دنیا ارجح هستند

- با توجه به تامین تمامی اقالم مصرفی، تجهیزات و زیرساختهای فناوری در کشور، هزینه فرایند، نسبت به هزینه 

اعالم شده توسط شرکت های خارجی، بسیار پایینتر است. 

- تكنولوژی بومی توسعه یافته در پژوهشگاه صنعت نفت، قابل رقابت با تكنولوژیهای شرکتهای بین المللی و

 قابل ارایه در منطقه خاور میانه است. 



مطالعه آزمایشگاهی و شبیه سازی تزریق سیاالت هیدروکربوری، غیرهیدروکربوری 

و آب جهت افزایش ضـریب برداشـت و ارائه پایلوت مناســب در میدان یادآوران

متقاضی : شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)

شرح

هدف از این طرح، انجام مطالعات آزمایشگاهی و شبیه سازی شده بمنظور بررسی فرایند تزریق گازهای هیدروکربوری کاندیدی (اعم از 

گازهای همراه  نفت  و گاز پارس جنوبی) گازهای غیرهیدروکربوری (اعم از گاز دیاکسیدکربن و گاز نیتروژن) و تزریق آب (اعم از آبدریا و 

آبرودخانه) به الیه ی اصلی تولیدی (Main Reservoir) در میدان نفتی پیشنهادی و مقایسه میزان بازیافت نهایی نفت می باشد.

پس از انجام این مطالعه اهداف زیر قابل دستیابی خواهد بود:

1) تعیین نوع گاز تزریقی با بدست آوردن اثرات فیمابین نفت و گاز تزریقی

2) تعیین پارامترهای ترمودینامیكی جهت بیشترین ضریب بهره دهی در هر دو حالت امتزاجی و غیرامتزاجی

3) مطالعۀ اثرات تزریق گاز و یا آب بر سنگ مخزن بجهت تعیین بیشترین ضریب بهره دهی در هر دو حالت امتزاجی و غیرامتزاجی

4) مطالعه میدانی سناریوهای نهایی مورد تایید در مقیاس پایلوت

-  استفاده از نتایج این تحقیق جهت افزایش بهره وری از میادین کاندیدا و میادین مشابه

-  ارائه نتایج با ارزش و منحصر به فرد در خصوص مقوله تزریق گاز، آب و یا تزریق همزمان آندو به مخازن نفتی

کاربرد

اهداف

ضرورت دارد برای میدان پیشـــــــــنهادی که میتواند یك میدان جدید و در آغاز عملیات بهره برداری باشد از همان ابتدای فرایند تولید 

ســــناریوهای مختلف ازدیاد برداشــــت اعم از تزریق گازهای مختلف هیدروکربوری و غیرهیدروکربوری و نیز آبهای مختلف مورد ارزیابی 

آزمایشگاهی و شبیه سازی و سپس در مقیاس پایلوت تحت تست میدانی قرارگیرد تا بتوان ضمن کاهش ریسك به مقدار بیشینۀ تولید نفت

از میدان دست یافت. در فاز ابتدایی طرح عملكرد آزمایشـــگاهی تزریق انواع مختلف گازهای امتزاجی و غیرامتزاجی و تزریق آب در میدان 

نفتی پیشنهادی مورد ارزیابی آزمایشگاهی قرار خواهدگرفت. در ادامه نتایج آزمایشگاهی فاز و یا فازهای قبلی در مدل اولیۀ دینامیك مخزن

پیشــنهادی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. سپس در فاز بعد به ارزیابی اقتصــادی سناریوهای مختلف تزریق خواهیم پرداخت و در انتها 

سعی خواهد شد تا نتایج استحصالی و نهایی شده ی فازهای قبلی در مقیاس پایلوت مورد ارزیابی تسـت میدانی قرارگیرند تا میزان برداشت 

نهایی نفت مشخص گردد.

ارائه و توسعه فناوری های
نـــوین در صـــــنایــــــع

تــــوســـعه پـــــایــــدار
با صـــیانت از مـــــــنابـع

تولید و اســـــتفاده بهینه از 
ذخایر راهبردی نفت و گاز

گزیده دستاوردهای فناورانه  پژوهشگاه
صنعت

پژوهشگاه صنعت نفت



ارائه مواد شیمیایی مناسب جهت بهبود شیمیایی آبهای تزریقی از نظر 

کارایی، سازگاری و میزان نفوذ ماتریســی در سازند میدان یادآوران

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)

شرح

تزریق آب به مخازن هیدروکربوری به منظور حفظ فشـار مخزن و یا بازگردانی پســابهای حاصل از زایدات نمك زدایی به بخش آبده مخزن 

انجام می پذیرد. به صـورت ایده آل آب تزریقی به مخزن باید فاقد هرگونه ذرات معلق ، فیلم نفت و سـازگار با آب مخزن باشــد ، تا مانع از 

تشكیل رسوب در سنگ مخزن ،کاهش نفوذپذیری و تزریق پذیری سنگ مخزن گردد . بنابراین اهداف پروژه مذکور مطالعه عواملی است که 

باعث کاهش نفوپذیری و تزریق سنگ مخزن می شود و نیز بهینه نمودن شرایط تزریق می باشد به گونه ای که آب تزریقی بتواند با سهولت 

در سنگ نفوذ کرده و بواسطه آن حجم تزریق افزایش یابد.

‐ درك علت اصلی تشكیل رسوب جهت انتخاب بهترین و مناسب ترین گزینه برای جلوگیری از تشكیل رسوب 

‐ انجام آنالیز نمونه آبها و مطالعات آزمایشگاهی جهت شناخت ترکیبی سیاالت مخزن

‐  شناخت نوع و میزان ذرات موجود در آب که حرکت آنها موجب مسدود شدن خلل و فرج و به تبع آن کاهش 

تراوایی و تزریق پذیری می گردد

‐  شناخت یونهای مزاحم ، تعیین احتمال رسوب گذاری و همچنین نحوه جلوگیری و کاهش میزان رسوب و امكان 

تزریق آب با دبی باال و در نتیجه 

نگهداری فشار مخزن جهت افزایش بازیافت نهایی نفت 

‐ تعیین امالح و ذرات معلق در آبهای تزریقی سروك، فهلیان و آب کارون  به همراه توزیع ذرات در نمونه آبها جهت تزریق

‐ مطالعه آزمایشگاهی خوردگی و عملكرد خوردگی در نمونه آبهای تزریقی و آب سازند با رویکرد ارائه ضدخوردگی و کاهش محصوالت 

خوردگی در آب تزریقی

‐ مطالعه میكروبی و جداسازی و کشت باکتریها در نمونه آبهای تزریقی و آب سازند جهت انتخاب مناسب بایوساید 

‐ تعیین مقدار مواد معلق نفتی در آبهای تزریقی و تاثیر آن بر روی کاهش تزریق پذیری

‐ مطالعه آزمایشگاهی سازگاری آبهای تزریقی و آبهای تولیدی در شرایط سطحی و شرایط مخزن جهت ارائه نسبت بهینه اختالط آبها

‐ اثر تغییرات شرایط ترمودینامیكی در تشكیل رسوبات در آب تزریقی

‐ اندازه گیری درصد  سازگاری آب تزریقی با آب سازند در شرایط مخزن و شرایط سطحی

‐ اندازه گیری میزان آسیب سازند بدلیل تورم رس (Swelling) و تخمین کاهش نفوذپذیری سنگ مخزن

‐ بررسی آزمایشگاهی پتانسیل اثر ذرات معلق در آب تزریقی در کاهش نفوذپذیری سازند در فرآیند تزریق به مغزه

اهداف و دستاوردها

ضرورت اجرای تحقیق

ارائه و توسعه فناوری های
نـــوین در صـــــنایــــــع

تــــوســـعه پـــــایــــدار
با صـــیانت از مـــــــنابـع

تولید و اســـــتفاده بهینه از 
ذخایر راهبردی نفت و گاز

گزیده دستاوردهای فناورانه  پژوهشگاه
صنعت

پژوهشگاه صنعت نفت



اکتشـــاف منابع غیر متعارف هیدروکربنی

(هیدراتهای گازی دریای عمان- شیل گازی)

کارفرما : مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

اهداف و ضرورت

-شناسایی هیدراتهای گازی به عنوان منابع انرژی

-افزایش ذخایر استراتژیك منابع تامین انرژی

-دستیابی به روشهای نوین اکتشافی

-تخمین و برآورد اولیه حجم منابع موجود شیل گازی در ناحیه لرستان از حوضه زاگرس

-ارزیابی ریسك اکتشافی منابع احتمالی با استفاده از معیارهای زمین شناسی و ژئوشیمیایی و معرفی مناطق مناسب جهت حفاری اکتشافی 

1. نگهداشت و احیانا ارتقای جایگاه ایران در بین کشورهای بزرگ دارنده ذخایر گازی خواهد شد.

2. از آنجا که این منابع احتمالی عمدتا" در نقاط دور افتاده و محروم واقع شدهاند اکتشاف و استخراج آنها میتواند باعث شكوفایی اقتصادی 

این منطقه شده و فرصتهای شغلی زیادی ایجاد کند 

3. منابع شیل گازی غرب زاگرس، فاصله بسیار کمتری به مراکز مصرف دارند. فاصله این منابع تا تهران کمتر از نصف فاصله مخزن پارس 

جنوبی تا تهران میباشد.

4. این منابع در مناطق سردسیر واقع شدهاند و گاز تولیدی میتواند بسیاری از مشكالت کمبود گاز در فصول سرد را مرتفع نماید.

5. با بهرهبرداری از این منابع تراز تولید-مصرف گاز در کشور بهبود یافته و میتواند مثبت شود.

6. با توجه به آلودهسازی کمتر سوختهای گازی نسبت به سوختهای مایع و ذغال سنگ، استفاده از این منابع در آینده مورد توجه بیشتر 

کشورها خواهد بود که بطور غیر مستقیم باعث مزیت اقتصادی آنها نیز خواهد شد. 

7. بهرهبرداری از منابع شیل گازی مستلزم استفاده از تكنولوژهای نو در حفاری افقی و شكست هیدرولیك و همچنین مواد شیمیایی و 

پلیمرهای مورد استفاده در این عملیات میباشد. با عملیاتی شدن بهرهبرداری از این منابع این فناوریهای وارد کشور شده و پس از 

بومیسازی قابلیت استفاده در سایر منابع از جمله مخازن نفتی را خواهند داشت. 

- دستیابی به دانش فنی طراحی و تولید دیگ و مشعل بر مبنای فناوری چگالشی

- بومیسازی فناوری دیگ و مشعل بر اساس فناوری چگالشی برای موتورخانهها 

- استفاده از تجهیزات با راندمان باال برای تأمین انرژی در بخش مسكونی و تجاری با هدف مدیریت انرژی 

- کاهش مصرف سوخت موتورخانههای مسكونی (بهعنوان پرمصرفترین زیربخش از مصرف بخش ساختمان) و کاهش آالیندگی هوا 

و کاهش تولید گازهای گلخانهای.

دستاورد

اثر بخشی و دستاورد

ارائه و توسعه فناوری های
نـــوین در صـــــنایــــــع

تــــوســـعه پـــــایــــدار
با صـــیانت از مـــــــنابـع

تولید و اســـــتفاده بهینه از 
ذخایر راهبردی نفت و گاز

گزیده دستاوردهای فناورانه  پژوهشگاه
صنعت

پژوهشگاه صنعت نفت



شرح

در این طرح منابع احتمالی شیل گازی در سازندهای شیلی سرگلو و گرو به سن  ژوراسیك میانی و کرتاسه زیرین در ناحیه لرستان از حوضه 

رسوبی زاگرس مورد شناسایی و ارزیابی قرار میگیرند. این مطالعه شامل مطالعه و  تحلیل رسوبشـــناسی و ژئوشیمی سازندهای مســـتعد با 

اسـتفاده از نمونههای چاه و سـطحی و همچنین روشـهای پتروفیزیكی، بررسـی سـاختاری و تكامل این بخش از حوضــه زاگرس، همچنین 

مدلسازی سیستم هیدروکربوری و مخزنی میباشد که با استفاده از آنها امكان وجود منابع شیل گازی در این منطقه مورد ارزیابی قرار گرفته 

و مناطق و افقهای با قابلیت تولید گاز از توالیهای شیلی معرفی میگردند. در این طرح، روشهای جدید آزمایشــگاهی و تحلیل دادهها که در 

سـالهای اخیر برای ارزیابی منابع شـیلهای گازی ابداع شـدهاند مورد اسـتفاده قرار خواهد گرفت. همچنین تخمین اولیهای از میزان ذخیره و 

امكان فنی استخراج آنها ارائه میشود. 

کاربرد

بدیهی است نتایج و فناوریهایی که در این مطالعه بدست خواهد آمد میتواند بطور گستردهای در مطالعات اکتشافی سایر منابع متعارف و 

غیرمتعارف هیدروکربنی مورد استفاده قرار گیرد و کاربرد آنها محدود به منابع شیل گازی در توالیهای رسـوبی مورد مطالعه نخواهد بود. 

همچنین ارزیابی حجم گاز این رسوبات ممكن است باعث افزایش قابل مالحظه ذخایر گازی ایران و نگهداشت و احیانا ارتقای جایگاه آن 

بعنوان دومین کشور دارنده گاز جهان در بین کشورهای دیگر شود.

ارائه و توسعه فناوری های
نـــوین در صـــــنایــــــع

تــــوســـعه پـــــایــــدار
با صـــیانت از مـــــــنابـع

تولید و اســـــتفاده بهینه از 
ذخایر راهبردی نفت و گاز

گزیده دستاوردهای فناورانه  پژوهشگاه
صنعت

پژوهشگاه صنعت نفت

اکتشـــاف منابع غیر متعارف هیدروکربنی

(هیدراتهای گازی دریای عمان- شیل گازی)

کارفرما : مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران



تهیه نـرم افـزار تدوین روش غـربالگـری چاههای نفتـی 

برای بكارگیری روشـــــــهای افزایش تولید چاه محور

شرح

با افزایش عمر مخازن و کاهش تولید از سویی و نیاز به نگهداشت و افزایش مقدار تولید از سوی دیگر بر اساس قانون برنامه پنجم توسـعه 

کشور، استفاده از تمامی روشهای بهبود بازیافت تولید برای شرکت ملی نفت ایران یك تكلیف است. در حوزه تولید، این روش ها چاه محور

تاسیسـات محور و مخزن محور هســتند. با توجه به شرایط فعلی کشــور، برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، روشهای چاه محور 

که مغزافزاری، مدیریت، با استفاده از منابع موجود و با اثر بخشی قابل توجه در کوتاه مدت منجربه افزایش تولید میشود در اولویت می باشد 

و برای بهكارگیری این روش که مستلزم تغییر نگرش و روش در تولید میباشد راهكاری علمی و اجرایی الزم است تدوین شود.

تدوین یك روش غربالگری بر اساس مشكالت تولیدی پیش آمده برای چاهها، شناسایی علل و عوامل فنی و پیشنهاد راه کار مناسب برای 

رفع این مشكل در جهت افزایش تولید چاه محور

 ارائه روشی نظامند برای انتخاب چاه ها و روش های افزایش تولید چاه محور در جهت حداکثر نمودن سود اقتصادی حاصل از سرمایه گذاری 

روشمند کردن انتخاب چاه ها و روش ها برای بكارگیری روش های افزایش تولید چاه محور

افزایش تولید و ازدیاد برداشت

اثربخشی

هدف

ارائه و توسعه فناوری های
نـــوین در صـــــنایــــــع

تــــوســـعه پـــــایــــدار
با صـــیانت از مـــــــنابـع

تولید و اســـــتفاده بهینه از 
ذخایر راهبردی نفت و گاز

گزیده دستاوردهای فناورانه  پژوهشگاه
صنعت

پژوهشگاه صنعت نفت



طراحی پایلوت ازدیاد برداشت در میدان یادآوران

SINOPEC  شرکت  چینی 

شرح

پروژة پایلوت ازدیاد برداشـــت در میدان یادآوران گامی بزرگ برای تحقق اجرای طرح های توســــعۀ بزرگ مقیاس این میدان بوده و عدم 

قطعیت و ریسك عملیاتی اجرای این طرح را کاهش می دهند. پروژه با انجام فرایند غربالگری سناریوهای ازدیاد برداشت شروع می شود که 

با محور های روش تحلیلی، مدل سازی و مطالعۀ مقایسه ای انجام می گیرد که طی انجام این روش ها عالوه بر غربالگری، پارامتر های مهم 

در غربالگری و نیز میزان حساسیت آنها در این امر مشخص می گردد. بزرگ مقیاس سازی (upscaling) نتایج سناریو های تزریق امتزاجی 

و غیر امتزاجی گاز و نیز تزریق متناوب آب و گاز از مقیاس آزمایشگاهی به مقیاس میدان در مدلسازی از دیگر جنبه های تكنیكی روزآمد و 

کم نظیر این پروژه می باشد.

انجام و تكمیل این پروژه باعث تسهیل، تسـریع و کاهش هزینه های مطالعاتی و ریسـك های عملیاتی توسعۀ میدان یادآوران در مقیاس   

full‐field می شود که با توجه به اینكه این میدان از میادین نفتی مشترك کشور محسوب می شود اهمیت توسعۀ اصولی و به موقع آن 

برای منافع ملی به خوبی آشكار است. 

-برآورد ضریب بازیافت

-تشخیص اثرات گزینه های مختلف توسعه روی ضریب بازیافت

-کاهش ریسك فنی و اقتصادی در پیش بینی های تولید

-برآورد راهبرد عملیاتی به منظور بهبود سودآوری و ضریب بازیافت

دستاورد

کاربرد

-دقیق تر کردن (calibra�on) مدل های شبیه سازی مخزن

-تشـــــــــــخیص اثرات زمین شناسی مخزن بر عملكرد آن

-مشخص نمودن مشكالت عملیاتی

اثربخشی

ارائه و توسعه فناوری های
نـــوین در صـــــنایــــــع

تــــوســـعه پـــــایــــدار
با صـــیانت از مـــــــنابـع

تولید و اســـــتفاده بهینه از 
ذخایر راهبردی نفت و گاز

گزیده دستاوردهای فناورانه  پژوهشگاه
صنعت

پژوهشگاه صنعت نفت



طرح ذخیره سازی زیر زمینی گاز طبیعی 

متقاضی : شرکت ملی گاز ایران

شرح

این طرح متشكل از 5 فاز و 19 پروژه می باشد که فرضیه های تحقیق انجام این طرح شامل:

1. دارا بودن حجم حدود  30 هزار میلیارد متر مكعب گاز قابل استحصال تا سال 1389 (سهم 15 درصدی ایران از ذخایر گازی جهان)

2. افزایش رشد تقاضای انرژی در بخش گاز (افزایش سهم گاز در سبد انرژی کشور از 55 درصد به 70 درصد)  

3. تامین 10 درصد نیازگاز جهانی در افق سال 2025 (رعایت تعهدات صادرات)

4. افزایش ضریب بازیافت از میادین نفتی با تزریق گاز

5. پیش بینی عدم تعادل در عرضه و تقاضای گاز یعنی کاهش تراز گاز:

(تزریق به مخازن نفتی + صادرات+ مصرف داخلی )- تولید = تراز گاز

6. وجود پتانسیل های مخزنی و ساختاری مناسب جهت ذخیره سازی گاز زیرزمینی در سطح کشور 

7. نبود یك سامانه اطالعاتی مكانی و توصیفی جامع در بخش ذخیره سازی در سطح کشور به منظور تصمیم گیری های درست درعرصه 

مدیریت منابع گاز 

-تدوین طرح جامع و تهیه بانك اطالعاتی در حوزه ذخیره سازی زیرزمینی گاز کشور

-شناسایی تفصیلی و الویت بندی ساختارهای مناسب جهت ذخیره سازی و انتخاب مخازن بهینه

-بررسی و تست آزمایشگاهی

-رصد تكنولوژی های نوین در حوزه ی ذخیره سازی گاز

1. انتقال گاز از مخازن مشترك به مخازن مستقل، 

2. جلوگیری از هزینه های اضافی حاصل از توسعه شبكه های توزیع و انتقال گاز

3. پایین آوردن سطح هزینه ها در واحد های عملیاتی بر حسب هزینه واحد تولیدی

اثربخشی

هدف

ارائه و توسعه فناوری های
نـــوین در صـــــنایــــــع

تــــوســـعه پـــــایــــدار
با صـــیانت از مـــــــنابـع

تولید و اســـــتفاده بهینه از 
ذخایر راهبردی نفت و گاز

گزیده دستاوردهای فناورانه  پژوهشگاه
صنعت

پژوهشگاه صنعت نفت



تدوین دانش فنی، ساخت و بررسـی عملكرد نانو افزایه های کاهش دهنده تقابالت سـازندهای رسـی 

(جلوگیری از تورم ) با سیال حفاری، روان سازی و کاهنده اصطكاك رشته های عملیات حفاری  با تولید 

نیمه صنعتی و ارزیابی آنها در شرایط میدانی - کارفرما: شرکت نفت مناطق نفت خیز جنوب 

شرح

از آنجاییكه  الیه ها ی مختلف ( بویژه سازندهای شیلی ) مخازن  هیدرو کربنی با قرار گرفتن در مجاورت سیاالت حفاری،  با عمده مشكالتی

 مانند ناپایداری و تنگی دیواره، گیر لوله های حفاری، توپی شدن مته، مشـكل تمیزسازی، گشــادگی و بزرگی قطر چاه، ایجاد شكاف، مواجه 

می شود که یكی از  چالشهای  بزرگ  صنعت حفاری محسوب می شوند.که می بایست با مطالعات جامع در شرایط آزمایشـگاهی و کاربردی 

ضمن شناسایی الیه های مشــكل ساز با روش های مدرن موجود ، عكس العمل آنها را در برابر فاز مایع سیاالت حفاری نســـل جدید مورد 

استفاده در منطقه مورد بررسی قرار گیرند . لذا بررسی اثرات سیال حفاری حاوی افزایه های نانو مقیاس (که بصـــــورت نیمه صنعتی تولید 

خواهند شد ) بر سازندهای  رسی حساس به آب در جلوگیری از مشـكالت ناپایداری دیواره چاه ها همچنین افزایش قدرت روان کنندگی نانو

 سیاالت حفاری جهت کنترل گیر رشته های حفاری در این طرح بررسی خواهند شد . 

1. صنعت حفاری ، ازدیاد برداشت از مخازن و ساخت افزایه ها

2. رفع آسیب سازند و مشكالت ناپایداری دیواره چاه و گیر لوله های حفاری 

3. گسترش استفاده از مواد نانوساختار در صنایع باالدستی

1. شناسایی نانو افزایه و بررسی سوابق کاربری در حفاری با بررسی فنی-اقتصادی ساخت نانو افزایه

2. ساخت و تولید نانوساختار (در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی)، عاملدار نمودن و تعیین مشخصات محصول 

و پایدار سازی نانوساختار در سیال 

3. ساخت و ارزیابی عملكرد و کارآیی  در شرایط آزمایشگاهی– میدانی نانو سیال حفاری در راستای عنوان موضوع 

4. بررسی و تعیین میزان  عملكرد نانو افزایه ها در پایدار سازی دیواره چاه و  جلوگیری از نفوذ آب و تورم الیه های حساس 

5. شناسایی و ارزیابی مكانیزم های مختلف کاهش اصطكاك و سایش  ناشی از  فرآیندهای مختلف در عملیات حفاری

6. تدوین دانش فنی و ساخت سیاالت نسل جدید پایه آبی و دوستدار محیط زیست با  کمترین آسیب  وارده به سازند تولیدی 

و باالترین قدرت روان سازی

اهداف

کاربرد

1. دستیابی به فناوری ساخت و تهیه نانو افزایه هدف مورد استفاده در سیال حفاری با توجه به خصوصیات  منطقه 

2. بكارگیری و آزمودن تكنولوژی  نانو در ترکیبات سیاالت حفاری  پایه آبی برای اولین بار در کشور و حرکت بسمت تولید ملی 

3. دسترسی به روشهای مدون دانش فنی ساخت نانو ذرات  هدف

4. جلوگیری از هزینه¬های اضافی تحمیلی  ناشی از ناپایداری الیه های شیلی و اصطكاك و فرسایش قطعات حفاری  

5. آماده شدن بسترها و زیر ساختهای  الزم در ساخت سایر نانو افزایه های مورد در مصرف در سیاالت حفاری  

اثربخشی

ارائه و توسعه فناوری های
نـــوین در صـــــنایــــــع

تــــوســـعه پـــــایــــدار
با صـــیانت از مـــــــنابـع

تولید و اســـــتفاده بهینه از 
ذخایر راهبردی نفت و گاز

گزیده دستاوردهای فناورانه  پژوهشگاه
صنعت

پژوهشگاه صنعت نفت



طرح ملی خودکفائی افزایه های شیمیایی پر مصرف و راهبردی 

در صــــــنعت حفاری، تكمیل و انگیزش چاه (طرح کیمیا)

متقاضی: شرکت ملی نفت ایران

اهداف

-ساخت افزایه های مورد نیاز براساس استانداردهای جهانی و با استفاده حداکثری از مواد اولیه داخلی 

-سازگاری مواد افزودنی تهیه شده با یكدیگر 

-سازگاری بسته های تهیه شده در بخش های سیاالت حفاری، سیمان حفاری، انگیزش چاه و سیال تكمیل 

چاه و حائل با شرایط محیطی میادین ایران 

-دستیابی به دانش فنی تولید افزایه های نوین مورد نیاز در صنعت حفاری 

-نیل به خودکفایی ملی و قطع وابستگی به کشورهای بیگانه 

-جبران ضعف عملكرد افزایههای وارداتی موجود و مشكالت تامین مواد افزودنی با کیفیت 

-دستیابی به دانش فنی تولید افزایه های نوین مورد نیاز در صنعت حفاری ( در مقیاس آزمایشگاهی و پایلوت)

-نیل به خودکفایی ملی و قطع وابستگی به کشورهای بیگانه و جلوگیری از خروج ارز و برنامه ریزی جهت توسعه صادرات

-افزایش عملكرد افزایه های مورد نیاز جهت طراحی بهینه و مهندسی سیاالت حفاری، سیمان و اسیدکاری در شرایط چاههای ایران 

�  ساخت افزایه های مورد نیاز براساس استانداردهای جهانی و با استفاده حداکثری از مواد اولیه داخلی،  سازگاری مواد افزودنی تهیه شـده 

با یكدیگر ، سازگاری بسته های تهیه شده در بخش های سیاالت حفاری، سیمان حفاری، انگیزش چاه و سیال تكمیل چاه و حائل با شرایط

 محیطی میادین ایران ، دستیابی به دانش فنی تولید افزایه های نوین مورد نیاز در صنعت حفاری،  نیل به خودکفایی ملی و قطع وابستگی 

به کشورهای بیگانه ، کارآفرینی در  کشور بویژه در مراکز آموزشی، تحقیقاتی و موسسات دانشـبنیان ، تسـریع در عملیات حفاری و افزایش 

کیفیت آن ، صیانت از مخازن و کاهش آسیب وارده به سازند ، امكان صدور افزایه های ساخته شده به کشـــورهای متقاضی ، جبران ضعف 

عملكرد افزایههای وارداتی موجود و مشكالت تامین مواد افزودنی با کیفیت

اثربخشی

دستاورد

ارائه و توسعه فناوری های
نـــوین در صـــــنایــــــع

تــــوســـعه پـــــایــــدار
با صـــیانت از مـــــــنابـع

تولید و اســـــتفاده بهینه از 
ذخایر راهبردی نفت و گاز

گزیده دستاوردهای فناورانه  پژوهشگاه
صنعت

پژوهشگاه صنعت نفت



مدلسازی سه بعدی و تعیین سیستم های هیدروکربنی 

درخلیج فارس و دریای عمان (طـــرح مـــروارید)

متقاضی : شرکت ملی نفت فالت قاره ایران

شرح

این مطالعه در منطقهای به وسعت 183500 کیلومتر مربع شامل 80 ساختمان زمین شناسی، 17 میدان و 490 چاه نفت و گاز را دربر 

می گیرد و در نوع خود به لحاظ بزرگی و مقیاس بینظیر است. این طرح از طریق تعیین سیستمهای نفت وگاز، شناسایی ذخایر اکتشافی 

آتی و توسعه میادین هیدروکربنی را امكان پذیر خواهد نمود. از جهت اقتصادی دستاوردهای طرح تاثیر بهسزایی را در اکتشاف منابع 

هیدروکربنی و افزایش تولید و بهتبع آن رونق اقتصادی کشور خواهد داشت.

منطقه خلیج فارس یكی از پرپتانسیلترین حوضه های نفت و گاز دنیا بهشمار میرود. علیرغم کشف منابع عظیم هیدروکربنی در این ناحیه 

هنوز این منطقه از پتانسیل باالیی از نقطه نظر تجمعات نفت و گاز برخورداراست. از طرفی دیگر تعداد بسیار زیادی از این منابع بهصورت 

مشترك و یا در مجاورت کشورهای همسایه واقع شده است. تابهحال در اکتشاف میادین کشف شده از روش های مرسوم و تا حدودی سنتی 

استفاده شده ولی در این مطالعه از آخرین تكنولوژی های پیشرفته روز در زمینه های مدلسازی دو بعدی و سه بعدی در مقیاس ناحیهای 

استفاده خواهد شد.  این مطاله با رویكرد چند رشته ای و به بكار گیری و یكپارچه سازی گرایش های زمین شناسی (رسوب شناسی

دیرینه شناسی، چینه و فسیل، پالینولوژی و......) ژئوفیزیك ، ژئوشیمی، پتروفیزیك و مهندسی نفت جهت نیل به اهداف طرح  شبكه ای از 

مراکز پژوهشی، دانشگاهی و شرکت های نفتی را تشكیل داده است. لذا از دستاورد های مورد انتظار طرح می توان به  کشف ذخایر 

هیدروکربنی جدید و طبقه بندی و اولویت بندی آنها از نظر در صد  موفقیت و میزان ریسك اکتشافی اشاره نمود.

هدف اصلی این طرح مطالعه سیستم های نفتی درخلیج فارس و دریای عمان به منظور تهیه مدل سه بعدی زایش، مهاجرت، و انباشتگی 

هیدروکربن و تعیین مقادیر کمی نفت و گاز تولید شده و ریسك اکتشاف است.

مدلسازی سیستم های نفتی در خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از داده های زمین شناسی ، ژئوشیمی ، ژئوفیزیك ، پتروفیزیك ، به 

منظور پیش بینی و برآورد تولید ، مهاجرت ، تجمیع و تعیین مقادیر کمی و کیفیت هیدروکربن مخازن اعم از نفت و گاز است . شناسایی 

ساختمانها و مخازن بالقوه نفت و گاز جدید از دستاوردها ی مورد انتظار طرح است که می تواند موجبات رونق اقتصادی را برای میهن عزیز 

به همراه داشته باشد.

اثربخشی

اهداف

ارائه و توسعه فناوری های
نـــوین در صـــــنایــــــع

تــــوســـعه پـــــایــــدار
با صـــیانت از مـــــــنابـع

تولید و اســـــتفاده بهینه از 
ذخایر راهبردی نفت و گاز

گزیده دستاوردهای فناورانه  پژوهشگاه
صنعت

پژوهشگاه صنعت نفت



مطالعات جامع و تهیه طرح توســـــــعه میادین

الف- مطالعه جامع مخزن بنگستان میدان آب تیمور

متقاضی : شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب  

شرح

در این طرح عظیم مطالعاتی، میدان نفتی آب تیمور که شامل مخازن ایالم و سروك با مجموع ذخیره بر جای بالغ بر 15 میلیارد بشكه نفت 

میباشد، خواص  ساختمانی و زمینشناسی، پتروفیزیكی و ژئوفیزیكی میدان مورد بررسی قرار میگیرد تا به همراه مطالعه بخشهای مختلف 

مهندسی مخزن، منجر به ساخت مدل شبیهسازی و به دنبال آن ارائه طرح توسعه میدان گردد .

مطالعه و شبیه سازی میدان آب تیمور و ارائه طرح توسعه میدان

- قطع همكاری با مشاور خارجی واستفاده از توان فنی پژوهشگاه و کارشناسان داخلی جهت انجام کلیه مراحل مطالعه جامع  و تهیه طرح 

  توسعه میدان برای اولین بار در پژوهشگاهها

- ارائه طرح بهبود مدیریت مخزن

- افزایش حجم درجای مخزن

دستاورد

هدف

ارائه و توسعه فناوری های
نـــوین در صـــــنایــــــع

تــــوســـعه پـــــایــــدار
با صـــیانت از مـــــــنابـع

تولید و اســـــتفاده بهینه از 
ذخایر راهبردی نفت و گاز

گزیده دستاوردهای فناورانه  پژوهشگاه
صنعت

پژوهشگاه صنعت نفت



مطالعه یكپارچه افقهای مخزنی در دشت آبادان

کارفرما: شرکت ملی نفت ایران / مدیریت برنامه ریزی تلفیقی 

شرح

وجود منابع بزرگ هیدروکربوری همچون میادین آزادگان، یادآوران و دارخوین در منطقه دشت آبادان و در نتیجه انجام مطالعات مخزنی در راسـتای ازدیاد 

برداشت و توسعه این میادین ضرورت انجام مطالعات مخزنی جام عتر، به منظور شناخت بهتر میادین موجود دراین حوضه رسوبی را ایجاب منماید. از سوی 

دیگر میادین واقع در این منطقه به لحاظ ویژگیهای رسوبشناسی و سـاختاری با میادین فروافتادگی دزفول (شـرق کارون) کامالً متفاوت میباشـند. این 

تفاوتها به گونهای است که سبب ایجاد پیچیدگیهایی در توزیع بخشهای مخزنی گردیده و ریســـك اکتشــــاف و تولید در منطقه را باال برده است.

برخالف مخازن فروافتادگی دزفول که غالباً ساختمانی (تاقدیســی) بوده و عمدتاً از پیچیدگی کمتری برخوردارند، مطالعات پراکنده در میادین مختلف این

 ناحیه و همچنین کشـور همجوار (عراق) نشـان میدهد که نفتگیرهای در ناحیه دشت آبادان صرفاً ساختمانی نبوده و تغییرات رخسـار های و چین های نق

مهمی در ایجاد تل ههای نفتی چینای و مرکب داشتهاند. لذا شناخت این ویژگیها و بررسی شرایط تشـكیل، خواص مخزنی و تأثیر آنها بر تولید از مخزن از 

مباحث مهمی اســــــــت که با اســــــــتفاده از تلفیق دادههای مختلف بویژه زمینشــــــــناســــــــی و ژئوفیزیكی انجام خواهد شـــــــــد. 

باتوجه به ماهیت ناحیهایبودن چنین مطالعاتی، بعد از انجام مطالعات اولیه در هر یك از بخشهای زمینشـناســی، پتروفیزیك، ژئوفیزیك، ژئوشــیمی و 

مهندسی مخزن، دادهها و نتایج مطالعات حاصل از بخشهای مختلف با یكدیگر تلفیق گردیده و در قالب مدلهای 3 بعدی توزیع پارامترهای زمینشناسی 

(مدلهای چینهای، رخسارهای، ساختمانی و سكانسی) و مخزنی (مدلهای تخلخل، تراوایی، اشباع سیال، فشار منفذی و هیدرودینامیك) ارائه خواهند شد

از آنجا که نتایج حاصل از این مطالعه در حوزه اکتشاف، تولید و توسعه میادین هیدروکربنی واقع در محدوده دشت آبادان،به ویژه میادین مشترك، کاربرد 

دارد، شرکتهای نفت و گاز اروندان و مهندسی و توسعه نفت (متن) به عنوان متولی بهرهبرداری و توسعه میادین موجود در منطقه و مدیریت اکتشاف 

شرکت ملی نفت به عنوان متولی اکتشاف منابع هیدروکربنی در کشور میتوانند از نتایج طرح بهرهمند گردند. 

با انجام این مطالعه دالیل پیچیدگیها در سازندهای مخزنی مهم در این میادین (سازندهای ایالم، سروك، فهلیان و گدوان) مشخص میشود. 

نقشههای سه بعدی توزیع رخسارهها و نقشه هیدرودینامیك منطقه کمك زیادی در فرآیندهای اکتشاف و توسعه میادین واقع در منطقه 

خواهد نمود.

دستاورد

کاربرد

تعیین دالیل ایجاد ناهمگونی (زمینشناسی/مخزنی) در افقهای مخزنی و شناسایی

 هندسه نفتگیرها در منطقه مورد مطالعه 

اهداف

-دستیابی به تخمینهای دقیقتری از هندسه و حجم منابع هیدروکربوری در افقهای مخزنی منطقه مورد مطالعه 

-بكارگیری نتایج حاصل در ازدیاد برداشت و توسعه مخازن در منطقه مورد مطالعه

اثربخشی

ارائه و توسعه فناوری های
نـــوین در صـــــنایــــــع

تــــوســـعه پـــــایــــدار
با صـــیانت از مـــــــنابـع

تولید و اســـــتفاده بهینه از 
ذخایر راهبردی نفت و گاز

گزیده دستاوردهای فناورانه  پژوهشگاه
صنعت

پژوهشگاه صنعت نفت



تولید و استفاده از ذخایر
راهــبردی نــفـت و گاز

ارائه و توسعه فناوری های
نـــوین در صـــــنایــــــع

شرح

در این طرح سناریو های پیش بینی تولید آینده مخزن، برنامه حفاری چاههای جدید، طراحی مفهومی تجهیزات و تاسیسات سطح االرضی و 

ارزیابی اقتصــــــادی به منظور برداشت بهینه و صیانتی از میدان بالل در قالب تهیه طرح توسعه میدان و در نهایت تهیه اسناد EPD برای 

چاه های مخزن گازی انجام می گردد. در طول انجام پروژه مجموعه افراد مجری در پژوهشگاه در کنار کارشناسان مجرب و زیر نظر مشاوران 

با تجربه و کارآمد مشاور خارج از پژوهشگاه بخشی از هر فعالیت را با هدف ایجاد توانمندسازی کارشناسان پژوهشـگاه در مجموعه فعالیتهای 

مربوط به تهیه طرح توسعه میدان انجام داده اند. توانمندسازی، تشــــكیل و تثبیت یك تیم کارآمد در بخش تاسیســــات سطح االرضی با 

مشارکت و همكاری پژوهشكده های پاالیش نفت و مهندسی توسعه و فرایند یكی از اهداف دراز مدت این پروژه و پروژه های آتی تهیه طرح 

توسعه میادین می باشد.

مطالعات انجام شده در این طرح می تواند برای سایر میادین نفت و گاز  کشور مورد استفاده قرار گیرد. از آنجا که بیشتر مخازن ما در نیمه 

دوم عمر خود قرار دارند یعنی کاهش فشار مخازن در اکثر مخازن میادین مختلف محسوس است نیاز به استفاده روشهای استفاده از روشهای 

قید شده در این طرح از جمله پمپهای درون چاهی و سایر روشها در ازدیاد برداشت از مخازن ضروری می باشد.

1- پیش بینی سناریو های تولید و تعریف سناریو های مختلف توسعه میدان در آینده

2- مدیریت مخزن

3- بررسی تاریخچه حفاری و بهره برداری چاهها

4- ارائه برنامه حفاری چاههای جدید و تكمیل چاهها

5- مطالعات تجهیزات مورد نیاز سر چاهی

6- ارزیابی اقتصادی

7- تهیه برنامه کالن توسعه میدان

دستاورد

کاربرد

تهیه طرح کالن توسعه میدان بالل با استفاده از توان داخلی با بررسی سناریو های پیش بینی تولید آینده مخزن، نوشتن برنامه حفاری 

چاه های جدید، طراحی مفهومی تجهیزات سطح االرضی و ارزیابی اقتصادی مخزن به منظور برداشت بهینه و صیانتی از میدان بالل و 

همچنین تهیه اسناد فنی EPD برای چاه های مخزن گازی ونفتی

هدف

مطالعات جامع و تهیه طرح توســـــعه میادین

ب- مطالعه جامع  و ارائه برنامه توسعه میدان بالل

متقاضی : شرکت ملی نفت فالت قاره ایران 

تولید و اســـــتفاده بهینه از 
ذخایر راهبردی نفت و گاز

گزیده دستاوردهای فناورانه  پژوهشگاه
صنعت

پژوهشگاه صنعت نفت



تولید و استفاده از ذخایر
راهــبردی نــفـت و گاز

ارائه و توسعه فناوری های
نـــوین در صـــــنایــــــع

شرح

مطالعات زمین شناسی، پتروفیزیك، مهندسی مخزن پایه، ساخت مدل استاتیك و ساخت مدل شبیه سازی جریان سیال ، تطابق تاریخچه 

مخزن، بررسی سـناریوهای مختلف تولید و تزریق، انتخاب سـناریوی بهینه با توجه به شـرایط مخزن ، مطالعات سـطح االرضـی ، طراحی 

چاه های جدید ، مطالعات اقتصادی و در نهایت نوشتن برنامه های توسعه میدان

تعیین میزان ذخیره هیدرو کربور و  پیش بینی سناریو های مختلف تولید و تزریق به منظورتولید صیانتی از میدان و 

نوشتن برنامه توسعه میدان

الزم به ذکر است که در چند سال جاری تمامی فعالیت های FFS و MDP به طور کامل توسط تیم ایرانی انجام می پذیرد.

دستاورد

مطالعه زمین شناسی، پتروفیزیك، مهندسی مخزن و مدلسازی  مخازن ایالم و سروك و تهیه  و طراحی چاههای جدید 

هدف

مطالعات جامع و تهیه طرح توسعه میادین

ج- مطالعه جامع میدان توســــــــن

متقاضی : شرکت ملی نفت فالت قاره ایران 

تولید و اســـــتفاده بهینه از 
ذخایر راهبردی نفت و گاز

گزیده دستاوردهای فناورانه  پژوهشگاه
صنعت

پژوهشگاه صنعت نفت



تولید و استفاده از ذخایر
راهــبردی نــفـت و گاز

ارائه و توسعه فناوری های
نـــوین در صـــــنایــــــع

شرح

وجود مرکاپتان ها در میعانات گازی و نفت خام، عالوه بر بوی بد ، سمی و خطرناك بوده و موجب خوردگی باالی تجهیزات نیز خواهند شد. 

ضمن آنكه پس از سوختن باعث آلودگی محیط زیســت می گردند. گونه های مضــر این ترکیبات طی فرآیندهای DMD و DMC قابل 

C) با محلول کاســتیك  -C CS و همچنین مرکاپتان های ســبك (  ،COS ،H S 1حذف می باشـند. در این فرآیندها ترکیبات گوگردی 3 2 2

C) ، جریان هیدروکربنی وارد راکتور  4واکنش داده و از فاز هیدروکربنی حذف می گردند. همچنین برای حذف مرکاپتان های سـنگین تر(+

اکسـید کننده شده و در حضـور کاتالیسـت با اکســیژن وارد واکنش می شود و در نهایت محصــول شیرین شده حاصل می گردد. محلول 

کاستیك مســتعمل در بخش احیای کاستیك نیز، در حضــور کاتالیســـت، با اکســـیژن واکنش می دهد و پس از احیا، مجددا در چرخه 

شیرین سازی وارد خواهد شد.

کاربرد فرآیند DMD با توجه به هیدروکربن مورد نظر، به چهار نوع فرآیند تقسیم بندی می شود:

Jet Fuel جهت مرکاپتان زدایی از نفت سفید و تولید  :DMD-1-

Odorant جهت مرکاپتان زدایی و تولید :DMD-2 Odorant-

LPG جهت مرکاپتان زدایی از پروپان و بوتان و :DMD-2k-

-DMD-3: جهت مرکاپتان زدایی از نفتای ترش

کاربردهای فرآیند DMC نیز، با توجه به ماهیت فاز هیدروکربن و هدف آن به چهار نوع فرآیند زیر تقسیم بندی می شود:

-DMC-1: جهت کاهش محتوای مرکاپتان و اسیدیته میعانات گازی و نفت خام به روش اکسیداسیون

H و مرکاپتان های موجود در نفت خام های سنگین S جهت کاهش محتوای :DMC-1M-2

-DMC-2: جهت کاهش محتوای مرکاپتان های سبك موجود در نفت خام های سبك

H و مرکاپتان های سبك و اکسیداسیون مرکاپتان های سنگین موجود در نفت خام و میعانات گازی S جهت حذف محتوای :DMC-3-2

C) می باشد.  -C CS و مرکاپتان های (  ،COS ،H S حذف ترکیبات گوگردی سبك، نظیر DMC و DMD 1هدف فرآیندهای 4 2 2

3 واحد مرکاپتان زدایی از بوتان، پروپان و نفتای پتروشیمی خارگ طبق فرآیند DMD توسط پژوهشگاه صنعت نفت طراحی گردید که از 

 DMC اوایل سال 1388 راه اندازی شده و تا کنون در حال کار است. عالوه بر این، بسته دانش فنی و مدارك طراحی پایه برای واحدهای

جهت فازهای 3-2، 5-4، 10-9، 12، 18-17، 21-20 و 24-22 نیز تهیه و ارائه گردیده است. که از بین این فازها عملیات ساخت و خرید

برای فازهای 3-2، 5-4، 10-9 در حال انجام است. ضمن آنكه آماده سازی سایت 5-4 جهت نصب ادوات پایان یافته است و به زودی 

مراحل پایانی آن فرا خواهد رسید. ضمنا یك واحد تولید Odorant در فاز 1 پارس جنوبی در حال نصب می باشد که تا پایان سال جاری 

راه اندازی خواهد شد.

دستاورد

کاربرد

فرآیند DMD و DMC جهت حذف مرکاپتان از هیدروکربن های مایع

تولید و اســـــتفاده بهینه از 
ذخایر راهبردی نفت و گاز

گزیده دستاوردهای فناورانه  پژوهشگاه
صنعت

پژوهشگاه صنعت نفت



حدود سرمایه گذاری

احداث واحد DMC با ظرفیت 80 هزار بشكه در روز:  50-60 میلیون یورو

احداث واحد DMD با ظرفیت 15 هزار بشكه در روز: 10-15 میلیون یورو

فرآیند DMD و DMC جهت حذف مرکاپتان از هیدروکربن های مایع

ارائه و توسعه فناوری های
نـــوین در صـــــنایــــــع

تــــوســـعه پـــــایــــدار
با صـــیانت از مـــــــنابـع

تولید و اســـــتفاده بهینه از 
ذخایر راهبردی نفت و گاز

گزیده دستاوردهای فناورانه  پژوهشگاه
صنعت

پژوهشگاه صنعت نفت



تولید و استفاده از ذخایر
راهــبردی نــفـت و گاز

ارائه و توسعه فناوری های
نـــوین در صـــــنایــــــع

شرح

وجود منابع عظیم نفتی در کشــور به همراه سیاست جلوگیری از خام فروشی، ظرفیت اقتصـــادی منحصـــر به فردی برای کارآفرینان و 

سرمایه گذاران کشور فراهم آورده است تا در جستجوی فرصت های سود آور کسب و کار در صنعت نفت برآیند. یكی از زمینه های بسـیار 

مسـاعد، سرمایه گذاری بر روی خوراك میعانات گازی است. میعانات گازی هم اکنون بصـورت خام و با قیمت نســبتا پائین صادر می شود 

(قیمت پایین میعانات گازی بدلیل دارا بودن مرکاپتان ها و سولفور باال می باشد.)  به طوریكه هر ساله درصد قابل توجهی از حجم صادرات 

کشور  مربوط به میعانات گازی است. این درحالی است که می توان بعد از تصفیه مرکاپتانها، کاهش سولفور و فرآوری، آن را با قیمت بسیار 

باالتر به شكل محصوالت میان تقطیر چون گازوئیل، نفت سفید، بنزین، انواع حاللها به فروش رسانید.

طراحی ، ساخت و نصب پاالیشگاه های کوچك جهت جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده 

ساخت پاالیشـگاه ملی نفت و میعانات گازی یكی از آرزوهای دیرین صنعت نفت ایران و جامعه صنعتی کشـور میباشد. با اجرای این طرح 

می توان گامی اساسی در جهت بومی سازی پاالیشگاه های تمام ایرانی در کنار نیل به خودکفایی ملی و تولید ارزش افزوده از سرمایه های 

ملی ایران اسالمی برداشت.

دستاورد

کاربرد

طراحی و ساخت پاالیشگاه های کوچك کاندنسیت

برآورد مالی برای ظرفیت نمونه 20000 بشكه در روز حدود 80 تا 130 میلیون دالر با نرخ بازگشت سرمایه باالی 35 درصد و برای ظرفیت 

نمونه 60000 بشكه در روز حدود 250 تا 300 میلیون دالر با نرخ بازگشت سرمایه باالی 48 درصد می باشد.

دستاورد اقتصادی

تولید و اســـــتفاده بهینه از 
ذخایر راهبردی نفت و گاز

گزیده دستاوردهای فناورانه  پژوهشگاه
صنعت

پژوهشگاه صنعت نفت



شرح

یكی از مشكالت روز شهرهای بزرگ کشور مسئله آلودگی هوا ناشی از استفاده بنزین حاوی گوگرد و نیتروژن است. با توجه به منابع عظیم 

تولید نفتا (ماده خام تولید بنزین) در کشور تالش برای دستیابی به دانش فنی فرآیند های تصفیه نفتا امری مهم و ضروری می باشد. از این 

رو پژوهشگاه صنعت نفت با توجه به فرمایشات رهبر فقید انقالب اسالمی تالش برای بومی سازی این فرآیند را در دستور کار خود قرار داد 

و به یاری ایزد منان توانست به دانش فنی کاتالیست و فرآیند گوگردزدایی هیدروژنی از نفتا دست یابد.

طراحی ، ساخت و نصب واحد گوگردزدایی هیدروژنی  

بومی سازی پاالیشگاه های تمام ایرانی در کنار نیل به خودکفایی ملی و تولید ارزش افزوده از سرمایه های ملی ایران اسالمی همواره یكی 

از اهداف اصلی صنعت نفت کشور بوده است. با دستبابی به دانش فنی گوگردزدایی هیدروژنی و احداث این واحد در پاالیشگاه می تواند 

بنزین با کیفیت که دارای حداقل آالیندگی است را تولید نمود.

دستاورد

کاربرد

گوگردزدایی هیدروژنی نفتا

برآورد مالی برای ظرفیت نمونه 15000 بشكه در روز حدود 30 میلیون دالر می باشد.

دستاورد اقتصادی

ارائه و توسعه فناوری های
نـــوین در صـــــنایــــــع

تــــوســـعه پـــــایــــدار
با صـــیانت از مـــــــنابـع

تولید و اســـــتفاده بهینه از 
ذخایر راهبردی نفت و گاز

گزیده دستاوردهای فناورانه  پژوهشگاه
صنعت

پژوهشگاه صنعت نفت



شرح

در محور اول این طرح دانش فنی یك فرموالسیون جدید با نام تجاری پارسی سول تهیه و تدوین گردید.  بهمنظور ارزیابی حالل پارسی 

سول، اندازه گیری های مختلف آزمایشگاهی شامل اندازه گیری و مدلسازی ترمودینامیكی رفتار تعادل فاز محلولهای فرموله شده در جذب 

گازهای اسیدی شامل سولفیدهیدروژن و دیاکسیدکربن، اندازهگیری و مدلسازی خواص ترموفیزیكی محلولهای فرموله شده، اندازه گیری و

 مدلسازی سرعت و سینتیك جذب گازهای اسیدی و بررسی خورندگی این حالل در شرایط دما و فشار عملیاتی و مقایسه با محلولهای 

متداول پاالیشگاهها انجام پذیرفت. 

در گام بعدی اقدام به توسعه یك ابزار شبیه سازی بر مبنای نرم افزار HYSYS جهت شبیه سازی فرآیند شیرین سازی گاز طبیعی توسط 

پارسی سول شد. با استفاده از این ابزار می توان مطالعات جایگزینی حالل پارسی سول با حالل های متداول شامل عملكرد فرآیند با استفاده 

از حالل جدید و همچنین بهینه نمودن شرایط فرآیندی را با سرعت و دقت باال انجام داد بعالوه از این ابزار میتوان برای 

طراحی یك واحد جدید شیرین سازی بر مبنای حالل پارسی سول و یا آمینهای فعال شده دیگر بهره جست. 

از ویژگیهای حالل پارسی سول می توان این موارد را برشمرد: حالل پارسی سول بر پایه آمین نوع سوم (متیل دی اتانول آمین) بوده که 

مزایای حاللهای شیمیائی و فیزیكی را همزمان دارد. ظرفیت باالی جذب گازهای اسیدی، خوردگی ناچیز و امكان استفاده از آلیاژهای 

متداول در فرآیند،عدم نیاز به بازدارنده خوردگی، کف اندك، پایداری گرمائی زیاد و مصرف انرژی کم از مزایای این حالل است. حالل پارسی 

سول قادر به جذب سولفید هیدروژن، دی اکسیدکربن و مرکاپتانها بوده و مقدار آن ها را در گاز شیرین با طراحی مناسب واحد به 

مشخصات استاندارد خط لوله میرساند. همچنین با تنظیم غلظت اجزاء حالل میتوان مقدار دی اکسیدکربن در گاز شیرین را به مقادیر 

مورد نظر تغییر داد. 

در محور دوم طرح یك واحد نیمه صنعتی (پایلوت) شیرین سازی گاز طبیعی طراحی، ساخته و راه اندازی شده است. در این پایلوت امكان 

انجام تستهای دراز مدت بر روی انواع محلولهای شیرین سازی گاز طبیعی در شرایط برج جذب،  برج دفع و دیگر قسمتهای واحدهای 

شیرین سازی گاز طبیعی فرآهم می باشد. 

محور سوم با هدف مدیریت حاللهای مصرفی، بازیابی و خالص سازی محلولهای آمین مستعمل پاالیشگاههای گاز کشور انجام پذیرفت. در

 حال حاضر در پژوهشگاه صنعت نفت با استفاده از روشهای آنالیزاستاندارد شده، کلیه آزمایشهایی که قبال توسط شرکتهای خارجی انجام 

می شد، با دقت و صحت باالیی انجام می پذیرد. در بخش بازیابی آمینهای مستعمل یك سیستم نیمه صنعتی (PSR) طراحی و ساخته 

شد و عملیات بازیابی به روش  تقطیر در خالء انجام گرفت. 

فرموالسیون آمینهای جدید و مدیریت حاللهای مصرفی(فناوری پارسی سول)
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1- طراحی یك واحد شیرین سازی : از گذشته تا سالهای اخیر برای ساخت یك پاالیشگاه گاز معموال مبادرت به خرید لیسانس واحدهای 

شیرین سازی گاز شده است. در صورتی که صاحبان صنایع از فناوری داخلی بویژه پارسی سول استفاده نمایند، میلیون ها دالر به سود 

مملكت خواهد بود.

2- مدیریت حالل های مصرفی: یكی از دستاوردهای فناوری پارسی سول بومی سازی دانش و تجربه آنالیز آالینده های موجود در حالل های

 مصرفی پاالیشگاههای گاز است. در این بخش نیز در دنیا تعداد معدودی شرکت وجود دارند که می توانند این آنالیزها را انجام دهند. هم 

اکنون در این زمینه پژوهشگاه صنعت نفت می تواند بهعنوان یك رقیب جدی در این عرصه صنعتی پا به میدان گذارد و نیازهای صنعت را 

برآورده نماید و موجب جلوگیری از خروج ارز از کشور شود.

-طراحی و فرموله کردن حالل پارسی سول (PSS) برای حذف گازهای اسیدی بر اساس شرایط گاز خوراك

-انجام آزمایشات الزم جهت ارزیابی حالل پارسی سول و یا هر حالل دیگر شامل: اندازه گیری کلیه خواص ترموفیزیكی و سینتیكی 

حالل ها، حاللیت -گازهای اسیدی وتعیین بارگذاری آنها، اندازه گیری نرخ خوردگی آلیاژهای مختلف در حاللها در شرایط عملیاتی و ... 

-انجام آزمایشات عملكرد حاللهای آمینی در مقیاس پایلوت

-شبیه سازی فرآیندهای شیرین سازی گاز توسط حاللهای آمینی

-آنالیز کمی و کیفی حاللهای متداول شیرین سازی

(PSR) بازیابی آمینهای مستعمل بروش پارسی سول-

کاربرد و دستاورد

اقتصاد فناوری

فناوری پارسی سول، فناوری تصفیه گاز طبیعی است که شامل: فرموالسیون حالل های شیرین سازی(ParsiSol Solvent: PSS)، طراحی 

یك واحد شیرین سازی بر مبنای حالل پارسی سول(ParsiSol Process: PSP)، مدیریت حالل های مصرفی و بازیابی حالل های 

مستعمل(ParsiSol Recovery: PSR) است. فناوری به دست آمده، حاصل انجام یك طرح تحقیقاتی با حمایت مدیریت پژوهش و فناوری 

شرکت ملی گاز ایران است. هدف از انجام این طرح بومی سازی دانش فنی فرموالسیون محلولهای مناسب برای تصفیه گاز طبیعی و ایجاد 

زیر ساخت های الزم برای طراحی واحدهای شیرین سازی،  تهیه و تدوین روش های آنالیز کمی و کیفی حالل های  آمینی مصرفی در 

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و توسعه روش های بازیابی حاللهای مصرفی بود. این طرح با سه محور اصلی که عبارتند از : الف- تهیه دانش 

فنی فرموالسیون حالل پارسی سول، ب-طراحی و ساخت یك واحد نیمه صنعتی شیرین سازی گاز طبیعی و ج- مدیریت حالل های 

مصرفی انجام پذیرفت. 

اهداف

فرموالسیون آمینهای جدید و مدیریت حاللهای مصرفی(فناوری پارسی سول)
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شرح

اتوماسیون صنعتی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران با نگاهی منحصــــــــر به سخت افزار و نرم افزارهای انتقال اطالعات و تجهیزات

 سخت افزاری ثبت پارامترهای عملیاتی شناخته شده است .فناوریهای به روز دیگری در زمینه اتوماسیون صنعتی در کشورهای پیشرفته در

 حال تكامل می باشــد که منافع فراوانی را برای صــاحبان صـــنایع نفتی بدنبال دارد .از آن جمله می توان  به فناوریهای فرآیندی ارتقای

 بهره وری که جزیی از فناوریهای اتوماسیون صنعتی می باشد و تا کنون در کشور مغفول مانده است اشاره نمود. فناوریهای حسابداری تولید

بهینه سازی همزمان، نشـت یابی همزمان ، مدیریت وضعیتهای غیر نرمال و توسعه سیســتم اتوماسیون و کنترل برای طراحی واحد اختالط 

نفت خام، نمونه هایی از توسعه فناوری اتواسیون و کنترل فرایندها محسوب می شود.

1- مانیتورینگ عملكرد تجهیزات فرایندی 

2- پایش وضعیت و بهینه سازی انرژی 

3-  بهینه سازی OnLine (RTO) فرایندهای نفتی 

1- جلوگیری از مخاطرات فرایندی و افزایش سودآوری

2- افزایش قابلیت اطمینان با پیش بینی صحیح تعمیرات و نگهداری

3- بهبود عملیات و مدیریت راندمان 

4- کمك به اپراتور در اتخاذ تصمیمات صحیح  

5- عملیات ایمن فرایند 

دستاورد

کاربرد

توسعه سیستم های اتوماسیون و کنترل فرایند برای افزایش بهره وری

1- اعمال فناوری RTO  در واحدهای در حال کار در صنایع پایین دستی نفت می تواند سودآوری به میزان حداقل 130 میلیون دالر در

 سال را عاید صنعت پایین دستی نفت و گاز کشور نماید.

2- توسعه سیستم اتوماسیون و کنترل فرایند برای طراحی واحد اختالط نفت خام سود آوری معادل با 2 دالر به ازای هر بشكه نفت خام 

صادراتی عاید کشور خواهد شد.

3- بكار گیری سیستم مدیریت وضعیتهای غیر نرمال نشان می دهد که بالغ بر 20 میلیارد دالر در سال صرفه جویی اقتصادی بدلیل 

جلوگیری از مخاطرات می تواند ایجاد شده است

4- بررسی ها نشان می دهد می توان ساالنه صدها میلیون دالر افزایش سود آوری با توسعه و اعمال این فناوریهای جدید در صنایع

 نفت ایران داشت.

دستاورد اقتصادی

6- افزایش پایداری فرایند 

7- مانیتورینگ فرایند و سیستم کنترل 

8- ارزیابی عملكرد فرایند و سیستم کنترل 

9- تعیین و تشخیص خطا

10- افزایش توانایی کشور در صادرات

4- بهبودکنترل فرایند 

5- نگهداری و تعمیر تجهیزات ابزار دقیق 

6- تشخیص عیوب 
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شرح

حفاری در مناطق شیلی و  مارلی همواره به عنوان یكی از مشـكالت عمده در بحث توسعه صنعت حفاری مطرح بوده وگذار از این مشـكل با

روشها و تكنولوژی خاص در طول سالهای متمادی مورد چالش و تحقیقات جدی قرار داشته اسـت. اگر چه اسـتفاده از سـیال پایه روغنی در

حفاری بطور قابل توجه ای در کنترل ریزش شیل موثر است ولی با توجه به مشكالت عدیده در خصوص استفاده از گازوئیل و ترکیبات مشابه 

در حفاری بدلیل عدم بهداشت فردی و زیســـت محیطی و معضـــالت جدی در عملیات حفاری ، لزوم جایگزینی آن با سیال پایه آبی امری

اجتناب ناپذیر تلقی می شود. به همین منظور در اکثر عملیات حفاری و تحقیقات مرتبط ، سیال پایه آبی مورد توجه جدی قرار گرفته اسـت

اما آنچه که حسـاسیت و ضعف سازندهای شیلی را در خلق این مشـكالت مطرح می کند، موضوع هیدراسیون و تورم شیل بویژه در تماس با

محیط های آبی است. با شروع تورم شیل ، گرفتگی لوله حفاری و ریزش سـازند و عدم راندمان در حفاری ایجاد می شـود. تولید و بكارگیری 

افزایه مناسـب پلیمری در سـیال حفاری پایه آبی می تواند از هیدراسـیون شـیل توسـط محیط آب جلوگیری کند و عالوه بر حذف گازوئیل

مزیت های زیست محیطی و سهولت اجرای عملیات حفاری و صرفه اقتصادی زیادی را به همراه دارد.

در سیال حفاری پایه آبی برای استفاده در حفاری سازنده ای شیلی حساس به آب و جایگزین مناسب سیال روغنی (گازوئیلی)

تولید افزودنی پلیمری مورد کاربرد در سیال حفاری پایه آبی برای پایداری و مقابله با ریزش سازندهای شیلی

دستاورد

کاربرد

افزایه پلیمری پایدار ساز شیل مورد مصرف در سیال حفاری پایه آبی

تولید افزایه پلیمری از مواد اولیه داخلی تامین می شود . فرایند ساخت ماده از روش Blending می باشد و نیاز به تجهیزات زیاد و پر 

هزینه ندارد. استفاده از این ماده ، هزینه تهیه سیال حفاری پایه آبی را در مقایسه با سیال روغنی تا نصف کاهش می دهد

دستاورد اقتصادی
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شرح

واحد ایزومریزاسیون برش C5/C6 و یا نفتای سبك واحدی کلیدی در تولید بنزین با استاندارد های روز دنیا نظیر EU 5  به شمار می رود.

استفاده از محصــول این فرآیند ضمن حفظ عدد اکتان سبد بنزین (همزمان با حذف سرب از بنزین) درصد ترکیبات حلقوی (آروماتیك ها) 

آنرا نیز کاهش می دهد. بعالوه محصـــــــــــــول فرآیند ایزومریزاسیون فاقد بنزن است که یكی از سمی ترین ترکیبات حلقوی در بنزین  

به شمار می رود.

پس از انجام تحقیقات پایلوتی در پژوهشـــــــگاه صنعت نفت که با حمایت شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت انجام شد ، دانش فنی 

ایزومریزاسیون نفتا  بنام فناوری ایزومیر  در سال 1381 در کشـور بنام پژوهشــگاه صنعت نفت و شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت به 

ثبت رسید. پس از ثبت دانش فنی ایزومر طراحی پایه واحد ایزومریزاسیون  نفتا در طرح توسعه پاالیشـگاه امام خمینی (ره) شازند در سال

 1383 به پژوهشــــــــگاه صنعت نفت واگذار گردید. طراحی این واحد طی 7 ماه  انجام و مورد تایید شرکت ژاپنی   JGC  قرار گرفت.

واحد ایزومریزاسیون نفتای پاالیشــــگاه امام خمینی (ره) شازند در سال 1390 با نظارت کارشناسان پژوهشــــگاه صنعت نفت با موفقیت 

راه اندازی گردید. این واحد که تصـــــویر آن در زیر مالحظه می شود  قادر است روزانه در حدود یك میلیون و سیصــــــد و پنجاه هزار  

لیتر بنزین مرغوب تولید نماید. واحد ایزومریزاسیون پاالیشگاه امام خمینی (ره) شازند اولین واحد تحت لیسانس در صنعت پاالیش با دانش 

فنی ایرانی  محسوب می شود.

از تجربه حاصل از طراحی پایه واحد بازیافت گوگرد پاالیشگاه امام خمینی شازند می توان در طراحی واحدهای مشابه در پاالیشگاه های 

نفت استفاده کرد. واحد ایزومریزاسیون نفتا از واحدهای کلیدی در تولید بنزین با استانداردهای روز دنیا  به شمار می رود.

دستاورد

کاربرد

ایزومریزاسیون

با راه اندازی موفق  واحد ایزومریزاسیون پاالیشـــــــــگاه امام خمینی شازند مرحله تجاری سازی دانش فنی ایزومر 

عملی شده و پژوهشگاه صنعت نفت آمادگی دارد تا پاسخگوی نیازهای ملی و منطقه ای در زمینه تولید بنزین مرغوب 

مطابق استانداردهای جهانی باشد.

چشم انداز
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پژوهشگاه صنعت نفت



شرح

تمام روغن های موتور با کیفیت باال، شامل مجموعه ماده افزودنی هستند که با درصد وزنی مشخص به روغن پایه اضافه شده و با آن مخلوط

گشته اند تا بتواند موتور را براساس مشخصاتی که توسط سازندگان موتور تعیین شده است، حفاظت کنند. تعداد مواد افزودنی یكتایی مورد 

نیاز در طراحی یك پكیج گاها به 10 مورد می رسد. در این طرح با استفاده از اختالط علمی انواع سینگل ادتیوها در شرایط استاندارد، پكیج 

کامل روغن موتور تهیه گردید.

پكیج ادتیو بدست آمده در این طرح برای انواع خودروها با سطح کیفیت API SG/CD و باالتر مناسب میباشد.

این محصول دارای استاندارد های API میباشد و قابل استفاده در تمامی کارخانجات تولید روغن خواهد بود.

دستاورد

کاربرد

واگذاری اجازه بهره برداری فرموالسـیون مربوط به  ســاخت 

افزایه روغن موتور با سطح کفیت معادل API SG/CD و باالتر

از آنجاییكه کلیه پكیج های مورد استفاده در ساخت روغن موتور وارداتی بوده و ارز بری باالیی دارد، لذا با استفاده از این دانش، تولید آن 

بسیار مقرون به صرفه می باشد. در پكیج های وارداتی همواره درصدی از پكیج مربوط به روغن پایه حامل آن می باشد، در صورتیكه ارزش 

روغن پایه با پكیج قابل رقابت نیست.

دستاورد اقتصادی

ارائه و توسعه فناوری های
نـــوین در صـــــنایــــــع

تــــوســـعه پـــــایــــدار
با صـــیانت از مـــــــنابـع

تولید و اســـــتفاده بهینه از 
ذخایر راهبردی نفت و گاز

گزیده دستاوردهای فناورانه  پژوهشگاه
صنعت

پژوهشگاه صنعت نفت



شرح

پلیمرهای اکریل آمید از پلیمرهای سنتزی محسوب می شــوند که محلول در آب بوده و دارای کاربردهای گــسترده ای در صـنایع مختلف 
10) و در انـــواع غــــیر یونی(هموپلیمر اکریل آمید)7  g/mol همچون نفت می باشند. این پلیمرها با وزنهای مولكولی مختلف (تا بیش از

کاتیونی و آنیونی ( کوپلیمرهای اکریل آمید) به صورت تجاری تولید و مورد استفاده قرار می گیرند. ســاختار کلی پلیمرهای اکریل آمید به 

صورت زیر می باشد:

 

CONH‐) یا حــاوی گروه های آنیونی (کربوکسیالت، سولفونات) یا کاتـــیونی (آمونیوم) می باشـــــند. 2که در آن R یك گروه غیر یونی( 

تولید این گونه پلیمرها در محیط های مختلف همچون محیطهای پراکنشی آب در روغن انجام می شود. با توجه به ویژگی های سـاختاری و 

جرم ملكولی، این پلیمرها دارای کاربردهای متنوعی در صنایع نفت می باشند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:  

-  کنترل کننده رئولوژی و افت صافاب در سیاالت حفاری پایه آبی

-  منعقد کننده ذرات کلوئیدی و پایدار کننده شیل 

-  کنترل کننده صافاب در سیمانكاری چاه

 (hydraulic fracturing)کمك شكافت هیدرولیكی  -

 (EOR )عامل کنترل کننده تحرك و مسدودکننده های کانال برای ازدیاد برداشت نفت  -

-  عامل کاهش دراگ در تزریق آب در مرحله برداشت ثانویه

-  کمك به انعقاد ذرات نفتی

در راستای تهیه این پلیمرها، همو پلیمر و انواع کوپلیمرهای اکریل آمید با جرم های ملكولی مختلف
10 ×8) در پژوهشكده علوم و فناوری پلیمر پژوهشگاه صنعت با موفقیت سنتز شده است. 6  g/mol از جرم ملكولی پایین تا)

 ( FLOPAAM AN, FLOPAAM S ) SNF عملكرد این پلیمرها در زمینه کنترل تحرك سیاالت مشابه با عملكرد محصوالت شرکت

می باشد. 

سنتز پلیمرهای اکریل آمید در پژوهشكده علوم و فناوری پلیمر
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ارائه و توسعه فناوری های
نـــوین در صـــــنایــــــع

تــــوســـعه پـــــایــــدار
با صـــیانت از مـــــــنابـع

تولید و اســـــتفاده بهینه از 
ذخایر راهبردی نفت و گاز

گزیده دستاوردهای فناورانه  پژوهشگاه
صنعت

پژوهشگاه صنعت نفت



شرح

طراحی پایه پاالیشـــــگاه نفت خام فوق سنگین 

استفاده بهینه از نفت خام فوق سنگین آسفالتینی 

ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشــــی 

‐ تولید نفت خامی بسیار سبك با APL حدود 43 و ایجاد فرصت مناسب برای فروش نفت های 

  خام سنگین درقبال فروش نفت خام بسیار سبك فوق الذکر

‐ ایجاد فرصت مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی

‐ بهبود کیفیت قیر تولیدی درکشور و تاثیر آن در بهبود کیفیت پوشش آسفالت 

‐ دراختیار گرفتن بازار منطقه ای و یا حتی جهانی قیر

ساخت پاالیشـگاه ملی نفت و میعانات گازی یكی از آرزوهای دیرین صنعت نفت ایران و جامعه صنعتی کشـور میباشد. با اجرای این طرح 

می توان گامی اساسی در جهت بومی سازی پاالیشگاه های تمام ایرانی در کنار نیل به خودکفایی ملی و تولید ارزش افزوده از سرمایه های 

ملی ایران اسالمی برداشت.

دستاورد

کاربرد

طراحی پاالیشگاه نفت خام فوق سنگین با هدف تولید قیر

برآورد مالی برای ظرفیت نمونه 20000 بشكه در روز حدود 80 تا 130 میلیون دالر با نرخ بازگشت سرمایه باالی 35 درصد و برای ظرفیت 

نمونه 60000 بشكه در روز حدود 250 تا 300 میلیون دالر با نرخ بازگشت سرمایه باالی 48 درصد می باشد.

دستاورد اقتصادی

ارائه و توسعه فناوری های
نـــوین در صـــــنایــــــع

تــــوســـعه پـــــایــــدار
با صـــیانت از مـــــــنابـع

تولید و اســـــتفاده بهینه از 
ذخایر راهبردی نفت و گاز

گزیده دستاوردهای فناورانه  پژوهشگاه
صنعت

پژوهشگاه صنعت نفت



شرح

H)، یك گاز سمی وخورنده است که می تواند باعث مســمومیت های شدید منجر به مرگ، خوردگی در تجهیزات  S) 2گاز سولفید هیدروژن

فرآیندی و خطوط انتقال گاز شده و مشتقات ناشی از سوزاندن آن ، موجب آالیندگی محیط زیست می شود. لذا بمنظور حفاظت از کارکنان

تجهیزات فرآیندی و خطوط انتقال و همچنین محیط زیست الزم است این عنصر آالینده بنحو مؤثری حذف گردد. روش معمول برای حذف

این آالینده در ظرفیت های باالتر از 20 تن گوگرد در روز، عمدتاً استفاده از یك مرحله جداسازی (جذب) توسـط آمین و سـپس سـوزاندن 

در زباله سوزها و یا تبدیل آن به گوگرد توسـط فرآیند کالوس می باشـد. در حالیكه در فرآیند سـولفیران که در ظرفیت های 0/2 تا 15 تن 

گوگرد در روز اقتصــادی است، عملیات جذب و تبدیل به گوگرد با هم و در یك مرحله قابل انجام است. در سولفیران گاز سولفید هیدروژن

پس از تماس با محلول کمپلكس آهن(کاتالیسـت هموژن) و حل شدن در فاز مایع، در اثر واکنش های اکیسـداسیون-احیاء در فاز مایع این 

عنصر آالینده سمی و خورنده به گوگرد عنصری تبدیل شده و بصورت کیك گوگردی از سیستم دفع میگردد.

استفاده از تكنولوژی سولفیران در کشور از منظر حفظ محیط زیست و استفاده حداکثری از انرژی کشور حائز اهمیت است. با بكارگیری این

SO2 که از احتراق سولفید هیدروژن حاصل می شود و عامل اصلی بارانهای اسیدی است فرآیند می توان از انتشــــار روزانه ده ها تن گاز 

جلوگیری بعمل آورد. همچنین سـولفیران قادر به حذف سـولفید هیدروژن از جریان گازهای در ظرفیت گوگردگیری فوق الذکر می باشـد .

تقریبا هر جریان گازی حاوی H2S  مانند ، SWS gas, Acid gas, Associated gas, Fuel gas  و غیره در ســـــــــــولفیران قابل

سولفور زدایی است.

توسعه دانش فنی سولفیران در پژوهشـــگاه صنعت نفت از آزمایشــــگاه تا پایلوت طی سالیان متمادی با موفقیت کامل طی شده است.

بمنظور نشـان دادن قابلیت های این دانش فنی و اثبات این فناوری در مقیاس صنعتی ، یك واحد نمایشــی( Demo unit) به ظرفیت

000/450 فوت مكعب در روز در پاالیشگاه گاز فجر جم طراحی،ساخته و نصب شده که بلحاظ ظرفیت در ابعاد یك واحد صنعتی کوچك 

است و این واحد در سالهای 87 و 90 برای دوره های سه ماهه در سرویس قرار گرفته اسـت. در طی دوره راه اندازی واحد اثبات فناوری 

( Demo unit)  سولفیران در پاالیشــــــــــــــــــگاه گاز فجر جم، گازهای اسیدی با غلظت های متفاوتی از گاز سولفید هیدروژن 

ppm 5000-19000 ) در سرویس قرار گرفت. در کلیه موارد غلظت سولفید هیدروژن در جریان گاز تصـــــــــفیه شده (در محدوده 

به کمتر از ppm 4 (حد مجاز برای خط لوله) رسیدکه نشانگر عملكرد صحیح واحد سولفیران می باشد.

دستاورد

کاربرد

سولفیران ، فرآیند حذف سولفید هیدروژن از جریان های گازی

ارائه و توسعه فناوری های
نـــوین در صـــــنایــــــع

تــــوســـعه پـــــایــــدار
با صـــیانت از مـــــــنابـع

تولید و اســـــتفاده بهینه از 
ذخایر راهبردی نفت و گاز

گزیده دستاوردهای فناورانه  پژوهشگاه
صنعت

پژوهشگاه صنعت نفت



دستاورد اقتصادی

اقتصـــــــاد فرآیند سولفیران کامال تابع مقدار گوگرد بازیافت شده از سولفید هیدروژن همراه جریان گاز خوراك می باشد.  لذا هزینه های 

سرمایه گذاری و عملیاتی در سولفیران تابع مقدار گوگرد بازیافت شده می باشند. سولفیران دارای دو رویكرد، زیست محیطی و شیرین سازی

می باشد. محاسبه پارامترهای اقتصـادی در حالتی که سولفیران بمنظور  حفاظت از محیط زیســت بكار می رود، کامال تابع درجه اهمیت و 

اجرایی بودن  قوانین و مقرارت حفاظت محیط زیسـت و مقدار جرائم ریالی در نظر گرفته شده با ازاء انتشـار کمیت های معین گازهای آلوده 

به جو بوده و در حالت شیرین سازی نیز ظرفیت خوراك و مقدار سولفید هیدروژن همراه تعیین کننده هســـــــتند. از طرفی خوراك واحد 

سولفیران شامل طیفه گســــترده ای از جریانهای گازی از گازهای کامال اسیدی(H2S و CO2) تا جریانهای هیدروکربوری آلوده به سولفید 

هیدروژن را در بر میگیرد و به همین دلیل محصول گازی سولفیران نیز از طیف گسترده ای برخوردار است، با توجه به متغیر بودن خوراك و

محصــــول سولفیران که منجر به متغیر بودن نرخ آنها می گردد و همچنین مبهم بودن جرائم مربوط به انتشــــار گازهای آلوده ، محاسبه 

پارامترهای اقتصادی (مانند IRR) بصورت کلی برای سولفیران عملی نمی باشد ولی بدست آوردن این پارامترهای اقتصادی بسته به هر مورد

و به شرط در دسترس بودن اطالعات مورد نیاز قابل محاسبه می باشد.

سولفیران ، فرآیند حذف سولفید هیدروژن از جریان های گازی

ارائه و توسعه فناوری های
نـــوین در صـــــنایــــــع

تــــوســـعه پـــــایــــدار
با صـــیانت از مـــــــنابـع

تولید و اســـــتفاده بهینه از 
ذخایر راهبردی نفت و گاز

گزیده دستاوردهای فناورانه  پژوهشگاه
صنعت

پژوهشگاه صنعت نفت



شرح

عملكرد یك فرآیند شیمیائی ممكن است تحت تاثیر عوامل مختلفی تغییر کند. برخی از این عوامل عبارتند از تغییر فعالیت کاتالیست، تغییر

شرایط خوراك و رسوب گرفتگی مبدل ها. با توجه به این موضوع که در فرآیندهای شـیمیائی کاهش هزینه ها و افزایش بهرهوری از اهمیت 

باالئی برخوردار است، توسعه فرآیندهای هوشمند بسیار مورد توجه می باشد. یكی از مــهمترین ابزارهای مـــهندسی در اینگونه فعالیت ها

بهینه سازی همزمان (RTO) فرآیندها می باشد.

 بهینه سازی همزمان به ارزیابی و تبدیل پیوسته شرایط عملیاتی یك فرایند می پردازد و شرایط عملیاتی فرآیند (مقادیر مقرر) در بازه های 

زمانی معین و متناوب محاسبه و بهینه می شوند، بطوریكه سودآوری اقــتصادی فرایند افزایش می یابد. پژوهشگاه صنعت نفت مفتخر است

دانش فنی این فناوری را در اختیار داشته و آماده ارائه این فناوری به صنعت نفت می باشد.

- افزایش ســـــــــــــــــــــــودآوری مجتمع های عملیات ی

انرژ ی مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف  - کاهش 

- حفظ صــــیانتی از منابع و جلوگیری از هدررفت بی رویه آنه ا

- محاسبه هوشمند متغیرهای فرآیند به شكل بهینه در هر لحظه

- افزایش ایمنی فرآیند در اثر کاهش خطاهای  انســــــــــانی

- بازگشت سریع سرمایه گذاری اولیه در کمتر از 6 ماه 

دستاورد اقتصادی

کاربرد

فناوری بهینه سازی همزمان فرآیند
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شرح

پلیمرها به دلیل برخورداری از خواص ویژه و منحصر به فرد کاربرد گسـتردهای در درزگیری و آببندی تجهیزات سرچاهی و قطعات حفاری 

چاه های نفت و گاز دارند. جلوگیری از نشت گاز و سیاالت و ممانعت از آمیخته شدن آنها در حین عملیات حفاری، سیمانكاری، تكمیل چاه 

و در حین بهره برداری نیازمند طراحی دقیق پكینگها، درزگیرها، پالگها، سیلها، استریپرها و اورینگهای بكار رفته در تجهیزات می باشد ، لذا 

طراحی و ساخت این قطعات از اهمیت باالیی برخوردار است. دستیابی به دانش فنی تولید این قطعات هدف اصلی اجرای این طرح است.

قطعات پلیمری مورد مصرف در حفاری عمدتاً به عنوان پكینگها، سیلها، استریپرها، پالگها، ویپرها و اورینگها در تجهیزات و شیرآالت حفاری

بكار گرفته می شوند و به دلیل اهمیت نشتگیری و آببندی در حفاری نیاز به طراحی ویژه دارند.

هدف از اجرای این طرح طراحی و ساخت قطعات پلیمری ویژه وارداتی مورد مصرف در تجهیزات حفاری و دستیابی به دانش فنی تولید آنها

 در داخل کشور میباشد. در این طرح همچنین ارتقاء و بهبود کیفیت قطعات تولیدی در داخل کشور و تهیه شناسنامه فنی برای این قطعات

 مد نظر است.

دستاورد

کاربرد

طراحی و ساخت قطعات پلیمری مورد مصرف در حفاری چاه های نفت و گاز 

با تولید قطعات ویژه حفاری ضمن دستیابی به دانش فنی تولید این قطعات که بســـــیاری از آنها تنها متعلق به برخی از شرکت های بزرگ 

نفتی می باشد و ارتقاء کیفیت قطعات تولیدی در داخل کشور، عالوه بر جلوگیری از مخاطرات ناشی از نشت سیاالت در حفاری و هزینه های

مادی و معنوی مرتبط، از واردات قطعات و خروج ارز از کشور جلوگیری به عمل آمده و زمینه کار برای محققان و تولیدکنندگان کشور فراهم 

میگردد. تولید محصول با ارزش افزوده باالتر از مواد اولیه موجود در کشور از مزایای دیگر این طرح می باشد.

دستاورد اقتصادی

ارائه و توسعه فناوری های
نـــوین در صـــــنایــــــع

تــــوســـعه پـــــایــــدار
با صـــیانت از مـــــــنابـع

تولید و اســـــتفاده بهینه از 
ذخایر راهبردی نفت و گاز
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شرح

نفت خام تولیدی از مخازن زیرزمینی همواره دارای مقادیری از آب و امالح میباشدکه میبایست قبل از ارسال نفت از آن جدا شوند. بخشی

از این آب ابتدا در جداکنندههای چندفازی و سپس در تانكهای ثقلی جدا میشود. شكستن امولسـیون قطرات کوچك آب باقیمانده در نفت

با استفاده از روش الكتروستاتیك قابل انجام است. در نمكزدا با اعمال یك میدان الكتریكی قوی، قطرات کوچك آب با یكدیگر تجمیع شده

و قطرات بزرگتری شكل میگیرد. با افزایش اندازه قطرات، سرعت تهنشـــینی و در نتیجه بازدهی جداسازی آب از نفت بطور چشـــمگیری

بهبود مییابد.  

وجود آب در نفت خام و یا فرآوردههای نفتی همواره یكی از معظالت در صنایع نفت به شمار میرود. استفاده از اختالف دانسیته آب و نفت

یك روش متداول برای انجام جداسازی است. در تمام مواردی که قطرات آب به صورت امولسـیون پایدار در یك فاز نفتی حضـور دارند، در

عمل جداسـازی با اسـتفاده از روشــهای متداول ثقلی غیر ممكن میگردد. نمكزدای الكتروســتاتیك در واحدهای بهرهبرداری نفتخام و

همچنین در پاالیشگاههای نفت و گاز به منظور جداسازی آب نمك موجود در فاز نفتی مورد استفاده قرار میگیرد.

پژوهشــــگاه صنعت نفت از چند سال گذشته پژوهش بر روی نمكزداهای الكتروستاتیك نفت خام را با هدف بومیسازی این فناوری آغاز

نموده است. در همین راستا تاکنون کارهای پژوهشــــــــــــی متعددی به انجام رسیده که از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: 

CFD بررسی تجمیع الكتریكی قطرات آب در نفت به منظور شناخت دقیق مكانیزم عملكرد نمكزدا از دو روش آزمایشگاهی و شبیهسازی -

- ســـاخت یك پایلوت کوچك جریان پیوســــته به منظور بررســــی عملكرد نمكزدا برای انواع نفتخام در شــــرایط عملیاتی مختلف 

- ثبت اختراع مربوط به ساخت قطعه بوشینگ ورودی ولتاژ باال به مخزن نمكزدا به تأیید سازمان پژوهشــــــــهای علمی و صنعتی ایران 

- شــــبیهســــازی CFD نمكزدا به منظور مطالعه رفتار هیدرودینامیكی نمكزدای الكتروســــتاتیك و پارامترهای مؤثر بر عملكرد آن

- تهیه نسخه اولیه نرمافزار تخصصی شبیهسازی واحد نمكزدا 

دستاورد

کاربرد
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دانشفنی و فناوری نمكزدای الكتروستاتیك نفت خام

از آنجا که کــــشور ما از منابع سرشاری از نفت و گاز برخوردار است و همچنان در حال گسترش صنایع مربوط به بهرهبرداری از این منابع 

میباشد، نیاز به احداث واحدهای جدید نمكزدا همواره در این صنایع وجود خواهد داشت.  در حال حاضر طراحی نمكزدا و تأمین قطعات

داخلی آن توسط شـرکتهای خارجی انجام میشود. با این وجود، در برخی موارد ساخت مخزن و نصب و راهاندازی واحد توسط شرکتهای

داخلی و تحت نظارت شـــرکتهای صاحب تكنولوژی صــــورت میگیرد. بر اساس برآورد شرکتهای سازنده داخلی، در پروژههای احداث

واحدهای نمكزدایی بیش از نیمی از هزینه پرداخت شده مربوط به حق لیسانس (دانشفنی) میباشد. به دلیل اهمیت فراوان این تكنولوژی

و جایگاه آن در فرآورش نفتخام و با توجه به نیاز کشور به احداث و راهبری واحدهای نمكزدایی در حوزه صنایع بهرهبرداری نفت، دستیابی

به دانشفنی و فناوری نمكزدایی الكتروســـتاتیك نفت خام میتواند ضمن کاهش وابستگی و صرفهجویی ارزی، امكان بهینهسازی عملكرد

این واحدها را نیز فراهم آورد. پژوهشـــگاه صنعت نفت با توجه به تجربیات و ســــوابقی که در ارتباط با دانــــشفنی و فناوری نمكزدای

الكتروستاتیك نفت خام کسب نموده و با تكیه بر توان علمی و فنی پرسنل خود آماده است .

تا در زمینههای ذیل با شرکتهای عالقمند همكاری نماید:

1- توسعه و تكمیل دانشفنی به صورت مشترك با شرکتهای سازنده تجهیزات که به دنبال حضور مؤثرتر در این عرصه میباشند.

2- مشاوره در زمینه بهبود عــــملكرد و رفع مشكالت و تنگناهای عملیاتی واحدهای نمكزدا

3- مشاوره در زمـــــینه پروژههای صــــنعتی احــــداث واحـــدهای جــــدید نمكزدایی

4- تست عملكرد انواع نفتخام و شرایط عــــــملیاتی با استفاده از سیـــستم پایلوت کوچك

5- ساخت پایلوت موبایل به منظور انجام تستهای میدانی انتخاب دمولسیفایر برای مناطق عملیاتی نفت 
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با صـــیانت از مـــــــنابـع

تولید و اســـــتفاده بهینه از 
ذخایر راهبردی نفت و گاز

گزیده دستاوردهای فناورانه  پژوهشگاه
صنعت

پژوهشگاه صنعت نفت



شرح

SH) هستند.  2گازهای اسیدی حاصل از فرآوری نفت و گاز حاوی مقادیر زیادی هیدروژن سولفوره (

چنانچه این گازها سوزانده و به اتمسفر ارسال شوند محیط زیست را آلوده می کنند. 

با احداث واحدهای بازیافت گوگرد می توان از گازهای اسیدی محصول گوگرد استحصال و به حفظ سالمتی محیط زیست کمك کرد. 

در حال حاضر تعدادی از این واحدها بر پایه لیسانس های خارجی در پاالیشگاه های کشور درحال کارند.

واحد بازیافت گوگرد پاالیشگاه گاز بیدبلند 1 با هدو جلوگیری از آلودگی هوا و نیز استحصال گوگرد از گازهای اسیدی که در واحدهای آمین

این پاالیشگاه تولید می شوند توسط پژوهشگاه صنعت نفت در سال 1391-1392 طی 16 ماه به روش مهندسی معكوس انجام شـده است.

کارفرمای پروژه مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز  بوده است.  در جــــدول زیر دســــتاوردهای پروژه باختصار معرفی شده است.

دستاورد طراحی و احداث واحد بازیافت گوگرد پاالیشگاه گاز بیدبلند 1

جلوگیری از آلودگی محیط زیست

تولیــــــد روزانه 160 تن گوگرد

توسعه دانــــــش طراحی پایه واحـــــدهای بازیافت گوگرد در ایــــــــران برای اولین بار

با توجه به اینكه ایران کشوری غنی از گاز طبیعی است و تولید و صادرات گاز از فعالیت های مهم اقتصادی  کشور محــسوب می شود  بازار 

فناوریهای گاز منجمله فناوری بازیافت گوگرد  بازاری رو به رشد پیش بینی می گردد.

با طراحی پایه واحد بازیافت گوگرد پاالیشگاه گاز بیدبلند1 سنت خرید تكنولوژی  واحـــدهای بازیافت گــوگرد در کشور  شكسته است. 

با این تجربه پژوهشگاه  صنعت نفت  آمادگی دارد  در راســـتای اقـــتصاد  مقاومتی   پاسخگوی نیاز صنایع گاز و نفت کشور باشد . 

چشم انداز
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 پژوهشگاه

شرح

در این طرح، آنالیز نمونههای سنگ و سیال انجام و در شرایط استاتیك، اثر پارامترهای مختلف از قبیل تغییر فشـــار، دما و تزریق گازهای 

مختلف بر روی ناپایداری آسفالتین بررسی گردید. انجام آزمایشات سیالبزنی در مغزه و تعیین میزان آسیب در سازند طی فرآیندهای تولید

طبیعی و تزریق گاز انجام و در نهایت شبیهسازی میدانی به منظور پیشبینی تشـــــــــــــكیل رسوب آسفالتین در مخزن انجام میشود.

ساخت و ارزیابی حاللها و دیسپرسنتهای مناسب جهت کنترل تشكیل رسوب آسفالتین انجام شده است.

1- بررسی رسوب آسفالتین در شرایط مخزن و تعیین نقش پارامترهای مختلف در فرایندهای تولید طبیعی و تزریق گاز

2- کنترل رسوب آسفالتین (ممانعت، رفع و کاهش رسوب و اثرات ناشی از آن)

3- ساخت دیسپرسنتهای پایه پلیمری جهت ممانعت از تشكیل رسوبات آسفالتین

4- طراحی نرمافزار پیشبینی رفتار رسوب آسفالتین در شرایط استاتیك

5- انتخاب بهترین سناریوی تولید از مخزن با در نظر گرفتن رسوب آسفالتین

1.  تولید صیانتی از مخازن کشور

2.  کاهش هزینههای تولید

3.  استمرار تولید از چاههای نفت و گاز

4.  بومیسازی تولید مواد شیمیایی مورد استفاده در صنعت نفت

5.  دستیابی به دانش فنی برای کنترل تشكیل آسفالتین

اثربخشی

اهداف

مطالعه آزمایشـگاهی و نرم افزاری راههای جلوگیری از تشـكیل

رسوب آسفالتین در مخازن سروك و فهلیان میدان نفتی یادآوران
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