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پژوهشگاه صنعت نفت خلق فناورى، توسعه پايدار 
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نمايشگاه ها از ديرباز، امكانى براى عرضه كاالهاى توليدى و دستيابى به بيشترين 
ــاى روز بازار درزمينه هاى مختلف بوده اند، اما امروزه با تبيين مبانى  ظرفيت ه
ــات در جامعه جهانى،  ــى مفاهيم عصر ارتباط ــارت در دنياى مدرن و چيرگ تج
نمايشگاه ها به عنوان يكى از مهم ترين، موثرترين و مقرون به صرفه ترين فرصت ها 
ــراى برخوردارى از همه ظرفيت هاى دانش و فناورى در مقياس جهانى مطرح  ب
ــگاه، به معنى اعالم آمادگى افراد، گروه ها ،  ــركت در هر نمايش بوده و در واقع ش
ــدن ، قرار گرفتن در فضاى رقابتى و برقرارى  اصناف و صنايع براى بهتر ديده ش
ارتباطات موثراست. نمايشگاه بين المللى نفت ، گاز پااليش و پتروشيمى هر ساله 
با حضور معتبر ترين شركتها و سازمانهاى بزرگ نفتى و صنايع مرتبط، از اهميت 
ــركت كنندگان، با برنامه ريزى و  ــت، به نحوى كه همه ش ويژه اى برخوردار اس
ــترين بهره، اعم از تبادل اطالعات ،  تامين اعتبارهاى ويژه، تالش مى كنند تا بيش
عرضه كاال، بازاريابى و شناسايى بازار هدف، بررسى و ارزيابى نيازها، توانمندى ها 

و قابليت هاى صنعت را كسب كنند.
ــتاوردهاى پژوهشگاه صنعت  ــور، مجموعه ايست از توانمندى ها و دس اين بروش
ــار محور مديريت توسـعه مخازن، خدمـات و محصوالت،  ــت كه در چه نف
اليسـنس ها و معرفى شـركت هاى دانش بنيان براى ارايه در اين نمايشگاه 
ــعه اى /  ــوالت، پروژه هاى تحقيقاتى / توس ــت. در زمينه محص ــده اس تنظيم ش
ــطح )، راهكارهاى صنعتى، توليدات ويژه  ــه س كاربردى ( 70 پروژه و طرح در س

ــگاهى، مشاوره اى و  نرم افزارى به عنوان محصوالت ويژه، خدمات علمى، آزمايش
ــت. تاسيس دو شركت دانش بنيان در سال گذشته در  آموزشى معرفى شده اس
ــطح  ــت كه با هدف  ارتقاء س ــت گام موثرديگرى اس حوزه نانو فناورى و كاتاليس
ــعه اين  ــده است.توس ــته ش ــاركت و همكارى با صنعت برداش تعامل و جلب مش
ــازمان درسال 1394است  تعامل در حوزه هاى ديگر از اولويت هاى فعاليت هاى س
كه در حوزه هاى «طراحى مهندسى» و «تبديل گاز طبيعى به فرآورده هاى مايع 

(GTL)» در حال شكل گيرى مى باشد.
ــته در نوبت هاى متوالى، با كسب  ــال هاى گذش ــگاه صنعت نفت، در س پژوهش
ــيده است تا متناسب با نقش  رتبه مركز پژوهش و فناورى برتركشـور، كوش
ــت نفت و حوزه هاى مرتبط،  ــعهء پژوهش فناورانه در صنع محورى خود در توس
ــالت اصلى خود مبنى بر ارائه راه حل هاى فناورانه براى رفع معضالت و  رس
مشكالت صنعت را با جّديت وهمّيت كامل مورد توجه قراردهد. در اين راستا، 
ــج مخزن عظيم  ــعه پن ــه توانمندى و واگذارى مديريت مطالعه و توس ــاد ب اعتم
ــالها تالش محققان و دانشمندان در اين  ــوى وزارت نفت، حاصل س ــوراز س كش
ــد و در اين مجموعه بطور اختصار به آن  ــال 93 محقق ش ــت كه در س حوزه اس

پرداخته شده است.
ــگاه در حوزه هاى مختلف ستاد و صف، نظير  مجموعهء كامل فعاليت هاى پژوهش
برنامه ها و دوره هاى تخصصى آموزشى، فرصت هاى شغلى، مناقصات و مزايده ها، 
انتشارات، آرشيو اسنادعلمى و بانك هاى اطالعاتى، در پورتال چهارزبانه پژوهشگاه 

به آدرس www.ripi.ir   قابل دسترسى و بهره بردارى است. 

بازاريابى ، رقابت 
برقرارى ارتباط موثر

مقدمه
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ــعه  ــاز با نام «اداره توس ــگاه صنعت نفت در آغ پژوهش
ــال 1338  ــت ايران» در س ــركت ملى نف ــات ش تحقيق
تاسيس شد و هدف اوليه آن، تحقيق و پژوهش در زمينه 
كاربرد مواد نفتى بود. بعد از پيروزى انقالب اسالمى، نام 
ــازمان به «مركز پژوهش و خدمات علمى» تغيير  اين س
ــعه فعاليت ها در راستاى اهداف موردنظر  يافت و به توس
ــز، طبق موافقت نامه  ــال 1368 اين مرك پرداخت. در س
اصولى شوراى گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالى، 
ــا هدف انجام  ــگاه صنعت نفت» نام گرفت و ب «پژوهش
ــعه اى به فعاليت هاى  تحقيقات بنيادى، كاربردى و توس

خود ادامه داد.

ــاد ارزش افزوده از  ــگاه صنعت نفت، ايج راهبرد پژوهش
ــاورى با رويكرد اصل انجام  ــازى فن راه توليد و تجارى س
ــازى فناورى هاى جديد  ــعه و بومى س پژوهش براى توس
ــت. فعاليت هاى پژوهشگاه در سه مجموعه «پرديس  اس
ــت»، «پرديس  ــتى نف ــعه صنايع باالدس پژوهش و توس
ــعه صنايع پايين دستى نفت» و «پرديس  پژوهش و توس
پژوهش و توسعه محيط زيست و انرژى» انجام مى شود.

معرفى 
پژوهشگاه
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 پرديس پژوهش و توسعه صنايع باالدستى نفت
ــعه ميادين و دو مركز توسعه  ــكده علوم زمين، مهندسى نفت و مطالعات مخازن و توس ــامل سه پژوهش ــتى نفت ش ــعه صنايع باالدس پرديس پژوهش و توس
ــى، باتجربه و كارآمد و هم چنين تجهيزات  ــانى دانش ــت. اين پرديس با تكيه بر منابع انس ــتى نفت اس ــتى نفت و فناورى اطالعات باالدس نرم افزارهاى باالدس
ــعى دارد با انجام پژوهش هاى بنيادى و كاربردى، مطالعات جامع، انجام خدمات علمى و آزمايشگاهى  ــرفته، با رويكرد كار گروهى، س ــتگاهى مدرن و پيش دس

و مشاوره هاى علمى و مديريتى، نيازهاى فناورانه صنعت نفت را در حوزه باالدستى برآورده ساخته و معضالت عملياتى اين حوزه را در كشور برطرف كند.
پرديس پژوهش و توسعه صنايع پايين دستى نفت

ــعه فناورى هاى پااليش و فرآورش نفت، توسعه  ــت و نانوفناورى، توس ــش پژوهشكده كاتاليس ــامل ش ــتى نفت ش ــعه صنايع پايين دس پرديس پژوهش و توس
ــاورى تجهيزات و هم چنين مركز پژوهش و  ــعه فرايند و فن ــيميايى، علوم و فناورى هاى پليمر، توس ــاى فرآورش و انتقال گاز، علوم و فناورى هاى ش فناورى ه
توسعه فناورى هاى نفت كرمانشاه است. اين پرديس، يكى از نقش آفرينان اصلى توليد و صدور علم و فناورى در صنايع نفت، گاز و پتروشيمى در كشور و در 

منطقه به شمار مي رود كه در توليد ثروت و رشد اقتصاد مبتنى بر دانايى، نقش ارزنده اي داشته است.
پرديس پژوهش و توسعه محيط زيست و انرژى

پرديس پژوهش و توسعه انرژى و محيط زيست شامل سه پژوهشكده محيط زيست و بيوتكنولوژى، حفاظت صنعتى و توسعه و بهينه سازى فناورى هاى انرژى 
و گروه پژوهشى تجزيه و ارزيابى مواد است كه با اجراى طرح هاى پژوهشى و توسعه اى، در مسير كسب و بومى سازى دانش فنى براى صنعت نفت و نيز رفع 

معضالت صنعتى در حوزه هاى انرژى، حفاظت صنعتى، محيط زيست و بيوتكنولوژى گام بر مى دارد.
هم اكنون نيز اين پرديس، تبديل جزيره سيرى به يك جزيره سبز را بر عهده گرفته و در منطقه عسلويه نيز اجراى پروژه تعيين مقدار آالينده ها و مدل سازى 

هواى منطقه را عهده دار است.

معرفى 
پرديس ها
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چشم انداز و ماموريت پژوهشگاه صنعت نفت 

اهداف بلندمدت 

پيشگام در توسعه فناورى و ارائه راهكارهاى فناورانه در صنعت نفت و متعهد به توسعه پايدار در افق 1404
مأموريت پژوهشگاه، توليد، انتقال و عرضه فناوري هاي مورد نياز صنعت نفت، توسعه محصوالت جديد، بهبود مستمر فرآيندهاي عملياتي موجود و ارائه برنامه هاي كشف، توسعه 
و بهره برداري بهينه از منابع انرژي است. ما با حضور فعال در عرصه جهاني و بهره گيري از سازوكارهاي نظام نوآوري باز، ارتقاي شايستگي هاي محوري، توسعه روابط راهبردي 

با مؤسسات علمي و تحقيقاتي داخلي و بين المللي و توسعه دهندگان محصول، مأموريت خود را به انجام مي رسانيم.
ــتيم و حضور فعالي در  طراحي و عملياتي كردن  ــمت تعالي است. ما متعهد به ارزش هاي اخالقي و توسعه پايدار، هس ــتمايه  ما در حركت به س ــرمايه فكري، بزرگترين دس س

استانداردهاي زيست محيطي داريم.

حوزه فناورى
پژوهش و توسعه فناورى در زمينه:

  اكتشاف، توسعه و بهره بردارى بهينه از منابع هيدروكربورى
  تامين كاالها و تجهيزات راهبردى مورد نياز صنعت نفت

  توسعه، ارتقاء و بهينه سازى فناورى هاى فرآيندى صنعت نفت
  حل معضالت زيست محيطى، توسعه فرآيندها و بهينه سازى انرژى 

حوزه ساختار و فرآيندها
  استقرار فرآيند مديريت دانش

  تكميل زنجيره توليد و تجارى سازى فناوري
  ايجاد ساز و كار مديريت سبد پروژه ها

  هم سو سازي ساختار، فرآيندها و روش هاي سازماني با اهداف راهبردي 

حوزه ارتباطات و مشتري
  توسعه شبكه ارتباطات با مراكز علمي، تحقيقاتي و صنعتي داخلي و خارجي به منظور توسعه، انتقال، بومي سازي فناوري هاي مورد نياز صنعت نفت 

  تقويت تعامالت با بازارهاي فناوري و سرمايه داخلى و خارجى
  مديريت ارتباط با مشترى 

حوزه منابع
  توانمندسازى سرمايه انسانى

  يكپارچه سازى مديريت عملكرد با سيستم جبران خدمت
  ايجاد فرآيند مديريت سبد منابع با اثرپذيرى از شاخص هاى كليدى عملكرد به منظور افزايش بهره ورى
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اولويت ها ى برنامه راهبردى
پژوهش و فناورى پژوهشگاه صنعت نفت

1

2

3

4

5

6

7

توسعه پژوهش محور ميادين

شيرين سازى گاز

ارتقاء نفت سنگين

 
تبديالت گازى

فناورى پاكسازى خاك هاى آلوده و تصفيه پساب

ساخت كاتاليست هاى پر مصرف

 
ساخت افزايه هاى حفارى و اسيد كارى
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خالصه دستاوردهاى
پژوهشگاه صنعت نفت

1161 كارمند و 594 محقق• 
115 نفر دكترا• 
170 نفر نخبه كارشناسى ارشد• 
24 نفر دانشجوى دكتراى پژوهشى• 

5 دفتر منطقه اى در تهران، كرمانشاه، قشم، اهواز و عسلويه• 

واگذارى 79 عنوان ليسانس و دانش فنى به صنعت• 
انتشار و ارائه 1240 عنوان مقاله تخصصى• 
انتشار 126 عنوان كتاب تخصصى• 
ثبت بيش از 275 اختراع داخلى و بين المللى• 
طرح برتر صنعت نفت با عنوان فناورى بازيافت گوگرد در سال 1393• 
كسب جايزه ملى مديريت فناورى و نوآورى در سال 1393• 
كسب رتبه نخست در بين كليه مراكز و موسسات پژوهشى در سال 1390 از طرف دفتر بررسى و ارزيابى پژوهشى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى• 
كسب رتبه نخست در شاخه فنى مهندسى در بين دستگاه هاى اجرايى(سال هاى 1386- 1390)• 
كسب عنوان نوآور برتر در سال 1392 از ششمين همايش نوآورى و عدالت اقتصادى• 
كسب رتبه سوم برترين متخصصين نانو در سال 1391 در هفتمين جشنواره برگزيدگان نانوفناورى• 
كسب عنوان مهندس برتر در سال 1391 در همايش روز ملى مهندسى• 
توليد اولين فناورى شيرين سازى گاز ملى(پارسى سول) 1393• 
مشاركت در تأسيس 4 شركت دانش بنيان:• 

الف) تأمين صنعت نفت سامان- حوزه مواد شيميايى و كاتاليست
ب) گسترش نانوفناورى زاگرس ايرانيان- حوزه نانوفناورى و فناورى هاى پيشرفته

ج) حوزه خدمات مهندسى
( GTL)د) حوزه تبديالت گازى
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Canada
Technology Commercialization

 Desalting Solutions

UK
CDM (PDD validation)
Engineering Services
Environmental Solutions 

Russia
Demercaptanization Technologies
Crude upgrading
Engineering & Consultancy Services

China
Hydrate Studies
EOR/IOR
PVT, Core & Geological Studies
Corrosion Evaluation

Austria
Reservoir Studies
Software Development
Fuel & Combustion

S. Korea
Engineering Services
Pilot plants

Iraq
Training Courses
Exchange of Experts

Poland
Laboratory ServicesGermany

Intellectual Properties
Environmental Problems (Decontamination)
Engineering Services
Unconventional Resources (Shale Gas)

France
Seismic Interpretation
Intellectual Properties Japan

Technology Development
Environmental Studies
Clean Fuel Production

همكارى هاى بين المللى
International Collaborations
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توسعه پژوهش محور ميادين
Research based Development of Reservoirs
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ــزن، فرآيندي يك پارچه  ــعه و مديريت مخ مطالعه،  توس
ــان شركت هاي بهره  ــته است كه كارشناس و به هم پيوس
ــتمي،  ــتي بايد در يك نگرش سيس بردار در حوزه باالدس
ــف ميدان تا ترك مخزن، به آن توجه كنند.  از ابتداي كش
ــازن هيدروكربني  ــت بهينه از مخ توليد صيانتي و برداش
بدون توجه دائم و مستمر به اين سه مؤلفه ممكن نيست. 
ــتمر چرخه مطالعه، توسعه و  ــازي مس ارزيابي و بهينه س
ــاي نوين و اعمال  ــت مخزن، به كارگيري فناوري ه مديري
ــت مبتني بر تحقيقات  ــرفته ازدياد برداش روش هاي پيش
ــگاهي و ميداني، نكات راهبردي مهمي  ــترده آزمايش گس
هستند كه به توليد حداكثري و بهينه از ميادين نفت وگاز 
ــعه  ــد. از اين رو اجراي به موقع طرح هاي توس مي انجامن
پژوهش محور و مديريت يك پارچه مخازن از اولويت هاي 
ــوب  ــت صيانتي از مخازن هيدروكربني محس مهم برداش

مي شود. 
ــزن بر افزايش بهره دهي  ــرد مديريت يك پارچه مخ رويك
ــود متمركز و بر مبناي  ــد بهينه و افزايش س مخزن، تولي
ــي با جنبه هاي  ــازي و تلفيق جنبه هاي فن يك پارچه س
ــط ديناميك  ــك در يك محي ــت ريس ــادي و مديري اقتص
ــت. نكات بازدارنده اين رويكرد، محدوديت هاي  استوار اس
ــت محيطي،  ــي و تكنولوژيك، مالي، ژئوپوليتيك، زيس فن
ــاني هستند. با به كار گيري فناوري هاي  ايمني و منابع انس
ــه سطح جمع آوري اطالعات،  نوين و مديريت مخزن در س
ــير اطالعات و برنامه ريزي و تصميم گيري، مي توان  تفس
ــا را كاهش داد و عملكرد مخزن را  تأثير اين محدوديت ه

بهبود بخشيد. 

مديريت يكپارچه 
       مخازن 
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شاخص هاى كليدى 
عملكرد(KPI) درشركتهاى مهم 

 RRR 
نسبت جايگزينى ذخيره

IR 
درصد بودجه پژوهشى

IRR 
نرخ برگشت سرمايه

SPC 
هزينه هاى توليدى SDEN 

تعداد مهندسين مورد نياز براى توسعه

SDC 
هزينه هاى توسعه اى

URF 
درصد ضريب بازيافت نهايى
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فرآيند
مديريت يكپارچه مخزن

 • گزارش مستمر در بازه 
عملكرد و تطابق با اهداف 

مديريت مخزن
ــتاوردها با  مقايسه دس  • 

اهداف
ــزي و بازنگري   • برنامه ري
دستيابي  عدم  در صورت 

به اهداف

• اجراي برنامه توسعه
ــط  ــتقل توس ــور مس بط

شركت صاحب ميدان
ــركت هاي  با همكاري ش

بين المللي

ــعه در  ارزيابي برنامه توس
ابعاد:

• زمين شناسي
• ژئوفيزيك

• مهندسي مخزن پايه
• شبيه سازي مخزن

ــي و برنامه ريزي  • طراح
چاه ها

• مهندسي توليد

ــازي و جزئي  ــي س • كم
استراتژيك  اهداف  سازي 
ــداف  ــازي اه ــي س و كم

مديريت مخزن
• توليد ساليانه

و  ــد  تولي ــتراتژي  اس  •
منحني توليد

ــره ثابت  ــش ذخي • افزاي
ــده حداكثر CAPEX و  ش

OPEX

ــداف  اه ــازي  س ــي  كّم
ــتراتژيك براي ميدان  اس

شامل:
(UR) برداشت نهايي •

ــي  ــازي منحن ــه س بهين
• توليد براي عمر مخزن 

در حال توسعه
ــره  ذخي ــي  جايگزين  •

(RRR) مصرف شده

نظـارت  و  كنتـرل 
مديريت  اهداف  بر 

مخزن

برنامـه  اجـراي 
توسعه

تدويـن برنامـه 
توسعه ميدان

اهداف  شكست 
به  اسـتراتژيك 

اجزاء

اهـداف  تدويـن 
استراتژيك
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پارامترهاى تأثيرگذار 
در مديريت مخزن

توليد بهينه

ذخيره

قوانين و مقررات دولتى

فاكتورهاى اقتصادى

خواص سنگ

خواص سيال

مكانيزم هاى رانش

عمليات اجرايى

سيستم اطالعات و داده ها

سازمان حرفه اى

فناورى

مخزن

عوامل محيطى مديريت

هدف

بازدهى اقتصادى

حفظ منابع

فاكتورهاى شركت و صنعت

افكار عمومى و اجتماعى

تاريخچه عمليات توسعه اى و 
توليدى

تاريخچه تشكيل و مراحل 
زمين شناسى مخزن

فرآيند اجرايى

تكنيك هاى روش هاى
آزمايشگاهى و تحليلى
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نتايج 
فنى- اقتصادى مديريت مخزن

توسعه فناورى

افزايش توليد

ش هزينه هاى
كاه

سرمايه اى و
عملياتى

مديريت مخزن

توليدتوسعه

سياست
گذارى

 پايش و
نظارت

 مطالعه جامع
 و تهيه طرح

توسعه ميدان

بازيافتضريبافزايش

ش
كاه

 

ك
يس

 ر

دم
و ع

 

ت
طعي

ق
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نقشه راه 
EOR/IOR ازدياد برداشت

Enhanced Oil Recovery Roadmap
Efficient EOR
Decision making: Feedback loops to
Improve design are Implemented rapidly

Additional recovery

Success of EOR Operations:
Optimization the EOR 
Project Continuous                           
throughout its Life 

U
nc

er
ta

in
ty

 a
nd

 R
isk

Increased Knowledge, Understanding, Investment and Recovery

Monitor and
 Control Project

Implement in Field

Fine Tune (Update) Field 
Development Plan 

Expand Field Development

Design 
Field Implementation

Perform Pilot Project
Monitor and Analyze

Pilot Project Design

Simulation of Field

Laboratory Test

Screen EOR Methods

Field Development Plan
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تكنولوژى 
چاه هوشمند و فرآيندهاى اجرايى

Smart Well Technology

Projects

Designing & Constructing First Artificial 
Intelligent Well in Middle East.
Comprehensive Study & Strategy Planning of 
Smart Well Technology.
Development of Optimization Algorithm for 
Intelligent Wells.
Feasibility Study for Implementation of 
Intelligent Field Technology in Oil & Gas 
Fields.
Subsurface Designing and Techno-economic 
Analysis of Optimum Scenario for Oil & 
Gas  Reservoir to Implement Smart Well 
Technology. (JOFAIR & Malekoh)
Consulting Smart Well Implementation 
( Smart Completion, Test, Execution , …).

Smart Reservoir Modeling Smart Well Pilot 

WorkflowKnowledge Background

New Paradigm to Combine Multidisciplinary 
Concept to Highly Affect Hydrocarbon Field 
Performance.

 It is the Information Technology (IT) of 
Upstream Industry.

This Technology is Known in the Industry by 
Different Names like Digital Field, E.Field, 
I.Field, Smart Completion, Intelligent Field, 
Next Generation Oil Field and Smart Field. 
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روش هاى 
ازدياد برداشت چاه محور

Well-Based Improved Oil Recovery Methods 

ProjectsWorkflow

Systematic Approach
 to IOR Methods
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نقشه پروژه هاى 
مطالعه جامع و توسعه ميادين

FFS & MDP 
Projects:

• Ahwaz
• Bibihakimeh
• Maroon
• Azadegan
• Yadavaran
• Naftshahr
• Sarajeh
• Karanj & Parsi
• South Pars
• Tousan
• Balal oil & gas
• Ab-Teymur



پروژه هاى توسعه اى/ كاربردى فناورانه
Applied Technological Projects
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مدل سازى حوضه و سيستم هاى 
هيدروكربنى خليج فارس و درياى عمان (طرح مرواريد)

هدف اصلي
توليد يك مدل سه بعدي حوضه و سيستم هاي هيدروكربني خليج فارس و درياي عمان با استفاده از پيشرفته ترين تكنيك ها و نرم افزارهاي موجود

انگيزه هاي انجام
ــتمي و تطابق سنگ هاي منشا و سيال هاي موجود در  ــاس ارزيابي هاي پتروليوم سيس عدم وجود تجزيه وتحليل هاي كامًال تلفيقي از ميادين نفت و گاز منطقه براس  (1

مخازن
عدم وجود داده هاي دقيق و كافي از زمين شناسي و سيستم هاي هيدروكربني منطقه، علي رغم پراكندگي و تنوع بسيار زياد اين داده ها  (2

عدم وجود اطالعات دقيق از تاريخچه حرارتي منطقه علي رغم نياز اساسي به اين اطالعات براي ارزيابي هاي دقيق پتروليوم سيستمي  (3
عدم وجود اطالعات حاصل از تلفيق داده هاي زمين شناسي، پتروفيزيك، ژئوفيزيك و ژئوشيمي براي توليد ورودي هاي مستقيم مدل سازي سيستم هاي هيدروكربني   (4

منطقه   
 

مراحل انجام
1)   گردآوري داده ها(با پيشرفت واقعي 100 درصد)

2)   زمين شناسي، پتروفيزيك و ژئوشيمي(با پيشرفت واقعي 99 درصد)
3)   تفسير داده هاي لرزه اي(با پيشرفت واقعي 100 درصد)

4)   وارونه سازي داده هاي لرزه اي و استخراج رخساره هاي لرزه اي(با پيشرفت واقعي 70 درصد)
5)   مدل سازي ساختماني حوضه رسوبي مطالعه شده(با پيشرفت واقعي 60 درصد) 

6)   مدل سازي يك بعدي، دوبعدي و سه بعدي سيستم هاي هيدروكربني(با پيشرفت واقعي 60 درصد).

ابعاد و گسترش جغرافيايي  
Extend of study area : 183,500 km2 
(1113500km2 Persian Gulf + 72000km2 Oman Sea)
Total No. of structures: 80
Total No. of fields: 77
Total No. of wells: 867
Total No. of fields located in the border with neighboring  contraries: 16 (Arash, Forozan, Esfandiyar, Farzad A, Farzad B, Sepand, South Pars, 
Salman, North west Reshadat, Sirri E, Farzan, Nosrat, Saba, Hengam, Hormoz F and Mobark) 

 

طرح
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نتايج مدل سازى يك بعدي
كاليبراسيون مدل، تاريخچه تدفين و نقشه جريان حرارتي پايه مهم ترين دستاوردهاي مدل سازي يك بعدي هستند كه با هر دو نرم افزار پترومد و تميس انجام 

شده اند.
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نتايج مدل سازى دو  بعدي
مقاطع مربوط به جريان حرارتي پايه براي سنين مختلف، توليد هيدروكربن و مسيرهاي مهاجرت تا انباشته شدن و تشكيل تله هاي هيدروكربني مهم ترين دستاوردهاي 

مدل سازي دو بعدي هستند كه با نرم افزار پترومد خاتمه يافته و با نرم افزار تميس در حال انجام مي باشد.

نتايج مدل سازى سه  بعدي
مهاجرت و انباشته شدن هيدروكربن همراه با ارزيابي كمي و  كيفي آنها از يك طرف و شناسايي اهداف اكتشافي جديد از طرف ديگر از مهمترين دستاوردهاي 

مدل سازي سه بعدي هستند كه با نرم افزار پترومد خاتمه يافته و با نرم افزار تميس در دست انجام است.
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نتايج تكميلى
شناسايي تجمع  هيدروكربني، اعم از منابع در حال بهره برداري و يا اهداف اكتشافي جديد  (1

ارزيابي كمي تجمع هيدروكربني، اعم از منابع در حال بهره برداري و يا اهداف اكتشافي جديد  (2
كمك به برنامه توسعه ميادين قبلي  (3

تهّيه و توليد داده هاي جديد مربوط به سرسازندها براساس اطالعات موجود  (4
شناسايي تعدادي از ساختمان هاي جديد براي انباشته شدن تجمع هاي هيدروكربني   (5

ارايه اطالعات كافي براي آناليز ريسك، به ويژه براي حفاري در مناطقي از محدوده مطالعه شده   (6
ارايه اطالعات كافي براي رده بندي اهداف اكتشافي   (7

انتقال فناوري و دانش مدل سازي حوضه و سيستم هاي هيدروكربني با استفاده از نرم افزارهاي پترومد و تميس و ايجاد توان علمي در تيم اجرايي اين طرح براي انجام طرح هاي   (8
مشابه در داخل و خارج كشور.  
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اهداف
- برآورد ضريب بازيافت

- تشخيص اثرات گزينه هاي مختلف توسعه بر ضريب بازيافت
- كاهش ريسك فني و اقتصادي در پيش بيني هاي توليد

- برآورد راهبرد عملياتي براي بهبود سودآوري و ضريب بازيافت

دستاوردها
انجام و تكميل اين پروژه باعث تسهيل و تسريع توسعة بزرگ مقياس ميدان يادآوران 
همراه با كاهش هزينه هاي مطالعاتي و ريسك هاي عملياتي توسعة ميدان در مقياس  
ــترك بودن اين ميدان نفتي، اهميت توسعة  ــود كه با توجه به مش full-field  مي ش

اصولي و به موقع آن براي منافع ملي به خوبي آشكار است. 

فناوري
ــا محورهاي روش  ــت، ب ــناريوهاي ازدياد برداش ــروژه با انجام فرآيند غربالگري س پ
ــود. با اين روش ها عالوه بر  ــه اي، شروع مي ش ــازي و مطالعة مقايس تحليلي، مدل س
ــيت آن ها در اين امر  ــخصه هاي مهم در غربالگري و نيز مقدار حساس غربالگري، مش

مشخص مي شوند.
ــناريوهاي تزريق امتزاجي و غيرامتزاجي  بزرگ مقياس سازي(upscaling)، نتايج س
ــه مقياس ميدان در  ــگاهي ب ــق متناوب آب و گاز از مقياس آزمايش ــز تزري گاز و ني

مدل سازي از ديگر جنبه هاي تكنيكي روزآمد و كم نظير اين پروژه اند.

تاثير اقتصادي
- برآورد ضريب بازيافت

- تشخيص اثرات گزينه هاي مختلف توسعه بر ضريب بازيافت
- كاهش ريسك فني و اقتصادي در پيش بيني هاي توليد

اثربخشي در صنعت
ــزرگ براي تحقق اجراي  ــت در ميدان يادآوران گامي ب ــروژة پايلوت ازدياد برداش پ
ــك عملياتي  ــت و عدم قطعيت و ريس ــعة بزرگ مقياس اين ميدان اس طرح هاي توس
 (calibration)ــدن ــث دقيق تر ش ــد و نيز باع ــرح را كاهش مي ده ــراي اين ط اج
ــازي مخزن، تشخيص اثرات زمين شناسي مخزن بر عمل كرد آن و  مدل هاي شبيه س

نيز مشخص شدن مشكالت عملياتي مرتبط خواهد شد. 

طراحي پايلوت 
ازدياد برداشت در ميدان يادآوران

طرح
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شناسايى گروه هاى سنگى و مطالعه تراكم پذيرى سنگ مخازن در مخازن آسماري و بنگستان ميادين گچساران، بي بي 
حكيمه، آغاجاري، رگ سفيد و مارون

خالصه طرح
ــنگ هاى كربناته ميادين مختلف كشور، ارايه روابط تجربى و بومى استخراج شده از نتايج  براي تخمين تراكم پذيري س
ــاره و بافت سنگ، گروه هاي مختلف  ــت. در اين طرح براساس طبقه بندي لوچيا و نوع رخس ــگاهي ضرورى اس آزمايش
ــايي و براي تعيين تراكم پذيري و ارايه روابط تجربي و كاربردي، آزمايش هاي فشردگي  ــنگي مخازن موردنظر شناس س

سنگ مخزن در فشار روباره موثر انجام شدند.

دستاورد  
- روابط تجربى و كاربردى تخمين تراكم پذيري در سنگ هاى كربناته ميادين مذكور برمبناى بافت و محدوده تخلخل 

در هر گروه سنگي.

شناسايى گروه هاى سنگى و 
مطالعه تراكم پذيرى سنگ مخازن

بررسى آزمايشگاهى 
تزريق متناوب آب و گاز

طرح

طرح

ــرايط امتزاجي بر روي مغزه هاي كربناته مخزن فهليان ميدان يادآوران و تعيين شرايط بهينه عملياتي  ــي در ش بررس
به منظور طراحي پايلوت ازدياد برداشت

خالصه طرح
 طرح توسعه و طراحي ازدياد برداشت به مشخصه هاي موثر براي برداشت حداكثري از مخزن و تعيين شرايط بهينه 
عمليات ازدياد برداشت نياز دارد. در اين طرح، در راستاي مطالعات ويژه مخازن سروك و فهليان ميدان يادآوران و 
ــتم ها و تجهيزات  به منظور ارايه بهتر مدل ديناميكي مخزن، مطالعات تزريق متناوب آب و گاز(WAG) با تهيه سيس
ــرفته مربوطه در پژوهشگاه صنعت نفت بومي سازي و براي اولين بار به صورت صنعتي در كشور انجام مي شوند.  پيش

هم چنين براي جلوگيري از خروج ارز، همه آزمايش هاي الزم در پژوهشگاه انجام مي شوند. 

دستاورد 
ــت  ــق در آزمايش هاي تزريق متناوب آب و گاز براي برداش ــوده و نرخ تزري ــخصه هاي حجم ت ــن مطالعه مش  در اي
حداكثري از مخزن بهينه مي شوند و از نتايج مطالعات آزمايشگاهي(دبي آب، نفت و گاز توليدي و نيز تغييرات فشار 

برحسب زمان)، فرآيند تزريق WAG در مقياس مخزن شبيه سازي مي شود.
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تضمين جريان 
(Flow Assurance)نفت و گاز

طرح

اهداف طرح
- توليد بهينه و مستمر نفت و گاز از چاه و تسهيالت فرآورشى

- طراحى هيدروليك حرارتى چاه ها، خطوط جريان و خطوط لوله در حالت پايدار
- مطالعه شرايط گذراى سيستم توليدى

- جلوگيرى از تشكيل رسوبات معدنى، آسفالتين و واكس 
- ايجاد شكاف مصنوعى و اسيدكارى
- كنترل توليد آب، شن و خوردگى

 تجارب طرح  
ــى و آناليز آسفالتين، واكس، هيدرات، فوم، رسوبات معدنى و خوردگى در شرايط استاتيك  - مطالعه، بررس

و ديناميك
 

PIPESIM، OLGA، PVTSIM شبيه سازى جريان با استفاده از نرم افزارهاى -
 

 (PAPsim)بومى سازى نرم افزار پيش بينى رفتار فازى آسفالتين در شرايط استاتيكى - 
 

- عمليات ميدانى در ميدان سراجه براي كنترل توليد واكس و فوم
 

- فرموالسيون و ارزيابى ديسپرسنت هاى آسفالتين در ميدان يادآوران
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خالصه طرح 
ــت كه اين روزها صنعت حفارى با  ــده از عمده ترين مشكالتى اس ــار يا مخازن تخليه ش حفارى در مخازن كم فش
ــت. حفارى اين نوع مخازن با مشكالت فنى و اقتصادى زياد از جمله هرزروى هاى كنترل ناپذير در  آن مواجه اس
ــعه اين ميادين را از لحاظ اقتصادى غيرسودآور مى كنند. تحقيقات  ــت كه توس ــكاف ها و گير لوله ها همراه اس ش
ــكل را حل كرد. افرون ها به خوبى  ــعه فناوري  افرون ها، اين مش علمي و تجربي ثابت كرده اند كه مي توان با توس
ــاخت سيال  ــامل طراحى و س ــازند را كنترل مى كنند. دانش فني اين تحقيق ش مقدار هرزروى گل به درون س
ــورفكتانت ها، پليمر ها و نانوافزودني ها و در نهايت  ــامل س ــب ش ــتفاده از تركيبات مناس حفارى پايه افرونى با اس
ــده و كاربرد موفق اين  ــيال در عمليات حفارى و تعميرات در مخازن تخليه ش ــى اين نوع س ــري عمليات به كارگي

فناوري در ميادين بالغ است. 

فعاليت هاى انجام شده
- تعيين مشخصه هاي موثر بر عمل كرد افرون 

- پايدارسازي
- تعيين نوع سورفكتانت مناسب

- تعيين زمان نيمه عمر
- تعيين پليمر و ديگر افزايه هاي الزم براي بهبود عمل كرد

Gas Hold Up تعيين مقدار -

دستاوردها 
- طراحي فرموالسيون مناسب سيال حفارى پايه افرونى با استفاده از تركيبات مناسب شامل سورفكتانت ها، پليمر ها و نانوافزودني ها متناسب با شرايط ميادين

- كاهش هرزروى گل به درون سازند در مخازن كم فشار يا مخازن تخليه شده با استفاده از اين نوع سياالت
- بهبود پايدارى حفارى پايه افرونى در مقابل عوامل آالينده سيال حفارى، دما و فشار با استفاده از نانوافزايه ها

- كاهش آسيب سازند و امكان حذف هم زمان H2S در داخل چاه با استفاده از اين نوع سياالت
- توجيه اقتصادي طرح

بومي سازي
- تهيه سياالت حفارى پايه افرونى متناسب با شرايط منطقه 

- دست يابي به دانش فني و حركت به سمت بومي سازي توليد سياالت حفاري ويژه(پايه افروني)
- كسب اطالعات فني- مهندسي براي افزايش پايداري سيال حفارى پايه افرونى

- تهيه دستورالعمل كامال بومي براي كنترل كيفي سيال حفارى پايه افرونى و افزايه هاي مرتبط(ارزيابي و سازگاري)

توضيح مشكل 
- مشكالت هرزروي در مخازن كم فشار

- آسيب ديدن سازند در حفاري فروتعادلي متعارف 

طراحي، ساخت و به كارگيرى تكنولوژى پيشرفته 
ميكروحباب هاى افرون گازى در حفارى چاه هاى منطقه

طرح



نفت، گاز، پااليش و پتروشيمى
بيستمين نمايشگاه بين المللى

30

H2S خوردگي فراوان چاه هاي گازي با غلظت  باالي -

حل مشكل 
- استفاده از سياالت حفارى پايه افرونى در مخازن تخليه شده در ميادين نفتى و گازى بالغ، سازندهاى با نفوذپذيرى باال و سنگ هاى با شكاف هاى ريز

- استفاده از افرون هاى گاز كلوييدى به عنوان بخشى از سياالت حفارى پايه آبى 
- كنترل هرزروى 

- استفاده از افرون ها به عنوان عوامل اتصالى
- استفاده از سيال افرون هاى گاز كلوييدى در حفارى فروتعادلى

- افزايش پايدارى چاه و توليد مخزن با استفاده از فناوري سيال حفارى افرونى  

جلوگيري از خروج ارز 
- عدم نياز به استفاده از امكانات خارجي و صرف هزينه هاي ارزي 

- وجود تجارب و امكانات آزمايشگاهي و سرچاهي مدرن  
- وجود دستگاه منحصربه فرد داخلي

- بسترسازي مناسب براي توليد سيال حفارى پايه افرونى 
- تهيه سيال حفارى پايه افرونى با استفاده از نتايج آزمايشگاهي در شرايط ميداني

دستاورد
نتايج اجراي پروژه در شرايط واقعي قابل اجرا هستند، لذا اين فناوري كامال تجاري  است:

- دستورالعمل ها و روش هاي مدون آزمايش هاي موثر در كنترل  كيفي سيال حفارى پايه افرونى
- آماده شدن بسترها و زيرساخت هاي  الزم براي ساخت سيال حفارى پايه افرونى

- تعيين عمل كرد سيال حفارى پايه افرونى در رفع مشكالت حفاري
- دسترسي آسان به فرموالسيون سيال حفارى پايه افرونى در شرايط واقعي مخزن

- سيال حفارى پايه افرونى در مقياس نيمه صنعتي
- استفاده از نتايج آزمايشگاهي(در شرايط واقعي مخزن) در سيال حفارى پايه افرونى مناسب 

- حفظ پايداري افرون گازي و بهبود خواص رئولوژيكي 
- رفع مشكالت حفاري و آسيب سازند و صيانت از مخزن حاصل 

- سرمايه گذارى در ساخت صنعتى سيال حفارى پايه افرونى
- حفاري سازندهاي كم فشار و هرزروي باال

- تامين نياز استراتژيك داخل و شكستن انحصار شركت هاى غربى 
- رفع تنگناها و مشكالت صنعت با فناوري هاي بومي(با قيمت حداقل و عمل كرد باال) در تهيه سيال افروني
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خالصه طرح
ــازي ديواره چاه و هم چنين جلوگيري از وارد شدن آسيب  به  ــكي و دريا و نقش آنها در پايدارس ــياالت در عمليات حفاري در حوزه هاي جغرافيايي خش ــيع از س ــتفاده وس اس
ــائل  ــياالت، با تمركز بر افزايه هاي نوين، براي كاهش هزينه ها و رعايت مس ــازي خواص اين س ــرفته و متمركز در بهينه س مخازن ايجاب مي كند كه تحقيقات و مطالعاتي پيش
ــياالت حفاري  ــازي روش هاي عمليات حفاري، به ويژه در محيط هاي چالش زاي اين صنعت، در قالب طرح مطالعه جامع فناوري هاي نوين نانو در س ــت محيطي و بهينه س زيس

انجام شده و اهداف مشخصى دنبال شود.

فعاليت هاى انجام شده
- شناسايي نانوافزايه و بررسي سوابق كاربري در حفاري با بررسي فني- اقتصادي ساخت نانوافزايه 

- ساخت و توليد نانوساختار(در مقياس آزمايشگاهي و نيمه صنعتي)، عامل دار كردن و تعيين مشخصات محصول و پايدارسازي نانوساختار در سيال 
- ساخت و ارزيابي عمل كرد و كارآيي در شرايط آزمايشگاهي- ميداني نانوسيال حفاري در راستاي عنوان موضوع 

- بررسي و تعيين مقدار عمل كرد نانوافزايه ها در پايدارسازي ديواره چاه و جلوگيري از نفوذ آب و تورم اليه هاي حساس 
- شناسايي و ارزيابي سازوكارهاي مختلف كاهش اصطكاك و سايش ناشي از فرآيندهاي مختلف در عمليات حفاري 

- تدوين دانش فني و ساخت نسل جديد سياالت پايه آبي و دوستدار محيط زيست با كم ترين آسيب  به سازند توليدي و باالترين قدرت روان سازى 
- بهبود خواص رئولوژيك و انتقال توان هيدروليكي سياالت با استفاده از نانوافزودني ها

  
دستاوردها 

- دست يابي به فناوري ساخت و تهيه نانوافزايه هدف براي سيال حفاري با توجه به خصوصيات منطقه 
- به كارگيري و آزمودن فناوري نانو در تركيبات سياالت حفاري پايه آبي براي اولين بار در كشور و حركت به سمت توليد ملى 

- دسترسي به روش هاي مدون دانش فني ساخت نانوذرات هدف 
- بهبود عمل كرد و وظايف سياالت حفاري

- افزايش استحصال و دست يابي بهينه به منابع هيدروكربوري مخازن كشور
- استفاده از نتايج پژوهش در آزمايشگاه ها و احتماال در ساخت ادوات حفاري 

- به روزرساني دانش و اطالعات عملياتي، فني و تحقيقاتي 
- بهينه سازي خواص رئولوژيكي سياالت حفاري پايه آبي براي پايداري ديواره چاه

- رفع آسيب سازند و بهبود بهره ورى از مخازن 
- گسترش استفاده از مواد نانوساختار در صنايع باالدستي 

توجيه اقتصادي
- جلوگيري از هزينه هاي اضافي تحميلي ناشى از ناپايدارى اليه هاى شيلى و اصطكاك و فرسايش قطعات حفاري  

- افزايش نفوذ مته و كاهش هزينه هاى حفارى  
- دست يابي سريع و به صرفه اقتصادي به منابع هيدروكربني در اكتشافات(به ويژه مخازن مشترك)

- كمك به ساخت و توليد نانوافزايه با امكانات داخلي و بدون نياز به خارج
- چشم انداز گسترده گسترش و توسعه توليد و صادرات فناوري

 
بومي سازي

- تهيه نانوسياالت بومي متناسب با شرايط منطقه 
- دست يابي به دانش فني و حركت به سمت بومي سازي توليد افزايه ها

       بررسى هاى آزمايشگاهى- كاربردى 
نانوتكنولوژى در سياالت حفارى چاه هاى هيدروكربنى

طرح
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- كسب اطالعات فني- مهندسي براي افزايش مقياس ساخت افزايه ها
- تهيه دستورالعمل كامال بومي براي كنترل كيفي نانوسياالت و افزايه هاي مرتبط(ارزيابي و سازگاري)

توضيح مشكل 
- انتقال حرارت 

- ناپايداري و تنگي ديواره چاه
- گير لوله هاي حفاري

- توپي شدن مته
- تميزسازي 

- گشادگي و بزرگي قطر چاه 
- هرزروي

- خورندگي

حل  مشكل 
- پاك سازي سريع و كامل فضاي حلقوي و افزايش سرعت حفاري

- تقليل صدمات وارده به مخزن و محيط زيست
- كاهش هزينه هاى حفارى و جلوگيري از هزينه هاي اضافي تحميل شده از ناپايداري ديواره هاي حساس به آب چاه ها 

- رفع مشكالت خورندگي، خاصيت روان كاري و هرزروي

جلوگيري از خروج ارز 
با اجراي پروژه كارهاي زير كامال قابل اجرا در داخل هستند، لذا استفاده از امكانات خارجي و صرف هزينه هاي ارزي مورد نياز نخواهد بود

- وجود تجارب و امكانات آزمايشگاهي و سرچاهي مدرن  
- وجود دستگاه منحصربه فرد و خاص

- بسترسازي مناسب در توليد نانوافزايه ها 
- سنتز و استفاده از نانوافزايه هاي كامال داخلي

- تهيه نانوسياالت با استفاده از نتايج آزمايشگاهي در شرايط ميداني

تجاري سازي 
در اجراي پروژه دستاوردهاي زير به دست آمده  اند و نتايج كامال در شرايط واقعي قابل اجرا هستند، لذا فناوري كامال مي تواند تجاري سازي شود.

- دستورالعمل ها و روش هاي مدون آزمايش هاي موثر در كنترل  كيفي و سازگاري افزايه ها 
- آماده شدن بسترها و زيرساخت هاي الزم براي ساخت نانوافزايه ها براي سياالت حفاري

- تعيين عمل كرد نانوسياالت در رفع مشكالت حفاري
- تدوين روش پراكنده سازي و پايداري نانوسياالت در فاز مايع

- دسترسي آسان به فرموالسيون نانوسياالت در شرايط واقعي مخزن
- روش هاي سنتز و ساخت نانوذرات هدف در مقياس نيمه صنعتي

 
توجيه اقتصادي 

استفاده از نتايج آزمايشگاهي(در شرايط واقعي مخزن) در انتخاب نانوسيال مناسب براي بهبود خواص رئولوژيكي و رفع مشكالت حفاري و آسيب سازند و صيانت از مخزن از 
بارزه هاي توجيه اقتصادي برمبناي زير است:

- غلظت بهينه با حداكثر عمل كرد  
- انتخاب نوع نانوسيال مناسب با استفاده از نتايج آزمايش ها  

- رفع تنگناها و مشكالت صنعت با فناوري هاي بومي(با قيمت حداقل و عمل كرد باال) در تهيه نانوسيال
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خالصه طرح
ــرايط واقعي مخزن براي انتخاب اسيد مناسب به منظور افزايش  ــخصه هاي نتايج آزمايشگاهي در ش ــي تاثير مش بررس

توليد و كاهش آسيب سازندي  با اهداف زير:
- بررسي سازگاري افزايه هاي اسيدكاري با يك ديگر و باال بردن قدرت عمل كرد آنها در شرايط واقعي مخزن

- بررسي مقدار انحالل سنگ مخزن در مواجهه با سياالت اسيدكاري
- شناخت دقيق سازوكارهاي نفوذ اسيد در سنگ مخزن

- بررسي تاثير خواص رئولوژيكي و مشخصات سياالت اسيدي در حضور سنگ و سيال مخزن
- استفاده از سياالت اسيدي آلي، معدني و هيبريدي متناسب با شرايط مخزن

- بررسي اثر حالل هاي دوجانبه در سامانه هاي نوين اسيدكاري و سياالت تكميلي آن 
- بررسي كيفيت ساختار شيميايي عمل كننده هاي چندمنظوره اسيدكاري

- شناخت سازوكار تشكيل رسوبات آلي در عمليات اسيدكاري و انتخاب افزايه كنترل كننده  مناسب 
- دست يابي به نرخ تزريق بهينه

فعاليت هاى انجام شده
- شناسايي نوع آسيب و تعيين روش هاي مناسب رفع آسيب ديدگي سازند

- سازگاري سياالت تزريقي با سنگ و سيال مخزن
- طراحي صحيح سياالت اسيدي براي انگيزش چاه 

- افزايش نفوذپذيري سنگ مخزن با حداقل آسيب سازندي
- افزايش شاخص بهره وري و افزايش توليد مخازن نفتي و گازي

دستاوردها و حل مشكل
- به كارگيري روش هاي مدرن سنگ شناسي براي تعيين سياالت اسيدكاري مناسب

- دست يابي به مناسب ترين روش  اسيدكاري با بررسي تاثير مشخصه هاي موثر در آزمايشگاه در شرايط واقعي مخزن  
- كاهش و حذف لجن ناشي از واكنش سنگ و سيال اسيدي در حضور سيال مخزن

- انتخاب نوع اسيد مناسب براي افزايش توليد و كاهش آسيب سازندي با استفاده از نتايج حاصل از دستگاه منحصربه فرد
- انتخاب اسيد كلريدريك با غلظت مناسب و بهينه 

- به كارگيري اسيدهاي اموليسيوني در شرايط خاص مخزن از نظر دما و فشار باال
- استفاده از اسيد هيبريدي(تركيب آلي و معدني) با نسبت هاي تركيبي مناسب 

- دسترسي آسان به روش هاي كنترل كيفي افزايه ها و عمل كرد سياالت اسيدكاري
- دست يابي به غلظت، مقدار تزريق و حجم تزريق بهينه 

بومي سازي
- تهيه سياالت اسيدي با افزايه هاي بومي براي انگيزش چاه هاي متناسب با شرايط منطقه

- دست يابي به دانش فني تهيه و توليد افزايه كامًال بومي براي كاهش آسيب سازندي و افزايش بهره دهي
- كسب اطالعات فني- مهندسي براي افزايش مقياس ساخت افزايه ها

- تهيه دستورالعمل كامال بومي براي كنترل كيفي سياالت و افزايه هاي اسيدي(ارزيابي و سازگاري)
- استفاده از افزايه هاي موثر در كاهش لجن ناشي از عمليات اسيدكاري

بررسى آزمايشگاهى و شبيه سازى مناسب ترين 
روش اسيدكارى در چاه هاى ميادين شركت نفت و گاز اروندان

طرح
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جلوگيري از خروج ارز  
با اجراي پروژه، مقوالت زير كامال در داخل قابل دست يابي اند، لذا به استفاده از امكانات خارجي و صرف هزينه هاي ارزي نياز نخواهد بود؛

- وجود تجارب و امكانات مدرن آزمايشگاهي و سرچاهي  
- وجود دستگاه منحصربه فرد و خاص

- بسترسازي مناسب براي توليد افزايه هاي الزم در اسيدكاري
- استفاده از اسيدهاي كامال داخلي

- تهيه سياالت تزريقي با استفاده از نتايج آزمايشگاهي

تجاري سازي 
در اجراي پروژه دستاوردهاي زير به دست مي آيند و نتايج كامال در شرايط واقعي قابل اجرا هستند، لذا فناوري مي تواند كامال تجاري سازي شود؛

- دستورالعمل ها و روش هاي مدون آزمايش هاي موثر بر كنترل كيفي و سازگاري افزايه ها 
- تعيين مقدار انحالل سنگ مخزن در برابر سياالت اسيدكاري

- روش تعيين زمان نگه داري سياالت تزريقي در برابر سنگ مخزن
- دسترسي آسان به فرموالسيون سياالت اسيدكاري در شرايط واقعي مخزن
- فرموالسيون سياالت نوين اسيدكاري(آلي، معدني، هيبريدي و امولسيوني)

- روش هاي ساخت و تهيه افزايه هاي اسيدكاري
- شبيه سازي فيزيكي و نرم افزاري عمليات

توجيه اقتصادي 
استفاده از نتايج آزمايشگاهي(در شرايط واقعي مخزن) در انتخاب اسيد مناسب براي رفع آسيب سازند و افزايش توليد، جلوگيري از كاهش توليد و حفظ شرايط بهره دهي در 

فواصل زماني طوالني كه با مقوالت زير در پروژه حاصل مي شوند، از بارزه هاي توجيه اقتصادي اين طرح هستند:
- غلظت بهينه و حداقل سياالت اسيدكاري  

- جلوگيري از آسيب سازند 
- انتخاب اسيد مناسب با استفاده از نتايج آزمايش ها بدون آسيب سازندي 

- انتخاب اسيد كلريدريك با غلظت مناسب بهينه و حداقل 15 درصد 
- تعيين قدرت حالليت اسيد كلريدريك با توجه به محدوديت هاي دمايي و خورندگي

- هم خواني اسيد كلريدريك با سازند و سيال مخزن 
- انتخاب افزايه هاي مناسب و باكيفيت 

- انتخاب مناسب نرخ و حجم بهينه با توزيع مناسب انشعابات مسير اسيد در سنگ مخزن 
- جلوگيري از تعدد زياد افزايه هاي به كاررفته 

- تركيب مناسب سياالت اسيدي هيبريدي 
- رفع تنگناها و مشكالت صنعت با فناوري هاي بومي(با قيمت حداقل و عمل كرد باال) در تهيه تركيبات سياالت تزريقي

نظرات كارفرما
- اتمام به موقع و داشتن نتايج و دستاوردهاي كامًال ملموس و با قابليت كاربرد ميداني در صنعت

- اخذ تاييديه پيشرفت 100 درصدي از ناظران پروژه و امتياز بسيار خوب از كارشناسان فني و عملياتي در محل شركت(خرمشهر) 
- استقبال از نظرات پرديس پژوهش و توسعه صنايع باالدستي در استفاده از نتايج در يكي از عمليات اسيدكاري ميادين هدف به صورت شبيه سازي فيزيكي و نرم افزاري

- تهيه دستورالعمل هاي جامع اسيدكاري متناسب با شرايط سنگ و سيال مخازن 
- استقبال مديريت ارشد شركت نفت و گاز اروندان از كاربردي كردن نتايج پژوهش انجام شده

- تشكيل كميته فني مشترك و در اولويت قرار دادن به كارگيري ميداني دستاوردهاي پژوهشي مرتبط در يكي از عمليات  اسيدكاري ميادين هدف 
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 اهداف
- ارايه پيشنهاد و راهكارهاي مناسب و تدوين راهبرد به كارگيري فناوري ميادين هوشمند و 

برنامه ريزي براي كسب آنها
ــمند براي شناسايي نوع و فرمت داده ها،  - مطالعه جامع مديريت داده در زمينه مخازن هوش
ــخت افزارهاي مديريت داده مخازن هوشمند و شناسايي  ــايي س پروتكل تبادل داده ها، شناس

صاحبان فناوري
ــت يابي به اهدافي مانند  ــازي در مخازن هوشمند براي دس ــازي و شبيه س ــي مدل س - بررس
شناسايي مدل مناسب مخازن هوشمند و تهيه ماژول هاي الزم براي افزودن به مدل هاي رايج  
- تعيين شاخص هاي فني و اقتصادي براي اولويت بندي هوشمندسازي مخازن و تعيين درجه 

هوشمندسازي بهينه متناسب با شرايط مخازن ايران 
- توسعه الگوريتم هاى بهينه سازى در چاه هوشمند

دستاوردها
- طراحى و ساخت اولين چاه هوشمند خاورميانه

- تاليف مقاالت برگزيده «چهاردهمين كنگره بين المللى نفت، گاز و پتروشيمى»
- كسب مقام دوم جشنواره خوارزمى

- تاليف كتابي با عنوان «تكنولوژى مخازن هوشمند»

اهميت فناوري
ــت و هم در بهبود مديريت مخزن  ــازي توليد موثر اس اين فناوري جديد هم درجهت بهينه س

نقشي مهم ايفا كند. 

تاثير اقتصادى
اين فناوري، با توجه به حذف هزينه هاى تداخل در توليد و كاهش تعداد چاه ها در سناريوى 

توسعه بهينه ميدان، نقشى مهم در اقتصاد توسعه ميادين خواهد داشت.

اثربخشى در صنعت
ــت و با  ــازي و تركيب ديگر فناوري هاس ــاوري يك نگرش جديد و تلفيقي از بهينه س ــن فن اي
ــت نهايي از  ــادي، از جمله افزايش برداش ــه مزاياي زي ــنتي مي توان ب ــود فناوري هاي س بهب
ــد و كاهش هزينه هاي CAPEX و  ــتاب دادن به روند تولي ــازن(Ultimate Recovery)، ش مخ

OPEX در پروژه هاي نفتي و بهبود مسائل محيط زيستي اشاره كرد.  

 

فناورى 
مخزن هوشمند

طرح



نفت، گاز، پااليش و پتروشيمى
بيستمين نمايشگاه بين المللى

36

شناسايى و ارزيابى منابع شيل گازى
در توالى هاى رسوبى ژوراسيك ميانى تا كرتاسه زيرين در ناحيه لرستان

طرح

متقاضي: شركت ملى نفت ايران/ مديريت اكتشاف
 

خالصه طرح
ــه زيرين در ناحيه لرستان، از حوضه رسوبى زاگرس، شناسايى و ارزيابى مي شوند.  ــيلى سرگلو و گرو به سن ژوراسيك ميانى و كرتاس ــازندهاى ش ــيل گازى در س در اين طرح منابع احتمالى ش
ــيمى سازندهاى مستعد با استفاده از نمونه هاى چاه و سطحى و هم چنين روش هاى پتروفيزيكى، بررسى ساختارى و تكامل اين بخش  ــى و ژئوش ــامل مطالعه و تحليل رسوب شناس اين طرح ش
از حوضه زاگرس و نيز مدل سازى سيستم هيدروكربورى و مخزنى است كه با استفاده از آنها امكان وجود منابع شيل گازى در اين منطقه ارزيابى مي شود و مناطق و افق هاى با قابليت توليد 
گاز از توالى هاى شيلى معرفى مى شوند. در اين طرح، روش هاى جديد آزمايشگاهى و تحليل داده ها كه در سال هاى اخير براى ارزيابى منابع شيل هاى گازى ابداع شده اند استفاده خواهد شد. 

هم چنين تخميني اوليه از مقدار ذخيره و امكان فنى استخراج آنها ارايه مى شود. 

كاربردها   
ــت خواهند آمد مى توانند به شكلي گسترده در مطالعات اكتشافى ديگر منابع متعارف و غيرمتعارف هيدروكربنى استفاده شوند و  ــت كه نتايج و فناوري هايي كه در اين مطالعه به  دس بديهى اس
كاربرد آنها به منابع شيل گازى در توالى هاى رسوبى مطالعه شده محدود نخواهد بود. هم چنين ارزيابي حجم گاز اين رسوبات ممكن است باعث افزايش قابل مالحظه ذخاير گازى و نگه داشت 

و احيانا ارتقاى جايگاه ايران به عنوان دومين كشور دارنده گاز جهان شود.

اهداف
- شناسايي پتانسيل منابع هيدروكربني غيرمتعارف در كشور

- افزايش منابع استراتژيك هيدروكربني كشور
- شناسايى پراكندگى و تغييرات خصوصيات زمين شناسى توالى هاى شيلى 

- شناسايى مقدار، نوع و كيفيت مواد آلى و بلوغ حرارتى توالى هاى مطالعه شده
- شناسايى خصوصيات ژئومكانيكى توالى هاى شيلى و استعداد آنها براى شكست هيدروليك

- شناسايى نوع گاز در شيل ها و چگونگى ذخيره آن در سنگ مخزن
- ارزيابى ريسك اكتشافى منابع احتمالى

- تخمين و برآورد حجم اوليه منابع موجود شيل گازى در ناحيه مطالعه شده
- دست يابي به فناوري  هاي جديد بهره برداري از منابع هيدروكربورى غيرمتعارف

اثربخشي و دستاوردها
1. نگه داشت و احيانا ارتقاى جايگاه ايران در بين كشورهاى بزرگ دارنده ذخاير گازى

ــتن بيش تر اين منابع احتمالى در نقاط دور افتاده و محروم، شكوفايى اقتصادى  2. به دليل قرار داش
اين مناطق و ايجاد فرصت هاى شغلى فراوان در پي اكتشاف و استخراج آنها 

3. فاصله بسيار كم تر منابع شيل گازى غرب زاگرس به مراكز مصرف(فاصله اين منابع تا تهران كم تر از نصف فاصله مخزن پارس جنوبى تا تهران است)
4. واقع بودن اين منابع در مناطق سردسير(گاز توليدى مى تواند بسيارى از مشكالت كمبود گاز را در فصول سرد برطرف كند)

5. بهبود تراز توليد- مصرف گاز در كشور و مثبت شدن آن با بهره بردارى از اين منابع
ــتفاده از سوخت هاى گازى، در برابر سوخت هاى مايع و ذغال سنگ، به دليل آاليندگي كم تر اين منابع كه به طور غيرمستقيم باعث مزيت اقتصادى آنها  ــور ها در آينده به اس 6. توجه بيش تر كش

نيز خواهد شد 
ــونده در عمليات بهره بردارى از منابع شيل گازى. با عملياتى شدن  ــيميايى و پليمرهاى استفاده ش ــت هيدروليك و هم چنين مواد ش ــتفاده از فناوري هاي نو در حفارى افقى و شكس 7. الزام اس

بهره بردارى از اين منابع، اين فناورى هاى به كشور وارد مي شوند و پس از بومى سازى در ديگر منابع، از جمله مخازن نفتى، قابل استفاده خواهند بود. 

تجارب كسب شده 
ــگاه آخن آلمان كه تجربه عملي خوبي در  ــروع طرح، تجارب عملي و نظري در زمينه ارزيابي و آناليزهاي خاص مربوط به اين نوع منابع با همكاري دانش ــال از ش ــت كم تر از يك س پس از گذش

اين زمينه دارد، به دست آمده است.  
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كارفرما: شركت ملى نفت ايران/ مديريت برنامه ريزي تلفيقي 

خالصه طرح
مطالعات مخزنى شامل پروژه هاى EOR و FDP درباره مخازن بزرگ هيدروكربوري هم چون ميادين آزادگان، يادآوران، دارخوين و تعدادى از ميادين اكتشافى در منطقه 

دشت آبادان، انجام مطالعات تلفيقى زمين شناسى مخزن را در منطقه ضرورى مى نمايند. 
مطالعات انجام شده در مقياس ميدانى در دشت آبادان و مطالعات تلفيقى انجام شده در ميادين نفتى مجاور در عراق، نشان دادند كه ميادين هيدروكربنى دشت آبادان 

ظاهراً با ميادين نفت و گاز فروافتادگى دزفول، به لحاظ ويژگي هاى رسوب شناسى و ساختارى تفاوت دارند. 
ــاده هستند، نفت گيرهاى دشت آبادان صرفاً ساختماني نيستند. تغييرات رخساره اي و چينه اي همراه با  ــى س برخالف نفت گيرهاى فروافتادگي دزفول كه غالباً تاقديس
ــكيل نفت گيرهاى چينه اى و تركيبى شده اند. اين موضوع سبب افزايش پيچيدگى هاى مخزنى و در نتيجه افزايش  ــاختمانى در اين منطقه باعث تش ــكلى هاى س دگرش

ريسك اكتشاف و توليد در منطقه شده است.
هدف اصلى اين مطالعه سرشت نمايى و به نقشه درآوردن خواص زمين شناسى و مخزنى فواصل مهم مخزنى مانند ايالم، سروك، فهليان و گدوان است. بررسى وضعيت 

هيدروديناميك و پيوستگى مخزنى نيز يكى ديگر از اهداف مهم اين مطالعه است.
ــى، پتروفيزيكى، ژئوفيزيكى،  ــاس مطالعات و ارزيابى هاى زمين شناس ــكل از تخصص هاى مختلف و براس ــت يابى به اين اهداف، به يك مطالعه تلفيقى متش براي دس

ژئوشيمى، مخزنى و مدل سازى نياز است.

كاربرد: نتايج حاصل از اين مطالعه در حوزه اكتشاف، توليد و توسعه ميادين نفت و گاز دشت آبادان، به ويژه ميادين مشترك، به كار خواهند رفت. بنابراين دو شركت 
اصلى توليدكننده و توسعه دهنده ميادين دشت آبادان(شركت نفت و گاز اروندان و مهندسى و توسعه نفت(متن)) و مديريت اكتشاف شركت ملى نفت ايران مى توانند 

استفاده كنندگان از نتايج اين طرح باشند. 

دستاوردها
ــازندهاى ايالم، سروك، فهليان و  ــازندهاى مخزنى مهم در اين ميادين(س  با انجام اين مطالعه، داليل پيچيدگى ها در س
گدوان) مشخص مى شوند. نقشه هاى توزيع رخساره ها و نقشه هيدروديناميك در فرآيندهاى اكتشاف و توسعه ميادين 

در منطقه مورد استفاده خواهند شد.

اثربخشى 
- دست يابى به تخمين هايي دقيق تر از هندسه مخازن در افق هاى مخزنى 

- به كارگيرى نتايج حاصل در عمليات  ازدياد برداشت و توسعه مخازن در منطقه مطالعه شده

موقعيت جغرافيايى منطقه مطالعه شده و موقعيت 
ميادين هيدروكربنى دشت آبادان

مطالعه يك پارچه 
افق هاى مخزنى در دشت آبادان

طرح
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ذخيره سازى 
زيرزمينى گاز طبيعى

طرح

اهداف 
- ايجاد سامانه اطالعاتي قابل به روز شدن پتانسيل منابع ذخاير زيرزميني گاز 

- شناسايي تفضيلي و اولويت بندي ساختارها به چهار ساختار
- شناسايي راهكارهاي مناسب توسعه سايت ذخيره سازي

 دستاوردها
تهيه يك سامانه و پايگاه اطالعاتي و مكاني جامع مرتبط با منابع ذخيره سازي و قابل به روز شدن و مناسب براي تصميم گيري هاي مديريتي و هم چنين در اختيار   -

بودن همه نقشه هاي تهيه شده در سطح كشور و به تفكيك هر استان و تعيين نوع و تعداد مخازن مستعد با مالحظات جغرافيايي و جمعيتي 
شناسايي ساختارهاي مناسب در سطح كشور همراه با رتبه بندي آنها با مطالعات شبيه سازي مفهومي برمبناى مشخصه هاي تزريق پذيري، قابليت بازپس دهي گاز   -

و ...
 

فناوري
 GIS استفاده از روش هاي مرسوم تصميم گيري و غربالگري در محيط -

- استفاده از شبيه سازي مفهومي براي اولويت بندي ساختارها
 HSE استفاده از روش ها و دستورالعمل هاي استاندارد -

- استفاده از فناوري هاي نوين در امكان سنجي به كارگيري چاه هوشمند

تاثير اقتصادي 
- كاهش زمان فرآيند تصميم گيري و همين طور انتخاب بهينه اقتصادي و فني ساختار براي اجراي سايت هاي ذخيره سازي در سطح كشور

اثربخشي
- معرفي مخازن مناسب ذخيره زيرزميني گاز طبيعي
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خالصه طرح
ــى ميكروسكوپى خصوصيات سنگ مخزن مانند آناليز تزريق  ــه  فازى در محيط متخلخل، بررس  در اين طرح با گردآورى مدل  هاى پيش  بينى كننده خصوصيات جريان س
XRP- جيوه، سى  تى اسكن و مقطع نازك، ابتدا خواص پتروفيزيكى و منحنى  هاى نفوذپذيري نسبى دوفازى اندازه  گيري مي شوند و سپس با استفاده از دستگاه پيشرفته

700، منحنى  هاى سه  فازى به صورت نمودار  هاى هم تراوا در دياگرام سه  فازى در آزمايشگاه، در شرايط مخزن، به دست مي  آيند.
 

دستاورد 
ــبى سه فازى تخمين زده  ــبى دوفازى و به كارگيرى مدل هاى تجربى موجود، داده هاى تراوايى نس ــت آمده از داده هاى تراوايى نس  در حال حاضر با توجه به نتايج به دس

مى شوند. مدل  هاى موجود اعتبارسنجى مي شوند و با دسترسي به مقدار كافى از داده  ها، مدلي جديد، خاص مخازن بومى كشور، ارايه خواهد شد.

اهداف
ــكالت توليدي پيش آمده براي چاه ها، شناسايي علل و عوامل فني و پيشنهاد راهكار مناسب براي رفع اين مشكالت و افزايش  ــاس مش تدوين يك روش غربال گري براس

توليد چاه محور  و اولويت بندي راه حل ها و چاه ها

دستاوردها
- تشخيص مشكالت توليدي 

- شناسايي علل و عوامل اين مشكالت و ارايه روش هاي مقابله با آنها 
- طراحي الگوريتم غربال گري براي اولويت بندي راه حل هاي رفع مشكل چاه ها و اولويت بندي چاه ها، ذيل راه حل مشترك

فناوري
توسعه نرم افزار مديريت چاه پارس

تاثير اقتصادي
ــود و از لحاظ پشتوانه علمي غني تر  ــركت هاي نفتي مختلف به كار گرفته ش در صورتي كه اين نرم افزار در ش

شود، مي تواند ارزش افزوده اي در مقياس چند ده ميليون دالر ايجاد كند.

اثربخشي
ــكالت  ــراي توزيع منابع مالي و اتخاذ تصميم بهينه براي رفع مش ــرعت تصميم گيري مديران ب ــش س - افزاي

چاه محور
- اولويت بندي مسائل مختلف مانند پيمانكاران در قراردادهاي نفتي

 

مطالعه تراوايي نسبى سه فازى
مخازن كربناته منتخب شركت ملى مناطق نفت  خيز جنوب

طرح

طرح تدوين روش غربال گرى چاه هاى نفتى
براى به كارگيرى روش هاى افزايش توليد چاه محور
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طرح انتخاب و به كارگيرى مناسب ترين روش
افزايش توليد چاه محور در چاه هاى مشخص شده ميدان پارسي

هدف طرح
ارايه راهكار براي رفع مشكل عدم توليد برخي از چاه هاي ميدان پارسي 

دستاوردها
- آناليز حساسيت راه حل هاي مختلف رفع مشكالت چاه هاي ارايه شده

 - استخراج راهكارهاي جهاني مقابله با مشكالت چاه هاي ارايه شده

تاثير اقتصادي
ــده، چاه هايى كه در زمان مطالعه،  ــنهادى در چاه هاي معرفي ش با به كارگيري روش هاي پيش

توليد نداشتند، به توليد خواهند رسيد كه از لحاظ اقتصادي تاثير زيادي خواهد داشت.

اثربخشي
ــتفاده كرد و راه  ــابه در ميادين ديگر اس مي توان از مراحل انجام اين پروژه براي چاه هاي مش

حل هايي را براي رفع مشكالت آنها ارايه داد.

 

مخازن نفت و گاز بخشى از منابع متداول نفت و گازاند. اين كه تجمعات نفت و گاز را بتوان جزو منابع و يا مخازن به حساب آورد، بستگى تام به قيمت جهانى نفت و 
گاز و نيز در دسترس بودن فناورى استخراج آن دارد.

هر منبع نفت و گازى كه استخراج  و بهره بردارى اقتصادى از آن ممكن باشد يك مخزن هيدروكربورى ناميده مى شود و در غير اين صورت، اين تجمعات هيدروكربورى 
ــتخراج  در كنار افزايش قيمت نفت و گاز ممكن است موجب شود كه يك منبع هيدروكربورى جزو  ــوند. بهبود فناورى و كاهش هزينه اس ــته بندى مى ش جزو منابع دس

ذخاير هيدروكربورى قرار گيرد.
ــان داده شده كه منابع غيرمتداول نفت و گاز شامل هيدرات هاى گازى، شيل هاى نفتى، شيل هاى گازى، متان محبوس در اليه هاى ذغال سنگ و منابع  ــكل 1 نش در ش
نفت سنگين اند. اين منابع بيش ترين سهم را در ذخاير هيدروكربورى جهان و درصد اشباعي پايين دارند. با بهبود فناوري برداشت و افزايش قيمت نفت و گاز، اين منابع 

در آستانه پيوستن به مخازن هيدروكربورى هستند.
ــباع پايين نفت و گاز در سنگ  ــت. در اين فناورى درصد اش ــت متداول متفاوت اس ــتحصال نفت و گاز از منابع غيرمتعارف عموما با فناورى برداش فناورى الزم براى اس
ــنگ ميزبان با مخازن متداول متفاوت است. به اين داليل، در حال  ــكل جاى گيرى هيدروكربورهاى منابع غيرمتعارف در س ــت. به عالوه ش ميزبان هدف بهره بردارى اس

حاضر فناورى استخراج نفت و گاز از اين منابع گران تر از مخازن متداول است.

هيدرات گازى
ــتند كه بازچينى مولكول هاى آب در آنها يك  ــامل بلورهايي يخى هس ــت. هيدرات هاى گازى ش بيش ترين حجم گازهاى جهان به صورت هيدرات گازى تجمع يافته اس

فضاى خالى مناسب را براى جاى گيري برخى تركيبات گازى با ابعاد مولكولى كوچك(از جمله گاز متان) فراهم ساخته است(شكل 2). 
 

منابع غيرمتعارف 
نفت و گاز(هيدرات گازى)

طرح
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. تعريف مخازن هيدروكربورى و منابع  1 شكل
غيرمتعارف.

. الف) ساختار مولكولى هيدرات گازى، ب) يك  2 ــكل ش
ــده از آن در حال  ــه هيدرات گازى كه گاز متصاعدش قطع

سوختن است.

ساختار هيدرات هاى گازى در شرايط دماى پايين و فشار باال، كه در نواحى قطبى و نيز در عمق درياها 
و اقيانوس هاى عميق وجود دارند، تشكيل مى شود(شكل 3). عالوه بر اين، وجود گاز هيدروكربورى(مثال 
متان) براي جاى گيري در شبكه هيدرات گازى شرط ضرورى تشكيل اين منابع است. هر ليتر حجم از 

هيدرات گازى مي تواند معادل 64 ليتر گاز را در شرايط دما و فشار متعارف در بر داشته باشد.
ــيع ترين ابزار مطالعه و اكتشاف منابع هيدرات گازى هستند. مطالعات لرزه نگارى  روش هاى لرزه اى وس
همراه با داده ها و اطالعات چاهى اطالعاتى را درباره گسترش حضور هيدرات گازى در رسوبات، براساس 
ــخصه هاي  ــوبات، فراهم مى كنند. اين روش هم چنين اطالعاتى را درباره مش ــتيك اين رس خواص االس
مخزنى(از جمله تخلخل و حجم شيل) در نواحى دور از نقاط چاهى و يا فاقد اطالعات چاهى در اختيار 

مي گذارد. 
 

هيدرات هاى گازى درياى عمان
ــاف شركت ملى نفت ايران ايران انجام داد، وجود منابع  ارزيابى هاى لرزه اى مقدماتى كه مديريت اكتش
ــتر دريا در اين ناحيه(شكل 4) به اثبات رساندند. مطالعات كيفى  ــوبات زير بس هيدرات گازى را در رس
ــوبات درياى عمان ضروى بودند كه  ــى بيش ترى براي ارزيابى وجود منابع هيدرات گازى در رس و كم
انجام آنها در راستاى طرح «برسى ژئوفيزيكى تفصيلى منابع هيدرات گازى درياى عمان» به پژوهشگاه 

صنعت نفت واگذار شد. اين طرح از سال 1390 تا 1393 به انجام رسيده است.
با اين كه به دليل عدم حفر چاه در آب هاى عميق درياى عمان دسترسى مستقيم به نمونه هاى هيدرات 
گازى مقدور نبود، طى اين مطالعه با انجام مدل سازى ترموديناميكى مستقيم و وارون و مقايسه نتايج 
ــوبات، حضور منابع هيدرات گازى در رسوبات درياى  ــواهد لرزه اى وجود هيدرات گازى در رس آن با ش
ــرفته كيفى و كمى لرزه نگارى و مدل سازى ترموديناميكى  ــيد. نتايج مطالعات پيش عمان به اثبات رس
ــب را براي تصميم گيرى درباره حفر اولين چاه عميق در حيطه درياى عمان، به منظور  اطالعاتي مناس
مطالعه منابع هيدرات گازى و دسترسى مستقيم به اين منابع، در اختيار مديريت اكتشاف شركت ملى 

نفت ايران قرار مى دهد.
آناليزهاى وارون نيز براى اولين بار احتمال وجود منابع گازى متداول در رسوبات درياى عمان را مطرح 

كردند.
ــامل ساخت چاه مجازى،  ــرفته ش ــتاى اين طرح براى اولين بار در ايران، روش هاى لرزه اى پيش در راس

وارون سازى بدون داده هاى چاهى و وارون سازى EEI مبتنى بر چاه مجازى به كار رفتند.
ــنگى  ــامل اندازه گيرى هاى فيزيك س ــنگى ش ــن براى اولين بار در ايران، مطالعات فيزيك س همچني
ــنگى مختص ناحيه  ــازى آنها انجام و به ارايه مدل هاى فيزيك س ــباع هيدرات و مدل س نمونه هاى اش

درياى عمان منجر شدند.
ــده در طرح «بررسى ژئوفيزيكى منابع هيدرات  ــاس مدل سازى و مطالعات لرزه اى متنوع انجام ش براس
گازى درياى عمان در مقياس مطالعه موردى» هيدرات هاى گازى درياى عمان گسترشي قابل مالحظه 

در اين ناحيه دارند و وجود حجمي عظيم از اين منابع انتظار مى رود.
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فعاليت هاى انجام شده در راستاى طرح «بررسى ژئوفيزيك تفصيلى منابع هيدرات گازى درياى عمان در مقياس مطالعه موردى»

در اجراى اين طرح، گروه هاى پژوهشى مختلف پژوهشكده علوم زمين پژوهشگاه صنعت نفت، به عنوان مجرى، در تعامل با تيم فنى مديريت اكتشاف شركت ملى نفت 
ايران، به عنوان كارفرما و ناظر طرح كه وظيفه داشت از صحت اجرا و كيفيت يافته هاى طرح اطمينان يابد، به فعاليت پرداختند.

به دنبال جمع آورى و تكميل داده هاى الزم براي طرح عمدتا داده هاى لرزه نگارى دوبعدى دريايى و تفسيرهاى ساختمانى مبتنى بر آنها و نيز تفسير زون تمركز هيدرات 
گازى(افق BSR)، مدل سازى ترموديناميكى شرايط درياى عمان براي تاييد امكان تشكيل منابع هيدرات گازى انجام شد.

با توجه به داده هاى موجود و بررسى روش هاى استفاده شده در شناسايى منابع هيدرات گازى، روش هاى لرزه اى ابزار اصلى ارزيابى كيفى و كمى منابع هيدرات گازى 
در حيطه درياى عمان هستند. در اين طرح، از مدل سازى مستقيم لرزه اى براي شناسايى تاثير اشباع هيدرات گازى بر مشخصه هاي موج لرزه اى استفاده شد. 

ــانگرهاى لرزه اى پيش و پس از برانبارش به شناسايى  گسترش منابع هيدرات گازى منجر شد و مقدار اشباع هيدرات گازى، با اعمال روابط فيزيك سنگى  ــى نش بررس
بر مشخصه هاي لرزه اى مستخرج از روش هاى وارون سازى متعدد پيش و پس از برانبارش، تعيين شد. در اين مطالعه، مدل سازى مستقيم لرزه اى بهترين روش ارزيابى 

كيفيت مطالعات در فقدان داده هاى چاهى بود.
مطالعات زمين شناسى، ژئوشيمى، پتروفيزيك و حفارى از مباحث مهم در اين طرح بوده اند كه در شناسايى خواص مخزنى رسوبات زير بستر درياى عمان و پيشنهاد 

نقطه حفارى براي دسترسى به نمونه هاى مناسب براي آزمايش ها و مدل سازى فيزيك سنگى استفاده شده اند.

دستاوردها
تاييد حضور منابع هيدرات گازى در رسوبات زير بستر درياى عمان و تعيين گسترش اين منابع

تدوين متدولوژى بهينه بررسى كمى منابع هيدرات گازى براساس مطالعات لرزه نگارى
تعيين حجم منابع هيدرات گازى درياى عمان در گستره مطالعه شده

مطالعه جامع ترموديناميكى و پيشنهاد حضور منابع هيدروكربورى متداول در عمق رسوبات درياى عمان براى اولين بار
انجام اولين مطالعه جامع فيزيك سنگى براي استفاده در وارون سازى لرزه اى در ايران

ساخت چاه مجازى با استفاده از داده هاى لرزه اى براى اولين بار در ايران
وارون سازى لرزه اى EEI مبتنى بر داده هاى چاه مجازى براى اولين بار در ايران

. نقشه توزيع جهانى منابع هيدرات گازى. 3 شكل . ناحيه مطالعه شده در طرح بررسى منابع هيدرات  4  شكل
گازى درياى عمان.
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متقاضي: شركت ملى نفت ايران/ مديريت اكتشاف

خالصه طرح
در اين مطالعه، سنگ هاي منشا احتمالي موجود در ناحيه مغان براساس مشخصه هاي حاصل از آناليزهاي ژئوشيميايي اوليه و تكميلي بررسي و ارزيابي خواهند شد تا بتوان 

وضعيت هيدروكربن زايي سنگ هاي منشا موجود در ناحيه مغان را تعيين كرد. 
 

اثربخشي و دستاوردها
شناسايي نقاط اقتصادي داراي تجمع هيدروكربوري در ناحيه مغان
تعيين وضعيت هيدروكربورزايي در ناحيه مغان از ديدگاه اقتصادي

تعيين مسير مهاجرت هيدروكربن و شناسايي تله هاي نفتي احتمالي در منطقه

اهداف
ناحيه مغان در شمال غرب كشور و در شرق درياي خزر واقع شده و 6500 كيلومتر مربع وسعت دارد. حوضه رسوبي مغان، به علت نزديكي به ناحيه نفت خيز باكو و ضخامت 

زياد سنگ هاي رسوبي در ناحيه، همواره يكي از بلوك هاي اكتشافي در ايران بوده است. تاكنون فقط مطالعات مقدماتي ژئوشيميايي در اين بلوك انجام شده اند. 
- انجام و تكميل مطالعات ژئوشيميايي سنگ هاي منشا شناسايي شده در ناحيه مغان

- مطالعات ژئوشيميايي درباره چشمه هاي نفتي ناحيه و مشخص كردن سنگ منشا نفت موجود در آنها
- مطالعات ژئوشيميايي درباره نفت هاي مرده موجود در مخازن چاه هاي موجود در ناحيه و مشخص كردن سنگ منشا آنها

- تطابق نفت با سنگ منشا در ناحيه مغان
- بررسي احتمال مهاجرت هيدروكربورهاي موجود در ناحيه مغان از سنگ هاي منشا كشور آذربايجان

- مدل سازي يك بعدي در 10 موقعيت مناسب در ناحيه مغان
- تعيين سيستم نفتي فعال در منطقه

  
نمونه هاى موفق انجام شده

مطالعات ژئوشيميايي اطالعاتي كامل و جامع درباره سنگ هاي توليدكننده هيدروكربن در نواحي اكتشافي ارايه مي دهند. تاكنون مطالعاتي متعدد از اين گونه در ناحيه  هاي 
ــده درباره  ــيل هيدروكربني انجاميده اند. از مثال هاي موفق مي توان به مطالعات انجام ش ــايي نواحي داراي پتانس ــده اند كه به شناس ــوبي مختلف در ايران و جهان انجام ش رس

سنگ هاي توليدكننده هيدروكربور در فروافتادگي دزفول و شناسايي مخازن شارژ شده اشاره كرد. 

كاربردها    
كاهش ريسك حفاري در ناحيه مطالعه شده

شناسايي نواحي مستعد براي حفاري هاي آتي 
تعيين منشا احتمالي هيدروكربن هاي موجود در مخازن ناحيه مطالعه شده

استفاده از نتايج مدل سازي براي شناسايي تله هاي نفتي موجود در ناحيه مطالعه شده 
تطابق دادن نفت موجود در مخازن و سنگ هاي منشا احتمالي 

 
 

ارزيابي و مطالعه تكميلي ژئوشيمي 
سنگ هاى منشا و هيدروكربورها در ناحيه مغان

طرح
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هدف
- توليد افزايه هاي سبك كننده با استفاده از مواد بومي و توانمندي هاي موجود در كشور

دستاورد
- ساخت افزايه هاي الزم براساس استانداردهاي بين المللي و با استفاده از مواد اوليه بومي و دست يابي به دانش فني توليد افزايه هاي سبك ساز

فناوري
- استفاده از مواد طبيعي و سنتزى براي سبك سازي 

- سبك سازى سياالت حفاري در محدوده وزن 45-62 پوند بر فوت مكعب
- پايدارى حرارتى تا 220 درجه فارنهايت 

 (LCM)مواد سبك كننده استفاده شده داراى خاصيت كنترل هرزروى نيز هستند -
- افزايش خاصيت روان سازى سيال و جلوگيرى از گير لوله

تاثيرات اقتصادي
- نيل به خودكفايي و امكان صدور افزايه به ديگر كشورها

- جلوگيري از خروج ارز
- ايجاد زمينه كارآفريني در صنعت حفاري
- صيانت از مخازن و كاهش آسيب سازند

- بهره مندي ديگر صنايع از دستاوردهاي طرح

خالصه طرح
ــتم منحرف كننده بهينه و افزايش راندمان  ــيد در عمليات اسيدكاري براي دست يابي به سيس ــتم هاي منحرف كننده اس ــي و طراحي سيس هدف اصلي اين پروژه بررس
عمليات اسيدكاري در چاه هايي است كه اليه هايي با تراوايي ناهمگون دارند. اين سيستم منحرف كننده بهينه باعث هدايت هدفمند اسيد به اليه ها مي شود و به افزايش 

يك نواخت تراوايي اليه هاي مختلف كمك مي كند.

اهداف 
- بررسي سيستم هاي منحرف كننده اسيد در عمليات اسيدكاري 

- دست يابي به سيستم منحرف كننده بهينه و افزايش راندمان عمليات اسيدكاري در چاه هايي با اليه هايي با تراوايي ناهمگون

طراحى نوين ساخت 
سياالت حفارى سبك و فوق سبك

طرح

طرح بررسي و ارايه سيستم هاى منحرف كننده 
محلول هاى اسيدكارى جهت كاهش افت توليد سياالت در مخازن عملياتي
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فناوري
ــتم هاي منحرف كننده در عمليات اسيدزني در شرايط القايي ميدان با استفاده از دستگاه ADP  با دو نگه دارنده  ــازي سيس انجام مطالعات جامع و متمركز براي شبيه س

هم زمان مغزه براي چاه هاي منطقه

تاثير اقتصادى
انجام اين پروژه به باال بردن توان توليد مخازن هيدروكربوري ايران و ازدياد برداشت از مخازن هيدروكربوري خواهد انجاميد. هزينه هاى جاي گذارى اسيد و تزريق آن 

در مخازن كربناته نيز به دليل قابليت تزريق آن در اينتروال هاى جداگانه تا 50 درصد كاهش مي يابد.

 
دستاوردها

-    استفاده از سيستم هاي منحرف كننده بهينه در عمليات اسيدكاري در چاه هايي با شرايط مشابه
-    كاهش هزينه هاي عمليات انگيزشي براي استفاده از حداكثر پتانسيل مخزن در توليد سيال هيدروكربني

-    جلوگيري از آسيب هاي احتمالي در عمليات
-    بومي سازي كاربرد سيستم منحرف كننده اسيد در عمليات اسيدكاري

-    تهيه روش مدرن و بهينه انگيزش و اسيدكاري در چاه هاي ميدان با شرايط مشابه

نوآوري ها
انجام مطالعات جامع و متمركز براي شبيه سازي سيستم هاي منحرف كننده در عمليات اسيدزني در شرايط القايي ميدان با استفاده از دستگاه ADPبا دو نگه دارنده   -

هم زمان مغزه براي اولين بار در كشور در چاه هاي ميدان يادآوران
تعيين روش هاي كنترل كيفي سيستم هاي منحرف كننده  -
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جمع آورى و ذخيره سازى 
(CCS)گاز دى اكسيد كربن

طرح

خالصه طرح
ــر اين گازها، شركت ملي نفت مي تواند با ايفاي نقش راهبردي در اين حوزه  ــيل باال در اين صنايع براي كاهش نش ــيدي در صنايع نفتي و هم چنين پتانس با وجود حجم باالي توليد گازهاي اس
ــتفاده از فناوري مرتبط با مديريت كربن، به ويژه جمع آوري، انتقال و تزريق به مخازن نفتي(CCS)، با افزايش توليد نفت توان رقابتي كشور را  ــور ايجاد كند تا با اس ــب را براي كش فرصتي مناس

در بين كشورهاي صادركننده نفت ارتقا بخشد و سود اقتصادي بااليي را تضمين كند. 

اهميت پروژه
ــگاه هاي نفت و گاز(بزرگ ترين منابع انتشار) و هم چنين واحدهاي فرآورش گاز(مخازن نفت و گاز ترش) هستند. جداسازي  ــيدكربن دودكش نيروگاه ها و پااليش ــار گاز دي اكس منابع عمده انتش
ــب تحت االرضي مانند چاه هاي نفت و گاز تزريق كرد. دست يابي ايران به  ــاختارهاي مناس ــازندها و س ــفر  آن را در س ــيدكربن هزينه كمي دارد و مي توان به جاي رها كردن در اتمس گاز دي اكس

فناوري  هاي جمع آوري، انتقال و تزريق گاز دي اكسيدكربن هم باعث افزايش توانمندي فناورانه نيروهاي داخلي كشور مي شود و هم يك امتياز بين المللي براي ايران است.

هدف 
نتيجه اين طرح دست يابي به فناوري هاي كاهش انتشار و هم چنين فراهم سازي زمينه هاي اجراي موفق جمع آوري و تزريق گازهاي اسيدي مانند دي اكسيدكربن در مخازن نفتي است. اهداف 
ــيدكربن از جريانات گازي به همراه ايجاد توان داخلي در طراحي و اجراي همه قسمت هاي اين پروژه، اعم از  ــازي گاز دي اكس ــامل دست يابي به فناوري هاي جداس ــازي در اين طرح ش بومي س

باالدست و پايين دست، هستند.

جلوگيرى از خروج ارز 
در حال حاضر اجراي پروژه هاي CCS در جهان در اختيار شركت هاي بزرگ است و اميد است با اجراي موفق اين پروژه ها، كه از نظر حجم و هزينه جزء پروژه هاي عظيم در حوزه صنايع نفت 

و گاز هستند، كشور در دست يابي به فناوري هاي مرتبط و دانش هاي موردنظر موفق شود و تا حد امكان با استفاده از توان مجموعه هاي داخل كشور صرفه جويي ارزي رخ دهد.

دستاوردها 
با اجراي موفق اين طرح، در راستاي تجاري سازي مي توان خدمات زير را متصور بود:

• ارايه دانش فني فرآيند جداسازي گاز دي اكسيدكربن از جريانات گازي
• ايجاد و باال بردن توان طراحي و اجرا در سه بخش جداسازي، انتقال و تزريق

• ايجاد زيرساخت هاي الزم در ساخت تجهيزات خاص فرآيند با طراحي داخل كشور
• افزايش بازيافت نفت با استفاده از گاز دي اكسيدكربن

• صرفه جويي و استفاده از گاز متان براي مصارف ديگر(جايگزين تزريق).
  

توجيه اقتصادى 
با توجه به هزينه بسيار زياد فرآورش گاز طبيعي و استفاده از اين گاز براي تزريق به مخازن نفتي، مي توان گاز دي اكسيدكربن را براي اين منظور به كار برد و براي گاز طبيعي به منظور مصارف 
ديگر مانند صادرات برنامه ريزي كرد. هم چنين با توجه به سطوح باالي فناوري در فرآيندهاي CCS، افزايش ضريب بازيافت نفت از مخازن كشور متصور است و در توليد صيانتي نقشي بسزا دارد.

 
نظر كارفرما 

ــار گازهاي گل خانه اي از جمله جمع آوري، انتقال و  ــت موضوع «كاهش انتش ــده اس ــت مقرر ش ــركت ملي نفت ايران در حال پيگيري اس اين طرح با حمايت مديريت برنامه ريزي تلفيقي ش
ــركت ملي نفت پيگيري شود، پژوهشگاه صنعت نفت پيشنهاد پروژه فاز صفر طرح مبني بر امكان سنجي اجراي طرح CCS را با هدف  ــيدكربن» در برنامه ششم توسعه ش ــازي دي اكس ذخيره س

ازدياد برداشت در صنعت نفت را تهيه كند و با مشخص شدن نتايج پروژه فاز صفر، براي عملياتي كردن اجراي طرح(ها) اقدامات الزم انجام پذيرند.
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كاربرد و حل مشكل
با توجه به اين كه برش هاي سبك نفتي توليدي در پااليشگاه هاي نفت و گاز عموماً سولفيد هيدروژن و مركاپتان دارند، براي حل مشكل خوردگي، سمي بودن و بوي آزاردهنده 

آنها، حذف شان ضروري است.
با توجه به اين واقعيت، پژوهشگاه صنعت نفت از سال 1380 به طور جدي طرحDMD (Demecaptanization of Distillate )  را براي تهيه دانش فني و ايجاد زيرساخت هاي 
تحقيقاتي الزم تدوين كرده است. هدف اين كار، استفاده از نتايج اين طرح براي طراحي واحدهاي شيرين سازي پروپان و بوتان و نفتا با محلول كاستيك و كاتاليست هموژن 

بوده است.

اهميت پروژه
ــود، بنابراين در  ــتفاده مي ش ــيمي اس ــگاه هاي نفت، گاز و پتروش ــبك توليدي در پااليش ــازي و يا به طور دقيق تر مركاپتان  زدايي براي همه برش هاي نفتي س فرآيند شيرين س

محدوده اي گسترده از صنايع، اين فرآيند كاربرد دارد. خوش بختانه اكنون پژوهشگاه صنعت نفت داراي سه مرجع صنعتي در حال كار در مجتمع پتروشيمي خارگ است.

بومى سازى
در اين طرح، ابتدا زيرساخت هاي الزم شامل آزمايشگاه تخصصي و برپايى در مقياس بنچ و سپس در مقياس پايلوت ساخته و راه اندازي شد. آزمون هاي آزمايشگاهي و پايلوتي 
ــيمي خارگ در ارديبهشت ماه سال 1388 انجام  ــپس اولين طراحي واحد صنعتي DMD طي قرارداد EP با مجتمع پتروش ــد. س ــپس دانش فني تجميع ش ــدند و س انجام ش
پذيرفت. هدف از اين طراحي شيرين سازي پروپان(500 تن در روز)، بوتان(500 تن در روز) و نفتا(4000 بشكه در روز) بوده است كه هر سه واحد يك واحد بازيابي كاستيك 

مشترك دارند. 

جلوگيرى از خروج ارز
از آنجا كه زمينه طراحي واحدهاي شيرين سازي در داخل كشور به عنوان يك ليسانس ايراني فراهم شد و هم اكنون مديران صنايع نفت و گاز كشور با اطمينان از دانش بومي 

پژوهشگاه استفاده مي كنند و از خريد دانش فني خارجي و خروج ارز از كشور جلوگيري مي شود.

دستاوردها
- ارايه دانش فني و انجام طراحي پايه واحد شيرين سازي LPG براي پااليشگاه پارس

- ارايه دانش فني و انجام طراحي پايه واحدهاي شيرين سازي بوتان و نفتا براي پااليشگاه بيدبلند
- ارايه دانش فني و انجام طراحي پايه واحدهاي شيرين سازي پروپان و بوتان براي فاز 14 پارس جنوبي

توجيه اقتصادى
قبل از دستيابى به اين دانش ليسانس واحدهاي شيرين سازي برش هاي سبك نفتي از خارج كشور خريدارى مي شد. اكنون با دانش فني داخلي و بومي سازي اين فرآيند عالوه 

بر صرفه جويي ارزي، به دليل ارزان تر بودن اين دانش از دانش رقباي خارجي، توجيه پذيري اقتصادي آن توجه مديران صنايع كشور را جلب كرده است.

مركاپتان زدايى از برش هاى 
DMD(پروپان و بوتان )سبك نفتى

طرح
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ايزومريزاسيون برش 
C5/C6 به نام فناورى ايزومير

فناورى

كاربرد و حل مشكل
با باال رفتن استانداردهاي زيست محيطي، استفاده از سرب در بنزين ممنوع و افزودن تركيب شيمياييMTBE  به آن محدود شده است. هم زمان درصد مجاز تركيبات حلقوي 
ــي فاقد تركيبات حلقوي و داراي عدد اكتان باال جلب شده  ــت. با اين تغييرات، توجه توليدكنندگان بنزين به توليد برش ــتانداردهاي جديد كاهش يافته اس در بنزين نيز در اس
ــازندگان سبد بنزين است كه در توليد بنزين با استانداردهاي قديمي تر كاربرد داشته و دارد. اين برش عمدتا از تركيبات  ــبك با عدد اكتان حدود 65 يكي از س ــت. نفتاي س اس
ــيون اين برش مي توان محصولي به دست آورد كه عدد اكتان آن به حدود 90  ــده و مقداري تركيبات حلقوي به همراه دارد. با ايزومريزاس ــكيل ش ــش كربنه خطي تش پنج و ش
مي رسد و به عالوه فاقد هر گونه تركيبات حلقوي است. به اين ترتيب، با استفاده از محصول فرآيند ايزومريزاسيون نفتا(كه ايزومريت ناميده مي شود) به جاي نفتاي سبك، توليد 

بنزين با استانداردهاي روز دنيا مانند يورو 4 و يورو 5 ممكن مي شود.

اهميت پروژه
ــتانداردهاي جديد براي توليد  ــتفاده از اس ــي از مصرف فرآورده هاي نفتي توليد آنها را با چالش جدي مواجه كرده و موجب روي آوردن صنعت پااليش به اس آلودگي هواي ناش
ــگاه هاي بندرعباس، تهران، اصفهان، امام خميني  ــور، كه هم اكنون در پااليش ــعه پااليشگاه هاي كش ــت، به طوري كه يكي از اهداف طرح هاي توس ــده اس ــوخت هاي پاك ش س
شازند(اراك)، آبادان، شيراز و الوان دنبال مي شود، توليد بنزين با استاندارد يورو 5 است. رويكرد صنعت نفت در احداث پااليشگاه(هاي) جديد نيز كنار گذاشتن استانداردهاي 
قديم و روي آوردن به توليد فرآورده هاي نفتي با استانداردهاي روز دنياست. به اين ترتيب احداث واحدهاي ايزومريزاسيون نفتا در پااليشگاه ها از ضروريات توليد بنزين مرغوب 

با استانداردهاي جديد محسوب مي شود. 
 

بومى سازى
ــور، پژوهشگاه صنعت نفت نيز از سال 1380 با همكاري  ــگاه هاي كش ــعه اي در پااليش ــركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي براي اجراي طرح هاي توس همگام با عزم ش
ــاختمان نفت ايران، به عنوان مجري اين طرح ها، پژوهش در زمينه فناوري ايزومريزاسيون نفتا را آغاز كرد و در سال 1381 موفق به ثبت آن با نام  ــي و س ــركت ملي مهندس ش

«ايزومير» شد.
 

جلوگيرى از خروج ارز
ــيون نفتا، نياز كشور به خريد ليسانس از خارج كشور برطرف شده است. به عالوه با اتكا به دانش بومي «ايزومير» زمينه اي مناسب تر براي  ــدن دانش فني ايزومريزاس با بومي ش
استفاده حداكثري از امكانات ساخت تجهيزات فرآيند ايزومريزاسيون در داخل كشور فراهم شده است. هم چنين با احداث و راه اندازي واحدهاي ايزومريزاسيون، كشور از واردات 

بنزين با استاندارد يورو 4 و يورو 5 بي نياز مي شود.

تجارى سازى
اولين واحد ايزومريزاسيون در كشور كه برمبناي استفاده از دانش فني «ايزومير» طراحي و احداث شده واحد ايزومريزاسيون در طرح توسعه پااليشگاه امام خميني شازند(اراك 
سابق) است. طراحي پايه اين واحد را كارشناسان پژوهشگاه صنعت نفت در سال 1383 انجام دادند و پس از احداث در سال 1390 با موفقيت راه اندازي شد. اين واحد مي تواند 

روزانه بيش از يك ميليون و سيصد هزار ليتر بنزين مرغوب (با عدد اكتان باال و بدون هر گونه تركيبات حلقوي) توليد كند.

توجيه اقتصادى
ــيار  ــمار مي رود كه در نهايت به كاهش و يا رفع آلودگي هوا بس ــبد بنزين يكي از ملزومات توليد بنزين يورو 4 و يورو 5 به ش ــيون در س ــتفاده از محصول فرآيند ايزومريزاس اس

كمك مي كند. 
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كاربرد و حل مشكل
ــور، از جمله ميادين سروش و نوروز، آزادگان، يادآوران، كوه موند و ... فرآيند تاپينگ براي تبديل نفت خام فوق  ــنگين در كش ــد روزافزون منابع نفت خام فوق س با توجه به رش
ــده است. حجم سرمايه گذاري براي پااليشگاه تاپينگ در حدود 10 درصد پااليشگاه هاي متداول و  ــيار مرغوب و باكيفيت و ديگر فرآورده هاي نفتي ايجاد ش ــنگين به قير بس س

بازگشت سرمايه آن در حدود 2 تا چهار سال است. 
اين طرح براي سرمايه گذاري بخش خصوصي بسيار جذاب و از بازگشت سرمايه خوب نسبت به پااليشگاه هاي مدرن برخوردار است. 

با سرمايه گذاري در اين طرح، عالوه بر ايجاد ارزش افزوده براي نفت خام فوق سنگين، قيري بسيار مرغوب توليد مي شود و ايران بدين ترتيب مي تواند در سطح منطقه و حتي 
جهان به توليدكننده مطرح قير تبديل شود.

در حال حاضر يك پااليشگاه تاپينگ در جزيره قشم در حال احداث است. چندين پروژه طراحي مفهومي و بررسي فني و اقتصادي براي شركت هاي خصوصي داخلي و خارجي 
انجام شده اند.

بومى سازى 
پژوهشگاه اولين بار در سال 1385 اين فرآيند را مطرح و متعاقب آن اولين پااليشگاه تاپينگ را طراحي كرد كه هم اكنون در جزيره قشم در حال احداث است.

جلوگيرى از خروج ارز 
ــاس مي توان ادعا كرد كه اجراي آن براي  ــي نفت خام نيز جلوگيري مي كند و بر اين اس ــي، از خام فروش اجراي بومي اين طرح، عالوه بر صرفه جويي ارزي در بخش هاي مهندس

نفت هاي خام فوق سنگين توليدي در كشور ساليانه در حدود نيم ميليارد دالر صرفه جويي ارزي به همراه خواهد داشت. 
 

توجيه اقتصادى 
سودآوري اين طرح، مشابه اغلب پااليشگاه ها، متاثر از قيمت نفت خام و متغير، اما از اغلب مدل هاي پااليشگاهي به مراتب بيش تر است.

 
نظر كارفرما 

كارفرمايان اين طرح اغلب مترصد دريافت وام و سهميه خوراك اند تا بتوانند پااليشگاه هايي با ظرفيت 30 تا 60 هزار بشكه در روز را احداث كنند. 

پااليشگاه تاپينگ براى توليد 
قير از نفت خام فوق سنگين

طرح
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كاربرد و حل مشكل 
سيستم يك پارچه صدور گواهي نامه كيفيت براي ايجاد زمينه هاي الزم براي ارتقاي توان و دانش سازندگان داخلي، جلوگيري از واردات بي رويه، هويت بخشي به بخش فناورانه 
ــويق و ترغيب شركت ها به مصرف تجهيزاتي كه با فناوري بومي به توليد تجاري مي رسند؛ سامان دهي فرآيند ساخت با  ــعه فناوري هاي داخلي و تش محصول، به كارگيري و توس

فناوري داخلي و ايجاد زمينه صادرات تشكيل شده و در حال توسعه است. 

بومي سازي 
ــته اند كه با تشكيل سيستم  ــكالتي عديده براي گرفتن اين تاييديه ها داش ــازندگان داخلي مش چند مرجع خارجي، گواهي نامه كيفيت را صادر مي كنند كه به دليل تحريم ها، س

يك پارچه صدور گواهي نامه كيفيت، مي توان سازنده و محصول را در داخل كشور ارزيابي كرد.

جلوگيري از خروج ارز 
با ارزيابي و تاييد سازندگان توانمند اطمينان مصرف كنندگان كاال و تجهيزات صنعت نفت جلب مي شود و به جاي خريد از خارج، از محصوالت داخلي استفاده خواهد شد.

تجاري سازي 
با ارزيابي جامع سازندگان و ارايه مشاوره هاي الزم، زمينه ارتقاي كيفيت محصوالت ايجاد مي شود و سازندگان خواهند توانست محصول تجاري و رقابتي را نه تنها براي داخل 

كشور، براي صادرات، توليد كنند.

توجيه اقتصادي 
ساالنه هزينه هايي هنگفت بابت تامين كاال و تجهيزات صنعت نفت صرف مي شوند كه با برنامه ريزي درست مي توان توان ساخت داخل را ارتقا داد و درصد زيادي از تجهيزات 

را در داخل توليد كرد. صدور گواهي نامه كيفيت يكي از اقدامات الزم براي توانمندسازي توان ساخت داخل است.

نظر كارفرما 
ــده و شوراي عالي سيستم صدور گواهي نامه كيفيت بر تمام مراحل اجراي آن  ــركت ملي نفت ايران، به عنوان كارفرما انجام ش اين پروژه با حمايت مديريت پژوهش و فناوري ش
ــده و پژوهشگاه صنعت نفت در حال توسعه سيستم براي ارايه  ــكيل سيستم مذكور و صدور اولين گواهي نامه ها، موفقيت اوليه حاصل ش ــت و در نهايت با تش ــته اس نظارت داش

گواهي نامه كيفيت به تمام سازندگان است.

ايجاد سيستم يك پارچه صدور گواهي نامه 
كيفيت و تشكيل شبكه آزمايشگاهي وزارت نفت

طرح
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كاربرد و حل مشكل 
ــتفاده از  ــتي و كاهش خوردگي يكي از مهم ترين داليل اس ــزايى دارد. حذف آالينده هاي محيط زيس در صنعت نفت، حذف گوگرد و مركاپتان از برش هاي نفتي اهميت بس

فرآيندهاي گوگردزدايي از برش هاي نفتي است. 
وجود ميعانات گازي سرشار در كشور، وجود عزم جدي براي تصفيه و پااليش آنها براي مصرف داخلي يا صادرات را الزامي مي كند، زيرا شنيده ها حاكي از آن است كه فروش 
ميعانات گازي ترش يا غيرممكن شده است و يا با قيمتي بسيار نازل انجام مي شود. دست يابي به فناوري تصفيه ميعانات گازي براساس فرآيند DMC خودكفايي كشور را در 

اين عرصه به ارمغان آورده است.

اهميت پروژه 
ــنگين تر از +C5) در همه پااليشگاه هاي نفت و گاز و مجتمع هاي پتروشيمي كشور نياز است. فازهاي پارس  ــازي تركيبات نفتي(ميعانات گازي و تركيبات س به واحد شيرين س

جنوبي، با توليد برنامه ريزي شده حدود 40هزار بشكه در هر فاز متعارف، به طور بالقوه نيازمند استفاده از واحد DMC هستند.

بومى سازى 
ــركت VNIIUS روسيه در زمينه مركاپتان زدايي از برش هاي نفتي آغاز كرده و طي تفاهم نامه اي به توسعه  ــگاه صنعت نفت همكاري خود را با ش ــال قبل پژوهش از حدود 10 س
مشترك اين فناوري پرداخته است. در اين راستا، پايلوت DMC با ظرفيت 20 بشكه در روز در محل قديمي پژوهشگاه در شهرري احداث شده و پايلوت جديد به ظرفيت 2 

بشكه در روز در پرديس جديد پژوهشگاه در حال احداث است.

جلوگيرى از خروج ارز 
براي خودكفايي كشور و عدم وابستگي به ليسانس فرآيندهاي شيرين سازي ديگر كشورها، انتقال دانش فني و طراحي واحد توليدي اين مواد در مقياس صنعتي در پژوهشگاه 

صنعت نفت انجام شده است.

تجارى سازى 
ــت. هم چنين  ــده و در حال حاضر طراحي تفصيلي آن در حال انجام اس ــكه در روز انجام ش طراحي Feed Package براي فازهاي 4 و 5 پارس جنوبي با ظرفيت 80000 بش

مهندسي پايه و تفصيلي فرآيند DMC براي ميعانات گازي فازهاي 2، 3، 9 و 10 پارس جنوبي در شرف انجام است.
طراحي پايه اين واحد براي فازهاي 12، 13 و 14 و 17 تا 24 پارس جنوبي انجام شده است.

توجيه اقتصادى 
ــگاه ها و نيز خطرات  ــبك كه عامل اصلي خوردگي در پااليش ــولفيد هيدروژن و مركاپتان هاي س در مواقع زير مي توان از واحد DMC، به علت ارزان بودن و نيز قابليت حذف س

جاني در حمل و جابه جايي(كشتي) هستند، به عنوان واحد استراتژيك استفاده كرد:
1- حل مشكل فروش ميعانات گازي ترش؛

ــتي آن مانند برج هاي  ــده براي تجهيزات در واحدهاي پايين دس ــود، ضمن كاهش خوردگي، جنس مواد استفاده ش ــگاه ميعانات گازي كه باعث مي ش 2- در ابتداي يك پااليش
تقطير و واحدهاي ديگر سبك تر و ارزان تر انتخاب شود كه نتيجه آن كاهش قابل توجه در سرمايه گذاري ثابت پااليشگاه ميعانات گازي خواهد بود.

شيرين سازي ميعانات گازي، ارزش افزوده اي حدود 1 تا 3 دالر در هر بشكه خواهد داشت.

نظر كارفرما 
حمايت معنوي و مادي مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي نفت از پژوهشگران ايراني به توسعه دانش فني مركاپتان زدايي از  ميعانات گازي منجر شد و در حال حاضر تاييد 

شركت نفت و گاز پارس و مشاوران طراحي آن شركت براي طراحي هاي پايه واحدDMC  براي فازهاي 4 و 5،  12 تا 14 و 17 تا 24 پارس جنوبي دريافت شده است.

مركاپتان زدايي از 
DMC-ميعانات گازى پارس جنوبي

طرح



نفت، گاز، پااليش و پتروشيمى
بيستمين نمايشگاه بين المللى

52

كاربرد و حل مشكل 
رشد مصرف انرژي و خصوصاً  توجه جهاني به انرژي هاي پاك، توسعه فرآيندهاي گاز را اجتناب ناپذير كرده است. يكي از اهداف اين فرآيندها حذف سولفيد هيدروژن از جريان 
گاز اسيدي خروجي از واحدهاي شيرين سازي پااليشگاه هاست. بخش اعظم اين گاز را ماده خطرناك و سمي سولفيد هيدروژن(H2S) تشكيل مي دهد كه براي انسان و محيط 

زيست مضرات فراوان دارد و هر روزه قوانين زيست محيطي سخت گيرانه تري درباره انتشار آن در محيط وضع مي شوند.
به اين منظور، از دهه هاي پيش فرآيند بازيافت گوگرد(Sulfur Recovery Unit) و يا SRU براي تبديل سولفيد هيدروژن موجود در گازهاي اسيدي به گوگرد عنصري متداول 
به كار رفته است. وظيفه واحد بازيافت گوگرد تبديل ماده سمي سولفيد هيدروژن موجود در گازهاي اسيدي پااليشگاه هاي گاز و نفت به ماده مفيد گوگرد عنصري است كه 
استفاده هاي فراوان در صنايع شيميايي، كشاورزي، بهداشتي و نظامي دارد. به دليل مسائل زيست محيطي، انتشار گازهاي خطرناك H2S و SO2 در محيط، حتي به مقدار كم 

مجاز نيست. بنابراين بدون وجود اين واحد عمال پااليشگاه ها امكان كار ندارند.
با توجه به منابع عظيم گاز ترش در كشور و تجمع حجم بسيار زياد گوگرد استحصال شده از گازهاي استخراجي از مخازن، ضرورت به كارگيري واحدهاي بازيابي و دانه بندي 

گوگرد آشكار مي شود. در اين ميان توسعة فناوري طراحي و ساخت اين واحد براي بومي سازي اين فرآيند و اجتناب از خريد مكرر ليسانس خارجي ضروري است. 
در اين طرح، ضمن به كارگيري اطالعات علمي منابع گوناگون و طراحي و ساخت پايلوت بازيافت گوگرد بااستفاده از روش مهندسي معكوس در حداقل زمان ممكن، اطالعات 
ــب دانش فني اين فرآيند طراحي پايه واحدهاي  صنعتي موردنظر شركت ملي گاز  انجام  ــوند و در نهايت با كس ــتخراج مي ش فناورانه و گلوگاهاي فرآيندي بازيافت گوگرد اس
مي شود. هم چنين با ساخت كاتاليست  هاي الزم در فرآيند و انجام آزمون هاي فيزيكي، شيميايي، مكانيكي و راكتوري، بسته دانش فني ساخت كاتاليست  تهيه و براي ساخت 

در مقياس صنعتي ارايه مي شود. 

اهميت پروژه 
ــگاه نفت(آبادان، اراك، اصفهان، تبريز، تهران، بندرعباس و  ــترده دارد و در حال حاضر در هفت پااليش ــتفاده گس اين فرآيند در ايران به دليل ترش بودن اكثر مخازن گازي اس
شيراز)، پااليشگاه هاي گازي شهيد هاشمي نژاد، ايالم و بيش تر فازهاي پارس جنوبي و دو مجتمع پتروشيمي رازي و خارگ واحدهاي SRU وجود دارند. بنابراين با بومي سازي 
اين فناوري، نياز همه پااليشگاه هاي جديد نفت و گاز براي خريد ليسانس خارجي برطرف مي شود. از طرف ديگر مي توان از دانش كسب شده براي رفع اشكال ها و بهينه سازي 

واحدهاي موجود استفاده كرد.

بومى سازى 
ــاخت كاتاليست هاي مختلف فرآيند(آلومينا، آلوميناي  ــت. در فاز اول طرح با س ــازي دانش فني فرآيند بازيافت گوگرد اس ــد، هدف از اين طرح بومي س همان گونه كه گفته ش
تقويت شده، تيتانيا و TGT) تا مقياس 200 كيلوگرم با خواص مشابه و يا بهتر از نمونه معتبر خارجي، دانش فني كاتاليست بومي مي شود. در فاز دوم، براي اولين بار طراحي 
پايه واحد بازيافت گوگرد پااليشگاه گاز بيد بلند I با ظرفيت 160 تن در روز انجام شد كه به عنوان پروژه برتر وزارت نفت در جشنواره پژوهش و فناوري سال 1393 انتخاب 
شد. در فاز سوم نيز، با طراحي فرآيند و تجهيزات دو پايلوت كالوس و TGT، دانش فني اين فرآيند توسعه مي يابد. اين پايلوت ها در پااليشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد خانگيران 
نصب و راه اندازي مي شوند. هدف ديگر اين طرح بومي سازي ساخت تجهيزات خاص اين فرآيند مانند كوره واكنش، كندانسور و رآكتور آن است كه در حال نهايي شدن است.

جلوگيرى از خروج ارز 
ــاخته شده اند. اين در حالي است كه براي ساخت اين واحد با ظرفيت 100 تن  ــانس خارجي طراحي و س ــگاه نفت و گاز با ليس همه واحدهاي كنوني بازيافت گوگرد در پااليش

در روز، حدود 30 ميليون دالر ارز از كشور خارج مي شود. با بومي سازي دانش فني طراحي و ساخت تجهيزات اين فرآيند از خروج ارز جلوگيري خواهد شد.  

تجارى سازى 
با اتمام هر سه فاز اين طرح در آينده اي نزديك، پژوهشگاه با حمايت شركت ملي گاز ايران، تجاري سازي اين فناوري را انجام مي دهد و مي تواند خدمات زير را ارايه دهد:

• ارايه دانش فني فرآيند SRU شامل واحدهاي تغليظ گاز اسيدي، كالوس و تصفيه گاز نهايي TGT براي بازيافت باالي 99/5 درصد گوگرد

ساخت كاتاليست واحد بازيافت 
گوگرد(SRU) و تدوين دانش فني واحدهاى گوگردسازى

طرح
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SRU طراحي پايه واحدهاي •
• ساخت تجهيزات خاص فرآيند با طراحي پژوهشگاه در شركت منتخب

• ساخت و تهيه كاتاليست هاي ارتقايافته فرآيند براي پااليشگاه هاي در حال كار و آتي
• رفع اشكاالت واحدهاي SRU پااليشگاه هاي كشور

 TGT افزايش بازيافت واحدهاي موجود با طراحي و احداث واحدهاي •
 

توجيه اقتصادى 
تاكنون ليسانس واحدهاي SRU كشور از خارج خريده شده است. از طرف ديگر بيش تر هزينه هاي اين فرآيند مربوط به تجهيزات آن است كه اين تجهيزات هم به دليل خاص 
ــاخت تجهيزات در داخل كشور  ــازي دانش فني اين فرآيند و س ــكل مواجه كرده اند. با بومي س ــاخت واحدهاي جديد را با مش ــده اند. اكنون تحريم ها س بودن از خارج تامين ش

صرفه جويي زيادي انجام خواهد شد.
 

نظر كارفرما 
اين طرح با حمايت مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي گاز ايران، به عنوان كارفرما، انجام و دانش فني توسعه يافته به صورت مساوي تقسيم مي شود. از طرف ديگر پژوهشگاه 
در حال عقد قرارداد سه جانبه با شركت ملي گاز(به عنوان يكي از صاحبان دانش فني) و شركت سازنده معتبر داخلي(به عنوان سازنده تجهيزات خاص اين فرآيند) است. شركت 
ــت يابي به دانش فني  ــركت ملي گاز ايران به وزير نفت دس ــگاه و مديرعامل ش ــترك از طرف رئيس پژوهش ملي گاز، به عنوان كارفرما، مراحل كار را تاييد كرده و در نامه اي مش

طراحي اين فرآيند اعالم و واگذاري طراحي واحدهاي جديد به پژوهشگاه مورد تقاضا قرار گرفته است.

كاربرد و حل مشكل 
گاز طبيعى ماده اى بى رنگ و بى بو است و براي جلوگيرى از خطرات ناشى از نشت احتمالى آن بايد از ماده اى هشداردهنده استفاده كرد. برخى تركيبات گوگردى به دليل بوى 
ــتفاده اند. در حال حاضر در كشورمان از مواد سنتزي وارداتى به اين منظور استفاده مى شود. با عنايت به  ــان به عنوان ماده بوداركننده گاز طبيعى(ادورانت) قابل اس نافذ و تندش
رشد روزافزون توليد و مصرف گاز و محدود بودن كشورهاى توليدكننده ادورانت، مديريت پژوهش و فناورى شركت ملى گاز بر آن شد كه براي خودكفايى در توليد اين ماده 

استراتژيك اقدام كند.
ــتحصال آنها، ضمن توليد ماده باارزش بوداركننده گاز طبيعى،  ــبك اند كه مى توان با اس ذخاير عظيم ميعانات گازى پارس جنوبى حاوى مقاديري قابل توجه مركاپتان هاى س
ــازى و انتقال  ــبك در ميعانات گازى به دليل بوى نامطبوع و خورندگى آنها طى فرآيندهاى ذخيره س ــود كيفيت ميعانات ارزش افزوده ايجاد كرد. وجود مركاپتان هاى س ــا بهب ب
ــود. استخراج مركاپتان هاى سبك و استفاده از آنها به عنوان ماده بوداركننده گاز طبيعى،  ــكالتي عديده را به وجود مي آورد و باعث كاهش قيمت اين محصول باارزش مى ش مش

ضمن مديريت محصوالت جانبى پااليشگاه و ارتقاي كيفيت ميعانات گازى، به خودكفايى و قطع وابستگى در توليد ماده بوداركننده انجام خواهد شد. 

اهميت پروژه 
ــت. اين ماده هم اكنون از خارج از كشور وارد مي شود، لذا توليد آن  ــتفاده اس ــگاه هاي گاز و نفت براي بودار كردن گاز طبيعي و گاز مايع قابل اس ماده بوداركننده در همه پااليش

در كشور، عالوه بر صرفه جويي ارزي، به نوعي توليد محصول استراتژيك و نيز قطع وابستگي به حساب مي آيد.

بومى سازى 
براي خودكفايي كشور و عدم وابستگي به واردات مواد بوداركننده گاز طبيعي مصرفي كشور، انتقال دانش فني و طراحي واحد توليدي اين مواد در مقياس صنعتي در پژوهشگاه 

صنعت نفت انجام شده است.

توليد ماده بوداركننده 
گاز طبيعى از ميعانات گازى پارس جنوبى
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پژوهشگاه براي دست يابي به خودكفايي در توليد اين ماده استراتژيك، تحقيقات پايلوتي متعددي انجام داده كه از جمله مي توان به عمليات پايلوتي براي توليد ماده بوداركننده 
گاز طبيعي با خوراك نفتاي پااليشگاه شيراز و نيز مركاپتان زدايي از ميعانات گازي اشاره كرد. 

جلوگيرى از خروج ارز 
براي خودكفايي كشور و عدم وابستگي به واردات مواد بوداركننده گاز طبيعي مصرفي كشور، انتقال دانش فني و طراحي واحد توليدي اين مواد در مقياس صنعتي در پژوهشگاه 

صنعت نفت انجام شده است.

تجارى سازى 
پژوهشكده توسعه فناوري پااليش پژوهشگاه صنعت نفت در اين طرح، با اجراي پروژه هاي زير، به توان طراحي و احداث واحد استحصال مركاپتان هاي سبك از برش هاي نفتي 

دست يافته است: 
• انتقال دانش فني و بومي سازي

• طراحي پايه واحد صنعتي
• نظارت بر طراحي تفصيلي واحد

• راه اندازي گرم و انجام آزمون عمل كردي واحد(در دست اقدام)

توجيه اقتصادى 
ــور صرفه جويي زيادي انجام خواهد  ــازي دانش فني اين فرآيند و توليد آن در داخل كش ــكل مواجه كرده اند. با بومي س تحريم ها تامين ماده راهبردى ماده بوداركننده را با مش
شد. در كنار توليد ماده هشداردهنده نشت گاز طبيعي، ميعانات گازي خروجي از واحد به عنوان محصول جانبي ارزش افزوده اي حدود 1 تا 3 دالر در هر بشكه خواهند داشت.

نظر كارفرما 
ــد و  ــگران ايراني براي اجراي دانش فني داخلي، منجر به طراحي واحد توليد ماده بوداركننده گاز از ميعانات گازي ش ــركت ملي گاز از پژوهش حمايت معنوي و مادي مديران ش

در حال حاضر اين واحد در حال نصب در پااليشگاه اول شركت مجتمع گاز پارس جنوبي است.

كاربرد و حل مشكل 
ــور در جداكننده هاي  ــي از آب ش ــوند. بخش ــرچاهي جدا ش ــات س نفت خام توليدى از مخازن زيرزميني همواره مقاديرى آب و امالح دارد كه بايد قبل از انتقال نفت در تاسيس
ــتاتيك مي توان شكست. در نمك زدا با اعمال  ــتفاده از روش الكتروس ــيون قطرات كوچك آب باقي مانده در نفت را تنها با اس ــود، ولي امولس چندفازي به روش ثقلي جدا مي ش
ميدان الكتريكي و ادغام قطرات كوچك به قطرات بزرگ تر، راندمان جداسازي آب شور از نفت بسيار بهبود مي يابد. با انجام مناسب اين فرآيند از بروز معضالتي مانند خوردگي 
ــموميت كاتاليست هاي پااليشگاهي جلوگيري مي شود. هم چنين با تضمين كيفيت نفت  خام صادراتي، از افت قيمت  ــتي و هم چنين مس خطوط انتقال نفت، تجهيزات پايين دس

فروش نفت  خام پيش گيري خواهد شد. 
 

اهميت پروژه 
ــور  ــازي آب نمك موجود در فاز نفتي به كار مي رود. چون كش ــگاه هاي نفت و گاز براي جداس ــتاتيك هم در واحدهاي بهره برداري نفت خام و هم در پااليش نمك زداي الكتروس

در حال گسترش صنايع مربوط به بهره برداري از منابع نفت و گاز است، همواره به احداث واحدهاي جديد نمك زدا(پروژه هاي بزرگ و متعدد) در اين صنايع نياز خواهد بود.
 

بومى سازى 
در اين طرح با انجام پروژه هاي هدفمند، پس از بررسي سازوكار نمك زداي الكتروستاتيك، پايلوت اين فرآيند براي اولين بار در كشور طراحي و ساخته شد. سپس اين پايلوت 

تدوين دانش فني 
نمك زداى الكتروستاتيك نفت خام

طرح
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جريان پيوسته راه اندازي و عمل كرد نمك زدا(راندمان جداسازي) براي انواع نفت  خام در شرايط عملياتي مختلف بررسي شد. يكي از مهم ترين بخش هاي اين فناوري(پوشينگ 
ــوي ديگر در اين طرح يك نرم افزار تخصصي براي  ــازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران اختراع آن به ثبت رسيد. از س ــد و با تاييد س ــاخته ش ــگاه س ولتاژ باال) در پژوهش

شبيه سازي واحد نمك زدا تهيه شد، بنابراين دانش  فني فرآيند نمك زداي الكتروستاتيك نفت  خام از جنبه هاي مختلف سخت افزاري و نرم افزاري بومى سازى شده است.

جلوگيرى از خروج ارز 
ــاخت و تامين قطعات داخلي آن را در كشور انجام مي دهند. براساس برآوردهاي اقتصادي در پروژه هاي صنعتي  ــركت هاي خارجي طراحي نمك زدا، س در حال حاضر برخي ش
واحدهاي نمك زدايي، بيش از نيمي از هزينه پرداخت شده مربوط به حق ليسانس است. به دليل اهميت اين فناوري و جايگاه آن در فرآورش نفت  خام و با توجه به نياز كشور 
به احداث و راهبري واحدهاي نمك زدايي در حوزه صنايع بهره برداري نفت، با دست يابي به اين دانش  فني، ضمن بهينه سازي عملكرد اين واحدها، مي توان به كاهش وابستگي 

و صرفه جويي ارزي قابل توجه دست يافت.
  

تجارى سازى 
پژوهشگاه صنعت نفت آماده است براي تجارى سازى دستاوردهاي اين طرح در زمينه هاي زير خدمات ارايه كند:

• مشاوره در زمينه بهبود عملكرد و رفع مشكالت عملياتي واحدهاي نمك زدا
• همكاري در پروژه هاي صنعتي احداث واحدهاي نمك زدايي

• آزمون عملكرد انواع نفت  خام و شرايط عملياتي با استفاده از سيستم پايلوت 
• ساخت پايلوت موبايل براي انجام آزمون هاي ميداني انتخاب دمولسيفاير

  
توجيه اقتصادى 

كشور ما داراي منابع سرشار نفت و گاز و هم چنان در حال گسترش صنايع مربوط به بهره برداري از اين منابع است، بنابراين همواره در اين صنايع به احداث واحدهاي جديد 
نمك زدا نياز خواهد بود. در حال حاضر شركت هاي خارجي فرآيند نمك زدا را طراحي و قطعات داخلي آن را تامين مي كنند. براساس برآورد شركت هاي داخلي، در پروژه هاي 
ــت. به دليل اهميت فراوان اين فناوري و جايگاه آن در فرآورش نفت  ــانس(دانش  فني) مربوط اس ــده به حق ليس احداث واحدهاي نمك زدايي بيش از نيمي از هزينه پرداخت ش
 خام و با توجه به نياز كشور به احداث و راهبري واحدهاي نمك زدايي در حوزه صنايع بهره برداري نفت، دست يابي به دانش  فني و فناوري نمك زدايي الكتروستاتيك نفت خام 

مي تواند، ضمن كاهش وابستگي و صرفه جويي ارزي، بهينه سازي عمل كرد اين واحدها را نيز ممكن كند.

كاربرد و حل مشكل 
عدم توازن عرضه و تقاضاي گوگرد عنصري در جهان طي سال هاي گذشته و پيش بيني آن تا سال 2017 نشان مي دهد كه 9-6 درصد گوگرد توليدي جهان، معادل 8/9-15/7 
ميليون تن در سال، مازاد است. بررسي ها در ايران نيز نشان مي دهند كه در حال حاضر ساالنه بيش از 2 ميليون تن گوگرد عنصري در پااليشگاه هاي كشور توليد مي شود كه 
با تكميل و بهره برداري از فازهاي ميدان گازي پارس جنوبي به 4 ميليون تن خواهد رسيد. لذا اتخاذ رويكردهاي مناسب براي پيش گيري از خام فروشي گوگرد و تبديل بخش 
ــت. لذا برنامه ريزي براي تبديل بخش اعظم گوگرد توليدي به تنوعي از محصوالت  اعظم آن به محصوالت با ارزش افزوده باالتر از جمله برنامه هاي اصلي طرح گوگرد بوده اس
ــنجي هاي  ــي بازار و امكان س ــم آوردن زمينه هاي جديد مصرف آن به توجه روزافزون به پژوهش هاي كاربردي نياز دارد. بررس ــا ارزش افزوده باال و فراه ــتراتژيك ب ــن و اس نوي
فني- اقتصادي انجام شده نشان مي دهند كه چهار محصول گوگرد كشاورزي، گوگرد اصالح شده براي صنايع راه سازي، كامپوزيت گوگردي و سيمان گوگردي از اهم تبديالت 
ــور توجيه فني و اقتصادي الزم را دارد. در اين ميان گوگرد كشاورزي، به دليل وجود تقاضاي زياد و هم چنين بهره اقتصادي  ــوند كه توليد آنها در كش ــوب مي ش گوگردي محس

بيش تر، جايگاهي باالتر دارد.

توسعه فناورى توليد 
گوگرد كشاورزى و ارزيابى ميدانى تاثير آن

طرح
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اهميت پروژه 
ــكل خام به بازار عرضه مي شود. لذا با  ــت كه عموما در واحدهاي دانه بندي جامد و به ش ــگاه هاي نفت و گاز(SRU) گوگرد مذابي اس خروجي واحدهاي بازيافت گوگرد در پااليش
توجه به روند توسعه منابع نفت و گاز در كشور از يك سو و لزوم تبديل فرآورده هايي خام چون گوگرد به محصوالت با ارزش افزوده باال، بهره گيري از فناوري فوق را مي توان 

از جمله پروژه هاي بزرگ ملي در احداث واحدهاي پااليشگاهي جديد قلمداد كرد.

بومى سازى 
با توجه به اهميت اين فناوري در صنعت نفت و گاز كشور، در تعامل با مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي گاز اقدامات الزم براي بومي سازي انجام و با بهره گيري از توان 
تخصصي و پتانسيل هاي داخلي مراحل طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي پايلوت توليدي با قابليت توليد فرموالسيون هاي گوگرد كشاورزي حاوي عناصر ريزمغذي طي شدند. 

هم اكنون به پشتوانه دست يابي به اين دانش بومي آمادگي براي احداث واحدهاي بزرگ نيز فراهم شده است.   

جلوگيرى از خروج ارز 
ــت و پيش بيني مي شود كه براي احداث واحدهاي توليدي با ظرفيت 400 تن در روز به حدود 70 ميليون دالر هزينه نياز باشد. بهره گيري از  ــانس اين فناوري وارداتي اس ليس

دانش بومي مي تواند صرفه جويي ارزي قابل توجهي داشته باشد.  

تجارى سازى 
ــرح زير در سطح ملي براي تجاري سازي فناوري و  ــب به ش ــاورزي، اقداماتي مناس ــه تحقيقات وزارت جهاد كش در چارچوب برنامه هاي طرح جاري گوگرد و در تعامل با موسس

محصول انجام شده اند: 
 تهيه و تكميل اسناد مهندسي • 
 استفاده از پتانسيل و منابع داخلي در ساخت تجهيزات فرآيندي الزم• 
 نوآوري در بخش سيستم تسمه نقاله تجهيزات دانه بندي• 
 فراهم كردن امكان بررسي علمي و مهندسي اختالط گوگرد با مواد پودري جامد• 
 توسعه تعامالت برون سازماني و استفاده بهينه از تجارب و ظرفيت هاي موجود در كشور• 
 استفاده از فرموالسيون هاي گوگردي براي دست يابي به افزايش راندمان محصوالت كشاورزي• 
 تدوين سند ملى تاثير استفاده از گوگرد در اصالح خاك هاى كشور به تفكيك نوع خاك و مناطق مختلف• 

توجيه اقتصادى 
ــاورزي مناسب ارزيابى شده است. محاسبات اقتصادي انجام شده براي واحد  ــان مي دهد كه پتانسيل مصرف فرموالسيون هاي گوگرد كش ــي بازارهاي داخلي و خارجي نش بررس

توليدي به ظرفيت 400 تن در روز حاكي از مناسب بودن نرخ بازگشت سرمايه داخلي(IRR) حدود 30 درصد است.

نظر كارفرما 
ــده تاكنون مورد تاييد قرار گرفته اند. معاون پژوهش  ــد و فعاليت هاي انجام ش ــركت ملي گاز ايران، به عنوان كارفرما، انجام ش اين طرح با حمايت مديريت پژوهش و فناوري ش

و فناوري وزارت نفت، دستاوردهاي اين طرح را نمادي از اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي دانسته و پيشنهاد شده درباره آن به عنوان يك طرح ملي اطالع رساني شود.  
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معرفي طرح 
مينى ريفاينرى  ها واحدهاى كوچك توليد فرآورده هاى پااليشگاهى با ظرفيت 200 تا 10000 بشكه در روزاند كه مي توانند فرآورده  هايي قابل استفاده را(مطابق با استانداردهاى 
ــيع از هيدروكربن  ها مانند ميعانات گازي، نفت  ــتره اي وس ــامل گس ــور و هم چنين صادرات) براي مصرف كنندگان نهايى توليد كنند. خوراك ميني  ريفاينري  ها ش موردنياز كش
ــى از مينى ريفاينرى ها در ظرفيت هاي پايين تر  ــت آن محصوالتي مانند نفتا، گازوييل، لوب كات، مازوت و قير توليد مى كنند. برخ ــت كه پس از درياف ــام و يا مخلوط آنهاس خ
قابل جابه جايى اند، يعنى به صورت پرتابل ساخته مى شوند و مى توان آنها را از يك چاه نفتى به چاه نفتي ديگر منتقل كرد، اما نقطه ضعف آنها اين است كه قابليت تصفيه بعضى 

مواد اوليه را ندارند و براى اين منظور مواد اوليه حتماً بايد به پااليشگاه بزرگ منتقل شوند. نوع ثابت مينى ريفاينر اين ضعف را ندارد. 

توجيه اقتصادي 
ــده  ــور متمركز مي ش ــوى ديگر مصرف فرآورده ها در نقاطي خاص از كش ــته، از آن جا كه توليد نفت خام از ميادين بزرگ با ظرفيت و طول عمر باال ممكن بوده و از س در گذش
و راندمان توليد نيز در فناورى هاى موجود پايين بوده است، احداث پااليشگاه هاى با ظرفيت باال توجيهات كافى داشت. تغييراتى مانند عمومى شدن استفاده از فرآورده  ها در 
همه نقاط كشور، رشد جمعيت شهرها و در نتيجه پراكندگى مراكز مصرف، وجود خطوط لوله نفت خام در گستره اي بزرگ تر از كشور، افت توليد ميادين نفت و گاز موجود و 
لزوم به توليد رساندن ميادين كوچك در اقصى نقاط كشور، امكان يافتن واردات نفت خام از مبادى خارج از كشور(همانند طرح swap) و هم چنين دست يابى به فناورى هاى 
جديدتر و اقتصادى تر توجيهاتي مناسب را براى احداث پااليشگاه هاى كوچك و پراكنده در سطح كشور فراهم كرده اند. دوره بازگشت سرمايه در ميني  ريفاينري  ها بسيار كوتاه 
و در حد چند ماه است. هم چنين در كشورهايي مانند ايران كه وسعت سرزمين شان باالست، پراكنده كردن واحد  هاى توليد فرآورده با مالحظه دسترسى به منابع خوراك، به 

كاهش هزينه  هاى حمل ونقل فرآورده  ها، خصوصاً براي نقاط دورافتاده، مى انجامد. با ذكر اين داليل مى توان به اهميت واحدهاى پااليشگاهي با ظرفيت پايين پي برد. 

مزايا  
افزايش ضريب اطمينان امنيت ملى در اثر پراكنده كردن واحدهاى توليد فرآورده  هاى نفتى • 
انعطاف  پذيري بسيار باالي فرآيند • 
 • (Batch)و يا ناپيوسته (Continuous)قابليت طراحي فرآيند به صورت پيوسته
گستره   وسيع خوراك• 
قابليت جابه  جايي واحد• 
 •

اجزاي مهم ميني  ريفاينري 
يك ميني  ريفاينري را مي  توان به دو قسمت اجزاي اصلي و اجزاي جانبي تقسيم كرد. اجزاي اصلي شامل واحد تقطير و تجهيزات مربوطه اند كه بخش اصلي فرآيند را تشكيل 

مي  دهند و نيازمندي هاي اجزاي جانبي آنها به اين شرح اند:
تانك  هاي خوراك و محصوالت• 
پكيج گرمايشي روغن داغ• 
سيستم آب خنك  كننده• 
سيستم فلرينگ• 
آزمايشگاه و ساختمان كنترل• 

توانمندي ها 
طراحي ميني  ريفاينري  ها با ظرفيت  هاي مختلف براي توليد محصوالت موردنظر مشتري• 

طراحى پايه و تفصيلى 
واحدهاى مينى ريفاينرى

طرح
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انجام همه مراحل مهندسي مانند طراحي پايه و تفصيلي، خريد، نصب و راه  اندازي ميني  ريفاينري  ها• 
آماده  سازي و آموزش كاركنان براي بهره  برداري از ميني  ريفاينري  ها• 
فراهم كردن تجهيزات آزمايشگاهي الزم براي كنترل كيفيت خوراك و محصوالت • 

  
امكانات و تجهيزات جانبي 

ايجاد امكاناتي براي پيش  فرآورش خوراك مانند نمك  زدايي • 
 • RVP پايدارسازي محصول بنزين براي كاهش
شيرين  سازي خوراك و محصوالت• 

 
 
 

 
با توجه به بحران آب و كاهش سطح آبهاى زيرزمينى، لزوم استفاده مجدد از پسابهاى صنعتى و كاهش مصرف آب خام بيش از پيش نمايان شده است.

در اين راستا استفاده مجدد از پسابهاى امالح باال (High TDS) و گاهاً ذرات باال (High TSS) از اهميت بخصوصى برخوردار است. زيرا عالوه بر جلوگيرى از ادغام اين جريانها 
ــد. جهت تعريف و اجراى پروژه هاى استفاده مجدد از پسابهاى امالح باال  بايد از كارشناسانى استفاده شود كه  ــطح پوندهاي تبخيرخواهد ش ــبب كاهش س با فاضالب روغنى س
تجربه كافى در بهره بردارى واحدهاى آب، برق و بخار  را داشته باشند. لذا صرف داشتن مدارك تحصيلي باال و تسلط بر نرم افزارهاى مهندسى كافى نبوده و تسلط به تجربه 

عملياتي ضرورى مى باشد.
ابزارهاى مهم و تجربه شده كه توسط پژوهشگاه صنعت نفت مدنظر قرار مي گيرد عبارتند از:

- تجربه عملياتي و بهره بردارى 
- دانش شيمي آب 

- روش مدلسازى و بهينه سازى رياضى
 

كاربرد و حل مشكل
بازيافت 2600 مترمكعب در ساعت (400ر62 مترمكعب در روز) پساب امالح باالى شامل RO Reject در مجتمع پتروشيمي فجر كه هم اكنون پروژه در مرحله راه اندازى فاز 

1 قرار دارد. اين پروژه بزرگترين طرح  استفاده مجدد از پسابهاى امالح باال در منطقه و كشور مى باشد.
 

اهميت پروژه
هم اكنون پژوهشگاه صنعت نفت به دانش فنى سيستم Zero Liquid Discharge دست يافته است.

 
بومى سازى

ــى مربوط به استفاده مجدد از پسابهاى امالح باال و تهيه  ــگاهى، پايلوتى و تهيه مدارك مهندس ــنجى، آزمايش جهت انجام مطالعات جامع و داراى گارانتى اجرا در زمينه امكانس
مدارك مهندسى توسط شركتهاى معتبر اروپائى و شرق آسيا براى يك پااليشگاه نفت حدود 000ر200 يورو  ارز بايد پرداخت گردد. لذا با بومى سازى اين دانش عالوه بر اتكا 

به توان داخلى از خروج ارز از كشور جلوگيرى خواهد شد.
 

تجارى سازى
كمبود منابع آب در نواحى دور از دريا در آينده اى نزديك، سبب كاهش ظرفيت و حتى تعطيلي  پااليشگاه هاى نفت و گاز و صنايع پتروشيمي خواهد شد. بايد توجه داشت 
ــاره نموده است اين منابع تنها شامل ذخائر نفت، گاز و معادن  نمى باشند بلكه منابع اصلى كشور شامل  ــعه پايدار ملى كه به حراست از منابع كشور اش ــاس اصل توس كه براس

استفاده مجدد عملياتي از 
پسابهاى امالح باال در صنايع فرآيندى

طرح
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سالمت انسانها، منابع آب و خاك، هواى پاك و ذخائر گياهي و جانوري بوده است. لذا باوجود پتانسيل اقتصادى مطلوب و برخوردارى از زمان بازگشت سرمايه كمتر از 3 سال 
و IRR حدود 30 الى40 درصد بهينه سازى مصرف آب از اولويت ويژه اى برخوردار است.

 
نظر كارفرما

اين طرح از رضايت كامل كارفرمايان مجتمع پتروشيمي رازى و پااليشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد برخوردار است. 
 
 
 

 
 

كاربرد و حل مشكل 
ــازي پراكنش آالينده هاي هوا روشي نسبتاً كم هزينه و از ابزارهاي سيستم مديريت آلودگى هواست كه مي تواند جايگزيني مناسب براي اجراي روش هاي  ــازي و شبيه س مدل س
پايش پرهزينه باشد. براي داشتن يك سيستم موفق مديريت آلودگى هوا، بايد از اين ابزار به شكلي دقيق و برنامه ريزي شده در كنار ديگر روش هاي ارزيابي كيفيت هوا استفاده 
كرد. از سويي ديگر گاهي چاره اي به جز استفاده از مدل سازي و شبيه سازي براي تعيين وضعيت آلودگي يك منطقه وجود ندارد. به عنوان نمونه، زماني كه قرار باشد يك واحد 
ــتم هاي موجود، وضعيت آينده آلودگي در نظر باشد، بايد از مدل سازي و شبيه سازي پراكنش آالينده هاي هوا استفاده كرد.  ــود و يا قبل از تغيير سيس ــاخته ش صنعتي جديد س

اين ابزار پيش بيني وضعيت آلودگي هوا را قبل از توسعه صنايع ممكن و با اجراي سناريوهاي كنترل و كاهش آلودگي از بروز معضالت زيست محيطي جلوگيري مي كنند.

اهميت پروژه 
قبل از احداث و يا حين بهره برداري از تقريباً تمام صنايع، به نوعي بايد با شبيه سازي پراكنش آالينده ها وضعيت آلودگي ناشي از فعاليت آنها را پيش بيني كرد. 

ــناريوهاي مختلف جوي و عملياتي خواهد بود كه در مديريت آلودگي هوا و تصميم گيري درباره انتخاب  نتيجه چنين مطالعاتي اطالع از وضعيت آلودگي در يك منطقه در س
روش هاي كنترل مناسب و يا مقدار اثرگذاري اين روش ها به كار خواهد رفت.

بومي سازي 
ــخت افزاري ايجادشده در پژوهشگاه صنعت نفت، پيش بيني وضعيت آلودگي هواي ناشي از فعاليت واحدهاي عملياتي  ــاخت هاي نرم افزاري و س در حال حاضر با توجه به زيرس

در سناريوهاي مختلف جوي و عملياتي ميسر است.

جلوگيري از خروج ارز 
اجراي پروژه هاي شبيه سازي و پيش بيني آلودگي هوا ممكن است مستقيما در خروج ارز موثر نباشد، ولي استفاده از آنها براي تصميم گيري هاي صحيح و مبتني بر مباني علمي 

ــت محيطي  ــه كاهش معضالت آلودگي هوا و در نتيجه كاهش قابل توجه هزينه هاي زيس ب
منجر خواهد شد.

توجيه اقتصادي 
ــيار كم تر از روش هاي  ــتفاده از مدل ها در پيش بيني وضعيت آلودگي هوا  هزينه اي بس اس
پايش مستقيم خواهد داشت ضمن اين كه مواقعي كه قرار است اقدامي توسعه اي صورت 
ــج پيش بيني هاي  ــود. از طرفي با رعايت نتاي ــتفاده از مدل ها اجباري خواهد ب ــرد، اس گي
ــده براي كاهش انتشار آلودگي، از خسارات زيست محيطي و بهداشتي، كه معموالً  انجام ش

قابل توجه هستند نيز پيش گيري مي شود.  

استفاده از مدل هاى پيش بينى آلودگى هوا براى
شبيه سازى پراكنش آالينده ها و ارزيابى وضعيت آلودگى هوا

طرح
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توسعه فناوريهاى نوين جهت
كاهش وحذف آالينده هاى زيست محيطى در صنعت نفت

طرح

كاربرد و حل مشكل 
در دو دهه گذشته جهشى نوين در زمينه استفاده از روشهاى نانوفناورى در بخش هاى مختلف صنعتى و معدنى ايجاد شده و پژوهشگران زيادى در اين حوزه مشغول به تحقيق 
ــعه در اين حوزه ساخت نانو مواد ، مدلسازى و بررسى پديده هاى مرتبط با اين حوزه بود. بتدريج با افزايش  ــال 2000 از جمله برنامه هاى تحقيق و توس ــتند. تا س و تفحص هس
نانو مواد مسئله استفاده از آنها در حوزه هاى مختلف مطرح شد و در اين بين دانشمندان محيط زيست از پتانسيل اين مواد براى بهبود محيط زيست استفاده نمودند. به همين 
ــاله، طرحى تحت عنوان «توسعه فناورى هاى نوين جهت كاهش آالينده هاى زيست محيطى در صنعت نفت» تعريف شد  ــتاى برنامه هاى پنج س ــگاه در راس منظور در پژوهش
كه ضمن حصول به تعهد قانونى صنعت نفت(اصل پنجاهم قانون اساسى) در راستاى حفظ محيط زيست ، بتوان از پتانسيل فناورى هاى نوين جهت كاهش آسيب هاى زيست 

محيطى ناشى از فعاليت صنعت نفت گام برداشت.

اهميت پروژه 
ــود. پيامد انجام اين طرح ، براى  ــار آلودگى جلوگيرى ش ــت يافت تا از انتش ــت تا در كوتاهترين زمان ممكن به بهترين تمهيد دس ــت محيطى الزم اس با توجه به معضالت زيس
ــار تركيبات آلى فرار در هوا، كاهش لكه هاى نفتى در آب و كاهش آلودگى تركيبات نفتى در خاك در منطقه خواهد بود . در ضمن  رفع معضل منطقه به منظور كاهش انتش

تصميم گيري در خصوص انتخاب روش هاي نوين براى كاهش ساير آالينده هاى هدف در سه فاز خاك ، آب و هوا  و يا ميزان اثرگذاري اين روش ها امكان پذير مى شود.

بومي سازي 
ــولفيد هيدروژن و تركيبات آلى فرار ) و كاهش ميزان نيترات و تركيبات  ــگاه امكان كاهش آالينده هاي هوا(س ــده در پژوهش ــاخت هاي ايجاد ش در حال حاضر با توجه به زيرس

نفتى و فلزات سنگين، لكه هاى نفتى در آب ، كاهش تركيبات نفتى در خاك ناشي از فعاليت واحدهاي عملياتي در صنعت نفت ميسر است.
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كاربرد و حل مشكل 
ــگاه هاي نفت و گاز و مجتمع هاي پتروشيمي با حجم فراوان، مواد معلق فراوان، نمك هاي  ــتي نفت، برخي از پساب هاي پااليش ــاب هاي واحدهاي نمك زدايي صنايع باالدس پس
محلول، بار آلي(مواد نفتي شناور، امولسيون و محلول) و ديگر آالينده ها از معضالت محيط زيستي صنعت نفت هستند. در حال حاضر در اكثر مناطق، اين پساب ها بدون تصفيه 
ــال يا به مخازن نفتي تزريق مي شوند. مخاطرات زيست محيطي، كمبود منابع آبي و ارتقاي استاندارهاي زيست محيطي تصفيه و بازيافت اين  ــدن به حوضچه هاي تبخير ارس ش
ــاب الزام آور مي نمايند. در اين طرح امكان سنجي كاربرد فناوري هاي نوين و پيشرفته  ــتند، با فناوري هاي جديد تصفيه پس ــاب ها را، كه با روش هاي متداول قابل تصفيه نيس پس
ــيدي وابسته به انرژي هاي نوين و پاك، روش هاي غشايي، تبخيري  ــدن آنها انجام مي شود. مثال هايي از اين فناوري ها استفاده از انرژي خورش ــازي و به روز ش به همراه بومي س
ــتند. امروزه اين فناوري ها در دنيا در كاهش آالينده هايي چون مواد معلق، مواد نفتي، فلزات سنگين،  ــيون پيشرفته و ... هس ــتم هاي بيولوژيكي نوين، اكسيداس حرارتي و سيس
ــگاه  ــب دانش فني فناوري  هاي جديد تصفيه آب و فاضالب» نيز در پژوهش ــتمل بر 16 پروژه با عنوان «كس امالح محلول و ديگر مواد آالينده كاربرد فراوان دارند. طرحي مش

صنعت نفت، به عنوان پيشينه طرح فعلي اين مركز تحقيقاتي، با نتايج قابل توجه انجام شده است.

اهداف 
- تامين استاندارهاي زيست محيطي تخليه پساب هاي تصفيه شده در محيط زيست 

- كاهش مواد معلق، نمك محلول بسيار باال در پساب و بار آلي شامل نفت، تركيبات روغني و گريس و ديگر آالينده ها 
- استفاده مجدد از پساب تصفيه شده در چرخه توليد نفت و كاهش مصرف آب با توجه به كمبود منابع آبي در دسترس

- بومي سازي فناوري  هاي نوين و پيشرفته با توجه به شرايط منطقه

بومي سازي 
ــتي استفاده مي شود. در بخش فناوري هاي فيزيكي روش هاي غشايي و تبخيري مانند VCD از  ــيميايي و زيس براي تصفيه اين نوع فاضالب ها از تركيب فناوري هاي فيزيكي، ش
روزآمدترين روش ها هستند. استفاده از غشاها و مدول هاي غشايي ساخت داخل و هم چنين بومي سازي مخازن تيتانيوم و كمپرسورها، متناسب با شرايط عملياتي داخل كشور 
ــور در بخش هاي مختلف از جمله اهداف اين طرح اند. در زمينه فناوري هاي زيستي نيز  ــده در ميدان هاي نفتي، با استفاده از توان مهندسي كش ــخصات فاضالب توليدش و مش

تجربياتي بسيار ارزشمند در كشور وجود دارند كه مي توان در اين طرح از آنها استفاده كرد.

تجاري سازي 
ــازي سامانه هاي تصفيه فاضالب هايproduced water  در  ــور در بخش هاي مختلف براي تجاري س ــامان دهي مجموعه توانمندي هاي كش يكي از مهم ترين اهداف اين طرح س
ــطح پايلوت نيمه صنعتي و ايجاد دانش فني الزم، اقدامات بعدي براي بومي سازي و ساخت تجهيزات در  ــب ترين روش ها در س ــت. بدين منظور پس از كاربرد مناس ــور اس كش
شركت هاي خدمات مهندسي و مشاور آغاز خواهند شد. در پايان شركت هاي توسعه فناوري تحت ليسانس ايجادشده در پژوهشگاه واحدهاي صنعتي را احداث خواهند كرد. 

توجيه اقتصادي 
با توجه به آن كه در مقابل توليد هر بشكه نفت خام 3 تا 5 بشكه فاضالب توليد مي شود و با در نظر گرفتن كمبود منابع آب و آب قابل دسترس براي هر نفر در ايران و هم چنين 
ــتفاده از روش هاي نوين تصفيه، با در نظر گرفتن راندمان بسيار باالي آنها؛  ــتفاده مجدد از پساب هاي تصفيه شده ضروري است. اس ــت  از آلودگي ها، اس لزوم حفظ محيط زيس
كاهش قابل توجه فضاي الزم و كاهش هزينه هاي راهبري در دستور كار مديران صنعت است. هزينه صرف شده در اين بخش براي تصفيه فاضالب به خوبي با هزينه تامين آب 

براي تزريق به چاه هاي نفت و ديگر كارها مانند كشاورزي پوشش داده خواهد شد.

توسعه فناورى هاى جديد مرتبط با تصفيه
«Produced Water»پساب واحدهاى نمك زدايي صنايع باالدستى

طرح
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توسعه فناورى هاى زيستى
پاك سازى خاك و آب هاى زيرزمينى آلوده به هيدروكربن

طرح

كاربرد و حل مشكل 
نشت و گسترش آلودگى هاى هيدروكربنى در اثر حوادث يا مشكالت فرآيندى، با توجه به گستردگى فعاليت هاى صنعت نفت در كشور، گريزناپذير است و براى صيانت از منابع 
ــرايط بومى توسعه يابند. در ميان روش هاى مختلف  ــازى بايد متناسب با ش ــالمت كاركنان و كنترل و رفع چنين آلودگى   هايى، فناورى هاى پاك س ــت   محيطى و حفظ س زيس
ــم هاى تجزيه كننده هيدروكربن از روش هاى شيميايى و فيزيكى ساده   تر، ارزان   تر و با محيط زيست  ــتى مبتنى بر فعاليت متابوليك ميكروارگانيس رفع آلودگى، روش هاى زيس
ــوند. تجزيه زيستى براى رفع آلودگى از محيط هاى مختلف، از جمله  ــتى مى   ش ــيدكربن و ماده زيس ــازگارتراند و عمال باعث حذف كامل آلودگى و تبديل آن به آب، دى اكس س

خاك، آب و جريان هوا، قابل كاربرد است و بر اين پايه فناورى هاى متعدد در دنيا توسعه يافته و تجارى شده اند.

اهداف 
- پاك سازى عملياتى خاك   هاى آلوده به انواع هيدروكربن ها(گازوييل، نفت خام، لجن هاى نفتى و ...) 

- امكان تصفيه پسماندهاى حفارى گل روغنى هم زمان با فعاليت دكل
- كاهش آلودگى تا حد استاندارد زيست محيطى مناطق صنعتى و تبديل سايت آلوده به فضاى سبز

- ارزيابى گستره آلودگى آب زيرزمينى
- شناسايى و تحريك فعاليت ميكروفلور آب هاى زيرزمينى براى تجزيه آالينده

  (SVE)توسعه فناورى بيوفيلتراسيون براى رفع آلودگى از جريان هواى خروجى از سامانه استخراج بخارات -
هم چنين دستاورد توسعه و اجراى عملياتى اين فناورى ها رفع آلودگى   ها و كاهش تبعات فعاليت هاى صنعت نفت بر اكوسيستم ها و منابع زيست محيطى كشور خواهد بود.

بومي سازي 
ــايت آلوده برپايه فلور  ــت؛ از اين رو طراحى فرآيندهاى زيستى در پژوهشگاه براى هر س ــتى اس ــت محيطى تنوع زيس ــتى براى رفع آلودگى هاى زيس ــاس فناورى هاى زيس اس
ــيون ميكروبى زيست فناورى نفت، انواع  ــازگار شده اند. ضمنا به عنوان پشتوانه، در كلكس ــرايط اقليمى و هم چنين حضور آالينده س ــت كه كامال با ش ميكروبى همان منطقه اس
ميكروارگانيسم هاى بومى تجزيه كننده هيدروكربن كه از مناطق آلوده كشور جدا شده   اند شناسايى و  نگه دارى مى   شوند. شايان ذكر است كه همه مراحل طراحى، ساخت و 

اجراى فرآيندهاى پاك سازى را متخصصان پژوهشگاه صنعت نفت و با استفاده از مواد و تجهيزات توليدى در كشور انجام مى   دهند.
  

تجاري سازي 
با توجه به گستردگى صنعت نفت در كشور و منطقه خاورميانه و هم چنين رويكرد توسعه پايدار در كشور، فناورى پاك سازى زيستى بازار كاري وسيع در داخل و خارج كشور 

دارد. با توجه به هزينه هاى پايين تر از فرآيندهاى رقيب و سازگارى كامل با محيط زيست، اين فناورى سبز كامال برتر از ديگر فناورى هاى رقيب است. 

توجيه اقتصادي 
ــتفاده از منابع داخلى، هزينه اجرايى فناورى پژوهشگاه از قيمت هاى پيشنهادى ديگر شركت ها پايين تر است و مذاكره با شركت هاى بين   المللى براي  ــازى و اس به دليل بومى س

همكارى در سطح منطقه در حال انجام است.

نظر كارفرما 
ــلويه نيز براى رفع آلودگى زيرزمينى در مقياس پايلوت اجرا  ــيرى و خانگيران براى رفع آلودگى خاك و در منطقه عس اين فناورى تاكنون به صورت عملياتى در دو منطقه س
ــعه و اجراى فناورى زيستى، عنوان فناور برتر به پژوهشگاه صنعت  ــنواره پژوهش نفت نيز به دليل توس ــت كه همه آنها با رضايت كامل كارفرما همراه بوده اند. در جش ــده اس ش

نفت اعطا شد.
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ــتخر هرزاب حفارى در  مراحل عملياتي پاك سازى اس
ــه روش Biopile) و تبديل آن به  ــه خانگيران(ب منطق

فضاي سبز

ــايت آلوده به لجن هاي  مراحل عملياتي پاك سازى س
ــيري(به روش Landfarm) و تبديل  نفتي در جزيره س

آن  به فضاي سبز
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كاربرد و حل مشكل 
ــورهاي صنعتي را به خود  ــاليانه درصدي قابل توجه از توليد ناخالص ملي كش ــت و س ــود و يكي از موانع مهم توليد اس ــت كه در همه صنايع ديده مي ش خوردگي، پديده اي اس
ــگيري و حفاظت از خوردگي استفاده از رنگ ها و پوشش هاي  ــان ترين روش هاي پيش ــت. يكي از متداول ترين و آس اختصاص مي دهد و بعضاً با خطرات جاني نيز همراه بوده اس

صنعتي است كه متاسفانه در صنعت كشورمان يا به آن بي توجهي شده و يا با نگاه زيبا سازي با آن برخورد شده است. 
مسلما عوامل متعدد در عمل كرد مناسب رنگ ها و پوشش هاي صنعتي موثراند كه مهم ترين آنها عبارت اند از: انتخاب صحيح سيستم پوششي، فرموالسيون و توليد بهينه رنگ ها 

در كارخانه، كنترل كيفيت رنگ هاي توليدشده، آماده سازي مناسب سطوح، اجراي كامل عمليات رنگ آميزي و انجام بازرسي هاي دقيق. 
ــكلي است كه تاسيسات صنايع مختلف كشورمان با آن روبرو هستند.  ــفانه مش ــد و متاس بي توجهي به هر يك از اين عوامل باعث تخريب زودهنگام رنگ هاي صنعتي خواهد ش
ــتانداردهاي بين المللي، طول عمر رنگ هاي صنعتي به طور متوسط 10  ــال ارزيابي شده در حالي كه، براساس اس ــي در ايران حدود 2 س ــتم هاي پوشش ميانگين عمل كرد سيس

سال در نظر گرفته مي شود. 
ــتم هاي پوششي، عالوه بر ايجاد خوردگي در تاسيسات، تكرار عمليات آماده سازي و رنگ آميزي و در نتيجه كندي يا توقف كار صنعت را به دنبال دارد  ــب سيس عمل كرد نامناس
و خساراتي هنگفت به بار مي آورد، ضمن اين كه موجب افزايش آلودگي محيط نيز مي شود. در اين طرح سامان دهي و نظام مند كردن سامانه هاي پوششي واحدهاي عملياتي 

در دستور كار است. عوارض رنگ ها در تاسيسات نفت، گاز و پتروشيمي شناسايي و راهكارهاي اصالح ارايه شده اند. 
ــركت نفت،  ــفريك واحدهاي ش ــطوح اتمس ــي واحدهاي عملياتي وزارت نفت، انواع عوارض رنگ هاي س ــتم هاي پوشش مگاپروژه در پي بازديد و ارزيابي وضعيت رنگ ها و سيس
ــيمي و عوامل موثر بر تخريب زودهنگام رنگ ها و سيستم هاي پوششي تاسيسات مشخص شدند. راهكارهاي اصالح تخريب ها و كاهش  ــگاه هاي گاز و مجتمع هاي پتروش پااليش

عوارض در هر حالت مشخص و ارايه شدند.
 

بومي سازي 
ــيوه اجرا در آنها  ــش و ش ــتند. هم چنين علل فني مربوط به نوع پوش ــرايط زيرجغرافيايي هر منطقه هس معضالت رنگ در اثر عوامل موثر متعدد به وجود مي آيند كه متاثر از ش

موثراند كه به مديريت فني برمي گردند كه ارايه سازوكارهاي بومي را مي طلبد.
 

جلوگيري از خروج ارز 
ــدن زمان اورهال، هزينه هاي عمليات و هزينه  ــامل طوالني ش ــود. اين هزينه ها ش تعدد و تكرار رنگ هاي صنعتي در هر مجموعه صنعتي موجب اتالف هزينه هاي فراوان مي ش
ــتاندارد ده سال به جلوگيري از خروج ارز  ــال به مدت اس ــت. لذا افزايش عمر رنگ از مدت فعلي دو س ــيون آن برپايه مواد اوليه خارجي اس رنگ اند كه بخش زيادي از فرموالس

بسيار كمك خواهد كرد. 

تجاري سازي 
در اين طرح دانش الزم براي نظام مند كردن و سامان دهي وضعيت فعلي رنگ ها براي كاهش معضالت و تخريب ارايه و تدوين مي شود. نتيجه در مقياس صنعتي كاربرد دارد. 

توجيه اقتصادي 
غالباً يك واحد علمياتي با هزينه هاي چند ده ميليارد توماني رنگ آميزي مي شود و افزايش چند برابري عمر رنگ، كمك اقتصادي زيادي در پي دارد. 

سامان دهى وضعيت رنگ ها و
سيستم هاى پوششى سطوح اتمسفريك واحدهاى عملياتي

طرح
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كاربرد و حل مشكل 
ــابه در محيطي با خورندگي كم تر به رعايت استانداردهاي قوي تر براي حفاظت از خوردگي نياز  ــديد قرار مي گيرد، بيش از تجهيزي مش هر تجهيز كه در يك محيط خورنده ش
ــيار كم تر از استانداردهاي بين المللي  ــش هاي صنعتي اهميت فراوان دارد. ميانگين عمل كرد بس ــازه ها و رنگ ها و پوش ــب س دارد. اطالع از عوامل متعدد موثر بر عمل كرد مناس
سيستم هاي پوششي كشور نشان از ضعف شناخت كارشناسان از طبقه و علل خوردگي محيط اتمسفري دارد. در اندازه گيري هاي واقعي در نقاط مختلف صنعتي، از جمله يك 
پااليشگاه نفت، چهار پااليشگاه گاز، يك سكوي نفتي دريايي و شهرهاي مختلف مناطق نفت خيز، اختالفي فاحش بين مفروضات كارشناسان خوردگي و بازرسي و نتايج واقعي 
ــگاه گاز كه طبقه خوردگي واقعي آنC3  است، فرض اشتباهC5 به اجراي سامانه پوشش بسيار گران تر در كل پااليشگاه منجر شده  ــد. به عنوان مثال، در يك پااليش ــاهده ش مش

است و چون در اين طبقه پخت آستري ممكن نشده، تخريب پوشش به صورت كنده شدن كامل شبه سفره اي به چشم مي خورد.
ــاخته و در تاسيسات مختلف نفتي و گازي نصب و اندازه گيري هاي ميداني انجام شد. ضمن گردآوري اطالعات دقيق  ــايت خوردگي س در اين طرح هاي كاربردي بيش از 34 س
خوردگي اتمسفري و آالينده هاي محيطي در هر منطقه، نتايجي جالب توجه به دست آمدند. به عنوان مثال، اختالف چندبرابري خوردگي اتمسفري در قسمت هاي مختلف هر 
كدام از تاسيسات نفتي به دست آمد كه مبين ضرورت تفاوت سامانه پوششي براي تجهيزات يكسان مستقر در محل هاي مختلف يك مجتمع بود و  اشتباه در انتخاب پوشش 

طراحي تاسيسات را نشان داد. يا اثرگذاري عوامل مختلف، مثًال ريز گردها در خوردگي اتمسفري در ايالم و مناطق ديگر، براي اولين بار مشخص شد.

بومي سازي 
ــتانداردهاي بين المللي به صورت كاربردي اجرا شده است. داده هاي واقعي اندازه گيري ميداني، نتايج  ــاس روش هاي اس ــفري براس اولين دوره گردآوري داده هاي خوردگي اتمس

بومي بسيار دقيق تر از تخمين و فرضيات گنجانده شده در مستندات خارجي در پي دارند.

جلوگيري از خروج ارز  
با تعيين دقيق طبقه خوردگي اتمسفري مي توان پوشش هايي با عمر مناسب براي تاسيسات انتخاب و از واردات بي رويه پوشش ها جلوگيري كرد.

تجاري سازي 
در اين طرح دانش الزم از نرخ خوردگي ميداني نقاط و تاسيسات مختلف داخل كشور گردآوري و تدوين مي شود. نتيجه در مقياس صنعتي كاربرد دارد.

توجيه اقتصادي 
خوردگي تا 5 درصد از توليد ناخالص كشورها را تلف مي كند و گردآوري داده هاي خوردگي كمك زياد اقتصادي به همراه خواهد داشت.

نظر كارفرما 
كارفرمايان چند طرح اجرايي در مناطق نفت خيز جنوب، پااليشگاه نفت بندرعباس، نفت و گاز پارس و شركت ملي نفت، كامال از نتايج طرح ها ابراز رضايت كردند.

طبقه  بندى خوردگى
اتمسفريك تاسيسات گازى و نفتي

طرح
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كاربرد و حل مشكل 
ــي از خوردگي تالش  ــورهاي زيادي براي برآورد هزينه هاي ناش ــاليانه صدمات مالي و جاني زيادي به جا مي گذارد؛ از اين رو تاكنون كش ــت و س خوردگي يك پديدة مخرب اس
ــتقيم خوردگي مربوط اند و كشورهاي مذكور هنوز آماري دقيق درباره هزينه هاي غيرمستقيم خوردگي ارايه نكرده اند و تنها به  ــده به هزينه هاي مس كرده اند. آمارهاي منتشرش

پيش بيني و تخمين نسبت هزينه هاي غيرمستقيم خوردگي به هزينه هاي مستقيم خوردگي اكتفا شده است.
هزينه هاي ناشي از خوردگي عمدتاً به دو دسته تقسيم بندي مي شوند:    1- هزينه هاي مستقيم خوردگي  2- هزينه هاي غيرمستقيم خوردگي

از جمله هزينه هاي مستقيم خوردگي مي توان به اين هزينه ها اشاره كرد:
ــاخت قطعه و تجهيزات در نظر گرفته شوند؛ مانند انتخاب مواد، به كارگيري رنگ، پوشش يا روكش و هزينه هاي خريد،  ــرمايه اي كه در واقع  بايد در حين س الف) هزينه هاي س
نصب و راه اندازي تجهيزاتي كه براي تزريق مواد بازدارنده خوردگي، سيستم هاي حفاظت كاتدي يا حفاظت آندي يا سيستم هاي پايش خوردگي به كار مي روند و هزينه هايي 

كه براي جلوگيري از خورده شدن قطعه يا تجهيز، در حين ساخت آن، تحميل مي شوند.
ب) هزينه هاي عمليات كه در واقع حين سرويس دهي و به كارگيري قطعات و تجهيزات تحميل مي شوند تا بتوان خوردگي را كاهش داد و كنترل كرد.

ــت رفتن بودجه هزينه شده براي تجهيز خورده شده  2- از دست دادن توليد 3- كم شدن كارآمدي تجهيز 4-  ــرح اند:  1- از دس ــتقيم خوردگي نيز به اين ش هزينه هاي غيرمس
طراحي مازاد  5- تاخيرات رخ داده  6- بروز مشكالت و دعواهاي حقوقى بين آسيب ديدگان و آسيب زنندگان در حوادث خوردگي از نظر خسارات جاني، مالي و ...    7- تخريب 

و آسيب ديدن محيط زيست و هزينه هاي جبران آن
محاسبه و برآورد اين هزينه ها دشوار است و همان طور كه قبًال نيز گفته شد تاكنون حتي كشورهاي صنعتي پيشرفته نيز نتوانسته اند تخمين و برآوردي مطمئن ارايه دهند. 
به عنوان مثال،  خنثي سازي و دفع آلودگي محيط زيست ناشي از بروز خوردگي و نشت يك مخزن حاوي مواد شيميايي و خطرناك به صرف هزينه هاي كالن و سال ها تالش 
ــمي، عالوه بر صدمه زدن به طبيعت و حيات جانداران،  ــتگاه ها و تجهيزات حاوي مواد خطرناك و س ــت محيطي حاصل از انهدام  دس ــان و طبيعت نياز دارد. آلودگي زيس انس

مي تواند به شدت بر زندگي مردم منطقه پيرامون نيز تاثير بگذارد.

بومي سازي 
ــاس آخرين منابع علمي موجود در دنيا در  ــكل بومي  و براس ــور، عمال مي توان هزينه هاي خوردگي را به ش ــركت هاي پااليش گاز كش با اجراي پايلوت اين طرح در يكي از ش

پژوهشگاه صنعت نفت تعيين كرد.

جلوگيري از خروج ارز 
در صورت عدم اجراي اين طرح در داخل كشور، بايد از مشاوره شركت هاي خارجي استفاده كرد كه اين كار ارزبري فراوان براي كشور خواهد داشت؛ بنابراين استفاده از تجربه 

و دانش داخلي مي تواند سبب كاهش چشم گير خروج ارز شود.

توجيه اقتصادي 
ــود كه مديران همواره با صرف كم ترين هزينه بيش ترين منفعت را در زمينه  تعيين هزينه هاي خوردگي و انتخاب راه كارهاي مقابله با خوردگي برمبناي اقتصادي باعث مي ش

محافظت از خوردگي به دست آورند.

نظر كارفرما 
براساس فرم هاي نظرسنجي، بازرسي فني ستاد شركت ملي گاز ايران و يكي از شركت هاي پااليش گاز، كه اين طرح به صورت پايلوت در آن انجام شده  است، اين طرح رضايت 

كامل برخوردار بوده و براي ادامه آن در حال برنامه ريزي هستند.

بررسى هزينه هاى ناشى از خوردگي
در پااليشگاه هاى گاز و ارايه راه كارهاى كاهش هزينه

طرح
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كاربرد و حل مشكل 
ــت يابي به اين اهداف بايد رويكردهاي  ــت. براي دس ــت  محيطي از جمله اهداف واحدهاي عملياتي اس ــتمر و پايدار با رعايت الزامات ايمني، اقتصادي، اجتماعي و زيس توليد مس
ــت و تعمير و بهره برداري در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي در نظر گرفت.  ــي  فنى، نگه داش ــتراتژي هاي بازرس پيش بينانه(Predictive) و پيش فعال(Proactive) را در تدوين اس
ــناخت كافي وضعيت خوردگي تجهيزات و خطوط انتقال سيال است. خوردگي از جمله مهم ترين مشكالت واحدهاي  ــت يابي به اين مهم ش ــب براي دس يكي از ابزارهاي مناس
ــتباهى درباره خوردگي وجود دارد و خوردگي صرفاً در قالب تعمير، نگه داري و تعويض  ــود. عموماً در صنايع تصور اش ــوب مي ش عملياتي و فرآيندي در صنايع نفت و گاز محس
ــت كه تصور مي شود خوردگي همواره با نرخ ثابت رخ مي دهد. پديده هاي  ــود. اشتباه رايج ديگر اين اس ــخص تعريف مي ش قطعات و تجهيزات فرآيندي در دوره هاي زماني مش
ــك هاي گوناگون اند. امروزه تالش مي شود بين  ــيار متنوع و داراي ريس ــيميايي بس ــيال فرآيند و وضعيت حاكم بر آن، از لحاظ عملياتي يا تركيب ش ــته به نوع س خوردگي، بس
اتفاقات خوردگي و شرايط فرآيندي ارتباطي مستقيم برقرار شود. براي آگاهي از شرايط خوردگي، مهندسان بايد شناخت كافي از شرايط فرآيندي سيستم داشته باشند و ابزار 

مناسب براي پياده سازي و اجراي سيستم پايش خوردگي را نيز در اختيار داشته باشند.
هدف از طراحي سيستم پايش خوردگي فراهم كردن شرايط مناسب براي دست يابي به مديريت بهينه سيستم عملياتي از لحاظ خوردگي است. افزايش بهره ورى، توليد مستمر 
ــى فنى  ــازى طرح ها، برنامه ها و هزينه هاى عمليات بهره بردارى، نگه دارى، تعميرات و بازرس ــك هاى عملياتى، بهينه س و پايدار، جلوگيرى از بروز حوادث، كاهش خطرات و ريس
بهينه و اقتصادي تجهيزات و خطوط انتقال و افزايش ايمنى واحدهاى باالدستى، پايين دستى و خطوط انتقال و توزيع مهم ترين دستاوردهاي طراحي و در ادامه اجراي برنامه 

پايش خورردگي در صنايع نفت و گاز است.

بومي سازي 
ــت آمده از اجراي طرح پايش خوردگي در واحدهاي عملياتي مختلف، اين قابليت را دارد  ــكده حفاظت صنعتي، با توجه به تجربيات به دس در حال حاضر تيم اجرايي در پژوهش

كه با تكيه بر دانش و تجربيات به دست آمده طراحي سيستم پايش خوردگي را به صورت بومي براي واحدهاي مختلف عملياتي انجام دهد.

جلوگيري از خروج ارز 
عدم نياز به مشاور خارجي و شركت هاي مطرح خارجي در اين زمينه باعث كاهش چشم گير مصرف ارز در اين زمينه شده  است.

تجاري سازي 
پژوهشگاه مي تواند طرح را در شركت ها و واحدهاي مختلف عملياتي اجرا كند. 

توجيه اقتصادي 
پايش خوردگي مي تواند باعث شود كه خوردگي هاي ناگهاني و خسارت هاي آنها تا حد بسيار زيادي كنترل و براي جلوگيري از وقوع آنها اقدامات مناسب انجام شوند.

نظر كارفرما 
اين طرح با موفقيت در شركت هاي مختلف بهره برداري(پااليشگاه گاز پارسيان، پتروشيمي بيستون، پااليشگاه بندرعباس و منطقه توليد گاز تنگه بيجار) اجرا شده  است.

پايش خوردگى
در واحدهاى صنعتي

طرح
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ليسانس ها و دانش هاى فنى
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هدف
- استفاده از فناوري توزيع دانه بندي غيريك نواخت ذرات براي طراحي دوغاب سيمان فوق سبك و به كارگيري آن در سازندهاي سست و شكننده

دستاوردها
- جلوگيري از تخريب پوشش سيماني و نيز باال بردن دوام سيمان در ايجاد اتصال بين اليه ها

- افزايش مقاومت تراكمي در مقايسه با ديگر دوغاب هاي سبك
- كاهش نفوذپذيري و خلل وفرج سنگ سيمان

فناوري
ــتم توليد بتن براي ساخت دوغاب ها در نظر گرفته شده كه ضمن به سازي سيمان كاري چاه، به  ــابه سيس ــتمي مش در روش هاي جديد طراحي دوغاب با فناوري نانوذرات، سيس
ــتم توزيع ذرات دوغاب، محدوده اي از  ــكل 1). در سيس كيفيت باالي مقاومت تراكمي مي انجامد. در يك دوغاب واقعي فضاي خالي بين ذرات جامد با آب يا هوا پر مي شود(ش
ــود. با افزايش ذرات جامد با اندازه هاي متفاوت در دوغاب، تخلخل و نفوذپذيري كاهش و مقاومت تراكمي افزايش مي يابد. هم چنين در  اندازه هاي ذرات به دقت انتخاب مي ش
ــك،  ــيار افزايش خواهد يافت. با تنظيم توزيع اندازه ذرات جامد در مخلوط خش ــيمان، احتمال كنترل و مهار مهاجرت گاز بس اين روش، به دليل كاهش تخلخل و نفوذپذيري س

مقدار ذرات جامد در واحد حجم دوغاب افزايش مي يابد كه به افزايش مقاومت تراكمي و كاهش تخلخل و تراوايي منجر مي شود.

تاثيرات اقتصادي
- نيل به خودكفايي ملي و قطع وابستگي و جلوگيري از خروج ارز

- امكان صدور افزايه
- صيانت از مخازن و كاهش آسيب سازندي و باال بردن عمر مفيد چاه

اثربخشي
ــركت هاي معتبر نفتي ايران، از جمله  براي اولين بار اين فناوري به صورت آزمايش ميداني در چاه هاي مناطق نفتي و گازي ايران با موفقيت به كار رفت. در پي اين توفيق، ش
شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، شركت ملي حفاري و شركت نفت مركزي ايران، و هم چنين چند شركت پيمانكار داخلي و خارجي خواستار به كارگيري دستاوردهاي اين 
فناوري شدند. الزم به توضيح است كه قبل از ارايه اين فناوري، شركت هاي معتبر خارجي طراحي دوغاب هاي فوق سبك چاه هاي ايران را به قيمت هايي بسيار گزاف برعهده 

داشتند كه هيچ كدام از اين عمليات موفقيت آميز نبوده است. 

طراحي نوين دوغاب هاى
سيمان فوق سبك با استفاده از نانوفناورى

طرح
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كاربرد و حل معضل
رشد مصرف انرژي و خصوصاً  توجه جهاني به انرژي هاي پاك توسعه فرآيندهاي گاز را اجتناب ناپذير كرده است. از اوايل قرن بيستم، تبديل گاز طبيعي به فرآورده هاي ميان تقطير مايع ممكن بوده است، 
ولي مالحظات اقتصادي و محدوديت هاي فناوري روند توسعه اين روش را محدود كرده بودند. از آن جا كه ايران رتبه دوم جهاني مقدار ذخاير گاز طبيعي را دارد، دست يابي به فناوري GTL، به عنوان 

يك مزيت بالقوه در بهره گيري از اين ذخيره خدادادي، بسيار مهم است.
در حال حاضر فناوري GTL در انحصار چند شركت معدود غربي است و واحدهاي بزرگ تبديل گاز طبيعي به هيدروكربن هاي مايع براساس اين فناوري ها در كشورهاي قطر، مالزي و افريقاي جنوبي 
واقع شده اند. تالش ايران براي دست يابي به فناوري بومي GTL مي تواند به اين انحصار خاتمه دهد و بازاري وسيع را چه در داخل كشور و چه در كشورهاي گازخيز براي صنعت نفت كشور فراهم كند.

ــگاه از بيش از بيست سال قبل در زمينه هاي مختلف GTL انجام داده است. اين فعاليت ها شامل توسعه كاتاليست،  ــت كه پژوهش ــاختن فعاليت هاي تحقيقاتي اس اين طرح گام نهايي تدوين و مرتبط س
طراحي راكتور، توسعه الگوي فرآيندي، بررسي هاي اقتصادي، مطالعات در مقياس پايلوت و توسعه اجزاي فناوري GTL بوده اند. با كنار هم گذاشتن دستاوردهاي حاصل از اين تحقيقات و مشخص شدن 

كاستي ها و تمركز بر رفع آنها، در نهايت بسته دانش فني به دست خواهد آمد. 

اهميت پروژه 
ــده توليد خواهد شد كه بسيار فراتر از نيازهاي داخلي است. فناوري GTL مي تواند، با تبديل بخشي قابل توجه از اين  ــتخراج گاز از مجتمع عظيم پارس جنوبي، حجم عظيمي گاز تصفيه ش ــعه اس با توس
ــگاهي، كامال عاري از آالينده هاي گوگردي،  ــاي ميان تقطير، كمبودهاي فعلي در اين زمينه را به خوبي جبران كند؛ ضمن اين كه محصول توليدي GTL، برخالف محصوالت پااليش ــه هيدروكربن ه گاز ب

نيتروژني و فلزات سنگين است و از اين نظر با هيچ گونه چالشي از نظر دست يابي به استانداردهاي سخت محيط زيستي جديد مواجه نخواهد بود.

بومى سازى 
به جز بخش هايي كه فناوري آنها «در دسترس»(Open Art) هستند، همه اجزاي اصلي فناوري و مخصوصا كاتاليست و راكتور بخش سنتز هيدروكربن ها(سنتز فيشر- تروپش يا FT) كامال در پژوهشگاه 
ــكه در روز در جزيره قشم براي يك سرمايه گذار بخش خصوصي در مرحله طراحي بنيادي(با پيشرفت  ــت و براساس همين فناوري بومي شده، يك واحد GTL با ظرفيت 3000 بش ــده اس ــازي ش بومي س

بيش از 50 درصد) است كه با احداث و بهره برداري از آن عمال دانش فني توسعه يافته به اثبات خواهد رسيد.

جلوگيرى از خروج ارز 
تاكنون هيچ واحد صنعتي GTL در كشور احداث نشده است. با اجراي اين طرح، عالوه بر احداث واحد با ظرفيت 3000 بشكه در روز در جزيره قشم، واحدهاي بزرگ تر و بيش تري را مي توان در كشور 

احداث كرد كه به علت بومي بودن فناوري آنها، به پرداخت هزينه هاي سنگين بهره برداري از دانش فني خارجي نياز نخواهد بود و از خروج ساالنه ميليون ها دالر ارز جلوگيري خواهد شد.   

تجارى سازى 
همان طور كه در بخش بومي سازي گفته شد، با سرمايه گذاري بخش خصوصي، يك واحد تجاري GTL در منطقه جزيره قشم در حال طراحي و ساخت است كه پيش بيني مي شود، با راه اندازي و اثبات 

عمل كرد آن، سرمايه گذاري براي تعداد بسيار زيادي واحد مشابه با ظرفيت بيش تر نيز انجام و اين فناوري كامال تجاري شود و قدرت رقابت با فناوري هاي شركت هاي رقيب را پيدا كند.

توجيه اقتصادى 
با توجه به مزيت ايران از نظر دسترسي به منابع ارزان گاز طبيعي و نيز بهره گيري از فناوري هاي پيشرفته در توسعه دانش فني GTL، كه سرمايه گذاري ثابت و سرمايه در گردش عمليات واحد را پايين 
ــت محيطي، قيمت تمام شده محصوالت توليدي پايين تر از فرآورده هاي حاصل از پااليش نفت خام خواهد بود(با  ــتانداردهاي زيس ــيار باالي محصوالت اين فرآيند از نظر اس خواهد آورد، و نيز كيفيت بس

توجه به باال بودن نسبي قيمت نفت خام). بنابراين اين فناوري مي تواند به خوبي با فناوري هاي مشابه رقابت كند و جذابيت اقتصادي خواهد داشت. 

نظر كارفرما 
در حال حاضر كارفرما با آگاهى از اين كه اولين واحد GTL  با فناورى ايرانى است، كامًال از روند پيشرفت كار رضايت داشته و از پيشبرد آن حمايت مى كند.

توسعه
GTL دانش فنى

فناورى
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كاربرد و حل مشكل 
تركيبات گوگردي از جمله مهم ترين آالينده هاي سوخت هاي فسيلي هستند، لذا از سال 1930 فرآيند تصفيه هيدروژني به عنوان يكي از موثرترين روش هاي حذف گونه هاي 
گوگردي از محصوالت برج تقطير پااليشگاه ها مطرح شد. اين فرآيند به موازات اعمال استانداردهاي سخت گيرانه تر زيست محيطي توسعه يافته است و امروز توليد نفتا و گازوييل 

با گوگرد كم تر از  ppm  0/1 و  ppm 10 ممكن شده است.
در اين طرح ضمن به كارگيري اطالعات علمي منابع گوناگون، با استفاده از انتقال فناوري و همكاري با صاحبان دانش فني، اطالعات فناورانه و گلوگاه هاي فرآيندي در حداقل 

زمان ممكن استخراج مي شوند و در نهايت، با بومي سازي دانش فني اين فرآيند، طراحي پايه واحدهاي  صنعتي موردنظر شركت ملي پااليش و پخش ممكن خواهد شد.

اهميت پروژه 
به دليل وجود گوگرد باالي ppm 7000 در گازوييل توليدي اكثر پااليشگاه، اين فرآيندكاربردي گسترده دارد و در حال حاضر در پااليشگاه هايي همچون پااليشگاه امام خميني 
ــگاه شهيد تندگويان استفاده مي شود. بنابراين با بومي سازي اين فناوري، نياز همه پااليشگاه هاي نفت به خريد ليسانس خارجي برطرف مي شود. از طرف ديگر  ــازند و پااليش ش

مي توان از دانش كسب شده براي رفع اشكال و بهينه سازي واحدهاي موجود استفاده كرد.

بومى سازى 
همان گونه كه عنوان شد، هدف از اين طرح بومي سازي دانش فني فرآيند تصفيه هيدروژني گوگرد است. در فاز اول طرح با استفاده از انتقال فناوري از راه همكاري با دارندگان 
دانش فني و انجام آزمون هاي اوليه پايلوتي، دانش فني الزم كسب شده است. در فاز دوم با ساخت و راه اندازي پايلوت كامل و چندمنظوره اين فرآيند، دانش فني كسب شده 

بهينه سازي و بومي خواهد شد.

جلوگيرى از خروج ارز 
ــاخته شده اند، لذا براي خريد دانش فني و انجام طراحي پايه آن ها ارز زيادي از كشور  ــانس خارجي طراحي و س ــگاه نفت با ليس همه واحدهاي كنوني تصفيه گوگرد در پااليش

خارج خواهد شد. با بومي سازي دانش فني طراحي و ساخت واحد صنعتي  اين فرآيند از اين مهم جلوگيري مي شود.
  

تجارى سازى 
ــنگين تر از گازوييل را نيز  ــت و با انجام پژوهش، به زودي توانايي تصفيه محصوالت س ــگاه صنعت نفت صاحب دانش فني الزم براي تصفيه هيدروژني نفتا و گازوييل اس پژوهش

خواهد داشت. در حال حاضر پژوهشگاه در حال مذاكره براي طراحي واحدهاي تصفيه هيدروژني در كشورهاي منطقه خاورميانه است.

توجيه اقتصادى 
ــرمايه گذاري آن قابل مالحظه است، ولي به خاطر لزوم رعايت استانداردهاي زيست محيطي، اين فرآيند بايد  ــار و دماي باال در اين فرآيند، هزينه س به دليل مصرف هيدروژن، فش

در پااليش نهايي گازوييل و نفتا به كار رود. 

نظر كارفرما 
ــگاه شهريار تبريز انجام داده است. مشاوران مهندسي  ــده خود، طراحي پايه واحد گوگردزدايي هيدروژني گازوييل را براي پااليش ــگاه صنعت نفت، با دانش فني كسب ش پژوهش

كارفرما، شركت هاي نارگان و KBC بوده اند و همگي مدارك طراحي پژوهشگاه را تاييد كرده اند.

تدوين دانش فنى
گوگردزدايى هيدروژني
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كاربرد و حل معضل 
ــتيك مستعمل دارند كه  ــاب كاس ــتفاده مي كنند، لذا اين فرآيندها پس ــتيك اس ــبك نفتي مانند پروپان و بوتان عموما از محلول كاس واحدهاي مركاپتان زدايي از برش هاي س
ــلويه با اين معضل دست به گريبان هستند.  ــوند. عموم پااليشگاه هاي كشور و نيز واحدهاي شيرين سازي در عس ــولفيدي آن بايد خنثي و حذف ش ــت و مواد س ــولفيدي اس س
پژوهشگاه صنعت نفت، با توجه به رسالت و وظيفه خود نسبت به صنعت نفت كشور، طرحي را براي تهيه دانش فني و ايجاد زيرساخت هاي تحقيقاتي الزم در اين زمينه ارايه 

كرده و هم اكنون فرآيند دفع پساب كاستيك مستعمل در پژوهشگاه با نامSerox  قابل ارايه به صنعت نفت كشور است.

اهميت پروژه 
ــتعمل در همه صنايع مرتبط با نفت، اعم از پااليشگاه هاي گاز، نفت و مجتمع هاي پتروشيمي كه با كاستيك كار مي كنند، استفاده مي شود و  ــتيك مس ــاب كاس فرآيند دفع پس
بنابراين در محدوده اي گسترده از صنايع كاربرد دارد. با بومي سازي اين فناوري، نياز همه پااليشگاه هاي نفت، گاز و پتروشيمي براي خريد ليسانس اين فرآيند برطرف مي شود.

بومى سازى 
در اين طرح زيرساخت هاي مناسب مانند آزمايشگاه هاي تخصصي، بنچ و پايلوت فرآيند براي ارزيابي عمل كرد توسعه يافته اند؛ لذا در حال حاضر مي توان ادعا كرد كه زنجيره 

بومي سازي دانش فني دفع پساب كاستيك مستعمل ايجاد شده است.

جلوگيرى از خروج ارز 
با توجه به توضيحات بخش قبل، در صورت تصميم صاحبان صنايع براي استفاده از ليسانس داخلي، جلوگيري از خروج ارز از كشور ممكن شده است.  

تجارى سازى 
در اين طرح، پژوهشكده توسعه فناوري هاي پااليش و فرآورش نفت براي صاحبان صنايع زير طراحي واحد Serox را ارايه كرده است:

• واحد DMD مجتمع پتروشيمي خارگ
• واحد توليد ماده بوداركننده گاز طبيعي در فاز يك پارس جنوبي

• واحد مراكس پااليشگاه ستاره خليج فارس
• واحد DMC فاز 14 پارس جنوبي

• واحد DMC فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي 

توجيه اقتصادى 
تاكنون ليسانس واحدهاي خنثي سازي پساب كاستيك مستعمل از خارج خريده مي شد و اكنون، با بومي سازي دانش فني اين فرآيند، صرفه جويي اقتصادي ممكن شده است. 

نظر كارفرما 
اين طرح با حمايت معاونت فناوري پژوهشگاه صنعت نفت براي حذف مواد سولفيدي و خنثي سازي پساب كاستيك مستعمل انجام شده است. براي توسعه اين دانش فني و 
رساندن مشخصات BOD و COD پساب نهايي به استانداردهاي روز، مديريت پژوهش و فناوري شركت نفت و گاز پارس، به عنوان كارفرما، قصد دارد از اين طرح حمايت كند 

و قرارداد في مابين در حال نهايي شدن است.

تدوين دانش فني
(Serox)واحد دفع پساب كاستيك مستعمل
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كاربرد و حل مشكل 
ريفرمينگ با بخار يك فرآيند مهم براي توليد هيدروژن و گاز سنتز در صنايع پااليش نفت، توليد گاز، فرآيندهاي پتروشيمي و نيز صنايع شيميايي و فوالد است. فرموالسيون 
ــتفاده از اكسيد نيكل در نقش فاز فعال و عمده روي اكسيدهاي مختلف فلزي است. هدف از انجام اين طرح توليد كاتاليست از نوع حلقه راشيگ با  ــامل اس ــت ش توليد كاتاليس

اكسيد نيكل و ارتقادهنده نشانده شده روي پايه آلومينات كلسيم است.

اهميت پروژه 
ــگاه ها، توليد آمونياك در صنايع پتروشيمي، توليد متانول،  كارخانجات توليد روغن جامد و احياي  ــت در توليد هيدروژن الزم در فرآيندهاي پااليش نفت در پااليش اين كاتاليس
ــت در مجموع بالغ بر 1000 تن در سال است كه با استفاده از اين دانش  ــترده دارد. مصرف انواع مختلف اين كاتاليس ــيار گس ــنگ آهن در صنايع فوالد كاربرد بس ــتقيم س مس

مي توان عمده نياز كشور را برطرف كرد.

بومى سازى 
بومي سازي اين فناوري برمبناي استفاده از مواد اوليه داخلي و تجهيزات عمدتاً ساخت داخل از سال 1375 آغاز شد و تا تهيه بسته فناوري طراحي پايه ادامه يافت و هم اكنون 

آماده واگذاري است.

جلوگيرى از خروج ارز 
با اجراي اين طرح و توليد تمام انواع كاتاليست هاي ريفرمينگ براي صنايع مختلف، مي توان تا 20 ميليون دالر در سال صرفه جويي ارزي كرد. 

تجارى سازى 
اين دانش با اجراي پروژه هاي متعدد در مقياس آزمايشگاه، بنچ، پايلوت، طراحي مفهومي و در نهايت طراحي پايه توسعه يافته و بسته دانش فني آن آماده واگذاري است.    

توجيه اقتصادى 
با توجه به تامين عمده مواد اوليه ساخت اين كاتاليست در داخل كشور و نيز تامين بيش تر تجهيزات آن از سازنده هاي داخلي و بومي شدن دانش فني تا مقياس طراحي پايه 

و مصرف باالي كاتاليست، توليد آن كامًال توجيه اقتصادي دارد.  

نظر كارفرما 
اين طرح با حمايت كامل پژوهشگاه صنعت نفت انجام شده و محصول آن مي تواند با انواع وارداتي رقابت كند. 

ساخت كاتاليست
واحدهاى توليد هيدروژن و گاز سنتز
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كاربرد و حل معضل 
ــيمي و توليد  ــده  در صنعت پااليش نفت براي بهبود كيفيت اكتان بنزين، تهيه آروماتيك ها براي صنايع پتروش ــتي(Catalytic Reforming) فرآيندي كامال شناخته ش ريفورمينگ كاتاليس
هيدروژن(به عنوان محصول جانبي) براي مصارف صنعتي مى باشد. اين فرآيند در عمليات پااليشگاهي توليد بنزين با عدد اكتان باال نقشي كليدي ايفا مي كند. كاتاليست اين فرآيند اكسيدهايي 
ــان از راكتور پااليشگاه ها تخليه مي شوند. با توجه به مصرف باالي اين كاتاليست ها در  ــپري شدن عمر مفيدش ــت ها پس از س ــت. كاتاليس از فلزات گران قيمت پالتين و رنيم روي پايه آلوميناس
پااليشگاه هاي ايران و اهميت بازيافت فلزات پالتين و رنيم از كاتاليست مستعمل ريفورمينگ در داخل كشور،  پژوهشكده كاتاليست پژوهشگاه صنعت نفت، پس از انجام موفقيت آميز بازيافت 

كاتاليست Pt-Re/�-Al2O3 ، بسته طراحي مفهومي بازيافت فلزات پالتين و رنيم را از كاتاليست مستعمل تدوين كرده است. 

مگاپروژه 
ــتعمل يك ضرورت اقتصادي است. چون فرآيند بازيافت فلزات گران بها از كاتاليست هاي مستعمل در ايران  ــت هاي مس به دليل قيمت قابل توجه پالتين، در تمام دنيا بازيافت اين فلز از كاتاليس
ــتعمل از پااليشگاه هاي تهران، اراك، شيراز، اصفهان و .... براي بازيافت فلزات باارزش آن به خارج از كشور فرستاده مي شوند. مصرف ساالنه  ــت مس ــاالنه مقاديري فراوان كاتاليس وجود ندارد، س

اين كاتاليست ها حدود 200 تن  است و حاوي 500 كيلوگرم پالتين و 500 كيلوگرم رنيم هستند. 

بومى سازى 
بسته طراحى مفهومى بازيافت اين كاتاليست در مقياس 400 كيلوگرم در روز تدوين شده است. در اين طراحي، ظرفيت كاري 400 كيلوگرم در روز با احتساب 250 روز كاري در سال و 12 
ــرايط جريان هاي موجود در طراحي و نمودار جعبه اي فرآيند(BFD) است. اين فناورى  ــامل شرح فرآيند، تجهيزات الزم و مشخصات آن ها، ش ــده و ش ــاعت كار مفيد در روز در نظر گرفته ش س
در سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران با عنوان «روش و فرآيند بازيافت فلزات باارزش پالتين و رنيم از كاتاليست هاي پااليشگاه ها و مجتمع هاى پتروشيمى»  ثبت اختراع شده است.

جلوگيرى از خروج ارز 
در حال حاضر با توجه به اين كه اين فلزات از كاتاليست مستعمل در داخل ايران بازيافت نمى شوند و به شركت هاى 
بازيافت كننده خارجى فرستاده مي شوند، بازيافت اين كاتاليست در داخل ايران گامى بزرگ براي رسيدن به خودكفايى 

خواهد بود و از خروج ارز جلوگيري مي كند.

تجارى سازى 
اين فناورى آماده واگذارى به شركت هاى داخلى براي بازيافت انبوه كاتاليست ها در داخل كشور است.

 
توجيه اقتصادى 

ــده و كامال  ــاني و فاكتورهاي اقتصادي آن انجام ش ــنجي اقتصادي فناورى براي برآورد نيروي انس ــي امكان س بررس
اقتصادى است.

بازيافت فلزات پالتين و
رنيم از كاتاليست مستعمل ريفورمينگ
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كاربرد و حل معضل 
ــازي گاز ترش برمبناي استفاده از اين حالل است. براساس  ــول به جاي حالل هاى فعلى واحدهاى شيرين سازى گاز و طراحي يك واحد شيرين س ــامل استفاده از حالل پارسى س ــول ش فناورى پارسى س
ــاس شرايط گاز خوراك و استاندارد موردنظر از گاز شيرين توليدي، ابتدا حالل پارسي سول مناسب را انتخاب كرد و سپس برمبناي حالل انتخاب شده طراحي پايه  ــاخت به وجودآمده مي توان براس زيرس
ــازى و بازيابى حالل هاى مستعمل نيز از ديگر كاربردهاى اين فناورى است كه مى تواند، عالوه بر  ــده در واحدهاى شيرين س ــازي را انجام داد. ارزيابى كمى و كيفى حالل هاى استفاده ش فرآيند شيرين س

افزايش ظرفيت واحدهاى شيرين سازى، هزينه هاى عملياتى آن ها را كاهش دهد و به كسب درآمد بيش تر منجر شود و كشور را از فناورى هاى مشابه خارجى بى نياز كند. 

مگاپروژه 
ــمى نژاد، بيد بلند و  ــگاه هاى گاز(فازهاى مختلف پارس جنوبي، فجر جم، هاش ــترده دارد و در حال حاضر مي تواند در تمام پااليش ــتفاده گس اين فناورى در ايران به دليل ترش بودن اكثر مخازن گازي اس
ــازى پااليشگاه هاى گاز و صنايع پتروشيمي در برنامه ساخت را مي توان با استفاده از اين فناورى  ــيمي رازي به كار رود. هم چنين تمام واحدهاى شيرين س ــازى صنايع پتروش ايالم) و واحدهاى شيرين س
ــده مي توان براي رفع  ــود. از طرف ديگر، از دانش كسب ش ــانس خارجي برطرف مي ش ــگاه هاي گاز و صنايع موجود يا جديد به خريد ليس طراحى كرد. بنابراين با به كارگيرى اين فناوري نياز همه پااليش

اشكاالت و بهينه سازي واحدهاي موجود استفاده كرد.

بومى سازى 
ــركت ملي گاز ايران  ــتعمل و حاصل انجام يك طرح تحقيقاتي با حمايت مديريت پژوهش فناوري ش ــول فناوري تصفيه گاز طبيعي، مديريت حالل هاي مصرفي و بازيابي حالل هاي مس فناوري پارسي س
است. اجراي اين طرح با نام «فرموالسيون آمين هاي جديد و مديريت حالل هاي مصرفي» از پاييز سال 1386 شروع شد و در بهار سال 1391 به پايان رسيد. اين طرح با سه محور اصلي 1- تهيه دانش 
ــاخت واحد نيمه صنعتي شيرين سازي گاز طبيعي شامل يك پروژه 3- بازيابي آمين هاي مستعمل پااليشگاه هاي گاز كشور شامل  ــامل هشت پروژه 2- طراحي و س ــيون آمين هاي جديد ش فني فرموالس
ــول در پااليشگاه گاز بيد بلند مراحل آزمون ميدانى را با موفقيت طي مي كند تا پااليشگاه هاى گاز و صنايع پتروشيمى بتوانند  ــد. هم اكنون حالل پارسى س ــيزده پروژه انجام ش چهار پروژه و با مجموع س

با اطمينان خاطر از اين فناورى بومى استفاده كنند.

جلوگيرى از خروج ارز 
در حال حاضر تمام واحدهاي شيرين سازى گاز در پااليشگاه هاي گاز و صنايع پتروشيمي از ليسانس خارجي استفاده مي كنند و ساالنه 6000 تا 7000 تن حالل به كشور وارد مي شود در نتيجه ساالنه 

ده ها ميليون دالر ارز از كشور خارج مي شود. با بومي سازي دانش فني واحدهاى شيرين سازى، از خروج ارز جلوگيري خواهد شد.  

تجارى سازى 
اين فناورى هم اكنون تجارى شده است و مي توان خدمات زير را ارايه داد:

• طراحي و ارايه حالل پارسي سول براي حذف گازهاي اسيدي براساس شرايط گاز خوراك براى واحدهاى موجود
ــيدي و تعيين بارگذاري آن ها، نرخ خوردگي، آلياژهاي  ــامل اندازه گيري همه خواص ترموفيزيكي، حالليت گازهاي اس ــول و يا هر حالل آميني ش • انجام آزمايش هاي الزم براي ارزيابي حالل پارسي س

مختلف در حالل ها در شرايط عملياتي 
• طراحي واحدهاي شيرين سازى پااليشگاه هاى گاز و صنايع پتروشيمي

• شبيه سازي فرآيندهاي شيرين سازي گاز با حالل هاي آميني
• آناليز كمي و كيفي حالل هاي متداول شيرين سازي

• بازيابي آمين هاي مستعمل به روش پارسي سول  

توجيه اقتصادى 
اقتصاد فناوري پارسي سول را مي توان در سه بخش مجزا بررسي كرد:

پارسى سول
اولين فناورى شيرين سازى گاز

فناورى
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توليد صنعتى
گريس شيرهاى سرچاهى

فناورى

كاربرد و حل معضل 
اين طرح با حمايت مالي و عملياتي شركت نفت و گاز پارس اجرا شده است. با اجراي اين پروژه، دانش توليد ماده آب بند و روانكار انواع شيرهاي Gate و Plug سرچاهى در فشارهاي باال به 
دست آمده است. كاربرد اين ماده بسيار مهم است و در صورت عدم استفاده از محصول مناسب، واحدهاي صنعتي متحمل خسارات عملياتي بسيار سنگين خواهند شد. رفع معضالت موجود 
در تامين اين محصول، خصوصا در شرايط تحريم، كاهش هزينه عملياتي و خسارات واحد هاي صنعتي به دليل خريد و استفاده از مواد فاقد كيفيت مناسب و پيشگيري از آسيب هاي ناشي از 

وجود  وابستگي خارجي در حوزه تامين مواد الزم از جمله اهداف اين پروژه بوده اند.

بومى سازى 
در اين پروژه، توليد ماده آب بند و روانكار انواع شيرهاي Gate و Plug سرچاهى در فشارهاي باال بومى سازى شده است.

ماده آب بند و روانكار انواع شيرهاي Gate و Plug سرچاهى وارداتى است. اين محصول در همه خطوط انتقال نفت و گاز كشور قابل استفاده است. پتانسيل صدور اين  جلوگيرى از خروج ارز 
ماده به كشورهاى داراى ذخاير نفت و گاز منطقه و جهان نيز وجود دارد.  

تجارى سازى 
تجارى سازى محصول اين پروژه با كمك شركت هاى دانش بنيان پژوهشگاه تا پايان سال جاري برنامه ريزى شده است.

توجيه اقتصادى 
مقايسه هزينه تمام شده توليد محصول با قيمت محصوالت تجارتي، اهميت  اقتصادي توليد اين گريس در كشور را نشان مي دهد. 

نظر كارفرما 
محصول پروژه از مرداد سال جارى در دو عدد از شيرهاى سرچاهى سكوي SPD 10 شركت نفت و گاز پارس جنوبي تحت آزمون كاربردى قرار گرفت و نتايج آزمون و عملكرد مناسب اين 

گريس در آب بندى شيرهاي سرچاهي نشان داده شد.

1- طراحي واحدهاي شيرين سازي: از گذشته تا سال هاي اخير، معموال براي ساخت يك پااليشگاه گاز ليسانس واحدهاي شيرين سازي گاز خريده مي شد. به عنوان مثال تنها براي فاز 12 پارس جنوبي 
ــعه اند، اگر  ــت توس ــت. با توجه به اين كه فازهاي آتي پارس جنوبي در دس ــده اس ــانس و براي طراحي اين واحد در حدود 400 هزار يور به طراح خارجي پرداخت ش در حدود يك ميليون يورو حق ليس

صاحبان صنايع از فناوري داخلي استفاده كنند، ميليون ها دالر به سود اقتصاد كشور خواهد بود.
ــول بومي سازي دانش و تجربه آناليز آاليندهاي موجود در حالل هاي مصرفي پااليشگاه هاست. در اين بخش نيز تنها تعدادي  ــتاوردهاي فناوري پارسي س 2- مديريت حالل هاي مصرفي: يكي ديگر از دس
معدود شركت در دنيا وجود دارند كه مي توانند اين آناليزها را انجام دهند. براي انجام يك آناليز كامل در حدود 2500 يورو و حدود 3 ماه زمان الزم است، در حالي كه در حال حاضر پژوهشگاه صنعت 

نفت مي تواند با هزينه آناليز در حدود 20 ميليون ريال و زمان حدود 3 هفته اين كار را انجام دهد.
3- بازيابي حالل هاي مصرفي: يكي ديگر از جنبه هاي اقتصادي فناوري پارسي سول دسترسي به دانش فني بازيابي حالل هاي مصرفي پااليشگاه هاست. براي نمونه، تنها در يك واحد پااليشي گاز طبيعي 
ــت. با فرض راندمان 85 درصد بازيابي مي توان در حدود 115 مترمكعب حالل را بازيابي كرد  پارس جنوبي در حدود 300 مترمكعب حالل وجود دارد كه تقريبا 135 مترمكعب آن حالل MDEA اس

كه با احتساب قيمت حالل براي هر مترمكعب 2500 يورو، مي توان حدود 280000 يورو صرفه جويي داشت. 

نظر كارفرما
اين طرح با حمايت مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي گاز ايران، به عنوان كارفرما، انجام شده و كارفرما در فروش اين فناورى شريك است. كارفرما استفاده از اين حالل را در پااليشگاه گاز مسجد 
سليمان پي گيرى كرده و به نتيجه رسانده است و هم اكنون در حال پي گيرى استفاده از آن در پااليشگاه هاى گاز بيد بلند و ايالم است كه پااليشگاه بيدبلند موافقت خود را اعالم و هيئت مديره شركت 

ملى گاز با استفاده از آن در پااليشگاه گاز ايالم موافقت كرده است كه به زودى عمليات اين دو پااليشگاه در سال جارى آغاز خواهد شد. و در سال جارى در اين دو پااليشگاه هم شروع خواهد شد. 
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كاربرد و حل معضل 
ــده كه تحقيقات زيادي در زمينه بهبود راندمان انرژي و كاهش مصرف آن انجام  ــيلي از طرف ديگر باعث ش ــال هاي اخير افزايش مصرف انرژي از يك طرف و پايان پذيري منابع انرژي فس در س
ــتند، بسيار مهم است. نانوسياالت نوعي جديد از سياالت انتقال  ــئله، به ويژه در صنايعي كه نيازمند تجهيزات انتقال حرارت مانند مبدل هاي حرارتي و برج هاي خنك كننده هس ــوند. اين مس ش
ــياالت پايه هدايت گرمايي آن ها را  ــده اند. پخش يك مقدار كم از نانوذرات جامد در س ــيار كم نانوذره دارند كه به صورت يك نواخت و پايدار در مايع معلق ش ــتند كه مقاديري بس حرارت هس
ــيال گردشي بسيار كاهش مي يابد. در  ــياالت، انرژي مصرفي و متعاقبا دبي س به صورتي قابل توجه تغيير مي دهد. با توجه به افزايش حدود 15 درصدي ضريب انتقال حرارت جابه جايي در نانوس

حالت كلي فوايد به كارگيري نانوسياالت در مقياس صنعتي به شرح زير خالصه مي شود: 
ــاخت مبدل هاي حرارتي سبك تر و كوچك تر منجر مي شود، در نتيجه به صرفه جويي قابل توجه انرژي و هزينه  ــياالت به س - صرفه جويي در انرژي و هزينه: چون به كارگيري موفقيت آميز نانوس

خواهد انجاميد
- انتقال حرارت و پايداري بهبوديافته: مساحت سطح بسيار باالتر پودرهاي نانو از پودرهاي مرسوم قابليت هاي انتقال حرارت و پايداري سوسپانسيون ها را بسيار ارتقا مي بخشد 

- حداقل گرفتگي: ذرات با اندازه ميكرومتر به خاطر مشكالت گرفتگي در تجهيزات انتقال حرارت عملي كاربرد ندارند. در مقابل نانوسياالت مي توانند با توجه به اندازه ذرات شان كاربردي موثر 
داشته باشند

ــتفاده شود، انتقال حرارت  ــه برابر اس ــيالي با هدايت حرارتي حدود س ــيال معمول، توان پمپ را بايد 10 برابر كرد، ولي اگر از س - كاهش توان پمپ: براي دو برابر كردن انتقال حرارت با يك س
دو برابر خواهد شد

- كاهش خوردگي:  نانوسياالت به ضريب اصطكاك و خوردگي كم تر از سياالت پايه خود منجر مي شوند

مگاپروژه 
ــتفاده از  ــمار مي آيد. با توجه به مزاياي عمده اس ــور، يافتن يك روش موثر براي صرفه جويي انرژي از طرح هاي كالن ملي و مگاپروژه به ش ــيار زياد صنايع انرژي بر در كش با توجه به تعداد بس
نانوسياالت در صنايع و صرفه جويي قابل توجه مصرف انرژي در صنايع، به نظر مي رسد كه فناورى نانوسياالت مي تواند به اين مهم دست يابد و يك مگاپروژه در پيشبرد اهداف تعيين شده براي 

تعالي و پيشرفت كشور محسوب شود.

بومى سازى 
همان طور كه اشاره شد، فناورى نانوسياالت مي تواند يكي از مهم ترين معضالت كشور را در حوزه انرژي حل كند. با توجه به اين كه در اين فناورى همه كارها، از گام اول تا گام نهايي شامل 
ــازي فناوري خواهد بود.  ــازي آن ها و كاربرد در تجهيزات انتقال حرارتي، را متخصصان داخلي انجام مي دهند، اين فناورى گامي عمده در بومي س ــياالت و پايدارس توليد نانومواد، توليد نانوس

تاكنون چندين پروژه آزمايشگاهي در حوزه نانوسياالت با موفقيت انجام شده اند و طرح استفاده از نانوسياالت در مناطق نفت خيز جنوب در مقياس نيمه صنعتي در حال بهره برداري است.

جلوگيرى از خروج ارز 
با توجه به توليد نانومواد در داخل كشور و نيز استفاده از دانش فني بومي براي پايدارسازي نانوسياالت و استفاده از آن ها در صنايع، اين طرح به شكلي چشم گير از خروج ارز از كشور جلوگيري 

خواهد كرد.

تجارى سازى 
با اتمام اين طرح، پژوهشگاه خواهد توانست در زمينه هاي زير فناوري نانوسياالت را تجاري سازي كند:

- توليد نانومواد مختلف با خواص حرارتي بهبوديافته
- توليد نانوسياالت در سياالت مختلف پايه 

- پايداري نانوسياالت مختلف براساس نوع نانوماده و سيال پايه
- استفاده از نانوسياالت پايدار در تجهيزات مختلف انتقال حرارت  

توليد
نانوسياالت انتقال حرارت

فناورى
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كاربرد و حل مشكل 
با مصرف فزاينده هيدروژن در واحدهاي تصفيه هيدروژني و هيدروكراكينگ خوراك هاي سنگين در پااليشگاه هاي نفت، توليد هيدروژن اهميتي روزافزون يافته است. واكنش شيفت گاز-آب 

يك مرحله از توليد هيدروژن با استفاده از متان و بخار آب محسوب مي شود و به توليد اضافي هيدروژن نيز مي انجامد.

مگاپروژه 
ــت در مجموع بالغ بر 420 تن در سال است كه با استفاده از اين دانش  ــگاه ها به كار مي  رود. مصرف انواع اين كاتاليس ــت در توليد هيدروژن براي فرآيندهاي پااليش نفت در پااليش اين كاتاليس

مي توان عمده نياز كشور را برطرف كرد.

بومى سازى 
ــت، در واقع دانش فني ساخت كاتاليست شيفت گاز- آب در دماي پايين را در مقياس 300 تن  ــاخت اين كاتاليس ــي الزم براي فرآيند س ــگاه صنعت نفت، با تهيه مدارك فني و مهندس پژوهش

در سال بومي سازي كرده است. 

جلوگيرى از خروج ارز 
با بومي سازي ساخت كاتاليست شيفت گاز- آب در دماي پايين، از خروج ارز جلوگيري و وابستگي به خارج از كشور در اين زمينه برطرف خواهد شد.

تجاري سازي 
ــت فرآيند شيفت گاز-آب  در دماي پايين نشان داد كه كاتاليست اين فرآيند را مي توان با روش هم رسوبي  ساخت. بديهي است كه با دانش فني  ــنجي تجربي ساخت كاتاليس ــي امكان س بررس

به دست  آمده مي توان توليد اين كاتاليست را تجاري سازي كرد.

توجيه اقتصادى  
كاتاليست هاي شيفت گاز- آب در دماي پايين مصرفي در شركت هاي پااليش نفت و مجتمع هاي پتروشيمي كشور از خارج كشور خريده مي شوند.

نظر كارفرما 
دانش فني ساخت كاتاليست شيفت گاز- آب در دماي پايين به شركت پيشگامان كاتاليست پارس در كرمانشاه واگذار شده است. 

دانش فني ساخت
LTSC كاتاليست شيفت گاز-آب در دماى پايين

فناورى

توجيه اقتصادى 
همان گونه كه اشاره شد با توجه به مزاياي عمده نانوسياالت، به ويژه افزايش حدود 15 درصدي راندمان انتقال حرارت، استفاده از نانوسياالت از نظر اقتصادي كامال توجيه پذير است. هم چنين 

با توجه به اين كه مقدار مصرف نانومواد در اين گونه سياالت بسيار ناچيز و هزينه توليد و پايدارسازي نانوسياالت نيز پايين است، اين طرح كامال توجيه اقتصادي دارد.

نظر كارفرما 
كارفرما پروژه هاي قبلي در زمينه نانوسياالت را تاييد كرده و طرح جاري نيز در فاز اول به تاييد كارفرما(شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب) رسيده است و در فازهاي بعدي در حال انجام است. 
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كاربرد 
ــت اين فرآيند براساس درخواست امور تحقيق و توسعه  ــال 1381 كاتاليس ــي تعيين كننده در توليد MTBE دارد. از اين رو، در س ــيون ايزوبوتان به ايزوبوتن اهميت و نقش فرآيند دهيدروژناس
شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران طي يك پروژه پژوهشي در مركز تحقيقات كاتاليست پژوهشگاه صنعت نفت ساخته شد. اين كاتاليست به صورت Pt-Sn/Al2O3 بود و در دو مرحله تلقيح 
ــت، در اين پروژه يك مرحله اي كردن عمل تلقيح بسيار مطالعه و بررسي شد. پس از آن سعي شد در ادامه كار  ــاخت و نيز كم  تر شدن هزينه ساخت اين كاتاليس ــهولت در س ــد. براي س تهيه ش
پژوهشي قبلي نمونه هايي ساخته شوند كه قابل توليد در مقياس صنعتي باشند. از اين رو، كاتاليست هايي متعدد با استفاده از روش تلقيح يك مرحله اي ساخته شد كه با دانش فني به دست آمده 

مي توان كاتاليست واحد هاي دهيدروژناسيون را تامين كرد.

بومى سازى 
با استفاده از دانش فني به دست آمده در اين پروژه مي توان با كمك يكي از توليدكنندگان داخلي به بومي سازي توليد اين كاتاليست پرداخت.

 
جلوگيرى از خروج ارز 

در حال حاضر اين كاتاليست از خارج خريده مي شود كه با بومي سازي ساخت آن از خروج ارز جلوگيري مي شود. 

تجارى سازى 
ــان داد كه كاتاليست اين فرآيند را مي توان با روش تلقيح يك مرحله اي ساخت.  ــاخت كاتاليست فرآيند دهيدروژناسيون ايزوبوتان به ايزوبوتن در اين پروژه نش ــنجي تجربي س ــي امكان س بررس

بديهي است كه با دانش فني به دست  آمده مي توان ساخت اين كاتاليست را تجاري سازي كرد.

توجيه اقتصادى 
ــت تجاريDP - 803 بيش تر است. گزينش گري اين كاتاليست نسبت به توليد ايزوبوتن حدود 96 درصد است، در حالي كه مقدار  ــده در اين پروژه از كاتاليس ــت ساخته ش گزينش گري كاتاليس
پالتين در نمونه ساخته شده در اين پروژه از نمونه تجاري كم تر است. بديهي است اين نتيجه موجب مي شود كه كاتاليست با هزينه اي كم تر توليد شود. هم چنين گزينش گري بيش تر ساخت 

اين كاتاليست را از نظر اقتصادي توجيه  پذير مي كند. 

كاربرد و حل مشكل 
ــيمي و توليد  ــده در صنعت پااليش نفت براي بهبود كيفيت اكتان بنزين، تهيه آروماتيك ها براي صنايع پتروش ــتي(Catalytic Reforming) فرآيندي كامًال شناخته ش ريفورمينگ كاتاليس
هيدروژن(به عنوان محصول جانبي) براي مصارف صنعتي است. اين فرآيند به دليل انعطاف پذيري زياد در توليد مواد با عدد اكتان مختلف نقشي كليدي در عمليات پااليشگاهي دارد. كاتاليست 
اين فرآيند اكسيدهايي از فلزات گران قيمت پالتين به عنوان فاز فعال روي يك پايه اكسيد غيرآلي مانند آلوميناست و فلزاتي مانند رنيم، قلع و ايريديم براي ايجاد خصوصيات مطلوب كاتاليست 
ــده  اند. در اين فرآيند نفتا و هيدروژن در مجاورت كاتاليست واكنش مي دهند و به افزايش  ــت افزوده ش ــت فعاليت و پايداري راندمان) به اين كاتاليس ريفورمينگ(فعاليت، گزينش  پذيري، برگش
مقدار آروماتيك  ها و ايزوپارافين  ها منجر مي  شوند. خوراك معمول فرآيند ريفورمينگ را عموماً نفتاي سنگين و بنزين تشكيل مي  دهد كه شامل چهار گروه  هيدروكربن يعني پارافين  ها، الفين  ها، 
ــاخت كاتاليست ريفورمينگ در داخل كشور،  پژوهشكده كاتاليست پژوهشگاه  ــت ها در پااليشگاه هاي ايران و اهميت س ــت. با توجه به مقدار مصرف باالي اين كاتاليس نفتين  ها و آروماتيك هاس

صنعت نفت، پس از ساخت پايلوتي موفقيت آميز كاتاليست  Pt-Re/�- Al2O3 ، بسته طراحي مفهومي ساخت كاتاليست را تدوين كرده است. 

بررسي يك مرحله اى كردن
ساخت كاتاليست  موجود دهيدروژناسيون ايزوبوتان

تدوين دانش فنى
توليد كاتاليست دو فلزى ريفورمينگ نفتا

فناورى

فناورى
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اهميت پروژه 
ــال) از كاتاليست هاي ريفورمينگ در پااليشگاه  هاي تهران، اراك، بندرعباس، شيراز، اصفهان و ... براى باال بردن اكتان بنزين و در مجتمع  هاي  ــاالنه مقاديري قابل توجه(بالغ بر 150 تن در س س

پتروشيمي براي توليد آروماتيك استفاده مي شوند كه با طرح توسعه پااليشگاه ها و مراكز پتروشيمي اين مقدار به 300 تن در سال خواهد رسيد. 

بومى سازى 
ــده است. در اين طراحي ظرفيت كاري 400 كيلوگرم در روز با احتساب 250 روز كاري در سال و 12 ساعت  ــت در مقياس 400 كيلوگرم در روز تدوين ش ــته طراحى مفهومى اين كاتاليس بس
كار مفيد در روز در نظر گرفته شده و شامل شرح فرآيند، تجهيزات طرح و مشخصات آنها، شرايط جريان هاي موجود در طراحي و نمودار جعبه اي فرآيند(BFD) است. اين دانش فنى در سال 

1391 به عنوان فناورى برتر انتخاب شد. اين طرح در سازمان  پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران با عنوان «ساخت كاتاليست هاي دوفلزي رفورمينگ» ثبت اختراع شده است.

جلوگيرى از خروج ارز  
ــت ها گامى بزرگ براي نيل به  ــيمى ايران ميليون ها دالر هزينه ارزي در بردارد كه توليد انبوه اين كاتاليس ــگاه ها و  مجتمع هاى پتروش ــت ها در پااليش در حال حاضر خريد خارجي اين كاتاليس

خودكفايى خواهد بود.

تجارى سازى 
 دانش فنى ساخت اين كاتاليست براي توليد انبوه به شركت اكسير نوين فرآيند آسيا واگذار شده است.

توجيه اقتصادى 
امكان سنجي اقتصادي طرح براي برآورد نيروي انساني و فاكتورهاي اقتصادي طرح انجام شده و طرح كامال اقتصادى است.

دستاورد 
توليد انبوه اين كاتاليست(10 تن) در واحد آروماتيك سازى بندر امام انجام و در راكتورهاى آن بارگذارى شده است.
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كاربرد و حل مشكل 
ــولفور برش هاي  ــيون) در صنعت پااليش نفت براي كاهش س ــدرو دي  سولفوريزاس ــولفورزدايي هيدروژني(هي فرآيند س
ــيون نفتا(در محدوده  ــه كار مي رود. در فرآيند هيدرو دي سولفوريزاس ــفيد و گازوييل ب ــف نفتي مانند نفتا، نفت س مختل
ــت Co-Mo/�-Al2O3 ، تركيبات  ــولفور كل حداكثر  ppm1300) در مجاورت كاتاليس جوش C°180-80 و با مقدار س
ــوند. با توجه به محدوديت كاتاليست ريفورمينگ و حساس بودن به سولفور،  ــولفوردار در شرايط عملياتى حذف مي ش س
ــت ها و اهميت  ــولفور مجاز در نفتا بايد به كم تر از ppm 0/5 كاهش يابد. با توجه به مصرف باالي اين كاتاليس مقدار س
ساخت كاتاليست سولفورزدايى هيدروژنى در داخل كشور،  پژوهشكده كاتاليست پس از ساخت پايلوتي موفقيت آميز اين 

كاتاليست ها بسته طراحي مفهومي ساخت كاتاليست سولفوزدايى Co-Mo/�-Al2O3  را تدوين كرده است.

اهميت پروژه 
ــا (  Co-Mo/�-Al2O3) در واحد گوگردزدايى  ــى از نفت ــت گوگردزداي ــاالنه بالغ بر 150 تن كاتاليس ــال حاضر س در ح

پااليشگاه هاى ايران به كار مي رود كه از شركت هاى سازنده خارجى خريده مى شود.

بومى سازى 
در اين طراحي ظرفيت كاري 600 كيلوگرم در روز با احتساب 250 روز كاري در سال و 3 مرحله توليد در هر روز در نظر 
ــده است و شامل شرح فرآيند، تجهيزات طرح و مشخصات آن ها، شرايط جريان هاي موجود در طراحي و نمودار  گرفته ش
ــنجي اقتصادي طرح براي برآورد نيروي انساني و فاكتورهاي اقتصادي  ــت. در پي آن، امكان س جعبه اي فرآيند(BFD) اس

طرح انجام شده است. 

جلوگيرى از خروج ارز 
ــه ارزي در بردارد. توليد انبوه اين  ــگاه ها ميليون ها دالر هزين ــت ها براي پااليش ــال حاضر خريد خارجي اين كاتاليس در ح

كاتاليست ها گامى بزرگ براي نيل به خودكفايى خواهد بود.

دستاورد 
دانش فنى ساخت اين كاتاليست به شركت صنايع رنگينه و كاتاليست پارس جهت توليد انبوه واگذار شده است.

توجيه اقتصادى 
ــاني و برآورد فاكتورهاي اقتصادي طرح انجام يافته و طرح  ــنجي اقتصادي طرح جهت برآورد نيروي انس امكان امكان س

كامال اقتصادى مى باشد.

ساخت كاتاليست
سولفورزدايى هيدروژنى HDS از نفتا

فناورى
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كاربرد و حل مشكل 
ــت. كك، به عنوان محصول جانبي اين  ــوي ديگر تامين كننده كك براي صنايع اس ــگاه هاي دنيا و از س ــويي يك فرآيند ارتقاي كيفيت مهم و متداول در پااليش ــازي تاخيري از س فرآيند كك س
ــود. در ايران با توجه به پيش بيني رشد صنايع آلومينيوم سازي و فوالد،  ــياري از صنايع ديگر هم استفاده مي ش ــيار دارد و در بس ــازي و فوالد اهميت بس فرآيند، براي صنايعي مانند آلومينيوم س
ــود و علي رغم وجود خوراك اصلي اين واحد(ته مانده برج تقطير خالء  ــور وارد مي ش ــت كه در حال حاضر تمام كك موردنياز از خارج كش ــد مصرف اين ماده انتظار مي رود. اين در حالي اس رش
ــبب شده كه اين فرآيند به عنوان يكي از  ــت. عالوه بر اين، تبديل بيش از 60 درصد از خوراك ورودي به محصوالت ميان تقطير س ــده  اس ــور احداث نش ــگاه)، هيچ واحد ككينگي در كش پااليش
ــگاه دنيا استفاده شود. (طرح توسعه دانش فني ككينگ تاخيري با حمايت سازمان توسعه و نوسازي معادن  ــياري از پااليش اصلي ترين فرآيندهاي ارتقاي كيفيت ته مانده برج تقطير خالء در بس
ــازي در حال انجام است. در اين طرح براي توسعه  ــركت هاي آلومينيوم س ــي پايه واحد صنعتي ككينگ تاخيري به منظور تامين كك ش ــته مهندس و صنايع معدني ايران(ايميدرو) براي تهيه بس
دانش فني و ارايه بسته مهندسي پايه، ارزيابي خوراك هاي محتمل، ساخت پايلوت ككينگ، توسعه نرم افزار شبيه ساز و مطالعات امكان سنجي اقتصادي انجام مي شود. مدت طرح حاضر حدود 

سه سال است كه در يك سال آتي به اتمام خواهد رسيد.) 

اهميت پروژه 
طرح توسعه دانش فني ككينگ تاخيري هفت زيرپروژه دارد كه مراحل مختلف توسعه دانش تا تهيه بسته طراحي مهندسي را در بر مي گيرند. زيرپروژه هاي اين طرح شامل بررسي منابع خوراك 
و آناليز آنها، بررسي روش هاي كاهش گوگرد و فلزات، ساخت و راه اندازي واحد پايلوت، داده گيري از پايلوت، شبيه سازي و بهينه سازي، تهيه گزارش فني- اقتصادي و طراحي و مهندسي پايه اند. 

بومى سازى 
ــود تاكنون اين واحد در كشور احداث نشده است). مي توان دستاوردهاي  ــور استفاده ش ــود و مي تواند در طراحي واحدهاي كش ــازي مي ش با انجام اين طرح دانش فني ككينگ تاخيري بومي س

زير را براي اين طرح برشمرد:
• ارايه بسته طراحي فرآيند واحد صنعتي

• توسعه شبيه سازي فرآيند ككينگ تاخيري
• بررسي فني و اقتصادي واحد صنعتي ككينگ تاخيري

• ارزيابي خوراك هاي محتمل براي فرآيند ككينگ تاخيري 
• ارايه راهكار براي كاهش گوگرد و فلزات خوراك واحد ككينگ

• آزمون پايلوتي خوراك هاي محتمل فرآيند ككينگ تاخيري

جلوگيرى از خروج ارز 
در حال حاضر تمام كك صنعت آلومينيوم(بالغ بر 200هزار تن در سال) از خارج كشور تامين مي شود. هر تن كك كلسينه، با در نظر گرفتن مشخصات آن، قيمتي در حدود 300 تا 500 دالر 

دارد؛ بنابراين حداقل مي توان از خروج 60 ميليون دالر ارز در سال جلوگيري كرد.  

تجارى سازى 
ــم  انداز 1404 به 1 ميليون و 500 هزار تن خواهد  ــت. ظرفيت توليد آلومينيوم تا پايان برنامه چش ظرفيت توليد آلومينيوم كارخانه هاى ايرالكو، المهدى و هرمزال در مجموع 487هزار تن اس
رسيد. بنابراين نياز به كك نفتى كلسينه براى ظرفيت فعلى توليد آلومينيوم 200هزار تن در سال و براى سال 1404 حدود 650هزار تن در سال خواهد بود. در حال حاضر يك واحد با ظرفيت 
ــت. عالوه بر اين، توليد قابل توجه محصوالت ميان تقطير اين فرآيند را، مستقل از توليد كك، به يك فرآيند  ــابه نياز اس ــال در حال احداث و حداقل به دو واحد با ظرفيت مش 200هزار تن در س

مهم در صنايع ارتقاي كيفيت تبديل كرده است. 

توجيه اقتصادى 
ــاس نتايج به دست آمده، مقدار IRR در شرايط مختلف و بسته به  ــودآور است. براس ــنجي اوليه، احداث واحد ككينگ تاخيري از نظر فني ممكن و از نظر اقتصادي س ــاس مطالعات امكان س براس
ــت كه به مقداري قابل توجه در ايران وجود دارد و بازار محصوالت آن در كشور نيز  ــگاه اس ــت. خوراك اين واحد ته مانده برج تقطير خالء پااليش ــرمايه گذاري اوليه 20 تا 30 درصد اس مقدار س

خوب است. هزينه سرمايه گذاري اين واحد حدود 7000 دالر به ازاي هر بشكه خواهد بود.

 

توسعه دانش فني فرآيند
ككينگ تاخيرى براى توليد كك آندى

فناورى



نفت، گاز، پااليش و پتروشيمى
بيستمين نمايشگاه بين المللى

84

كاربرد و حل مشكل 
اين زئوليت ها در صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و صنايع شيميايي كاربردي گسترده در فرآيندهاي رطوبت زدايي، مركاپتان زدايي، حذف CO2 و H2S، جداسازي پارازايلين از مخلوط زايلين ها 

و نيز جداسازي هيدروكربورهاي شاخه اي از خطي دارند. هم چنين مصرف آن ها در تصفيه هوا، شيرين سازي و خالص سازي گاز طبيعي و برش C4-C5 نيز باالست.

اهميت پروژه 
اين محصوالت در تمام مجتمع هاي نفت، گاز، پتروشيمي و صنايع شيميايي بيش از ده هزار تن در سال كاربرد دارند و با بومي سازي اين فناوري نياز همه آن ها برطرف مي شود. 

بومى سازى 
ــيليكات، سديم آلومينات و سود سوزآور در داخل كشور موجود بودند، دست يابي به دانش فني آن ها در  ــديم س ــاخت اين محصوالت مانند س چون عمده تجهيزات و نيز مواد اوليه الزم براي س

پژوهشگاه صنعت نفت در اولويت قرار گرفت به گونه اي كه در حال حاضر فناوري ساخت برخي از آن ها به صنايع مرتبط واگذار شده است.
 

جلوگيرى از خروج ارز 
ــيمي)، توليد آن ها در كشور مي تواند ساالنه بيش از  ــتفاده از آن ها(با توجه به احداث واحدهاي جديد به ويژه در صنايع پتروش ــد اس با توجه به مصرف باالي اين نوع زئوليت ها و نيز روند روبه رش

200 ميليون دالر صرفه جويي ارزي در پي داشته باشد.
  

تجارى سازى 
دانش هاي فني توليد زئوليت هاي غربال مولكولي گفته شده ايجاد و برخي از آن ها نيز واگذار شده اند.

توجيه اقتصادى 
با توجه به تامين بخش عمده تجهيزات و نيز تمام مواد اوليه ساخت اين محصوالت مانند سديم سيليكات، سديم آلومينات و سود سوزآور در داخل كشور و نيز با عنايت به مصرف بسيار باالي 

اين نوع زئوليت ها در صنايع داخلي و هم چنين پتانسيل صادرات آن ها به كشورهاي منطقه، توليد زئوليت هاي غربال مولكولي فوق كامًال توجيه اقتصادي دارد.

توليد زئوليت هاى
13X 3 وA، 4A، 5A  غربال مولكولي
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كاربرد و حل مشكل 
ــولفوره با جرم مولكولي پايين مانند H2S، RSH، COS و CS2 موجود در نفت خام، برش هاي نفتي، گازها و  تركيبات آلي س
ــتند. مركاپتان ها نوعي سولفيد آلي هستند كه در محصوالت نفتي  ــت هس ميعانات گازي از آلوده كننده هاي اصلي محيط زيس
ــولفوره از هيدروكربن هاي  ــوند. به همين لحاظ حذف تركيبات س فراوان اند و اغلب موجب افت كيفيت محصول نهايي مي ش
نفتي، كه در صنايع نفت و گاز به عمليات شيرين سازي مشهور است، ضرورتي اجتناب ناپذير محسوب مي شود. كاتاليستي كه 
ــت. دانش فني توليد اين نوع كاتاليست در  در اين فرآيندها به كار مي رود تركيبات آلي- فلزي با عنوان فلز- فتالوسيانين هاس

پژوهشكده كاتاليست پژوهشگاه تدوين و به شركت صنايع رنگينه و كاتاليست پارس واگذار شده است. 

اهميت پروژه 
ــات حاوي  ــازي تركيب ــاي DMD/DMC براي جداس ــولفوركس و فرآينده ــس، س ــد مراك ــازي مانن ــاي شيرين س فرآينده
سولفور(هيدروژن سولفيد و مركاپتان هاي سبك) با استفاده از عمليات شستشو با محلول سديم  هيدروكسيد، كاتاليست آلي- 
ــده اند. در اين فرآيندها مركاپتان ها به دي سولفيدهاي كم تر مضر تبديل مي شوند. در همه  ــيژن طراحي ش فلزي و تزريق اكس
اين فرآيندها در پااليشگاه هاي نفت و گاز، براي كاهش مركاپتان برش هاي نفتي و ميعانات گازي از فلز- فتالوسيانين ها(عمدتاً 
ــازي توليد اين كاتاليست، نياز پااليشگاه هاي نفت و گاز براي خريد  ــيانين سولفونه) استفاده مي شود. با بومي س كبالت فتالوس

كاتاليست از خارج كشور برطرف مي شود. 

بومى سازى 
ــت هاي مركاپتان زدايي در داخل كشور بوده است. قابل ذكر است كه  ــازي توليد صنعتي كاتاليس هدف از اين فناورى بومي س
ــنواره پژوهش و  ــال 1390 به عنوان پروژه برتر در جش ــت هاي مركاپتان زدايي در س ــاخت كاتاليس پروژه تدوين دانش فني س

فناوري نفت انتخاب شد. پتنت هاي زير از اين دانش حمايت مي كنند:
- پتنت داخلي با عنوان كاتاليست بهبوديافته مركاپتان زدايي و كاهش هيدروژن سولفيد از سياالت هيدروكربني.

- پتنت ثبت شده در سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران به شماره 9300220.

جلوگيرى از خروج ارز 
همه واحدهاي شيرين سازي برش هاي نفتي(مانند LPG) و ميعانات گازي در پااليشگاه هاي نفت و گاز، اعم از واحدهاي تحت 
ليسانس خارجي و يا واحدهايي كه تحت ليسانس پژوهشگاه صنعت نفت طراحي و ساخته شده اند مي توانند از كاتاليست هاي 
توسعه يافته در اين طرح استفاده كنند. بديهي است كه اين امر به جلوگيري از خروج قابل مالحظه ارز كشور منجر خواهد شد. 

تجارى سازى 
كاتاليست مركاپتان زدايي با مشاركت شركت صنايع رنگينه و كاتاليست پارس در مرحله تجاري سازي است. 

توجيه اقتصادى 
بررسي اقتصادي يك واحد ساخت كاتاليست مركاپتان زدايي با ظرفيت 20 تن در سال(محاسبات برمبناي اطالعات اقتصادي 
ــتگاه ها، زمين و آماده سازي، هزينه ساختمان، نصب  ــرمايه گذاري ثابت براي طرح شامل قيمت دس ــال 1391 هستند)، س س
ــي و شيرآالت، تجهيزات برقي، سرويس جانبي، دانش فني، مهندسي، نظارت بر ساخت، هزينه  تجهيزات، ابزار دقيق، لوله كش

توليد كاتاليست هاى
مركاپتان زدايى از برش هاى نفتى و ميعانات گازى
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كاربرد و حل مشكل 
ــتفاده از كاتاليست هاي مناسب مي تواند بازده خوبي داشته باشد. بسياري از واحدهاي صنعتي فرآيند كالوس تا دهه  ــت و با اس ــيار رايج اس فرآيند بازيافت گوگرد به روش كالوس در صنعت بس
1970 كاتاليست هاي بوكسيتي را به شكل گرانول استفاده مي كردند. بوكسيت يك ماده طبيعي معدني با هزينه هاي فرآورش اندك است كه كاتاليست ساخته شده از آن با قيمت  پايين عرضه 
مي شود. بوكسيت مينرال طبيعي آلومينا باال و حاوي مقادير زيادي ناخالصي است كه در واكنش كالوس از لحاظ كاتاليستي نامطلوب اند. به عالوه بوكسيت فعال سطح ويژه پاييني دارد كه اثر 
ــد؛ از اين رو توجهات به نفت هاي خام داراي گوگرد باالتر جلب شد. هم زمان، مقررات  ــال هاي 1973 و 1974 دنيا با كاهش عرضه نفت خام مواجه ش ــيل تبديل مي گذارد. در س منفي بر پتانس
زيست محيطي درباره انتشار گازهاي زيان آور از دودكش هاي كارخانجات به مراقبت هاي بيش تر سازندگان كاتاليست در صنعت گوگردسازي منجر شدند و اين مسئله اثري مطلوب بر راندمان 
بازيابي گوگرد داشت. در حال حاضر براساس كاربرد، كاتاليست هاي كالوس در سه گروه كاتاليست هاي استاندارد آلومينايي با خلوص باال، كاتاليست هاي ارتقايافته آلومينايي و كاتاليست هاي 

برپايه اكسيد تيتانيم طبقه بندي مي شوند. 

اهميت پروژه 
ــتند. اين نوع  ــب و مقرون به صرفه هس ــولفيد هيدروژن به گوگرد عنصري مناس ــتي كارخانه كالوس براي تبديل س ــتاندارد آلوميناي با خلوص باال براي هر مرحله كاتاليس ــت هاي اس كاتاليس
كاتاليست ها ساليانه تقريبا 80 درصد توليد كاتاليست هاي كالوس را به خود اختصاص مي دهند. آلوميناهاي فعال ارتقايافته يا تلقيح شده دومين نسل از كاتاليست هاي كالوس هستند كه ساليانه 
ــط 50 درصد بيش از آلوميناي استاندارد هزينه دارند. كاتاليست هاي برپايه تيتانيا به گونه اي طراحي شده اند كه در اولين  ــهم بازار را به خود اختصاص داده اند و به طور متوس حدود 17 درصد س
مرحله كاتاليستي فرآيند سرعت واكنش هاي هيدروليز سولفيد كربنيل را زياد مي كنند و در عين حال تبديل سولفيد هيدروژن و دي اكسيد گوگرد را باال نگه مي دارند. يكي ديگر از ويژگي هاي 
ــت كه اجازه مي دهند واكنش ها در دمايي پايين تر به پيش بروند و معموالً مقدار تيتانيا در اين كاتاليست ها باالتر از 85 درصد است.  ــتي اين اس ــت ها در اولين راكتور كاتاليس جالب اين كاتاليس
ــاخت اين كاتاليست ها(مواد اوليه، كارخانه ها، نيروي متخصص و ...) در كشور، براي صرفه جويي ارزي و  ــيل س ــت هاي آلوميناي خالص و تيتانيا و نيز وجود پتانس با توجه به مصرف زياد كاتاليس

تقليل وابستگي به خارج، توليد اين كاتاليست ها بومي سازي شد. 

بومى سازى 
ــور است. پتنت داخلي با تاييد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران در يكي از مراحل ساخت كاتاليست به ثبت  ــت ها در داخل كش ــازي توليد صنعتي كاتاليس هدف از اين فناورى بومي س

رسيده است.

جلوگيرى از خروج ارز 
ــه راكتور كاتاليستي در واحدهاي بازيافت گوگرد پااليشگاه هاي  ــده كالوس با بازده 95-98 درصد است. دو يا س ــاس فرآيند اصالح ش ــگاه هاي گازي ايران براس فرآيند بازيافت گوگرد در پااليش
ــده و 445/68 تن تيتانياست كه با توجه  ــت ها در كل راكتورها 1135/86 تن آلوميناي خالص، 45/8 تن آلوميناي پروموت ش ــاله كاتاليس گازي ايران وجود دارند. در حال حاضر مصرف 3-5 س
ــده و 501/68 تن تيتانيا و 392/76 تن تغيير خواهد كرد. نظر  ــعه اي و يا اصالحي اين مقدار در كل راكتورها به 1626/76 تن آلوميناي خالص، 45/8 تن آلوميناي پروموت ش به طرح هاي توس
ــت ها(مواد اوليه، كارخانه ها، نيروي متخصص و ...) در كشور، براي صرفه جويي ارزي و تقليل  ــاخت اين كاتاليس ــيل س ــت هاي آلوميناي خالص و تيتانيا و نيز وجود پتانس به مصرف زياد كاتاليس

وابستگي به خارج، امكان پذيري اقتصادي پروژه ها بررسي شد و با توجه به IRR به دست آمده داراي توجيه اقتصادي است. بر اين اساس پروژه هاي ساخت كاتاليست ها مصوب شدند.

تجارى سازى 
در مرحله عقد تفاهم نامه سه جانبه بين پژوهشگاه صنعت نفت، مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي گاز و شركت هاي سرمايه  گذار براي تجاري سازي كاتاليست هاي فرآيند كالوس است. 

پيمانكار و احتماالت را 27245 ميليون ريال و سرمايه در گردش ساليانه را 6580 ميليون ريال برآورد مي كند. مطابق با اين بررسي، سرمايه كل طرح 33824 ميليون ريال خواهد بود. هزينه 
عمليات ساليانه(OPEX) 19258 ميليون ريال و با قيمت فروش توليدي  Rials/kg1800000 ، فروش ساليانه 36000 ميليون ريال خواهد بود. در نهايت IRR طرح با در نظر گرفتن اطالعات 

موجود 42/77 ٪  برآورد شده است.

تدوين دانش فني
ساخت كاتاليست هاى فرآيند كالوس
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توجيه اقتصادى 
ــت هاي آلومينا و تيتانياي كالوس، به ترتيب به ظرفيت 2000 و 720 تن در سال(برمبناي اطالعات اقتصادي  ــاخت كاتاليس ــتفاده از نرم افزار comfar، امكان پذيري اقتصادي پروژه هاي س با اس
ــرمايه گذاري ثابت، هزينه هاي عملياتي، هزينة مواد اوليه، ماليات، قيمت فروش كاتاليست، طول دورة بهره برداري و دورة ساخت،  ــد. عواملي متعدد مانند هزينه هاي س ــال 1391) ارزيابي ش س
ــيت، مشخصه هاي اصلي موثر شناسايي شدند. نرخ بازده داخلي به دست آمده از پروژه هاي ساخت  ــتقيم دارند. با انجام تحليل حساس ــتهالك، نرخ تنزيل و ... بر اقتصاد پروژه تاثير مس هزينه اس

كاتاليست آلومينا و تيتانيا به ترتيب 49/13 و 93/42 درصد است كه به دليل باال بودن IRR طرح كامال داراي توجيه اقتصادي است.

كاربرد و حل مشكل 
ــت اين فرآيند پالتين- قلع روي آلوميناست. خوراك معمول فرآيند خوراك اصلي  ــيمي براي تهيه آروماتيك هاست. كاتاليس ــيون يكي از فرآيندهاي كليدي در صنعت پتروش فرآيند آروماتيزاس
ــت كه اغلب از پااليشگاه ها تامين مي شود. مجتمع هاي پتروشيمي ايران مانند بوعلي، برزويه، بندر امام، اصفهان و ... توليدكننده محصوالت آروماتيكي  ــامل پالتفرميت و هيدروژن اس مجتمع ش
ــتند. پس از ساخت پايلوتي موفقيت آميز اين كاتاليست ، پژوهشگاه صنعت نفت بسته  ــامل بنزن، تولوئن، ارتوزايلين، پارازايلين و مخلوط زايلين هس ــال ش با هدف توليد ميليون ها تن مواد در س

طراحي مفهومي ساخت كاتاليست  Pt-Sn/�-Al2O3 را تدوين كرده است.

اهميت پروژه 
ــوراند و محصوالت آن ها خوراك صنايع پايين دستي مانند سازندگان شوينده ها،  ــده ايران كه توليدكننده محصوالت آروماتيكي هستند از واحدهاي زيربنايي كش ــيمي ذكر ش مجتمع هاي پتروش

پالستيك ها، الياف پلي استر، نرم كننده هاي پالستيكي، رنگ و صنايع نظامي محسوب مي شوند. مازاد اين محصوالت آروماتيكي به خارج از كشور صادر مي شود.

بومى سازى
ــاخت پايلوتي موفقيت آميز اين  ــيون در داخل كشور،  پژوهشكده كاتاليست پژوهشگاه صنعت نفت پس از س ــت آروماتيزاس ــاخت كاتاليس ــت ها و اهميت س با توجه به مصرف باالي اين كاتاليس
ــت  Pt-Sn/�-Al2O3 را در مقياس 360 كيلوگرم در روز تدوين كرده است.در اين طراحي ظرفيت كاري 360 كيلوگرم در روز با احتساب  ــته طراحي مفهومي ساخت كاتاليس ــت ها بس كاتاليس
250 روز كاري در سال و 12 ساعت كار مفيد در روز در نظر گرفته شده است و شامل شرح فرآيند، تجهيزات طرح و مشخصات آن ها، شرايط جريان هاي موجود در طراحي و نمودار جعبه اي 

فرآيند(BFD) است. اين طرح در سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران با عنوان «ساخت كاتاليست هاي دوفلزي رفورمينگ» ثبت اختراع شده است.

جلوگيرى از خروج ارز 
ــت ها گامى بزرگ براي نيل به خودكفايى  ــيمى ايران ميليون ها دالر هزينه ارزي در بردارد و توليد انبوه اين كاتاليس ــت ها فقط براي مجتمع هاى پتروش در حال حاضر خريد خارجي اين كاتاليس

خواهد بود.

تجارى سازى 
دانش فنى ساخت اين كاتاليست براي توليد انبوه به شركت اكسير نوين فرآيند آسيا واگذار شده است.

توجيه اقتصادى 
امكان سنجي اقتصادي طرح براي برآورد نيروي انساني و فاكتورهاي اقتصادي طرح انجام شده و طرح كامال اقتصادى است.

نظر كارفرما 
توليد انبوه اين كاتاليست با رضايت كارفرما براى واحد آروماتيك سازى بوعلى انجام شده و در حال حاضر در شركت اكسير نوين براى پااليشگاه ستاره خزر در حال انجام است.

توليد كاتاليست واحد
Pt-Sn/Al2O3 آروماتيك سازى

فناورى
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كاربرد و حل مشكل 
ــفيد و گازوييل به كار مي رود. در فرآيند  ــولفور برش هاي مختلف نفتي مانند نفتا، نفت س ــيون) در صنعت پااليش نفت براي كاهش س ــولفورزدايي هيدروژني(هيدرو دي  سولفوريزاس فرآيند س
هيدرو دي سولفوريزاسيون گازوييل(در محدوده جوشC °371-166 و با مقدار كل سولفور  ppm13000-7000) در مجاورت كاتاليست Co-Mo/�-Al2O3 ، تركيبات سولفوردار در شرايط 
عملياتى حذف مي شوند كه با توجه به محدوديت هاى زيست محيطى مقدار گوگرد مجاز در گازوييل بايد به كم تر از ppm 10 كاهش يابد. با توجه به مصرف باالي اين كاتاليست ها و اهميت 
Co-Mo/�- ــاخت پايلوتي موفقيت آميز اين كاتاليست ها بسته طراحي مفهومي ساخت كاتاليست ــت سولفورزدايى هيدروژنى در داخل كشور،  پژوهشكده كاتاليست پس از س ــاخت كاتاليس س

Al2O3 را تدوين كرده است. اين طرح آماده واگذارى به شركت هاى داخلى براي بازيافت انبوه كاتاليست هاست

اهميت پروژه 
در حال حاضر بالغ بر 200 تن در سال كاتاليست گوگردزدايى از گازوييل( Co-Mo/�-Al2O3) در واحد گوگردزدايى  پااليشگاه بندرعباس استفاده مي شود كه از شركت هاى سازنده خارجى 

خريده مى شود و هيچ شركتى در داخل كشور در توليد آن فعال نيست.
ــده است و شامل شرح فرآيند، تجهيزات طرح  ــال و 3 مرحله توليد در هر روز در نظر گرفته ش ــاب 250 روز كاري در س در اين طراحي ظرفيت كاري 800 كيلوگرم در روز با احتس بومى سازى 
ــت. متعاقب آن امكان سنجي اقتصادي طرح براي برآورد نيروي انساني و فاكتورهاي اقتصادي طرح  ــرايط جريان هاي موجود در طراحي و نمودار جعبه اي فرآيند(BFD) اس ــخصات آنها، ش و مش

انجام شده است. 

جلوگيرى از خروج ارز 
ــود و هيچ شركتى در كشور در زمينه ساخت اين كاتاليست فعال نيست. با توجه به تحريم، توليد انبوه اين كاتاليست گامى بزرگ  ــور خريده مى ش ــت از خارج از كش در حال حاضر اين كاتاليس

براي نيل به خودكفايى خواهد بود.

توجيه اقتصادى 
امكان سنجي اقتصادي طرح براي برآورد نيروي انساني و فاكتورهاي اقتصادي انجام شده و طرح كامال اقتصادى است.

ساخت كاتاليست
سولفورزدايى هيدروژنى HDS عميق از گازوييل

كاربرد و حل مشكل 
ــوند. عالوه بر اين، در زمان  ــت مي ش ــفر وارد و باعث آلودگي محيط زيس ــوخت جايگاه هاى پمپ بنزين، به ويژه هنگام بارگيرى آن ها، به اتمس ــي از تركيبات فرار هيدروكربني از مخازن س بخش
ذخيره سازي سوخت در مخازن، تركيبات فرار هيدروكربني موجود در آن ها تبخير مي شوند و در نتيجه فضاي آزاد بين سطح سوخت و سقف مخزن از تركيبات مذكور اشباع مي شود. زماني كه 
سطح سوخت در اين مخازن تغيير مي كند، مقدار زيادي از بخارات هيدروكربني به اتمسفر وارد و باعث آلودگي محيط زيست مي شوند. از اثرات زيست محيطي تركيبات هيدروكربني مي توان 
ــده است. بنابراين براي كاهش اثرات تخريبي  ــرطاني تركيبات بنزني نيز ثابت ش ــاره كرد. از طرف ديگر خاصيت س ــاركت آن ها در توليد گازهاي گل خانه اي و هم چنين توليد گاز ازن اش به مش

زيست محيطي اين تركيبات، به كار بردن روش هاي موثر كاهش ورود مواد هيدروكربني به اتمسفر و بازيافت آن ها ضروري است.
ــوخت موجود در ايستگاه  ــت كه روي يكي از مخازن س ــتم پايلوتي جذب- واجذب بخارات بنزين با ظرفيت حداكثر 200 ليتر در روز بوده اس ــاخت سيس هدف از اجراي اين پروژه طراحي و س

پمپ بنزين موردنظر شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران نصب مي شود.

اهميت پروژه 
ــط روزانه يك يا دو بار مخازن ذخيره را بارگذاري مي كنند. با  ــوخت به طور متوس ــته به مقدار مصرف بنزين در جايگاه، تانكرهاي س در تهران حدود 2000 جايگاه پمپ بنزين وجود دارند. بس
هر بار بارگيري مخازن، مقداري قابل توجه از بخارات بنزين به اتمسفر وارد مي شود. با نصب واحد بازيافت تركيبات هيدروكربني روي مخازن سوخت، بخارات بنزين جذب و در نتيجه از ورود 

واحد بازيافت بخارات
هيدروكربني براى جايگاه پمپ بنزين

فناورى

فناورى
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ــود. عالوه بر اين، سيستم مذكور تركيبات هيدروكربني جذب شده را به داخل مخزن سوخت واجذب  ــفر و هم چنين آلودگي هوا جلوگيري مي ش مقداري قابل توجه بخارات هيدوركربني به اتمس
و بازيافت مي كند و مانع از هدرروي بنزين مي شود.

بومى سازى 
ــود كه روي مخازن سوخت موجود در جايگاه پمپ بنزين موردنظر شركت ملي  ــتم پايلوتي جذب- واجذب بخارات بنزين با ظرفيت حداكثر200 ليتر در روز انجام مي ش ــاخت سيس طراحي و س

پخش فرآورده هاي نفتي ايران نصب خواهد شد. هم چنين در اين پروژه، جاذب نانوساختار كربني تهيه و شكل دهي و عمل كرد آن با كربن فعال تجاري مقايسه شد. 
اكثر سيستم هاي بازيافت بخارات بنزين كه در جايگاه هاي پمپ بنزين نصب شده اند تحت ليسانس شركت هاي خارجي طراحي و ساخته شده اند. به عنوان مثال سيستم  جلوگيرى از خروج ارز 
بازيافت بخارات بنزين نصب شده در جايگاه پمپ بنزين كرج از كشور اسپانيا به قيمت 60000 يورو خريده شده است. با بومي سازي دانش فني طراحي و ساخت تجهيزات اين فرآيند از خروج 

ارز جلوگيري خواهد شد.  

تجارى سازى 
با ساخت سيستم بازيافت بخارات بنزين و انجام آزمون ميداني آن در جايگاه پمپ بنزين، پژوهشگاه صنعت نفت مي تواند خدمات زير را ارايه دهد:

• ارايه دانش فني ساخت سيستم بازيافت بخارات هيدروكربني در جايگاه پمپ بنزين
VRU (adsorption- absorption )طراحي پايه واحد •

• ساخت تجهيزات واحد VRU (adsorption- absorption) با طراحي پژوهشگاه در شركت منتخب
VRU (adsorption- absorption) ساخت و تهيه ماده جاذب واحد •

VRU (adsorption- absorption) رفع اشكاالت و بهينه سازي واحدهاي •
VRU (adsorption- absorption) ساخت و نصب واحد •

توجيه اقتصادى 
ــان مي دهند كه مقدار هدرروى بخارات در هر بار بارگذاري مخزن ذخيره سوخت با تانكر حدود 240 ليتر است. مقدار هدرروي در شهر تهران حدود 480 هزار ليتر  ــبات نش ــي ها و محاس بررس

خواهد بود. با نصب واحد VRU تنها در جايگاه هاي پمپ بنزين، حداقل از هدرروي اين مقدار بنزين و، از آن مهم تر، از آلودگي محيط زيست جلوگيري مي شود.  

نظر كارفرما 
اين طرح با حمايت مديريت پژوهش و فناوري شركت پخش فرآورده هاي نفتي ايران، به عنوان كارفرما، انجام مي شود و در دو فاز تعريف شده كه در فاز نخست آن به تاييد كارفرما رسيده است.
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نزول منابع انرژي فسيلي در سه دهه  اخير و ظهور تغييرات جوي ناشي از انتشار فزآينده ي گازهاي گلخانه اي، سبب شده است تا توسعه ي سامانه هاي توليد انرژي با بازده ي تبديل انرژي باال و آلودگي 
محيط زيستي پايين از اهميت بااليي برخوردار گردد.  در اين ميان سامانه هاي توليد همزمان برق و حرارت (CHP) بدليل برخودار بودن از بازده ي تبديل انرژي باالي 80 درصد به عنوان گزينه اي بسيار 
مناسب براي تامين انرژي بخش هاي مختلف خانگي، تجاري و صنعتي مورد توجه قرار گرفته اند و روند تجاري سازي اين سامانه هاي در اندازه هاي متنوع طي شده يا با شتاب در حال طي شدن است.

ــته، داراي مقدار قابل توجهي  ــت كه در ضمن توليد توان مكانيكي براي به راه انداختن مولدهاي برق و توليد الكتريس ــامانه اي اس در يك تعريف كلي يك واحد توليد همزمان برق و حرارت (CHP)، س
گرماي خروجي مازاد است كه از آن مي توان براي رفع نياز گرمايي در محصب نصب به خوبي بهره برد. چنين سامانه اي عموما از يك محرك اصلي توليد توان، يك مولد برق، مجموعه اي از مبدل هاي 
ــامانه هاي توليد همزمان مي تواند موتور احتراق داخلي، توربين گاز يا بخار و موتورهاي احتراق خارجي استرلينگ باشد. ــت. محرك اصلي در س ــده اس ــكيل ش حرارتي و تانك ذخيره انرژي گرمايي تش

ــيم بندي مي شوند. سامانه هاي توليد همزمان در ابعاد ميكرو عمدتا ظرفيت الكتريكي خروجي بين 1 تا 15 كيلووات الكتريكي دارند و  ــاس ظرفيت خروجي تقس ــامانه هاي توليد همزمان بر اس عمدتا س
براي گرمايش ساختمان مسكوني چند واحده بسيار مناسب مي باشند.

ــعه يك محصول توليد همزمان برق و الكتريسته در ابعاد ميكرو (micro-CHP) با محرك اصلى يك موتور احتراق داخلى از نوع سيلندر پيستونى  ــت تا طراحى و توس ــعي برآن اس در پروژه ي حاضر س
با قابليت كاركرد با سوخت گاز شهرى (پايه گازسوز) و قابليت توليد در داخل كشور صورت پذيرد. موتور احتراق داخلى مورد استفاده در محصول مورد نظر توسط شركت توليد كننده مرجع يا شركت 
ــامانه بازيافت حرارت، توان الكتريكى و سامانه مديريتى مورد نياز آن نيز بر  ــعه آن براى كاربرد در محصوالت micro-CHP و همچنين طراحى س ــد و طرح توس ــنهاد انتخاب خواهد ش ارايه كننده پيش

اساس همان موتور انتخابى صورت خواهد گرفت. 

كاربرد و حل مشكل
ــرد-مرطوب، پتانسيل بااليي براي استفاده از سامانه هاي توليد همزمان برق و حرارت وجود دارد. استفاده از  ــرايط اقيلمي متنوع از جمله اقيلم سرد-خشك و س ــور عزيزمان ايران بدليل وجود ش در كش
ــوخت در كشور منجر شده و ضمن كاهش وابستگي به سوخت هاي فسيلي، روند انتشار گازهاي گلخانه اي را كندتر مي سازد. همچنين توليد  ــكوني به كاهش مصرف س ــامانه ها بويژه در بخش مس اين س

برق در واحدهاي غيرمجتمع و در محل مصرف كننده به افزايش امنيت انرژي منجر شده و گامي موثر در تحقق پدافند غير عامل كشوري خواهد بود.  

اهميت پروژه
هدف اصلي چنين طرحي آن است كه يك محصول بومي قابل رقابت در قالب سامانه هاي توليد همزمان برق و حرارت در ابعاد ميكرو به بازار داخلي ارائه گردد. به اين منظور، در فاز اوليه پروژه، مرور 
ــتگاه ها (از نظر اقتصادي-عملكردي) براي ابتياع انتخاب  ــب از اين نوع دس ــده ي آن انجام مي پذيرد تا يك نمونه خارجي مناس جامعي بر روي فن آوري هاي مرتبط با  micro-CHP و انواع تجاري ش
گردد. در مرحله بعد با انجام آزمون هاي عملكردي مناسب بر روي اين نمونه، كاركرد سامانه شناخته مي شود تا با كمك اين داده ها و الگو برداري از اجزاي دستگاه نمونه، بستر مناسب براي طراحي و 

توسعه ي يك محصول بومي فراهم شود. در ادامه با بهره گيري از شبيه سازي هاي نرم افزاري و آزمون هاي بيشتر روند توسعه و تهيه محصول طي خواهد شد.

بومي سازي
ــعه ي يك محصول بومي با قيمت  ــته (به عنوان نمونه 40 هزار يورو براي يك محصول 14 كيلوواتي) با توس ــتگاه هاي توليد همزمان برق و الكتريس با توجه به قيمت باالي نمونه هاي تجاري خارجي دس

اقتصادي و قابل رقابت ارز آوري قابل توجهي براي كشور صورت خواهد.  

جلوگيري از خروج ارز
درپايان اجراي طرح حاضر توسط پژوهشگاه صنعت نفت و با حمايت سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور، دانش و خدمات زير قابل ارائه است،

• شناخت دقيق از رژيم عملكردي يك سامانه ي توليد همزمان برق و حرارت در ابعاد ميكرو
• شناخت پتانسيل هاي موجود در كشور عزيزمان ايران براي اجراي طرح توليد همزمان برق و حرارت

• ارائه ي دانش فني طراحي و توسعه و محصول توليد همزمان برق و حرارت به صورت تفصيلي
• طراحي سامانه هاي كنترلي يك دستگاه توليد همزمان برق و حرارت 

تجاري سازي
استفاده از سامانه هاي توليد همزمان برق و حرارت در بخش تجاري و مسكوني به كاهش مصرف سوخت منجر شده و هزينه ي گاز مصرفي ساختمان هاي تجاري و مسكوني را كاهش مي دهد. همچنين 
توليد الكتريسته در محل مصرف انرژي، امكان فروش برق را به شبكه ي محلي و سودآوري بيشتر فراهم مي آورد. اين كاهش هزينه گاز مصرفي و سودآوري از محل فروش برق بازگشت سرمايه ي اوليه 

را تضمين مي كند.   

دستيابي به دانش فنى طراحى و توسعه
سامانه Micro-CHP بر پايه فن آورى موتور گاز سوز

فناورى
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خدمات و محصوالت
Products & Services
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ــرايط توليد از مخزن و  ــرايط مختلف عملياتى، همانند ش ــفالتين را در ش ــن نرم افزار رفتار فازى آس اي
ــكيل و نقاط شروع تشكيل آسفالتين در فرآيندهاى  ــيال مخزن، پيش بيني و مقدار تش نيز تزريق به س
ــتن  ــتي به داش ــازى مى كند. با توجه به نياز صنعت نفت در بخش باالدس مختلف عملياتى را شبيه س
نرم افزاري مناسب و بومي در زمينه پيش بيني رفتار فازي آسفالتين و بنا به درخواست شركت مهندسي 
و توسعه نفت(متن)، توليد و توسعه نرم افزار شبيه ساز تشكيل آسفالتين پارس در گروه توسعه نرم افزار 
ــتي پژوهشگاه صنعت نفت، از سال  ــعه صنايع باالدس پارس، از زيرمجموعه هاي پرديس پژوهش و توس
1391 شروع شده و در اسفند سال 1392 نسخه اول اين نرم افزار به بخش باالدستي صنعت نفت ارايه 

شده  است.
ــوبات آسفالتيني و نيز  از مهم ترين كاربردهاي اين نرم افزار مي توان به پيش بيني، كنترل و مديريت رس
ــاره كرد. شركت ملي نفت و ديگر  ــوب آسفالتين اش ــخه هاي مختلف بر رس پيش بيني و تعيين اثر مش
ــركت هاي تابعه و سرمايه گذار در حوزه نفت مي توانند براي بررسي و فهم بهتر رفتار فازي آسفاليتن  ش

و تاثير اين تركيبات بر توليد، انتقال، ذخيره و پااليش نفت از اين نرم افزار استفاده كنند. 
با توجه به هزينه هاي بسيار زياد ناشي از تشكيل و رسوب آسفالتين و نيز انجام آزمايش هاي دما- فشار 
باال در اين زمينه، بدون شك شبيه سازي و پيش بيني رفتار فازي آسفالتين در شرايط مختلف توليد و 
ــيار زيادي بر كنترل تشكيل و رسوب آسفالتين خواهد  تزريق(به عنوان كم هزينه ترين راه حل) تاثير بس

داشت.
ــتقل و  ــت كه به صورت مس ــفالتين اس اين نرم افزار جزو محدود نرم افزارهاي پيش بيني رفتار فازي آس
ــكل تقريبا جامع تشكيل آسفالتين را در فرآيندهاي مختلف شبيه سازي مي كند. تئوري  به كاررفته  به ش
در اين نرم افزار براي شبيه سازي رفتار آسفالتين شامل تئوري محلول هاي پليمري است كه از تئوري هاي 

ديگر، همانند مدل جامد، به ماهيت و واقعيت آسفالتين در سيستم هاي نفتي نزديك تر است.
ــخصه هاي قابل تنظيم مدل آسفالتين شامل چگالي(يا وزن مولكولي) آسفالتين، حالليت آسفالتين،  مش
ــفالتين(فقط در مدل ميلر) هستند، با  ــيون آس ــفالتين و نفت و عدد كئورديناس ضريب برهم كنش آس
ــفالتين، داده هاي مربوط به  ــكيل آس ــار داده هاي مربوط به مقدار تش ــه اين  كه معموالً در كن ــه ب توج
ــده در اين نرم افزار  ــخصه هاي مدل هاي استفاده ش ــفالتين قرار دارند. مش وزن مولكولي و يا چگالي آس
ــگاهي مربوط به  ــفالتين و نيز داده هاي آزمايش ــگاهي مربوط به خواص جمعى آس با داده هاي آزمايش
مقدار تشكيل آسفالتين(در اين نسخه داده هاي آزمايشگاهي مقدار تشكيل آسفالتين در فرآيند تخليه 
ــتفاده از  ــده در نرم افزار با اس ــخصه هاي مدل استفاده ش ــوند. پس از تنظيم مش طبيعي) برازش مي ش
ــرايط توليد طبيعي، مسير  ــكيل آسفالتين را در ش ــگاهي، نرم افزار مي تواند مقدار تش داده هاي آزمايش
توليد، فرآيندهاي تزريق(تزريق گاز و يا حالل) و نيز اختالط نفت ها در دماهاي مختلف تشخيص دهد.

نرم افزار پيش بينى
(PAPSim)ميزان تشكيل آسفالتين پارس
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ــتم هاي نفتي كاربردهايي متعدد در  ــازي حوضه هاى رسوبى و سيس نرم افزارهاي مدل س
بخش باالدستي صنعت نفت از مرحله اكتشاف تا مرحله توسعه ميادين دارند. از مهم ترين 

كاربردهاي نرم افزار مي توان به اين موارد اشاره كرد:
ــنگ منشا كه از مهم ترين عوامل توليد نفت  ــي تاريخچة تدفين و بلوغ حرارتي س - بررس
ــامل مراحل مدل سازي ساختماني و مدل سازي نهشته شدن رسوب و فشردگي  و خود ش
ــت به دوران زمين شناسي قبل و مدل سازي وضعيت حرارتي رسوبات از گذشته  و بازگش

تا به امروز است.
ــتم نفتي در پايان مدل سازي كه به كاربر  ــي مناسب از سيس - ايجاد ديدگاه زمين شناس
ــازي كند و بهترين فرضيه را، كه با  ــازه مي دهد فرضيات مختلف را در منطقه مدل س اج

وضعيت كنوني اليه ها مطابقت دارد، انتخاب و با توجه به آن تصميم گيري كند.  
- امكان سنجى مناطق مستعد نفتي با مقايسة زماني توليد نفت و ايجاد تله هاي نفتي كه 
ــت و محل به تله افتادن هيدروكربن و نوع آن را نشان  ــازي اس از مهم ترين نتايج مدل س

مي دهد. 
ــت و مناطقي كه  ــي وضعيت بلوغ اليه ها در مناطقي كه نمونه گيري ممكن نيس - بررس
ــت. اين نرم افزارها به اكتشاف تله هاي جديد نفتي و يا  ــي به آنها كم تر اس امكان دسترس

ارزيابي وضعيت منطقه كمك مي كنند.
- چون وجود يك مخزن در منطقة نفتي با احتمال توليد نفت و ايجاد تلة نفتي در زمان 
مناسب رابطه مستقيم دارد، يك مدل ساز سيستم هاي نفتي ابزاري كارآمد و مناسب براي 

كاهش ريسك حفاري اكتشافي و توسعه اي به شمار مي رود.
ــه هاى عمق تدفين، دما و  ــد نمودارهاى دوبعدى نقش ــخه جديد اين نرم افزار مي توان نس
ــم كند. امكان انتقال اطالعات كامل يك چاه از  ــازند رس پختگى و ضخامت را براى هر س
ــازندها روى نمودار  ــر و يا تركيب دو مدل با يكديگر، نمايش بلوغ س ــى به مدل ديگ مدل
ــاس top يكى از سازندها؛ نمايش بلوغ  CrossSection؛ امكان تنظيم ارتفاع چاه ها براس
ــكان تغيير محدوده هاى ٪Ro و TTI در  ــا در نمودار Event Chart، ام Source Rockه
ــان دهنده بلوغ؛ ايجاد نمودارهاى عمق، دما و بلوغ در طول زمان براى يك  نمودارهاى نش
ــتفاده پيش فرض از آن براى  ــازند خاص، امكان تعريف pattern براى ليتولوژى ها، اس س
ــمند در همه نمودارها از ديگر قابليت هاي  ــازندها و قابليت بزرگ نمايى و حركت هوش س
جديد اين نرم افزاراند. اغلب نظرات مشتريان و كاربران در نسخه جديد اين نرم افزار اعمال 
ــده اند و در ديگر بخش ها نيز بهبودهايي قابل توجه رخ  ــخه قبلي برطرف ش و ايرادات نس

داده اند.

نرم افزار مدل ساز
(PBM-1D)يك بعدى حوضه هاى رسوبى پارس
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ــتند. با استفاده از اين نرم افزارها، پيش بيني رفتار و عمل كرد مخازن در شرايط مختلف عملياتي، طي  ــاز مخزن هس از مهم ترين ابزارهاي مطالعه و مديريت مخازن نرم افزارهاي شبيه س
سناريوهاي مختلف پيشنهادي، ممكن خواهد بود. شبيه ساز مخازن نقشي كليدي در بسته نرم افزاري صنايع باالدستي دارد، زيرا بدون وجود اين هسته مركزي، نتايج ديگر بخش هاي 

نرم افزاري عمًال استفاده چنداني در مديريت و توسعه مخزن نخواهند داشت. 
ــي به كد منبع و نيز دانش نرم افزار مربوطه براي پشتيباني و  ــي از عدم دسترس ــكالت فني ناش ــرايط مخازن ايران، مش عدم تطابق فني اكثر نرم افزارهاي تجاري تخصصي غيربومي با ش
توسعه از يك طرف و هزينه هاي بسيار باالي تامين و پشتيبانى نرم افزارهاي تخصصي بخش باالدستي صنعت نفت از طرف ديگر لزوم بومي سازي اين نوع نرم افزارها را در صنعت نفت 

نشان مي دهد. از ويژگى هاى منحصربه فرد اين نرم افزار مي توان به توانايى مدل سازى مخازن مطابق با ويژگى مخازن ايران، كه عمدتاً شكاف دار است، اشاره نمود.

قابليت هاى كليدى نرم افزار:
- توانايي شبيه سازى مدل هاى نفت سياه و نفت تركيبى در يك بسته نرم افزاري

- كاربرد مدل هاى مخازن تخلخل - نفوذپذيرى دوگانه(مخازن شكاف دار)
- تطابق اتوماتيك تاريخچه توليد و به روزرسانى پيوسته مدل

- مدل سازي دقيق جريان سيال در مخزن و اطراف چاه
- مدل سازى دقيق ساختارهاى مخزنى پيچيده با مش بندى غيرساختارى

- كاربرد روش هاى عددى و تحليلى براى شبيه سازى آبده 
اين نرم افزار عمدتا شامل دو بخش هسته محاسباتى و ميز كار است. محاسبات نرم افزار را هسته محاسباتي انجام مى دهد. ميز كار در واقع رابط كاربر گرافيكى نرم افزار است كه ارتباط 
ــم  ــتند كه به ترتيب براى رس ــامل دو ابزار كاربردى PRSPlot و PRSView هس ــباتى و ابزارهاى گرافيكى نرم افزار برقرار مي كند. ابزارهاى گرافيكى نرم افزار ش ــته محاس كاربر را با هس

منحنى هاى دوبعدى عمل كرد چاه ها/ ميدان و  نمايش سه بعدى خواص استاتيك و ديناميك مدل در گام هاى زمانى مختلف طراحى شده اند.

نرم افزار
(PRS)شبيه ساز مخزن پارس
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اساس كار در اين نرم افزار تخمين مشخصه هاي پتروفيزيكى مخزنى(مثل تخلخل و اشباع آب) با استفاده از نگاره هاى ژئوفيزيكى به كمك شبكه عصبى مصنوعى است. اين مشخصه هاى 
ــه بعدى از  ــوند و تهيه مدل س ــوند. نتايج در اين نرم افزار برمبناى گراف و جدول نمايش داده مي ش ــتفاده مي ش ــبه حجم درجاى هيدروكربن مخزن اس ــپس براى محاس تخمينى س

مشخصه هاى پتروفيزيكى مخزن از جمله امكانات آن است.

مهم ترين قابليت هاى نرم افزار:
- بارگذارى داده هاى پتروفيزيكى چاه، داده هاى ژئوفيزيكى و داده هاى زمين شناسى و هندسه مخزن در نرم افزار

- تعيين مرز و گريدبندى مخزن و بارگذارى داده ها در گريدها
- طراحى شبكه عصبى و آماده سازى ورودى ها و خروجى ها براي آموزش و آزمودن شبكه عصبى طراحى شده

- تخمين خواص پتروفيزيكى به كمك شبكه عصبى آموزش يافته و ساخت مدل هاى خواص مخزنى
- محاسبه هيدروكربن درجا براساس مدل خواص مخزنى ساخته شده

اين نرم افزار با نام اوليه NeuResVol به طور كامل در اختيار R&D شركت نفت مناطق مركزى ايران قرار گرفته است، نسخه  ديگرى از اين نرم افزار با نام PRvean در اختيار پژوهشگاه 
است كه مى توان با سرمايه گذارى و ارتقاى ويژگى هاى نرم افزار، آن را تجارى سازى كرد..

نرم افزار 
 (PRVean)تخمين گر حجم مخزن
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ــت. قبل از پيش بيني رفتار مخزن،  ــاس در بحث مديريت مخازن اس ــيار مهم و حس پيش بيني رفتار آتي مخازن هيدروكربوري و در نتيجه برنامه ريزي آينده آن ها، يكي از نكات بس
ــتفاده از داده هاي  ــته و حال مخزن را تطبيق داد. براي انجام اين  كار، تعيين خصوصيات مخزن اهميتي ويژه دارد. اس ــازي رفتار گذش بايد تاريخچه مخزن با داده هاي موجود و شبيه س
چاه آزمايي به عنوان ابزاري براي تعيين برخي از ويژگي هاي مخزن، يكي از روش هاي معمول انجام اين  كار است. با ثبت اطالعات فشار جرياني ته چاه(در توليدهاي مختلف) برحسب 
زمان و مشتق آن در مقياس هاي مختلف، مي توان برخي از خواص مخزن مانند تراوايي، ضريب پوسته، اثر دهانه چاه، حدود تاثير چاه، وجود گسل در مخزن، نوع مخزن از نظر شكاف دار 

و غيرشكاف  دار بودن و نوع مرز مخزن را تعيين كرد. 
توسعه و پشتيباني نرم افزار متناسب با شرايط مخازن داخل كشور، بدون دسترسي به دانش فني و دسترسي به كد منبع نرم افزار ممكن نيست، لذا دست يابي به نرم افزار بومي متناسب 

با خصوصيات مخازن داخل كشور اجتناب ناپذير است.
در سال 1388 مطالعات و اجراي نرم افزار چاه آزمايي پارس، با هدف دست يابي به يك نرم افزار بومي، در پرديس پژوهش و توسعه صنايع باالدستي پژوهشگاه صنعت نفت شروع شد و 
در مرداد 1391 نسخه اوليه آن براي آناليز داده هاي چاه آزمايي مخازن گاز- ميعاني به اتمام رسيد كه در حال حاضر صحه گذاري و اعتبارسنجي نهايي  نسخه 01 نرم افزار با داده هاي 

واقعي در حال انجام است.
برنامه توسعه اين نرم افزار در دو فاز كلي انجام خواهد شد: 1- تكميل مدل هاي چاه آزمايي براي مخازن گاز ميعاني و مخازن نفتي 2- حل عددي مدل ها

اهداف
 - توليد و توسعه نرم افزار چاه آزمايي براي ْآناليز داده هاي آزمايش چاه براي چاه هاي نفتي و گازي 

- مديريت و تشكيل گروه هاي متخصص براي تصحيح، تكميل و خدمات پشتيباني نرم افزارهاي تخصصي
- مديريت و تشكيل گروه هاي متخصص براي كسب دانش فني در زمينه تهيه و توسعه نرم افزارهاي تجاري تخصصي

قابليت هاي فعلي
- بخش خواندن و بارگزاري داده هاي چاه آزمايي با فرمت هاي مختلف و قابل تعريف براي كاربر

- بخش آماده سازي و خطايابي داده ها
- بخش مربوط به خواص سياالت 

- بخش گرافيكي مربوط به رسم و نمايش انواع نمودار و خواص سياالت به صورت جامع
- بخش آناليز خطي و برآورد اوليه مشخصه ها

- بخش رگرسيون و آناليز غيرخطي براي انواع مدل هاي مخازن

نرم افزار
(PWA)تحليل گر داده هاى چاه آزمايي پارس
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ــته آب و گاز، مشكل فرازآوري، توليد شن، رسوب معدني و رسوب آسفالتين)، اولويت بندي راه  ــكالت توليدي چاه ها(توليد ناخواس اين نرم افزار براي ارايه راه حل هاي مختلف براي مش
ــعه يافته  ــده توس ــان ارايه ش ــكل توليد آنها راه حلي يكس حل ها براي يافتن بهترين آنها و در نهايت، با در نظر گرفتن محدوديت هاي اقتصادي، اولويت بندي چاه هايي كه براي رفع مش

است. در اين نرم افزار سعي شده نظرات خبرگان بهره برداري لحاظ شوند.
ــت. با توجه به آن كه ماژول اولويت بندي به صورت عمومي توسعه يافته است، در حوزه هايي ديگر كه نيازمند  ــتفاده اس ــركت هاي بهره برداري نفت و گاز قابل اس اين نرم افزار در همه ش
ــرعت بخشيدن به تصميم گيري و به دست  ــتفاده كرد. به طور كلي اين نرم افزار به س ــركت هاي مختلف) مى توان از اين نرم افزار اس ــتند(مانند بحث هاي قراردادي با ش اولويت بندي هس

آوردن نتايج مناسب بسيار كمك مي كند.
با  توجه به اولويت بندي چاه ها و نيز راه حل هاي رفع مشكالت توليدي آنها، مي توان منابع مالي را به صورت بهينه تخصيص داد و به نتايجي بهتر دست يافت.

اين نرم افزار در حال حاضر رقيبي ندارد و در شوراي عالي انفورماتيك كشور ثبت شده است.

نرم افزار 
(PWM)مديريت چاه پارس

مطالعات علمي و 
آزمايشگاهى ازدياد برداشت

خدمات

زماني كه برنامه توسعه و يا ازدياد برداشت براي ميداني در نظر گرفته مي شود، آزمايشگاه يكي از اولين مراحلى است كه طبيعت واقعي در آن محك مي خورد. به خاطر هزينه و زمان 
ــت پديده هاي  ــعه و يا ازدياد برداش ــفاف برنامه و طرح در مراحل قبلي، بايد تا حد امكان تعداد آزمايش ها را كاهش داد. اجراي هر برنامه توس طوالني چنين آزمايش هايي، با تبيين ش
ــت. بعد از اجراي  ــاز ها، به طراحي و اجراي آزمايش مرتبط با آن نياز اس مختلف فيزيكي را در بر دارد؛ در نتيجه براي تعيين رفتار طبيعي و اعمال آن در مدل هاي موجود در شبيه س
آزمايشگاهي پديده موردنظر، مي توان نتايج را شبيه سازي كرد؛ به مقياس ميدان رساند و در مدل ها اعمال كرد تا بتوان آينده برنامه موردنظر را به درستي پيش بيني كرد. اطالعات زير 

را به عنوان مراحل و يافته هاي آزمايشگاهي مى توان در نظر گرفت:
1- طراحي و پايش آزمايش ها در مقياس آزمايشگاهي شامل آزمايش هاي استاتيك و ديناميك

2- شبيه سازي در مقياس آزمايشگاهي براي تعيين مشخصه هاي موثر و الزم براي شبيه سازي ميداني
3- به مقياس رساندن مشخصه هاي آزمايشگاهي براي استفاده در مقياس ميداني

4- تعيين نيازمندي ها و خصوصيات مواد تزريقي
5-  تعيين كارايي فرآيند در مقياس آزمايشگاهي

محصول
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مركز مطالعات ازدياد برداشت، پيشينه اي قوي و ديرينه در جنبه هاي مختلف اجراي پروژه هاي ازدياد برداشت و توليد در مخازن ايران دارد و طي ساليان متمادي بعضي از توانمندي ها 
ايجاد شده و به توانمندي هاي مجموعه اضافه شده است كه مي توان آنها را به اجمال چنين فهرست كرد:

بررسي رسوبات معدني و مشكالت مرتبط در حين تزريق آب و يا توليد:  -1
نمونه گيري و آناليز آب  1-1

بررسي پتانسيل خوردگي آب ها  2-1
بررسي كارايي بازدارنده هاي خوردگي  3-1

بررسي استاتيكي ناسازگاري آب ها  4-1
بررسي ديناميكي آسيب سازندي ناشي از ناسازگاري آب ها  5-1

بررسي ديناميكي كارايي بازدارند هاي تشكيل رسوب   6-1
بررسي ميكروبي آب ها  7-1

آسيب سازندي ناشي از ميكروب ها  8-1
بررسي استاتيكي كارايي بايوسايد ها  9-1
بررسي ديناميكي كارايي بايوسايد ها  10-1

 
بررسي رسوبات آلي، به خصوص آسفالتين، در حين توليد و تزريق گاز:  -2

تعيين نقطه تشكيل رسوب آسفالتين  1-2
بررسي استاتيكي مقدار رسوب آسفالتين در فشار  و دماهاي مختلف  2-2

بررسي استاتيكي مقدار رسوب آسفالتين در اثر تزريق گاز  3-2
بررسي ديناميكي رسوب آسفالتين طي تزريق گاز  4-2

بررسي ديناميكي رسوب آسفالتين طي تخليه طبيعي  5-2
 

بررسي كارايي تزريق آب:  -3
بهينه سازي آب تزريقي  1-3

بررسي كارايي فرآيند تزريق آب  2-3
بهينه سازي فشار تزريق آب  3-3

بررسي كارايي تزريق گاز:  -4 
بهينه سازي گاز تزريقي  1-4

بررسي كارايي فرآيند تزريق گاز  2-4
بهينه سازي فشار تزريق گاز  3-4
بهينه سازي دبي تزريق گاز  4-4

برخي از پروژه هاي جاري
- بررسي تزريق امتزاجي و غيرامتزاجي گاز براي مخازن سروك و فهليان در ميدان يادآوران

- بررسي آزمايشگاهي و شبيه سازي تزريق امتزاجي ميدان چشمه خوش
- بررسي آزمايشگاهي و شبيه سازي رسوب آسفالتين و جلوگيري و برطرف سازي آن در ميادين دانان و دهلران

- بررسي ذخيره سازي زيرزميني گاز در مخزن شوريجه
- بررسي تزريق آب به ميدان بالل

- بررسي تزريق آب به ميدان چشمه خوش
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ــه جامع و مديريت مخازن  ــنگ مخزن از اولويت هاي اوليه مطالع ــگاهي خواص ويژه س  مطالعه آزمايش
ــخصه  هاي پتروفيزيكي سنگ مخزن و  ــامل تعيين و توصيف مش ــت. اين مطالعات ش هيدروكربوري اس
ــار مويينگي، تراكم پذيري،  ــبي، خواص الكتريكي، فش ــار دوباره بر آنها، نفوذپذيري نس ــي اثر فش بررس
ترشوندگي، توزيع اندازه گلوگاه ها در محيط متخلخل و هم چنين بررسي كيفي ساختار سنگ به كمك 
تصاوير سي تي اسكن و تعيين ويژگي هاي مكانيكي سنگ خواهند بود. داده هاي حاصل از اين مطالعات 
ــناريوهاي مختلف توليد و  ــتفاده در نرم افزار هاي شبيه سازي، در طراحي س ــگاهي، عالوه بر اس آزمايش
ــياالت در محيط متخلخل و تعيين خواص پتروفيزيكي، ديناميكي و  ــت، بررسي جريان س ازدياد برداش

مكانيكي بسيار مهم اند.
تاكنون اكثر مغزه هاي مخازن كربناته و ماسه سنگي كشور در پژوهشگاه صنعت نفت آزمايش و مطالعه 
ــامل مطالعه مغزه هاي چاه هاي ميادين منصورآباد، آغاجاري، مارون، بي بي  شده اند. پروژه هاي جاري ش
حكيمه و منصوري از شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب؛ ميادين نفتي پايدار غرب، آبان، سعادت آباد، 
ــتان، خشت و چشمه خوش از شركت نفت مناطق مركزي؛ ميدان ياران جنوبي و آزادگان جنوبي  سروس
از شركت مهندسي و توسعه نفت؛ ميدان پارس جنوبي از شركت نفت و گاز پارس و ميدان گازى فرزاد 
ــنگي ميادين كشور سودان نيز مطالعه  ــركت پتروپارس هستند. برخي از مغزه هاي مخازن ماسه س از ش

شده اند.
ــي  و كارگاه هاي تخصصي متعدد مانند تعيين خواص معمولي و  ــان اين گروه دوره هاي آموزش كارشناس
ــكن در آناليز خواص سنگ مخزن،  ــنگ مخزن، تعيين و كاربرد تصاوير سى تى اس آزمايش هاي ويژه س
ــگاري پرتوي گاما از  ــتفاده از داده هاى پتروفيزيكي، طيف ن ــن واحدهاى جريان هيدروليكى با اس تعيي
مغزه هاي سنگ مخزن، مطالعه آزمايشگاهي جريان سياالت در محيط متخلخل سنگ مخزن با استفاده 
ــار مويينگي و نماي اشباعي به روش صفحه متخلخل و  ــعه ايكس، اندازه گيري هم زمان فش از تكنيك اش
ــجويان ومهندسان نفت شركت هاي  ــتفاده از نرم افزارهاي تخصصي آناليز سنگ مخزن را براي دانش اس

نفتي مختلف داخلي و خارجي برگزار كرده اند. 

مطالعات علمي-آزمايشگاهي 
گروه پژوهش سنگ مخزن

خدمات
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چكيده پژوهش:
ــتم هاي منحرف كننده اسيد در عمليات اسيدكاري به منظور دستيابي به سيستم منحرف كننده بهينه و افزايش راندمان عمليات اسيد  ــي و طراحي سيس هدف اصلي اين پروژه بررس
ــيد به اليه ها گشته و بر افزايش يكنواخت  ــتم منحرف كننده بهينه باعث هدايت هدفمند اس ــد. اين سيس ــتند مي باش كاري در چاه هايي كه داراي اليه هايي با تراوايي ناهمگون هس

تراوايي اليه هاي مختلف كمك نمايد.

اهداف : 
بررسي سيستم هاي منحرف كننده اسيد در عمليات اسيدكاري 

دستيابي به سيستم منحرف كننده بهينه و افزايش راندمان عمليات اسيد كاري در چاه هايي با اليه هايي با تراوايي ناهمگون

تحليل فنى:
ــتم هاي منحرف كننده در عمليات اسيدزني تحت شرايط القايي ميدان با استفاده از دستگاه  ADP  با دو نگهدارنده مغزه به  ــازي سيس ــبيه س انجام مطالعات جامع و متمركز  جهت ش

صورت همزمان براي چاههاي منطقه

تحليل اقتصادى:
انجام اين پروژه منجر به باال بردن توان توليد مخازن هيدروكربوري ايران و ازدياد برداشت از مخازن هيدروكربوري خواهد شد كه در اين زمينه مى توان هزينه هاى مربوط به جايگذارى 

اسيد و تزريق آن در مخازن كربناته بدليل قابليت تزريق آن در اينتروال هاى جداگانه را تا 50 درصد كاهش داد.
 

بررسي و ارائه سيستم هاى منحرف كننده 
محلولهاى  اسيدكارى جهت كاهش افت توليد سياالت در مخازن عملياتي

خدمات
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مطالعات علمي-آزمايشگاهي گروه پژوهش سيال مخزن
مطالعه آزمايشگاهي خواص فيزيكي و ترموديناميكي سيال مخزن از اولويت  هاي اوليه مطالعه جامع و مديريت مخازن هيدروكربوري است. اين مطالعات، شامل تعيين خواص فيزيكي 
و ترموديناميكي، براساس تغييرات فشار و در دماي مخزن انجام مي شوند. متغييرهاى فيزيكي شامل جرم مولكولي، دانسيته و اجزاي تشكيل دهنده سيال و روابط فشار- حجم- دما، 
ــيال، فشار نقطه حباب و شبنم، نمودار فازي سيال مخزن و... هستند. داده هاي حاصل از اين مطالعات آزمايشگاهي، عالوه بر استفاده در  ــيال مخزن، تراكم پذيري س ضرايب حجمي س

نرم  افزار هاي شبيه  سازي، در طراحي سناريوهاي مختلف توليد و ازدياد برداشت، بررسي جريان سياالت در محيط متخلخل و تعيين خواص رئولوژي بسيار مهم اند.
پژوهشگاه صنعت نفت تنها مرجع آزمايش ها و مطالعات سيال مخزن در ايران است. پروژه  هاي جاري شامل مطالعه سياالت چاه  هاي ميادين منصورآباد، آغاجاري، مارون، بي  بي حكيمه 
ــتان، خشت و چشمه  خوش از شركت نفت مناطق مركزي؛ ميدان ياران و آزادگان از  ــعادت  آباد، سروس ــركت ملي مناطق نفت  خيز جنوب؛ ميادين نفتي پايدار غرب، س و منصوري از ش
ــركت نفت و گاز پارس و ميدان گازى فرزاد از شركت پتروپارس هستند. ميادين سروش و نوروز از شركت نفت فالت قاره؛  ــي و توسعه نفت؛ ميدان پارس جنوبي از ش ــركت مهندس ش
مخزن سردار جنگل از شركت نفت خزر و ميدان يادآوران از شركت چيني سينوپك نيز مطالعه شده اند. هم چنين در ساليان گذشته، ارايه سرويس به شركت هاي بين المللي فعال در 

ايران مانند سينوپك، شل، توتال، اني و ... مدنظر بوده است.
كارشناسان اين گروه دوره  هاي آموزشي  و كارگاه  هاي تخصصي متعدد درباره اندازه گيري و مطالعه خواص سيال مخزن و تشكيل رسوبات آلي(واكس و آسفالتين) و شبيه سازي خواص 

سيال با نرم  افزارهاي تخصصي را براي دانشجويان ومهندسان نفت شركت  هاي مختلف نفتي داخلي و خارجي برگزار كرده اند. 

مطالعات و شبيه سازى سناريوهاى مختلف تزريق گاز امتزاجى و غيرامتزاجى به مخازن نفتى  
 در طرح توسعه ميادين، ارايه طرح جامع ازدياد برداشت از مخازن ضروري است تا مشخصه هاي موثر براي برداشت حداكثري از مخزن و تعيين شرايط بهينه عمليات ازدياد برداشت 
مطالعه شوند. لذا در سال هاي اخير در طرح هاي توسعه ميادين يادآوران، آزادگان، چشمه خوش، خشت، سروستان و آب تيمور مطالعات ازدياد برداشت در قالب تزريق گاز به صورت 
امتزاجي و غيرامتزاجي انجام شده اند. اين مطالعات از ديدگاه سيال مخزن شامل تاثير سيال تزريقي بر خواص سيال مخزن و بررسي شرايط تشكيل فاز جامد در مخزن اند. هم چنين 
ــرايط فعلي مخزن، ضريب تورمي سيال مخزن، مقدار رسوبات متشكله و ارايه مشخصه هاي الزم  ــار امتزاج MMP و حداقل سيال تزريقي امتزاج پذير MMC در ش ــي حداقل فش بررس

براي مدل ديناميكي مخزن در پژوهشگاه صنعت نفت انجام مي  شود. اين مطالعات عالوه بر برآورده كردن نيازهاي صنعت نفت از خروج ارز از كشور نيز جلوگيري مي كنند. 

مطالعات و شبيه سازى تشكيل رسوب واكس و آسفالتين در چاه هاى توليدى و تاسيسات سطح االرضى
ــنگين هيدروكربوري را به وجود مي آورد. هم چنين در ميادين نفتي كه  ــوب مواد س ــكل رس ــوند، مش ــار منجر مى ش ــيرهايي كه به كاهش دما و فش انتقال نفت خام، به خصوص در مس
سازوكارهاي گرم كردن سيال براي كاهش گرانروي سيال نفتي به كار مي روند، احتمال دارد كه تشكيل رسوب آسفالتين تشديد يا تضعيف شود. در فرآيندهاي تزريق يا توليد، تغيير 
ــيال سبب توليد مواد آسفالتين در اطراف دهنه چاه، داخل لوله جداري يا خطوط انتقال مى شوند. مطالعه جامع تشكيل  ــار، دما و تركيب اجزاى س ــرايط ترموديناميكي، از جمله فش ش

رسوبات واكس و آسفالتين از ديدگاه كيفي و كمي از مهم ترين وظايف گروه پژوهش سيال است.

بررسي تاثير امواج فراصوت بر حذف رسوبات آلي
ــكاف هيدروليكي و اثرات زيان بار روش تزريق اسيد،  ــكاف و ...) مانند هزينه هاي زياد روش هاي ش ــيد كاري، ايجاد ش ــتي هاي روش هاي فعلي تحريك چاه(اس با توجه به نقصان و كاس
استفاده از فناوري هاي نوين با هزينه و اثرات مخرب  زيست محيطي كم  تر ضرورى به نظر مي رسد. امواج فراصوت، به عنوان روش نوين تحريك چاه و گاه ازدياد برداشت، در بسياري از 
ــرو در صنعت نفت استفاده مي شود. اين روش به عنوان يك روش موثر و دوست دار محيط زيست شناخته شده است. پژوهشگاه صنعت نفت نيز مطالعات آزمايشگاهي  ــورهاي پيش كش
ــت. بنابراين در اولين قدم، بررسي تميز كردن چاه هاي تزريق گاز را در طرح ذخيره سازي گاز  ــنتي تحريك چاه مدنظر قرار داده اس ــتفاده از اين روش به جاي روش هاي س را براي اس
طبيعي با شركت ملي گاز بررسي كرده است. در اين پروژه سعي مي شود متغييرهاي اصلي و اثربخشي اين روش بر پاك كردن رسوبات آلي و معدني از روي سنگ مخزن بررسي شوند.

 مطالعه جامع خواص فيزيكي
رفتار فازى و ترموديناميكى سياالت  مخازن نفتى و گازى

خدمات
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 برخى ديگر از توانمندى هاى پژوهشى سيال مخزن 
 

- بررسي عمل كرد افزودني همراه سيال تزريقي(پليمر، سورفكتانت، آلكالين، نانو و ...) بر خواص سيال تزريقي به مخزن
- مطالعه و بررسي تزريق گازهاي غيرهيدروكربوري

- مطالعه و شبيه سازى آزمايشگاهى تشكيل هيدرات گازى در خطوط انتقال گاز و واحدهاى مختلف عملياتى
- مطالعه و بررسى مشكالت امولسيون آب و نفت و ارايه راه حل عملياتي
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هدف
- طراحي دوغاب سيمان سنگين با خاصيت االستيك براي استفاده در اليه هاي پرفشار و نمكي. 

 
دستاوردها

- جلوگيري از تخريب پوشش سيماني و، در شرايط حادتر، مچالگي رشته جداري و نيز باال بردن دوام سيمان در ايجاد اتصال بين اليه ها
- تبديل بارهاي نقطه اي ناشي از خزش اليه ها به بارهاي غيريك نواخت در طول غالف سيماني و قبول تغيير شكل هاي برگشت پذير

- افزايش االستيسيته و مقاومت كششي و خمشي تركيبات دوغاب هاي سيماني در طيف هاي مختلف وزني
- افزايش انبساط حجمي سنگ سيمان براي جلوگيري از نشت آب نمك در كفشك لوله هاي جداري

فناوري
ــتفاده مي شود كه ضمن به سازي سيمان كاري چاه، موجب كيفيت باالي مقاومت  ــيمان  اس ــتيك در داخل پودر س در روش هاي جديد طراحي دوغاب از فناوري به كارگيري ذرات االس
تراكمي نيز مي شود. اين دوغاب ها، به دليل افزايش االستيسيته و مقاومت كششي و خمشي و هم چنين افزايش انبساط حجمي سيمان كاري در اليه هاي پرفشار(گچساران) و اليه هاي 

نمكي كه امكان خزش بسيار محتمل است، راندماني بسيار باال در جلوگيري از مچالگي لوله هاي جداري دارند.

تاثيرات اقتصادي
- نيل به خودكفايي ملي و قطع وابستگي و جلوگيري از خروج ارز؛

- امكان صدور افزايه؛
- صيانت از مخازن و كاهش آسيب سازندي و باال بردن عمر مفيد چاه؛

- كارآفريني در كشور، به ويژه در مراكز آموزشي و تحقيقاتي.

اثربخشي
براي اولين بار در طراحي اين نوع دوغاب از مواد افزودني منبسط    شونده ساخته شده از مواد بومي استفاده شد و اين مواد به صورت آزمايشي در چاه منتخب شركت ملي مناطق نفت خيز 
ــيار گزاف برعهده داشتند كه هيچ  ــتيك چاه هاي ايران را با قيمت هاي بس ــركت هاي معتبر خارجي طراحي دوغاب هاي االس جنوب با موفقيت به كار رفتند. قبل از ارايه اين فناوري، ش

كدام از عمليات آنها موفقيت آميز نبوده است. 

هدف
- استفاده از فناوري توزيع دانه بندي غيريك نواخت ذرات براي طراحي دوغاب سيمان فوق سبك و به كارگيري آن در سازندهاي سست و شكننده.

دستاوردها
- جلوگيري از تخريب پوشش سيماني و نيز باال بردن دوام سيمان در ايجاد اتصال بين اليه ها؛

- افزايش مقاومت تراكمي در مقايسه با ديگر دوغاب هاي سبك؛
- كاهش نفوذپذيري و خلل  و فرج سنگ سيمان.

طرح

طرح

طراحى نوين دوغاب هاى سيماني
سنگين وزن با خاصيت االستيك براى ميدان مارون

طراحي نوين دوغاب هاى سيمان
فوق سبك با استفاده از نانوفناورى
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فناوري
ــتم توليد بتن براي ساخت دوغاب ها در نظر گرفته شده كه ضمن به سازي سيمان كاري چاه، به كيفيت  ــابه سيس ــتمي مش در روش هاي جديد طراحي دوغاب با فناوري نانوذرات، سيس
باالي مقاومت تراكمي نيز مي انجامد. در يك دوغاب واقعي، فضاي خالي بين ذرات جامد با آب يا هوا پر مي شود. در سيستم توزيع ذرات دوغاب، محدوده اي از اندازه هاي ذرات به دقت 
ــود. با افزايش ذرات جامد با اندازه هاي متفاوت در دوغاب، تخلخل و نفوذپذيري كاهش و مقاومت تراكمي افزايش مي يابد. هم چنين احتمال كنترل و مهار مهاجرت گاز  انتخاب مي ش
ــك مقدار ذرات جامد در واحد حجم دوغاب  ــيار افزايش خواهد يافت. با تنظيم توزيع اندازه ذرات جامد در مخلوط خش ــيمان، بس در اين روش، به دليل كاهش تخلخل و نفوذپذيري س

افزايش مي يابد كه اين امر به افزايش مقاومت تراكمي و كاهش تخلخل و تراوايي منجر مي شود.

تاثيرات اقتصادي
- نيل به خودكفايي ملي و قطع وابستگي و جلوگيري از خروج ارز

- امكان صدور افزايه
- صيانت از مخازن و كاهش آسيب سازندي و باال بردن عمر مفيد چاه

اثربخشي
ــركت ملي مناطق  ــركت هاي معتبر نفتي ايران، از جمله ش ــد. در پي اين توفيق، ش براي اولين بار آزمايش ميداني اين فناوري در چاه هاي مناطق نفتي و گازي ايران با موفقيت انجام ش
ــتاوردهاي اين فناوري شدند. الزم به  ــتار به كارگيري دس ــركت پيمانكار داخلي و خارجي خواس ــركت نفت مركزي ايران، و هم چنين چند ش ــركت ملي حفاري و ش نفت خيز جنوب، ش
توضيح است كه قبل از ارايه اين فناوري، شركت هاي معتبر خارجي، طراحي دوغاب هاي فوق سبك چاه هاي ايران را با قيمت هاي بسيار گزاف برعهده داشتند كه هيچ كدام از عمليات 

آنها موفق نبوده است. 

 طرح ملى خودكفايى افزايه هاى شيميايى پرمصرف
و راهبردى در صنعت حفارى، تكميل و انگيزش چاه(طرح كيميا)

طرح

هدف
ساخت و توليد افزايه هاى صنعت حفارى، تكميل وانگيزش چاه براي دست يابى به خودكفايى و توليد دانش فنى، بررسى سازگارى مواد افزودنى با يك ديگر براي باال بردن قدرت عملكرد آنها در شرايط 

چاه هاى ايران و افزايش ساخت آنها در مقياس نيمه صنعتى با استفاده از توانايى هاى موجود در كشور با جلب همكارى توليدكنندگان و توسعه دهندگان.

دستاوردها
- دست يابى به دانش فنى توليد افزايه هاى نوين صنعت حفارى(در مقياس آزمايشگاهي و پايلوت)

- نيل به خودكفايى ملى و قطع وابستگى به كشورهاى بيگانه و جلوگيري از خروج ارز و برنامه ريزي براي توسعه صادرات
- افزايش عملكرد افزايه هاي الزم براي طراحي بهينه و مهندسي سياالت حفاري، سيمان و اسيدكاري در شرايط چاه هاي ايران 

اثربخشي
- ساخت افزايه هاى الزم براساس استانداردهاى جهاني و با استفاده حداكثري از مواد اوليه داخلى 

- سازگارى مواد افزودنى تهيه شده با يك ديگر 
- سازگارى بسته هاى تهيه شده در بخش هاى سياالت حفارى، سيمان حفارى، انگيزش چاه و سيال تكميل چاه و حائل با شرايط محيطى ميادين ايران 

- دست يابى به دانش فنى توليد افزايه هاى نوين صنعت حفارى 
- نيل به خودكفايى ملى و قطع وابستگى به كشورهاى بيگانه 

- كارآفريني در  كشور به ويژه در مراكز آموزشى، تحقيقاتى و موسسات دانش بنيان 
- تسريع در عمليات حفارى و افزايش كيفيت آن 

- صيانت از مخازن و كاهش آسيب سازند 
- امكان صدور افزايه هاى ساخته شده به كشورهاى متقاضي 

- جبران ضعف عمل كرد افزايه هاي وارداتي و مشكالت تامين مواد افزودني باكيفيت
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كاربرد و حل معضل
تحريم هاي موجود و فضاي حاكم بر كشور باعث بروز تنگناهاي جدي در تامين و استفاده از افزايه هاي با كيفيت باال و آسيب هاي جبران ناپذير به منابع هيدروكربوري شده اند. با اجراي اين طرح اهداف 

زير حاصل خواهند شد:
- ساخت افزايه هاي الزم براساس استانداردهاي جهاني و با استفاده حداكثري از مواد اوليه داخلي 

- سازگاري مواد افزودني تهيه شده با يك ديگر 
- سازگاري بسته هاي تهيه شده در بخش هاي سياالت حفاري، سيمان حفاري، انگيزش چاه و سيال تكميل چاه و حائل با شرايط محيطي ميادين ايران 

- دست يابي به دانش فني توليد افزايه هاي نوين صنعت حفاري 
- نيل به خودكفايي ملي و قطع وابستگي به كشورهاي بيگانه 

- كارآفريني در كشور به ويژه در مراكز آموزشي، تحقيقاتي و موسسات دانش بنيان 
- تسريع در عمليات حفاري و افزايش كيفيت آن 

- صيانت از مخازن و كاهش آسيب سازند 
- امكان صدور افزايه هاي ساخته شده به كشورهاي متقاضي 

- جبران ضعف عمل كرد افزايه هاي وارداتي موجود و مشكالت تامين مواد افزودني باكيفيت

فناوري
- رصد ساختارهاي مولكولي جديد با قابليت توليد كاربردي 

- به كارگيري مواد اوليه حتي االمكان سازگار با محيط زيست و استفاده از روش هاي سنتز با راندمان باال
- مشاهده حالت فيزيكي، ارزيابي كارآيي محصول و اصالح روش هاي نيمه صنعتي
- استفاده از روش هاي نوين در عمليات ميداني و به كارگيري تكنيك هاي متداول

- طراحي فرآيندهاي مهندسي براي توليد انبوه و اعمال مديريت دانش
- امكان سنجي توليد صنعتي محصول، مطالعه بازار و بهبود مستمر محصول 

بومي سازي
- افزايه هاي مربوط به حفاري و انگيزش چاه در حوزه باالدستي متجاوز از 80 قلم دارند كه دانش فني اغلب آنها در انحصار شركت هاي خارجي است.

- تمركز «طرح كيميا» بر توليد دانش فني و بومي سازي 50 قلم از اين افزايه ها در قالب 3 فاز است و ارزش كلي اين طرح متجاوز از 500 ميليارد ريال برآورد شده است. 
- در فاز اول اين طرح، به ارزش 220 ميليارد ريال، 14 قلم از افزايه هاي پرمصرف با مواد اوليه بومي در مقياس هاي آزمايشگاهي نيمه صنعتي توليد مي شوند.

تجاري سازي
هدف طرح جمع آورى همه اطالعات به دست آمده و تدوين آنها به صورت دستورالعمل جامع ايمنى و كاربردى هر بسته از افزودنى هاست. ضمناً با جمع آورى و تحليل و تكميل اطالعات فنى- مهندسى 
ــاخت و پشتيبانى از آن در صنايع بومى تدوين خواهند شد. همه اطالعات،  ــاخت محصوالت براي واگذارى س ــود و مجموعه هاى دانش فنى س و نيز اقتصادى، فرآيند توليد افزايه هاى بومى طراحي مي ش
نتايج و دياگرام ها شامل نتايج مراحل ساخت و ارزيابى، اطالعات فنى و مهندسى، طراحى فرآيند ساخت، نتايج آزمون ميدانى، مقايسه عملكرد با نمونه هاى خارجى و تدوين دانش فنى به كمك تحليل 
ــتورالعمل هاى كاربرد مواد و اطالعات تكنيكى(برگه مشخصات فنى و شيميايى) هر  ــاخت مواد، دس ــى بازار محصوالت، مطالعات ايمنى فرآيند س اين اطالعات، به همراه ديگر مقوالت مانند تحليل و بررس
محصول براي واگذارى گردآورى خواهند شد. در اين هدف، دانش فنى براى هر بسته از مواد شيميايى مشخص در هر يك از زمينه هاى كاربردى حفارى به صورت شفاف براى متقاضى تعريف مي شود 

و متضمن پشتيبانى علمى- فنى پژوهشگاه از مصرف محصول در ميادين عملياتى خواهد بود.
 پس از نتيجه گيري از آزمايش هاي ميداني، دانش فني افزايه هاي تاييدشده براي تجاري سازي و توليد انبوه در اختيار شركت هاي داخلي قرار خواهد گرفت. 

توجيه اقتصادي و جلوگيري از خروج ارز
با بررسي مقدار مصرف افزايه هاي صنعت حفارى و نحوه افزايش قيمت آنها در سال هاي آتي(به دليل افزايش مصرف و قيمت واحد)، فرصت سرمايه گذاري در زمينه ساخت افزايه ها بررسي مي شود و با 
سرمايه گذارى در ساخت صنعتى افزايه هاى كابردى و حساس صنعت حفارى، كشور از وابستگى به شركت هاى سازنده رها مي شود و در كنار كارآفرينى، تامين نياز استراتژيك داخل و شكستن انحصار 
ــطح هاى باالتر براى كشور فراهم مي شود. 17 درصد افزايه هاي مصرفي در بخش حفاري، وارداتي است و ساالنه  ــت به فعاليتى اقتصادى مي زند و به تبع قدرت صادرات نيز در س ــركت هاى غربى، دس ش

متجاوز از 8 هزار ميليارد تومان هزينه خواهد داشت كه اين امر اجراي اين طرح را بيش از پيش ضروري مي كند.
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در واحدهاي پايلوتي پژوهشگاه، بهينه سازي، رفع مشكالت، ارزيابي كاتاليستهاي جديد، آزمونهاي الزم براي تخمين سينتيك واكنش ها و تهيه اطالعات الزم براي تهيه بسته طراحي 
ــگاه صنعت نفت عمليات دقيقي را با پايش و كنترل كليه عناصر فرآيندي در زماني بهينه و با هزينه اي مقرون به  ــت.  پژوهش پايه براي بخش راكتور در مقياس صنعتي، قابل انجام اس
صرفه به متقاضيان خود ارائه مي نمايد. از ويژگيهاي شاخص اين پايلوت ها مي توان به اتوماسيون توسط سيستم PLC، آناليزورهاي بر خط، پايش اطالعات و ثبت آنها در رايانه بصورت 

لحظه اي و تهيه مستندات براي اطمينان از موازنه جرم در حالت پايا، اشاره نمود.      

واحدهاي پايلوتي پژوهشگاه صنعت نفت در مركز تحقيقات كاتاليست

فرآيندهاي مهم كاتاليستي كه انجام آنها در مقياس پايلوتي قابل انجام هستند عبارتند از:
1- فرآيند گوگرد زدايي از نفتا و كروسين

2- فرآيند شيفت در دماي باال
3- فرآيند شيفت در دماي پايين

4- فرآيند تبديل با بخار آب
5- فرآيند هيدروكراكينگ گازوييل خال

6- فرآيند تبديل كاتاليستي و ايزومريزاسيون نفتا
7- فرآيند گوگرد زدايي توسط كاتاليست اكسيد روي

 
 

واحدهاى پايلوتي 
كاتاليست

خدمات
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واحد پايلوتي شيفت دماي باال واحد پايلوتي گوگرد زدايي از كروسين و نفتا

واحدهاي پايلوتي شيفت دماي پايين واحدهاي پايلوتي تبديل با بخار آب

واحد پايلوتي تبديل كاتاليستي و ايزومريزاسيون نفتا  واحد پايلوتي هيدروكراكينگ گازوييل خال

ــت  ــط كاتاليس ــي گوگرد زدايي توس ــد پايلوت واح
اكسيد روي
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فرآيند تبديالت هيدروژني همان فرآيند هيدروكراكينگ كاتاليستي در فاز امولسيون است كه تكنولوژي آن در اختيار پژوهشگاه صنعت نفت مي باشد. در فرآيند خوراك نفت سنگين 
با درجه API كمتر از 17 به همراه امولسيون كاتاليست در شرايط عملياتي مناسب به محصول سبكتر تبديل خواهد شد.

ــم تزريق جريان هاى ورودى آن و جداسازى و جمع آورى محصوالت است. حداكثر دما و فشار عملياتى اين  ــت راكتورى تبديالت هيدروژني شامل يك راكتور بچ، سيتس ــتگاه تس دس
دستگاه به ترتيبC °450 و barg 150 است.

ــد كه از نظر اقتصادي و محيط  ــردي كه منجر به توليد گوگرد مي گردد، فرايند كالوس مي باش ــولفيد هيدروژن و ديگر تركيبات گوگ ــتفاده در حذف س ــي از فرايندهاي مورد اس يك
زيستي از اهميت بسزايي برخوردار است. با توجه به آنكه كاتاليست، خصوصا كاتاليست هاي پايه تيتانيا و آلومينا، ماده اصلي مصرفي در راكتورهاي اين فرآيند مي باشد، براي ارزيابي و 
انتخاب صحيح، ساخت و ارزيابي كاتاليست هاي آلومينا و تيتانياي فرآيند بايد در شرايطي نزديك به شرايط عملياتي و با استفاده از روش هاي استاندارد مورد ارزيابي قرار گيرند. لذا به 
منظور پيشبرد اين مهم، اولين پايلوت ارزيابي كاتاليستهاي آلومينا و تيتانياي فرآيند كالوس در پژوهشكده كاتاليست در پژوهشگاه صنعت نفت، طراحي، ساخت و راه اندازي گرديد. 
ــي نمود. از  ــتفاده فرآيند كالوس در صنايع نفت و گاز را مورد ارزيابي قرار داده و فعاليت آنها را با دقت باال بررس ــتهاي آلومينا و تيتانياي مورد اس در اين پايلوت مي توان كليه كاتاليس
ــت، مجهز بودن به سيستم آناليز گاز به  ــي كاتاليس ــي س ــاخت خوراك گازي با درصدهاي متفاوت از H2O، H2S، CS2 و SO2، بارگذاري مقدار 5 تا 30 س ويژگي هاي اين پايلوت، س
صورت بر خط (online) براي خوراك و محصول، سيستم كنترل پروفايل دماي داخلي و خارجي بستر كاتاليستي، سيستم جدا ساز آب و گوگرد بطور جداگانه با كنترل دما، جداسازي 
ــركت Axens در اين پايلوت انجام شده نشان مي دهد كه ميزان تبديل  ــت تيتانياي ش ــت. آزمون هاي اوليه اي كه براي ارزيابي كاتاليس ــك اس كامل آب از محصول براي آناليز گاز خش

بدست آمده با مقدار گزارش شده توسط اين شركت، كامال مطابقت دارد.

ــگاه صنعت نفت انجام مي شود. سابقه اين فعاليت ها و  ــتاندارد نفت خام و فرآوردها پژوهش ــت متقاضي، انواع ارزيابي نفت خام در گروه ارزيابي هاي تخصصي و اس با توجه به در خواس
ــياري از نفت هاي خام ايران و جهان مورد بررسي و مطالعه دقيق قرارگرفته اند.  ــال بالغ مي گردد. در طول بيش از 5 دهه فعاليت، بس ــي در اين زمينه به حدود 50 س مطالعات پژوهش

اغلب اين گزارش ها مورد استفاده كارشناسان شركت هاي بازاريابي، بيمه، بازرسي  بين المللي و طراحان شركتهاي پااليشي و ساير محقيقين بوده است.
 

انواع ارزيابي هاي نفت خام 
ارزيابي نوع A: اين نوع ارزيابي جهت مشخص كردن خواص عمومي يك نفت خام انجام مي شود. 

ارزيابي نوع B: در اين روش عالوه بر ارزيابي نوع A تقطيرTBP نفت خام بر اساس ASTM D2892 و ASTM D5236 انجام مي شود. 
ارزيابي نوع C: در اين نوع ارزيابي عالوه بر ارزيابي هاي نوع A، Bو رسم منحني تقطير، محصوالتي نظير بنزين، نفت سفيد، گازوييل، انواع روغن هاي سبك، نيمه سنگين، سنگين 

و باقي مانده سنگين در آزمايشگاه توليد و روي آنها آزمايش هاي مختلف استاندارد انجام مي شود. 
ارزيابي نوع D: در اين روش عالوه برانجام فعاليت هاي مندرج در ارزيابي نوع C  بر روي نفت خام تقطير 2 درصد حجمي انجام شده و سپس روي محصوالت آزمايش هاي كليدي 

اندازه گيري و گزارش مي شود. اين نوع ارزيابي كاربرد زيادي در طراحي  پااليشگاه ويا فرايند هاي جديد دارد.

دستگاه تست راكتورى 
تبديالت هيدروژني

خدمات

خدمات

خدمات
                  طراحي، ساخت و راه اندازى 

اولين سيستم راكتورى ارزيابى كاتاليستهاى فرآيند كالوس

ارزيابي
نفت خام 
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خدمات
فناورى هاى

نانو
Nanostructured metal Oxides

ــيعي از خواص، نظير خواص فلزي تا خواص عايق و نيمه هادي را پوشش مي دهند. اكسيدهاي نانو  ــتند كه طيف وس ــيدهاي فلزي، نماينده طبقه اي جذاب و پركاربرد از مواد هس اكس
ــته به سايز خود را نشان مي دهند. در چند سال گذشته، پيشرفت هايي در حوزه خصوصيات فيزيكي و شيميايي اكسيدهاي  ــاختار با اندازه هاي nm 100 – 10 نانومتر خواص وابس س
فلزي نانو ساختار صورت گرفته است. اكسيدهاي فلزي نانوساختار جذابيتشان را در ساخت ابزارهاي ذخيره و برداشت انرژي نظير: باتري هاي يون ليتيوم، سلول هاي سوختي، سلول هاي 
خورشيدي، ترانزيستورها، ابزارهاي نشر نور، توليد هيدروژن از طريق پيروليز آب و ذخيره آن، خالص سازي هوا بوسيله تجزيه و جذب سطحي آالينده هاي آلي/ معدني و گازهاي سمي، 

كنترل زيست محيطي بوسيله كاربردشان در ساخت سنسورهاي گاز، رطوبت و دما و فتودتكتور نشان داده اند.

CNT (SWCNT/MWCNT/DWCNT)
ــاخته شده و قطر آن در ابعاد نانو است. نانولوله هاى كربنى ساختارهاى متنوعي دارند، كه در طول، ضخامت ، و در نوع  ــت كه از كربن س ــكل اس  يك نانولوله كربني، ماده اي لوله اي ش
ــده اند، ويژگى هاى الكتريكى آنها به بسته به اين تغييرات، موجب مي شود به عنوان  ــكيل ش ــابه تش ــتند. اگر چه همه  آنها از صفحه گرافيت مش مارپيچگى و تعداد اليه ها متفاوت هس

فلز و يا به عنوان نيمه هادى ايفاي نقش كنند.
ــرفت هاى اخير نانولوله هاي  ــت . طول آنها معموال چند ميكرون ، اما با پيش به عنوان يك گروه، به طور معمول محدوده قطرنانولوله هاى كربنى از كمتر از 1 نانومتر تا 50 نانومتر اس

بسيار طوالنى در محدوده سانتى متر ساخته شده است. 
نانولوله هاى كربنى را مى توان بر اساس ساختارشان طبقه بندى كرد:

 •( SWNT ) نانولوله تك ديواره
 •( MWNT ) نانولوله چند ديواره
 •( DWNT ) نانولوله دو ديواره

به طور كلى ، نانولوله هاى كربنى تركيبى منحصر به فرد از سختى ، استحكام ، و سفتي در مقايسه با ساير مواد الياف ،كه معموال فاقد يك يا بيشتر از اين خواص هستند، نشان مى دهد. 
هدايت حرارتى و الكتريكى اين مواد  نيز بسيار باال و قابل مقايسه با ديگر مواد رسانا است.

ــگرهاي مسطح ، ذخيره سازى گاز ، رنگ هاي  ــانا ، مواد كامپوزيت ، نمايش ــتيك رس ــترده اى از كاربردهاي موجود و جديد نظير: پالس فناورى نانولوله هاي كربني مى تواند براى طيف گس
ــكوپ اتمى نيروى (AFM ) ، باترى با طول عمر بهبود يافته ، بيوسنسور براى  ــش هاي جذب رادار ، منسوجات فنى ، ابر خازن ها ، تيپ ميكروس ــوب، ميكرو و نانو الكترونيك، پوش ضد رس

گازهاى مضر ، الياف بسيار قوى استفاده شود.
ــتفاده مي كند. اين فرايند صنعتى اثبات شده، است كه به دليل قابليت اطمينان و قابليت  ــوب شيميايي بخار '' براى توليد نانولوله هاي كربني اس ــگاه صنعت نفت از روش '' رس پژوهش
ــت. اين فرآيند شامل رشد نانولوله  ها در زيراليه ها است و بنابراين امكان توليد يكنواخت ، در مقياس بزرگ از نانولوله هاى كربنى با باالترين  ــده اس ــناخته ش افزايش مقياس به خوبى ش

كيفيت را فراهم مي كند.

Graphene (G) 
ــال هاي اخير پس از گزارش  ــت كه مي توان آن را به عنوان يك ورقه به ضخامت يك اتم از گرافيت در نظر گرفت. در س ــكل از پيوندهاي كربن-كربن اس ــاختاري ورقه اي ش گرافن س
Novoselov و همكارانش در خصوص خواص منحصر به فرد رسانايي الكتريكي گرافن، اين ساختار به شدت مورد توجه قرار گرفت و براي ساخت ابزارهاي الكترونيكي با كاربردهاي 

مختلف استفاده مي شود.
ــوب شيميايي بخار يا CVD است. روش احياي گرافن اكسايد يا روش هامر نيز يكي از ديگر روش هاي كاربردي براي تهيه گرافن  ــاخت ورقه هاي گرافن، روش رس معمول ترين روش س

است. ورقه هاي گرافني قابليت هيبريد شدن با ساختارهاي كربني نظير نانو لوله هاي كربني و فولرن را دارند.
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پژوهشكده گاز، گروه تصفيه
ــيرين سازى گاز با حالل پارسى سول و طراحي يك واحد شيرين سازي گاز ترش بر مبناي استفاده از حالل پارسي سول  ــول، جايگزين حالل هاى فعلى واحدهاى ش ــى س فناورى پارس
ــيرين توليدي، ابتدا حالل پارسي سول مناسب را انتخاب نمود و سپس  ــاخت بوجود آمده مي توان بر اساس شرايط گاز خوراك و استاندارد مورد نظر از گاز ش ــاس زير س ــت. بر اس اس
ــازي را انجام داد. همچنين ارزيابى كّمى و كيفى حالل هاى مورد استفاده در واحدهاى شيرين سازى و بازيابى حالل هاى  ــيرين س ــده، طراحي پايه فرآيند ش بر مبناي حالل انتخاب ش
ــيرين سازى، هزينه هاى عملياتى واحدهاى شيرين سازى را كاهش داده تا منجر به  ــت كه مى تواند عالوه بر افزايش ظرفيت واحدهاى ش ــتعمل از ديگر كاربردهاى اين فناورى اس مس

كسب درآمد بيشتر گردد و كشور را از فناوريهاى مشابه خارجى بى نياز مى كند.

محصوالت

محصوالت

پارسى سول
اولين فناورى بومى شيرين سازى گاز

توليدات ويژه
فناورى هاى شيميايى، پليمرى و پتروشيمى

نانو ذره آهن (بدون پوشش)
اندازه ذرات: 18-8 نانومتر
59-g79/m2  :سطح مؤثر

درصد آهن: ٪85
رنگ: سياه

مورفولوژي: كروي
كاربرد:

عكاسي، كاتاليست ها، تركيبات مغناطيسي، حذف آلودگي ها

نانو ذره آهن (پوشش دار)
اندازه ذرات: 18-8 نانومتر
59-g79/m2  :سطح مؤثر

درصد آهن: ٪65
رنگ: سياه

مورفولوژي: كروي
كاربرد:

عكاسي، كاتاليست ها، حذف آلودگي ها

نانو ذره اكسيد آهن (فرم آلفا)
اندازه ذرات: 25-5 نانومتر

230-g280/m2  :سطح مؤثر
درصد خلوص: ٪95

رنگ: قرمز- قهوه اي
مورفولوژي: كروي

كاربرد:
ضد خوردگي، كاتاليست ها، سنسورهاي گازي، رنگدانه ها، نيمه هادي ها

نانو ذره اكسيد آهن (فرم گاما)
اندازه ذرات: 25-15 نانومتر

g50/m2  :سطح مؤثر
درصد خلوص: ٪95

رنگ: قرمز- قهوه اي
كاربرد:

ضد خوردگي، كاتاليست ها، سنسورهاي گازي، رنگدانه ها، نيمه هادي ها

نانو ذره سيليكا
اندازه ذرات: 10-6 نانومتر

250-g320/m2  :سطح مؤثر
رنگ: سفيد

مورفولوژي: كروي
كاربرد:

استفاده در بيوسنسورها، كاتاليزورها، نانوكمپوزيت هاي پليمري

پاك كننده البسه آلوده به گل
(CP2) روغني

ــواع آلودگي هاي آلي، روغني و  ــه آلوده به ان ــاك كننده  CP2 به عنوان پاك كننده البس پ
نفتي بسيار پركاربرد است. از جمله كاربردهاى آن در شستشوى البسه آلوده به گل روغني 
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ــد. اين روغن داراي قدرت تاثير پاك كنندگى  ــبك و سنگين در عمليات حفاري مى باش س
ــاختارهاي فعال سطحي شده و همگن در حالل  ــت. اين پاك كننده، مخلوطى از س باالس
آلي است كه در نتيجه برآيند تاثيرات عوامل موجود، آلودگيها را به سرعت ازبين مي برد.

مايعات يوني
قطبيت باال و عدم تشكيل كمپلكس

فشار بخار پايين
مايع بودن در طيف وسيعي از دما

دانسيته باال
قابل امتزاج بودن با بسياري از حالل هاي متدوال آلي 

هدايت الكتريكي باال 
خواص فيزيكي و شيميايي قابل طراحي

پايداري حرارتي باال
غير قابل اشتعال بودن

كاربرد
حالل سبز در واكنش هاي نيازمند به محيطي قطبي

جاذب گازهاي اسيدي 
كاتاليست در فرآيندهاي پتروشيميايي نظير هيدروژناسيون اولفين ها

ــولفور از  ــازي آروماتيك ها و تركيبات اورگانوس ــراي فرآيندهاي جداس ــب ب محيط مناس
هيدررو كربن ها

توليد

 SCN-,) ــوم) با آنيونهاي مختلف ــات يوني پايه ايميدازوليومي (دي الكيل ايميدازولي مايع
 (… -NTf2-. NO3-, X

ــي  (OH, NH2, SO3H…) با خواص متنوع و خلوص  ــن حاوي گروههاي عامل و همچني
باال قابل ساخت مي باشند.

بازدارنده خوردگي فيلم دهنده
ــوده و از خوردگي حاد نقاط ميعان بخار  ــول بازدانده خوردگي از نوع فيلم دهنده ب محص
ــام جلوگيري مي نمايد.  ــگاه هاي نفت خ ــري برج هاي تقطير پااليش آب در منطقه باالس
ــيون كنندگي اين محصول در  ارزيابي ها ي ميزان خوردگي ، درصد حفاظت و ميزان امولس
ــط روشهاي استاندارد NACE مربوطه  صورت گرفته است. نتايج مراحل  محيط نفتي توس
ساخت و ارزيابي اين محصول مورد تائيد مركز تحقيقات پااليشگاه تبريز قرار گرفته است.

نانواكسيد روي
اندازه ذرات: 40-30 نانومتر
35-g45/m2  :سطح مؤثر

حالت: پودر سفيد
مورفولوژي : كروي
دانسيته بالك : 6/5

كاربرد:
جذب گاز  H2S از محيط گل حفاري و جريانات گازي

محصوالت
حذف و كاهش سولفيد هيدروژن
از نفت خام با استفاده از اسكونجر

ــتم هاي  ــگاه هاي داخلي و صادرات، بايد به كمتر از ppm 10 كاهش يابد. در جاهايي كه سيس ــولفيد هيدروژن نفت خام جهت مصرف پااليش ــت محيطي، س با توجه به  مقررات زيس
فرآورش نفت خام  امكان كاهش سولفيد هيدروژن را به مقدار مجاز نداشته باشد ميتوان از اسكونجرها استفاده نمود.

 ppm 900 پژوهشگاه صنعت نفت اخيرا توانسته است اسكونجر هاي قدرتمندي را فرموله و به صنعت ارائه نمايد. اين اسكونجرها مي توانند در شرايط عملياتي  سولفيد هيدروژن را از
به كمتر از ppm 10 كاهش دهد.   
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كاربردها:
صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

صنايع مخابراتي
صنايع دارويي

صنايع مواد ساختماني
صنايع متالوژي

محصوالت

محصوالت

سيليكا آئروژل
نانو ساختار

ValueProperty
g/cm3 0.016Density

m2/g 840Surface Area
15%Solids %
1.04Refractive Index

Up to 750 °CThermal Tolerance
W/m °C 0.038Thermal Conductivity @ 20 °C

kPa 16Tensile Strength
N/m2 106-107Young Modulus

ــود، صرفه جويي قابل توجهي را در  ــبك تر و كوچكتر مي ش ــاخت مبدل هاي حرارتي س ــياالت از آنجا كه منجر به س - صرفه جويي در انرژي و هزينه: به كارگيري موفقيت آميز نانوس
انرژي و هزينه به دست مي دهند.

ــوم قابليتهاي انتقال حرارت و پايداري سوسپانسيون ها را به طور قابل  ــيار باالتر پودرهاي نانو در مقايسه با پودرهاي مرس ــطوح بس ــاحت س - انتقال حرارت و پايداري بهبود يافته: مس
توجهي ارتقاء مي دهد. 

ــايز ذرات آنها  ــياالت مي توانند با توجه به س ــكالت گرفتگي در تجهيزات انتقال حرارت عملي، كاربرد ندارند. در مقابل نانوس - حداقل گرفتگي: ذرات با اندازه ميكرومتر به خاطر مش
كاربرد موثري داشته باشند.

- كاهش توان پمپ: براي ارتقاء انتقال حرارت به اندازه دو برابر با يك سيال معمول، توان پمپ را بايد 10 برابر افزايش داد. ولي اگر از سيالي با هدايت حرارتي حدود سه برابر استفاده 
شود انتقال حرارت دو برابر خواهد شد.

- كاهش خوردگي:  نانوسياالت نسبت به سياالت پايه خود ضريب اصطكاك و خوردگي كمتري را باعث مي شوند.

نانو سياالت
انتقال حرارت
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متقاضي 
واحدهاي عملياتي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

هدف 
در بسيارى از موارد، الزم است تا براى ادامه كار يك قطعه صنعتى تصميم گيرى شود. به اين منظور با توجه به شرايط كاركرد قطعه مى توان بررسى هاى الزم را انجام داد و اظهار نظر 
ــت. انجام اين امر كه در حقيقت مناسب بودن براى سرويس دهى (FFS) مى باشد، جزو فعاليت هاى روزمره اين پژوهشكده  ــا اس ــيار راه گش ــتاندارد API 579 در اين زمينه بس كرد. اس
است. به عنوان مثال تيوب هاي كوره هاي صنعتى معموال تحت شرايط عملياتي دما و فشار باال قرار دارند. بر اثر شرايط سرويس دهي اين كوره ها، وقوع پديده هاي مختلف متالورژيكي 
ــف خوردگي از جمله خوردگي عمومي نيز  ــى آورد و احتمال بروز پديده خزش باال خواهد رفت. بروز پديده هاي مختل ــات تضعيف خواص متالورژيكي را فراهم م ــا موجب ــر روي تيوبه ب
ــده خود تخريب مى شوند. گروه خوردگى فلزات در هر يك از دوره هاى اورهال صنعت به بررسى نمونه اى  ــيار زودتر از عمر پيش بينى ش ــديد كرده و اين تيوبها بس اين موضوع را تش
ــاندن كاركرد قطعه در  ــخص مى كند. جهت بهره بردارى مجدد از تيوب كوره ها راهكارهايى از قبيل به حداقل رس از تيوب اين كوره ها مى پردازد و ميزان عمر باقى مانده آن ها را مش
ــوك هاى حرارتى  ــن يا خاموش كردن كوره ها به منظور كاهش ايجاد ش ــار در هنگام روش ــته، كنترل دما و فش دماهاى باالتر از دماى طراحى، ثبت دوره اى حداكثر دما و ضخامت پوس

توسط گروه خوردگى فلزات ارائه مى شود.

شرح 
ــت. قابليت جستجو با كليد واژه ، تعريف دسترسى هاى كاربران مختلف و گزارش  ــش هاى داخلى و خارجى در واحدهاى عملياتى اس اين نرم افزار جامع در زمينه مديريت اطالعات پوش

گيرى به صورت چاپ را دارد و شامل بخش هاى زير است:
مديريت اطالعات توليدكنندگان، محصوالت آن ها و تائيديه هاى اخذ شده در مورد كيفيت محصول، سوابق اجراى ميدانى در زمينه پوشش ها، آندها و ساينده ها. 1
مديريت اطالعات ، منابع تجهيز هاى مختلف كارخانه با توضيحات فنى الزم، شرايط فرايندى حاكم. 2
مديريت اجراى پوشش از مرحله آماده سازى و اعمال ، انجام بازرسى روزانه و امكان ثبت نتايج كار بر اساس تاريخ انجام مطابق با موارد قيد شده در استانداردهاى بين المللى. 3
مديريت انجام بازرسى هاى ساليانه برحسب نوع تجهيز، محل هاى بازرسى بر اساس استانداردهاى بين المللى. 4
انتخاب سيستم پوششى بر حسب شرايط محيط خورنده و دوام محصول. 5
بانك اطالعاتي با قابليت ذخيره سازى كليه استانداردهاى كاربردى و دستورالعمل هاى اجرائى و موارد ضرورى. 6

كاربردها 
در محيط هاى عملياتى از پوشش براى حفاظت سطح در مقابل خوردگى استفاده مى شود

دستاوردها 
در صورت بروز عوارض در پوشش، امكان بررسى عوامل دخيل در ايجاد عارضه، با اطالعات ثبت شده به سهولت قابل انجام است. مديران به سهولت مى توانند گزارش وضعيت پوشش 

تخمين عمر باقي مانده  
(Fitness for services) جهت مناسب بودن براى سرويس دهى

طرح

محصوالت
نرم افزار

Coating Data Management
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در بازه هاى زمانى بازرسى ها داشته باشند.

مزاياي اقتصادي 
ــازى و اعمال با انتخاب  ــر وضعيت خوردگى مى تواند به مديران براى تصميم گيرى بهتر كمك كند كه در نهايت منجر به كاهش هزينه هاى مختلف اماده س ــات از نظ ــت اطالع مديري

پوشش هاى بهتر مى شود.

واحد هاي صنعتي استفاده كننده 
كليه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و ساير صنايع

حقوق و مالكيت معنوي 
استانداردهاى بين المللى و متداول در مورد بخش هاى مختلف در پوشش ها

شرح 
داده هاي بدست آمده از روش هاي مختلف پايش خوردگي، حاوي اطالعات مهمي در مورد وضعيت خوردگي تجهيزات است. اين نرم افزار به منظور مديريت بهتر اين داده ها و انجام 

تحليل هاي مناسب بر روي آنها و ارائه گزارش هاي مختلف در مورد وضعيت خوردگي تجهيزات طراحي شده است.

كاربردها 
عمده كاربرد اين نرم افزار در صنايع فرآيندي است كه در آن از روش هاي مختلف پايش خوردگي مانند كوپن هاي خوردگي، پروبهاي خوردگي و ... استفاده مي شود.

مديريت خوردگي جهت كاهش خسارات مالي و جاني دستاوردها 
 

مزاياي اقتصادي 
اطالعات صحيح در مورد وضعيت خوردگي تجهيزات مي تواند در پيشگيري از حوادث ناشي از خوردگي و تصميم گيرى در انجام اقدامات پيشگيرانه خسارتهاي ناشي از آن موثر باشد. 

واحد هاي صنعتي استفاده كننده 
كليه واحدهاي عملياتي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

حقوق و مالكيت معنوي 
ثبت نرم افزار در شوراي عالي انفورماتيك و وزارت ارشاد بنام پژوهشگاه صنعت نفت

محصوالت
نرم افزار

مديريت داده هاى پايش خوردگي
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شرح 
ــور از اهميت بسزايي برخوردار هستند. نگهداري و بازرسي خطوط انتقال، نيازمند برنامه ريزي و اولويت  ــريان هاي حياتي صنعت نفت كش خطوط انتقال مواد هيدروكربني به عنوان ش
ــبه كرده و از نتايج آن مي توان براي اولويت  ــك استاندارد شده، ريسك قسمت هاي مختلف خط لوله را محاس ــتفاده از الگوريتم هاي آناليز ريس ــد. اين نرم افزار با اس بندي آنها مي باش

بندي براي تخصيص منابع استفاده كرد.

كاربردها 
مهمترين كاربرد اين نرم افزار انجام آناليز ريسك و اولويت بندي قسمت هاي مختلف خط لوله از نظر ريسك مي باشد.

دستاوردها
آناليز ريسك خط لوله و تعيين نقطه بحراني از لحاظ خوردگي و ريسك در خط لوله

مزاياي اقتصادي 
با تخصيص بهينه منابع به بخش هاي با ريسك باالي خطوط انتقال، مي توان ميزان ازكارافتادگي ها را تا حد زيادي كنترل كرد و از خسارات احتمالي پيشگيري نمود.

واحد هاي صنعتي استفاده كننده 
كليه واحدهاي عملياتي

حقوق و مالكيت معنوي 
ثبت شده در شوراي عالي انفورماتيك و وزارت ارشاد بنام پژوهشگاه صنعت نفت

پديده خوردگي در صنايع مختلف موجب بروز خسارتهاي فراوان مي شود. از طرفي كنترل خوردگي نيازمند صرف هزينه هاي مختلف مي باشد. اين نرم افزار به صاحبان صنايع كمك 
مي كند تا با مديريت هزينه هاي خوردگي، بتوانند به صورت مشخص براي برنامه هاي آتي سازمان در جهت كنترل خوردگي برنامه ريزي نمايند

كاربردها 
مديريت هزينه هاي خوردگي

انجام برآوردهاي اقتصادي براي راهكارهاي مختلف جهت كنترل خوردگي
مديريت خوردگي جهت كاهش هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم خوردگي  دستاوردها 

مزاياي اقتصادي 
با تعيين هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم خوردگي مي توان با برنامه ريزي آنها را كاهش داد

واحد هاي صنعتي استفاده كننده 
صنايع نفت و ساير صنايع

محصوالت
نرم افزار

آناليز ريسك خطوط انتقال

محصوالت
نرم افزار

مديريت هزينه هاى خوردگي
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حقوق و مالكيت معنوي 
ثبت نرم افزار در شوراي عالي انفورماتيك و وزارت ارشاد

ارزيابي بازدارنده هاي خوردگي محيط ترش مصرفي در چاه هاي نفت و گاز و خطوط لوله (آزمايش چرخ دوار)
بررسي كارايي بازدارنده در محلول خورنده (%90آب نمك ده درصد اشباع شده از H2S , CO2 ، + 10% نفت بي بو) و در دماهاي مختلف

شرح فعاليت
نتايج فعاليت تعيين درصد محافظت بازدارنده در غلظت هاي مختلف – تعيين غلظت موثر بازدارنده 

ارزيابي كارايي بازدارنده هاي خوردگي و رسوب گذاري در سيستم هاي برج خنك كننده به روش ديناميك  
ارزيابي سرعت خوردگي و سرعت رسوب گذاري در حضور بازدارنده هاي مصرفي در برج خنك كننده بر روي كوپن هاي كربن استيل و برنجي مسطح و گرد در مسير جريان آب خورنده 

و المنت هاي حرارتي قرارداده شده در سيستم در مدت زمان و غلظت هاي مختلف بازدارنده  

شرح فعاليت
ارزيابي ميزان كارايي بازدارنده خوردگي و رسوب بصورت ديناميك  

انتگراسيون حرارتى فرآيندها
 Retrofit و Grass root Design انتگراسيون حرارتي فرآيندها به بهينه سازي مصرف انرژي مي پردازد و ابزار بكارگرفته شده در آن، همان تكنولوژي پينچ است كه شامل دو شاخه
ــل از هرگونه طراحي، حداقل مصارف منابع انرژي هاي گرم و  ــن تكنولوژي به عنوان ابزاري مهم در اختيار طراح قرار مي گيرد و به او اين امكان را مي دهد تا قب ــد. اي ــي باش Design م
ــبكه مبدلهاي حرارتي، سيستم بخار، برجهاي جداسازي، تعيين بهترين سطوح يوتيليتي و توتال سايت  ــتر در زمينه هاي بهينه سازي ش ــرد واحدها را تعيين نمايد. اين تكنيك بيش س

بكار گرفته مي شود.

نتايج فعاليت 
حداقل كردن مصرف يوتيليتي هاي گرم و سرد مورد نياز فرآيندها و ماكزيمم نمودن ميزان صرفه جويي انرژي

پتانسيل سنجي و ثبت پروژه هاي مكانيسم توسعه پاك
شرح فعاليت 

 (CDM) شناسايي پتانسيل پروژه هاي مكانيسم توسعه پاك

متقاضي 
شركت پااليش گاز پارسيان

نتايج فعاليت 
بررسي و شناسايي پتانسيل پروژه هاي مكانيسم توسعه پاك، تعيين اولويت انجام آنها و نيز تبيين رهيافت ها در مشاركت و توسعه پروژه ها تحت مكانيسم توسعه پاك پروتكل كيوتو 

به كارگيري فناوري هاي جديد جهت كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي جذب سرمايه مورد نياز طرح ها و ارتقا فناوري ها از طريق شركت هاي خارجي در راستاي تعهدات آنها (در صورت 
مشاركت) به پروتكل كيوتو

مدلسازي و شبيه سازي تجهيزات انرژي بر

شرح فعاليت 
ــور، مبدلهاى حرارتى، كوره ها و  ــور، برج خنك كن، كندانس ــي عملكرد تجهيزات انرژي بر صنعتي نظير مولدهاي بخار،  توربين هاي گاز و بخار، انواع فن، انواع  پمپ، انواع كمپرس بررس

سيكل هاى بخار
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نتايج فعاليت 
 ASME PTC، ــبه اتالفات حرارتى، مكانيكى و الكتريكى، شبيه سازى سيكل بخار، تست عملكرد مطابق استانداردهاى معتبر مانند ــبه راندمان كارائى، باالنس جرم و انرژى، محاس محاس

ISO و غيره

نرم افزارEPAT (Energy Performance Assessment Tools) نرم افزارى مهندسى در حوزه مميزى انرژى است و قابليت بررسي عملكرد تجهيزات انرژي بر صنايعى نظير مولدهاي 
ــت. همچنين اين نرم افزار محاسبات خصوصيات ترموديناميكي هوا و گازهاي  ــور و ... را دارا اس ــور و خنك كن، كندانس بخار،  توربين هاي گاز و بخار، انواع فن، انواع  پمپ، انواع كمپرس
احتراقي را با دقت قابل قبول انجام مي دهد. در اين نرم افزار از معتبر ترين و جامع ترين استانداردهاي تست عملكرد استفاده شده است. هم چنين در برخي كاربردها به منظور ارزيابي 

عملكرد تجهيزات در حال كار، روش هاي استاندارد مذكور به كمك روابط ترموديناميكي بسط داده شده اند. 

كاربردها 
كاربرد اين نرم افزار در كليه محاسبات مهندسي مربوط به مميزي انرژي و همچنين برآورد عملكرد تجهيزات در حال كار مي باشد. اين تجهيزات شامل نظير مولدهاي بخار،  توربين هاي 
ــور و ... مى باشد. تست عملكرد، محاسبه راندمان كارائى، باالنس جرم و انرژى، محاسبه اتالفات حرارتى، مكانيكى  ــور و خنك كن، كندانس گاز و بخار، انواع فن، انواع  پمپ، انواع كمپرس

و الكتريكى، شبيه سازى سيكل بخار از ديگر كاربردهاى اين نرم افزار است. تعيين ميزان انحراف عملكرد از شرايط طراحى از ديگر وظايف اين نرم افزار مى باشد.

دستاوردها
اين نرم افزار تاكنون در بخش هاى مختلف صنعتى شامل شركتهاى تابع وزارت نفت و وزارت نيرو بصورت مستقل و يا در قالب پروژه هاى مميزى انرژى و يا تست كارائى بكار گرفته 

شده است. بخشى از پروژه هاى انجام شده توسط نرم افزار EPAT عبارتند از:
ــيمي اصفهان- پتروشيمي خراسان- پتروشيمي  ــگاه نفت تهران- پااليشگاه نفت شيراز- پااليشگاه آبادان-شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب- پتروش ــلويه- پااليش ــگاه گاز عس پااليش

شيراز- پتروشيمي رازي- پتروشيمي فجر-نيروگاه اصفهان-نيروگاه شهيد رجايى قزوين

مزاياي اقتصادي 
ــتفاده از  ــور، اس ــازى و مديريت مصرف انرژى در بخش هاى صنعتى و با توجه به نقش و جايگاه انرژى در حوزه صنعت كش نظر به قابليتهاى نرم افزار EPAT در بخش مميزى، بهينه س
ــت كه با توجه به ارزش انرژى و سوخت، بهينه  ــوخت خواهد نمود. طبيعى اس ــايانى به تعيين فرصت هاى بهره ورى انرژى و ارائه راهكارهاى صرفه جويى در مصرف س نرم افزار كمك ش

سازى سازى سوخت، منجر به كاهش هزينه هاى اقتصادى و همچنين كاهش آالينده هاى زيست محيطى خواهد شد.

واحد هاي صنعتي استفاده كننده 
ــيمي اصفهان- پتروشيمي خراسان- پتروشيمي  ــگاه نفت تهران- پااليشگاه نفت شيراز- پااليشگاه آبادان-شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب- پتروش ــلويه- پااليش ــگاه گاز عس پااليش

شيراز- پتروشيمي رازي- پتروشيمي فجر-نيروگاه اصفهان-نيروگاه شهيد رجايى قزوين

حقوق و مالكيت معنوي 
پژوهشگاه صنعت نفت

داراي تاييديه فني از دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك

محصوالت
نرم افزار
EPAT
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ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي صنعتي 

شرح فعاليت 
ــت محيطي صنايع و شناخت فرصت ها و تهديدهاي ناشي از استقرار و نحوه مقابله با زيان هاي ناشي از صنايع بر محيط زيست  ــعه پايدار، ارزيابي اثرات زيس ــتيابي به توس به منظور دس

الزامي است. بر اين اساس انجام مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي براى اكثر طرح هاي صنعتى ضرورى مى باشد .
ــاخت ، راه اندازى و بهره  ــازي محيط هاي آلوده اعم از آب، خاك و هوا در كليه مراحل س ــازي مصرف و پاكس ــايى پيامدها ،كاهش اثرات، بهينه س ــتا پايش آالينده ها، شناس در اين راس

بردارى مدنظر مي باشد تا كمترين آسيب به محيط زيست وارد شود.

نتايج فعاليت       
      -    هم سويي فعاليت صنايع با حفظ محيط زيست   

      -    پيش بينى پيامدهاى محيط زيستى 
      -   تدوين برنامه  مديريت زيست محيطى با رويكرد  اقدامات اصالحى مناسب
      -    جلوگيري از خسارات و تهديدهاي احتمالي صنايع بر منابع محيط زيست

      -     حفظ منابع زيستي (زيست بوم ها ) 
      -    تعيين درآمد ها و هزينه هاى محيط زيستى ناشى از احداث صنايع

      -    دستيابى به توسعه پايدار

 ارزيابي و مدل سازي آالينده هاي هوا 
شرح فعاليت 

ــتم مديريت آلودگى هوا مى باشد كه مي تواند جايگزيني مناسب براي اجراي روش هاي پايش پرهزينه  ــي نسبتاً كم هزينه و از ابزارهاي سيس ــازي پراكنش آالينده هاي هوا، روش مدل س
ــده و در كنار ساير روش هاي ارزيابي  ــت تا اين اين ابزار به صورت دقيق و برنامه ريزي شده طراحى ش ــت، نياز اس ــتم موفق مديريت آلودگى هوا داش ــد. براي اينكه بتوان يك سيس باش
ــازي و شبيه سازي جهت تعيين وضعيت آلودگي يك منطقه وجود ندارد. به  ــتفاده از روش مدل س ــويي ديگر در برخي موارد چاره اي به جز اس ــتفاده قرار گيرد. از س كيفيت هوا مورد اس

عنوان نمونه زماني كه قرار باشد يك واحد صنعتي جديد ساخته شود و يا در صورتي كه بخواهيم قبل از ايجاد تغيير در سيستم هاي موجود وضعيت آينده ي آلودگي مد نظر باشد.
نتايج فعاليت 

نتيجه انجام چنين مطالعاتي اطالع از وضعيت آلودگي در يك منطقه در سناريوهاي مختلف جوي و عملياتي خواهد بود كه در مديريت آلودگي هوا و تصميم گيري در خصوص انتخاب 
روش هاي كنترل مناسب و يا ميزان اثرگذاري اين روش ها به كار خواهد رفت.

راه اندازي و رفع معضالت عملياتي سيستم هاي تصفيه فاضالب 
شرح فعاليت 

پس از طراحي ، ساخت و نصب سامانه هاي تصفيه فاضالب موضوع راه اندازي و بهره برداري مناسب و همچنين برطرف نمودن معايب و مشكالت احتمالي در اين سامانه ها از اهميت 
ــد كه عليرغم تحمل هزينه هاي هنگفت در ايجاد  ــور ما بهره برداري نامناسب و كارايي ضعيف اين سامانه ها مي باش ــي كش ــكالت اساس ــد.يكي از مش فوق العاده اي برخوردار مي باش
سامانه هاي فاضالب نتيجه دلخواه در حفاظت و صيانت از محيط زيست بدست نمي ايد.پژوهشگاه صنعت نفت با در اختيار داشتن نيروهاي با تجربه و متخصص و همچنين سالها سابقه 

در اين زمينه اماده همكاري با بخش هاي مختلف براي راه اندازي و رفع مشكالت انواع سامانه هاي تصفيه اب و فاضالب مي باشد. 
نتايج فعاليت 

• بهره برداري حداكثري و بهينه از انواع سامانه هاي اب و فاضالب
• كاهش هزينه هاي احتمالي واحد هاي دارنده سامانه هاي اب و فاضالب

• كاهش مصرف مواد شيمايي مورد استفاده
• آموزش و هدايت نيرو هاي راهبر سامانه

• نگهداري مناسب و صيانت از محيط ريست
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 رفع آلودگي هاي نفتي از محيط با فناوريهاي زيستي
شرح فعاليت 

در اين فرايند ها از توانمندي ميكروارگانيسم هايي استفاده مي شود كه قادرند تركيبات نفتي را تجزيه و آن ها را به دي اكسيدكربن و ماده زيستي تبديل كنند. در اين فرايند عمال خاك 
بازيافت و به طبيعت بازگردانده مي شود. پژوهشگاه صنعت نفت پس از طى مراحل آزمايشگاهى و پايلوتى توانسته است با كسب دانش فنى الزم، فرايند پاكسازي زيستي را به صورت 

ميدانى در دو منطقه كشور براى رفع معضالت صنعت نفت اجرايى نمايد.
نتايج فعاليت 

كسب دانش الزم در تقويت و فعال سازي ميكرو ارگانيسم هاي محيطي
كسب دانش الزم در خصوص تهيه فرموالسيون هاي ميكروبي مورد نياز

كسب دانش فني مورد نياز براي ايجاد فرايند هاي مهندسي الزم براي بكارگيري ميكرو ارگانيسم ها در شرايط مختلف 

 (ASTM D4691) ( شعله هوا - استيلن ) AAS آزمايش اندازه گيري يك عنصر در محلول آبي با دستگاه
شرح فعاليت 

پس از تنظيم دستگاه طيف بيني جذب اتمي با استاندارد با غلظت مشخص، غلظت نمونه با محلول استاندارد آن عنصر مقايسه مي شود. 
نتيجه فعاليت

گزارش غلظت عنصر مورد آزمايش برحسب ميلي گرم بر ليتر 

 ( ASTM D3919 )( كوره گرافيتي با تصحيح زمينه زيمان)  AAS آزمايش اندازه گيري يك عنصر در محلول آبي با دستگاه
شرح فعاليت 

از مقايسه غلظت نمونه مورد آزمايش با استاندارد با غلظت مشخص ، مقدار گونة مورد آزمايش در محلول آبي اندازه گيري مي شود. 
نتيجه فعاليت 

گزارش غلظت عنصر مورد آزمايش برحسب ميكروگرم بر ليتر 

 ASTM D1976  (ICP) آزمايش اندازه گيري يك عنصر در محلول آبي با دستگاه
شرح فعاليت

در اين روش غلظت عنصر مورد آزمايش در مقايسه با غلظت استاندارد آن، براساس مقايسه نشر اتمي اندازه گيري مي شود. 
نتيجه فعاليت 

گزارش غلظت عنصر مورد آزمايش برحسب ميلي گرم بر ليتر 

(ASTM D4951) (ICP )آزمايش اندازه گيري يك عنصر در مواد افزودني به روغن و مشتقات نفتي با روش
شرح فعاليت

در اين روش غلظت عناصر در روغن هاي صنعتي و افزودني ها، در مقايسه با استاندارد همان عنصر تعيين مي شود. 
نتيجه فعاليت 

گزارش غلظت هر عنصر برحسب ميلي گرم بر كيلوگرم يا درصد جرمي 

(ASTM D4972) در خاك به روش الكترود شيشه اي pH آزمايش اندازه گيري
شرح فعاليت

در اين روش مقدار مشخصي از خاك در مجاورت آب در زمان مشخصي قرارداده مي شود و بعد از صاف كردن pH محلول آبي اندازه گيري مي شود.
نتيجه فعاليت 

گزارش pH خاك در دماي محيط 
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(BS 1377) آزمايش اندازه گيري كربنات و بي كربنات در خاك به روش حجم سنجي
شرح فعاليت

در اين روش مقدار كربنات و بي كربنات خاك بوسيله آب استخراج مي شود و با يك محلول اسيدي با غلظت مشخص تيتر مي شود. 
نتيجه فعاليت 

گزارش مقدار كربنات و بي كربنات خاك برحسب درصد جرمي يا ميلي گرم بر كيلوگرم 

 (ASTM E350)آزمايش اندازه گيري فسفر در آلياژهاي آهن
شرح فعاليت 

در اين روش پس از حل كردن آلياژ در مخلوط اسيدهاي معدني، فسفر به شكل كمپلكس تبديل شده و با دستگاه طيف سنجي مرئي مقدار فسفر اندازه گيري مي شود. 
نتيجه فعاليت 

گزارش مقدار فسفر در آلياژ برحسب درصد جرمي 

 (AWWA B403)آزمايش اندازه گيري آلومينيوم در سولفات آلومينيوم با روش وزن سنجي
شرح فعاليت 

در اين روش درجه خلوص سولفات، در سولفات آلومينيوم به روش رسوبگيري هيدروكسيد آلومينيوم و تبديل آن  به اكسيد آلومينيوم در كوره الكتريكي اندازه گيري مي شود. 
نتيجه فعاليت 

گزارش درجه خلوص سولفات آلومينيوم برحسب درصد جرمي 

(Gravimetric Method) در نمونه هاي جامد معدني با كمك ذوب كربنات سديم (SiO2) آزمايش اندازه گيري سيليس
شرح فعاليت 

در اين روش سيليس نمونه هاي جامد مانند سنگ ، خاك، كاتاليست و نمونه هاي معدني پس از ذوب با كربنات سديم در بوته پالتيني در كوره الكتريكي و واكنش با اسيدفلوئوريدريك 
اندازه گيري مي شود. 

نتيجه فعاليت 
گزارش مقدار سيليس موجود در نمونه برحسب درصد جرمي 

(Standard Method 4500pc ) آزمايش اندازه گيري فسفات در محيط آبي به روش اسيد اسكوربيك
شرح فعاليت

ــدت رنگ حاصل به كمك دستگاه طيف سنجي مرئي در طول موج مرئي با نمونه استاندارد مقايسه  ــود و ش ــفر موجود در محلول آبي تبديل به كمپلكس رنگي مي ش در اين روش فس
مي شود. 

نتيجه فعاليت 
گزارش مقدار فسفر نمونه در محيط آبي بر حسب  ميلي گرم بر ليتر 

(BS 4113)آزمايش اندازه گيري اسيديته در گوگرد محصول پااليشگاه
شرح فعاليت 

در اين روش مقدار اسيد آزاد موجود در گوگرد با روش تيتراسيون اندازه گيري مي شود. 
نتيجه فعاليت 

گزارش مقدار اسيديته نمونه برحسب درصد جرمي اسيد سولفوريك 
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(Merck Standard) آزمايش اندازه گيري نمك هاي فرو به روش تيتراسيون
شرح فعاليت

در اين روش به كمك روش تيتراسيون اكسيداسيون و احيا، غلظت نمك هاي فرو در محيط آبي اندازه  گيري مي شود. 
نتيجه فعاليت 

گزارش غلظت يون آهن برحسب  ميلي گرم بر ليتر 

(AWWA AB407)آزمايش اندازه گيري آهن دوظرفيتي در محلول كلرورفريك
شرح فعاليت 

اين روش براي تعيين درجه خلوص كلرورفريك با تيتراسيون يون آهن در واكنش اكسيداسيون و احيا به كار مي رود 
نتيجه فعاليت 

گزارش درجه خلوص كلرورفريك برحسب درصد جرمي
 

(Iodometric Method) آزمايش اندازه گيري درجه خلوص اكسيد كرم، نمك هاي بي كرومات و كرومات به روش يدومتري
شرح فعاليت

در اين روش با استفاده از روش تيتراسيون اكسيداسيون و احيا در حضور معرف چسب نشاسته، درجه خلوص اكسيد كروم تعيين مي شود 
نتيجه فعاليت 

تعيين درجه خلوص اكسيدكروم برحسب درصد جرمي 

(ASTM D3605)اندازه گيري يك عنصر در گازوئيل بوسيله طيف بيني جذب اتمي
شرح فعاليت 

در اين روش مي توان مقدار هريك از عناصر سديم، كلسيم، سرب و واناديم در گازوئيل مصرفي نيروگاه با روش افزايش استاندارد با دستگاه جذب اتمي اندازه گيري كرد. 
نتيجه فعاليت 

گزارش مقدار عنصر اندازه گيري شده برحسب ميلي گرم بر ليتر 

 (ASTM D7042) آزمايش اندازه گيري ويسكوزيته كينماتيك مايعات
شرح فعاليت

اندازه گيري ويسكوزيته ديناميك و كينماتيك تركيبات نفتي مايع و نفت خام با دستگاه ويسكومتر 
نتيجه فعاليت 

 cSt مقدار ويسكوزيته برحسب

(ASTM D4007)آزمايش اندازه گيري آب و رسوبات در تركيبات نفتي
شرح فعاليت

اندازه گيري آب و رسوبات در تركيبات نفتي با دستگاه سانتريفيوژ 
نتيجه فعاليت 

ميزان آب و رسوبات برحسب درصد حجمي 

(ASTM E203) آزمايش اندازه گيري آب در نمونه مايعات آلي به روش كارل فيشر – ولتامتري
شرح فعاليت 

اندازه گيري آب آزاد و يا آب هيدراته در اكثر مواد آلي و معدني مايع با استفاده از معرف كارل فيشر.
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نمونه هايي كه در درجه حرارت اتاق به صورت گازي باشند با اين روش قابل اندازه گيري نيستند 
نتيجه فعاليت 

ppm مقدار آب بر حسب درصد جرمي يا
 

(ASTM D240)آزمايش اندازه گيري ارزش حرارتي در سوخت هاي هيدروكربني مايع
شرح فعاليت 

اندازه گيري ارزش حرارتي نمونه هاي سوختي مايع فرار تا با قيمانده برج تقطير.
در شرايط نرمال نمونه هاي بنزين، نفت سفيد، مازوت، گازوئيل و سوخت توربين گازي قابل اندازه گيري هستند. 

نتيجه فعاليت 
مقدار ارزش حرارتي بر حسب مگاژول بر كيلوگرم 

(ASTM D1218)آزمايش اندازه گيري ضريب شكست
شرح فعاليت 

اندازه گيري ضريب شكست براي مايعات هيدروكربني شفاف يا بسيار كمرنگ
نتيجه فعاليت 

تعيين مقدار ضريب شكست 

(ASTM D482)آزمايش اندازه گيري خاكستر در تركيبات نفتي
شرح فعاليت 

اندازه گيري خاكستر سوخت هاي باقي مانده از تقطير نفت خام، روغن هاي روان كننده، واكس ها، سوخت هاي توربين گازي و ديگر محصوالت نفتي كه ايجاد خاكستر مي كنند. 
نتيجه فعاليت 

مقدار خاكستر بر حسب درصد جرمي 

(UOP 163) در تركيبات نفتي H2S و RSH آزمايش اندازه گيري گوگرد به صورت
شرح فعاليت 

اندازه گيري گوگرد به صورت هيدروژن سولفيد و مركاپتان در هيدروكربن هاي مايع به روش تيتراسيون پتاسيومتري. 
نمونه هاي قابل اندازه گيري: بنزين، نفتا، روغن هاي سبك ومقطره هايي كه در دماي معمولي مايع هستند. 

نتيجه فعاليت  
 ppm بر حسب درصد جرمي يا H2S  و RSH مقادير گوگرد به صورت

(ASTM D93)آزمايش اندازه گيري نقطه اشـتعال سـوخت هاي نفتي
شرح فعاليت 

اندازه گيري نقطه اشتعال تركيبات نفتي و بيوديزل در دماي بين360-40 درجه سانتي گراد توسط دستگاه نقطه اشتعال با درب بسته
نتيجه فعاليت 

گزارش نقطه اشتعال برحسب درجه سانتي گراد 

(IP 14) در تركيبات نفتي  RAMSBOTTOM  آزمايش اندازه گيري باقيمانده كربن به روش
شرح فعاليت 

اندازه گيري كربن باقيمانده در محصوالت نفتي غيرفّرار كه در اثر تقطير در فشار اتمسفريك به طور جزئي تخريب مي شوند. 
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نتيجه فعاليت 
مقدار كربن باقي مانده   برحسب درصد جرمي 

 (IP 2)آزمايش اندازه گيري نقطه آنيلين براي تركيبات نفتي و هيدروكربني
شرح فعاليت 

اندازه گيري نقطه آنيلين تركيبات نفتي مايع و حالل هاي هيدروكربني در محلول هاي شفاف 
نتيجه فعاليت 

گزارش نقطه آنيلين  برحسب درجه سانتي گراد 

 (IP 13)آزمايش اندازه گيري عدد برمي
شرح فعاليت 

تعيين عدد برمي با استفاده از تيتراسيون الكترومتري در مقطره هاي نفت خام، بنزين، نفت سفيد، گازوئيل و اولفين هاي تجاري 
نتيجه فعاليت 

مقدار عدد برمي بر حسب گرم برم در 100 گرم نمونه 

(ASTM D4294)آزمايش اندازه گيري گوگرد به روش اشـعه ايكس
شرح فعاليت 

تعيين درصد گوگرد در هيدروكربن هايي نظير نفتا، برش ها و سوخت هاي نفتي، همچنين روغن هاي روان كننده و بنزين.
 نمونه هاي حاوي فلزات سنگين، آلكيل هاي سرب ، فسفر، پتاسيم و ... ايجاد مزاحمت مي كنند. 

نتيجه فعاليت 
مقدار گوگرد برحسب درصد جرمي 

(ASTM D8629)آزمايش  اندازه گيري  نيتروژن در مايعات  و جامدات
شرح فعاليت 

اندازه گيري مقادير جزئي نيتروژن كل در هيدروكربن هاي نفتي مايع مانند (نفتا، مقطره ها و روغن ها) به روش اكسيداسيون احتراقي باآشكارساز كمي لومينيسانس 
نتيجه فعاليت 

 ppm مقدار نيتروژن برحسب

(UOP 864)  (IR) آزمايش اندازه گيري گوگرد در مواد آلي و معدني در دماي باال با  آشكارساز
شرح فعاليت

 Leco در دستگاه IR اندازه گيري گوگرد در تركيبات معدني و كاتاليست ها در دماي باال توسط آشكارساز
نتيجه فعاليت 

مقدار گوگرد برحسب درصد جرمي 

(IP 244) آزمايش اندازه گيري  كلر در تركيبات آلي به روش احتراق
شرح فعاليت

اندازه گيري كلر در روغن هاي روان كننده و مواد افزودني تغليظ شده و فلزاتي كه مي توانند توليد كلريد نامحلول كنند 
نتيجه فعاليت 
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مقدار كلر برحسب درصد جرمي 

(Standard Method 4-71 ) آزمايش اندازه گيري كلر يوني در تركيبات قابل حل در آب به روش پتانسـيومتري
شرح فعاليت

تعيين كلريدكل، معدني و آلي به طريق پتانسيومتري و محاسباتي در تركيبات هيدروكربني 
نتيجه فعاليت 

 (ppm ) مقدار كلر كل

(ASTM D86)آزمايش اندازه گيري تقطير
شرح فعاليت 

تقطير بنزين، سوخت هاي توربيني، نفتا، الكل، نفت سفيد، گازوئيل و محصوالت نفتي مشابه 
نتيجه فعاليت

دياگرام تقطير نمونه ها 

(ASTM D6304) آزمايش اندازه گيري  آب در نمونه مايعات آلي به روش كارل فيشر- كولومتري
شرح فعاليت

اندازه گيري آب در تركيبات نفتي ، روغن هاي روان كننده و مواد افزودني توسط دستگاه كارل فيشر 
مزاحمت ها : مركاپتان ها، سولفيد، سولفور،...

نتيجه فعاليت 
 ppm مقدار آب  برحسب درصد جرمي يا

(IP 242) در تركيبات نفتي Flask combustion آزمايش اندازه گيري  گوگرد به روش
شرح فعاليت

تعيين ميزان گوگرد در محصوالت نفتي سنگين نظير روغن هاي روان كننده، افزودني ها و درگريس هاي روان كننده كه امكان سوختن دارند. 
نتيجه فعاليت 

مقدار گوگرد برحسب درصد جرمي 

(Oxygen analyzer Method)آزمايش اندازه گيري  اكسـيژن در تركيبات آلي
شرح فعاليت 

اندازه گيري اكسيژن در تركيبات سنگين نفتي ، روغن ها، مازوت و همچنين در تركيبات جامد آلي و معدني 
نتيجه فعاليت 

مقدار اكسيژن برحسب درصد جرمي 

(UOP 703)آزمايش اندازه گيري كربن در كاتاليست بروش كوره القايي
شرح فعاليت 

 Leco اندازه گيري كربن در تركيبات معدني جامد از جمله كاتاليست ها با استفاده از دستگاه
نتيجه فعاليت 

اندازه گيري مقدار كربن برحسب درصد جرمي 
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(UOP 864) آزمايش اندازه گيري گوگرد در كاتاليست بروش القايي
شرح فعاليت

 Leco اندازه گيري گوگرد در تركيبات معدني جامد از جمله كاتاليست ها با استفاده از دستگاه
نتيجه فعاليت 

اندازه گيري مقدار گوگرد برحسب درصد جرمي 

 (ASTM D130)آزمايش اندازه گيري خوردگي نسبت به تيغه مسي
شرح فعاليت 

اندازه گيري خوردگي نسبت به مس در تركيباتي مانند بنزين هواپيما، سوخت توربيني ، بنزين خودرو، پاك كننده ها ، سوخت ديزل، نفت سفيد ، روغن روان كننده و... 
نتيجه فعاليت 

اندازه گيري مقدار خوردگي در مقايسه با اشل استاندارد 

(Defense Standard) sludge by aging آزمايش اندازه گيري
شرح فعاليت 

اندازه گيري رسوب( لجن) فوم هاي آتش نشاني پس از سانتريفيوژ 
نتيجه فعاليت 

اندازه گيري مقدار رسوب ( لجن )  بر حسب درصد حجمي 

 (RIPI Method)در نفت خامH2Sآزمايش اندازه گيري
شرح فعاليت 

اندازه گيري H2S كل در نفت خام با استفاده از حرارت، جذب گاز حاصل توسط محلول قليايي و تعيين H2S كل با استفاده از تيتراسيون پتاسيومتري 
نتيجه فعاليت 

 ppm بر حسب H2S اندازه گيري مقدار

(IP 84)آزمايش اندازه گيري عدد يدي
شرح فعاليت 

تعيين عدد يدي چربي ها ، اسيدهاي چرب و مخلوطي از چنين مواد در روغن هاي معدني 
نتيجه فعاليت 

اندازه گيري مقدار هالوژن برحسب گرم يد در 100g  از نمونه 

 (ASTM D5191)آزمايش اندازه گيري فشار بخار بنزين
شرح فعاليت 

اندازه گيري فشار بخار تركيبات نفتي مايع و تركيبات فرار به صورت اكسيژنه يا غير اكسيژنه، توسط دستگاه فشار بخارسنج اتوماتيك 
نتيجه فعاليت 

اندازه گيري مقدار فشار بخاربرحسب كيلوپاسكال 

 (ASTM D5291).  (CHN )آزمايش اندازه گيري
شرح فعاليت 

اندازه گيري عناصر كربن، هيدروژن و نيتروژن در تركيبات نفتي و روغن ها در نمونه هايي نظير : نفت خام، مازوت، افزودني ها و باقي مانده نفت خام 
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نتيجه فعاليت 
اندازه گيري مقداركل هيدروژن ، نيتروژن و كربن بر حسب درصد جرمي 

 (ASTM D1945) GC آزمايش اندازه گيري اجزاي موجود در گاز طبيعي به روش
شرح فعاليت 

ــاگرهاي TCDو FID براي آناليز كيفي و كمي تركيبات شيميايي مانند He-H2-O2-CO2-N2و C1-C10 در گاز طبيعي و ساير  ــتون كاپيالري و شناس ــتگاه گاز كروماتوگرافي با س دس
مخلوط هاي گازي مورد استفاده قرار مي گيرد. 

نتيجه فعاليت 
گزارش درصد تركيبات بر حسب درصد مولي 

(ASTM D2163) GC آزمايش اندازه گيري اجزاي موجود در گاز مايع به روش
شرح فعاليت 

ــت. غلظت تركيبات مورد اندازه گيري در محدوده  ــزان هيدروكربن هاي موجود در LPG و در مخلوط پروپان- پروپن به صورت جزء به جزء اس ــر پايه اندازه گيري مي ــتاندارد ب روش اس
0/01-100 درصد حجمي بايد باشد. 

نتيجه فعاليت 
گزارش اجزاي موجود در گاز مايع بر حسب درصد حجمي 

 (UOP 9)در گاز طبيعي و تفكيك شده از نفت خام در محلH2S نمونه گيري و اندازه گيري
شرح فعاليت 

ــتاندارد يد تا زماني كه رنگ چسب نشاسته آبي شود تيتر  ــد وارد مي شود. سپس با محلول اس ــته مي باش ــب نشاس نمونه داخل بورت توت وايلر كه حاوي مقدار معيني از محلول چس
مي شود. غلظت هيدروژن سولفيد از حجم يد مصرفي و نرماليته مشخص آن به دست مي آيد . دقت اين روش براي مقادير پايين تر از 5grain H2S/100ft 3 مناسب نيست 

نتيجه فعاليت 
 grain/100ft3بر حسب  درصد حجمي يا H2S اندازه گيري غلظت

(ASTM D5504) آزمايش اندازه گيري تركيبات گوگردي در گاز طبيعي و گازهاي سوختي و مايعات هيدروكربني
شرح فعاليت

ــده و SO تحت  ــود. تركيبات گوگردي در محفظه تزريق تحت دماي باال به SO تبديل ش ــاز SCD انجام مي ش ــي با آشكارس اندازه گيري تركيبات گوگردي به طور اختصاصي و گزينش
واكنش با ازن برانگيخته شده وپس از برگشت به حالت پايه، نور ساطع شده توسط آمپلي فاير جذب مي شود و به صورت خروجي در سيستم داده پردازي نمايش داده مي شود. 

نتيجه فعاليت 
 ppm اندازه گيري غلظت تركيبات گوگردي برحسب

(ASTM D1142) Dew point آزمايش اندازه گيري رطوبت گاز
شرح فعاليت 

ــد  ــوخت هاي گازي صورت مي گيرد. اگر ميزان تركيبات هيدروكربني در گاز زياد باش ــبنم در نمونه هاي گازي به منظور تعيين ميزان آب در س در اين روش اندازه گيري دماي نقطه ش
ــتگاهي به همين نام در منطقه ي نمونه برداري صورت مي گيرد. تعيين ميزان آب با استفاده از دماي نقطه شبنم و فشار  ــط دس ــبنم توس ــود. اندازه گيري نقطه ش باعث مزاحمت مي ش

بخار موجود طبق جداول موجود امكان پذير است 
نتيجه فعاليت 

اندازه گيري دماي نقطه شبنم بر حسب درجه فارنهايت 
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(EPA 5030C)  در آب و پسابMTBE اندازه گيري
شرح فعاليت 

اين روش براي آناليز تركيبات آلي فرار با نقطه جوش كمتر از 2000C در نمونه هاي آب، پساب و مايع آبي استخراج شده از خاك كاربرد دارد. اساس كار به اين صورت است كه يك 
ــپس فاز گازي از ستون كروماتوگرافي عبور كرده  ــوند. س ــده و مواد فرار از داخل فاز آبي به فاز گازي منتقل مي ش گاز بي اثر مانند هليوم در دماي محيط به داخل مخزن نمونه پرژ ش

و مواد فرار جذب شده توسط آشكارساز FID شناسايي و آناليز مي شود. 
نتيجه فعاليت 

 ppm برحسب درصد جرمي يا MTBE گزارش ميزان

(UOP 212) در گاز به روش پتانسيومتري H2S   و RSH  آزمايش اندازه گيري
شرح فعاليت 

ــپس از محلول مونو اتانول آمين عبور داده مي شود. سپس توسط محلول نيترات نقره الكلي در محلول ايزوپروپيل الكل آمونياكي  ــيد و س ــيم هيدروكس نمونه گاز از داخل محلول پتاس
تيتر مي شود. غلظت هريك از تركيبات از داده هاي منحني هاي تيتراسيون به دست آمده و محاسبه مي شود.

نتيجه فعاليت 
 ppm اندازه گيري غلظت بر حسب

(UOP 163) در كاندنسيت و بنزين طبيعي در محل H2S و RSH آزمايش اندازه گيري
شرح فعاليت 

ــيون با نيترات نقره الكلي در حضور ايزوپروپيل الكل آمونياكي با استفاده از الكترود شناساگر نقره اندازه گيري مي شود .  ــط تيتراس ــيومتري توس نمونه هيدروكربني مايع به روش پتانس
محاسبه ميزان هيدروژن سولفيد و مركاپتان موجود در نمونه با استفاده از داده هاي منحني تيتراسيون امكان پذير است. 

نتيجه فعاليت 
ppm اندازه گيري غلظت بر حسب

ــازي جامدات معلق از پساب صورت مي گيرد، ضمن عدم نياز به سامانه جدا كننده مواد جامد معلق ، پساب خروجي با كيفيت بسيار مناسب  ــا جدا س ــتفاده از غش در اين روش كه با اس
توليد مى شود. در مراحل تصفيه و بازيافت آب سامانه بيوراكتور غشايي   (غشاي صفحه اى و غشا از نوع الياف توخالى) مورد استفاده قرار مي گيرد.

شدت جريان محصول: 1 مترمكعب در روز

نتايج فعاليت 
مورد استفاده در پااليشگاه هاى نفت و گاز، مجتمع هاى پتروشيمى، تلمبه خانه هاى انتقال نفت و گاز و ساير صنايع

خدمات پايلوتي 
MBR تصفيه بيولوژيكي

خدمات
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واحد پيشتاز غشايى قابل حمل (نانوفيلتراسيون / اسمز معكوس)
جداسازى امالح محلول از آب و فاضالب (ذرات با اندازه 0/001 - 0/01 ميكرون براى نانوفيلتر و با اندازه كوچكتر از0/001 ميكرون براى اسمزمعكوس)       

شدت جريان محصول: 6-9 مترمكعب در روز

 NF-RO
- بررسي تصفيه پذيري آب و فاضالب با روش

- انتخاب غشا و شرايط عملياتي مناسب 
- تعيين پيش تصفيه الزم، تشخيص و كنترل گرفتگي غشا 

- نمكزدائي آب دريا
- قابليت تصفيه انواع آب و پساب هاى صنعتى، غير صنعتى، نفتى، خانگى و شهرى

- انجام كليه فرآيندهاى پيش تصفيه و تصفيه نهايى براى واحدهاى شيرين سازى آب
- كاربردهاى صنعتى در صنايع شيميايى 

نتايج فعاليت 
مورد استفاده در پااليشگاه هاى نفت و گاز، مجتمع هاى پتروشيمى، تلمبه خانه هاى انتقال نفت و گاز، صنايع غذايى و ساير صنايع براى تهيه آب نمك زدايى شده

واحد پيشتاز غشايي قابل حمل  (ميكروفيلتراسيون / اولترافيلتراسيون)
جداسازى ذرات جامد و مايع از آب و فاضالب (ميكروفيلتر 0/1-1 ميكرون و اولترافيلتر 0/01-0/1 ميكرون)

شدت جريان محصول: 8500 – 156 ليتر در ساعت
(Tublar, Spiral Wound & Hallow Fiber) UF و (Tublar & Spiral Wound) MF  :ارزيابي عملكرد غشاهاي مختلف

حذف كامل موادمعلق (نفتي، ميكروارگانيسم ها و ...)
 NF-RO پيش تصفيه سامانه هاي

تغليظ انواع مايعات  

نتايج فعاليت 
مورد استفاده در پااليشگاه هاى نفت و گاز، مجتمع هاى پتروشيمى،  تلمبه خانه هاى انتقال نفت و گاز، صنايع غذايي و ساير صنايع

خدمات
خدمات پايلوتي 

RO تصفيه آب به روش

خدمات
خدمات پايلوتي 

 MF-UF تصفيه آب با استفاده از غشا هاى
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سامانه شناورسازى به كمك هواى محلول (سامانه شناورسازى پيشرفته) 
جداسازى مواد نفتى امولسيونى (قابليت كامل حذف مواد نفتي شناور و امولسيوني)

ظرفيت:  5 متر مكعب در ساعت

نتايج فعاليت 
مورد استفاده در پااليشگاه هاى نفت و گاز، مجتمع هاى پتروشيمى، تلمبه خانه هاى انتقال نفت و گاز، كشتارگاه ها و صنايع مشابه

 

پكيج لجن فعال متعارف شامل حوضچه هوازنى، ته نشين كننده و هاضم هوازى
واحد پايلوت بزرگ با ظرفيت 24 متر مكعب در روز ، واحد پايلوت آزمايشگاهى با ظرفيت

1- 0/5 ليتر در ساعت و واحد پايلوت كوچك با ظرفيت 30 - 20 ليتر در ساعت
تصفيه بيولوژيكى هوازى انواع فاضالب (بهداشتى، صنعتى، شهرى و ...)

نتايج فعاليت 
مورد استفاده در پااليشگاه هاى نفت و گاز، مجتمع هاى پتروشيمى، تلمبه خانه هاى انتقال نفت و گاز و سايرصنايع

ــند كه عدم تشخيص و شمارش اين باكتري ها موجب تعويق رسيدگي مناسب به پديده خوردگي مي شود.  ــولفات (SRBs) از عوامل اصلي خوردگي مي باش باكتري هاي احيا كننده س
ــمارش تعداد باكتري هايSRB  را در آب ها (اعم از صنعتي، مصرفي و آشاميدني) ، خاك ها و  ــتفاده از كيت هايي است كه ش ــازي اين باكتري ها، اس ــهاي متداول آشكارس يكي از روش
برش هاي نفتي امكان پذير  مي سازد. كيت هاي SRBs در پژوهشگاه صنعت نفت فرموالسيون گرديده است كه در مقايسه با محيط كشت هاي آزمايشگاهي از توان بهتر و زمان انقضاي 

طوالني تري برخوردار است.

كاربردها 
كيت هاي فوق براي بررسي نمونه هاي آب، خاك و برش هاي نفتي با توان شمارش باكتري هاي احياء كننده سولفات (SRBs) ايجاد گرديده و جهت موارد زير كاربرد دارد:

• آب برج هاي خنك كننده صنايع مختلف 
• آب توازن كشتي ها

• آب ته كشتي، باك هواپيما و مخازن سوختي
• آب تزريقي به چاه هاي نفت

• سيستم هاي تصفيه آب و پساب
• خاك اطراف لوله هاي مدفون 

خدمات
خدمات پايلوتي 

DAF به روش OIL حذف

خدمات
خدمات پايلوتي 

تصفيه فاضالب به روش لجن فعال

محصول               محصوالت ويژه  
كيت هاى تشخيص و شمارش باكتريهاى احياكننده سولفات (SRB) در آب، خاك و سوخت 
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• برش هاي نفتي

دستاوردها 
• امكان تشخيص چشمي رشد باكتري SRB و نيز شمارش آن 

• زمان طوالني انقضا مصرف (حداقل 6 ماه)
• ساخت تك مرحله اي محيط كشت و عدم نياز به افزودن هر گونه تركيب توسط مصرف كننده

• وجود رسوب مختصر در محيط كشت كه رشد متمركز باكتري را تسريع مي كند
• تسريع رشد باكتري در اين محيط در مقايسه با ساير محيط هاي كشت
• ارزان تر بودن با حفظ تمامي شرايط مطلوب                                    

مزاياي اقتصادي 
ارزان تر بودن با حفظ تمامي شرايط مطلوب نسبت به نمونه هاي مشابه

واحد هاي صنعتي استفاده كننده 
كليه واحد هاي صنعتي كه در معرض الودگي به باكتري هاي SRB مي باشند مانند صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي

موريانه ها در جنوب كشور خصوصا در صنايع نفت و گاز به عنوان يكي از مخرب ترين آفات شناخته شده اند. ساالنه هزينه هنگفتي صرف كنترل اين موجودات مي شود. سموم شيميايي 
رايج عالوه بر پر هزينه بودن ، ايجاد مقاومت در آفات نموده و با وارد شدن در زنجيره غذايي آثار ومشكالت محيط زيستي داشته، لذا بايد مصرف آن ها محدود شود. بكارگيرى طعمه هاي 

سمي موريانه كش جايگزيني مناسب براى مقابله با موريانه ها مي باشد.

كاربردها 
حفاظت از محصوالت سلولزي در اماكن مسكوني، صنعتي و فضاي سبز

دسترسي به دانش فني تهيه طعمه هاي سمي موريانه كش با هدف كاهش مصرف سموم شيميايي و صرفه جويي در مصرف

مزاياي اقتصادي 
كاهش ميزان مصرف سموم وارداتي منجر به صرفه جويي اقتصادي خواهد شد.

واحد هاي صنعتي استفاده كننده  
تمام مناطق مسكوني و صنعتي خصوصا در جنوب كشوركه موريانه در آن ها آفت بزرگي مي باشد مي توانند از نتايج اين پروژه استفاده نمايند. 

محصول               محصوالت ويژه  
فرموالسيون طعمه هاى سمي موريانه كش از تركيبات موليبدن و تنگستن
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شركت هاى دانش بنيان
Knowledge based Spin-offs
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ــور، نگاه ويژه و حمايتي خاص از هسته هاي علمي در جهت صنعتي شدن آن ها در  ــعه و پيشرفت پايدار هر كش ــركت هاي دانش بنيان در توس ــبب اهميت و جايگاه ويژه ش امروزه به س
ــبي به منظور حمايت از فعاليت هاي شركت هاي دانش بنيان صورت پذيرفته كه  ــعه، حركت هاي مناس ــور ما نيز با توجه به برنامه هاي توس ــبختانه در كش جهان صورت مي پذيرد. خوش
ــعه صنايع نوين و حمايت از فعاليت هاي خاص ديگر نام برد كه ماحصل آن،  ــعه فناوري هاي نانو و بيوتكنولوژي، توس ــتاد توس ــد، س مي توان از ايجاد پارك هاي علم و فناوري، مراكز رش
تشكيل تعداد زيادي از شركت هاي توانمند و اثرگذار در كشور بوده است. وجود نيروهاي خبره در كنار شبكه اي از شركت هاي كوچك و توانا در عرصه فناوري، مي تواند به عنوان موتور 
ــركت ها مانند كندوي عسل با فعاليت  خود مي توانند محصولي پربار براي اقتصاد كشور فراهم آورند. برنامه ريزي  ــكالت صنعتي كمك نمايد. اين ش ــرايط ويژه به رفع مش محركي در ش
به منظور استفاده از پتانسيل شركت هاي دانش بنيان با ديد توسعه درون زا و فعاليت هاي برون گرا، به مثابه موتورهاي كوچك ساعت مي ماند كه مي تواند در جهت به حركت درآوردن 

عقربه هاي بزرگ اقتصادي بكار گرفته شود.
ــعه (شامل طراحي، توليد كاال و  ــازي نتايج تحقيق و توس ــترش و كاربرد اختراع و نوآوري» و تجاري س ــود كه در زمينه «گس ــركتي گفته مي ش ــركت دانش بنيان به ش طبق تعريف، ش
ــگران، كاركنان و يا واحدهاي فناور مستقر در مراكز  ــب وكار بر پايه قابليت هاي اعضاي هيئت علمي، پژوهش ــعه كس خدمات) در حوزه فناوري هاي برتر و با ارزش افزوده باال و براي توس

تحقيقاتي شكل گرفته و فعاليت مي كند.

يكي از راه هاي برون رفت از شرايط پيچيده اقتصادي در كشور، توجه به نقش شركت هاي دانش بنيان در چرخه اقتصادي 
ــوند. توجه به توانايي شركت هاي دانش بنيان در ارائه خدمات فناورانه مورد نياز صنعت، عالوه بر ايجاد ارزش  ــوب مى ش ــركت ها يكي از مولفه هاي اصلي در اقتصاد مقاومتي محس اين ش
افزوده مي تواند باعث كاهش هزينه ها و توليد اشتغال مولد گردد كه از مولفه هاي رشد اقتصادي يك كشور محسوب مى شود. نكته حائز اهميت در فعاليت هاي شركت هاي دانش بنيان، 
ــب تبديل نمود و با تدوين برنامه هاى مديريتي و  ــب، فضاي تحريم ها را به يك فرصت مناس ــت، به اين معنى كه با برنامه ريزي صحيح و روش مناس ــور اس ــعه كش توجه به جهش توس
صنعتي، نهال جوان شركت هاي دانش بنيان كشور را در چرخه اقتصاد و توسعه كشور تقويت كرد. رهنمودهاي مقام معظم رهبري، به عنوان نقطه عطفي در مسير توسعه شركت هاي 
دانش بنيان، افق هاي تازه اي در زمينه گسترش فعاليت هاي اين شركت ها گشوده و اميد است با استفاده از اين پتانسيل در جهت نيل به اهداف عاليه نظام، گام هاي موثرتري برداشته 

و از اين طريق نقش در اقتصاد مقاومتي به عنوان الگوي منطقه مورد استناد قرار گيرد.

مهمترين اقدامات عملياتي به منظور استقرار و توسعه شركت هاي انشعابي پژوهشگاه به شرح ذيل خالصه مي گردد؛
1- ايجاد زيرساخت مقرراتي الزم به منظور ايجاد شركت هاي دانش بنيان انشعابي با تصويب هيات امناي پژوهشگاه

2- تدوين آئين نامه تشكيل شركت هاي انشعابي پژوهشگاه و تصويب هيات امناي پژوهشگاه
3- اصالح قوانين آئين نامه مالي و معامالتي پژوهشگاه به منظور كارسپاري و حمايت از شركت هاي انشعابي

4- تشكيل كارگروه استقرار شركت هاي انشعابي با حكم رياست محترم پژوهشگاه
5- اعالم آمادگي پرديس ها/ پژوهشكده ها درخصوص تشكيل شركت هاي انشعابي در حوزه هاي تخصصي مرتبط با مشاركت اعضاي هيات علمي

6- بررسي اوليه در جهت توجيه پذيري تشكيل شركت هاي انشعابي در جلسات كارگروه و در صورت لزوم ارزيابي كارشناسي درخصوص دارايي هاي قابل واگذاري
7- برگزاري جلسات با شركت هاي عالقه مند به سرمايه گذاري به منظور مشاركت ايشان در شركت هاي انشعابي و تصميم گيري درخصوص نحوه تخصيص سهام به ايشان و همچنين 

ميزان مشاركت پژوهشگاه و پرسنل پژوهشگاه در كارگروه شركت هاي انشعابي
8- ثبت نام از پرسنل پژوهشگاه با توجه به قدرسهم تصويبي در كارگروه و اقدام درخصوص تشكيل هيات موسس 

9- تكميل مدارك ثبت شركت و اقدام به منظور ثبت رسمي شركت در اداره ثبت شركت ها
10- تكميل مدارك و اقدام به منظور بررسي شركت ها در قالب شركت هاي دانش بنيان

11- كارسپاري و واگذاري فناوري ها و برون سپاري فعاليت هاي پژوهشگاه به شركت هاي انشعابي
در سال 93 پژوهشگاه موفق به ثبت 2 شركت انشعابي تحت عناوين « تامين صنعت سامان در حوزه كاتاليست، حالل ها و پليمرها» و « گسترش نانو فناوري زاگرس ايرانيان در حوزه 

نانو فناوري و صنايع پيشرفته» گرديد و مقدمات كار به منظور تاسيس دو شركت ديگر در حوزه هاي مهندسي و تبديالت گازي نيز در جريان مي باشد.

فعاليت  شركت هاى دانش بنيان پژوهشگاه
گامى به سمت اقتصاد مقاومتي در كشور

دانش
بنيان
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