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ــق و پژوهش در  ــال 1338 با هدف ” تحقي ــت نفت در س ــگاه صنع پژوهش
ــيس شد و با توسعه فعاليت هاى كاربردى در  زمينه كاربرد مواد نفتى“ تاس
ــوراى گسترش وزارت فرهنگ و  ــال 1368 با موافقت ش صنعت نفت، در س
ــگاه صنعت نفت ” نام گرفت. اين سازمان با ماموريت  آموزش عالى ” پژوهش
ــعه پژوهش هاى فناورانه در جهت حل معضالت صنعت نفت“،  اصلى ” توس
فعاليت هاى خود را براساس دستيابى به اهدافى نظير ارتباط و تعامل مستمر 
ــعه همكارى هاى بين المللى، جذب سرمايه هاى  با بدنه عملياتى صنعت، توس
ــه از منابع و ارتقاى  ــازى و بهره بردارى بهين ــى، ظرفيت  س ــى و خارج داخل

فناورى ملى بنا نهاده است. 
ــرا، 170 نخبه  ــوردارى از 594 محقق، 115 دكت ــا برخ ــگاه، ب ــن پژوهش اي
ــى و ثبت بيش از 275  ــد و 24 دانشجوى دكتراى پژوهش ــى ارش كارشناس
ــانس و دانش فنى  ــراع داخلى و بين المللى، موفق به واگذارى 79 ليس اخت
ــده و در  ــه و 126 عنوان كتاب تخصصى ش ــت و ارائه 1240 مقال ــه صنع ب
ــى در حوزه هاى مختلف،  ــن و افتخارات متعدد علمى و تحقيقات كنارعناوي
ــور“ از سوى دفتر بررسى و ارزيابى  ــب ”رتبه نخست مركز پژوهشى كش كس
ــتگاههاى  ــت دس ــوم، تحقيقات و فناورى، ” رتبه نخس ــى وزارت عل پژوهش
ــاخه فنى ” براى چهار سال متوالى و رتبه نخست ثبت اختراع  اجرايى در ش

كشور از سوى كانون پتنت ايران را در كارنامه خود دارد.

ــگاه در پرديس هاى سه گانه صورت مى گيرد كه  امور تحقيقاتى در پژوهش
عبارتند از: 

ــتى شامل سه پژوهشكده علوم  ــعه صنايع باالدس 1) پرديس پژوهش و توس
ــى نفت و مطالعات مخازن و توسعه ميادين و دو مركز توسعه  زمين، مهندس

نرم افزارهاى باال دستى.
ــامل پنج پژوهشكده   ــتى ش ــعه صنايع پايين دس 2) پرديس پژوهش و توس
ــعه  فرآورش  و   ــعه فن آوري هاي پااليش و فراورش نفت، توس با عناوين: توس
انتقال  گاز، توسعه فرايند و فناورى تجهيزات، توسعه فناوري هاي شيميايي، 
ــيمي، كاتاليست، گروه پژوهشي توسعه فناوري نانو و كربن  پليمري و پتروش

و مركز پژوهش و توسعه فناورى هاى نفت كرمانشاه.
ــعه محيط زيست و انرژى  شامل سه پژوهشكده  3) پرديس پژوهش و توس
ــعه و  ــكده حفاظت صنعتى و توس ــت و بيو تكنولوژى، پژوهش ــط زيس محي
پژوهشكده بهينه سازى فناورى هاى انرژى و گروه پژوهشى تجزيه و ارزيابى 

مواد.
مشاركت در تاسيس پنج شركت دانش بنيان در حوزه هاى مواد شيميايى و 
 (GTL) كاتاليست، نانو فناورى پيشرفته، خدمات مهندسى و تبديالت گازى

از فعاليت هاى راهبردى پژوهشگاه در زمينه اقتصاد دانش بنيان است.

معرفى سازمان

ــيمي، كاتاليست، گروه پژوهشي توسعه فناوري نانو و كربن  پليمري و پتروش

ــعه محيط زيست و انرژى  شامل سه پژوهشكده  ) پرديس پژوهش و توس
ــعه و  ــكده حفاظت صنعتى و توس ــت و بيو تكنولوژى، پژوهش ــط زيس محي
پژوهشكده بهينه سازى فناورى هاى انرژى و گروه پژوهشى تجزيه و ارزيابى 

مشاركت در تاسيس پنج شركت دانش بنيان در حوزه هاى مواد شيميايى و 
 (
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بيانيه ماموريت

«مأموريت پژوهشگاه، ارزش آفرينى مستمر براى ذينفعان با توسعه فناوري  
ــتگى هاى محورى و  ــت.  ما با  اتكاء به شايس و ارائه راهكارهاى فناورانه اس
ــت خود را به انجام   ــاز و كارهاى نظام نوآورى باز، مأموري ــره گيرى از س به
مي رسانيم. سرمايه فكري ما،  بزرگترين دستمايه در حركت به سمت تعالي 

است. ما متعهد به اخالق حرفه اي و توسعه پايدار هستيم.»

چشم انداز در افق 1404

ــه در صنعت نفت و  ــعه فناورى و ارائه راهكارهاى فناوران ــگام در توس پيش
متعهد به توسعه پايدار

اهداف بلندمدت

حوزه پژوهش و فناورى
پژوهش و توسعه فناورى در زمينه:

  اكتشاف، توسعه و بهره بردارى بهينه از منابع هيدروكربورى
  استاندارد سازى ؛ تامين تجهيزات و مواد 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 ارتباطات و مشتري
ــي و صنعتي داخلي و  ــبكه ارتباطات با مراكز علمي، تحقيقات ــعه ش   توس
ــعه، انتقال، بومي سازي فناوري هاي مورد نياز صنعت  خارجي به منظور توس

نفت 
  تقويت تعامالت با بازارهاي فناوري و سرمايه داخلى و خارجى

  مديريت ارتباط با مشترى 
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حوزه  پژوهش و توسعه صنايع باالدستى
 توسعه فناوري هاي آزمايشگاهي و مطالعاتي به منظور رفع مشكالت توليد و ازدياد برداشت از  ميادين هيدروكربني

  توسعه و بومي سازي فناوري هاي حفاري، تكميل و انگيزش با هدف  كاهش هزينه هاي حفاري

 مطالعه جامع زمين شناسي و مدل سازي حوضه رسوبي و سيستم هاي هيدروكربنى

 (نفت هاي فوق سنگين، شيل و هيدرات ها) شناسايي، مطالعه و توسعه فناوري هاي استحصال منابع هيدرو كربني غير متعارف

 پايش مخزن با استفاده از فناوري هاي روز، ايجاد زير ساخت هاي الزم جهت برداشت از مخازن و ميادين هوشمند

 بازاريابي، طراحي، مشاوره، توليد، توسعه، تجاري سازي و پشتيباني نرم افزارهاي باالدستي

حوزه پژوهش و توسعه صنايع پايين دستى
 توسعه، بومي سازي و تجاري سازي فناوري ها در جهت ارتقا كيفيت و ايجاد ارزش افزوده فرآيندهاي مورد نياز صنعت نفت

  توسعه، بومي سازي و تجاري سازي فناوري هاي ساخت انواع مواد شيميايي و پليمري، كاتاليست ها جاذب ها و روان كننده
هاي مورد نياز صنعت نفت

  مشاركت در توسعه و انتقال فناوري طراحي و ساخت تجهيزات مورد نياز صنعت نفت و ايجاد شبكه آزمايشگاهي مرجع با
رويكرد ارزيابي محصوالت داخلي

 رفع مشكالت و گلوگاه هاي فرآيندي و بهبود فرآيندهاي صنعت نفت

 تدوين و ارائه دانش فني، توسعه فناوري و تجاري سازي محصوالت برپايه نانو در صنعت نفت

حوزه انرژى و محيط زيست
 توسعه روش هاي ارتقاء كارايي تجهيزات انرژي بر

 توسعه فناوري هاي پيشرفته مربوط به انرژى هاى نو

 توسعه فناوري هاي سوخت هاى جايگزين و افزودنى هاى سوختى جهت بهبود احتراق

 توسعه فناوري هاي پاكسازي زيستي و مديريت پسماند

 توسعه فناوري هاي تصفيه آب و فاضالب

 توسعه فناوري هاي پايش، مدل سازي و كنترل آالينده ها

 توسعه فناوري ها و روش هاى ارزيابى، پايش و مديريت خوردگي در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

 توسعه فناورى هاى صنعتى زيستى

برنامه هاى  راهبردى
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ــوردارى از ويژگى فراگير بودن در  ــدار“ ، با برخ ــعه پاي         ”توس
ــى و فرهنگى و  ــه به مفاهيم نوين اقتصادى، اجتماعى، سياس توج
ــل هاى آينده از منابع، رسالت  ــهم  نس ضرورت هاى مربوط به س
ــئوليت هاى اجتماعى“ را به عنوان اصلى گريز ناپذير در  مهم ”مس
ــازمانهاى پژوهش محورى قرار مى دهد. با  ــبد فعاليتهاى هر س س
توجه به شيوه اصولى بهره بردارى از منابع طبيعى در جهت تامين 
ــر در زمان حال و آينده، اين رويكرد محورى،  مستمر نيازهاى بش
ــگاه صنعت نفت ” به  ــات فناورانه ” پژوهش ــى از اركان تحقيق يك

عنوان پرچمدار تحقيقات فناورانه در كشور به شمار مى رود. 
آنچه متضمن استمرار توسعه و پايدارى در اين مفهوم جامع است، 
ــور در  ــتا با نياز كش پويايى و جارى بودن حركت پژوهش، هم راس
ــت. به عبارت  ــف، به ويژه صنعت نفت و گاز اس ــه هاى مختل عرص
ديگر، پژوهشى در مدار توسعه قرار دارد كه منتج به محصولى شود 
ــت و ” خلق  ــخگوى نيازهاى كوتاه و بلند مدت جامعه اس كه پاس
فناورى“ كه مى توان آن را آخرين حلقهء زنجيره ارزش، از ايده تا 
محصول به شمار آورد،  پاسخگوى اين نياز در بخش صنعت است. 
ــعه پايدار“  ــعار ” خلق فناورى، توس ــگاه صنعت نفت، با ش پژوهش
ــرار دادن تقاضاى صنعت دانش بنيان  ــالش مى كند تا با محور ق ت
ــر توان داخلى، ماموريت اصلى  ــت هاى تحقيقاتى و تكيه ب درفعالي
خود مبنى بر ” رفع معضالت صنعت ” را تحقق بخشد و در تحقق 

” توسعه پايدار ملى ” ، نقش آفرين باشد .

Technology Creation, 
 Sustainable Development
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ــور در  ــگاه بين المللى نفت تهران، بزرگترين رويداد صنعت نفت كش نمايش
ــركت هاى بزرگ نفتى در سطح ملى و بين المللى است  برقرارى تعامالت ش
ــه كنندگان و مصرف كنندگان  ــه در فرصت زمانى و مكانى محدود، عرض ك
ــتاوردها  اين صنعت در همه حوزه هاى مرتبط، بصورت متمركز به ارائه دس
ــاى جديد براى  ــكل گيرى فرصت ه ــود مى پردازند. ش ــاى خ و توانمنديه
شركت هاى صاحب نام از يك سو و فراهم آمدن بستر رقابت و توسعه براى 
مراكزجديد، ازمهمترين ويژگى هاى است كه موجب مى شود اين رويداد بين 
ــانات سياسى و اقتصادى، به عنوان حركتى زنده و پويا،  المللى، فارق از نوس
با رويكردى متناسب با شرايط موجود ، مورد  توجه همه كشورها قرار گيرد.

ــگاه صنعت نفت»، به عنوان قطب پژوهش هاى فناورانه در صنعت  «پژوهش
ــركاى  ــبكه ش ــترش ش ــا محوريت ارائه توانمنديهاى داخلى و گس ــت، ب نف
بين المللى ، رويكرد خود در بيست و يكمين دوره نمايشگاه هاى بين المللى 
ــتى و  ــتى، پايين دس ــه پرديس صنايع باالدس را در 9 حوزه اولويت دار درس
ــت و انرژى ، به تفكيك موضوع ارائه كرده است. اين موضوعات،  محيط زيس
پس از تعامالت صورت گرفته  با بخش عملياتى صنعت و بررسى فرصت هاى 
ــگاه در جهت تحقق  ــازى دستاوردهاى پژوهش ــرمايه گذارى و تجارى س س
ــت هاى  اقتصاد مقاومتى و استقاده از توان داخلى براى رفع معضالت  سياس

صنعت، در اولويت دستاوردهاى پژوهشگاه در اين دوره قرار گرفته است.
ــگاه در حوزه هاى مختلف ستاد و صف،  مجموعه كامل فعاليت هاى پژوهش
نظير برنامه ها و دوره هاى تخصصى آموزشى، فرصت هاى شغلى، مناقصات 
ــيو اسناد علمى و بانك هاى اطالعاتى سازمان،  ــارات، آرش و مزايده ها ، انتش
ــترس و  ــگاه به آدرس  www. ripi.ir  در دس در پورتال چهارزبانه پژوهش

قابل بهره بردارى است.

فرصت ها و دستاوردها
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یک مطمئن برای شرکت ھای  شر
E&P  ویکردھا و دستاوردھای صنایع باالدستیبین المللی ر

 سرشت نمايى يك پارچه مخزن
 مدلسازى سيستم هاى نفتى

 خدمات فناورانه 



  Petroleum Sys-
tems
  Unconventional 
Resources
  Fractured Car-
bonate Reservoir
  Complex Anticli-
narium Fields

  RCAL/ SCAL/ 
PVT/ EOR/ Geo-
chemical/ Geo-
logical Research 
& Lab. Services 

  Integrated 
Reservoir 
Characteriza-
tion
  Static & 
Dynamic Mod-
eling
  EOR-Pilot
  Preparing 
Master Devel-
opment Plan 
(MDP)

  Water Con-
trol Manage-
ment
  Sand Pro-
duction Man-
agement
  Hydraulic 
Fracturing
  Artificial Lift

اكتشافارزيابىتوسعهتوليد

ویکردھا و دستاوردھا ر
سرشت نمایی یکپارچه مخزن
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مطالعه سيسـتم هـاى هيدروكربنـى آناليز حوضه 
رسوبى درخليج فارس و درياى عمان

متقاضي: شركت نفت فالت قاره

 اهداف
شناسايى منابع هيدروكربني موجود و قابل اكتشاف

كاهش ريسك اكتشاف
بررسي پتانسيل سنگ هاي مولد هيدروكربني و تعيين گستره آنها

  مدل سازي و شناخت كامل سيستم هاي نفتي ناحيه
  شناسايي مسير هاي مهاجرت هيدروكربن ها

ــد، مهاجرت، تجمع و حفظ  ــل وقوع فرآيند هاي تولي ــن زمان و مح   تعيي
شدگي نفت و گاز

اكتشافارزيابىتوسعهتوليد

زن
مخ

چه 
پار

ك 
ى ي

ماي
ت ن

رش
 س

مطالعات ميادين

ــرد مديريت يك پارچه مخزن، بر افزايش بهره دهي مخزن، توليد بهينه  رويك
ــود متمركز و بر مبناي يك پارچه سازي و تلفيق جنبه هاي فني  و افزايش س
ــتوار  ــك در يك محيط ديناميك اس ــا جنبه هاي اقتصادي و مديريت ريس ب
ــت. نكات بازدارنده اين رويكرد، محدوديت هاي فني و تكنولوژيك، مالي،  اس
ــاني هستند. با به كار گيري  ــت محيطي، ايمني و منابع انس ژئوپوليتيك، زيس
فناوري هاي نوين و مديريت مخزن در سه سطح جمع آوري اطالعات، تفسير 
ــري، مي توان تأثير اين محدوديت ها را  ــات و برنامه ريزي و تصميم گي اطالع

كاهش داد و عملكرد مخزن را بهبود بخشيد. 
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اكتشافارزيابىتوسعهتوليد

                                    

 اهداف
ــى) در افق هاى  ــى/ مخزن ــن داليل ايجاد ناهمگونى(زمين شناس   تعيي

مخزنى و شناسايى هندسه نفتگيرها در منطقه مورد مطالعه

ــت و توسعه مخازن در منطقه    به كارگيرى نتايج حاصل در ازدياد برداش
مورد مطالعه

طرح مطالعه يكپارچه افق هاى مخزنى در دشـت 
آبادان/ غرب كارون

متقاضي: شركت ملى نفت ايران

زن
مخ

چه 
پار

ك 
ى ي

ماي
ت ن

رش
 س

 اهداف
  برآورد اوليه حجم منابع موجود شيل گازى 

  ارزيابى ريسك اكتشافى منابع احتمالى 
   ارائه الگو و استانداردهاى مطالعه منابع شيل گازى

   پيش بينى و ارزيابى مشكالت فنى و تاثيرات جانبى (زيست محيطى و...)  
بهره بردارى از منابع شيل گازى در منطقه

ــورهاى بزرگ دارنده ذخاير  ــت و ارتقاى جايگاه ايران در بين كش    نگهداش
گازى

شناسـايى و ارزيابـى منابع شـيل گازى در ناحيه لرسـتان از 
حوزه زاگرس       متقاضي: مديريت اكتشاف شركت ملى نفت ايران
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اكتشافارزيابىتوسعهتوليد

زن
مخ

چه 
پار

ك 
ى ي

ماي
ت ن

رش
 س

شناسايى منابع هيدرات هاى گازى درياى عمان
متقاضي: مديريت اكتشاف شركت ملى نفت ايران

 اهداف
  شناسايي هيدرات هاي گازي به عنوان منابع انرژي

  افزايش ذخاير استراتژيك منابع تامين انرژي
  دستيابي به روش هاي نوين اكتشافي
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آزمايشگاه هاى باالدستى 

 بيش از پنجاه سال سابقه و تجربه كارى در بيش از 150ميدان نفتى و گازي كشور

مقايسه زمانى و هزينه اى زير سيستم ها

 

 سياالت  و سيمان توصيف مخزن           توليد و ازدياد برداشت     

حفارى
   ازدياد برداشتسنگ مخزنعلوم زمينسيال مخزن

چاه محورتاسيسات محورمخزن محور

تزريق امتزاجي/ غيرامتزاجي گاز
تزريق آب

سيالب زني با مواد شيميايي
مخزن هوشمند

بلند مدت
(10-3 سال)

بهينه سازي واحدهاي بهره بردارى، 
تفكيك گرها، نمك زدايي و ... 

استفاده از تجهيزات توليدي زير سطح دريا

ميان مدت
(3-2 سال)

فناورى حفارى
فناورى تكميل چاه
فراز آورى مصنوعى

تزريق مواد  شيميايي

كوتاه مدت
(6 ماه تا 1 سال)

اكتشافارزيابىتوسعهتوليد

زن
مخ

چه 
پار

ك 
ى ي

ماي
ت ن

رش
 س
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مطالعات جامع و تهيه طرح توسعه ميادين 

  مطالعه جامع مخزن بنگستان  ميدان آب تيمور
متقاضي : شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب

  مطالعه جامع  و ارائه برنامه توسعه ميدان بالل (مخزن نفتي)
متقاضي : شركت نفت فالت قاره

  مطالعه جامع  و ارائه برنامه توسعه ميدان بالل (مخزن گازي)
متقاضي: شركت نفت فالت قاره

  مطالعه جامع ميدان توسن
متقاضي : شركت نفت فالت قاره

برخى از ميادين مطالعه شده

شركت ملي مناطق نفت خيز جنوباهواز

مهندسي و توسعه نفت (متن)آزادگان (2 مرحله)

شركت ملي مناطق نفت خيز جنوبمارون

مهندسي و توسعه نفت (متن)يادآوران 

شركت نفت و گاز پارسپارس جنوبي (اليه نفتي)

شركت ملي مناطق نفت خيز جنوببي بي حكيمه

شركت نفت مناطق ايران مركزيسراجه

شركت نفت مناطق ايران مركزينفت شهر

اكتشافارزيابىتوسعهتوليد

زن
مخ

چه 
پار

ك 
ى ي

ماي
ت ن

رش
 س
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طرح هاى جارى شاخص در  ازدياد برداشت 

   انتخاب بهترين روش ازدياد برداشت از ميدان آب تيمور

  تزريق سياالت هيدروكربني ، غير هيدروكربني و آب جهت افزايش ضريب 
برداشت و ارائه پايلوت در ميدان يادآوران

  تزريق گاز جهت ازدياد برداشت در ميادين چشمه خوش و دارخوين

  ارائه مواد شيميايي مناسب جهت ازدياد يرداشت در فرآيند آبهاي تزريقي 
از نظر كارايي، سازگاري و ميزان نفوذ ماتريسي در سازندهاي ميدان يادآوران  

فعاليت هاى حوزه فناورى مخازن هوشمند

ارايه طرح توسـعه ميدان توسـن بر اسـاس فناورى مخزن هوشمند 
براي اولين بار در ايران

   طراحي و ساخت چاه مصنوعي هوشمند 
   كاربرد فناورى مخزن هوشمند در مخازن ايران براي شركت نفت مناطق 

مركزي ايران
ــركت نفت و گاز اروندان  ــطحى ميدان جفير با ش    طراحى تفصيلى زيرس

جهت پياده سازي  تكنولوژي مخازن هوشمند
   مطالعه جامع و برنامه ريزى راهبردى فناورى مخازن هوشمند 
   بررسى روش هاى مختلف بهينه سازى فناورى مخزن هوشمند

اكتشافارزيابىتوسعهتوليد

زن
مخ

چه 
پار

ك 
ى ي

ماي
ت ن

رش
 س

از نظر كارايي، سازگاري و ميزان نفوذ ماتريسي در سازندهاي ميدان يادآوران  

ارايه طرح توسـعه ميدان توسـن بر اسـاس فناورى مخزن هوشمند 
براي اولين بار در ايران

مركزي ايرانمركزي ايران
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احياى 10 چاه بدون توليد (مرده) در ميدان پارسى
   مطالعه بر روي چاه هاي ميدان پارسي

ــاخه افقي، حفاري كنارگذر و تبديل چاه به  ــى اضافه كردن طول ش    بررس
ــر چاه با تكنولوژي مته دو  ــيدكاري، افزايش قط چاه افقي، انجام عمليات اس
ــكافي با  مركزه كه تا 20 درصد قطر چاه را افزايش مي دهد، عمليات اليه ش

سيال يا اسيد، اضافه كردن لوله مغزي و حفاري چندشاخه
ــتفاده از فناورى  ــنگين، تزريق فوم پليمري، اس    تزريق فوم، تزريق نفت س

فراصوت و الكتروضربه اي براي ايجاد شكاف در سنگ مخزن  
 

مطالعـه و مدل سـازى تشـكيل رسـوب واكس و 
آسفالتين در ميادين دانان ،  دهلران  و يادآوران 

- پيش بيني شرايط رسوب آسفالتين درفرايندهاي  توليد و تزريق گاز
- سناريوي توليد بهينه با كمترين مقدار رسوب آسفالتين

- كنترل رسوب آسفالتين با استفاده از ديسپرسنت ها
- ارائه راه حل مناسب براي پيشگيري رسوب آسفالتين

بهينه سازى سيستم هاى اسيدكارى جهت افزايش 
توليد از ميادين

- طراحي و بهينه سازي سيال  اسيد كاري ( متداول و هوشمند)
- تعيين حجم و نرخ بهينه تزريق اسيدهاي متداول و هوشمند

- تعميم نتايج آزمايشگاهي به مقياس ميداني

اكتشافارزيابىتوسعهتوليد

زن
مخ

چه 
پار
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ى ي

ماي
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مدل حوضه و سيستم هاي هيدروكربني دستاوردي است عددي و ديناميكي 
ــا هيدروكربن در  ــي مرتبط ب ــق فرآيندهاي زمين شناس ــراى توصيف تلفي ب
ــي.  فرآيندهايي كه  ــاس زمان هاي زمين شناس ــوبي در مقي يك حوضه رس
ــد عبارتند از تراكم،  ــتاورد ديناميكي مورد مطالعه  قرار مي گيرن ــن دس در اي
ــرت و تخمين و تحليل  ــار، مهاج ــبه دما و فش تحليل جريان حرارتى، محاس
ــتم هاي  ــامل دو بخش مدل حوضه و مدل سيس ــيال. اين مدل، ش خواص س

هيدروكربني مى باشد.

ضرورت
   پيش بينى اهداف اكتشافى. 

   توسعه استراتژى اكتشاف و توليد در آينده.   
   آماده سازى اطالعات اساسي جهت رده بندي اهداف اكتشافي.   

   ارائه اطالعات كافي جهت آناليز ريسك به ويژه در زمينه حفاري.   
   پيش بينى كيفى تركيبات هيدروكربنى براى انباشته هاى موجود و پيش 

بينى شده. 
   شناخت تكامل ساختمانى منطقه و تاثير آن بر خروج، مهاجرت و به دام 

افتادگى هيدروكربن. 
دستاورد

   شناسايى انباشته هاى هيدروكربنى در منطقه مورد مطالعه
   ارزيابي كمى انباشته هاى هيدروكربنى موجود
   ارزيابي كيفى انباشته هاى هيدروكربنى موجود

   شناخت تكامل ساختمانى منطقه به منظور درك بهتر خروج، مهاجرت و 
به دام افتادگى هيدروكربن

   تأمين اطالعات اساسي جهت رده بندي اهداف اكتشافي

   تأمين اطالعات اساسي جهت آناليز ريسك به ويژه در زمينه حفاري 
   كمك به توسعه راهبرد آتى اكتشاف و توليد

   كمك به اكتشاف بهينه منابع هيدروكربنى در مناطق مرزى
ــى منطقه مورد  ــتم هاى هيدروكربن ــك اطالعاتى جامع سيس ــاد بان    ايج

مطالعه
   ايجاد نقشه عمقى پى سنگ حوضه مورد مطالعه

   برگردان داده هاى لرزه اى و توليد نقشه هاى رخساره لرزه اى
   تلفيق داده هاى زمين شناسى، پتروفيزيكى و ژئوفيزيكى به منظور يكسان 

سازى سرسازندها در كل حوضه
   تطابق نفت- سنگ منشا و نفت- نفت بمنظور تعين خانواده هاى نفتى

   تهيه نقشه هاى توزيع تيپ كروژن، بلوغ هيدروكربن و محتواى كربن آلى 
با اعمال ضخامت موثر سنگ منشاء 

   تهيه نقشه هاى تخلخل و فشار منفذى 
   تشخيص ارتباط جانبى و قائم اليه هاى مخزنى 

ویکردھا و دستاوردھا ر
مدلسازی سیستم ھای نفتی 

زن
مخ

چه 
پار

ك 
ى ي

ماي
ت ن

رش
 س

ــتم هاي  ــامل دو بخش مدل حوضه و مدل سيس ــيال. اين مدل، ش خواص س
هيدروكربني مى باشد.

ضرورت

بينى شده. 

افتادگى هيدروكربن. افتادگى هيدروكربن. 
دستاورد
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فرايند نرم افزارى
نتايج يك بعدى 

فرايند نرم افزارى
نتايج دو بعدى 

فرايند نرم افزارى
نتايج سه بعدى 

ى
نفت

ى 
ها

م 
ست

سي
ى 

ساز
مدل
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متداول  آزمايش هاى 
سنگ مخزن

ويـژه  آزمايش هـاى 
مغزه

ویکردھا و دستاوردھا ر
خدمات فناورانه 
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مكانيـك  و  فيزيـك 
سنگ

آناليز سياالت مخزن

ازدياد برداشت

رانه
ناو

ت ف
دما

 خ
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زمين شناسى

ژئوشيمى

سيمان حفارى

رانه
ناو

ت ف
دما

 خ

22



سياالت حفارى

اسـيدكارى و تكميل 
چاه

رانه
ناو

ت ف
دما

 خ
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توسعه و تجاری سازی فناوری
ویکردھا و دستاوردھای صنایع پایین دستی ر

 شيرين سازى و تبديالت گازى
 ارتقاء نفت خام و فرآورده ها

 تاسيسات سطح االرضى 
 دانش هاى فنى مرجع دار



تاسيسات سطح االرضي

Surface Facilities

ارتقاء نفت خام و فرآورده ها

 Upgrading of

Crude Oil & Petroleum Products

شيرين سازي و تبديالت گازى

Gas Sweetening & Conversion

  طراحي، ساخت و عمليات
پايلوت نمكزداي الكترو 

استاتيك براي اولين بار در 
كشور 

  ارائه دانش فني و طراحي چندين واحد شيرين سازي
ميعانات گازي، پروپان و بوتان

  طراحي پااليشگاه تاپينگ جهت توليد قير از نفت
خام فوق سنگين

  ارايه بسته طراحي فرآيند واحد صنعتي ككينگ
تاخيري

  انتقال دانش فني و طراحي واحد صنعتي توليد
بوداركننده از ميعانات گازي

  طراحي اولين واحد ايزومريزاسيون نفتا در كشور بر
مبناي دانش فني ”ايزومير“

  ارائه دانش فني و بسته طراحي فرآيندي پنج واحد
تحت ليسانس و چهار واحد غير ليسانس مربوط به 

پااليشگاه خارجي

  دانش فني و طراحي فرآيند سولفور زدايي عميق
هيدروژني (HDS) جهت كاهش سولفور برش هاي 

نفتي 

 فناوري پارسى سول: اولين فناورى شيرين سازى گاز

  ارائه دانش فني و طراحي پايه يك كارخانه كامل واحد
GTL با ظرفيت 3000 بشكه در روز در جزيره قشم 

براي بخش خصوصي 

  شامل SRU ارائه دانش فني و طراحي پايه واحد هاي
واحد هاي تغليظ گاز اسيدي، كالوس و تصفيه گاز 
نهايي TGT براي بازيافت باالي 99/5 درصد گوگرد

  به ظرفيت GTL طراحي مفهومي و پايه يك واحد
1000 بشكه در روز

  جمع آوري و تزريق گاز دي اكسيد كربن در مخازن 
( CCS ) نفت و گاز كشور

ویکردھا و دستاوردھا ر
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DMC -فناورى مركاپتان زدايى از ميعانات گازى پارس جنوبى
شيرين سازى و حذف گوگرد و مركاپتان از ميعانات گازى

كاربردها
   DMC-1: جهت كاهش محتواي مركاپتان و اسيديته ميعانات گازي و 

نفت خام به روش اكسيداسيون 
ــت كاهش محتواي H2S و مركاپتان هاي موجود در     DMC-1M: جه

نفت خام هاي سنگين 
ــبك موجود در نفت     DMC-2: جهت كاهش محتواي مركاپتان هاي س

خام هاي سبك 
ــبك و  ــان هاي س ــواي H2S و مركاپت ــذف محت ــت ح    DMC-3: جه

اكسيداسيون مركاپتان هاي سنگين موجود در نفت خام و ميعانات گازي 

   طراحي پايه اين واحد براي فازهاي 12، 13،14، 17و18 ، 19، 20و 21، 
23-22 و 24 پارس جنوبي 

مزاياى اقتصادى 
ــت حذف تركيبات گوگرددار) و  ــه اقتصادي( ارزان بودن فرايند جه    صرف
حل مشكالت خوردگي تجهيزات پااليشگاهي و در نتيجه امكان انتخاب مواد 

سبك تر و ارزان تر جهت ساخت تجهيزات 
   حل مشكل فروش ميعانات گازي ترش

   ايجاد ارزش افزوده 1 الي 3 دالر در هر بشكه

دانش ھای فنی مرجع دار

حل مشكالت خوردگي تجهيزات پااليشگاهي و در نتيجه امكان انتخاب مواد حل مشكالت خوردگي تجهيزات پااليشگاهي و در نتيجه امكان انتخاب مواد 
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كاربردها
ــرد فرآيند DMD با توجه به هيدروكربن مورد نظر، به چهار نوع فرآيند  كارب

تقسيم بندي مي شود: 
 Jet Fuel جهت مركاپتان زدايي از نفت سفيد و توليد  :DMD-1   

 odorant جهت مركاپتان زدايي و توليد :DMD-2 Odorant   
 LPG جهت مركاپتان زدايي از پروپان و بوتان و :DMD-2k   

   DMD-3: جهت مركاپتان زدايي از نفتاي ترش 

مزاياى اقتصادى 
DMD ارائه ليسانس فرايند   

   ساخت سه واحد در پتروشيمي خارگ 
ــازي LPG براي  ــيرين س ــش فني و انجام طراحي پايه واحد ش ــه دان    ارئ

پااليشگاه پارس 
   ارئه دانش فني و انجام طراحي پايه واحدهاي شيرين سازي بوتان و نفتا 

II براي پااليشگاه بيدبلند
ــازي پروپان و  ــيرين س    ارئه دانش فني و انجام طراحي پايه واحدهاي ش

بوتان براي فاز 14 پارس جنوبي 

 DMD (پروپان و بوتان ) فناورى مركاپتان زدايى از برشهاى سبك نفتى
شيرين سازى و حذف تركيبات H2S، CO2، COS و RSH از محصوالت تقطير

GTL مزاياى خاص فرآيند
ــتفاده از منابع گاز     فرآيند GTL يك روش اقتصادي و مطمئن جهت اس

كشور، به ويژه ميادين مشترك است.
 LNG امنيت صادرات نسبت به گاز طبيعي و   

   حل مشكل واردات بنزين و كمك به استقالل كشور 
ــي، نفت خام،  ــرژي (گاز طبيع ــاي ان ــواع حامل ه ــادرات ان ــوع در ص    تن

فرآورده هاي GTL و ...) و بهره مندي از مزاياي استراتژيك آن
   گستردگي شبكه حمل و نقل كشور و ضرورت توليد محصوالتي با كيفيت 

باال و سازگاز با محيط زيست به منظور حفظ سالمت افراد جامعه
   امكان افزايش ميزان صادرات نفت خام و بهره مندي از مزاياي راهبردى 

آن
   استفاده از خط لوله گاز سراسري جهت:

– ارتقاء امنيت ملي 
– اشتغال زايي و توسعه اقتصادي منطقه اي

– حل مشكل پيك سايي
– كاهش ترافيك جاده اي

   كمك به توسعه تكنولوژي بومي و كاهش وابستگي
   توليد آب و برق بعنوان محصوالت جانبي  و با ارزش  

ــي، گازهاي همراه،  ــامل گاز طبيع ــتفاده از انواع خوراك ها ش ــكان اس    ام
مخازن دور دست، بيو گاز (زباله، ضايعات كشاورزي و ...) و زغال سنگ  

  مزاياى خاص فرآيند GTL براى ايران
- 3تا 7 درصد ارزش بيشتر نسبت به سوخت حاصل از پااليش نفت خام 

- ميزان آروماتيك كمتر
- محصول بدون گوگرد

 NOx كمتر بودن آالينده هاي -
- كمتر بودن ذرات معلق

- محصول فاقد تركيبات فلزي 
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مزاياى اقتصادى مزاياى اقتصادى 

كشور، به ويژه ميادين مشترك است.

فرآورده هاي 

باال و سازگاز با محيط زيست به منظور حفظ سالمت افراد جامعه
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ايزومريزاسيون نفتاى سبك

صدور خدمات فنى و مهندسى پااليشگاهى

ــرب براي باال  ــتفاده از س ــت محيطي، اس ــتانداردهاي زيس ــا باال رفتن اس ب
ــيميائي MTBE  در آن  ــردن عدد اكتان بنزين ممنوع و افزودن تركيب ش ب
ــت. همزمان، درصد مجاز تركيبات حلقوي در بنزين نيز در  ــده اس محدود ش
استانداردهاي جديد كاهش يافته است. با اين تغييرات، جايگزيني يك برش 
ــد مورد  ــته باش نفتي كه  فاقد تركيبات حلقوي بوده و عدد اكتان باالئي داش

توجه توليد كنندگان بنزين قرار گرفته است. 
با ايزومريزاسيون برش نفتي نفتاي سبك مي توان محصولي بدست آورد كه 
ــد و فاقد هرگونه تركيبات حلقوي است.  عدد اكتان آن به حدود 90 مي رس

ــتفاده از محصول فرآيند ايزومريزاسيون نفتا (كه ايزومريت  باين ترتيب با اس
ــبك مي توان عدد اكتان بنزين را حتي با  ــود) بجاي نفتاي س ناميده مي ش
ــته و درصد تركيبات آروماتيك آنرا كاهش و  ــرب باال نگهداش وجود حذف س
به سطح مورد انتظار  استانداردهاي روز دنيا نظير يورو 4 و يورو 5  رساند. 

ــازند، به عنوان اولين واحد  ــگاه امام خميني ش ــيون پااليش واحد ايزومريزاس
ــانس ايراني در صنعت پااليش روزانه يك ميليون و350 هزار ليتر  تحت ليس
ــدي داراي عدد اكتان باال و بدون  ــن مرغوب توليد مي كند. بنزين تولي بنزي

تركيبات حلقوي است. 

   به منظور تأمين بازار داخلي رو به رشد مصرف محصوالت و فرآورده هاي 
ــورهاى منطقه واحد پااليشگاهى  نفتي باالخص بنزين يورو 5 در يكى از كش

با خدمات فنى و مهندسى پژوهشگاه تاسيس مى شود. 
   ظرفيت اين پااليشگاه (فاز1) در حدود 70 هزار بشكه در روز مي باشد.

   واحدهاى اين پااليشگاه شامل:
 (NHT) تصفيه هيدروژني نفتا  -
 (NCR) تبديل نفتا به بنزين  -

 (DHT) تصفيه هيدروژني گازوييل  -
 (VIS) واحد كاهش گرانروي نفت كوره  -

(SRU) واحد بازيابي گوگرد  -
(BBU) واحد توليد قير  -

(ARU) واحد تصفيه گاز ترش  -
(SWS) واحد تصفيه آب ترش  -

(LRU) واحد بازيابي پروپان و بوتان  -

اين طرح پااليشى با همكارى شركت هاى زير صورت پذيرفته است:
-  B.F فرانسه
Nexant  -

-  ايران خاك
-  ناموران

-  MVV آلمان
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نفتي باالخص بنزين يورو 
با خدمات فنى و مهندسى پژوهشگاه تاسيس مى شود. 
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فناورى پارسى سول

ــازى و حذف گازهاى اسيدى توسعه  ــى سول براى جداس فناورى پارس
ــعه و مهندسى حالل پارسى  ــده و شامل سه بخش است: توس داده ش
ــول و  ــى س ــازى برمبناى حالل پارس ــول، طراحى فرآيند شيرين س س
ــول(مديريت حالل هاى  ــى س مديريت و بازيابى حالل ها به روش پارس
ــى). در بخش مديريت حالل هاى مصرفى بر آناليز كمى و كيفى  مصرف
ــعه روش هاى مناسب براى بازيابى حالل  كليه آالينده هاى آمين و توس

مصرفى تمركز شده است.
پارسى سول يك حالل فرموله شده است و مى تواند با توجه به شرايط 
ــود. از اين حالل در صنايع  ــخصات محصول مهندسى ش خوراك و مش

زير مى توان استفاده نمود:
   پااليشگاه هاى گاز

   پااليشگاه هاى نفت
   مجتمع هاى پتروشيمى (براى جداسازى دى اكسيدكربن)

برخى از مزاياى پارسى سول عبارتند از : 
ــيدى دى اكسيدكربن و سولفيد هيدروژن،  نرخ باالى جذب گازهاى اس

مصرف انرژى كمتر نسبت به حالل هاى متداول
ــاد حرارتى و مقاومت حرارتى باال، عدم تمايل به تشكيل  نرخ پايين فس
ــمى بودن  ــار بخار پايين و غير س ــرايط نرمال عملياتى، فش كف در ش

حالل.
 مزاياى حالل پارسى سول در زمينه خوردگى :

ــرك  خوردگي، كاهش  ــش درصد ت ــرخ خوردگي، كاه ــز بودن ن ناچي
حساسيت به خوردگي موضعي، عدم نياز به استفاده از بازدارنده، امكان 
استفاده از آلياژ فوالد كربني در تجهيزات وكاهش چشمگير هزينه هاي 

عملياتي. 
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متعھد به توسعه پایدار
یست و انرژی ویکردھا و دستاوردھای محیط ز ر

 مديريت آب و پسماند
 مديريت خوردگى  

 مديريت كربن 



ــات نفتي از آب  ــه و كاهش مواد معلق و تركيب ــروژه با هدف تصفي ــن پ اي
ــع در تنگ فنى، با دبي  ــراب رجب واق ــمه  آلوده به تركيبات نفتي س چش
حدود 34 مترمكعب در ساعت با استفاده از سامانه هاي زير انجام پذيرفته 

است :
CPI(Corrugated Plate Interceptor )    

 New Technology DAF (Dissolved Air Flotation)   
    2 سامانه صافي شني

    يك سامانه كربن فعال 
با استفاده از سامانه هاي فوق و رسيدن ميزان چربي و روغن به كمتر از 1 
ــاورزي سازمان حفاظت  ــتاندارد آبياري و كش ميليگرم در ليتر و رعايت اس

محيط زيست ايران، استفاده مجدد در محل ميسر گرديد.

طراحى، ساخت، نصب و راه اندازى سامانه قابل حمل 
تصفيه آب آلوده به تركيبات نفتى منطقه لرستان

 طراحـى، سـاخت، نصـب و راه اندازى تصفيـه خانه 
جداسازى آب، مايعات نفتى و لجن آلوده به تركيبات هيدروكربنى پااليشگاه 

گاز شهيد هاشمى نژاد

 پساب هاي روغني پااليشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد در تصفيه خانه قديمي، 
ــازي كامل تركيبات روغني و نفتي وارد حوضچه هاي تبخيري  بدون جدا س
ــطح،  ــه اى از تركيبات روغنى و نفتى در س ــه دليل وجود الي ــد كه ب مي ش
ــه و بازيافت آب  ــت. گروه تصفي ــه خوبي صورت نمى گرف ــا  ب ــر در آنه تبخي
ــت پااليشگاه، به   ــت و بيوتكنولوژي، بنا به در خواس ــكده محيط زيس پژوهش
ــاخت تصفيه خانه جديد كه از سامانه هايAPI  و شناورسازي  طراحي و س

با كمك هواي محلول (DAF) با فن آوري جديد بهره مي برد اقدام كرد كه 
ــازي تركيبات نفتي و روغني و همچنين مواد معلق و لجن هاي نفتي  جداس
را به نحو موثري انجام مي دهد. اين تصفيه خانه در اسفند 1394 راه اندازي 
شد كه در نتيجه پساب هاي تصفيه شده مي تواند وارد حوضچه هاي موجود 

شده و فرآيند تبخير به راحتي انجام پذيرد. 

ویکردھا و دستاوردھا ر
یت آب و پسماند  مدیر
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طراحى، ساخت، نصب و راه اندازى سامانه قابل حمل 
تصفيه آب آلوده به تركيبات نفتى منطقه لرستان

فناورى هاى زيستى پا كسازى خاك و آب هاى زيرزمينى 
آلوده به هيدروكربن

 فنـاورى هـاى جديد تصفيه  پسـاب واحدهاى نمـك زدايي صنايع 
باالدستى 

ــرفته به همراه  ــنجي كاربرد فناوري هاي نوين و پيش در اين طرح امكان س
بومي سازي و  به روز شدن آنها انجام مي شود.  استفاده از انرژي خورشيدي 
ــايي، تبخيري حرارتي و  ــته به انرژي هاي نوين و پاك، روش هاي غش وابس
ــيون پيشرفته ، موضوعات مرتبط با  ــتم هاي بيولوژيكي نوين، اكسيداس سيس
ــا در كاهش آالينده هايي  ــتند. امروزه اين فناوري ها در دني اين فناورى هس
چون مواد معلق، مواد نفتي، فلزات سنگين، امالح محلول و ديگر مواد آالينده، 
ــرد فراوان دارند. براي تصفيه اين نوع فاضالب ها از تركيب فناوري هاي  كارب
فيزيكي، شيميايي و زيستي استفاده مي شود. در بخش فناوري هاي فيزيكي 

ــتند.  ــايي و تبخيري مانند VCD از روزآمدترين روش ها هس روش هاي غش
استفاده از غشاها و مدول هاي غشايي ساخت داخل و همچنين بومي سازي 
ــرايط عملياتي داخل كشور  ــب با ش ــورها، متناس مخازن تيتانيوم و كمپرس
ــتفاده از توان  ــده در ميدان هاي نفتي، با اس ــخصات فاضالب توليدش و مش
ــور در بخش هاي مختلف، تامين استاندارهاي زيست محيطي  مهندسي كش
ــت و  استفاده مجدد از پساب  ــده در محيط زيس ــا بهاي تصفيه ش تخليه پس
تصفيه شده در چرخه توليد نفت و كاهش مصرف آب با توجه به كمبود منابع 

آبي در دسترس از جمله اهداف اين طرح اند.
ــتي نيز تجربياتي بسيار ارزشمند در كشور وجود  در زمينه فناوري هاي زيس

دارد كه مي توان در اين طرح از آنها استفاده كرد. 

 در ميان روش هاى مختلف رفع آلودگى، رو شهاى زيستى مبتنى بر فعاليت 
ــن از روش هاى  ــه كننده هيدروكرب ــم هاى تجزي ــك ميكروارگانيس متابولي
ــيميايى و فيزيكى ساده تر، ارزان تر و با محيط زيست سازگارتر هستند و  ش
ــيدكربن و ماده  عمال باعث حذف كامل آلودگى و تبديل آن به آب، د ىاكس
زيستى مى شوند. تجزيه زيستى براى رفع آلودگى از محيط هاى مختلف، از 
ــه خاك، آب و جريان هوا كاربرد دارد و بر اين پايه، فناورى هاى متعدد  جمل
ــداف اين فناورى به  ــده اند.از مهمترين اه ــعه يافته و تجارى ش در دنيا توس

موارد زير مى توان اشاره كرد:
- امكان تصفيه پسماندهاى حفارى گل روغنى همزمان با فعاليت دكل

ــت محيطى مناطق صنعتى و تبديل  ــتاندارد زيس - كاهش آلودگى تا حد اس
سايت آلوده به فضاى سبز

- ارزيابى گستره آلودگى آب زيرزمينى
ــاى زيرزمينى براى تجزيه  ــت ميكروفلور آب ه ــايى و تحريك فعالي - شناس

آالينده

- توسعه فناورى بيوفيلتراسيون براى رفع آلودگى از جريان هواى خروجى از 
(SVE) سامانه استخراج بخارات
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ــتي نيز تجربياتي بسيار ارزشمند در كشور وجود  ــتي نيز تجربياتي بسيار ارزشمند در كشور وجود در زمينه فناوري هاي زيس در زمينه فناوري هاي زيس
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توسعه فناورى هاى زيسـتى رفع آلودگى نفتى و اجراى 
ميدانى در مناطق صنعتى

ــته  ــگاهى و پايلوتى توانس ــى مراحل آزمايش ــت نفت با ط ــگاه صنع پژوهش
ــتي را بر پايه ميكروفلور بومى توسعه داده  ــازي زيس ــت دانش فنى پاكس اس
ــور  ــى در چند منطقه عملياتى كش ــه صورت ميدان ــازى را ب ــد پاكس و فراين
ــن فرايند، از توانمندي  ــراى رفع معضالت صنعت نفت اجرايى نمايد. در اي ب
ــود كه قادرند تركيبات نفتي را تجزيه و  ــم هايي استفاده مي ش ميكروارگانيس
ــيدكربن و ماده زيستي تبديل كنند. دستاوردهاى حاصل از  آنها را به دي اكس

اجراى اين پروژه عبارتند از :
    توسعه كلكسيون ميكروبى بيوتكنولوژى نفت كشور 

ــه روش landfarming در جزيره  ــي خاك آلوده ب ــازي ميكروب     پاكس
سيرى براى پاكسازى 2000 تن خاك آلوده به لجن نفتى

ــازي ميكروبي خاك آلوده به روش Biopile  در منطقه خانگيران      پاكس
براى پاكسازى 10000 تن خاك آلوده در استخر هرزاب حفارى

ــت تصفيه 150  ــر صنعتى با ظرفي ــامانه بيوفيلت ــاخت س ــى و س     طراح
(ppm1000 با غلظت آالينده در حدود) مترمكعب هواى آلوده در ساعت

ــتى با  ــازى زيس ــتخراج بخارات از خاك ( SVE) و تلفيق آن با پاكس     اس
فعالسازى ميكروفلور آب زيرزمينى

اند
سم

و پ
ب 

ت آ
ديري

 م

سيرى براى پاكسازى 

براى پاكسازى براى پاكسازى 

مترمكعب هواى آلوده در ساعت (با غلظت آالينده در حدود مترمكعب هواى آلوده در ساعت (با غلظت آالينده در حدود 

فعالسازى ميكروفلور آب زيرزمينى
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مديريت خوردگى ، صيانت از سرمايه هاى ملى 

ویکردھا و دستاوردھا ر
یت خوردگی  مدیر

   بررسـي علـل خوردگي در تجهيـزات فرآيند مجتمـع گاز پارس 
جنوبي 

ــرايط  ــي دقيق ش ــه  عنوان مجري طرح، با بررس ــت نفت ب ــگاه صنع پژوهش
ــتم از لحاظ  ــت فعلي سيس ــي و وضعي ــدارك طراح ــي م ــدي و بررس فرآين
عملياتي، با تعيين داليل خوردگي هاي رخ داده، راه كارهاي مختلفي را جهت 
ــازي گاز، تثبيت  ــيرين س ــكالت موجود در واحدهاى  ش ــش/ رفع مش كاه
ــگاه  ــيرين كن مجتمع گاز پارس جنوبي به اين پااليش ميعانات گازي و آب ش

عرضه كرده است.

سـاماندهي سيستم هاي پوششي سطوح آتمسفريك پااليشگاه هاي 
گاز كشور

در اين طرح، علل بارز ايجاد عوارض در بخش هاي مختلف، شامل اشتباه در 
ــامانه پوششي، عدم رعايت دستورالعمل هاي آماده سازي و اعمال،  انتخاب س
ــي و عدم احراز آزمون هاي كنترل كيفيت رنگها شناسايي شده  ضعف بازرس
و روش هاي جلوگيري از ايجاد عوارض زود هنگام و راه حل هاي مناسب ارائه 

گرديد.

سـاخت و ارزيابـي بازدارنـده خوردگـي مصرفـي برج احيـاء واحد 
شيرين سازي در پااليشگاه گاز سرخون و قشم

خوردگي در پااليشگاه هاي شيرين سازي گاز، يكي از معضالت متداول در اين 
 ،H2S و CO2 ــد. ورود هوا به سيستم، وجود گازهاي خورنده صنعت مي باش

شرايط كاري دماي باال، شرايط شيميايي آب مصرفي و تخريب آمين مصرفي 
ــگا هها  ــر به ايجاد خوردگي عمومي يا موضعي در برج  احياي اين پااليش منج
ــتفاده از بازدارنده هاي خوردگي يكي از راههاي كاهش سرعت  ــود. اس مي ش
ــاخت و ارزيابي بازدارنده  ــد. در اين پروژه س خوردگي در اين واحد ها مي باش

خوردگي جهت استفاده در پااليشگاه سرخون صورت گرفته است.

ى
ردگ

خو
ت 

ديري
 م

ــاخت و ارزيابي بازدارنده  ــد. در اين پروژه س ــاخت و ارزيابي بازدارنده خوردگي در اين واحد ها مي باش ــد. در اين پروژه س خوردگي در اين واحد ها مي باش

39



40



 PFCs ،مديريت كربن به معنى اندازه گيرى و مديريت شش گاز گلخانه اى
ــش پروتكل كيوتو است كه در  HFCs, SF6, N2O, CH4, CO2  تحت پوش

اين ميان بدليل حوزه فعاليت واحدهاي توليدي در سطح صنعت نفت، تمركز 
غالب در آن بطور ويژه برروي دو گاز متان و دي اكسيد كربن است.

ــواهد و مستندات بخوبي نشان ميدهد كه جامعه  پيش بيني هاي مبتني بر ش
ــري بزودي و در سه دهه آينده با سه بحران بزرگ محيط زيست، كمبود  بش
ــگاه صنعت  ــود. مديريت پژوهش منابع انرژي و آب بطور جدي تهديد مي ش
ــتاي تامين و فراهم آوردن  ــراف بر اين تهديدها و در راس نفت با آگاهي و اش
ــن را زير نظر معاونت  ــوراي عالي مديريت كرب ــت تكنولوزژيك الزم، ش امني
ــال  ــگاه بنيان نهاد كه اكنون نزديك به دوس فناوري و امور بين الملل پژوهش
ــورا به مديريت مباحث گسترده مرتبط  نيم از فعاليت آن مي گذرد. در اين ش
با كربن، و به ويژه مقوله هاي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي، كنترل،  جمع 
ــا  ــت. اساس ــهاي كاهش مصرف آب و انرژي پرداخته اس آوري، انتقال و روش
ــه در دو حوزه فناوري هاي  ــا تاكيد برجنبه هاي فناوران ــث اين مقوله ب مباح
ــت  ــازگاري با محيط زيس ــار (Mitigation) و فناوري هاي  س كاهش انتش

(Adaption) در پژوهشگاه دنبال مي شود. 
از سويي در جريان برگزاري  توافقنامه اخير پاريس (COP21)  نظر به توان 
ــاركت در  ــار گازهاي گلخانه اي، ايران تمايل به مش ــناريوهاي انتش ملي و س
كاهش انتشار كل گازهاي گلخانه اي تا سال 2030 به ميزان 4 درصد نسبت 
ــت. در اين  سناريو  با استفاده از  ــناريو پايه  (BAU) را اعالم نموده اس به س
روندهاي اعالم شده توسط مراكز و وزارتخانه هاي مربوطه رقم 1920ميليون 

تن كاهش انتشار را تا سال 2030 هدف گذاري كرده است.

در زمينه فناوري هاي كاهش انتشار  مي توان بطور عام بر خاص بر موارد زير 

به  پژوهش هاي فناورانه شامل:  
ــوخت هاي زيستي،  ــعه فناوري هاي كم كربن/ بدون كربن نظير س     توس

پيل سوختي و...
    توسعه فناوري هاي كاهش مصرف انرژي (EET) (بهبود كارايي و راندمان 

دستگاه ها، تجهيزات و فرآيندي) 
    استفاده از انرژي هاي تجديدپذير (RE)  شامل استفاده از انرژي هاي آب، 

باد، خورشيد، زمين گرمايي 
  (CCS) توسعه فناوري هاي جمع آوري، ذخيره سازي دي اكسيدكربن    
با هدف ازدياد برداشت(CO2-EOR) و تبديالت شيميايي آن به محصوالت 

با ارزشتر نظير متانول، اوره، اسيد فرميك و... 
 (FGR) فناوري هاي گاز مشعل شامل بازيابي گازهاي خروجي از فلر    

ــازگار و قابل انطباق با شرايط و آثار تغييرات اقليمى به موارد  فناوري هاي س
زير مي پردازد:

    مديريت بر منابع آب
    مديريت بر مشكل فرسايش خاك،
    حفظ جنگل ها و مراتع كشاورزي

 
ــود  موارد فوق بيشتر جنبه زيست محيطي داشته و متناسب  مالحظه مي ش
ــاختار پژوهشگاه در پرديس محيط زيست و انرژي پيگيري مى شود. در  با س
ــياري از حوزه هاي پژوهشي فعاليت هاي  حاليكه در فناوري هاي كاهش  بس

دو پرديس پائين دستي و باالدستي را نيز در بر مي گيرد. 
Multi-) ــت ها ــترده فعالي ــت با نگاهي اجمالي بر حوزه گس ــر اس الزم بذك

ــازمان واحدي كه  disciplinary) تمركز همه فعاليت هاي فوق در قالب س

ــتقل همه مباحث فوق را دنبال نمايد، عمال امكان پذير نبوده و در  بطور مس
نتيجه تشكيل يك شوراي عالي كربن در پژوهشگاه تدبير گرديد.

ویکردھا و دستاوردھا  ر
یت کربن  مدیر
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ــازگار و قابل انطباق با شرايط و آثار تغييرات اقليمى به موارد  ــازگار و قابل انطباق با شرايط و آثار تغييرات اقليمى به موارد فناوري هاي س ــازگار و قابل انطباق با شرايط و آثار تغييرات اقليمى به موارد فناوري هاي س فناوري هاي س

ــود  موارد فوق بيشتر جنبه زيست محيطي داشته و متناسب  ــود  موارد فوق بيشتر جنبه زيست محيطي داشته و متناسب مالحظه مي ش ــود  موارد فوق بيشتر جنبه زيست محيطي داشته و متناسب مالحظه مي ش ــود  موارد فوق بيشتر جنبه زيست محيطي داشته و متناسب مالحظه مي ش مالحظه مي ش
ــاختار پژوهشگاه در پرديس محيط زيست و انرژي پيگيري مى شود. در  ــاختار پژوهشگاه در پرديس محيط زيست و انرژي پيگيري مى شود. در با س با س
ــياري از حوزه هاي پژوهشي فعاليت هاي  ــياري از حوزه هاي پژوهشي فعاليت هاي حاليكه در فناوري هاي كاهش  بس 41حاليكه در فناوري هاي كاهش  بس



اين شورا با اهداف زير كار خود را دنبال مى كند:
الف- سياستگذاري، برنامه ريزي و تعيين اولويت ها براي مجموعه فعاليت هاي 

پژوهشي مرتبط با كربن در سطح پژوهشگاه
ــروژه ها (proposals) به  ــنهادات پ ب- ايجاد تعادل و توازن در ارائه پيش

بيرون از پژوهشگاه
 JEF، JICA) ــهيالت مالي بين المللي نظير ج- بهره گيري از ظرفيت ها و تس

NAMAs ،CDM…) و پاسخگويي به كليه مكاتبات الزم

د- هماهنگي در بهره گيري از همه تخصص هاي الزم در سطح ميان پرديسي 
ــازمانهاي زيربط، نظير سازمان محيط  ــاير س ه – ايجاد ارتباطي قوي تر با س
زيست، شركت بهينه سازي سوخت، دفتر فناوري هاي رياست جمهوري و...  

ــگاه صنعت نفت اقدامات و پروژه هاي زير را تاكنون با  ــتا پژوهش در اين راس
موفقيت در سطح وزارت نفت و كشور دنبال نموده است: 

(CDM) پروژه هاي انجام شده در خصوص مكانيسم توسعه پاك    
    مجري طرح برآورد منابع و ميزان انتشار آالينده هاي هوا و مديريت كربن 

شركت ملي گاز ايران
ــتفاده از تزريق  ــت با اس ــده در خصوص ازدياد برداش     پروژه هاي انجام ش

CO2-EOR

    پروژه هاي انجام شده در خصوص محبوس سازي گاز در زمين
    طرح جامع ذخيره سازي زيرزميني گاز طبيعي

ــت كربن و ثبت  ــار آالينده هاي هوا، مديري ــع و ميزان انتش ــرآورد مناب     ب
پروژه هاي مكانيزم توسعه پاك (CDM) در صنعت گاز

    مد ل سازي پراكنش آلودگي منطقه عسلويه
    طرح ccs درمنطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

ــت هاي يكپارچه كاهش انتشار  ــتراتژي ها و سياس     همكاري در تدوين اس
گازهاي گلخانه اي وزارت نفت 

ــار گازهاي  ــودي و پايش انتش ــبه موج ــتم يكپارچه محاس ــاد سيس     ايج
گلخانه اي وزارت نفت

ــعه پاك (CDM) در  ــم توس ــنجي و ثبت پروژه هاي مكانيس     پتانسيل س
صنعت نفت و گاز

    استفاده از تسهيالت زيست محيطي جهاني (GEF) در انجام پروژه هاي 
صنعت نفت و گاز 

    تدوين استراتژي ها و برنامه ملي كاهش انتشار (NAMA) صنعت نفت
ــباتي و صحه گذاري انتشار تحت ايزو 14064 و  ــتقرار سيستم محاس     اس

14065 در سطح پروژه و بنگاه
ــزات و فناوري هاي  ــن، پروژه ها، تجهي ــك اطالعات متخصصي ــاد بان     ايج

صنعت نفت در حوزه مديريت كربن
    تدوين نقشه راه مديريت گازهاي گلخانه اي در صنايع نفتي

    توسعه ضرايب انتشار محلي گازهاي گلخانه اي
    ايجاد سيستم ماليات كربن و تجارت نشر در صنايع نفت و گاز

    تدوين استانداردهاي انتشار گازهاي گلخانه اي در صنايع نفت و گاز 
ــه يابي نشر گازهاي گلخانه اي در صنايع نفت و گاز و  ــي علل و ريش     بررس

خطوط لوله سراسري انتقال گاز
ــي، مالي و اداري جهت  ــن و تبيين راهكارهاي حقوق ــكاري در تدوي     هم

مديريت انتشار گازهاي گلخانه اي در صنايع نفت و گاز

ن
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ــگاه صنعت نفت اقدامات و پروژه هاي زير را تاكنون با  ــتا پژوهش در اين راس
موفقيت در سطح وزارت نفت و كشور دنبال نموده است: موفقيت در سطح وزارت نفت و كشور دنبال نموده است: 

شركت ملي گاز ايران

CO2-EORCO2-EOR
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محصوالت تجاری 



ــتمي مشابه  در روش هاي جديد طراحي دوغاب با تكنولوژي نانو، ذرات سيس
سيستم توليد بتن براي ساخت دوغابها در نظر گرفته شده كه ضمن بهسازي 
سيمان كاري چاه كيفيت باالي مقاومت تراكمي را نيز باعث مى شود. در يك 
ــط آب يا هوا پر مي شود. در  دوغاب واقعي فضاي خالي بين ذرات جامد توس
ــتم توزيع ذرات دوغاب، محدوده اي از سايزهاي ذرات به دقت انتخاب  سيس
ــايزهاي متفاوت تخلخل  ــد در دوغاب با س ــوند. با افزايش ذرات جام مي ش
ــش مي يابد. همچنين احتمال  ــري كاهش و مقاومت تراكمي افزاي و نفوذپذي
كنترل و مهار مهاجرت گاز در اين روش به دليل كاهش تخلخل و نفوذپذيري 
ــدازه ذرات جامد در  ــيار افزايش خواهد يافت. با تنظيم توزيع ان ــيمان بس س
ــك مقدار ذرات جامد در واحد حجم دوغاب افزايش مي يابد كه  مخلوط خش
اين امر منجر به افزايش مقاومت تراكمي و كاهش تخلخل و تراوايي مي شود.  
ــاه هاي مناطق  ــورت آزمايش ميداني در چ ــن بار اين فناورى بص ــراي اولي ب
نفتي و گازي ايران با موفقيت انجام پذيرفت. متعاقب اين توفيق شركت هاي 
ــركت  ــركت ملي مناطق نفتخيز جنوب، ش ــر نفتي در ايران از جمله ش معتب
ــركت پيمانكار  ــركت نفت مركزي ايران و همچنين چند ش ملي حفاري و ش
داخلي و خارجي خواستار بكارگيري دستاوردهاي حاصله از تكنولوژي مذكور 

گرديدند. از دستاوردهاى مهم اين طرح مى توان موارد زير را بر شمرد :
ــيمان در  ــيماني و نيز باال بردن دوام س ــش س     جلوگيري از تخريب پوش

ايجاد اتصال بين اليه ها
    افزايش مقاومت تراكمي در مقايسه با ساير دوغاب هاي سبك

    كاهش نفوذ پذيري و خلل و فرج سنگ سيمان

دوغاب هاى سيمان فوق سبك با استفاده از فناورى نانو

ى
جار

ت ت
وال

ص
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كنترل و مهار مهاجرت گاز در اين روش به دليل كاهش تخلخل و نفوذپذيري 
ــدازه ذرات جامد در  ــيار افزايش خواهد يافت. با تنظيم توزيع ان ــيمان بس س
ــك مقدار ذرات جامد در واحد حجم دوغاب افزايش مي يابد كه  ــك مقدار ذرات جامد در واحد حجم دوغاب افزايش مي يابد كه مخلوط خش مخلوط خش
اين امر منجر به افزايش مقاومت تراكمي و كاهش تخلخل و تراوايي مي شود.  اين امر منجر به افزايش مقاومت تراكمي و كاهش تخلخل و تراوايي مي شود.  
ــاه هاي مناطق  ــورت آزمايش ميداني در چ ــن بار اين فناورى بص ــراي اولي ــاه هاي مناطق ب ــورت آزمايش ميداني در چ ــن بار اين فناورى بص ــراي اولي ب
نفتي و گازي ايران با موفقيت انجام پذيرفت. متعاقب اين توفيق شركت هاي نفتي و گازي ايران با موفقيت انجام پذيرفت. متعاقب اين توفيق شركت هاي 
ــركت  ــركت ملي مناطق نفتخيز جنوب، ش ــر نفتي در ايران از جمله ش معتب
ــركت پيمانكار  ــركت نفت مركزي ايران و همچنين چند ش ملي حفاري و ش
داخلي و خارجي خواستار بكارگيري دستاوردهاي حاصله از تكنولوژي مذكور 

گرديدند. از دستاوردهاى مهم اين طرح مى توان موارد زير را بر شمرد :گرديدند. از دستاوردهاى مهم اين طرح مى توان موارد زير را بر شمرد :

ايجاد اتصال بين اليه هاايجاد اتصال بين اليه ها 46



افزونه كنترل هرزروى

ــاري در ميادين مختلف، همواره يكي از عوامل  ــوع هرزروي به هنگام حف وق
ــرعت حفاري افزايش دكل روز (زمان حفاري) گير لوله ها،  مهم در كاهش س
ــت  ــدن كيفيت نمونه ها (Cutting) و بعضاً از دس ــده گذاري، پائين آم مان
دادن محل دقيق نقاط جداره گذاري خواهد شد. اين پديده در حفاري تمام 
12 بيشتر مشاهده  1

4
17 و '' 1

2
ــود ولي در حفرات '' ــاهده مي ش حفره ها مش

مي شود.
هدف از اجراي طرح، مطالعه در تعيين فشار خلل و فرج سازندهاي سطحي 
ــنگ (سازند گچساران) و تعيين رژيم هرزروي  و همچنين در باالي پوش س

در ميدان هدف است و در ادامه، ارائه راه حل هاي مناسب در بكارگيري مواد 
ــيون در ميدان،  و تكنولوژي هاي جديد به منظور كنترل هرزروي و ايزوالس

مورد مطالعه است.
ــى از اين  ــارات مالى ناش ــف عمليات حفاري،كاهش خس ــري از توق جلوگي
ــن مورد نياز صنعت،  ــه دانش فنى توليد افزايه هاى نوي ــتيابى ب معضل، دس
امكان صدور افزاريه هاى ساخته شده به كشورهاى متقاضى از دستاوردهاى 

اين طرح است. 
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با توجه به اهميت پالگ هاى سيمانكارى در انجام موفق عمليات سيمانكارى 
در سال 1389 بنا به درخواست شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب، بررسى 
ــيمانكارى توليدى در داخل كشور در طى  علل تخريب برخى از پالگ هاى س
ــگاه صنعت نفت واگذار و  ــيمانكارى چاه هاى نفت و گاز به پژوهش عمليات س
پس از انجام بررسى هاى مقدماتى پروژه اى تحت عنوان ”طراحى فرموالسيون 
ــيمانكارى بااليى و پايينى جهت كاربرد در چاه هاى  ــاخت پالگ هاى س و س
فشار و دما باال (HPHT)“ از طرف پژوهش و فناورى مناطق نفت خيز جنوب 

به پژوهشگاه محول شد. 
آناليز ساختار قطعات پالگ توليدى در داخل كشور كه از مهندسى معكوس 
ــاخته شده بود، نشان  ــركت هاى ودرفورد و هاليبرتون آمريكا س پالگ هاى ش
ــاى با عمق كمتر از 2500 متر  ــه اين پالگ ها قابليت كاربرد در چاه ه داد ك
ــارهاى باالتر در چاه هاى عميق، دچار نقصان شده و  را دارند، اما در دما و فش

عمليات سيمانكارى را با مشكل مواجه مى سازند.
ــق 4500 مترى جهت  ــاى مخصوص چاه هاى عميق تا عم ــن پالگ ه بنابراي

كاربرد در شرايط دما و فشار باال طراحى و ساخته شدند.
پس از انجام آزمون هاى پايلوتى در پژوهشگاه صنعت نفت و انجام آزمون هاى 
ــگاه، قطعات پالگ  ــى كارايى پالگ ها در آزمايش ــده جهت بررس ــريع ش تس
طراحى شده براى چاه هاى عميق توليد و در دكل 86 فتح چاه 469 اهواز و 
دكل 46 چاه 407 مارون در عمق 3900 مترى آزمون ميدانى را با موفقيت 

پشت سر گذاشتند.
ــت معاونت مدير فنى حفارى و پژوهش  بعد از اخذ تاييديه كاربرى از سرپرس
ــفارش توليد 100 قطعه  ــركت هاى مناطق نفت خيز جنوب، س ــاورى ش و فن
ــگاه داده شد و توليد اين  پالگ از طرف معاونت مدير فنى حفارى به پژوهش
ــانس پژوهشگاه با همكارى شركت توسعه دهنده محصول  قطعات تحت ليس
(مارون الستيك) انجام گرفت. قطعات توليدى هم اكنون در حال بهره بردارى 
در سيمانكارى چاه هاى عميق مناطق نفت خيز جنوب هستند. به اين ترتيب 

ــيمانكارى چاه هاى عميق با  ــد پالگ هاى س ــتيابى به دانش فنى تولي با دس
ــد و از  ــور موجبات توليد داخلى قطعه فراهم ش جلوگيرى از خروج ارز از كش

انحصار شركت هاى بزرگ آمريكايى خارج شد.   

مشخصات پالگ پاييني سيمانكاري
عمق 4200 متر

PSI 15000 فشار
دماي 170 درجه سانتي گراد

PSI 600 فشار عملكرد ديافراگم

مشخصات پالگ بااليي سيمانكاري
عمق 4200 متر

PSI 15000 فشار
دماي 170 درجه سانتي گراد

پالگ هاى بااليى و پايينى سيمان كارى چاه هاى 
نفت و گاز
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به پژوهشگاه محول شد. 
آناليز ساختار قطعات پالگ توليدى در داخل كشور كه از مهندسى معكوس 
ــاخته شده بود، نشان  ــركت هاى ودرفورد و هاليبرتون آمريكا س ــاخته شده بود، نشان پالگ هاى ش ــركت هاى ودرفورد و هاليبرتون آمريكا س پالگ هاى ش

ــاى با عمق كمتر از  ــه اين پالگ ها قابليت كاربرد در چاه ه ــاى با عمق كمتر از داد ك ــه اين پالگ ها قابليت كاربرد در چاه ه داد ك
ــارهاى باالتر در چاه هاى عميق، دچار نقصان شده و  ــارهاى باالتر در چاه هاى عميق، دچار نقصان شده و را دارند، اما در دما و فش را دارند، اما در دما و فش

عمليات سيمانكارى را با مشكل مواجه مى سازند.عمليات سيمانكارى را با مشكل مواجه مى سازند.
ــق  ــاى مخصوص چاه هاى عميق تا عم ــن پالگ ه بنابراي
كاربرد در شرايط دما و فشار باال طراحى و ساخته شدند.

پس از انجام آزمون هاى پايلوتى در پژوهشگاه صنعت نفت و انجام آزمون هاى پس از انجام آزمون هاى پايلوتى در پژوهشگاه صنعت نفت و انجام آزمون هاى 
ــگاه، قطعات پالگ  ــى كارايى پالگ ها در آزمايش ــده جهت بررس ــريع ش ــگاه، قطعات پالگ تس ــى كارايى پالگ ها در آزمايش ــده جهت بررس ــريع ش تس

طراحى شده براى چاه هاى عميق توليد و در دكل طراحى شده براى چاه هاى عميق توليد و در دكل 
دكل دكل 

پشت سر گذاشتند.
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روغن كمپرسور پايه سنتزي مورد استفاده در كمپرسورهاي  CNG، جايگزين 
روغن تجارتي Mobil Rarus 829 حاصل شده است.

ــوان يكي از  ــورهاي CNG، به عن ــت و عملكرد كمپرس ــدگاه نگهداش از دي
گرانترين و حساس ترين تجهيزات جايگاه هاي عرضهCNG ، روغن كمپرسور 

ــتفاده از روغن  ــت. عدم اس ــايان توجهي برخوردار اس ــي از اهميت ش مصرف
ــرايط تحريم و ناآگاهي كاربران، مى تواند منجر به بروز  ــب ناشي از ش مناس
ــورها و در نتيجه ناكارآمدي جايگاه  ــكالت بسيار زودرس در كار كمپرس مش

هاي سوخت رساني شود.

CNG روغن كمپرسور

Properties Value Unit Method

Colour 1 - ASTM D 1500
Kinematic Viscosity @ 40°C

100°C @                                   

143.7

12.99
mm2/s ASTM D 445

Viscosity Index 79 - ASTM D 2270
Flash Point 298 C° ASTM D 92
Pour Point -40 C° ASTM D 97
Density @ 15.6°C 0.972 g/ml ASTM D 4052
Refractive Index 1.4863 - ASTM D 1218
 TAN 0.14 mg KOH/g ASTM D 664
 TBN 0.05> mg KOH/g ASTM D 2896
Foam Characteristics

Tendency/Stability              

Sequence I

Sequence II

Sequence III

20/0

0/0

20/0

ml/ml ASTM D 892

 Copper Corrosion @ 100°C, 3
.hrs 1a - ASTM D 130

Demulsibility @ 82°C 1> .mins ASTM D 1401
.Demulsification No 30 .secs IP 19
Four Ball Test

Welding Point         200 kgf
ASTM D 2783

(Oxidation Stability (RöBOT

 Minutes to 175 kPa drop          1800< .mins
ASTM D 2272

Mobil Rarus 829 (پايه سنتزى) محصول پژوهشگاه جايگزين روغن CNG مشخصات روغن مورد نياز كمپرسور
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ــي سول جهت حذف دي اكسيدكربن و سولفيدهيدروژن و ساير  حالل پارس
تركيبات گوگردي از گازهاي ترش

كاربرد
ــت كه براي حذف و به  ــي شده اس ــول يك حالل مهندس ــي س حالل پارس
Spec. رساندن گازهاي دي اكسيدكربن و سولفيدهيدروژن و ساير تركيبات 

گوگردي از گازهاي ترش توسعه داده شده است. اين حالل بر اساس شرايط 
ــده قابل تنظيم  ــخصات گاز شيرين ش ــخصات گاز ترش ورودي و مش و مش

است، بنابراين اين حالل را مي توان در صنايع زير بكاربرد:
  پااليشگاه هاي گاز

  پااليشگاه هاي نفت
  مجتمع هاي پتروشيمي (براي جداسازي دي اكسيدكربن)

اين حالل بيش از يكسال در پااليشگاه گاز مسجدسليمان مورد استفاده قرار 
ــرد اين حالل كامال رضايت بخش  ــئولين ذيربط عملك گرفته و به اذعان مس

بوده است. 
ويژگي ها

برخي از ويژگي هاي حالل پارسي شامل موارد ذيل است:
• نرخ باالي جذب گازهاي اسيدي دي اكسيدكربن و سولفيد هيدروژن

• مصرف انرژي كمتر نسبت به حالل هاي متداول
• نرخ پايين فساد حرارتي و مقاومت حرارتي باال

• عدم تمايل به تشكيل كف در شرايط نرمال عملياتي
• فشار بخار پايين و غير سمي بودن حالل 

• خوردگي حالل پارسي سول :
• ناچيز بودن نرخ خوردگي 

• كاهش درصد ترك  خوردگي 
• كاهش حساسيت به خوردگي موضعي 

• عدم نياز به استفاده از بازدارنده 

• امكان استفاده از آلياژ فوالد كربني در تجهيزات و 
كاهش چشمگير هزينه هاي عملياتي

جنبه اقتصادي
ــرايط گاز ترش ورودي  ــول بسته به نوع و ش ــي س هزينه تامين حالل پارس
ــت. بطور تخميمني با جايگزيني حالل پارسي سول با حالل هاي  متغيير اس
ــيرين سازي موجود تا حدود 30 % مي توان افزايش  متداول در واحدهاي ش
ــش مصرف انرژي  ــان در حدود 20 % كاه ــت و همزم ظرفيت توليدي داش
ــود خواهد آمد. در صورتيكه براي طراحي واحد هاي جديد از اين حالل  بوج
ــتفاده شود، هزينه خريد ليسانس به نصف كاهش خواهد يافت. همچنين  اس
ــيون پارسي سول بجاي MDEA فعال شده استفاده  درصورتيكه از فرموالس
ــود به ازاي هر تن حالل در حدود 250 ميليون تومان صرفه جويي ارزي  ش

ايجاد خواهد شد.

 حالل شيرين ساز پارسى سول
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    كاهش يا حذف اين آالينده هاي نفتي در آب هاي سطحي با استفاده از 
تكنولوژي نانو جاذب

g/g 45 پكيج هاى جاذب آالينده هاى نفتى با ظرفيت جذب 35 تا    

مزيت ها 
    قابليت آسان استفاده از جاذب ها در محيط هاى مختلف آلوده

 (g/g 45 35 تا) قابليت جذب باالى جاذب ها    

    سهولت حمل و نقل آسان جاذب ها
    قابليت بازيافت سريع جاذب ها

    در دسترس بودن مواد اوليه جهت توليد جاذب ها
    ارزان بودن و از نظر اقتصادى به صرفه بودن ساخت جاذب ها

ــطحي هستند. انواع لكه هاي نفتي  ــتفاده در آبهاي س     جاذب ها قابل اس
كه در سطح آب، با استفاده از جاذب هاي ذكر شده قابل حذف مي باشند.

جاذب هاى لكه هاى نفتى

كك نفتى

ــازي تاخيري از سويي يك فرآيند ارتقا كيفيت مهم و متداول  فرايند كك س
ــگاه هاي دنيا مي باشد و از سوي ديگر تامين كننده كك مورد نياز  در پااليش
ــد براي صنايعي  ــى از محصوالت اين فراين ــت. كك به عنوان يك ــع اس صناي
ــيار زيادي برخوردار است و در  ــازي و فوالد از اهميت بس مانند آلومينيوم س
ــياري از صنايع ديگر هم مورد استفاده قرار مي گيرد. در ايران با توجه به  بس
ــازي و فوالد سازي، افزايش مصرف اين  ــد صنايع آلومينيوم س پيش بيني رش
ــور مورد انتظار است. اين در حالي است كه تمام كك مورد نياز  ماده در كش
ــود و عليرغم وجود خوراك اصلي اين واحد  ــور وارد مي ش فعلى از خارج كش
ــگاه مي باشد، هيچ واحد ككينگ در كشور  كه ته مانده برج تقطير خال پااليش

احداث نشده است.

كاربرد
محصوالت ميان تقطير خروجى از اين فرايند در واحدهاى ديگرى پااليشگاهى 
ــى مانند بنزين، گازوييل و نفتا  ــده و براى توليد محصوالت با ارزش تصفيه ش
ــخصات  ــتفاده قرار مى گيرد. كك نفتى توليدى نيز با توجه به مش مورد اس
آن در صنايع مختلفى مى تواند مورد استفاده قرار گيرد. كك خام با كيفيت 

ــگاه ها، نيروگاه ها و يا صنايعى نظير  ــوخت در پااليش پايين تر به صورت س
ــيمان سازى مورد استفاده قرار مي گيرد. كك نفتى با كيفيت باالتر بعد از  س
كلسينه شدن در صنايع فلزسازى مورد استفاده قرار مى گيرد. عمده مصارف 

كك به صورت كلسينه شده به شرح زير مي باشد: 
    الكترودهاي كربني براي ذوب آلومينيوم در كوره هاي قوسي غوطه ور

    الكترودهاي گرافيتي استفاده شده در فوالدسازي  
ــفر، فلزات  ــن و گرافيتي در توليد آلياژهاي آهن، فس ــاي كرب     الكتروده

سيليسيم و كلسيم كاربيد 

جنبه اقتصادي
بر اساس مطالعات امكان سنجي اوليه، احداث واحد ككينگ تاخيري از نظر 
ــد. بر اساس نتايج امكان  ــودآور مي باش فني امكان پذير و از نظر اقتصادي س
ــده و در شرايط مختلف و با  ــنجى اوليه ميزان IRR قابل قبول ارزيابي ش س
ــد. خوارك اين واحد  ــرمايه گذاري اوليه متفاوت مي باش ــه به ميزان س توج
ــزان قابل توجهي در  ــد كه به مي ــگاه مي باش ته مانده برج تقطير خال پااليش
ايران موجود بوده و بازار خوبي نيز براي محصوالت آن در كشور وجود دارد. 
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ــگاه ها، نيروگاه ها و يا صنايعى نظير  ــوخت در پااليش ــگاه ها، نيروگاه ها و يا صنايعى نظير پايين تر به صورت س ــوخت در پااليش ــگاه ها، نيروگاه ها و يا صنايعى نظير پايين تر به صورت س ــوخت در پااليش ــگاه ها، نيروگاه ها و يا صنايعى نظير پايين تر به صورت س ــوخت در پااليش پايين تر به صورت س
ــيمان سازى مورد استفاده قرار مي گيرد. كك نفتى با كيفيت باالتر بعد از  ــيمان سازى مورد استفاده قرار مي گيرد. كك نفتى با كيفيت باالتر بعد از س س
كلسينه شدن در صنايع فلزسازى مورد استفاده قرار مى گيرد. عمده مصارف كلسينه شدن در صنايع فلزسازى مورد استفاده قرار مى گيرد. عمده مصارف 

ــفر، فلزات  ــن و گرافيتي در توليد آلياژهاي آهن، فس ــاي كرب ــفر، فلزات    الكتروده ــن و گرافيتي در توليد آلياژهاي آهن، فس ــاي كرب ــفر، فلزات    الكتروده ــن و گرافيتي در توليد آلياژهاي آهن، فس ــاي كرب ــفر، فلزات    الكتروده ــن و گرافيتي در توليد آلياژهاي آهن، فس ــاي كرب    الكتروده

بر اساس مطالعات امكان سنجي اوليه، احداث واحد ككينگ تاخيري از نظر بر اساس مطالعات امكان سنجي اوليه، احداث واحد ككينگ تاخيري از نظر بر اساس مطالعات امكان سنجي اوليه، احداث واحد ككينگ تاخيري از نظر بر اساس مطالعات امكان سنجي اوليه، احداث واحد ككينگ تاخيري از نظر 
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ــكه  ــذاري ثابت اين واحد حدود 7000دالر به ازاي هر بش ــرمايه گ هزينه س
تخمين زده مى شود. در حال حاضر تمامي كك مورد نياز صنعت آلومينيوم 
ــال مي باشد از خارج از كشور تامين مي گردد.  كه بالغ بر 200هزارتن در س
ــينه با در نظر گرفتن مشخصات آن قيمتي در حدود 300 تا 500  كك كلس
ــه ازاي هر تن دارد. بنابراين مي توان از خروج ارز به ميزان حداقل 60  دالر ب

ميليون دالر در سال جلوگيري نمود.  
ــت توليد آلومينيوم كارخانه هاى ايرالكو، المهدى و هرمزال در مجموع  ظرفي
ــد. ميزان ظرفيت توليد آلومينيوم تا پايان برنامه  برابر 487 هزار تن مى باش

ــيد. بنابراين  ــك ميليون و 500 هزار تن خواهد رس ــم  انداز 1404 به ي چش
ــينه براى ظرفيت فعلى توليد آلومينيوم 200 هزار  ميزان نياز كك نفتى كلس
ــال 1404 حدود 650 هزارتن بر سال خواهد بود. در  ــال و براى س تن در س
حال حاضر احداث يك واحد با ظرفيت 200هزار تن در سال در منطقه آزاد 
ــگاه صنعت نفت در حال  ــازمان ايميدرو و با مشاوره پژوهش ــط س اروند توس
انجام است و حداقل به دو واحد با ظرفيت مشابه نياز مي باشد. عالوه بر اين 
ــتقل از توليد كك،  توليد قابل توجه محصوالت ميان تقطير اين فرايند را مس

به يك فرايند مهم در صنايع ارتقا كيفيت تبديل نموده است.
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ــرچاهى در  ــيرهاي Gate و Plug س ــد ماده آب بند و روانكار انواع ش تولي
ــارهاي باال، جايگزين محصول Valve Lubricant 601، حاصل شده  فش
است. كاربرد اين ماده از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و در صورت عدم 

ــب، واحد هاي صنعت متحمل خسارات عملياتي  ــتفاده از محصول مناس اس
بسيار سنگيني خواهند شد.

گريس شيرهاى سرچاهى

  60%   2و2و-4 تري متيل پنتان (ايزواكتان- ايزوبوتيل تري متيل پنتان) + 25% تولوئن + 15% زايلن 

MethodUnit ValueProperties
ASTM D 2265oC350<Dropping Point

 ASTM  D 217 0.1mm274

266

Cone Penetration @ 25 oC

Unworked                   

 Worked                   
 ASTM D 217NLGI Grade2Consistency

ASTM D 2596
kgf800<

Four Ball Test

Welding Point          
ASTM D 972%mass0.1.Evaporation Loss @ 100 oC, 22 hrs

ASTM D 942
kPa 34

Oxidation Stability @ 99 °C

Pressure Drop After 100 hrs                        
ASTM D 4048-1aCopper Corrosion @ 100°C, 3hrs
ASTM D 2595%mass1.15Oil Separation @ 100°C, 24 hrs

ASTM D 1743-Pass Corrosion Preventive Properties @ 52 °C, 48
hrs

DEF STAN 91-
6/4

ANNEX A

● The Resistance of Grease to Fuel
%mass3Solubility        

Deterioration of The Sample @ 23±             
: 2 oC

- No deterioration of
the sample

 After 7± 0.5 hrs. Immersion in Test                 
Fluid

 No deterioration of
the sampleAfter 24 hrs. Air Drying                

DEF STAN 91-
6/4

ANNEX B
-

 The Resistance of Grease to Water @ 23± 2 oC
.for  168±2 hrs

 No disintegration
of the sample

Clear

Disintegration of the Sample          

Appearance of the Water          

DEF STAN 91-
6/4

ANNEX C
-

 Film Stability and Corrosivity of Steel Test
 Panels at Elevated Temperatures (100± 1 0C for
(.168± 2 hrs

No change ob-
served

Absence any cor-
rosion observed

Changes Observed in the Sample          

Corrosion Observed in the Steel Test Panels      

مشخصات تركيب آببند شيرهاي سرچاهي محصول پژوهشگاه

ى
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جنبه اقتصادي
ــان  ــده توليد محصول با قيمت محصول تجارتي، نش ــه هزينه تمام ش مقايس
ــت. قيمت محصول  ــور اس ــده اقتصادي بودن توليد اين گريس در كش دهن
ــدن 45 پوند به  ــال 2014 در لن ــارى Valve Lubricant 601 در س تج

ازاى هر كيلوگرم بوده است.

گوگرد كشاورزى غنى شده
گوگرد بنتونيتي كود گرانوله اي است كه با بكار بردن در خاك متالشي شده 
ــه گوگرد، بلكه به عنوان اصالح  ــه تنها به عنوان تامين كننده نياز گياه ب و ن
ــد. اين كود حاوى ذرات  ــاي قليايي نيز قابل مصرف مي باش ــده خاك ه كنن
ــت گرانول هاي كود را به  ــونده بوده كه  قادر اس ــيار ريز و مواد متورم ش بس

سرعت متالشي وپراكنده نمايد.
ــاي ريز مغذى(به  ــيون كوده ــن كاربرد گوگرد عنصري  در فرموالس همچني
ــيد هاي فلزي)  ــتفاده از تركيبات ارزان قيمت نامحلول مانند اكس منظور اس

امكان پذير است. 

مشخصات گوگرد بنتونيتي توليد شده در پايلوت مطابق استاندارد  به شرح زير است:

گوگرد بنتونيتينام محصول

پاستيل (نيم عدسي)شكل

خاكيرنگ

Kg/m31270  دانسيته 

حدود 4-3 ميليمتر (بالغ بر 90٪)اندازه ذرات

حدود 90 درصدميزان گوگرد

حدود 10 درصدميزان بنتونيت

0/4 درصدرطوبت

همه محصول در آب پراكنده مي گردد قدرت پراكنده شدن در آب ى
جار

ت ت
وال
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ــد. اين كود حاوى ذرات  ــاي قليايي نيز قابل مصرف مي باش ــده خاك ه كنن
ــت گرانول هاي كود را به  ــونده بوده كه  قادر اس ــيار ريز و مواد متورم ش ــت گرانول هاي كود را به بس ــونده بوده كه  قادر اس ــيار ريز و مواد متورم ش بس
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ــرايط  ــرد موجود در كود، نه تنها از لحاظ اصالح pH خاك، و تامين ش گوگ
ــز، روي و ديگر عناصر تثبيت  ــفر، آهن، منگن جذب عناصر غذايي مانند فس
ــوان ماده مغذى  ــد، بلكه به عن ــيار حايز اهميت مى باش ــده در خاك، بس ش
ــيدها و  ــكيل پروتئين، روغن، كلروفيل، آنزيم ها، هورمون ها، ليكوس در تش

ويتامين ها در محصوالت كشاورزى ايفاى نقش مى نمايد.
ــگاه هاى نفت و گاز كشور هاى خاور  با افزايش ميزان توليد گوگرد در پااليش
ــى يابد. بنابراين با تبديل  ــه، رقابت در صادرات گوگرد خالص افزايش م ميان
ــبى  ــوالت راهبردى با ارزش افزوده كه از بازار جهانى مناس ــرد به محص گوگ

برخوردار هستند، امكان صادرات آن ها فراهم مى گردد.
 بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه بخش كشاورزي، عمده ترين محل 
مصرف گوگرد بوده و به تنهايي مي تواند كل گوگرد توليدي كشور را مصرف 
ــايان ذكر است كه استفاده از گوگرد در اصالح pH خاك، عالوه بر  نمايد. ش
افزايش حداقل 30-100 درصدي راندمان محصوالت كشاورزي، باعث فراهم 
ــرايط جذب عناصر غذايي فسفر، آهن، منگنز، روي و ديگر عناصر  نمودن ش

تثبيت شده در خاك را نيز مي شود. 
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جاذب لكه هاى نفتى

P50 L20 W

B300L20D

DimensionsCapacityThicknessCategory
50cm x 20cm0.7L±0.03L3mm ± 1mmOil Absorbing Pad

DimensionsCapacityOrig. weightCategory
3m x 20cm73±3L per boom 5kg ± 200grOil Absorbing Boom
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فرصت ھای ھمکاری و سرمایه گذاری



ــعه فناورى افرون ها،  ــت كه با توس ــات علمي و تجربي ثابت نموده اس تحقيق
مى توان مشكل حفارى در مخازن كم فشار يا مخازن تخليه شده را حل كرد. 
ــازند را كنترل مى كنند. دانش  افرون ها بخوبى مقدار هرزروى گل به درون س
ــامل طراحى و ساخت سيال حفارى پايه افرونى با استفاده  فني اين تحقيق ش
از تركيبات مناسب شامل سورفكتانت ها، پليمر ها و نانوافزودني ها و در نهايت 
ــيال در عمليات حفارى و تعميراتى در مخازن  بكارگيري عملياتى اين نوع س
ــده و كاربردهاى موفق اين فناورى در ميادين بالغ مى باشد. استفاده  تخليه ش
از افرون هاى گاز كلوئيدى در سياالت حفارى پايه آبى و حفارى فروتعادلى ، 
ــى از كاربرد هاى مهم اين  بهره گيرى از افرون ها بعنوان عوامل اتصالى، بخش
فناورى است. از موارد ذيل نيز مى توان به عنوان مزيت هاى مهم آن نام برد :

ــيال حفارى پايه افرونى با استفاده از  ــب س ــيون مناس     طراحي فرموالس
ــورفكتانت ها، پليمر ها و نانوافزودني ها متناسب با  ــب شامل س تركيبات مناس

شرايط ميادين
ــار يا مخازن  ــازند در مخازن كم فش ــه درون س ــرزروى گل ب ــش ه     كاه

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
ــازند و امكان حذف همزمان H2S در  ــانى به س     كاهش ميزان آسيب رس

داخل چاه با استفاده از اين نوع سياالت توجيه اقتصادي

فناورى پيشرفته ميكروحباب هاى افرون گازى در حفارى 

ــتفاده از مواد  ــبك كننده با اس هدف از اجراى اين طرح، توليد افزايه هاي س
ــت و ساخت افزايه هاي مورد نياز  ــور اس بومي و توانمنديهاي موجود در كش
ــاس استانداردهاي بين المللي و با استفاده از مواد اوليه بومي دستيابي  بر اس
ــبك ساز از دستاوردهاى مهم آن محسوب  به دانش فني توليد افزايه هاي س

مى شود. در توليد اين فناورى از موارد زير بهره گرفته شده است: 
    استفاده از مواد طبيعي  وسنتزى جهت سبك سازي 

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

    مواد سبك كننده مورد استفاده داراى خاصيت L.C.M ى جهت كنترل 
هرزروى

    افزايش خاصيت روانسازى  سيال و جلوگيرى از گير لوله

طراحى نوين سـاخت سـياالت حفارى سـبك و فوق 
سبك

ى
ذار

يه گ
رما

و س
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كار
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 ف

ــى از كاربرد هاى مهم اين  ــى از كاربرد هاى مهم اين بهره گيرى از افرون ها بعنوان عوامل اتصالى، بخش بهره گيرى از افرون ها بعنوان عوامل اتصالى، بخش
فناورى است. از موارد ذيل نيز مى توان به عنوان مزيت هاى مهم آن نام برد :فناورى است. از موارد ذيل نيز مى توان به عنوان مزيت هاى مهم آن نام برد :
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اين  نرم افزار، رفتار فازى آسفالتين در شرايط مختلف عملياتى نظير شرايط 
ــيال مخزن را پيش بيني كرده و ميزان  ــرايط تزريق به س توليد از مخزن و ش
ــفالتين در فرآيندهاى مختلف عملياتى را  ــكيل و نقاط شروع تشكيل آس تش
شبيه سازى مى كند. از مهمترين موارد استفاده و كاربرد اين نرم افزار مي توان 
به پيش بيني، كنترل و مديريت رسوبات آسفالتيني و نيز پيش بيني و تعيين 

اثر پارامترهاي مختلف بر رسوب آسفالتين اشاره كرد. 
ــزء محدود نر م افزارهاي موجود جهت پيش بيني رفتار فازي  اين نرم افزار ج
ــكيل  ــتقل وبه طور تقريبا جامع تش ــد كه به صورت مس ــفالتين مي باش آس
ــبيه سازي مي كند. تئوري هاي به كار  ــفالتين در فرايندهاي مختلف را ش آس
ــده در اين نرم افزار براي شبيه سازي رفتار آسفالتين شامل تئوري  گرفته ش
محلو لهاي پليمري است كه اين تئوري نسبت به تئوري هاي ديگري همانند 
ــتم هاي نفتي نزديك تر  ــفالتين در سيس مدل جامد، به ماهيت و واقعيت آس

مي باشد.
ــي از تشكيل و رسوب آسفالتين و نيز  ــيار زياد ناش با توجه به هزينه هاي بس
هزينه هاي باالي مربوط به انجام آزمايش هاي دما- فشار باال در اين زمينه، 

بدون شك شبيه سازي و پيش بيني رفتار فازي آسفالتين در شرايط مختلف 
ــيار زيادي در  ــم هزينه ترين راه حل) تاثير بس ــد و تزريق (به عنوان ك تولي
بحث كنترل تشكيل و رسوب آسفالتين خواهد داشت. اين نرم افزار،  قابليت 
ــوزه نفت به منظور  ــركت هاى فعال در ح ــتفاده در ش ــرمايه گذارى و اس س
ــفاليتن و تأثيري كه اين تركيبات بر روي  ــي و فهم بهتر رفتار فازي آس بررس

توليد، انتقال، ذخيره و پااليش نفت  را دارا است. 

PAPSim پيش بينى ميزان تشكيل آسفالتين پارس

اين نرم افزار در نسخه جديد، توانايي رسم نمودارهاى دوبعدى نقشه هاى عمق 
تدفين، دما و پختگى و ضخامت براى هر سازند را دارد. امكان انتقال اطالعات 
كامل يك چاه از مدلى به مدل ديگر و يا تركيب دو مدل با يكديگر، نمايش 
ــازندها بر روى نمودار CrossSection، امكان تنظيم ارتفاع چاه ها  بلوغ س
ــاس top يكى از سازندها، نمايش بلوغ Source Rock ها در نمودار  بر اس
ــاى %Ro و TTI در نمودارهاى  ــكان تغيير محدوده ه Event Chart، ام

نشان دهنده بلوغ، ايجاد نمودارهاى عمق، دما و بلوغ در طول زمان براى يك 

سازند خاص، امكان تعريف pattern براى ليتولوژى ها، استفاده پيش فرض 
از آن براى سازندها و قابليت بزرگنمايى و حركت هوشمند در كليه نمودارها 
ــده در اين نرم افزار مي باشد. اغلب نقطه نظرات  از ديگر موارد جديد لحاظ ش
مشتريان و كاربران و ايرادات نسخه قبلي در نسخه جديد اين نرم افزار اعمال 

گرديده و در ساير بخش ها نيز بهبودهاى قابل توجهي حاصل شده است.
    بررسي سنگ منشاء از نظر تاريخچة تدفين و بلوغ حرارتي كه از مهمترين 
ــازي ساختماني و  ــامل مراحل مدلس ــند و خود ش عوامل توليد نفت مي باش

PBM-1D مدل ساز حوضه هاى رسوبى پارس يك بعدى
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نرم افزارھای تخصصی حوزه باالدستی

 براى ليتولوژى ها، استفاده پيش فرض  براى ليتولوژى ها، استفاده پيش فرض 
از آن براى سازندها و قابليت بزرگنمايى و حركت هوشمند در كليه نمودارها از آن براى سازندها و قابليت بزرگنمايى و حركت هوشمند در كليه نمودارها 
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ــازي نهشته شدن رسوب و فشردگي و بازگشت به دوران زمين شناسي  مدلس
قبل و مدلسازي وضعيت حرارتي رسوبات از گذشته تا به امروز مي باشد.

ــي مناسب از سيستم نفتي در پايان مدلسازي      ايجاد ديدگاه زمين شناس
كه به كاربر اجازه مي دهد تا فرضيات مختلف را در منطقه، مدل سازي كرده، 
ــا مطابقت دارد را انتخاب و با  ــن فرضيه اى كه با وضعيت كنوني اليه ه بهتري

توجه به آن تصميم گيري نمايد.  

ــا در مناطقي كه امكان  ــت بلوغ اليه ه ــي وضعي ــن نرم افزار در بررس     اي
ــاف تله هاي نفتي جديد و ارزيابى  نمونه گيري وجود ندارد و همچنين  اكتش

وضعيت منطقه كمك مى كند.
ــافي. از آنجايي كه احتمال وجود يك  ــك و هزينه هاي اكتش     كاهش ريس
ــة نفتي در زمان  ــد نفت و ايجاد تل ــة نفتي با احتمال تولي ــزن در منطق مخ

مناسب رابطه مستقيم دارد.
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ــكالت  ــور ارايه راه حل هاي مختلف در مواجهه با مش ــن نرم افزار به منظ اي
ــن،  ــكل فرازآوري، توليد ش ــته، مش توليدي چاهها (توليد آب و گاز ناخواس
رسوب معدني و رسوب آسفالتين)، اولويت بندي راه حل ها و در نهايت با در 
ــر گرفتن محدوديت هاي اقتصادي و اولويت بندي چاههايي كه براي رفع  نظ

مشكل توليدشان راه حل يكسان ارايه شده، توسعه يافته است. 
قابليت استفاده  از اين نرم افزار در كليه شركت هاي بهره برداري نفت و گاز 
ــعه  ــود دارد. با توجه به آنكه ماژول اولويت بندي به صورت عمومي توس وج

يافته است، مي توان در حوزه هاي ديگر مانند امور قراردادي با شركت هاي 
ــه تصميم گيري و  ــي ب ــرعت بخش ــتقاده قرار داد كه در س مختلف مورد اس

دستيابى به نتايج مناسب كمك شاياني خواهد كرد.
با  توجه به ويژگى هاى اين نرم افزار، مى توان اختصاص منابع مالي را بهينه 
سازى كرده،  به نتايج بهتري دست يافت. اين نرم افزار در حال حاضر نمونه 

مشابه ندارد.

PWM نرم افزار مديريت چاه پارس

 توليد گوگرد كشاورزى
ــده در ايران نشان مي دهد كه در حال حاضر، ساالنه  ــي هاي انجام ش  بررس
ــگاههاي كشور توليد مي شود  بيش از 2 ميليون تن گوگرد عنصري در پااليش
ــارس جنوبي به 4  ــاي ميدان گازي پ ــره برداري از فازه ــه با تكميل و به ك
ــگيري  ــب جهت پيش ــيد. لذا اتخاذ رويكردهاي مناس ميليون تن خواهد رس
ــي از آن به محصوالت با ارزش  ــي گوگرد و تبديل بخش اعظم از خام فروش
ــي بازار و  ــت. بررس افزوده باالتر، از جمله برنامه هاي اصلي طرح گوگرد اس
امكان سنجي هاي فني- اقتصادي انجام شده نشان مي دهد كه چهار موضوع 
گوگرد كشاورزي، گوكرد اصالح شده صنايع راهسازي، كامپوزيت گوگردي و 

سيمان گوگردي، از اهم تبديالت گوگردي محسوب مي شوند كه توليد آنها 
در كشور، توجيه فني و اقتصادي الزم را دارد. در اين ميان گوگرد كشاورزي 
ــبب وجود حجم باالي تقاضا و همچنين بهره اقتصادي بيشتر از جايگاه  به س

باالتري برخوردار است.
فرموالسيون هاي گوگرد كشاورزي مي تواند بعنوان كود (ماده غذايي گياه) و 
اصالح كننده خاك مورد استفاده قرار گيرد. با توجه به نقش و اهميت گوگرد 
ــاورزي به اين فرآورده شركت هاي متعددي در دنيا در  و نياز خاك هاي كش

حال حاضر اين محصول را توليد و به بازار عرضه مي كنند.
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سيمان گوگردي، از اهم تبديالت گوگردي محسوب مي شوند كه توليد آنها سيمان گوگردي، از اهم تبديالت گوگردي محسوب مي شوند كه توليد آنها سيمان گوگردي، از اهم تبديالت گوگردي محسوب مي شوند كه توليد آنها سيمان گوگردي، از اهم تبديالت گوگردي محسوب مي شوند كه توليد آنها 
در كشور، توجيه فني و اقتصادي الزم را دارد. در اين ميان گوگرد كشاورزي در كشور، توجيه فني و اقتصادي الزم را دارد. در اين ميان گوگرد كشاورزي در كشور، توجيه فني و اقتصادي الزم را دارد. در اين ميان گوگرد كشاورزي در كشور، توجيه فني و اقتصادي الزم را دارد. در اين ميان گوگرد كشاورزي 
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فرآورش ميعانات گازى

فرايند تصفيه هيدروژني، بعنوان يكي از موثرترين روش هاي حذف گونه هاي 
ــگاه  ــت. در پژوهش ــگاه ها مطرح اس گوگردي از محصوالت برج تقطير پااليش
ــتفاده  ــت، با بكارگيري اطالعات علمي منابع گوناگون، و نيز با اس صنعت نف
ــا صاحبان دانش فني، اطالعات تكنولوژيك  ــال تكنولوژي و همكاري ب از انتق
ــده و در نهايت با  ــايي برطرف گردي ــتخراج و گلوگاه هاي فرايندي شناس اس
ــه واحدهاي  فرآورش  ــي اين فرايند، امكان طراحي پاي ــازي دانش فن بومي س

ميعانات گازي وجود خواهد داشت.

ــولفيد هيدروژن و  ــودن و نيز قابليت حذف س ــد DMC به علت ارزان ب واح
ــبك كه عامل اصلي خوردگي در پااليشگاه ها و نيز خطرات  مركاپتان هاي س
ــند، در موارد زير به عنوان واحد  ــتي) مي باش جاني در حمل و جابجايي (كش

استراتژيك مي تواند به كار آيد:
    حل مشكل فروش ميعانات گازي ترش

ــرمايه گذاري ثابت      كاهش خوردگي و در نتيجه كاهش قابل توجه در س
پااليشگاه ميعانات گازي .

    ارزش افزوده اي حدود 1 الي 3 دالر در هر بشكه . 
    حذف گوگرد موجود و ارتقا قابل توجه در كيفيت ميعانات گازي .

ــتفاده از DMC  در فازهاى پارس جنوبى براى 40 هزار      نياز بالقوه به اس
بشكه توليد.

ــك واحد DMC در  ــي تفضيلي ي ــي Feed Package و طراح     طراح
محل پااليشگاه فازهاي 4 و 5 پارس جنوبي به ظرفيت 80000 بشكه در روز

ــراي مركاپتان زدايي از  ــي پايه و تفصيلي فرايند DMC ب     انجام مهندس
ميعانات گازي فازهاي 2و 3، 9و 10 پارس جنوبي 

ــات گازي توليدي فازهاي 12،  ــراي بهبود كيفيت ميعان ــي پايه ب     طراح
13،14، 17و18 ، 19، 20و 21، 23-22 و 24 پارس جنوبي 

ــكارى در اين زمينه، مي توان به احداث  ــرمايه گذارى و هم از فرصت هاى س
ــاره كرد. اين  ــي رفاينري ها اش ــات گازي در مين ــرآورش ميعان ــاي ف واحد ه
فعاليت ها ميتواند به صورت PDP، طراحي پايه، تفصيلي و EPC انجام گيرد.

 

ــور، در تعامل با  ــاوري در صنعت نفت و گاز كش ــه اهميت اين فن ــا توجه ب ب
ــراى بومي  ــي گاز اقدامات الزم ب ــركت مل ــش و فناوري ش ــت پژوه مديري
ــري از توان تخصصي  ــت. به اين منظور با بهره گي ــازي صورت گرفته اس س
ــاخت، نصب و راه اندازي پايلوت  ــيل هاي داخلي مراحل طراحي، س و پتانس
ــاورزي حاوي عناصر  ــيون هاي گوگرد كش توليدي با قابليت توليد فرموالس

ريزمغذي انجام شده است. هم اكنون به پشتوانه دستيابي به اين دانش بومي 
ــده است و پژوهشگاه  آمادگي طراحي و احداث واحدهاي بزرگ نيز فراهم ش
ــي مرتبط در طراحي و  ــش فني و انجام خدمات مهندس ــاده واگذاري دان آم

احداث واحد صنعتي آن مي باشد. 
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ــگاه  ــت. در پژوهش ــگاه ها مطرح اس گوگردي از محصوالت برج تقطير پااليش
ــتفاده  ــت، با بكارگيري اطالعات علمي منابع گوناگون، و نيز با اس ــتفاده صنعت نف ــت، با بكارگيري اطالعات علمي منابع گوناگون، و نيز با اس صنعت نف
ــا صاحبان دانش فني، اطالعات تكنولوژيك  ــال تكنولوژي و همكاري ب ــا صاحبان دانش فني، اطالعات تكنولوژيك از انتق ــال تكنولوژي و همكاري ب از انتق
ــده و در نهايت با  ــايي برطرف گردي ــتخراج و گلوگاه هاي فرايندي شناس ــده و در نهايت با اس ــايي برطرف گردي ــتخراج و گلوگاه هاي فرايندي شناس اس
ــه واحدهاي  فرآورش  ــي اين فرايند، امكان طراحي پاي ــازي دانش فن بومي س

ميعانات گازي وجود خواهد داشت.

ــد  ــد واح واح
ــبك كه عامل اصلي خوردگي در پااليشگاه ها و نيز خطرات  ــبك كه عامل اصلي خوردگي در پااليشگاه ها و نيز خطرات مركاپتان هاي س مركاپتان هاي س
ــند، در موارد زير به عنوان واحد  ــتي) مي باش ــند، در موارد زير به عنوان واحد جاني در حمل و جابجايي (كش ــتي) مي باش جاني در حمل و جابجايي (كش

استراتژيك مي تواند به كار آيد:

پااليشگاه ميعانات گازي .پااليشگاه ميعانات گازي .
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(GTL) فناورى تبديل گاز به سوخت مايع

ــيميائي تبديل به هيدروكربن هاي  ــاوري GTL گاز طبيعي بصورت ش در فن
ــي، امكان تبديل  ــود. عالوه بر گاز طبيع ــع ميان تقطير و واكس مي ش ماي
ــت توده و ذغال سنگ، با انجام تغييراتي در بخش  گازهاي همراه نفت، زيس
گاز سنتز، وجود دارد. بنابراين دامنه كاربرد اين فناوري بسيار گسترده است. 
ــت محيطي سرمايه  ــتراتژيك و زيس عالوه بر جذابيت اقتصادي، مزاياي اس
گذاري روي اين تكنولوژي را كامًال جذاب ساخته است. فرصت هاي سرمايه 
ــكال مختلف تكنولوژي GTL در ايران وجود دارد كه هم در  گذاري روي اش

بخش دولتي و هم در بخش خصوصي از آنها استقبال مي شود:
ــي گاز طبيعي  ــم گازي و توليد حجم قابل توجه ــر عظي ــود ذخائ - وج

شيرين در پااليشگاههاي گازي كشور، مازاد بر مصرف داخلي
ــود آالينده هاي  ــه دليل عدم وج ــرآورده هاي GTL ب ــاك بودن ف - پ

گوگردي، نيتروژني، فلزات سنگين و تركيبات آروماتيك 
- وجود مقادير عظيم گازهاي همراه در واحدهاي توليد نفت خام 

- وجود مخازن گازي كوچك و پراكنده 
 فرصت هاي همكاري در حوزه فرآيند GTL شامل موارد زير است:

ــتر ثابت و  ــوردارى از دانش فني فرآيند GTL بر مبناي راكتور بس     برخ
ــي كامل با ظرفيت 3000  ــت كبالت، طراحي پايه يك واحد صنعت كاتاليس
 EPC ــر در مرحله ــن فناوري،كه در حال حاض ــر مبناي اي ــكه در روز  ب بش

مي باشد.
ــتر  ــل جديد دانش فني فرآيند GTL بر مبناي راكتور بس ــعه نس     توس
ــت كبالت، طراحى پايه يك واحد 1000 بشكه در روز در  دوغابي و كاتاليس

منطقه كريت كمپ اهواز 
   Compact GTL برنامه ريزي جهت تكميل دانش فني    
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دانش فنى گوگـرد زدايى هيدروژنى از 
برش  هاى مختلف نفتى

ــا افزايش تقاضا  ــت. اوالً ب ــد از دو منظر قابل ارزيابي اس ــن فراين ــاد اي  اقتص
ــده، قوانين و الزامات  ــيلي و برش  هاي نفتي تصفيه ش ــوخت  هاي فس براي س
ــوخت  ها و برش  هاي نفتي در نظر گرفته مي  شود.  شديد  تري براي كيفيت س
ــي بايد از كيفيت  ــه منظور عرضه در بازار جهان ــده ب لذا محصوالت توليد ش
ــند. ثانياً با انجام فرايند تصفيه هيدروژني و به صورت  مطلوبي برخوردار باش
ــي هيدروژني و افزايش كيفيت محصول توليدي قيمت آن  خاص گوگردزداي

نيز افزايش يافته و سودآوري مطلوب  تري را در پي خواهد داشت.
ــت محيطى، الزم است اين فرايند در  ــتانداردهاي زيس بدليل لزوم رعايت اس
پااليش نهايي گازوئيل و نفتا انجام گردد. مزاياي اين روش به صورت خالصه 

شامل موارد زير مى شود:
 حذف اتم  هاي خارجي ديگر همچون نيتروژن و اكسيژن عالوه بر گوگرد

ــرد و كاهش آن در حد  ــي و مطمئن جهت حذف گوگ ــا روش صنعت  تنه
استانداردهاي فعلي

 قابل اجرا براي برش  هاي نفتي گوناگون

 در دسترس بودن فرايند مورد نياز در اكثر پااليشگاه  ها
 كنترل  پذيري پارامترهاي موثر فرايندي 

ــى، انتقال تكنولوژي و  ــره گيرى از منابع علم ــگاه صنعت نفت، با به پژوهش
ــتخراج و گلوگاه هاي  همكاري با صاحبان دانش فني، اطالعات فناورانه را اس
ــن فرايند، امكان  ــازي دانش فني اي ــايي كرده، با بومي  س ــدي را شناس فراين
ــت.  طراحي پايه واحدهاي  صنعتي گوگردزدايي هيدروژني را فراهم كرده اس
ــاورى در صنعت به  ــاى همكارى و بكارگيرى اين فن ــوارد ذيل از زمينه ه م

شمار مى رود:
    طرح ملي 5 ساله با شركت ملي نفت

ــكه در روز گوگردزدايي هيدروژني از گازوئيل      طراحي واحد 72 هزار بش
براي پااليشگاه شهريار تبريز

ــكه در روز گوگردزدايي هيدروژني      طراحي واحد 18 هزار و 22 هزار بش
از نفتا و گازوئيل براي يك پااليشگاه خارج از كشور
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فنـاورى مايع   سـازى گاز طبيعـى در مقيـاس كوچك با 
كاربردهاى خشكى و دريايى

ــاي تأمين  ــن روش   ه ــي از مهمتري ــادي، يك ــر اقتص ــاوري LNG از منظ فن
ــك و در مقياس  ــدي از منابع گازي كوچ ــت، بهره   من ــه مناطق دوردس گاز ب
ــت.  ــت اس ــورهاي دوردس بزرگ و يك رقيب جدي براي صادرات گاز به كش
كشورهاي اروپايي، امريكايي و آسيايي (بخصوص چين) نيز بدليل مالحظات 
 LNG ــنگين تأمين سوخت ديزل، استفاده از زيست   محيطي و هزينه   هاي س
ــعه داده اند. با توجه به اينكه LNG سوختي  ــوخت خود توس ــبد س را در س
بسيار پاك به حساب مي   آيد، عالوه   بر كاربردهاي گازرساني و صادرات گاز، در 
ــورهاي مختلف به عنوان سوخت خودروهاي سنگين و حتي كشتي   هاي  كش

حمل بار استفاده مي   شود. اطالعات موجود نشان مي   دهد در آينده نه   چندان 
 LNG ــوخت ــردد بين   المللي دارند كه از س ــتي هايي اجازه ت ــا كش دور، تنه

استفاده كنند. 
ــگاه صنعت نفت و شركت   هاي عالقه   مند در زمينه LNG، با  همكارى پژوهش
ــت. در  تبيين راهبرد   هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت قابل تحقق اس
ــتا، موارد الزم، امكان بهره گيرى از توان ساير مجموعه   هاي داخلي و  اين راس

خارجي نيز امكان   پذير است:

ــكه در روز گوگردزدايي هيدروژني از گازوئيل  ــكه در روز گوگردزدايي هيدروژني از گازوئيل  هزار بش ــكه در روز گوگردزدايي هيدروژني از گازوئيل  هزار بش ــكه در روز گوگردزدايي هيدروژني از گازوئيل  هزار بش  هزار بش

ــكه در روز گوگردزدايي هيدروژني  ــكه در روز گوگردزدايي هيدروژني  هزار بش ــكه در روز گوگردزدايي هيدروژني  هزار بش ــكه در روز گوگردزدايي هيدروژني  هزار بش  هزار بش

حمل بار استفاده مي   شود. اطالعات موجود نشان مي   دهد در آينده نه   چندان حمل بار استفاده مي   شود. اطالعات موجود نشان مي   دهد در آينده نه   چندان حمل بار استفاده مي   شود. اطالعات موجود نشان مي   دهد در آينده نه   چندان حمل بار استفاده مي   شود. اطالعات موجود نشان مي   دهد در آينده نه   چندان 
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 طراحى پايه و تفصيلى واحدهاى پااليشگاهى كوچك 

ــگاهى با ظرفيت 200 تا 10هزار بشكه  واحدهاى توليد فرآورده هاى پااليش
ــتند كه توانايى توليد فرآورده هاى قابل  ــگاه هاى كوچك هس در روز، پااليش
ــط مصرف كنندگان نهايى (مطابق با استاندارد هاى مورد نياز  ــتفاده توس اس
ــور و همچنين صادرات) را دارا هستند. خوراك ميني ريفاينري ها شامل  كش
ــيعي از هيدروكربن ها نظير ميعانات گازي، نفت خام و يا مخلوط  گستره وس
آنها است كه پس از دريافت آن محصوالتي از قبيل نفتا، گازوئيل، لوب كات، 
مازوت و قير توليد مى كنند. مزاياي بارز ميني ريفاينري ها را مي توان اينگونه 

جمع بندي كرد:
ــش ضريب اطمينان در امنيت ملى در اثر پراكنده كردن واحدهاى      افزاي

توليد فرآورده هاى نفتى 
    انعطاف پذيري بسيار باالي فرايند. 

    قابليت طراحي فرايند به صورت پيوسته و يا ناپيوسته 
    گستره ي وسيع خوراك
    قابليت جابه جايي واحد

دوره بازگشت سرمايه در ميني ريفاينري ها بسيار كوتاه و در حد چند ماه است. 

ــورهاى همانند ايران كه از وسعت سرزمينى بااليى  همچنين در خصوص كش
ــى به  برخوردارند، پراكنده كردن واحد هاى توليد فرآورده با مالحظه دسترس
ــل و نقل فرآورده ها خصوصاً  ــع خوراك، منجر به كاهش هزينه هاى حم مناب
ــت نفت با برخوردارى از زير  ــگاه صنع براي نقاط دورافتاده مى گردد. پژوهش
ــاي مختلفي در اين زمينه، داراى  ــاخت، توانمندي و تجربيات در پروژه ه س

ظرفيت هاى همكارى در اين موارد است :
    مطالعه مفهومي و طراحي پايه و مهندسي تفضيلي واحد توليد گازوئيل و 
حاللهاي گروه 400 از خوراكهاي ميعانات گازي، نفتا و ضايعات پااليشگاهي 

و پتروشيمي، كارفرما شركت صدرا نفت پارسيان
ــتحصال  ــرمايه گذاري جهت اس ــرآورد هزينه هاي س ــي فني و ب     بررس
ــركت  ــيرين پارس جنوبي، كارفرما ش ــي از ميعانات گازي ش ــاي نفت برش ه

هولدينگ انتخاب
ــد تقطير ميعانات گازي  ــل نتايج فني اقتصادي واح ــازي و تحلي     شبيه س

شيرين پارس جنوبي 
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ــتيابي به دانش فني مايع   سازي گاز طبيعي  ــتراتژي كوتاه مدت: دس الف- اس
در مقياس كوچك

 طراحي مفهومي پايلوت مايع   سازي گاز طبيعي با هدف دستيابي به دانش 
فني بومي

 طراحي پايه، تفصيلي و ساخت پايلوت LNG با هدف دستيابي به دانش 
فني مايع   سازي گاز طبيعي

ــدي در پروژه   هاي  ــازندگان داخلي تجهيزات جهت بهره   من ــايي س  شناس
LNG

ــازي گاز طبيعي  ــركت   هاي خارجي معتبر در زمينه مايع   س ــايي ش  شناس
جهت عقد قرارداد همكاري در حوزه دانش فني و سرمايه   گذاري

LNG ب- راهبرد ميان مدت: مشاركت در انجام پروژه   هاي پيش روي حوزه
 شناسايي، ارزيابي و مشاركت در پروژه   هاي تأمين فناوري و سرمايه   گذاري 

LNG در شركت ملي گاز ايران و شركت ملي نفت ايران

ج- استراتژي بلند مدت: انجام پروژه   هاي LNG در خارج از مرزهاي ايران
 شركت در پروژه   هاي بين   المللي LNG مقياس كوچك

ــور و همچنين صادرات) را دارا هستند. خوراك ميني ريفاينري ها شامل  كش
ــيعي از هيدروكربن ها نظير ميعانات گازي، نفت خام و يا مخلوط  گستره وس
آنها است كه پس از دريافت آن محصوالتي از قبيل نفتا، گازوئيل، لوب كات، 
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كاهش شدت مصرف انرژى در مجتمع هاى پتروشيمى

ــتفاده از دو واحد يوتيليتى (منطقه1 و 2) برق  ــيمى شيراز با اس مجتمع پتروش
ــت فرآيندها تامين مى  نمايد.اين دو نيروگاه از نظر  ــار مورد نياز خود را جه و بخ
ــط پژوهشكده انرژى  ــند. با مطالعات انجام گرفته توس فناوري متفاوت مي باش
ــازى) در مجتمع پتروشيمى مشخص شد كه درحالت عادي انرژى  (گروه مدلس
ــبب عدم نياز مجتمع در حال اتالف است . اتالف انرژي  ــتم به س زيادى از سيس
در مجتمع به علت استفاده از دو نيروگاه به صورت همزمان و در نتيجه كاهش 
ــنهاد پژوهشگاه صنعت  ــد. اجرايي نمودن پيش ظرفيت توليد نيروگاه ها مي باش
ــال 91، حدود 2 ميليارد تومان صرفه جويى  ــيمى در س نفت در مجتمع پتروش
ــاالنه به همراه داشته است. سودآورى و مزاياى چشمگير اين طرح كاربردى،  س
ــوخت مصرفي، كاهش ميزان  ــر جلوگيري از اتالف انرژي، كاهش ميزان س نظي
ــه هاى آن در صنعت  ــش ميزان توليد بخار، از جاذب ــاز به آب ديونيزه و كاه ني

محسوب مى شود.
ــدت مصرف  ــابه با هدف كاهش ش ــكان اجراى اين پروژه در مجتمع هاى مش ام

انرژى ميسر است.
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ــده و اليه اى نازك و  پس از ريزش نفت درآب، نفت و آب با هم مخلوط نش
ــود. با توجه به اثرات  ــترده از تركيب نفتي، روى سطح آب ايجاد مى ش گس
ــت تا در جهت كاهش و حذف اين آالينده  ــت محيطى الزامى اس ــوء زيس س
اقدام سريع صورت پذيرد.به اين منظور، استفاده از جاذب ها روشي مفيد در 
پاكسازى لكه هاى نفتي است. معموال با استفاده از بوم ها، لكه نفتى محصور 
شده و سپس با استفاده از پد هاى جاذب، فرايند پاكسازى تكميل مى شود.

ــگاه صنعت نفت  ــن جاذب ها براى اولين بار در پژوهش ــاخت اي طراحى و س
انجام شده است.

ــاخته  ــل از ارزيابى وكارايى نمونه هاى بوم  و پدهاى س ــى نتايج حاص بررس
ــده، نشان داده است كه نمونه هاى پژوهشگاه، ضمن برخوردارى از تمامى  ش
ــى نظير 10 درصد جذب  ــابه،  داراى مزيت هاي ــاى نمونه هاى مش كاربرده

بيشتر و قيمت كمتر مى باشد. 
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