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پیشــرفت علمی ایران و جلو بردن مرزهای دانش بشــری نیاز به تعامل متقابل، دوجانبه و 
جدی تر نخبگان و نظام، مراقبت هوشمندانه و استفاده ی صحیح از گنجینه ی نیروی انسانِی 
نخبه و تقویت هویت ملی و آرمانخواهی در مجموعه ی نخبگان کشــور اســت. یکی دیگر از 
عرصه های تأثیرگذاری نخبگان کشــور، ایفای نقش در شکستن مرزهای جهانِی دانش است 
و در قرون اخیر، ســهم ما در جلو بردن مرزهای دانش بسیار کم بوده است و باید با استفاده 
از ظرفیت باالی نخبگان جوان کشــور، مرزهای اکتشــاف و دانش جهانی را توسعه دهیم. از 
نظرات نخبگان جوان، فعال، دلســوز و بانشاط و پای کار در بخش های مختلف از جمله نفت، 
اســتفاده و برای تبدیل اقتصاد نفتی به اقتصاد مســتقل و دانش پایه و فناوری پایه و اقتصاد 

مقاومتی، برنامه ریزی شود . 

بخشی از بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی
درديدار نخبگان و استعدادهای علمی برتر
)1398/7/25(
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پیشــرفت و توسعه پایدار در بخش هاي سخت افزاري و صنایع متکي به منابع طبیعي مانند نفت رخ نمي دهد، مگر 
آنکه متکي به فناوري باشــیم و اگر بخواهیم در آینده در دنیا حرفی برای گفتن داشــته باشــیم، باید بر این حوزه 
تمرکز کنیم. امروز زمان حمایت از فعاالن حوزه دانش بنیان و کمک به آموزش، رشــد و توســعه آنها اســت تا این 
اســتارت آپ ها به مرحله بلوغ رسیده و با صنعت نفت آشنایي پیدا کنند. به عالوه، باید سعی شود این شرکت ها به 

فضاهاي دیگر نیز شناسانده شوند. 

بخشی از سخنان وزير محترم نفت
در بازديد از کارخانه نوآوري آزادي
)1398/7/25(
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مقدمه
کتاب حاضر، به عنوان دســتاورد رویداد نوآوري و فناوری وزارت نفت )پترولیوم تیکاف( و در راستاي اجرایي سازي 
سیاســت هاي کالن ابالغي مقام معظم رهبري )مدظله العالي( در حوزه علم و فناوري، اقتصاد مقاومتي و همچنین 
تقویت و گســترش گفتمان تولید علم، با احصاء نیازهاي نوآورانه و اولویت دار شــرکت هاي بهره بردار و تابعه وزارت 
نفت به عنوان متقاضي نهایي فناوري و شناســایي بخشــي از ظرفیت هاي دانشي و بنگاه هاي کوچک و متوسط1 با 

حداقل محصول قابل ارائه2، تدوین گردیده است. 
رویداد پترولیوم تیکاف، با محوریت به همرســاني حوزه هاي فنــاوري در بخش عرضه و تقاضا و هم آفریني ارزش با 
حضور شرکت هاي نفت، گاز، پاالیش و پخش و پتروشیمي و با اهدافي مشتمل بر؛ توسعه، یادگیري، کارآمدسازي، 
انتخاب و فرصت سازي در محل مرکز همایش هاي این پژوهشگاه برگزار مي گردد. به این منظور اقدامات ذیل برای 

اثربخشی این رویداد انجام شده است.
در بخش نمایشــگاه عرضه فناوري، کارگروه ارزیابي معاونت مهندســي، پژوهش و فنــاوري وزارت نفت با دریافت 
اطالعات از معاونت علمي و فناوري ریاســت جمهوري، صندوق نوآوري و شــکوفایی و همچنین بررســي ســایر 
اســتارت آپ هاي موجود در پارک های علم و فناوري، مراکز رشد دانشگاه ها، مبادرت به ارزیابي و انتخاب تعدادی از 

کسب وکارهای کوچک و متوسط نموده اند.
 نمایشــگاه تقاضاي فناوري؛ در این بخش، شــرکت هاي تابعه وزارت نفت در قالب نمایش و ارائه مشخصات تجهیز، 
در بخش نمایشگاه تقاضای فناوری، شرکت های تابعه وزارت نفت قطعه و یا ماده شیمیایي موردنیاز همراه با حضور 
نفرات کلیدي و متخصص بخش عملیات مرتبط با تجهیز، ضمن برگزاري جلسات کسب و کار به کسب و کار3 نیازهاي 

خود را به عرضه کنندگان فناوري و گروه هاي تحقیقاتي ارائه مي نمایند.
در رویداد هر چالش- یک راهکار با اهتمام بر آن بوده است که نیازهاي واقعي حوزه هاي عملیات شرکت های اصلي 
و تابعه وزارت نفت در قالب درخواست ارسال پروپوزال4 شناسایي و در دسترس آحاد جامعه پژوهشگران و گروه هاي 

توانمند کشور قرار گیرد. 
رویداد دانشــجویي پترو تســت با هدف ایجاد بستر مناسب جهت رشــد و تعالي جامعه جوان و پویاي کشور و نیز 

زمینه سازي جهت انتقال تجربیات متخصصین خبره صنعت به دانشجویان خالق و عالقه مند تعریف شده است. 
در وریداد فناوری ویژه مدیران ارشــد بخش عملیات صنعت نفت تالش شــده تا در این رویداد تالش شــده است 
تا با برنامه ریزي هدفمند نســبت به حضور مدیران ارشــد عملیاتي از شــرکت هاي تابعــه وزارت نفت در روزهاي 
برگزاري نمایشــگاه و بازدید ایشان از غرفه هاي نمایشــگاهي همراه با کارگزار فناوري )به عنوان نهاد واسط آشنا با 

نیازمندي هاي بخش صنعت و آگاه از دستاوردهاي بخش عرضه، اقدامات مناسبي صورت پذیرد.
امید اســت با همکاري و تعامل اثربخش کلیه بازیگران حوزه فناوري و نوآوري کشــور بتوانیم در سال رونق تولید 

باافتخار براي دستیابي به اهداف گام دوم انقالب اسالمي گام برداریم.

1 Small & Medium-Sized enterprises (SMEs)
2 Minimum Viable Product (MVP)
3 Business to Business (B2B)
4 Request For Proposal (RFP)
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 رویداد فناورانه
وزارت نفت

 ارائه نیاز ها و چالش های فناوری
وزارت نفت در قالب تقاضا

 بررسی و تجمیع تقاضاها و اعالم
 چالش ها و حوزه های چالشی فناورانه به

شرکت های عرضه  کننده فناوری

 دریافت ایده های نوآورانه در قالب
 رویداد کارآفرینی و ارائه محصوالت

 فناورانه توسط شرکت های دانش بنیان و
استارت آپ ها

 برگزاری نشست هایی میان
 عرضه کنندگان و متقاضیان فناوری در

قالب نشست های
B2B  و  B2G

 انعقاد تفاهم نامه و قراردادهای کاری
 فیمابین شرکت های دانش بنیان و
 استارت آپ ها و شرکت های تابعه

وزارت نفت

 حمایت وزارت نفت و سرمایه گذاران
 ریسک پذیر جهت توسعه فناوری

شرکت های دانش بنیان

تجاری سازی تولید فناوری
 نظارت بر اجرای راهبردهای توسعه

 شرکت های دانش بنیان، اخذ بازخوردها
و بازنگری در سیاست ها

1

2

34

5

6

7 8

B2B





فصل اول

يده ای از  نیازهای  گز
فناورانه  وزارت نفت





نيازهاي فناورانه شركت ملي نفت ايران

شركت ملی مناطق نفت  خیز جنوب
 بومي سازي فناوري پیگ هوشمند و استفاده از آن

 کنترل هرزروي سیال حفاري
 پردازش متمرکز )موازي( و رایانش ابري

 داده کاوي، تحلیل داده ها و هوشمندسازي
 ساخت نرم افزارهاي تخصصي صنعت نفت در کشور
 اندازه گیری نقطه شبنم گازهای ترش با رطوبت باال

 سامانه گزارش گیري هوشمند آنالین )ایجاد سیستم هاي برخط اندازه گیري(
 تصفیه پساب هاي نفتي شور با هدف استفاده مجدد صنعتي- آبیاري

 ساخت شیرهاي فرازآوري با گاز و جایگاه مخصوص
 جمع آوري و استفاده )درون سازمان/خارج سازمان( ایمن گازهاي ترش و اسیدي تولیدي

 تهیه نرم افزار مدیریت یکپارچه چاه و مخزن
 تهیه نرم افزار شبیه سازی مشبک کاری با قابلیت اتصال به نرم افزارهای شبیه سازی چند فازی  جریان

 فناوری ساخت ظروف نمونه گیری تحت فشار، پیستونی و مقاوم در برابر ترکیبات گوگردی
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شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله / نیاز فناورانه
بومي سازي تکنولوژي پیگ هوشمند و استفاده از آن

2. شرح مسأله
تکنولوژي پیک هوشمند: به منظور حصول اطمینان از تداوم عملیات و راهبري ایمن خطوط لوله زیرزمیني)عمدتاً( 
نفت و گاز ضروري اســت کلیه خطوط لوله به موقع و به اندازه کافي با عدم قطعیت با اســتفاده از تجهیزات مناسب 
بازرســي  شــده و  اقدامات پیشگیرانه در حدودي که از نظر اقتصادي توجیه پذیر باشد، به عمل آید. در حال حاضر 
بهترین روش بازرســي که نتایج آن از قطعیت و دقت باالیي برخوردار است و ضمناً در حین سرویس قابل استفاده 
است، رانش پیگ هوشمند درون خط لوله مي باشد. کشور به دلیل داشتن طول زیاد خطوط لوله، نیاز به استفاده از 
این روش دارد. با توجه به تحریم ها و بازدهي عملیاتي باالي این تجهیزات الزم است که تکنولوژي ساخت و انتقال 

پیگ تکنولوژي هوشمند، نحوه استفاده و بهره برداري صحیح آنها در برنامه قرار گیرد. 

3. حوزه تخصصي مسأله
نفت 

4. حوزه کابرد مسأله
صنایع نفت و گاز)حفاري چاه هاي نفت وگاز(      

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
تجهیزات: مکانیکال، ابزار دقیق   مواد و محصول شیمیایي: افزودني ها    نگهداري و تعمیرات 

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
 طراحي و ساخت پیگ هوشمند نوع MFL همراه با ساخت استند کالیبراسیون 

 ایجاد یک نرم افزار تجزیه و تحلیل داده هاي حاصل از رانش توپک هوشمند

12
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شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله / نیاز فناورانه
کنترل هرزروي سیال حفاري

2. شرح مسأله
هزینه هاي اضافي ســالیانه و اتالف وقت دکل حفاري بواسطه مشکالتي از این قبیل و همچنین احتمال فوران چاه 
از عواقب بروز این پدیده اســت. بنابراین ســاخت، فرموالســیون و به کارگیري مواد و سامانه هاي مناسب با قابلیت 

ممانعت کنندگي از هرزروي سیال حفاري مسأله اصلي است. 

3. حوزه تخصصي مسأله
نفت      

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز)حفاري نفت وگاز(           

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
تجهیزات: حفاري      

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
 دوستدار محیط زیست

 کمترین میزان آسیب رساني به مخزن
 سازگاري با سیال حفاري و سازندهاي مناطق نفتخیز جنوب

 دسترسي آسان
 قابلیت استفاده در چاه هاي انحرافي و عمودي

13
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شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله / نیاز فناورانه
پردازش متمرکز )موازي( و رایانش ابري

2. شرح مسأله
تاکنون به منظور انجام امور کارشناســي در بخش هاي مختلف معاونت زمین شناســي مناطق نفت خیز جنوب در 
خصــوص تأمین رایانه هاي اداري و هم چنین بهره گیري از ایســتگاه هاي کاري در مراکز رایانه اي این معاونت اقدام 
گردیده و در این راســتا جهت ایجاد همگوني و توازن بین ســخت افزارها و نرم افزارهاي مورد اســتفاده، با توجه به 
قابلیت ها ویرایش هاي جدید نرم افزاري در خصوص ارتقاء و تعویض سخت افزارها نیز اقدام شده است. گرچه ممکن 
اســت اجراي این روش در ســازمان ها و بخش هایي که از لحاظ استفاده از نرم افزارها و به روزرساني آنها داراي تنوع 
و تعدد کم و یا واجد روندي ثابت، یکنواخت و قابل پیش بیني مي باشــد، کارایي داشــته و تبعات ناشــي از تحمیل 
هزینه هاي آن از جنبه هاي گوناگون مادي و غیرمادي قابل اغماض باشــد ولي آشــکار اســت که در حوزه هایي پر 
اهمیتي مانند صنعت نفت و به ویژه در بخش هاي فني مانند زمین شناســي که در هر یک از گرایش هاي تخصصي 
آن جهت انجام وظایف محوله از نرم افزارهاي اصلي و جانبي پیشــرفته اســتفاده مي گردد و در این راستا با نیازهاي 
روزافزون در هر یک از فعالیت هاي تخصصي مواجه مي باشــند این امر موجبات هدررفت اعتبارات مالي از یک ســو 
و عدم پاســخ گویي مناسب و به هنگام در مورد تقاضاهاي ســخت افزاري از سوي دیگر و در نتیجه افزایش هزینه ها 
وکاهش بهره وري در سازمان خواهد گردید. از این رو در دستور کار قرارگرفتن و اجراي روش هاي روزآمد براي توسعه 
قابلیت هاي پردازشــي و گرافیکي امري ضروري و حاکي از پیش بیني و اجراي تمهیدات الزم جهت صرفه جویي در 
هزینه هاي تمام شــده سازمان مي باشد. بدین لحاظ ضروري  است با بهره گیري از روش  هاي جدیدتر مانند تخصیص 
و توســعه رایانش و پردازش متمرکز و استفاده از رایانه هاي فوق سریع، تقاضا و نیاز بخش هاي کارشناسي را در این 

زمینه برآورده ساخت.

3. حوزه تخصصي مسأله
نفت      فناوري اطالعات      رایانه      

4. حوزه کاربرد مسأله
فناوري اطالعات و ارتباطات            

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
نرم افزار و پلتفرم: شبیه سازي       

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
 ایجاد زیرســاخت و بستري با امکان سرعت اجراي چند برابري شبیه ســازي ها، محاسبات و خروجي هاي برخط 

گرافیکي در پروژه ها به طراحان و متخصصین نفت و زمین شناسي 
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله / نیاز فناورانه
داده کاوي، تحلیل داده ها و هوشمندسازي

2. شرح مسأله
با توجه به اهمیت داده کاوي و تحلیل داده ها در برنامه ریزي ها و تصمیم گیري هاي کارشناسان و مدیران صنعت نفت 
و هم چنین پیشــگیري از بروز حوادث و اتفاقات غیرمترقبه در فرایند عملیات باالدســتي، استفاده از فناوري تجزیه 
و تحلیل داده ها و استفاده از الگوهاي پنهان به منظور یافتن راهکارهاي فني در سطوح کارشناسي و مدیریتي حائز 

اهمیت مي باشد.

3. حوزه تخصصي مسأله
نفت      فناوري اطالعات    

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز      فناوري اطالعات      

رایانه       صنعت فناوري اطالعات وارتباطات      

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
نرم افزار و پلتفرم: سامانه هاي اطالعاتي، تحلیل داده ها         

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
 اهم کارکردهاي مورد نیاز در امر هوشمندســازي فعالیت ها در زیررسته هاي تخصصي مقایسه و پایش برنامه ها و 
عملکردها، از طریق مدیریت فرایندها، استفاده از روش هاي تحلیلي به منظور یاري رساندن به مدیران و کارشناسان 

جهت تصمیم گیري هاي آگاهانه و مطمئن
 دریافت گزارش هاي مورد نیاز در بخش هاي مدیریتي و کارشناســي، به اشــتراک گذاري داده ها و تبادل اطالعات 

زیررسته هاي مختلف
 استفاده از امکانات الزم به منظور شناسایي، افزودن و پخش به موقع یافته ها و تجارب به مثابه دانش و سرمایه سازماني 

 تلفیق داده ها و ارائه نتایج جدید در جهت نیل به هدف تبدیل سازمان به مجموعه اي داده پیشران 
 کارکردهاي مورد نیاز در امر داده کاوي و تحلیل داده هاي مربوط به فعالیت ها در بخش هاي نفت و زمین شناســي 
با پیش نیاز تداوم و استمرار ورود داده هاي جدید در بانک اطالعاتي مشتمل بر دریافت پیش بیني ها، پاسخ گویي به 
ابهامات و انحرافات و کمک در رفع آنها با استفاده از ترکیب سازي، ترتیب دهي و توالي سازي و هم چنین طبقه بندي، 

خوشه بندي، تصویرسازي و واکاوي متون تخصصي 
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله / نیاز فناورانه
ساخت نرم افزارهاي تخصصي صنعت نفت در کشور

2. شرح مسأله
یکي از راهکارهاي مؤثر به منظور نگهداشــت تجارب و دانش فني در کشور و حضور مؤثر در عرصه فناوري جهاني، 
ساخت و بهره گیري از نرم افزارهاي بومي به منظور انجام پروژه هاي تخصصي و هم چنین ایجاد ارزش افزوده از طریق 
آماده سازي زمینه ها و اجراي تمهیدات الزم براي ارائه  و صدور خدمات فني به مراکز و شرکت هاي متقاضي داخلي 

و خارجي مي باشد. 

3. حوزه تخصصي مسأله
نفت      فناوري اطالعات      رایانه      

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز    

  
5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز

نرم افزار و پلتفرم: شبیه سازي، سامانه هاي اطالعاتي، تحلیل داده ها        
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله / نیاز فناورانه
اندازه گیری نقطه شبنم گازهای ترش با رطوبت باال

2. شرح مسأله
نقطه شبنم و مقدار رطوبت گازهای ترش واحدهای تقویت گاز آماک توسط آزمایشگاه های شیمیایی مناطق نفت خیزجنوب 
اندازه گیری می شود. این گازها در برخی موارد تا حدود ده درصد حجمی و یا بیشتر هیدروژن سولفوره همراه خود دارند. 

بنابراین، دستگاهی که قادر به اندازه گیری نقطه شبنم و مقدار رطوبت موجود در گازهای ترش باشد، مورد نیاز است.

3. حوزه تخصصي مسأله
نفت          

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز      صنایع ماشین آالت      صنایع شیمیایي و پتروشیمي       

صنایع پاالیشگاهي      صنایع کاتالیست،جاذب وکاني هاي غیر فلزي      

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
      HSE ،تجهیزات: مکانیکال، ابزار دقیق، آزمایشگاهي، پایپینگ

نرم افزار و پلتفرم: شبیه سازي، تحلیل داده ها      
خدمات: مشاوره فني و مهندسي، نگهداري و تعمیرات، آزمایشگاهي، توزیع و صادرات محصوالت صنعت نفت      

واحدهاي پیش ساخته: عملیات واحد فرایند      

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
  H2Sمقاومت سنسور دستگاه نسبت به غلظت هاي باالي 

 با توجه به وجود رطوبت و آالینده هاي نفتي در گازهاي ترش ورودي به ایســتگاه تقویت گاز آماک کلیه تجهیزات 
دستگاه به راحتي قابل سرویس در محل باشند.

 پیش بیني فیلتر مناسب در ورودي دستگاه جهت حذف ذرات جامد کنده شده از مسیرهاي جریان گاز به نحوي که 
بر میزان رطوبت موجود در گاز اثر سوء نداشته باشد.

 C3H8 و CO2 استفاده از تکنولوژي پلیتر به عنوان سردکننده به جاي گازهاي سرد کننده مانند 
 مقاومت دستگاه نسبت به فشارهاي عملیاتي باال

 نرم افزار محاسبه دقیق مقدار آب همراه با توجه به فشارهاي متغیر عملیاتي
 پاسخ دقیق سنسور دستگاه به میزان غلظت هاي متغیر هیدوژن سولفوره و رطوبت موجود در گاز)تکرار پذیري( 

 ثبات دستگاه در کمترین زمان ممکن نسبت آنالیز نقطه شبنم )دستگاه هاي دیجیتال موجود جهت جوابدهي دقیق 
براي گاز هاي شیرین زماني در حدود 30 دقیقه الزم دارند(
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله / نیاز فناورانه
سامانه گزارش گیري هوشمند آنالین )ایجاد سیستم هاي برخط اندازه گیري(

2. شرح مسأله
ایجاد یک ســامانه و بانک اطالعاتي هوشــمند آنالین به منظور دریافت و پردازش اطالعات در مبادي و شبکه ارسال 
محصوالت با رویکرد چابک ســازي سیســتم هاي اطالعاتي در فرایند انجام آزمایش هاي کنترل کیفي، افزایش سطح 
اطمینان به فرایند ثبت و ارسال نتایج به واحدهاي متقاضي و سایر بخش هاي پایین دستي شامل پاالیشگاه ها، صادرات 
و پتروشــیمي اخذ انواع گزارش هاي تحلیلي و مدیریتي بصورت گراف، چارت، نمودار به منظور اطمینان از دسترسي 

سریع به اطالعات و پایش پیوسته خطوط انتقال

3. حوزه تخصصي مسأله
نفت      مخابرات      کنترل و ابزار دقیق      الکترونیک      

فناوري اطالعات      رایانه          

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز      صنایع شیمیایي و پتروشیمي      صنایع پاالیشگاهي        

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
تجهیزات: مخابراتي، آزمایشگاهي      نرم افزار و پلتفرم: سامانه هاي اطالعاتي، تحلیل داده ها      

خدمات: آزمایشگاهي      

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
 امکان تعریف چند آزمایشگاه با کاربرها و مدیران مختلف

 امکان تعریف کاربرهاي متفاوت با سطح دسترسي متفاوت
 امکان فعالیت روي شبکه اطالعاتي موجود )اینترانت(

 امکان تعریف حدود مجاز براي نتایج 
 امکان ایجاد انواع گراف، نمودار، تحلیل و گزارش هاي مقایسه اي

 ایجاد بانک اطالعاتي تجهیزات، موادمصرفي، کالیبراسیون تجهیزات و ...
 ایجاد و ارسال گزارش )گزارش هاي روزانه، اخطار موارد باالتر از حدود مجاز، ...( 

 در نظر گرفتن پیش بیني هاي الزم براي تجهیزاتي آینده 
 در نظر گرفتن پراکندگي و موقعیت مکاني آزمایشگاه ها و تجهیزات

 انجام تست ها مطابق نیاز آزمایشگاه
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله/نیاز فناورانه
تصفیه پساب هاي نفتي فوق شور با هدف استفاده مجدد صنعتي - آبیاري

2. شرح مسأله
پساب هاي نفتي که ترکیبي از آب همراه نفت، آب تزریق شده و مواد شیمیایي تزریقي است. داراي خصوصیاتي از قبیل 
شوري بسیار باال تا TDS=250000ppm، مواد آلي معلق و محلول، فلزات سنگین و در برخي مناطق مواد رادیواکتیو 
اســت. حجم این پســاب ها با توجه به قدمت تولید از میادین نفتي و روند رو به رشد تولید آب همراه در حال افزایش 

است و در برخي منابع تولید نسبت آب تولیدی نسبت به نفت را 1 به 3 مي دانند. 

3. حوزه تخصصي مسأله
کاتالیست      فناوري نانو      فناوري زیستي      محیط زیست      

شیمي      مواد و کامپوزیت          

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز)حفاري نفت وگاز(      صنایع شیمیایي و پتروشیمي      

صنایع پاالیشگاهي      صنایع الکترونیکي و مخابراتي      

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
       HSE ،تجهیزات: مکانیکال، برقي، ابزار دقیق، سیویل، آزمایشگاهي، پایپینگ

موادشیمیایي: کاتالیست ها، افزودني ها      خدمات: آزمایشگاهي      
واحدهاي پیش ساخته: عملیات واحد فرایند، فرایند غیر شیمیایي      

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
TDS کاهش 

 کاهش و حذف مواد معلق و محلول آلي
 حذف فلزات سنگین

 حذف مواد رادیو اکتیو در صورت وجود
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله/نیاز فناورانه
ساخت شیرهاي فرازآوري با گاز و جایگاه مخصوص آنها

2. شرح مسأله
ضرورت ساخت این کاال با توجه به نیاز روزافزون مخازن به فرازآوري و نیاز به این قلم کاالي پر مصرف

3. حوزه تخصصي مسأله
نفت      

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز)حفاري نفت وگاز(             

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
تجهیزات: مکانیکال، حفاري       خدمات: آزمایشگاهي      واحدهاي پیش ساخته: عملیات واحد فرایند، فرایند 

غیر شیمیایي      

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
امکان نصب در لوله مغزي 4/5 و 3/5 و 5/5 اینچ با اولویت 4/5 اینچ 
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله/نیاز فناورانه
جمع آوري و استفاده )درون سازمان/ خارج سازمان( ایمن گازهاي ترش و اسیدي تولیدي

2. شرح مسأله
چون بخش زیادي از مخازن نفتي، داراي سیاالت ترش مي باشند، گازهاي تولیدي ترش بوده و نیاز به تمهیدات فني 

و ایمن جهت جمع آوري، فرآورش و انتقال محصوالت حاصله دارد.

3. حوزه تخصصي مسأله
نفت      شیمي      فناوري زیستي      محیط زیست      

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز      صنایع شیمیایي و پتروشیمي      صنایع پاالیشگاهي      محیط زیست      

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
تجهیزات: مکانیکال، آزمایشــگاهي، پایپینگ، HSE      خدمات: مشــاوره فني و مهندســي، مشــاوره مدیریتي، 

آزمایشگاهي، توزیع و صادرات محصوالت صنعت نفت       واحدهاي پیش ساخته: عملیات واحد فرایند      

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
تبدیل گازهاي ترش و اسیدي به محصوالتي به طور ایمن با مشخصات:

 کاربردي بودن
 قابل انتقال به صورت ایمن بودن

 ارجحیت تبدیل محصوالت به مواد جامد یا مایع نسبت به گاز 
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله / نیاز فناورانه
تهیه نرم افزار مدیریت یکپارچه چاه و مخزن

2. شرح مسأله
با توجه به وجود مدل های چاه در نرم افزار Pipesim در بیشــتر چاههای مناطق نفت خیز جنوب و همچنین موجود 
بودن مدل مخزن در نرم افزار Eclipse در اکثر مخازن جنوب، ضروری است که جهت مطالعه و شبیه سازی یکپارچه 

سطح االرض-تحت االرض از یک نرم افزار حد واسط استفاده نمود.

3. حوزه تخصصي مسأله
نفت            

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز            

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
نرم افزار و پلتفرم: شبیه سازي          

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
با استفاده از این نرم افزار، می توان سامانه بهره برداری را به صورت یکپارچه شبیه سازی نمود و اثراتی را که در مدل های 

مجزا قابل مشاهده نمی باشند، بررسی نمود.
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله / نیاز فناورانه
تهیه نرم افزار شبیه سازی مشبک کاری با قابلیت اتصال به نرم افزارهای شبیه سازی چندفازی جریان

2. شرح مسأله
با توجه به مشکالت و تنگناهای موجود در ارتباط با عملکرد گلوله ها به منظور بهینه سازی عملیات مشبک کاری مورد 

نیاز است.

3. حوزه تخصصي مسأله
نفت            

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز            

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
نرم افزار و پلتفرم: شبیه سازي          

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
 اطالعات مورد نیاز در ارتباط با مشبک کاری چاه ها از قبیل خصوصیات سنگ و سیال مخزن 

 مدل ژئومکانیکی چاه مورد نظر جهت کمک به شبیه سازی دقیق تر عملیات مشبک کاری 
 استفاده از خصوصیات ابزارهای مشبک کاری مورد استفاده در چاه های مناطق نفت خیز جنوب 
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله / نیاز فناورانه
فناوری ساخت ظروف نمونه گیری تحت فشار، پیستونی و مقاوم در برابر ترکیبات گوگردی 

2. شرح مسأله
با توجه به وجود ترکیبات گوگردی در اکثر گازها و مایعات گازی، در بسیاری از نمونه های مایعات گازی نیاز به افزایش 

فشار استاندارد و همگن کردن وجود دارد.

3. حوزه تخصصي مسأله
نفت      مواد- پلیمر      شیمي      مواد- کامپوزیت       مکانیک       

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز      صنایع شیمیایي و پتروشیمي      صنایع پاالیشگاهي      صنایع ساختمان      

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
تجهیزات: مکانیکال، آزمایشگاهي، HSE      خدمات: آزمایشگاهي، توزیع و صادرات محصوالت صنعت نفت      

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
 ظروف نمونه گیری باید سبک و قابل حمل باشد.
 ظروف نمونه تحمل فشارهای باال را داشته باشد.
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 طراحي و برنامه ریزي چاه هاي توسعه اي به کمک فناوري هاي نوین
 استفاده از روش حفاري فشار مدیریت شده

 مطالعه و بررسي جدایش مخزني در مخازن کنگان و داالن پارس جنوبی
 امکان سنجي انجام عملیات و مطالعات لرزه اي 4 بعدي

 مطالعه/ آزمایشگاهي روش هاي شیمیایي کنترل تولید آب در مخازن گازي
 بهینه ســازي پارامترهاي عملیات حفاري میدان پارس جنوبي و ســایر میادین تحت اختیار 

براساس تجربیات موجود
 تعیین معادله اشــباع آب با اســتفاده از داده های چاه نگاری در گونه های ســنگی سنگ هاي 

کربناته میدان پارس جنوبی
 خوردگي اتمسفري اجزاي سکوهاي دریایي و راهکارهاي اجرایي

 روش شناسي کاهش تغییرات سرعت روباره در تبدیل به عمق هاي لرزه اي
 بررسي ریسک بروز خوردگي باالي خط و ارزیابي عملکرد و مکانیزم حفاظت بازدارندگي

 مطالعه و بررسي جامع پدیده هاي دیاژنزي در سازندهاي مخزني کنگان و داالن
 تعیین معادله اشباع آب با استفاده از داده هاي چاه نگاري

نيازهاي فناورانه شركت ملي نفت ايران

شركت نفت و گاز پارس



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله / نیاز فناورانه
 طراحی و برنامه ریزی چاه های توسعه اي به کمک روش های نوین

2. شرح مسأله 
 به دلیــل هزینه بر بودن عملیات حفاری هــر چاه، برنامه ریزی دقیق محل چاه های توســعه ای از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اســت. موفقیت آمیز نبودن عملیات هرچاه می تواند هزینه های اقتصادی ســنگینی را به بدنه ی توسعه ای 
وزارت نفــت تحمیل کند. از این رو اســتفاده از روش های نوین برای کم کردن ریســک عملیات حفاری و تهیه ی 

بهینه ترین مکان برای حفر چاه های توسعه ای ضروری به نظر می رسد.

3. حوزه تخصصي مسأله 
نفت      حفاري       

 
4. حوزه کاربرد مسأله 
صنایع نفت و گاز        

 
5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز

تجهیزات: حفاري      
نرم افزار و پلتفرم: شبیه سازي، سامانه هاي اطالعاتي، تحلیل داده ها      

خدمات: مشاوره فني و مهندسي      
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله / نیاز فناورانه
 استفاده از روش حفاری فشار مدیریت شده1 در ایران

2. شرح مسأله 
 مشــکالت حفاری ازجمله گیره لوله ها، گم شدن گل، کیک سیال، آسیب سازند، ناپایداری دیواره چاه، سازندهای 
پرفشــار، جریانات سطحی و هزینه های گزاف گل حفاری نیاز به یک تکنولوژی جدید حفاری را نشان می دهند که 
در اثر حفاری ســنتی بوجود می آیند. با حل شــدن این مشکالت  هزینه های حفاری کاهش می  یابد و صنعت قادر 
خواهد شد چاه هایی که از نظر اقتصادی یا تکنیکی قابل حفاری نبودند را حفاری کند. روش حفاری فشار مدیریت 
شــده یک تکنولوژی جدید اســت که حفار را قادر می  سازد فشــار آنالوس چاه را بسیار دقیق مدیریت کند تا از به 

وجود آمدن مشکالت حفاری جلوگیری شود.

3. حوزه تخصصي مسأله 
نفت       حفاري       

 
4. حوزه کاربرد مسأله 

صنایع نفت و گاز        
 

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
تجهیزات: مکانیکال، حفاري      

نرم افزار و پلتفرم: شبیه سازي، سامانه هاي اطالعاتي، تحلیل داده ها       
خدمات: مشاوره مهندسي       

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
 انتخاب روش مناسب با توجه به نوع سازند و مشکالت حفاری در میدان

 کم شدن مشکالت حفاری و هزینه ها

1 Managed Pressure Drilling
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله / نیاز فناورانه
مطالعه و بررسي جدایش مخزنی1 در مخازن کنگان و داالن میدان پارس جنوبی

2.شرح مسأله 
تولید مستمر و پایدار از یک مخزن بزرگ و نیز متعهد ماندن به مقدار پیش بینی تولید مستلزم شناخت دقیق مخزن 
از دیدگاه های مختلف، مانیتور کردن اطالعات مختلف اخذ شده از مخزن، مقایسه اطالعات و نتایج جدید با گذشته، 
شناخت تغییرات و آگاهی از آنها و آینده نگری در راستای ممانعت از مشکالت بزرگ تر می باشد. لذا شناخت مخزن 
و تغییرات آن در گذر از مراحل مختلف توصیف، توســعه و تولید باعث خواهد شــد که عالوه بر داشــتن آمادگی 
مواجهه با تغییرات  طبیعی مخزن، توانایی ارائه راهکارهای درست و به موقع در زمان مواجهه نیز وجود داشته باشد. 
نیاز مطرح شــده در واقع مطالعه و بررســی یک تغییر طبیعی در مخزن پارس جنوبی از دیدگاه زمین شناســی در 
راســتای ارائه راهکارها برای موانع مرتبط با پدیده های زمین شناختی در مسیر تولید بهینه از میدان پارس جنوبی 

خواهد بود.

3. حوزه تخصصي مسأله 
نفت        فناوري اطالعات       زمین شناسي        

4. حوزه کاربرد مسأله 
صنایع نفت و گاز         

 
5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز

خدمات: مشاوره فني و مهندسي        

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
 مطالعه و بررسی میدانی پدیده جدایش مخزنی در میدان پارس جنوبی در زمان درست آن

 کمک به موانع موجود در سر راه ادامه تولید مستمر و ثابت از مخازن پارس جنوبي
 استفاده از اطالعات و تجارب به دست آمده از پروژه در جلوگیری یا به تاخیر انداختن پدیده جدایش مخزنی در 

سایر میادین 

 Compartmentalization
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله / نیاز فناورانه
 امکان سنجي انجام عملیات و مطالعات لرزه اي چهار بعدي )4D( در میدان پارس جنوبي

2. شرح مسأله 
با توجه به اینکه میدان پارس جنوبي یک میدان مشــترک بوده ضرورت شــناخت هرچه دقیق تر این میدان بیشــتر 
احساس مي شود. نحوه توزیع سیاالت و تغییر خصوصیات سنگ در گذر زمان و با افزایش برداشت از میدان در مرحله 
توسعه میدان و بعد از مرحله توسعه مي تواند به برداشت صیانتي و حداکثري از میدان کمک کند و برداشت بیشتر در 
نواحي اتفاق افتد که مهاجرت سیال بیشتري وجود دارد. همچنین مي توان تغییر سطوح تماس سیاالت را در بازه هاي 
زماني تشخیص داد. انجام این عملیات با توجه به هزینه باالي عملیات برداشت لرزه اي و متعاقب آن پردازش و تفسیر 
با نگاه چهار بعدي،  نیازمند به دســت آوردن زمان مناسب و اطمینان از امکان سنجي این مطالعات مي باشد. بنابراین، 
مطالعه امکان ســنجي انجــام این مطالعات و عملیات با توجه به خصوصیات میــدان و مخزن از درجه اهمیت باالیي 
برخوردار اســت تا در صورت عدم امکان انجام مطالعات و عملیات چهار بعدي روي میدان، هزینه اي جهت انجام این 

عملیات و مطالعات که در مقایسه با هزینه مطالعات امکان سنجي بسیار بیشتر و زمان برتر است، صرف نگردد. 

3. حوزه تخصصي مسأله 
نفت       فناوري اطالعات        ژئوفیزیک       

4. حوزه کاربرد مسأله 
صنایع نفت و گاز      فناوري اطالعات   

 
5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز

نرم افزار و پلتفرم: شبیه سازي، سامانه هاي اطالعاتي، تحلیل داده ها      خدمات: مشاوره مهندسي       
 

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
 تعیین خصوصیات مخزن و نحوه تغییر این خصوصیات در طول عمر میدان

 مشخص کردن سطوح تماس سیاالت و نحوه تغییرات سطوح سیاالت )نفت-آب و گاز-آب(
 مشخص کردن مسیر مهاجرت سیال از قسمت ایراني به قسمت قطري با توجه به مشترک بودن میدان پارس جنوبي

 نحوه توزیع فشار مخزن و تغییرات آن با گذشت زمان 
 تعیین زمان احتمالي جهت انجام عملیات مؤثر چهار بعدي
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله / نیاز فناورانه
 مطالعه آزمایشگاهي روش هاي شیمیایي کنترل تولید آب1 در مخازن گازي

2. شرح مسأله 
 کنترل تولید آب اضافي ســازندي در مخازن گازي مســأله حائز اهمیتي مي باشد و تاکنون روش هاي زیادي به این 
منظور توسعه یافته، به کارگیری یکي از روش هایي که امروزه در مراکز تحقیقاتي و صنعتي دنیا به عنوان راهکار مناسب 
اســتفاده مي شود، بکارگیري پلیمرهاي هوشمند/ ژل پلیمرها مي باشد. کارایي این روش و بازدهي عملیات استفاده از 
مواد شیمیایي به عوامل مختلفي از جمله شرایط مخزن، خواص سنگ مخزن، الگوي جریان سیال و ویژگي هاي مواد 
شــیمیایي بستگي دارد. بنابراین ارائه مواد شیمیایي مناســب مخازن گازي مذکور و شناسایي و بهینه سازي ترکیب 
درصد آن ضروري است. همچنین همخواني و تایید نتایج شبیه سازي و مطالعات آزمایشگاهي با شرایط چاه و مقیاس 
میداني نیز بســیار مهم است. در بخش هایي از مخزن پارس جنوبي که گسل وجود دارد، ممکن است در آینده باعث 
تولید آب ناخواسته در چاه هاي تولیدي گردد، با توجه به محدودیت ظرفیت فراورش سکوهاي تولیدي پارس جنوبي 
این امر ممکن است باعث ایجاد صدمه به تجهیزات درون چاهي و تأسیسات سرچاهي و واحدهاي بهره برداري گردد. 

3. حوزه تخصصي مسأله 
نفت       مواد- پلیمر      فناوري نانو       حفاري

4. حوزه کاربرد مسأله 
صنایع نفت و گاز       صنایع شیمیایي و پتروشیمي       

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
تجهیزات: حفاري، آزمایشگاهي       

نرم افزار و پلتفرم: شبیه سازي، سامانه هاي اطالعاتي، تحلیل داده ها        
خدمات: مشاوره مهندسي        

مواد و محصول شیمیایي: حالل ها، افزودني ها       

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
 مطالعه، بررسي و تعیین یکپارچه پدیده هاي دیاژنزي در گستره میدان 

 تکمیل اطالعات ورودي و پایگاه داده مدل جامع استاتیک مخزن
 تهیه نقشه هاي روند پدیده هاي دیاژنزي در گستره میدان پارس جنوبي

 بهینه سازي مدل هاي استاتیک خواص مخزني بر اساس ورودي هاي کنترل کننده مؤثر و معتبر
 کاهش عدم قطعیت هاي مدل هاي مخزني

1 Water shut-off
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله / نیاز فناورانه
بهینه سازي پارامترهاي عملیات حفاري میدان پارس جنوبي و سایر میادین تحت اختیار بر اساس تجربیات موجود

2. شرح مسأله 
با توجه به ماهیت پر ریسک و هزینه هاي بسیار باالي عملیات حفاري دریایي، دکل و خدمات جانبي حفاري، بهینه سازي 
حفاري به عنوان یک خدمت در حین انجام عملیات حفاري مورد استفاده قرار مي گیرد، در واقع بهینه سازي عملیات 
حفاري )با استفاده از بهینه کردن پارامترهاي مختلف حفاري از جمله وزن روي مته و سرعت چرخش مته، با در نظر 
گرفتن خصوصیات سازندهایي که در مسیر حفاري قرار دارند(، با هدف دستیابي به باالترین ROP، بسیار ضروري است. 

3. حوزه تخصصي مسأله
نفت       
  

4.  حوزه کاربرد مسأله 
صنایع نفت و گاز        فناوري اطالعات  

 
5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز

تجهیزات: حفاري      نرم افزار و پلتفرم: شبیه سازي، سامانه هاي اطالعاتي، تحلیل داده ها      خدمات   

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
 پایش و استاندارسازي اطالعات و تجربیات حفاري بیش از 400 حلقه چاه در میدان پارس جنوبي

 ایجاد نرم افزار مدیریت اطالعات و آماده شــدن زیر ساخت هاي استفاده از خدمات بهینه سازي حفاري در آینده در 
میدان پارس جنوبي و سایر میادین تحت اختیار این شرکت

 کوتاه کردن زمان اتمام حفاري یک چاه 
 پایین آوردن هزینه هاي مربوط به حفاري

 جلوگیري از بروز ریسک هاي تکراري
 باالبردن کیفیت چاه هاي حفاري شــده با استفاده از رویه استانداردهاي حفاري1 و کاهش نیاز به تعمیرات چاه ها و 

هزینه هاي مرتبط با آن

1 Standard drilling procedure
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله / نیاز فناورانه
تعیین معادله اشباع آب با استفاده از داده های چاه نگاری در گونه های سنگی1 سنگ هاي کربناته میدان پارس جنوبی

2. شرح مسأله 
تعیین میزان اشــباع آب مخزن یکي از وظایف واحدهاي پتروفیزیک و مطالعات مخزن مي باشــد که در حال حاضر 
تعیین این پارامتر با استفاده از روابط ریاضي موجود مانند آرچي که از طریق مطالعات و پژوهش هاي گذشته به دست 
آمده انجام مي پذیرد. الزم به ذکر اســت تمامي این روابط و مطالعات براي سنگ هاي ماسه سنگي ارائه شده اند که با 
توجه به ماهیت سنگ هاي کربناته استفاده از آن ها عدم قطعیت باالیي در محاسبه اشباع آب به همراه خواهد داشت 
که این عدم قطعیت مي تواند خطاي باالیي را به محاسبه حجم مخزن، استراتژي تولید، برنامه هاي آتي ازدیاد برداشت 
و صیانت از مخزن تحمیل کند. از این رو تعیین معادله اشــباع آب از طریق مطالعات پژوهشــي و با استفاده از تمامي 
اطالعات پتروفیزیکي و مخزني )نمودارهاي برداشــت شــده، مغزه و تصاویر( و توسط تیم متخصص و با تجربه امري 

ضروري به نظر مي رسد.

3. حوزه تخصصي مسأله 
نفت        

  
4. حوزه کاربرد مسأله 

صنایع نفت و گاز        
 

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
تجهیزات: حفاري       نرم افزار و پلتفرم: شبیه سازي، تحلیل داده ها       

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
 ارزیابی پتروفیزیکی چاه های میدان گازی پارس جنوبی و میادین مشابه، جهت پیش بینی دقیق تر اشباع آب

 پیش بینی دقیق اشباع آب نیاز اولیه تعیین میزان حجم هیدروکربور به منظور تعیین دقیق محل های مشبک کاری 
لوله های جداری و همچنین مدل سازی مخزن 

1 Rock type
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله / نیاز فناورانه
خوردگي اتمسفري اجزاي سکوهاي دریایي پارس جنوبي و راهکارهاي اجرایي جلوگیري از آن

2. شرح مسأله 
بیش از بیست سال از شروع بهره برداري از سکوهاي پارس جنوبي مي گذرد. با این حال در طي این مدت با توجه به 
وزن باالتر پروژه هاي توســعه اي شرکت، کمتر به بهره برداري و مخاطرات آن توجه شده است. تأسیسات فراساحل در 
معرض خوردگي اتمسفري ناشي از اتمسفر مرطوب و دریایي و آلوده صنعتي و دماي باالي محیط هستند. عالوه بر آن 
تماس مســتقیم برخي از نقاط سکو هاي دریایي با آب دریا شرایط پر مخاطره اي از نظر خوردگي براي این تأسیسات 

فراهم کرده است.

3. حوزه تخصصي مسأله 
نفت       فناوري نانو       مواد-پلیمر       شیمي       مواد-کامپوزیت       خوردگي        

4. حوزه کاربرد مسأله 
صنایع نفت و گاز        

 
5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز

مواد و محصول شیمیایي: افزودني ها       خدمات: نگهداري و تعمیرات       

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
 کاهش هزینه تعمیر و نگهداري تأسیسات با استفاده از روش هاي نوین و افزایش طول عمر تأسیسات 

 جلوگیري از خوردگي پیچ و مهره هاي فوالد کربني، سازه هاي فوالدي و گریتینگ سکوهاي دریایي پس از نصب و 
راه اندازي 

 کاهش هزینه هاي رنگ  ، پوشــش ها و مواد جدید با اســتفاده از فناورهاي پیشرفته، نانو و کامپوزیت جهت تعمیر و 
نگهداري ایمن تر و با هزینه کمتر تأسیسات 
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله / نیاز فناورانه
روش شناسی کاهش اثرات تغییرات سرعت1روباره در تبدیل به عمق های لرزه ای

2. شرح مسأله 
با توجه به وجود آنومالی های زیاد در تمامی میادین گازی تحت اختیار این شرکت شامل پارس جنوبی، پارس شمالی، 
فرزاد و گلشــن و فردوســی باعث باال آمدن الیه های زیرزمینی در مقاطع لرزه ای می شود که این باال آمدگی می تواند 
واقعی و ناشی از پدیده های زمین شناسی باشد یا به دلیل عدم آنالیز صحیح سرعت داده های لرزه ای اتفاق افتاده باشد. 

بررسی داده ها و شبیه سازی داده های لرزه ای با اطالعات موجود می تواند این شبهات را تا حد ممکن کاهش دهد.

3. حوزه تخصصي مسأله 
نفت       ژئوفیزیک      

 
4. حوزه کاربرد مسأله 
صنایع نفت و گاز     

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
تجهیزات: حفاري    نرم افزار و پلتفرم: تحلیل داده ها     مواد و محصول شیمیایي: حالل ها، افزودني ها     

6.  ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
 به دست آوردن عمق دقیق الیه های مخزنی و غیرمخزنی

 کاهش مخاطرات حفاری در انومالی های لرزه ای
 پیدا کردن اهداف جدید حفاری با اطمینان و قطعیت بیشتر

 برطرف کردن شبهات موجود در فازها و میادینی که در این آنومالی ها حفاري شده است مانند فاز 13 - 17 و 18
 تمیز دادن اهداف اکتشــافی برای چاه های Infill از مناطقی که به صورت مصنوعی و در اثر سکانس های پردازشی 

به اشتباه باال آمده است.

1 Velocity distortion
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله / نیاز فناورانه
بررسي ریسک بروز خوردگي باالي خط1 و ارزیابي عملکرد و مکانیزم حفاظت بازدارنده هاي خوردگي فاز گازي جهت 

کنترل خوردگي در خطوط لوله دریایي پارس جنوبي

2. شرح مسأله 
خطوط لوله نفت و گاز در معرض صدمات متعددی از جمله خوردگی، آسیب های مکانیکی، بهره برداری نادرست، مشکالت 
متریال و جوش و حوادث طبیعی قرار دارند که در این میان سهم خوردگی بیش از 50 درصد کل تخریب ها می باشد که بخش 
غالب خوردگی خطوط لوله مربوط به خوردگی داخلی می باشد. یکی از پیچیده ترین مکانیزم های خوردگی داخلی خط لوله، 
خوردگی باالی خط)TOLC( می باشد که شناسایي و کنترل مؤثر این نوع خوردگی از مهم ترین سواالت پیش روی صنعت 
نفت و گاز می باشد. همچنین، خوردگي TOLC منشا و عامل بسیاري از تخریب هاي خطوط لوله دریایي بوده است و با توجه 
به ماهیت بســیار اسیدي فاز تشکیل شده در ناحیه فوقاني لوله و عدم دستیابي بازدارنده هاي خوردگي متداول در شرایط 
رژیم جریان الیه اي به این ناحیه خوردگي شدیدي حدود 5-4 میلیمتر در سال مرتبط با این خوردگي گزارش گردیده است.

3. حوزه تخصصي مسأله 
نفت      

4.  حوزه کاربرد مسأله 
صنایع نفت و گاز       

5.  حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
تجهیزات: پایپینگ      

  
6.  ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 

 کسب اطالع از مکانیزم هاي خوردگي خطوط لوله پارس جنوبي در قسمت فوقاني خط و ارزیابي ریسک هاي مترتب 
از سوي این نوع خوردگي در محیط ترش

 فراهم نمودن امکان مقایسه مواد هاي مختلف کنترل خوردگي از نظر ریسک خوردگي TOLC در شرایط شبیه سازي شده 
TOLC prevention مکان ارزیابي و مقایسه محصوالت شرکت هاي سازنده بازدارنده خوردگي از نظر عملکرد 

 TOLC بازنگري و تکمیل سند سیاست هاي خوردگي با درک کاملتر و دیدي روشن از رفتار و مکانیزم هاي خوردگي 
و عمکلرد حفاظتي بازدارنده هاي خوردگي

 امکان ارزیابي عملکرد بازدارند هاي کنترل کننده خوردگي فوقاني در حالت تزریق به صورت دسته اي2 
 تحکیم یکي از پایه هاي اصلي مدیریت یکپارچگي خطوط لوله دریایي )کنترل خوردگي داخلي(

 افزایش ضریب اتکاپذیري و در دسترس بودن خطوط لوله3 

1 TOLC, Top Of Line Corrosion               2 Batch treatment                           3 Reliability and availability
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله / نیاز فناورانه
 مطالعه و بررسي جامع پدیده هاي دیاژنزي در سازندهاي مخزني کنگان و داالن در گستره میدان پارس جنوبي

2. شرح مسأله 
تاکنون مطالعات رسوب شناسي بر روي مغزه ها در چاه هاي اکتشافي و توصیفي میدان پارس جنوبي نشان داده  است 
که عالوه بر تغییرات رخســاره اي عامل مهم دیگري که کیفیت زون هاي مخزني این میدان را کنترل مي کند عوامل 
دیاژنزي اولیه و ثانویه اي اســت که از زمان رســوب گذاري سازندهاي کنگان و داالن تا به اکنون این سازندها را تحت 
تأثیر قرار داده است. پدیده هاي دیاژنزي در چاه هاي واجد مغزه  این میدان به صورت مجزا، توسط شرکت هاي مختلف 
در زمان هاي متفاوت مطالعه شده اند . بنابراین ضرورت دارد، که پدیده هاي دیاژنزي و روند تغییرات هر کدام از پدیده ها 
مورد بررسي قرار گیرد تا این پدیده ها به صورت کمي در آمده و در بحث مدل سازي استاتیک میدان پارس جنوبي به 

عنوان یک ورودي مهم و تأثیرگذار در مدل سازي خواص مخزني مورد استفاده قرار گیرد. 

3. حوزه تخصصي مسأله
نفت         فناوري اطالعات          زمین شناسي          

4.  حوزه کاربرد مسأله 
صنایع نفت و گاز           

 
5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز

خدمات: مشاوره فني و مهندسي         
 

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
 مطالعه، بررسي و تعیین یکپارچه پدیده هاي دیاژنزي در گستره میدان 

 تکمیل اطالعات ورودي و پایگاه داده مدل جامع استاتیک مخزن
 تهیه نقشه هاي روند پدیده هاي دیاژنزي در گستره میدان پارس جنوبي

 بهینه سازي مدل هاي استاتیک خواص مخزني بر اساس ورودي هاي کنترل کننده مؤثر و معتبر
 کاهش عدم قطعیت هاي مدل هاي مخزني
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله / نیاز فناورانه
تعیین معادله اشباع آب با استفاده از داده های چاه نگاری در گونه های سنگی1 سنگ هاي کربناته میدان پارس جنوبی

2. شرح مسأله 
تعیین میزان اشــباع آب مخزن یکي از وظایف واحدهاي پتروفیزیک و مطالعات مخزن مي باشــد که در حال حاضر 
تعیین این پارامتر با استفاده از روابط ریاضي موجود مانند آرچي که از طریق مطالعات و پژوهش هاي گذشته به دست 
آمده انجام مي پذیرد. الزم به ذکر اســت تمامي این روابط و مطالعات براي ســنگ هاي ماسه سنگي ارائه شده اند که با 
توجه به ماهیت سنگ هاي کربناته استفاده از آن ها عدم قطعیت باالیي در محاسبه اشباع آب به همراه خواهد داشت 
که این عدم قطعیت مي تواند خطاي باالیي را به محاسبه حجم مخزن، استراتژي تولید، برنامه هاي آتي ازدیاد برداشت 
و صیانت از مخزن تحمیل کند. از این رو تعیین معادله اشــباع آب از طریق مطالعات پژوهشــي و با استفاده از تمامي 
اطالعات پتروفیزیکي و مخزني )نمودارهاي برداشت شده، مغزه و تصاویر( توسط تیم متخصص و با تجربه امري ضروري 

به نظر مي رسد.

3. حوزه تخصصي مسأله 
نفت      

4. حوزه کاربرد مسأله 
صنایع نفت و گاز     

 
5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز

نرم افزار و پلتفرم: شبیه سازي، تحلیل داده ها    تجهیزات: حفاري    

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
 ارزیابی پتروفیزیکی چاه های میدان گازی پارس جنوبی و میادین مشابه، جهت پیش بینی دقیق تر اشباع آب

 پیش بینی دقیق اشباع آب نیاز اولیه تعیین میزان حجم هیدروکربور به منظور تعیین دقیق محل های مشبک کاری 
لوله های جداری و همچنین مدل سازی مخزن 

1 Rock type
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 ایجاد امنیت در شبکه هاي کنترل صنعتي در صنعت نفت و گاز
 مطالعه آزمایشگاهي و  صحت سنجي تزریق مواد شیمیایي به آب هاي تزریقي جهت جلوگیري 

از تشکیل رسوب در خطوط لوله نفت استحصالي
 بومي سازي ساخت توپک هوشمند خطوط لوله در داخل کشور به منظور بازرسي و شناسایي 

وضعیت خطوط لوله
 کلیــه تجهیزات ادوات در عملیات نمودارگیــري چاه هاي نفت و گاز اعم از چاه هاي باز و لوله 

پوش )اشعه گاما، مقاومت الکتریکي، نمودار دانسیته و غیره(
ESP Cable 

  ساخت لوله هاي مغزي
Clamp on ساخت جریان سنج هاي چند فازي از نوع 

 استفاده از فناوري غشایي براي شیرین سازي گاز
 انجام مطالعات جامع مربوط به طراحي شکست هیدرولیکي به منظور باال بردن ضریب ازدیاد 

برداشت از مخازن با بهره دهي پایین

نيازهاي فناورانه شركت ملي نفت ايران

شركت نفت فالت قاره ايران



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله /نیاز فناورانه 
ایجاد امنیت در شبکه های کنترل صنعتی در صنعت نفت وگاز

2. شرح مسأله
جهت جلوگیری از نفوذ و ایجاد اختالل در سیستم های صنعتی و ایجاد مشکل در روند عملیات و تولید نفت و گاز و 

داشتن تولید پایدار در واحدهای تولیدی در سکوهای نفتی و تاسیسات موجود در خشکی. 

3. حوزه هاي تخصصي مسأله
نفت        برق        مخابرات        کنترل و ابزاردقیق        

فناوري اطالعات        رایانه            

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع شیمیایي و پتروشیمیایي        صنایع صنایع کاتالیست، جاذب و کاني هاي غیرفلزي  

صنایع نفت و گاز      صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات       صنایع الستیک و پالستیک      
صنایع پاالیشگاهي       صنایع بسته بندي       تأمین آب و انرژي       

صنایع الکترونیکي و مخابراتي       صنایع ماشین آالت صنعتي       

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
تجهیزات: برقي، ابزار دقیق، مخابراتي              

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
 قرار داشتن نتایج در محدوده استانداردها به عنوان یکي از معیارهای مهم برای ارزیابی خروجی این فناوری 
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله /نیاز فناورانه 
مطالعه آزمایشــگاهي و صحت سنجي تزریق مواد شیمیایي به آب هاي تزریقي جهت جلوگیري از رسوبات در خطوط 

لوله نفت استحصالي

2. شرح مسأله
از آنجایي که با تزریق مواد شیمیایي به چاه هاي تزریق آب و مخزن زیر زمیني باعث تغییر در ترکیبات خروجي نفت، 
ایجاد کریستال در خطوط جریان و رسوب گذاري، گرفتگي و اختالل در تولید مي شود ، ضروري است که نسبت میداني 

مواد شیمیایي تزریقي مورد بررسي قرار گیرد. 

3. حوزه هاي تخصصي مسأله
نفت        فناوري نانو        شیمي          

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز              

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
تجهیزات: آزمایشگاهي        مواد و محصول شیمیایي: حالل ها، افزودني ها         واحدهاي پیش ساخته: عملیات 

واحد فرایند         

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
 استفاده از مواد شیمیایي مناسب با استاندارد جهاني جهت جایگزیني با مواد موجود
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله /نیاز فناورانه 
بومي سازي ساخت توپک هوشمند خطوط لوله در داخل کشور به منظور بازرسي و شناسایي وضعیت خطوط لوله

2. شرح مسأله
با توجه به اهمیت خطوط دریایي به عنوان شــاهرگ هاي حیاتي انتقال نفت و گاز در صنعت نفت و با در نظر گرفتن 
گذشــت مدت زمان زیاد از عمر خطوط به منظور جلوگیري از هزینه بسیار گزاف تعمیرات و آلودگي زیست محیطي 
الزم است که تکنولوژي ساخت پیک هاي هوشمند در داخل کشور بومي سازي گردد. الزم به ذکر است در حال حاضر 
به علت تحریم هاي ظالمانه علیه کشور، شرکت هاي معدودي به فعالیت در داخل کشور مي باشند که این امر نیز اهمیت 

ساخت و بومي سازي این تجهیز را دو چندان مي نماید. 

3. حوزه هاي تخصصي مسأله
مکانیک      نفت       مواد کامپوزیت        کنترل و ابزاردقیق        الکترونیک        رایانه    

    
4. حوزه کاربرد مسأله

صنایع نفت و گاز              

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
تجهیزات: حفاري، ابزار دقیق        

نرم افزار و پلتفرم: تحلیل داده ها، سامانه هاي اطالعاتي    
خدمات: مشاوره فني و مهندسي، نگهداري و تعمیرات         

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
 شناخت وضعیت خطوط لوله و در نتیجه استمرار تولید

 پیشگیري از تعمیرات پر هزینه و جلوگیري از آلودگي هاي زیست محیطي
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله /نیاز فناورانه 
کلیه تجهیزات و و ادوات در عملیات نمودارگیری چاه های نفت و گاز اعم از چاه های باز و لوله پوش )اشعه گاما، مقاومت 

الکتریکی، نمودار دانسیته و غیره(

2. شرح مسأله
نمودارهای پتروفیزیکی از منابع اصلی مطالعات مخزنی و تعیین خصوصیات سنگ و سیال مخزن می باشند. پارامترهای 
اساســی نظیر تخلخل، سنگ شناسی و اشباع آب براساس نمودارهای پتروفیزیکی شامل نمودار گاما، تخلخل نوترون، 
دانسیته، صوتی و مقاومت مخصوص الکتریکی قابل محاسبه می باشند. تأمین تجهیزات و ادوات نمودارگیری در داخل 
کشــور از اهمیت بسیار باالیی برخوردار می باشد. در صورت کسب این فناوری وابستگی کشور در زمینه نمودارگیری 

رفع می شود.

3. حوزه هاي تخصصي مسأله
نفت              

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز         

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
تجهیزات: برقي، مکانیکال       

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
 تحمل دما و فشار باال و دقت در اندازه گیری 
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله /نیاز فناورانه 
ESP Cable

2. شرح مسأله
تولید و ساخت کابل هاي انتقال برق براي استفاده در داخل چاه هاي پمپي با سایزهاي 1 و 2 و ظرفیت 5000 ولت.

3. حوزه هاي تخصصي مسأله
نفت        برق         

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز        صنایع برقي و نیروگاهي            

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
تجهیزات: برقی          

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
 دارا بودن تمام الزامات موجود در استانداردهاي API  و صنعت برق در خصوص کابل هاي درون چاهي 
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1.  عنوان مسأله /نیاز فناورانه 
ساخت لوله هاي مغزي

2. شرح مسأله
ســاخت و تولید لوله هاي مغزي و رزوه هاي مورد نیاز در عملیات تکمیل چاه هاي نفت و گاز بر اســاس استانداردهاي 

.ISO و API

3. حوزه هاي تخصصي مسأله
نفت              

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز              

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
تجهیزات: مکانیکال        

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
 رعایت الزامات موجود در استانداردهاي API و استانداردهاي ISO در بخش رزوه توسط کاالي تولیدشده
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله /نیاز فناورانه 
Clamp on از نوع )MPFM( ساخت جریان سنج هاي چند فازي

2. شرح مسأله
با توجه به نیازهاي در محاسبه دقیق تولید نفت و گاز به ویژه در مبادي ورودي و خروجي تأسیسات، ضرورت دارد تا 
با استفاده از جریان سنج هاي قابل حمل چند فازي به طور دقیق، میزان نفت و گاز و میعانات نفتي ورودي  به واحدها 

و یا خروجي از آنها را محاسبه کرد. 

3. حوزه هاي تخصصي مسأله
نفت        کنترل و ابزار دقیق            

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز        صنایع شیمیایي و پتروشیمي        صنایع پاالیشگاهي        

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
تجهیزات: ابزار دقیق             

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
 شناسایي فازهاي مایع نفت، آب و میعانات و گاز از یکدیگر در جریان هاي مختلط 
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله /نیاز فناورانه 
استفاده از فناوری غشایی برای شیرین سازی گاز

2. شرح مسأله
تأمین گاز شــیرین مورد نیاز ســوخت توربین های تولید برق یا توربو پمپ های مستقر بر روی سکوهای دریایی که با 

محدودیت جا رو به رو هستند.

3. حوزه هاي تخصصي مسأله
نفت              

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز        صنایع شیمیایي و پتروشیمي        صنایع پاالیشگاهي          

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
تجهیزات: مکانیکال        واحدهاي پیش ساخته: عملیات واحد فرایند، فرایند غیر شیمیایي          

  
6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 

H2S تأمین گاز شیرین مود نیاز تا سقف 10 م ف م ر در محدود 200 پی پی ام 
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله /نیاز فناورانه 
انجام مطالعات جامع مربوط به طراحي شکســت هیدرولیکي به منظور باال بردن ضریب ازدیاد برداشــت از مخازن با 

بهره دهي پایین

2. شرح مسأله
با توجه به پایین بودن بهره دهي مخازن به دلیل شــرایط سنگ مخزن، انجام مطالعات شکست هیدرولیکي به منظور 
عملیاتي نمودن آن در برخي از مخازن ضروري اســت. به همین منظور، باید مطالعات مربوط به پایداري دیواره چاه و 

طراحي شکست هیدرولیکي انجام پذیرد. 

3. حوزه هاي تخصصي مسأله
نفت              

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز              

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
تجهیزات: حفاري        پلتفرم و نرم افزار: شبیه سازي، تحلیل داده             

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
 باال بردن ضریب ازدیاد برداشت از مخازن
 انجام عملیات شکست هیدرولیکي کامل
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نيازهاي فناورانه شركت ملي نفت ايران

شركت نفت مناطق مركزی
شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

 تحلیل و بررسی و امکان سنجی فنی- اقتصادی استفاده از گازهای مازاد در زمان توپک رانی و 
تخلیه گاز سرد خطوط لوله

 بهینه ســازی عملیات اسید کاری چاه های نفت / گاز، بررسی آزمایشگاهی و ارائه برنامه اسید 
کاری نوین

 تحلیل و بررســی و امکان سنجی- اقتصادی استفاده از انواع انرژی های تجدیدپذیر در مناطق 
عملیاتی کشور

 تعیین دقیق عوامل افزایش H2S در میادین گازی ایران با انجام مطالعات پایه و تکمیلی
 تحلیل و بررسی و امکان سنجی فنی اقتصادی روش های بازیابی انرژی فلر در صنعت نفت بدون فلر

 تعمیر چاه های نفت / گاز بدون استقرار دکل حفاری
 تعمیر چاه ها با استفاده از مواد وتکنولوژی های جدید بدون استفاده از دکل حفاری
 بررسی مشکل تیرگی میعانات گازی تولید از میدان تابناک و ارائه راهکاری مناسب

 بررسی باال آمدن آب در مخازن شکاف دار و از دست دادن مقدار زیادی گاز و ارائه راهکار عملیاتی



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله/ نیاز فناورانه
تحلیل و بررســی و امکان ســنجی فنی- اقتصادی اســتفاده از گازهای مازاد در زمان توپک رانی و تخلیه گاز سرد 

خطوط لوله. 

2.  شرح مسأله
 استفاده از گازهای حاصل از تخلیه در خطوط لوله به هنگام توپک رانی 

 هدر رفت مقادیر زیادی گاز سرمایه ملی در هنگام توپک رانی حاصل از فرایند توپک رانی 

3. حوزه تخصصی مسأله
نفت        محیط زیست        شیمي        

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز        صنایع شیمیایی و پتروشیمی        صنایع پاالیشگاهی           

 
5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز

تجهیزات: مکانیکال، آزمایشگاهي، پایپینگ، HSE         نرم افزار و پلتفرم: شبیه سازي  
خدمات: مشاوره فني و مهندسي، نگهداري و تعمیرات، توزیع و صادرات محصوالت صنعت نفت و بازاریابي  
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله/ نیاز فناورانه
بهینه سازی عملیات اسیدکاری چاه های نفت / گاز، بررسی آزمایشگاهی و ارائه برنامه اسیدکاری نوین 

2. شرح مسأله
 اسیدکاری چاه برای افزایش بهره وری تولید.

 تولید مستمر از چاه موجب بروز و تشکیل رسوب در چاه می شود و یکی از مهم ترین راهکارها عملیات اسیدکاری است.  
 از بهترین فرایندهای افزایش تولید و بهره وری که سابقه طوالنی در شرکت نفت دارد. 

3. حوزه تخصصی مسأله 
نفت        فناوری نانو         شیمي         فناوري اطالعات        

محیط زیست       رایانه      اپتیک و لیزر  

4. حوزه کاربرد مسأله 
صنایع نفت و گاز               

5. حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز 
تجهیزات: آزمایشگاهي        مواد و محصول شیمیایي: حالل ها         

خدمات: مشاوره فنی و مهندسی، آزمایشگاهي        
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله/ نیاز فناورانه
تحلیل و بررسی و امکان سنجی- اقتصادی استفاده از انواع انرژی های تجدیدپذیر در مناطق عملیاتی کشور 

2. شرح مسأله
 استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و سبز بدون ایجاد آالینده های زیست محیطی 

 با توجه به آلودگی های زیست محیطی انرژی فسیلی استفاده از انرژی های دیگر بسیار مهم است. 
 سابقه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر سابقه طوالنی در کشورهای توسعه یافته دارد. 

3. حوزه تخصصی مسأله 
نفت        برق        فناوری اطالعات        محیط زیست        مواد - کامپوزیت              

کنترل و ابزار دقیق        الکترونیک        رایانه             

4. حوزه کاربرد مسأله 
صنایع نفت و گاز        صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات        صنایع الستیک و پالستیک              

مدیریت اقتصاد، حقوقی و قراردادها، اداری، بازرگانی        صنایع شیمیایی و پتروشیمی        
صنایع برقی و نیروگاهی        صنایع ساختمان        صنایع پزشکی داروئی و بهداشتی        

صنایع پاالیشــگاهی        صنایع بســته بندی        تأمین آب و انرژی        صنایع الکترونیکی و مخابراتی        
صنایع کاتالیست، جاذب و کانی های غیر فلزی        صنایع اپتیک و لیزر        محیط زیست        

صنایع ماشین آالت صنعتی        

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
تجهیزات: مکانیکال، برقي، ابزار دقیق، سیویل        مواد و محصول شیمیایي: افزودني ها        

خدمات: مشاوره فنی و مهندسی، مشاوره مدیریتی        
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله/ نیاز فناورانه
تعیین دقیق عوامل افزایش H2S در میادین گازی ایران با انجام مطالعات پایه و تکمیلی 

2. شرح مسأله
 H2S از جمله نامطلوب ترین ترکیبات همراه گاز است. 

 گاز H2S به همراه گاز تولیدی از میادین گازی عالوه بر تحلیل هزینه های زیاد برای جداسازی در تأسیسات، از عوامل 
مهم ایجاد خوردگی در تجهیزات است . 

 موضوع حذف H2S از گاز موضوعی قدیمی و هموار چالشی بوده است . 

3. حوزه تخصصی مسأله 
نفت        فناوری نانو        کاتالیست        مواد و پلیمر        

مواد و کامپوزیت        محیط زیست           

4. حوزه کاربرد مسأله 
صنایع نفت و گاز        صنایع شیمیایی و پتروشیمی        صنایع پاالیشگاهی        

  
5. حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز 

تجهیزات: آزمایشگاهي، پایپینگ، HSE         مواد و محصول شیمیایي: حالل ها، کاتالیست ها         
خدمات: مشاوره فنی و مهندسی، نگهداری و تعمیرات، آزمایشگاهي        نرم افزار و پلتفرم شبیه سازی   
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله/ نیاز فناورانه
)NO FLARING( تحلیل و بررسی و امکان سنجی فنی اقتصادی روش های بازیابی انرژی فلردر صنعت نفت

2. شرح مسأله
 اســتفاده از گاز فلر به عنوان منبعی جهت تولید انرژی ایران از جمله بزرگترین تولیدکنندگان گاز فلر در جهان 

است . این گاز عالوه بر آلوده کردن محیط زیست می تواند منبعی برای تولید انرژی باشد. 
 سوابق طوالنی و عدیده ای در این حوزه در کشورهای جهان انجام شده است. 

3. حوزه تخصصی مسأله 
نفت        فناوری نانو        کاتالیست        مواد        پلیمر        فناوری زیستی       مکانیک       

محیط زیست        محیط زیست        

4. حوزه کاربرد مسأله 
صنایع نفت و گاز        صنایع شیمیایی و پتروشیمی        صنایع پاالیشگاهی      

    
5. حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز 

تجهیزات: آزمایشگاهي، HSE        مواد و محصول شیمیایي: کاتالیست ها        
خدمات: مشاوره فنی و مهندسی، آزمایشگاهي، توزیع و صادرات محصوالت صنعت نفت و بازاریابی        

واحدهاي پیش ساخته: عملیات واحد فرایند        نرم افزار و پلتفرم شبیه سازی تحلیل داده ها  
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله/ نیاز فناورانه
تعمیر چاه های نفت / گاز بدون استقرار دکل حفاری 

2. شرح مسأله
استقرار دکل حفاری برای تعمیر چاه نیازمند هزینه زیاد و صرف زمان زیاد می باشد. 

3. حوزه تخصصی مسأله 
نفت        فناوری نانو        مواد         پلیمر        مواد - کامپوزیت        مکانیک        محیط زیست        

4. حوزه کاربرد مسأله 
صنایع نفت و گاز              

5. حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز 
تجهیزات: مکانیکال، سیویل، حفاري، آزمایشگاهي، پایپینگ، HSE         نرم افزار و پلتفرم     

مواد ومحصول شیمیایي: حالل ها         خدمات: مشاوره فنی و مهندسی        

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
حذف استقرار دکل در طول زمان بهره برداری از چاه در صورت امکان

55



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله/ نیاز فناورانه
تعمیر چاه ها با استفاده از مواد وتکنولوژی های جدید بدون استفاده از دکل حفاری 

2. شرح مسأله
تعدادی از چاه های تولیدی نفت و گاز در میادین به دلیل وجود ارتباطات ریز و بعضاً متوســط از مدار تولید خارج 
می شــوند )در رشته های تکمیلی چاه ها و لوله های آستری و جداری ( و به منظور رفع مشکل، دکل های حفاری بر 
روی چاه ها مســتقر شده و اقدام به رفع مشــکل می نمایند . در حالی که با استفاده از تزریق مواد پلیمری یا نصب 
قطعات قابل حمل توســط دســتگاه های لوله مغزی ســیار و نمودارگیری می توان این مشــکل را مرتفع نمود و از 

هزینه ها و صرف زمان طوالنی کاست . 

3. حوزه تخصصی مسأله 
مواد        پلیمر        شیمي       مواد - کامپوزیت         نفت        فناوری نانو         

کنترل و ابزار دقیق        مخابرات      

4. حوزه کاربرد مسأله 
صنایع نفت و گاز              

5. حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز 
تجهیزات: مکانیکال، حفاري        مواد و محصول شیمیایي: افزودني ها           

 
6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 

 کاهش هزینه ها 
 کاهش توقف تولید چاه ها 

 ایمنی و تولید 
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله/ نیاز فناورانه
بررسی مشکل تیرگی میعانات گازی تولید از میدان تابناک و ارائه راهکاری مناسب 

2. شرح مسأله
 تیرگی رنگ میعانات گازی تولیدی از برخی از چاه های میدان تابناک و میادین مشــابه احتمال گســترش آن به 

همه چاه ها 
 کیفیت رنگ مایعات گازی به دلیل ارسال مایعات گازی به پاالیشگاه پارسیان و سپس پتروشیمی  

 تیره شــدن رنگ مایعات ممکن اســت ناشــی از تغییراجزاء سنگین موجود در ســال می باشد که از نظر خواص 
شیمیایی سیال تولیدی را تحت تأثیر قرار می دهد و ممکن است عوامل زمین شناسی و یا ژئوفیزیکی داشته باشد.

3. حوزه تخصصی مسأله 
نفت        شیمي        

4. حوزه کاربرد مسأله 
صنایع نفت و گاز        صنایع پاالیشگاهی           

5. حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز 
خدمات: مشاوره فنی و مهندسی، آزمایشگاهي        

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
کیفیت مطلوب مایعات گازی برای ارسال به پاالیشگاه پارسیان و سایر مبادی دریافتی 
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1.عنوان مسأله/ نیاز فناورانه
بررسی باال آمدن آب در مخازن شکاف دار و از دست دادن مقدار زیادی گاز و ارائه راهکار عملیاتی

2.شرح مسأله
باال آمدن آب در مخازن شــار در مخازنی که دارای آبدهی می باشــند باعث به تله افتادن مقدار زیادی گاز درون 
ماتریس ها می شود ، بررســی مکانیزم باال آمدن آب / پدیده آشام و شناسایی پارامترهای مؤثر می تواند در شناخت 

مسأله و ارائه راهکار کمک کند . 

3. حوزه تخصصی مسأله 
نفت        فناوری نانو         مواد        پلیمر        شیمی        

4.حوزه کاربرد مسأله 
صنایع نفت و گاز        صنایع شیمیایی و پتروشیمی           

5.حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز 
تجهیزات: آزمایشگاهي         مواد ومحصول شیمیایي: حالل ها، افزودني ها        خدمات: آزمایشگاهي       

      
6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 

 شناخت کامل پدیده باال آمدن آب 
 ارائه راهکارهای عملیاتی برای جلوگیری از باال آمدن آب درون چاه ها و مخزن  
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 بومی سازی صنعت نمودارگیری درون چاهی
 طراحی و ساخت ابزار دوربین درون چاهی

 استفاده از شیرهاي کنترل جریان درون چاهي در تکمیل چاه ها
 علت نشست تاج چاه ها در خانگیران

 جمع آوری و تصفیه پساب میدان خانگیران- مزدوران 
 دالیل شکست جداري هاي چاه 21 خانگیران

 جمع  آوری و بازیابی گازهای ارســالی به مشــعل و کاهش آلودگی های محیط زیستی ناشی از 
فلرینگ

  پیاده سازی سامانه مدیریت رخداد و مانیتورینگ شبکه در شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق 

نيازهاي فناورانه شركت ملي نفت ايران

شركت نفت مناطق مركزی
شركت بهره برداری نفت و گاز شرق



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1.عنوان مسأله/ نیاز فناورانه
بومی سازی صنعت نمودارگیری درون چاهی

2.شرح مسأله
در حال حاضر اکثر تجهیزات نمودارگیری صنعت نفت در خارج کشور ساخته می شود.

3.حوزه تخصصی مسأله
نفت        فناوری نانو        برق        فناوري اطالعات        الکترونیک        مکانیک         

فناوري اطالعات         

4.حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز         

     
5.حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز

تجهیزات: مکانیکال، برق، حفاري        نرم افزار و پلتفرم: شبیه ســازي، ســامانه هاي اطالعاتي، تحلیل داده ها        
خدمات: تجاري سازي و شتاب دهي، نگهداري و تعمیرات        

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
 رقابت با محصول مشابه خارجی
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله / نیاز فناورانه
طراحی و ساخت ابزار دوربین درون چاهی

2. شرح مسأله
در چاه  های نفت و گاز در برخی مواقع مشــکالت درون چاهی از قبیل آســیب دیدگی جداری ها، آستری ها، موانع  
درون چاهی و غیره ایجاد می گردد که جهت بررسی بهتر آنها نیاز به استفاده از ابزار دوربین درون چاهی می باشد.

3. حوزه تخصصی مسأله
کنترل و ابزار دقیق   نفت         مواد- پلیمر     الکترونیک   

   
4. حوزه کاربرد مسأله

صنایع نفت و گاز
  

5. حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز
تجهیزات: حفاري، پایپینگ        نرم افزار و پلتفرم: سامانه هاي اطالعاتي        

خدمات: نگهداري و تعمیرات        

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
 ویژگی های ابزار درون چاهی چاه  های نفت و گاز )مثاًل؛ تناسب قطر با قطر ادوات رشته تکمیلی( 

 مقاومت مکانیکی متناسب در برابر تنش های درون چاهی 
 مقاومت فشاری متناسب با فشارهای ته چاهی )حدود 5000 پام(

 مقاوم در دماهای حدود 270 درجه فارنهایت 
 نشت بندی کامل بدنه آن جهت جلوگیری از نفوذ سیال به قسمت های داخلی شامل لنز دوربین و قطعات 

 امکان ارسال اطالعات به صورت آنالین به سطح و توانایی ضبط و ذخیره تصاویر
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله/ نیاز فناورانه
استفاده از شیرهاي کنترل جریان درون چاهي1 در تکمیل چاه ها

2. شرح مسأله
میادین گازی به دلیل محدودیت های فراورشــی به منظور اســتمرار تولید از چاه در مرحله اول تولید چاه کاهش 
و ســپس انجام عملیات تعمیر و تکمیل با هدف مســدود سازی ناحیه آبی شــده و تولید از الیه های باالتر مخزنی 
توسط شرکت بهره بردار )نه لزوماً بهترین گزینه( در دستور کار قرار گرفته است. حال اینکه در صورت فراهم بودن 
تجهیزات شــیرهای کنترل جریــان درون چاهی امکان تولید صیانتی از چاه بــدون وقفه و یا کاهش تولید ممکن 
می گردد مضافاً اینکه با مدیریت تولید از چاه فرصت مشــارکت در تولید و تخلیه تمامی الیه های هتروژن مخزنی و 

افزایش ضریب بازیافت مخزن فراهم می شود.   
میادیــن نفتی: نفت باقیمانــده )به تله افتاده( در در نواحی مورد هجوم گاز یــا آب، عمدتاً به دلیل محدودیت های 
فراورشــی موجود درتأسیسات ســطح األرضی و فراهم نبودن تجهیزات مناسب رشته تکمیلی قابلیت تولید نداشته 
و لذا ضریب بازیافت مخزن کاهش می یابد. همچنین با تغییرات بوجود آمده در ســطوح تماس ســیاالت به منظور 
اســتمرار تولید از چاه ها در ابتدا تولید از چاه ها کاهش و یا در مراحل بعد انجام عملیات تعمیر و تکمیل چاه های 
نفتی با هدف مسدود سازی نواحی آبی و گازی شده و تولید از سایر الیه های مخزنی به عنوان تنها گزینه پیش روی 
شــرکت بهره بردار و نه لزوماً بهترین گزینه، غیر قابل اجتناب بوده اســت. به دلیل تولید عمده نفت از شکاف های 

حاوی تراوایی زیاد، میان شکنی سریع گاز و یا آب2  از شکاف های مخزن به عنوان چالش جدی مطرح است.  
3. حوزه تخصصی مسأله

نفت        کنترل و ابزار دقیق         
4. حوزه کاربرد مسأله

صنایع نفت و گاز        صنایع شیمیایی و پتروشیمی        صنایع پاالیشگاهی         
5. حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز

تجهیزات: مکانیکال، برقي، ابزار دقیق       نرم افزار و پلتفرم: مشاوره فني و مهندسي        
خدمات مشاوره فني و مهندسي       

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
 شیرهاي کنترل جریان به عنوان بخشي از رشته تکمیلي هوشمند درون چاهي

 آب و یا گاز در چاه هاي گازي و نفتي( به درون ستون چاه
 رهگیري شرایط عملیاتي ته چاه را و جمع آوري اطالعات مورد نیاز جریانی ته چاهی )نظیر؛ فشار، دما، دبي، توزیع 

سیال، میزان اسیدیته آب و غیره( 
 پیگیري تولید انتخابي و کنترل شده از الیه هاي مختلف مخزني یک حلقه چاه 

1 Inflow control Valve
2 Gas- Water Breakthrough
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله/ نیاز فناورانه
علت نشست تاج چاه ها در خانگیران

2. شرح مسأله
تاکنون چند چاه در منطقه خانگیران دچار نشــت تاج چاه شــده اند که حل این مســأله از بعد ایمنی تولید و ارائه 

راهکارهای مقابله با آن بسیار با اهمیت می باشد. 

3. حوزه تخصصی مسأله
نفت        مکانیک        

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز        

5. حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز
نرم افزار و پلتفرم: تحلیل داده ها        

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
بررسی علل نشست و در صورت امکان راهکارهای جلوگیری از آن 
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله/ نیاز فناورانه
جمع آوری و تصفیه پساب میدان خانگیران- مزدوران

2. شرح مسأله
نظر به هجوم ابده از گسل های موجود مخزن مزدوران، به خصوص گسل شمالی و ضخامت قابل توجه الیه های آبی 

مخزن مزدوران، افزایش تولید آب همراه در این مخزن اجتناب ناپذیر است.

3. حوزه تخصصی مسأله
نفت        محیط زیست           

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز        صنایع شیمیایی و پتروشیمی        صنایع پاالیشگاهی         

محیط زیست         

5. حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز
تجهیزات: مکانیکال، پایپینگ، HSE        خدمات: مشاوره فني و مهندسي، آزمایشگاهي        

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
 افزایش ضریب بازیافت از مخزن

 تسهیل در فرایندهای پاالیشگاهی

64



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله/ نیاز فناورانه
دالیل شکست جداري هاي چاه 21 خانگیران

2. شرح مسأله
در هنگام متروکه ســازی چاه 21 خانگیران مشخص شد که جدار های چاه شکسته شده اند و به سطح زمین ارتباط 

دارند. بررسی علل این موضوع از بعد ایمنی تولید و ارائه راهکارهای مقابله با آن بسیار با اهمیت می باشد. 

3. حوزه تخصصی مسأله
نفت        مکانیک        الکترونیک         

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز          

   
5. حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز

نرم افزار و پلتفرم: تحلیل داده ها        
   

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
 بررسی علل شکست جداری چاه و در صورت امکان ارائه راهکارهای جلوگیری از آن 
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله/ نیاز فناورانه
جمع آوری و بازیابی گازهای ارسالی به مشعل و کاهش آلودگی های محیط زیستی ناشی از فلرینگ

2. شرح مسأله
گازهای ارســالی به فلر در شــرایط مختلف عملیاتی می توانند منجر به تولید گازهای مختلفی شوند. از طرف دیگر 

عملیات فلرینگ موجب هدر رفت منابع عظیمی از انرژی شده که از لحاظ اقتصادی بسیار با اهمیت است.

3. حوزه تخصصی مسأله
نفت        محیط زیست           

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز        صنایع شیمیایی و پتروشیمی        صنایع پاالیشگاهی        محیط زیست      

  
5. حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز

تجهیزات: HSE        نرم افزار و پلتفرم : شبیه سازي        خدمات: مشاوره فني و مهندسي        

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
ارائه روشــی جهت جمع آوری، بازیابی و یا کاهش گازهای ارســالی به فلر با توجه به موقعیت منطقه و پراکندگی 

تأسیسات فلرها که باعث کاهش آلودگی های محیط زیستی می گردد.
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله/ نیاز فناورانه
پیاده سازی سامانه مدیریت رخداد و مانیتورینگ شبکه در شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

2. شرح مسأله
با توجه به گســتردگی شــبکه داخلی شرکت و وجود دســتگاه های سرور و تجهیزات دیگر شــبکه نیاز است که 

رخداد های مهم بصورت هوشمند رصد شود و مورد توجه قرار گیرد.

3. حوزه تخصصی مسأله
فناوري اطالعات        

     
4. حوزه کاربرد مسأله

صنعت فناوري اطالعات        
     

5. حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز
نرم افزار و پلتفرم: سامانه هاي اطالعاتي، تحلیل داده ها           
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 حذف زیســتی هیدروکربن های نفتی به روش در محل با استفاده از باکتری های جدا شده از 
خاک آلوده منطقه بهره برداری نفت شهر و کنسرسیوم میکروبی آن ها

 ساخت مدل ژئومکانیکي سه بعدي، تحلیل پایداري چاه ، مطالعه گسیختگي/ مچالگي لوله هاي 
جداري و تولید ماسه در یکي از میادین نفت مرکزي

 طراحی/ ساخت و بومی سازی واحد تصفیه پساب با استفاده از بیوراکتور غشایی جهت تصفیه 
زیستی آب تولیدی میادین نفتی و گازی و اجرای پروژه در یکی از میادین غرب کشور

 بومی سازی طراحی و ساخت جریان سنج های چندفازی 
 بهبود عملکرد اورینگ های مورد استفاده درمکانیکال سیل پمپ های گریز از مرکز تنگه بیجار 

با استفاده از نانو مواد
 ساخت مودم RTU با پروتکل ارتباطي مدباس

 بومی سازی دانش ساخت جریان سنج های توربینی نفت خام
 بومی ســازی ساخت ماده ممانعت کننده تشکیل رســوب واکس در خطوط لوله و تجهیزات 

فرآورشی
 بررسی و مطالعه آزمایشگاهی فرایند ازدیاد برداشت در میدان پایدار شرق

 دستیابی به دانش گاز دوست کردن مخازن گاز میعانی به منظور بهینه سازي و افزایش تولید

نيازهاي فناورانه شركت ملي نفت ايران

شركت نفت مناطق مركزی
شركت بهره برداری نفت و گاز غرب



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله / نیازهای فناورانه
حذف زیســتی هیدروکربن های نفتی به روش درمحل با اســتفاده از باکتری های جدا شــده از خاک آلوده منطقه 

بهره برداری نفت شهر و کنسرسیوم میکروبی آن ها

2. شرح مسأله
آالینده های نفتی نه تنها باعث آلودگی خاک و کاهش تنوع میکروبی آن می شــوند بلکه از طریق آب های سطحی 
و زیرزمینی، باعث آلودگی منابع آب و زمین های پایین دســت نیز می گردند. این ترکیبات ســمیت باالیی دارند و 
از طرق مختلف مثل گرد و خاک مناطق آلوده، چرای دام و حتی آلودگی اتمســفر، وارد چرخه غدایی می شــوند 
و مشــکالت زیادی برای ســالمت انســان به وجود می آورد. حذف این آلودگی ها کمک شــایان توجه ای به حفظ 
اکوسیستم و بازیابی اراضی آلوده خواهد کرد. یکی از بهترین روش های اصالح آلودگی این خاک ها، پاالیش زیستی 
آالینده ها در محل و با میکروب های بومی آن منطقه است که حداقل آشفتگی در زیست بوم خاک منطقه را ایجاد 
می کند. در این پژوهش جدایه های بومی باکتری ها از مناطق آلوده جداســازی می شــود و کارایی آن ها در شرایط 
مختلف ارزیابی می شــود. در نهایت می تــوان این باکتری ها را در حجم باال تولیــد و در مناطق آلوده پخش کرد. 
همچنین غنی سازی خاک مناطق آلوده با مواد محرک رشد باکتری، باعث تقویت اثرگذاری این میکروب ها می شود. 
عالوه بر توصیه جدایه های برتر، معرفی بهترین ترکیبات ســویه های میکروبی1 جهت دســتیابی به بیشینه کارایی 

درحذف ترکیبات نفتی درمنطقه نفت خیز نفت شهر استان کرمانشاه نیز در دستور کار قرار می گیرد.

3. حوزه تخصصی مسأله
فناوری زیستی        محیط زیست        

4.حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز        محیط زیست        

      
5.حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز

             HSE :تجهیزات

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
 سازگاری با محیط زیست و عدم ورود مواد شیمیایی و عدم آسیب رسانی به آن 

 مقرون به صرفه بودن این فناوری نسبت به سایر روش ها 

1 Microbial Consortia
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نیازهای 
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نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله / نیازهای فناورانه
ساخت مدل ژئومکانیکي سه بعدي، تحلیل پایداري چاه، مطالعه گسیختگي/ مچالگي لوله هاي جداري و تولید ماسه 

در یکي از میادین نفت مرکزي

2. شرح مسأله
مدل ژئومکانیکی می تواند از فاز اکتشــاف تا توســعه یک میدان، از یک مدل تک بعدی ساده تا یک مدل سه بعدی 
 MEM پیچیده برای در برگرفتن شرح فشار منفذی، تنش ها و خصوصیات مکانیکی توسعه یابد. یکی از کاربردهای
پیش بینی ناپایداری چاه می باشد. ناپایداری چاه یکی از موضوعات چالش برانگیز صنعت نفت و گاز می باشد. تولید 
ماسه همه ساله هزینه های زیادی را بر صنعت نفت و گاز تحمیل می کند و باعث فرسایش لوله ها، شیرآالت و دیگر 
ادوات می گردد. این موارد و بسیاری مشکالت دیگر که به واسطه تولید ماسه به وجود می آیند همواره شرکت های 

تولیدکننده نفت و گاز را بر آن داشته است که به مقابله با این معضل بپردازند.

3. حوزه تخصصی مسأله
نفت        

 
4.حوزه کاربرد مسأله

صنایع نفت و گاز         
    

5.حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
تجهیزات: سیویل، حفاري        خدمات: مشاوره فني         

  
6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 

  ارائه مدل مکانیک زمین )MEM( سه بعدی و مدل عددی
 تعیین پنجره بهینه گل حفاری و مسیر بهینه حفاری چاه های جهت دار و افقی از نظر پایداری حفره

 بررسی کامل علل مچالگی لوله های جداری
 مدل کامل تولید ماسه و مناسب ترین روش کنترل
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نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله / نیازهای فناورانه
طراحی/ ساخت و بومی سازی واحد تصفیه پساب با استفاده از بیوراکتور غشایی1 جهت تصفیه زیستی آب تولیدی 

میادین نفتی و گازی و اجرای پروژه در یکی از میادین غرب کشور

2. شرح مسأله
هدف از این پروژه داشــتن آب قابل استفاده در کشــاورزی و حذف چاه های تزریق پساب آب های تولیدی میادین 
نفتی و گازی است. روش ذکر شده با ترکیب روش های زیستی و غشایی با حذف ترکیبات نفتی، تولید لجن کم با 

بار آلی زیاد، عدم نیاز به افزودنی های شیمیایی و هزینه کم یک روش بالقوه محسوب می شود. 

3. حوزه تخصصی مسأله
فناوري زیستي        محیط زیست        

4.حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز        محیط زیست        

      
5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز

خدمات: آزمایشگاهي        واحدهاي پیش ساخته: فرایند غیرشیمیایی           
 

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
 بومی سازی واحد تصفیه پساب با استفاده از بیوراکتور غشایی

 ســاخت واحد تصفیه پساب با استفاده از بیوراکتور غشایی در مقیاس پایلوت برای یکی از واحدهای زیر مجموعه 
نفت و گاز غرب

 ارائه ارزیابی اقتصادی ساخت واحد تصفیه پساب با استفاده از بیوراکتور غشایی 
 مقایســه نتایج به دست آمده از تصفیه پساب با اســتفاده از بیوراکتور غشایی با سایر روش های معمول و موجود 

تصفیه پساب

1 Membrane Bio Reactor(MBR)
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله / نیازهای فناورانه
بومی سازی طراحی و ساخت جریان سنج های چندفازی1 

2. شرح مسأله
هدف از این بومی ســازی ســاخت یک سیستم اندازه گیری چندفازی ســیال تولیدی از چاه با دقت مطلوب است. 
با اســتفاده از این اطالعات بخش های مختلف مخزن و در نهایت تمام مخزن پایش می شــود. درنهایت مدل سازی 

جامعی از مخزن بدست می آید. 

3. حوزه تخصصی مسأله
نفت          

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز         

    
5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز

تجهیزات: ابزار دقیق        نرم افزار و پلتفرم: شبیه سازي           

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
 بومی سازی ساخت دستگاه اندازه گیری جریان چندفازی با دقت مطلوب

 عدم نیاز به واردات جریان سنجی های چندفازی از کشور
 ارائه ارزیابی اقتصادی شناخت جریان سنج چندفازی

1 Multiphase Meter
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله / نیازهای فناورانه
بهبود عملکرد اورینگ های مورد استفاده درمکانیکال سیل پمپ های گریز از مرکز تنگه بیجار با استفاده از نانو مواد

2. شرح مسأله
اورینگ های داخلی مورد استفاده فعلی که در سیلینگ مکانیکال سیل پمپ های گریز از مرکز تنگه بیجار استفاده 
می شــوند هم اکنون دارای مشــکل تخلیه انفجاری1 بوده و در اثر اســتفاده تخریب می شوند. اورینگ های خارجی 
موجود هم بسیار گران بوده و تأمین آنها در شرایط تحریمی بسیار سخت و در مواردی ناممکن می باشد. لذا ساخت 
اورینگ های مورد نیاز با اســتفاده از آمیزه کاری فلورواالســتومرهای موجود در کشــور با استفاده از نانوافزایه ها و 
تقویت آنها جهت ایجاد مقاومت باال در شــرایط خورنده میعانات ضروری بوده و می تواند در شــرایط کنونی کشور 

راهگشای مشکالت بوجود آمده در زمینه تأمین اورینگ های مورد نیاز باشد. 

3. حوزه تخصصی مسأله
مکانیک        

4.حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز             

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
تجهیزات: مکانیکال             

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
 اورینگ ها ارزان

 مشکل تخلیه انفجاری در آن ها حل شده باشد
 عمر اورینگ ها بیش تر یا حداقل مساوی نمونه هاي موجود باشد

 فلورواالســتومری که حاصل از نانو مواد است باید خواص مکانیکی، مقاومت حرارتی، خواص الکتریکی، حرارتی و 
مقاومت بهتری در مقابل دما و فشار باال در مقایسه با االستومری های بدون نانو مواد داشته باشد.

1 Explosive Decompression
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله / نیازهای فناورانه
ساخت دستگاه RTU با پروتکل ارتباطي مدباس

2. شرح مسأله
با توجه به انحصاری بودن شبکه ارتباطی مدباس استفاده شده در RTU های تولیدی و وارداتی بودن این تجهیزات 
به داخل کشــور و قیمت تمام شــده آنها برای مصرف کننده ها، تمامی این سیستم ها وارداتی بوده و قطعاً به دلیل 
مســائل مربوط به گمرک از قیمت باالیی برای مصرف کننده برخوردار هســتند. عالوه بر این هر یک دارای معایب 
و مزیت های خود هســتند به همین دلیل وجود نمونه ایرانی برای این محصول الزم و ضروری می باشد . پیش بینی 
می شود با تولید و خروج از انحصار این تجهیز قیمت تمام شده برای مصرف کننده نهایی بسیار کاهش یابد همچنین 

نیاز به سرویس و خدمات مرتبط با تجهیزات به دلیل بومی سازی دانش فنی کاهش می یابد. 

3. حوزه تخصصی مسأله
مخابرات        

4.حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز              

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
نرم افزار و پلتفرم: سامانه هاي اطالعاتي              

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
ساخت دستگاه RTU با پروتکل ارتباطي مدباس و اخذ استانداردهاي الزم مورد تأیید صنعت نفت
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله / نیازهای فناورانه
بومی سازی دانش ساخت جریان سنج های توربینی نفت خام

2. شرح مسأله
یکی از پرکاربردترین تجهیزات ابزار دقیقی در واحد های فرایندی نفت وگاز جریان سنج ها می باشند. جریان سنج های 
مورد استفاده در صنایع نفت وگاز دارای انواع مختلفی بوده که با هدف کنترل جریان در قسمت های مختلف فرایند 
به کار گرفته می شوند. در حال حاضر میتر های اریفیسی پرکاربردترین نوع جریان سنج ها در واحد های بهره برداری 
نفت وگاز در ایران می باشند که نسبت به سایر جریان سنج ها دارای دقت کمتری می باشند. یکی از معایب این نوع 
جریان ســنج ها حساسیت باال نسبت به ویسکوزیته و تغییرات آن می باشد. برای سیاالت با ویسکوزیته پایین )مانند 
گازها( عموماً از روتورهای معمولی1 و برای ســیاالت با ویســکوزیته باال مانند نفت خام از روتورهای نوع حلزونی2 
اســتفاده می گردد. در حال حاظر در ایران تولید و ســاخت داخلی جریان ســنج های توربینی برای سیاالت گازی 
صورت می گیرد اما تولید و ساخت جریان سنج توربینی نفت خام انجام نشده است. لذا با توجه به کاربرد این نوع از 
جریان ســنج ها در صنایع نفت و گاز که دارای دقت مناسب اندازه گیری می باشند دستیابی به دانش ساخت داخلی 

آنها برای مایعات هیدروکربنی ضروری می باشد.

3. حوزه تخصصی مسأله
نفت        کنترل و ابزار دقیق        

4.حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز             

5.حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
تجهیزات: برقي، ابزار دقیق        نرم افزار و پلتفرم: سامانه های اطالعاتی            

  
6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 

 بومی سازی دانش فنی ساخت جریان سنج های توربینی برای سیاالت نفتی با ویسکوزیته باال
 ساخت نمونه تجاری جریان سنج توربینی مناسب برای یکی از خطوط لوله در واحد بهره برداری چشمه خوش

 ارائه ارزیابی اقتصادی ساخت جریان سنج توربینی 

 1 Rim or blade type
 2 Helical type
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله / نیازهای فناورانه
بومی سازی ساخت ماده ممانعت کننده تشکیل رسوب واکس1 در خطوط لوله و تجهیزات فرآورشی

2. شرح مسأله
واکس ها ترکیباتی با وزن مولکولي باال می باشــند که عمدتاً بر اثر کاهش دما به صورت ذرات کریســتالی در نفت خام 
ظاهر میشــوند. ترکیبات واکسی به دو صورت پارافینی و یا نفتنی در نفت خام موجود می باشند. واکس های پارافینی 
شامل هیدورکربن های اشباع با زنجیره بلند )آلکان های خطی( می باشند که طول کربن آنها از C18 تا +C75 می تواند 
متغیر باشد و داری نقطه ذوب بین 40 تا 70 در جه سانتی گراد می باشند. واکس های نفتنی نیز درای تعداد اتم کربن از 
C18 تا C36 بوده و به واکس های میکروکریستالی نیز معروف هستند. با کاهش دما و یا تبخیر هیدروکربن های سبک 
حاللیت ترکیبات واکسی در نفت خام کم شده و به شکل ذرات کریستالی نامحلول در نفت خام ظاهر می گردند و به 
مرور باعث ایجاد الیه رسوب واکس در خطوط لوله انتقال و تجهیزات فرآورشی می گردند. این رسوب بسته به ماهیت 
آن نرم یا سخت است. همچنین رسوب واکس می تواند شامل مواد آسفالتینی، رزین ها، شن، گل، نمک و یا آب باشد. 
رسوب واکس در تجهیزات فرایندی و به ویژه در خطوط انتقال نفت خام باعث ایجاد مشکالت عملیاتی در استفاده از 

دستگاه ها و خطوط لوله انتقال می گردد. عمده مشکالت تشکیل رسوب واکس عبارت است از:
 رســوب واکس در خطوط انتقال نفت خام باعث کاهش قطر خط لوله، افزایش فشار بهره برداری از خط و کاهش 

ظرفیت ارسال خط لوله می گردد.
 وجود ذرات کریستالی واکس در نفت خام باعث افزایش ویسکوزیته و رفتار سیال از نیوتنی به غیر نیوتنی می شود 

که این امر منجر به افزایش فشار مورد نیاز پمپاژ می گردد. 
 ایجاد مخاطرات فرایندی و ایمنی ناشی از عملکرد نامناسب تجهیزات و شیرآالت بعلت رسوب گرفتگی

3. حوزه تخصصی مسأله
نفت        شیمي        

4.حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز         

    
5.حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز

تجهیزات: آزمایشگاهي، پایپینگ        
     

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
 ارائه ارزیابی اقتصادی اســتفاده از ممانعت کننده رســوب واکس برای خط انتقال نفت سرکان ماله کوه به تلمبه 

خانه برداسبی
 قطع وابستگی به خرید ممانعت کننده ها از خارج از کشور

 مقایسه نتایج با ممانعت کننده های تجاری دیگر و ارائه گزارش کامل پروژه

 1 Wax inhibitor
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله / نیازهای فناورانه
بررسی و مطالعه آزمایشگاهی فرایند ازدیاد برداشت در میدان پایدار شرق

2. شرح مسأله
میدان نفتی پایدار شــرق در 150 کیلومتري شــمال غربی اهواز و 35 کیلومتري جنوب واحد بهره برداري چشمه 
خوش واقع شده است. سال اکتشاف این میدان 1352بوده است. چالش ها و نیازهاي این میدان، ضخامت کم الیه 
ماســه سنگی ، ســنگین بودن نفت میدان )API = 13(، عدم مشارکت الیه کربناته آسماري در تولید با روش هاي 
معمول اســت که نیاز بــه روش هاي EOR جهت افزایش ضریب بازیافت میــدان خصوصاً در الیه کربناته ضروري 

به نظر می رسد . 

3. حوزه تخصصی مسأله
نفت          

4.حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز              

5.حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
خدمات: مشاوره فني             

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
کشــور ایران به عنوان یکی از کشــورهاي عضو اوپک، یکی از تأمین کنندگان اصلی انرژي در منطقه و جهان است. 
بدون شک، اکتشاف مخازن جدید، تولید و بهره برداري مستمر و بهینه از این منابع خدادادي، گام بلندي در جهت 
حفظ و صیانت از منافع و ارتقای جایگاه سیاسی اقتصادي جمهوري اسالمی است. با اجراي موفقیت آمیز این طرح 
می توان، ســناریوهاي تولیدي مناسبی را براي چاه هاي این مخزن در نظر گرفت که می تواند موجب افزایش تولید 
نفت گردد. از ســوي دیگر نتایج این تحقیق می تواند راهنمایی براي انجام فرایند ازدیاد برداشت در مخازن دیگر با 

شرایط مشابه نیز باشد.
 انتخاب بهترین روش ازدیادبرداشت ثالثیه براي میدان مورد نظر

 افزایش بازیافت نفت در میدان موردنظر
 افزایش دقت از طریق به کارگیري مســتقیم نتایج آزمایشگاهی براي تعیین روش هاي منتخب ازدیاد برداشت در 

میدان مورد مطالعه و سایر میادین با خصوصیات مشابه
 تعیین و تنظیم پارامترهاي مؤثر در تزریق مانند نوع سیال تزریقی، فشار، نحوه تزریق و غیره
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله / نیازهای فناورانه
دستیابی به دانش گاز دوست کردن1 مخازن گاز میعانی به منظور بهینه سازي و افزایش تولید

2. شرح مسأله
هنگامی که بانک میعان در اطراف چاه ها تشکیل می گردد، تراوائی نسبی گاز کاهش یافته و میزان تولید گاز کاهش 
می یابد. این کاهش تولید تابعی از میزان افت فشار، میزان دبی چاه، غنی بودن گاز، شکل منحنی هاي تراوایی نسبی 
گاز و نفت، میزان تراوائی مطلق ســنگ مخزن و بسیاري از پارامترهاي دیگر است. کاهش تولید چاه ها تنها معضل 
مخازن گاز میعانی نمی باشد، بلکه به جا ماندن میعانات گازي که ارزش افزوده زیادي نیز دارند در مخزن نیز بسیار 
حائز اهمیت می باشد. به همین دلیل نحوه مدیریت تولید در این نوع مخازن براي کاهش افت فشار و جلوگیري از 
تشــکیل میعانات گازي در مخزن از اهمیت زیادي برخوردار می باشد. با توجه به اهمیت روزافزون تولید از میادین 
گازي کشــور و همچنین با عنایت به رفتار ویژه ترمودینامیکی میادین گاز میعانی حتی با مقادیر نســبتاً کم میزان 
میعانات به میزان گاز در سیال مخزن در فشارهاي پایین تر از فشار اشباع سیال آن که منجر به کاهش توان تولید 
از میدان می شود، درک صحیح از این رفتار و میزان تأثیر آن بر روي میزان ضریب بازیافت گاز و میعانات گازي از 

میدان مسأله قابل توجهی بوده که می تواند تصمیم گیري هاي تولید از میدان را دستخوش تغییر قرار دهد. 

3. حوزه تخصصی مسأله
نفت         

4.حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز          

   
5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز

مواد و محصول شیمیایي: افزودني ها        خدمات: مشاوره فني و مهندسي         
  

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
 ازدیاد برداشت از طریق تغییر ترشوندگی

  1 GAS wet
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نيازهاي فناورانه شركت ملي نفت ايران

شركت ملی حفاری
 تهیه و تدوین دانش فني، فناوري طراحي و ساخت ابزار جهت یابي الکترو مغناطیسي حفاري

  Wire Line Continues Gyro تهیه و تدوین دانش فني و فناوري طراحي و ساخت ابزار 
 تهیــه و تدویــن دانش فني، فناوري طراحي و ســاخت ابــزار Tractor جهت انجام عملیات 

نمودارگیري از چاه هاي افقي یا انحرافي
 تهیــه و تدوین دانش فني، فناوري طراحي و ســاخت دســتگاه پایش لحظه اي وضعیت لوله 

مغزي سیار
 تهیه و تدوین دانش فنی، فناوری طراحی و ساخت لوله مغزي سیار 

 ایجاد روش و راهکار مناســب در خصوص کاهش یون ها و نمک هاي محلول در پساب حفاري 
به منظور بازگشــت مجدد آب به چرخه استفاده در عملیات حفاري و کاهش ورود پساب هاي 

مضر به محیط زیست



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله /نیازهای فناورانه:
EMWD تهیه و تدوین دانش فني، فناوري طراحي و ساخت ابزار جهت یابي الکترومغناطیسي حفاري

2. شرح مسأله 
ابزار جهت یابی حفاری نوع الکترو مگنتیک در شــرایط خاص عملیاتی از قبیل هرزروی شــدید سیال، حفاری زیر 

فشار مخزن UBD مورد استفاده قرار می گیرد.

3. حوزه تخصصی مسأله 
نفت          

4. حوزه کاربرد مسأله :
صنایع نفت و گاز                   

5- حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز
تجهیزات: حفاري                   

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
قابلیت استفاده در شرایط زیر:
 هرزروی کامل سیال حفاری

 انجام حفاری جهت دار با تجهیزات  UBD عملیات فرو تعادلی )حفاری زیر فشار مخزن( 
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله /نیازهای فناورانه
 Wire Line Continues Gyro تهیه و تدوین دانش فني و فناوري طراحي و ساخت ابزار 

2. شرح مسأله
این پروژه شــامل مراحل تهیه ، تدوین دانش فنی، فن آوری، طراحی و ســاخت ابزار پیمایش ژیروسکوپي1 به همراه 
سیستم کنترل و فرمان سطحی، ابزارهای CCL , GR همچنین تمامی لوازمات کمکی و کالیبراسیون آن می باشد. 

3. حوزه تخصصی مسأله
نفت         

4.حوزه کاربرد مسأله 
صنایع نفت و گاز                  

5. حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز
تجهیزات: مکانیکال، برقي، ابزار دقیق، حفاري، مخابراتي، آزمایشــگاهي، HSE        مواد و محصول شــیمیایي: 

شبیه سازي، سامانه هاي اطالعاتي، تحلیل داده ها        
خدمات: مشاوره فني و مهندسي، نگهداري و تعمیرات        

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 

  1 Gyroscopic Survey Tool
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  فناورانه نيازهاي اطالعات دريافت فرم

  فناورانه نيازهاي/ مسئله عنوان .1

   Wire Line Continues Gyroو تدوين دانش فني و فناوري طراحي و ساخت ابزارتهيه 

  مسئله شرح .2

به همراه سيستم كنترل  123ابزار پيمايش ژيروسكوپي، طراحي و ساخت  آوري ، فن تدوين دانش فني ،ين پروژه شامل مراحل تهيها
   مي باشد. كاليبراسيون آن همچنين تمامي لوازمات كمكي و CCL , GRو فرمان سطحي ، ابزارهاي

  حوزه تخصصي مسئله .3

                          ▀  نفت   

  حوزه كاربرد مسئله .4

                                        ▀     صنايع نفت و گاز

  حوزه اصلي توانمندي مورد نياز .5

تجهيزات: مكانيكال، برقي، ابزار 
دقيق، حفاري، مخابراتي، 

 HSEآزمايشگاهي، 
  

سازي، مواد و محصول شيميايي: شبيه
    هادادههاي اطالعاتي، تحليلسامانه

خدمات: مشاوره فني و  
مهندسي، نگهداري و 

  تعميرات


  ها و خروجي هاي فناوري مورد خواست ويژگي .6

Surface system for Gyroscopic Survey Tool(GYRO) 1 NO 
Gyro inclinometer survey tool with 2 NO 

GR Tools 2 NO 
 CCL Tools 2 NO 
Centralizer 4 NO 

Calibration  kit  for continuous  and  or Multi-shot 1 NO 
Redress Kit 1 LT 

  
  
  
  

                                                            
23 Gyroscopic Survey Tool 
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله /نیازهای فناورانه
تهیه و تدوین دانش فني، فناوري طراحي و ســاخت ابزار Tractor جهت انجــام عملیات نمودارگیري از چاه هاي 

افقي یا انحرافي

2. شرح مسأله 
ابزارهای نمودارگیری با کمک نیروی گرانشــی مســیر چاه های نفت و گاز را از سطح زمین تا انتهای چاه پیمایش 
می کنند. در مسیر بازگشت به سطح زمین ابزارها توسط یک کابل که سر آن از ابتدا به ابزارها متصل شده و طرف 
دیگر آن به وینچ متصل اســت کشــیده می شوند. کابل مذکور یک کابل چند رشــته با قابلیت انتقال داده و توان 
الکتریکی اســت که الیه بیرونی آن با مفتول های فوالدی زره دار شــده است. درصورتی که چاه از زاویه قائمه خود 

منحرف گردد پیمایش چاه با چالش مواجه می شود. 

3. حوزه تخصصی مسأله
نفت        رایانه        برق        عمران        

4. حوزه کاربرد مسأله 
صنایع نفت و گاز        

5. حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز
تجهیزات: مکانیکال، برقي، ابزار دقیق        

تجهیــزات: مکانیــکال، برقي، ابزار دقیق، مخابراتي، آزمایشــگاهي، HSE        نرم افزار و پلتفرم: شبیه ســازي، 
سامانه هاي اطالعاتي، تحلیل داده ها        خدمات: مشاوره فني و مهندسي، نگهداري و تعمیرات        

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
 قابلیت عبور از درون چاه به ویژه در محل های دیواره گذاری نشده چاه 

 پیمایش مسافت های حدود پنج کیلومتر
)350F,20000PSI( کشش وزن 3100 پوند، کارکرد در دما و فشار باال 
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله /نیازهای فناورانه
تهیه و تدوین دانش فني، فناوري طراحي و ساخت دستگاه پایش لحظه اي وضعیت لوله مغزي سیار1 

2. شرح مسأله 
این دســتگاه به منظور پایش لحظه اي لوله مغزي در حین عملیات جهت تشــخیص، نمایش و ذخیره محل عیوب 
ایجاد شــده در سطوح داخلي و خارجي لوله نظیر ترک هاي ایجاد شده بر اثر خستگي و نازک شدگي لوله، بیضوي 
شــدگي لوله، خوردگــي در خطوط جوش و غیره و تهیه گزارش پس از پایان هــر عملیات به منظور ایجاد پرونده 
کارکرد براي قرقره هاي لوله مغزي و درک میزان آسیب به لوله در انواع گوناگون عملیات مورد استفاده قرار گرفته 

و تأثیر به سزایي در انجام ایمن عملیات و همچنین استفاده حداکثري از لوله ها دارد.

3. حوزه تخصصی مسأله
مکانیک        الکترونیک        رایانه        

4. حوزه کاربرد مسأله 
صنایع نفت و گاز        

5. حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز
تجهیزات: مکانیکال، ابزار دقیق        

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
 طراحی ابعاد کوچک و مناسب دستگاه مورد نظر باید برای وضعیت هاي جوی گوناگون 

 قابلیت نصب دائمی برروی قرقره لوله مغزی سیار 

  1 Coiled tubing
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله /نیازهاي فناورانه:
تهیه و تدوین دانش فنی، فناوری طراحی و ساخت لوله مغزي سیار

2. شرح مسأله:
تکنولوژي لوله مغزي ســیار یکي از پدیده هاي نوظهور و پیشرو در صنعت نفت و گاز مي باشد. این تکنولوژي نوین 
با توجه به قدرت عملکرد باال و انعطاف پذیري خاص خود روش هاي ســنتي حفاري و تعمیر چاه هاي نفت و گاز را 
متحول ساخته است. تکنیک عملیات لوله مغزي سیار روشي سریع ، مطمئن، انعطاف پذیر و کم هزینه و درعین حال 
با قابلیت هاي باال براي تعمیر چاه هاي تولیدي و جایگزیني مناســب براي دســتگاه هاي حفاري تعمیراتي مي باشد. 
تکنولوژي لوله مغزي سیار عبارتست از یک رشته لوله پیوستة فوالدي چند هزار متری از آلیاژي خاص که توانایي 
خمش هاي متوالي را براي دفعات متعدد دارد. این رشــته فوالدي که داراي قطري از 1 تا 3/5 اینچ و یا بیشــتر با 
ضخامت جداره از حدود 0/109 اینچ یا بیشــتر مي باشــد. از آنجا که لوله مزبور مکرر خم و راســت مي شود، دچار 
پدیده خستگي1 مي شود. لذا داراي عمر کاري محدودي بوده و پس از دوره عمر مفید و مجاز باید جایگزین گردد. 
در حال حاضر تولید این لوله ها انحصاري بوده و صرفاً توسط چند شرکت تولید مي شوند. همچنین، اخیراً و به دلیل 

تحریم هاي ظالمانه، دسترسي به لوله هاي مزبور و تأمین آنها از خارج از کشور بسیار مشکل شده است.

3. حوزه تخصصي مسأله
نفت        مکانیک        مواد -کامپوزیت        

4. حوزه کاربرد مسأله:
صنایع نفت و گاز        

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز:
تجهیزات: مکانیکال، حفاري        

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
 ســاخت لوله مغزی ســیارهای مطابق با استاندارد ها و شــرایط الزم، مورد نیاز صنایع نفت و گاز و خودکفایی در 

زمینه تأمین آن

  1 Fatigue
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله /نیازهای فناورانه
ایجاد روش و راهکار مناسب درخصوص کاهش یون ها و نمک هاي محلول در پساب حفاري به منظور بازگشت مجدد 

آب به چرخه استفاده در عملیات حفاري و کاهش ورود پساب هاي مضر به محیط زیست 

2. شرح مسأله 
باتوجه به اهمیت حفظ و ســالمت محیط زیســت و اســتفاده از روش های صیانتی در این زمینه در بخش صنایع 
آالینده، یکی از روش های موجود در مدیریت پســماند و پســاب حاصل از عملیات  گوناگون دســتگاه های حفاری 

غلظت باالی نمک های محلول موجود در این دسته از پساب ها می باشد.

3. حوزه تخصصی مسأله
نفت        فناوری نانو        کاتالیست        مواد-پلیمر        شیمي        

4. حوزه کاربرد مسأله 
صنایع نفت و گاز        تأمین آب و انرژی        محیط زیست         

5. حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز
تجهیزات: حفاري، آزمایشگاهي        مواد و محصول شیمیایي: کاتالیست، افزودني ها        خدمات: آزمایشگاهي 

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
 توانایی کاهش میزان غلظت )ppm( نمک محلول موجود در آب تولید شده به مقدار کمتر از 10000 واحد روش 
جداســازی نمک در محل دستگاه حفاری سازگار با محیط زیســت نرسانده و یا داراي اثرات بسیار کمتر نسبت به 

روش هاي موجود
 جداسازي فاز آبی با کمترین میزان غلظت نمک از محلول شور و استفاده در چرخه مجدد مصرف 
 مهیا نمودن شرایط دفع آب شور در محل دستگاه حفاری در صورت عدم امکان استفاده از پساب 
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نيازهاي فناورانه شركت ملي نفت ايران

وندان شركت نفت و گاز ار
طراحی بانک اطالعاتی و سیستم جامع ثبت و بایگانی اسناد و مدارک  

ایجاد بانک اطالعاتی مناسب با حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات  



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله /نیازهای فناورانه
 طراحي سیستم جامع ثبت و بایگاني اسناد و مدارک

2. شرح مسأله 
با توجه به تولید حجم زیادي از نامه ها، اســناد و مدارک، طي روز و در نتیجه مصرف باالي کاغذ، همچنین اشــغال 
قســمتي از فضاي اداري به خاطر نگهداري فیزیکي اسناد، دشــواري در دسترسي به اسناد و مدارک در انبوهي از 
مســتندات کاغذي، شــرایط تحریم و گراني کاغذ، ضروري است تا به طراحي سیســتمي جامع و کارآمد به منظور 
آرشــیو نمودن اسناد مذکور و سهولت در بازبیني و دسترسي به آن و صرفه جویي در هزینه هاي اضافي، چالش ها و 

مشکالت موجود مرتفع گردد. 

3. حوزه تخصصی مسأله
رایانه        

4. حوزه کاربرد مسأله 
صنایع نفت و گاز        

     
5. حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز

نرم افزار و پلتفرم: سامانه هاي اطالعاتي        

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
 جذابیت رابط کاربري

 حجم و سرعت مناسب انباره داده  ها
 امنیت داده ها
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله /نیازهای فناورانه
 ایجاد بانک اطالعاتي مناسب با حوزه ي فناوري اطالعات و ارتباطات

2. شرح مسأله 
 عدم در اختیار داشــتن بانک اطالعاتي مناسب و جامع در حوزه ي فناوري اطالعات و ارتباطات جهت ایجاد تعامل 

بیشتر و سهولت دسترسي به اطالعات توسط شرکت هاي تابعه وزرات نفت.

3. حوزه تخصصی مسأله
مخابرات        فناوري اطالعات        رایانه        

4. حوزه کاربرد مسأله 
صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات        صنایع الکترونیکي و مخابراتي         

5. حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز
تجهیزات: مخابراتي        نرم افزار و پلتفرم: شبیه سازي، سامانه اطالعاتي، تحلیل داده ها        

خدمات: مشاوره فني و مهندسي، مشاوره مدیریتي، نگهداري و تعمیرات        

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
 جذابیت رابط کاربري

 حجم و سرعت مناسب انباره داده  ها
 امنیت داده ها

91





نيازهاي فناورانه شركت ملي نفت ايران

شركت بهینه سازی مصرف سوخت
عدم توسعه فناوری های بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت نفت  

عدم دستیابی به دانش فنی فناوری های کلیدی بهینه سازی مصرف انرژی  
مشکالت ناشی از فقدان بازار بهینه سازی مصرف انرژی و مطالعات بین المللی بازار نفت و گاز  

کمبود اطالعات در خصوص وضعیت مصرف و پتانسیل های بهینه سازی انرژی در بخش های   
مصرف کننده انرژی 

فقدان سازوکارهای مناسب برای گسترش فعالیت های شرکت های خدمات انرژی  
مشکالت عدیده در تأمین ماشین آالت و تجهیزات فرایندی با راندمان باال   



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله/ نیاز فناورانه
عدم توسعه فناوری های بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت نفت

2. شرح مسأله
گرچــه صنعــت نفت تأمین کننده عمده انرژی کشــور می باشــد، اما در عین حال خود نیز یکــی از صنایع کالن 
مصرف کننده انرژی در کشــور است. این صنعت از عدم توسعه یافتگی در خصوص فناوری های بهینه سازی مصرف 
انرژی که در صنایع دیگر نیز به چشم می خورد، مستثنی نبوده و عماًل شاهد هدررفت انرژی به شکل های مختلف 
در صنعت نفت  نیز می باشــیم. تقریباً در تمام فرایندهای اکتشــاف، تولید و بهره بــرداری نفت، فراورش و تبدیل، 
ذخیره ســازی، انتقال، توزیع و در آخر مصرف نهایی انرژی در صنعت نفت تلفات قابل توجهی شــکل می گیرد که 
یکی از عوامل باال بودن شدت انرژی در کشور می باشد. بر اساس ترازنامه هیدروکربوری کشور در سال 1394 حدود 
10 درصد از کل انرژی کشــور تحت عناوینی همچون مصارف داخلی و عملیاتی و اتالف در صنعت نفت و گاز قرار 

می گیرد که بسیار باالتر از استانداردهای جهانی است.
علیرغم فعالیت های مختلف حاکمیتی که شــرکت بهینه ســازی مصرف ســوخت و دیگر مراکز مربوطه به منظور 
بهینه ســازی مصرف انرژی در صنعت نفت انجام داده اند، عدم توسعه یافتگی فناوری های الزم در این صنعت ایجاد 

چالش نموده است. 

3. حوزه تخصصي مسأله
نفت         

      
4. حوزه کاربرد مسأله

صنایع نفت و گاز        صنایع شیمیایی و پتروشیمی       
      

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
         HSE ،تجهیزات: مکانیکال، برقي، ابزار دقیق، سیویل، حفاري، مخابراتي، آزمایشگاهي، پایپینگ

مواد و محصول شیمیایي: حالل ها، کاتالیست ها، مصالح ساختماني، افزودني ها        نرم افزار و پلتفرم: شبیه سازي، 
ســامانه هاي اطالعاتي، تحلیل داده ها        خدمات: مشــاوره فني و مهندسي، مشاوره مدیریتي، تجاري سازي و 

شتاب دهي، نگهداري و تعمیرات، آزمایشگاهي، توزیع و صادرات محصوالت صنعت نفت و بازاریابي        
واحدهاي پیش ساخته: عملیات واحد فرایند، فرایند غیرشیمیایي        
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله/ نیاز فناورانه
عدم دستیابی به دانش فنی فناوری های کلیدی بهینه سازی مصرف انرژی 

2. شرح مسأله
عدم اســتفاده از فناوری های کلیدی و روز دنیا در حوزه بهینه ســازی مصرف انرژی، یکی از عوامل اصلی باال بودن 
شــدت انرژی در کشور می باشد. اغلب صنایع و بخش های مصرف کننده انرژی در کشور از تکنولوژی های ناکارآمد 
و نســبتاً قدیمی اســتفاده می کنند، که مهم ترین علت این امر آن است که ســرمایه گذاری و نوسازی به موقع در 
ایــن صنایع صورت نگرفته اســت. همچنیــن صنایع با توجه به ارزان بودن قیمت حامل های انرژی در کشــور و با 
ســطحی نگری به ســمت خرید تکنولوژی های ارزان قیمت تر می روند که الزاماً تاثیر کلیدی بر بهینه سازی مصرف 
انرژی ندارند و حتی گاهی افزایش مصرف را به دنبال خواهد داشــت. در این خصوص عماًل به زیان های اقتصادی 
که از این طریق در درازمدت برای کشور و نیز بخش های مصرف کننده انرژی ایجاد می گردد، توجهی نمی شود. به 
عالوه، واردات این فناوری های کلیدی به کشــور با موانعی همچــون قیمت باالی فناوری ها و بعضاً وجود تحریم ها 

روبرو است.

3. حوزه تخصصی مسأله
نفت        فناوري نانو        عمران        کاتالیست        

مواد        پلیمر        شیمی        مواد         کامپوزیت        کنترل و ابزار دقیق        
الکترونیک         برق        فناوری اطالعات        معماری        

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز        صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات        صنایع الستیک و پالستیک         

مدیریت، اقتصاد، حقوقی و قراردادها، اداری و بازرگانی        
صنایع شیمیایی و پتروشیمی        صنایع برقی و نیروگاهی        صنایع ساختمان        

صنایع پزشکی داروئی و بهداشتی        صنایع پاالیشگاهی        صنایع بسته بندی        تأمین آب و انرژی        
صنایع الکترونیکی و مخابراتی        صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات      صنایع الستیک و پالستیک       

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
        HSE ،تجهیزات: مکانیکال، برقي، ابزار دقیق، سیویل، حفاري، مخابراتي، آزمایشگاهي، پایپینگ

مواد و محصول شیمیایي: حالل ها، کاتالیست ها، مصالح ساختماني، افزودني ها        نرم افزار و پلتفرم: شبیه سازي، 
ســامانه هاي اطالعاتي، تحلیل داده ها        خدمات: مشــاوره فني و مهندسي، مشاوره مدیریتي، تجاري سازي و 

شتابدهي، نگهداري و تعمیرات، آزمایشگاهي، توزیع و صادرات محصوالت صنعت نفت و بازاریابي        
واحدهاي پیش ساخته: عملیات واحد فرایند، فرایند غیرشیمیایي        
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله/ نیاز فناورانه
مشکالت ناشی از فقدان بازار بهینه سازی مصرف انرژی و مطالعات بین المللی بازار نفت و گاز 

2. شرح مسأله
یکی از چالش های مهم در زمینة بهینه ســازی انرژی، توسعه ظرفیت الزم جهت گسترش بازارهای بهینه سازی انرژی 
و فنــاوری کارآمد انرژی و بهره برداری از ظرفیت های بالقوه بخش خصوصی در جهت ارتقای ســطح کارایی انرژی و 
بهره وری کل در سطح ملی است. تنوع مسائل مرتبط با بهینه سازی انرژی از یک سو و همچنین نیاز به سرمایه گذاری، 
فناوری های نوین و همچنین دانش و مهارت های تخصصی مربوطه از ســوی دیگر، ضرورت تعامالت چندجانبه مابین 
نهادهای دولتی و بخش خصوصی در زمینة ارتقای بهره  وری در بخش انرژی را چندین برابر نموده اســت و از ســوی 
دیگر، در سطح جهانی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، خدمات کارایی انرژی به عنوان یکی از 
حامل های انرژی در رقابت با سایر حامل های انرژی فسیلی و تجدیدپذیر درنظر گرفته می شود که قابل ارزش گذاری 
و خرید و فروش در بازارهای انرژی اســت. مطالعات اولیه نشــان می دهد که اتخاذ چنین رویکردی منجربه توســعة 
شرکت های تخصصی و دانش بنیان در حوزة خدمات کارآمدی انرژی، ایجاد اشتغال و همچنین جذب منابع سرمایه ای 
در این زمینه خواهد شــد. از دیگر ســو، در مورد کشــورهایی مانند ایران که عرضه کنندگان اصلی حامل های انرژی 
)هستند، سرمایه گذاری و انجام صرفه جویی انرژی در برخی از گروه های مصرف و در مناطق جغرافیایی مختلف ممکن 
است به دالیل پائین بودن تعرفه های فروش حامل انرژی مدنظر فاقد توجیه باشد و قوانین و مقررات و جرایم مربوط 
به کاهش شدت مصرف انرژی )یا کاهش گازهای گلخانه ای از طریق کاهش مصرف سوخت( نیز ممکن است به دالیل 
مختلفی بطور کامل تدوین یا اجرایی نشده باشند و چالش مربوط به بازار بهینه سازی مصرف انرژی در چنین تضادی 
شکل می گیرد. از طرف دیگر مطالعه بازار بین المللی نفت و گاز و لحاظ نمودن شرایط و ظرفیت های این بازار می تواند 
توجیهات الزم برای شــکل دادن به بازار بهینه ســازی مصرف انرژی را فراهم نماید، اما در این زمینه نیز مطالعاتی که 

کارآمدی الزم را داشته باشد انجام نشده است و پرداختن به این حوزه نیز ضروری می نماید.

3. حوزه تخصصي مسأله
نفت        فناوري اطالعات        اقتصاد         

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز        صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات        صنایع الستیک و پالستیک         

برقی  مدیریت، اقتصاد، حقوقی و قراردادها، اداری، بازرگانی        صنایع شیمیایی و پتروشیمی         صنایع 
و نیروگاهی        صنایع ســاختمان        صنایع پزشــکی داروئی و بهداشــتی        صنایع پاالیشــگاهی        
صنایع بسته بندی        تأمین آب و انرژی        صنایع الکترونیکی و مخابراتی        صنایع کاتالیست، جاذب 
و کانی های غیرفلزی        صنایع اپتیک و لیزر        محیط زیست        صنایع ماشین آالت صنعتی        

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
نرم افزار و پلتفرم: شبیه سازي، سامانه ها اطالعاتي، تحلیل داده ها        
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شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله/ نیاز فناورانه
کمبود اطالعات در خصوص وضعیت مصرف و پتانسیل های بهینه سازی انرژی در بخش های مصرف کننده انرژی 

2. شرح مسأله
بخش انرژی یکی از مهمترین بخش هایی اســت که تأثیر چندبعدی )اقتصادی، اجتماعی و زیســت محیطی( بر کل 
جامعه داشــته و اهمیت راهبردی خاصی در تدوین برنامه های کشــور دارد. پیشبرد اهداف مرتبط با کاهش شدت 
مصرف انرژی، نیازمند ارزیابی گزینه های مختلف و تصمیم گیری و سیاســت گذاری مناســب در مســائل گوناگون 
حوزة انرژی اســت. در این ارزیابی باید شرایط کنونی و پیش بینی وضعیت آتی و چشم انداز عرضه و تقاضای انرژی 
با درنظرگرفتن مســایل جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی هر یک از بخش های مصرف کننده انرژی در کشــور اعم 
از ســاختمانی و تجــاری، صنعتی، حمل ونقل و غیــره بطور دقیق مورد تحلیل قرار گیــرد و گزینه های مختلف و 
تصمیم گیری و سیاســت گذاری مرتبط با توسعه بخش انرژی براساس این ارزیابی پیشنهاد شود. در حقیقت، برای 
انجام چنین ارزیابی  اطالعات کافی در دســترس نمی باشد. ویژگی های ســرزمینی و اقلیمی هر یک از استان های 
مختلف کشــور از دیدگاه مصرف و پتانســیل های بهینه ســازی انرژی نیز مطالعه نشده است. همچنین، با توجه به 
این موضوع که تغییر و توســعه زیرساخت های بخش انرژی نیازمند حجم باالی سرمایه گذاری است، منظور کردن 
مالحضات بخشی، جغرافیایی و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی-اجتماعی و محدودیت های هر بخش مصرف کننده 
انرژی برای انجام تصمیم گیری مناســب در خصوص اولویت های ســرمایه گذاری و اهداف سیاستی کالن کشور در 

زمینة بهینه سازی انرژی ضروری است و کمبود اطالعات در این خصوص نیز ایجاد چالش نموده است.

3. حوزه تخصصي مسأله
نفت        فناوري اطالعات        محیط زیست        انرژي          

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز        صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات        صنایع الستیک و پالستیک         

مدیریت، اقتصاد، حقوقی و قراردادها، اداری، بازرگانی        صنایع شیمیایی و پتروشیمی         
صنایع برقی و نیروگاهی        صنایع ساختمان        صنایع پزشکی داروئی و بهداشتی        

صنایع پاالیشگاهی        صنایع بسته بندی      تأمین آب و انرژی        صنایع الکترونیکی و مخابراتی  
صنایع کاتالیست، جاذب و کانی های غیرفلزی        صنایع اپتیک و لیزر        محیط زیست        

صنایع ماشین آالت صنعتی        

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
نرم افزار و پلتفرم: شبیه سازي، سامانه ها اطالعاتي، تحلیل داده ها        

97



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله/ نیاز فناورانه
فقدان سازوکارهای مناسب برای گسترش فعالیت های شرکت های خدمات انرژی

 
2. شرح مسأله

علیرغم پتانسیل تاثیرگذاری شرکت های خدمات انرژی در افزایش بهره وری انرژی، هنوز سازوکارهای مناسبی برای 
ایجاد و توسعه فعالیت این شرکت ها در کشور وجود ندارد. با توجه به گستردگی حوزة انرژی و تعامالت آن با سایر 
بخش های اقتصاد دولتی و خصوصی، در حال حاضر ارزیابی دقیقی از جایگاه شرکت های خدمات انرژی در اقتصاد 
کشور، چشم انداز میزان اثرگذاری این شرکت ها در سایر شاخص ها و متغیرهای کالن انرژی و اقتصادی نظیر جذب 
منابع مالی ســرمایه ای بخش خصوصی، افزایش اشــتغال، افزایش رقابت پذیری و بهبود فضای کسب وکار در حوزة 

انرژی، افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش بهره وری انرژی وجود ندارد.
همچنین موضوع دیگری که مانع توسعه فعالیت چنین شرکت هایی می گردد، عدم شفافیت و کارآمدی درخصوص 
نحوه ســازگاری و تعامل چنین شــرکت هایی با قوانین و مقررات و طرح های بخش های انرژی نظیر طرح های ماده 

12 قانون رفع موانع تولید است.
موارد فوق الذکر و ســایر موارد مشابه بیانگر آن اســت که گسترش فعالیت های شرکت های خدمات انرژی علی رغم 
مزایای بســیاری که در اقتصاد و بهره وری انرژی کشــور دارد در هنگام پیاده سازی می تواند با چالش های جدی و 
گوناگونی مواجه شــود. برای فعال کردن چنین شرکت هایی پاسخ به سواالت کلیدی درخصوص میزان موجه بودن 
و جایگاه این شرکت ها در اقتصاد کشور، نحوة تعامل آن با قوانین و مقررات جاری و همچنین جزئیات پیاده سازی 
و فعال ســازی ایــن فعالیت نیازمند مطالعات جامعــی ازجمله جنبه های فنی، اقتصادی اســت که فقدان آن مانع 

شکل گیری و تاثیرگذاری این شرکت ها شده است.

3. حوزه تخصصی مسأله
نفت        محیط زیست        فناوري اطالعات        انرژي        

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز        صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات        صنایع الستیک و پالستیک         

مدیریت، اقتصاد، حقوقی و قراردادها، اداری، بازرگانی        صنایع شیمیایی و پتروشیمی          
صنایع برقی و نیروگاهی        صنایع ساختمان        صنایع پزشکی داروئی و بهداشتی        

صنایع پاالیشگاهی        صنایع بسته بندی        تأمین آب و انرژی        
صنایع الکترونیکی و مخابراتی       

      
5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز

تجهیزات: ابزار دقیق        نرم افزار و پلتفرم: شبیه سازي، سامانه هاي اطالعاتي، تحلیل داده ها         
خدمات: مشاوره فني و مهندسي، مشاوره مدیریتي، تجاري سازي و شتابدهي   
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1. عنوان مسأله/ نیاز فناورانه
مشکالت عدیده در تأمین ماشین آالت و تجهیزات فرایندی با راندمان باال 

2. شرح مسأله
اســتفاده از تجهیزات فرایندی و تکنولوژی های غیربهینه و با راندمان پایین نیز از دیگر عوامل افزایش شدت انرژی 
در کشــور می باشد. ســاختار مصرف و بازدهی انرژی پایین در ماشــین آالت و همچنین تجهیزات فرایندی کشور 
نه تنها باعث شــده میزان مصرف حامل های انرژی بیش از ســطح استانداردها و متوســط های جهانی باشد، بلکه 
هزینه های پنهان و غیرمســتقیم بسیاری را به واحدهای صنعتی تحمیل نموده است. هزینه های ناشی از استهالک 
تجهیزات و در نتیجه کاهش عمر مفید اســتفاده از آنها، توقف ناگهانــی در فرایندها، کاهش راندمان کلی تولید و 
افزایش شاخص انرژی مصرفی به ازای واحد تولیدی باعث اعمال هزینه های بسیاری شده است. در عین حال تأمین 
ماشــین آالت و تجهیزات فرایندی با راندمان باال نیز با مشکالت بسیاری از جمله نیاز به سرمایه گذاری اولیه باال در 
خرید این تجهیزات و بعضاً مشــکالت ناشــی از تحریم ها مواجه است. همچنین با توجه به قیمت پایین حامل های 
انرژی در کشور، تصمیم گیرندگان صنایع بدون توجه به زیان های ملی ناشی از خرید ماشین آالت ارزان و با راندمان 
پایین، اقدام به بکارگیری این تجهیزات می نمایند. مجموعه این شــرایط موجب شکل گیری چالشی مهم در حوزه 

بهینه سازی مصرف انرژی کشور گردیده است.

3. حوزه تخصصی مسأله
نفت        فناوري نانو         کاتالیست        مواد        پلیمر        

مکانیک        شیمی        مواد         کامپوزیت        برق        
کنترل و ابزار دقیق        الکترونیک        فناوری اطالعات        رایانه       

 
4. حوزه کاربرد مسأله

صنایع نفت و گاز        صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات        صنایع الستیک و پالستیک         
مدیریت، اقتصاد، حقوقی و قراردادها، اداری، بازرگانی        

صنایع شــیمیایی و پتروشــیمی        صنایع برقی و نیروگاهی        صنایع ســاختمان        صنایع پزشــکی 
داروئی و بهداشتی        

صنایع پاالیشگاهی        صنایع بسته بندی        تأمین آب و انرژی        صنایع الکترونیکی و مخابراتی        

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
تجهیزات: مکانیکال، برقي، ابزار دقیق، سیویل، حفاري        نرم افزار و پلتفرم: شبیه سازي، سامانه هاي اطالعاتي، 

تحلیل داده ها            
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نيازهاي فناورانه شركت ملي نفت ايران

شركت نفت خزر
مدیریت رویدادها و تحلیل ترافیک و مانیتورینگ شبکه از طریق پیاده سازی مرکز عملیات امنیت    

حفاری فشار مدیریت شده  
به کارگیری تکنولوژی تنش قفس در باال بردن مقاومت دیواره چاه در الیه های با مقاومت پایین  
طراحی و ساخت تجهیزات جانبی جهت نمودارگیری درون چاهی با کابل بر روی سکوی نیمه شناور  
طراحی و نصب سیستم پهلوگیري بر روی سکو ایران امیرکبیر و اخذ گواهی نامه  موسسه رده بندی  

استفاده از نانو گرافن اصالح شده جهت جذب بقایای لکه های نفتی از آب های دریای خزر  
مدیریت پســماندهای حفاری )کنده های حفاری، سیمان، ســیال و مواد شیمیایی(، کاهش   
حجم و سمیت پسماندهای حاصل از حفاری چاه های نفت و گاز و استفاده مجدد از پسماند و 

کنده های حفاری در صنعت جاده سازی



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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1. عنوان مسأله / نیاز فناورانه
 )SOC( مدیریت رویدادها و تحلیل ترافیک و مانیتورینگ شبکه از طریق پیاده سازی مرکز عملیات امنیت

2. شرح مسأله
به دلیل احتمال بروز حمالت ســایبري، نیاز به استخراج و تحلیل جریان هاي اطالعاتي مختلف موجود در شبکه و 
شناســایی رخدادهای امنیتی، دسته بندی، مستندســازی و تحلیل و آنالیز این وقایع و اعالم هشدارهاي امنیتي به 
راهبران شبکه و ارائه راه حل متناسب با رخداد مي باشد. در این خصوص ضرورت وجود نیروی انسانی متخصص و 

ماهر در زمینه امنیت اطالعات نیز از مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.
3. حوزه تخصصي مسأله
فناوري اطالعات        
4. حوزه کاربرد مسأله

صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات        
5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز

نرم افزار و پلتفرم: سامانه هاي اطالعاتي، تحلیل داده ها        
6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست

در یک سازمان بزرگ، تعداد زیادی تجهیز شبکه، سرور با سیستم عامل های مختلف و برنامه های کاربردی عمومی و 
داخلی وجود دارد. هر کدام از این سیستم ها، از نظر ماهیت کاربران، اهمیت سیستم در کسب وکار، نقش سیستم در 
اجرای خط مشی های امنیتی سازمان و غیره با هم تفاوت دارند. تجهیزات امنیتی از جمله فایروال، UTM، سیستم 
AAA )مثل Cisco ACS یا Cisco ISE ( و سنسورهای تشخیص نفوذ )IDS(و برنامه های کاربردی با حساسیت 

باال از جمله منابعی هستند که باید الگ آن ها در اولین مرحله مدیریت شود.
با توجه به فضای مورد نیاز برای نگهداری الگ مســأله تأمین ابزارهای ذخیره ســازی نیز مطرح می شود. همچنین 
وجود چندین فایروال، تعدادی نقطه دسترســی بی ســیم، چندین روتر و سوئیچ و ده ها برنامه کاربردی مهم که هر 
کدام ارزش و اهمیت خاص خود را در اعمال خط مشی های امنیتی سازمان دارند، طبعاً به حجم قابل توجهی فضای 
ذخیره ســازی الگ نیاز خواهیم داشت. به خصوص که نیاز داریم که الگ برخی منابع، مدت قابل توجهی مثاًل یک 
یا چند ماه در دســترس باشــند. به همین خاطر، امکان پیاده ســازی به صورت توزیع شده و ایجاد کالسترهایی از 
سیســتم های مدیریت الگ بایستی در راه حل ارائه شده در نظر گرفته شود. انتخاب درست منابع الگ نقش بسیار 
مهمــی در مفید بودن خروجی های تحلیلی سیســتم مدیریت الگ دارد. عــالوه بر این، در هر یک منابع الگ هم، 
باید آن بخش از الگ ها که ارزشــمندتر بوده و مستقاًل یا در کنار الگ های دیگر، اطالعات مفیدتری در بر دارند را 
جمع آوری کرد. شش رده گزارشی که باید الگ مربوط به آنها بر اساس سند SANS در دسترس باشد عبارتند از:
 Authentication and Authorization Reports
 Systems and Data Change Reports
 Network Activity Reports
 Resource Access Reports
 Malware Activity Reports
 Failure and Critical Error Reports
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1. عنوان مسأله/نیاز فناورانه
حفاری تحت فشار مدیریت  شده

2. شرح مسأله 
به علت نزدیک بودن فشــار منفذي به فشــار شکست ســازند جهت جلوگیري از ایجاد مشکالت متعدد حفاري از 
تکنولوژي حفاري تحت فشار مدیریت شده استفاده مي شود. این روش تکنیکي جدید است که در آن فشار دالیز به 
صورت آني کنترل مي شود. نیاز به حفاري اعماق پایین تر جهت کشف منابع جدید به کمک این تکنیک، مشکالت 

حفاري و به تبع آن زمان هاي از دست رفته را کاهش مي دهد.

3. حوزه تخصصي مسأله
نفت        مواد- کامپوزیت        کنترل و ابزار دقیق        الکترونیک        مخابرات         

مکانیک        فناوری اطالعات        رایانه        

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز              

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
تجهیزات: مکانیکال، برقي، ابزار دقیق، حفاري، مخابراتي        

مواد و محصول شیمیایي: حالل ها، کاتالیست ها، مصالح ساختماني، افزودني ها       
نرم افزار و پلتفرم: شبیه سازي، سامانه هاي اطالعاتي، تحلیل داده ها        

خدمات: مشاوره فني و مهندسي، تجاري سازي و شتاب دهي، نگهداري و تعمیرات، آزمایشگاهي      
  

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
 آنالیز فشارهای سازندی و درون چاهی

 برنامه ریزی و ورود داده های در رایانه ها
 ساخت تجهیزات موردنیاز 

 تعریف تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق
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شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله/ نیاز فناورانه
به کارگیری تکنولوژی تنش قفس1 در باال بردن مقاومت دیواره چاه در الیه های با مقاومت پایین

2. شرح مسأله 
در حفــاری چاه های نفــت و گاز تغییر مقاومت الیه ها موجب می  گردد که از یک طــرف جهت جلوگیری از ورود 
ســیال سازند بدون چاه و از طرف دیگر برای ممانعت از ریزش دیواره چاه از گل حفاری با خواص رئولوژیک و وزن 
مناسب استفاده گردد. در الیه های سازندی ضعیف با مقاومت پایین محدودیت در به کارگیری سیال حفاری با وزن 
باال به دلیل احتمال شکســت سازند در اثر فشار هیدرواستاتیک باالی اعمالی از طرف وزن گل موجب می گردد که 
اقدام به کاهش وزن ســیال حفاری گردد. چنانچه حین حفاری با الیه های کم مقاومت و ضعیف مواجه ایجاد شود 
به ناچار جهت جلوگیری از شکســت ســازند باید اقدام به کاهش وزن گل شود که با توجه به وزن باالی مورد نیاز 
برای حفاری الیه های پر فشار قرار گرفته در ترازهای باالتر، این امر موجب ورود سیال از الیه های پرفشار به داخل 

چاه خواهد گردید. 

3. حوزه تخصصي مسأله
نفت        فناوري نانو            

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز        صنایع شیمیایی و پتروشیمی        صنایع پاالیشگاهی        صنایع کاتالیست، جاذب 

و کانی های غیرفلزی        

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
تجهیزات: مکانیکال، برقي، ابزار دقیق، ســیویل، حفاري        مواد و محصول شــیمیایي: حالل ها، کاتالیســت ها، 
مصالح ســاختماني، افزودني ها        نرم افزار و پلتفرم: شبیه ســازي، ســامانه هاي اطالعاتي، تحلیل داده ها        

خدمات: مشاوره فني و مهندسي، مشاوره مدیریتي        واحدهاي پیش ساخته: عملیات واحد فرایند        

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
 استحکام باالی موارد مورد استفاده در این تکنولوژی عالوه بر مقاومت  برای ممانعت از بسته شدن شکاف ایجاده 

شده 
 قابلیت گذردهی سیال پایینی برخوردار جهت جلوگیری از فیلتر شدن

 بیشتر سیال حفاری به داخل فضای داخل شکاف 

  1 Stress Cage
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1. عنوان مسأله
طراحی و ساخت تجهیزات جانبی جهت نمودارگیری درون چاهی با کابل1 بر روی سکوی نیمه شناور 

2. شرح مسأله 
نمودارگیری با کابل در حفاری چاه های نفت و گاز باالخص در آب های عمیق که حفاری با سکوی نیمه شناور انجام 
می شود برای ارزیابی پتانسیل هیدروکربنی الزم و ضروری می باشد. از طرفی به دلیل تکان ها و جابجایی عمودی و 
افقی حین نمودارگیری در این نوع سکو، نیاز به تجهیزات جانبی عالوه بر تجهیزات اصلی نمودارگیری است که در 
خشکی یا آب کم عمق به کار می رود تا بتوان اثر این تکان ها را بر روی ابزار درون چاه حین نمودارگیری خنثی کرد.

3. حوزه تخصصي مسأله
نفت        مکانیک         

  
4. حوزه کاربرد مسأله

صنایع نفت و گاز        صنایع کاتالیست، جاذب و کانی های غیرفلزی        
   

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
تجهیزات: مکانیکال        

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
 استفاده از مواد کاماًل مقاوم در برابر فشار، تکان های شدید، خوردگی و غیره ساخته شده باشد، زیرا این تجهیز باید 

وزن و تکان های شدیدی را تحمل کرده و از طرفی در برابر خوردگی در آب و هوای مرطوب دریایی مقاوم باشد.
 

  1 Wire line logging
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1. عنوان مسأله/نیاز فناورانه
طراحی و نصب سیستم پهلوگیري1 بر روی سکوی ایران- امیرکبیر و اخذ گواهی نامه  موسسه رده بندی

2. شرح مسأله
با توجه به اینکه در حال حاضر امکان استفاده از بالگرد به منظور تردد پرسنل حاضر بر روی سکوی ایران- امیرکبیر 
وجود ندارد، لذا ترددها از طریق پله های نصب شــده بر روی ستون های سکو انجام می گردد و این امر مستلزم قرار 
گرفتن ســکو در وضعیــت Transit Draught )ارتفاع آبخور 7.2 متر( می باشــد. از آنجایی که قرار گرفتن در این 
وضعیت فشــار سازه ای بسیاری را به سکو وارد می نماید، الزم است به وضعیت Survival Draught )ارتفاع آبخور 
16.2 متر( قرار گیرد و این امر مستلزم انجام محاسبات سازه ای و طراحی و اجرای سیستم پهلوگیري مناسب جهت 

پهلوگیری مناسب شناورها است.

3. حوزه تخصصي مسأله
مکانیک        عمران        

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز             

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
تجهیزات: مکانیکال        نرم افزار و پلتفرم: شبیه سازي        خدمات: مشاوره فني و مهندسي          

  
6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست

 محاسبات طراحی و شبیه سازی
 آنالیز مواد مورد نیاز در طرح

 نقشه های کارگاهی
 مشخصات فنی تجهیزات مورد نیاز متناسب با شرایط دریای خزر و سازه سکوی ایران- امیرکبیر

  1 Boat Landing
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شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله/نیاز فناورانه
استفاده از نانوگرافن اصالح شده جهت جذب بقایای لکه های نفتی از آب های عمیق دریای خزر 

2. شرح مسأله
با توجه به فعالیت حفاری اکتشافی و تولید نفت از آب های عمیق دریای خزر توسط شرکت نفت خزر و به تبع آن 
احتمــال ریزش نفتی و فوران چاه حین عملیات حفاری و تولید، اســتفاده از تجهیزات جمع آوری لکه های نفتی با 
هدف برقراری الزامات زیســت محیطی فراساحل و خط مشی نفت خزر امری اجتناب ناپذیر است. با توجه به اینکه 
این شــرکت از بوم و اسکیمر و تجهیزات جانبی آن جهت محصورسازی و جمع آوری 90 درصدی لکه نفتی ریزش 
شده در دریا برخوردار است، در این نیاز فناورانه، میزان جذب بقایای لکه نفتی )10درصد( توسط جاذب های برپایه 
نانوصفحات گرافن اصالح شــده )آئروژل یا نانوکامپوزیت گرافن/کیتوســان1 و گرافیت ورقه ورقه2 ( مورد بررســی و 

تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. 

3. حوزه تخصصي مسأله
نفت        فناوري نانو        محیط زیست           

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز        صنایع شیمیایی و پتروشیمی        صنایع پاالیشگاهی         

صنایع کاتالیست، جاذب و کانی های غیرفلزی        محیط زیست        

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
تجهیزات: مکانیکال، برقي، ابزار دقیق، سیویل    مواد و محصول شیمیایي: افزودني ها  

 نرم افزار و پلتفرم: شبیه سازي  
   خدمات: مشاوره فني و آزمایشگاهي، توزیع و صادرات محصوالت صنعت نفت و بازاریابي        

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
 برای بررسی ظرفیت جذب جاذب ها و یافتن ماکزیمم توانایی جذب، روش رویه پاسخ سطح3 با استفاده از نرم افزار 

تحلیل داده، دو فاکتور وزن جاذب )A( و وزن لکه نفتی )B( به عنوان پارامترهای مورد نظر
 اســتفاده از جاذب های GC و EG به دلیل ســنتز آسان، وزن کم، ســبز بودن و عدم مشکالت زیست محیطی، 
دانسیته ظاهری پایین، قیمت پایین، کیفیت باال و ظرفیت جذب باال نسبت به گرافیت ساده و دیگر جاذب های پایه 

کربنی، در مقادیر زیاد جهت جمع آوری بقایای لکه های نفتی در سطح دریای خزر 

1 Graphene/ Chitosan
 2 Exfoliated Graphiten
 3 Response Surface Method (RSM)
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شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله / نیاز فناورانه
مدیریت پسماندهای حفاری )کنده های حفاری، سیمان، سیال و مواد شیمیایی(، کاهش حجم و سمّیت پسماندهای 

حاصل از حفاری چاه های نفت و گاز و استفاده مجدد از پسماند و کنده های حفاری در صنعت جاده سازی

2. شرح مسأله
استفاده مجدد از پسماند و کنده های حفاری در تهیه آسفالت و صنعت جاده سازی و در همین راستا انجام مطالعات 

پژوهشی )تئوری، آزمایشگاهی( در ساخت آسفالت 1 با استفاده از پسماند و کنده های حفاری

3. حوزه تخصصی
نفت        فناوري نانو        عمران        محیط زیست        حوزه کاربرد مسأله   

صنایع نفت و گاز        صنایع کاتالیست، جاذب و کانی های غیرفلزی       
صنایع ساختمان      محیط زیست        

4. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
تجهیــزات: آزمایشــگاهي، HSE        مواد و محصول شــیمیایي: حالل ها، مصالح ســاختماني، افزودني ها        

نرم افزار و پلتفرم: تحلیل داده ها        خدمات: آزمایشگاهي        

5. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
 استفاده از پسماندهای حفاری )گل و کنده های حفاری( در جهت تولید آسفالت 

 انجام کلیه تســت های آزمایشــگاهی مطابق با الزامات آسفالت گرم سازمان ملی اســتاندارد ایران و دستورالعمل 
طراحی و اجرای مخلوط های آســفالتی درشت دانه )ضابطه شماره 706( ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و 

بهینه سازی آسفالت ساخته شده و توجیه فنی و اقتصادی آن در استفاده از مقیاس بزرگ

  1 Hot Mixed Asphalt(HMA)
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نيازهاي فناورانه شركت ملي نفت ايران

يت اكتشاف مدير
اولویت های توسعة فناوری در حوزة اکتشاف منابع هیدروکربنی  



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله /نیازهای فناورانه
اولویت های توسعة فناوری در حوزة اکتشاف منابع هیدروکربنی

2. شرح مسأله 
پنج حوزه اولویت دار فناوری به عنوان چالش های اصلی فناوری در بخش اکتشــاف نفت و گاز شناسایی شدند و در 
گام بعدی هر کدام از این حوزه های فناوری با مشارکت دانشگاه ها و در قالب طرح های کالن پژوهشی حوزة اکتشاف 

در مسیر توسعه قرار گرفته است. حوزه های اولویت دار فناوری شامل موارد زیر است :
 فناوری های بهبود تصویرسازی زیرسطحی

 کاربرد ژئومکانیک در اکتشاف منابع هیدروکربنی و فناوری های نوین حفاری و مهندسی نفت در چاه های اکتشافی
 فناوری های سنگ های کربناته شکافدار

 فناوري هاي نوین ژئوشیمیائي اکتشافي با تأکید بر ژئوشیمی سطحی و زیر سطحی 
 فناوری های نوین ژئوشیمیایی اکتشافی با تأکید بر مدل سازی هیدروکربنی

3.  حوزه تخصصي مسأله 
نفت        

  
4. حوزه کاربرد مسأله 

صنایع نفت و گاز        

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
        HSE ،تجهیزات: حفاري، مخابراتي، آزمایشگاهي

نرم افزار و پلتفرم: شبیه سازي، سامانه هاي اطالعاتي، تحلیل داده ها        
خدمات: مشاوره مهندسي، تجاري سازي و شتاب دهي، آزمایشگاهي        

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
کلیه موارد مرتبط با فرایندها، دانش، تجهیزات و نرم افزارهایی در پنج حوزه فناوری مورد اشاره 
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نيازهاي فناورانه شركت ملي گاز ايران

شیمیايی نیازهای 
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 كاال/خدمات مورد تقاضاي صنعت گاز ايران شناسنامه فناورانه

فوم سيليكونيآنتي  

ميان هاي آمين، به دليل اختالف فشار  سازي گاز طبيعي با استفاده از محلول در فرآيند شيرين  تقاضاتشريح
گردد. وجود كف يكي از عوامل مزاحم در  ، كف ايجاد ميجذبهاي  ناحيه پائين و باالي برج

فوم جهت رفع مزاحمت كف  سازي گاز طبيعي است و استفاده از مواد آنتي فرآيند شيرين
فرآيند شود. سازي گاز محسوب مي هاي متداول در عمليات شيرين ، يكي از روشتوليدي
فوم، مختل شده و روند توليد گاز بدون ماده شيميايي آنتي ،هاي گاز سازي در پااليشگاه شيرين

توليد پايدار گاز و رفع دغدغه  منظور بهسازي ماده مذكور  يابد، لذا ساخت و بومي كاهش مي
  در فصول سرد، ضروري است. كشور ازيموردنگاز  نيتأمجهت  واحدهاي عملياتي

هاي نفت و گاز پااليشگاه كاربرد
صنايع رنگ و رزين، الستيك و پالستيك
سيمان و گل حفاري
 صنايع چوب و كاغذ
داروسازي  

 SAG 7133  تقاضاانواع مورد 

هاي واحد
  متقاضي

هاي گاز سازي پااليشگاه واحد شيرين  

استانداردها و 
  ها هيتائيد

سيليكوني مورد استفاده در واحدهاي  يها ارزيابي آزمايشگاهي ضدكف دستورالعمل-
 )IGS-M-CH-059(0)( سازي گاز طبيعي شيرين

-IGS-M-CHسازي گاز ( براي سيستم شيرينضد كف مشخصات فني خريد مواد -

031(1)(  
  مشخصات فني

Emulsion of silicone antifoam compound Chemical nature: 
White, homogeneous, slightly, viscous liquAppearance:
600Viscosity at 25ºC: 
10Active Ingredients,%: 
1Specific Gravity at 25ºC: 
7PH: 
Non-ionicEmulsion Type: 
Water only Suitable Diluents: 
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 كاال/خدمات مورد تقاضاي صنعت گاز ايران فناورانه شناسنامه

سيليكاژل كروي
  

واحدهاي مختلف عملياتي از دو نوع سيليكاژل گرانول و پرك در و گازدر صنعت نفت معموالً  تقاضاتشريح
معموالً براي جذب رطوبت . سيليكاژل پرك كنند يمهاي گاز، نفت و صنايع پتروشيمي استفاده  پااليشگاه

  H  (R)  و سيليكاژل كروي شود استفاده مي دقيقهاي ابزار پنوماتيك دستگاه هاي در سيستم
الزم به 	.روند به كار مي ييزدا نمكاتاليست در واحدهاي فرآوري و پااليشي گاز جهت  عنوان به  WS (W) و

راي ب H سيليكاژل نوع همچنين برابر آب مقاوم هستند در WS و W نوعسيليكاژل  ذكر است كه
براي جداسازي آب از جريان گازي مورد استفاده  WS تر از پنتان و نوع هاي سنگين جداسازي هيدروكربن

  .رديگ يمقرار 
  هاي نفت و پتروشيمي ر پااليشگاهزدايي د هاي نم كليه واحد كاربرد

 WSو  Hسيليكاژل كروي نوع   تقاضاانواع مورد 

  ، بيدبلند، شهيد هاشمي نژاد. هاي پارسيان هاي گاز از قبيل پااليشگاه پااليشگاهزدايي  واحدهاي نم  هاي متقاضيواحد
استانداردها و 

  ها هيتائيد
  براي تنظيم نقطه شبنم هيدروكربني و آب در گاز طبيعي WSو  Hاستاندارد و مشخصات فني خريد سيليكاژل انواع 

)IGS-M-CH-021(0)(  

    مشخصات فني
Ite
m Characteristic Unit Requirement Test method 

H WS 

1 Composition 
SiO2.min wt. %  

95 85 
UOP 436 

Or 
XRF * Al2O3.max wt. %  

2 Surface Area. min m2/gr 650 550 ISO 9277 Or 
ASTM D 3663 

3 Bulk Density. min gr/ cm3 0.7 0.7 ASTM D 4164 
4 Average Pore Diameter. Min nm 2.5 2.5 ASTM D 4164 
5 Pore Volume. min cm3/gr 0.45 0.40 ISO 15901-2 or 

ASTM D 6761

6 Screen Analysis 

On U.S. Sieve #3. max wt. %  0 0 

ASTM D 4513 
On U.S. Sieve #6. min wt. %  65 65 

On U.S. Sieve #10. max wt. %  35 35 
Through U.S. Sieve #10. 

max wt. %  0.5 0.5 

7 Average Particle Diameter, min mm 3 3 Average Particle 
Diameter, mi

8 

Equilibrium 
Adsorption 
Capacity for 
Water Vapor at 
25 0C 

%10 R.H., min  wt. %  6  3.5  

ASTM E 104 %20 R.H., min wt. % 9 6 
%60 R.H., min  wt. %  36  22 
%80 R.H., min wt. % 42 32 

9 Attrition Loss, max  wt. %  0.05  0.05  ASTM D 4058 
10 Crushing Strength, min  N  200  100  ASTM D 4179 
11 Specific Heat** , min  kJ/ kg 0k  1.05  1.05  ASTM D 2766 

* Note 1: X-ray fluorescence 
** Note 2: For type test, a certificate shall be submitted from an independent laboratory 
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 كاال/خدمات مورد تقاضاي صنعت گاز ايران شناسنامه فناورانه

سيكل آمينكربن فعال مصرفي در   

كار هسازي گاز ب در فرآيند شيرين آمين ازي سنگين هاجداسازي هيدروكربنمنظوربهكربن فعال  تقاضاتشريح 
و باعث جلوگيري از رد دا آمين نقش اساسي در عملكرد مناسب واحدهاياين ماده رود،  مي

 زغالكربن فعال ( .دگرد ميهاي گاز  سازي پااليشگاه واحدهاي شيريندر برج جذب 	فومينگ	پديده
يابد. اين  افزايش ميشكلي از كربن است كه بر اثر عمليات پردازش، پوكي و سطح داخلي آن ، فعال)

، ساختار پوك و منفذي، ظرفيت جذب باال، قابليت توجه قابلدليل مساحت داخلي   تركيب به
 غيرآلي مانند زئوليت، ماده يها جاذبسازي مجدد سطح و همچنين قيمت پائين در مقايسه با   فعال

 .باشد يم يفرد منحصربه
بينازآشاميدني،هاي آبشهري، تصفيهضايعاتوصنعتيهاي پساببازيابيها، حاللبازيابي  كاربرد

انواعازرنگبردنبينازمناطق،سايروها پااليشگاهمسكوني،مناطقدرهواهاي آلودگيبردن
  دارد.فراوانيكاربردداروييوپزشكيصنايعو درها چربيوها روغنشكرها،

    انواع مورد تقاضا

  سازي گاز) (مصرفي واحدهاي شيرين هاي گاز پااليشگاه  هاي متقاضيواحد
استانداردها و 

  ها هيتائيد
  )IGS-M-CH-024(2)( سازي گازمشخصات فني خريد كربن فعال براي سيستم شيرين

   مشخصات فني
  

Parameter Unit Value Test method 

Iodine Number (min)  mg/g  950  ASTM D 4607 

Specific surface area (min)  m2/g  10  BET N2 Method  
C819 

Particle size 
8*30 

> 8 mesh (2.36 mm) max 15% 

ASTM D 2862 
ASTM D 5158- 98 

< 30 mesh (0.60 mm) max 5% 
Mean particle diameter, 1.5-1.7  (mm) 

6*12 < 12 mesh (1.70 mm) max 5% 
Mean particle diameter, 2.5-2.7 (mm) 

Hardness Number (min.)  %wt.  75  ASTM D 3802- 79 
Moisture (as packed)  %wt.  3  -ASTM D 2867 - 99 
Ash content (max.)  % wt.  8  ASTM D 2866- 94 

Bulk density (max.)  Kg/m 3  0. 5  ASTM D 2854 
-E 727/727 M 

pH  -  9-11  ASTM D 3838-80 
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  كاال/خدمات مورد تقاضاي صنعت گاز ايران شناسنامه فناورانه

  سنج اختالف فشاري جريانطراحي و ساخت 
Differential Pressure Type Flow Transmitter (FT)

 

گيري مقدار جريان سيال و تحت كنترل بودن آن ضروري است. كنترل مقدار  در حوزه نفت و گاز، اندازه  تقاضاتشريح
گيري و  سيال ورودي به برج يا مقدار ورود گاز به كوره از آن جمله است. در برخي موارد نياز به اندازه

گيري جريان سيال خروجي از  اندازه مثال عنوان بهشود.  كنترل جريان به سالمت تجهيزات مربوط مي
شود كه از عملكرد دستگاه در بازه ايمن اطمينان حاصل گردد.  پمپ و كمپرسور به اين منظور انجام مي

  شود. يمي مالي ها پرداختيدوفروش سيال و خرگيري جريان، مبناي  در مواردي نيز اندازه
يري جريان از محبوبيت باالتري در صنايع گ هاي اندازه استفاده از روش اختالف فشاري در بين روش

ها است.  برخوردار است. تعداد نقاط استفاده از روش اختالف فشاري چندين برابر استفاده از ساير روش
يسات حوزه تأسدليل اين امر سهولت در طراحي، اجرا و همچنين هزينه نسبتاً كمتر آن است. در تمام 

توجهي حضور دارند كه در حال حاضر تمام  ري به تعداد قابلهاي اختالف فشا سنج يانجرنفت و گاز، 
ين تأمو ...  Yokogawa ،ABB ،Rosemount ،Siemensاين تجهيزات از سازندگان خارجي همچون 

  شود و ضروري است اين محصوالت توسط سازندگان داخلي، طراحي و ساخته شوند. مي
 جهت نمايش يا كنترل جريان DCSجريان سيال و ارسال سيگنال به سيستم گيري  اندازه  كاربرد

گيري جريان گاز با دقت باال در سيستم  اندازهCustody Metering  
  Strain Gaugeسنسور استفاده از  سنسور خازنياستفاده از   تقاضاانواع مورد 

 :هاي تعميرات و نگهداري ابزاردقيق درواحد  هاي متقاضيواحد
هاي پااليش گاز شركت 
  شركت ملي گاز ايراناي  هاي توسعه طرح

 
يهاي گاز استان شركت  

استانداردها و 
  ها هيتائيد

IPS-M-IN-130 
IPS-E-IN-130 
IPS-C-IN-130

IEC-60079 
IEC-60529 
IEC-61000 

NACE 0175 
AGA 3 
ISO 5167  

   فنيمشخصات 

  of Span %0.1 :گيريدقت اندازه
 mbar 500~0 گيري:اندازهرنج

 VDC-Loop Powered 24 :نوع تغذيه
  mA, Smart Type with HART 20~4 :نوع سيگنال خروجي
 Liner & Square Root :مشخصه سيگنال خروجي

 IP:IP 65درجه حفاظت
  (Full Span)*1.5 :حفاظت در برابر افزايش فشار
  NPT Male "1/2 :نوع اتصال به سيال

  ISO M20*1.5 :اتصال كابلنوع
 Digital LCDنشانگر محلي:

 Local Zero/Span Adjustment:محليتنظيمات
   Diaphragm:سيالابارتباطنحوه
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  كاال/خدمات مورد تقاضاي صنعت گاز ايران فناورانهشناسنامه 
  دتكتور شعلهطراحي و ساخت 

Flame Detector
 

حفظ ايمني در محيط كار، داراي اهميت فراواني است كه از منظر حفاظت از جان افراد، اموال و   تقاضاتشريح
اي  گيرانه آن استانداردها و قوانين سخت بر مورد توجه صاحبان صنايع قرار گرفته است. عالوه يساتتأس

جود مواد قابل كنند. در صنايعي همچون نفت و گاز و صنايع مختلف را ملزم به رعايت اصول ايمني مي
كند كه لزوم رعايت اصول ايمني را به چندين برابر افزايش  اشتعال و سمي خطرات مضاعفي را ايجاد مي

گونه ها الزم است تا پس از تشخيص سريع هر دهد. مطابق قوانين و استانداردهاي اين حوزه مي
واد سمي و ساير موارد سوزي، وجود دود، نشتي، وجود مايعات و گازهاي قابل اشتعال، حضور م آتش

  هاي مقتضي صورت گيرد. مشابه، با اعالم هشدارهاي الزم، واكنش

 Flame Detectorله يا ين اين هدف، دســتگاه تشخيص شعتأمجهت ات پركاربردترين تجهيز ازجمله
هاي آن  ناسايي شعلهسوزي در محيط را از طريق ش	ور شعله دستگاهي است كه بروز آتشاست. دتكت

هاي تشخيص شعله در حفظ ايمني اين صنايع اهميت بااليي دارند و به  دهد، لذا دستگاه تشخيص مي
شوند. در حال حاضر تمام تجهيزات دتكتور شعله از سازندگان خارجي همچون  فراواني استفاده مي

Honeywell ،Spectrex، Minimax  ... تجهيزات توسط شود و ضروري است اين  ين ميتأمو
  سازندگان داخلي، طراحي و ساخته شوند.

 تشخيص وجود شعله جهت اطالع به كاربر  كاربرد
سازي اتوماتيك سيستم اطفاء حريق تشخيص وجود شعله جهت فعال 

 IR Spectrum  تقاضاانواع مورد 
UV Spectrum

  

  :هاي تعميرات و نگهداري ابزاردقيق در واحد  هاي متقاضيواحد
هاي پااليش گاز شركت 
شركت انتقال گاز 
يهاي گاز استان شركت 
  شركت ملي گاز ايراناي  هاي توسعه طرح

  
 
 
  

استانداردها و 
  ها هيتائيد

IPS-G-IN-2270 
IEC-60079 
IEC-60529 

IEC-61000 
NFPA 72 

  

   فنيمشخصات 

 m (minimum) 30 برد تشخيص:
 IR Spectrum نحوه تشخيص:

UV Spectrum 
Visible Spectrum  

 VDC 24 :نوع تغذيه
mA, 3-wire 20~4 :نوع سيگنال خروجي
  ISO M20*1.5 :نوع اتصال كابل
   LEDنشانگر محلي:
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  كاال/خدمات مورد تقاضاي صنعت گاز ايران شناسنامه فناورانه

  دتكتور گازطراحي و ساخت 
Gas Detector

 

صاحبان  موردتوجهيسات تأسمنظر حفاظت از جان افراد، اموال و ازحفظ ايمني در محيط كار،  تقاضاتشريح
صنايع مختلف را ملزم اي  گيرانه استانداردها و قوانين سخت آن  رب  عالوهصنايع قرار گرفته است. 

مي خطرات نفت و گاز وجود مواد قابل اشتعال و س ر صنايعكنند. د ايمني مي اصولت به رعاي
. مطابق دهد افزايش مي چندين برابربه كه لزوم رعايت اصول ايمني را كند  مضاعفي را ايجاد مي

ي، سوز آتشها الزم است تا پس از تشخيص سريع هرگونه  ن و استانداردهاي اين حوزهقواني
سمي و ساير موارد مشابه،  وجود مايعات و گازهاي قابل اشتعال، حضور مواد وجود دود، نشتي،

  .هاي مقتضي در برابر آن صورت گيرد شبا اعالم هشدارهاي الزم، واكن
ايع اهميت سمي در حفظ ايمني اين صن گازهاي قابل اشتعال يا هاي تشخيص لذا دستگاه

حاضر تمام تجهيزات دتكتور گاز از سازندگان  حال شوند. در بااليي دارند و به فراواني استفاده مي
شود و ضروري است اين  مي ينتأمو ...  Honeywell ،Spectrex ،Minimaxخارجي همچون 
  داخلي، طراحي و ساخته شوند.يدكنندگانتولتجهيزات توسط

F&Gهاي قابل اشتعال و اطالع به سيستم گيري گازتشخيص و اندازه  كاربرد
هاي سمي و اطالع به سيستم  گيري گاز تشخيص و اندازهF&G 
حمل قابلگازي  قابل اشتعال و سمي در دتكتورهايگيري اكسيژن، گازهاياندازه  

 Electro-Catalytic  تقاضاانواع مورد 
Electro-Chemical

IR Sensor 
Open Path  

 :هاي تعميرات و نگهداري ابزاردقيق در واحد  هاي متقاضيواحد
هاي پااليش گاز شركت 
شركت انتقال گاز 
يهاي گاز استان شركت 
 شركت ملي گاز ايرانايهاي توسعه طرح

 
  

استانداردها و 
  ها هيتائيد

IPS-G-IN-2270 
IEC-60079 
IEC-60529 

IEC-61000 
NFPA 72 

  

   فنيمشخصات 

 Flammable Gas: 0~100% LEL :گيريرنج اندازه
H2S: 0~100 ppm 
CO: 0~500 ppm 
O2: 0~25% 

 Flammable Gas: 2% LEL :گيريدقت اندازه
Toxic Gas: 1 ppm  

 24 VDC (Fixed Detectors) :نوع تغذيه
Rechargeable Battery (Portable) 

mA, 3-wire 20~4 :نوع سيگنال خروجي
  ISO M20*1.5 :نوع اتصال كابل
 Digital LCDنشانگر محلي:

   Local Zero/Span Adjustment:محليتنظيمات
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  كاال/خدمات مورد تقاضاي صنعت گاز ايران شناسنامه فناورانه
  طراحي و ساخت دتكتور حرارت

Heat Detector
امروزه حفظ ايمني در محيط كار داراي اهميت فراواني است كه از منظر حفاظت از جان افراد،   تقاضاتشريح

آن استانداردها و قوانين  بر  يسات مورد توجه صاحبان صنايع قرار گرفته است. عالوه تأساموال و 
كنند. يكي از اصول ايمني در  اي صنايع مختلف را ملزم به رعايت اصول ايمني مي گيرانه سخت

رساني و انجام  ترين زمان، اطالع ها، تشخيص شرايط غيرايمن در سريع يسات و ساختمانتأسصنايع، 
جلوگيري از گسترش خطر است. تشخيص وجود آتش از طريق تشخيص  منظور بهات الزم اقدام

سوزي است كه توسط دتكتور حرارت انجام  هاي پركاربرد جهت اطالع از آتش حرارت، يكي از روش
  شود. مي

كه  يدرصورتدتكتورهاي حرارت براي تشخيص آتش بر دو اصل استوار هستند. در نوع اول، 
دهد. در نوع  دماي محيط از مقدار مشخص بيشتر شود، دتكتور وجود آتش را تشخيص مي

كه شيب افزايش دما در واحد زمان بيشتر از  يدرصورتاي دارد،  دوم كه كاربردهاي ويژه
ها و  هاي مختلف ساختمان گردد. اين دتكتورها در محل مقدار معيني شود، دتكتور فعال مي

سوزي و ايجاد حرارت در محل، از طريق ارسال  وند تا در صورت بروز آتشش انبارها نصب مي
هاي مركزي، هشدارهاي الزم را به كاربر جهت انجام اقدامات پيشگيرانه  سيگنال به سيستم

اي در تشخيص حريق در مراحل اوليه  رو دتكتورهاي حرارت از اهميت ويژه ينازاصادر كنند، 
دار است. در حال حاضر تمام تجهيزات دتكتور حرارت از و جلوگيري از انتشار آن برخور

شود و  ين ميتأمو ...  Honeywell ،Hochiki ،Minimaxسازندگان خارجي همچون 
  ضروري است اين محصوالت توسط سازندگان داخلي، طراحي و ساخته شوند.

 سوزي از طريق افزايش دما در محيط تشخيص آتش  كاربرد
باال بودن نرخ افزايش دما در محيطسوزي از طريق  تشخيص آتش  

 Fixed Temperature  تقاضا انواع مورد
Rate Of Rise (ROR)

  

  :هاي تعميرات و نگهداري ابزاردقيق در واحد  هاي متقاضيواحد
هاي پااليش گاز شركت 
يهاي گاز استان شركت 
  شركت ملي گاز ايراناي  هاي توسعه طرح

  
  

استانداردها و 
  ها هيتائيد

IPS-G-IN-2270 
IEC-60529 

IEC-61000 
NFPA 72 

  

   فنيمشخصات 

 VDC 24 :نوع تغذيه

 Conventional :نوع سيگنال خروجي
Addressable  

  ISO M20*1.5 :نوع اتصال كابل

   LEDنشانگر محلي:
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  كاال/خدمات مورد تقاضاي صنعت گاز ايران شناسنامه فناورانه

  سوئيچ سطحطراحي و ساخت 
Level Switch (LS)

 

در  همواره ها آني هستند كه سطح اتدر صنايع مختلف ظروف و مخازن عموماً حاوي مايع  تقاضاتشريح
كه سطح مايع به مقدار مشخصي رسيد، سيگنالي به اتاق  زمانياست الزم حال تغيير است و 

اتوماتيك و  صورت به يا دستي و توسط كاربر صورت بهقتضي كنترل ارسال گردد تا اقدام م
كاسته شدن و رسيدن به حد  جهتاز  اعمال گردد. سطح مايعتوسط سيستم كنترل 

و رسيدن به  ازحد يشبافزايش  (مانند پايين آمدن سطح مخزن سوخت) يا از لحاظمينيمم 
موضوع مهمي در تانك حاوي محصوالت نفتي)  ازحد يشبحد ماكزيمم (همانند پر شدن 

  صنعت است.
با  ها آنگاز مملو از ظروف و مخازن هستند كه كاهش يا افزايش مايع درون هاي  پااليشگاه

يسات كاربرد فراواني تأسدر اين  LSشود، لذا تجهيزات  استفاده از سوئيچ سطح پايش مي
، Mobreyدارند. در حال حاضر تمامي اين تجهيزات از طريق سازندگان خارجي همچون 

Rosemount ،Endress+Hauser ،Foxboro  وJerguson شود و ضروري است  ين ميتأم
  اين محصوالت توسط سازندگان داخلي، طراحي و ساخته شوند.

 اعالم كاهش يا افزايش مايع به سيستم كنترل و كاربر  كاربرد
ازحد مقدار  يشبها در اثر افزايش يا كاهش  جلوگيري از بروز حادثه و آسيب به دستگاه

  مايع در مخزن
 Displacer Type  تقاضاانواع مورد 

Floating Type 
Tuning Fork Type

  

  :هاي تعميرات و نگهداري ابزاردقيق در واحد  هاي متقاضيواحد
هاي پااليش گاز شركت 
يهاي گاز استان ركتش 
  شركت ملي گاز ايراناي  هاي توسعه طرح

 
  

استانداردها و 
  ها هيتائيد

IPS-M-IN-140 
IPS-E-IN-140 
IPS-C-IN-140 
IEC-60947 

IEC-60079 
IEC-60529 
IEC-61000 
NACE 0175 

  

     فنيمشخصات 

 SPDT, Snap Action, 5A, 24 VDC :نوع سيگنال خروجي
NAMUR (for Tuning Fork)  

 IP:IP 65درجه حفاظت
  RF & Side Mounted "2 :نوع اتصال به سيال

  ISO M20*1.5 :نوع اتصال كابل
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  كاال/خدمات مورد تقاضاي صنعت گاز ايران شناسنامه فناورانه

  ارتفاع سطح مايع گيري اندازهطراحي و ساخت دستگاه 
Level Transmitter (LT)

 

ها و كاربردهاي متفاوت است  يسات نفت و گاز مملو از انواع مختلف مخازن و ظروف در اندازهتأس  تقاضاتشريح 
اطالع  .كنند را نگهداري ميمحصوالت و مواد هيدروكربني يا مايعاتي همچون آب و سوخت كه 

گيري مداوم ارتفاع سطح مايع جهت  يگر اندازهد عبارت بهپيوسته از ميزان مايع درون مخازن يا 
گيري جهت نمايش  انجام صحيح فرآيند و تداوم توليد، بسيار حياتي است. برخي اوقات اين اندازه

گردد و در برخي مواقع سطح مايع توسط سيستم كنترل  طالع كاربر به اتاق كنترل ارسال ميو ا
رو  ينازاكنند،  اتوماتيك كنترل مي صورت بهمركزي با استفاده از شير كنترل، موتور دور متغير و ... 

د و تداوم گيرن يسات نفت و گاز مورد استفاده قرار ميتأسگيري سطح به فراواني در  تجهيزات اندازه
ين قطعات تأمجديد يا توانايي  LTين تجهيزات تأمعمليات و توليد در اين واحدها به توانايي 
از سازندگان خارجي  LTحاضر تمام تجهيزات  حال   يدكي جهت انجام تعميرات، وابسته است. در

شود  ين ميتأم Jergusonو  Mobrey ،Rosemount ،Endress+Hauser ،Foxboroهمچون 
  ضروري است اين محصوالت توسط سازندگان داخلي، طراحي و ساخته شوند.و 

 ESDو  DCSسيال و ارسال سيگنال به سيستم سطح گيري  اندازه  كاربرد
سطح جهت تعيين دقيق مقدار مايع داخل مخزن توسط سيستم گيري  اندازهTank Gauging  

 Displacer Type with Strain Gauge  تقاضاانواع مورد 
Displacer Type with LVDT 
Torque Tube Displacer Type

Horn Radar Type 
Guided Wave Radar Type  

  :هاي تعميرات و نگهداري ابزاردقيق در واحد  هاي متقاضي واحد
هاي پااليش گاز شركت 
هاي گاز استاني شركت 
  شركت ملي گاز ايراناي  هاي توسعه طرح

 
  

استانداردها و 
  ها تائيديه

IPS-M-IN-140 
IPS-E-IN-140 
IPS-C-IN-140

IEC-60079 
IEC-60529 
IEC-61000 

NACE0175  

   فنيمشخصات 

  of Span %0.5 :گيريدقت اندازه
 VDC-Loop Powered 24 :نوع تغذيه
  mA, Smart Type with HART 20~4 :نوع سيگنال خروجي

 IP:IP 65درجه حفاظت
 2" RF & Side Mounted (Displacer Type) :نوع اتصال به سيال

6" RF & Top Mounted (Radar Type)  
  ISO M20*1.5 :نوع اتصال كابل
 Digital LCDنشانگر محلي:

  Local Zero/Span Adjustment:محليتنظيمات
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  كاال/خدمات مورد تقاضاي صنعت گاز ايران شناسنامه فناورانه
  كاليبراسيون آنااليزر گاز آنالينخدمات راه اندازي و  ،ساخت طراحي،

Online Gas Analyzer
 

 منظور بهاين تجهيزات گيرد.  آنااليزرها انجام مي يلهوس بهگيري آنالين مقدار يك ماده معين درون سيال،  اندازه  تقاضاتشريح 
  .شوند محيطي استفاده مي يستزكنترل كيفيت، تعيين تركيبات گاز و موارد 

؛ در بسياري از موارد كيفيت محصول خروجي از يك واحد فرآيندي با مقدار يك ماده كنترل كيفيت-
، H2S ،CO2كيفيت گاز خروجي از پااليشگاه با ميزان  مثال عنوان بهشود.  مشخص در محصول تعيين مي

N2 شود. و مركابتان در گاز تعيين مي 
تعيين تركيبات هيدروكربني (متان، اتان،  گازهاي  ويژه در پااليشگاه ؛ در مواردي بهتعيين تركيبات گاز-

 .بوتان، پروپان و ...) از اهميت ويژه برخوردار است
زيست از وظايف صنايع مختلف است. قوانيني در اين زمينه  يطمح؛ رها نكردن مواد آالينده در محيطي يستز- 

سنجش ميزان  مثال عنوان بهپذيرد.  هاي مربوطه بازرسي آن صورت مي نيز وضع شده است و توسط سازمان
CO2 ،NOx  وSOx باشد. ها از اين نوع مي در گاز خروجي از دودكش كوره  

با وجود كاربرد گسترده آنااليزرهاي آنالين در صنايع نفت و گاز، تمام اين تجهيزات از سازندگان خارجي 
شود و ضروري  ميين تأمو ...  Yokogawa ،Siemens، ABB ،Teledyne ،hobre ،Galvanicهمچون 

اندازي و  است اين تجهيزات توسط سازندگان داخلي، طراحي و ساخته شوند همچنين خدمات راه
هاي توانمند  هاي گاز بسيار مورد تقاضا است و الزم است شركت كاليبراسيون آنااليزرهاي آنالين در پااليشگاه

  در اين زمينه شناسايي و جهت انجام اين امور انتخاب شوند.
 شده كنترل كيفيت گاز پااليش  كاربرد

تعيين تركيبات گاز خروجي 
محيطي يستزهاي  كنترل مقدار آالينده  

 انواع مورد
  تقاضا

H2S, CO2, Total Sulfur, Mercaptane, Water & Hydrocarbon Dew Point in Treated Gas 
CEMS (CO, CO2, NOx, SOx, O2)  

هاي واحد
  متقاضي

شركت ملي گاز ايراناي  هاي توسعه طرح  
هاي پااليش گاز شركت هاي تعميرات و نگهداري ابزاردقيق در واحد  

استانداردها 
  ها هيو تائيد

IPS-G-IN-230 
IEC-60079 
IEC-60529 

IEC-61000 
NACE 0175 
API RP 550 

API RP 555 
ASTM Methods 

  

مشخصات 
  فني

 
 H2S in Treated Gas, Range: 0-5 ppm, Accuracy: 2%, Repeatability: 3% 
 CO2 in Treated Gas, Range: 0-3 %, Accuracy: 1%, Repeatability: 2% 
 Total Sulfur in Treated Gas, Range: 0-20 ppm, Accuracy: 1%, Repeatability: 3% 
Water Dew Point, Range: -100-20C, Accuracy: 1C, Repeatability: 2% 
 Hydrocarbon Dew Point, Range: -100-20C, Accuracy: 1C, Repeatability: 2% 
Mercaptane in Treated Gas, Range: 0-15 ppm, Accuracy: 1%, Repeatability: 2% 
 CEMS, CO2:0-10%, CO:0-1%, SO2:0-100ppm, O2:0-5%, NO2: 0-200 ppm 
 Gas Chromatograph, Components: C1, C2, C3, C4, C5, C6+, CO2, H2S, N2 

  
  



123

د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

   

121 
 

  شناسنامه فناورانه كاال/خدمات مورد تقاضاي صنعت گاز ايران

  طراحي و ساخت سوئيچ فشاري
Pressure Switch (PS)

 

در صنايع مختلف عموماً ظروف و مخازن در فشاري باالتر از فشار اتمسفر مورد استفاده قرار   تشريح تقاضا
ها محدود است و توانايي تحمل فشاري باالتر از مقدار  گيرند. مقاومت مكانيكي ظروف يا لوله مي

پايش معين را ندارند. نظر به اينكه حفظ ايمني و جلوگيري از آسيب به تأسيسات و افراد، مستلزم 
رسيدن فشار داخل مخازن  محض بهها است، استفاده از تجهيزاتي كه  مستمر فشار مخازن و لوله

اتوماتيك توسط  صورت بهالعمل مناسبي را از طريق اعالم هشدار به كاربر يا  به حد معين، عكس
حد سيستم كنترل انجام دهد، ضروري است. در برخي موارد نيز نياز است افت فشار به كمتر از 

  مشخص، اعالم شده يا اقدام مناسبي در برابر آن صورت گيرد.
گونه پايش فشار و ارسال سيگنال در صورت عبور آن از مقدار معين، توسط سوئيچ فشاري  ينا

گيرد. در حال حاضر تمام  شود كه در صنايع نفت و گاز به فراواني مورد استفاده قرار مي انجام مي
، Ashcroft ،Wikaاختالف فشار از سازندگان خارجي همچون  گيري فشار و تجهيزات اندازه
Nuova Fima ،Rosemount ،ABB  وSiemens شود و ضروري است اين محصوالت  ين ميتأم

  توسط سازندگان داخلي، طراحي و ساخته شوند.
جهت اطالع از خالي شدن  مثال عنوان بهاعالم كاهش يا افزايش فشار فقط جهت اطالع كاربر،   كاربرد

 CO2كپسول سيستم اطفاء حريق 
 ها و جلوگيري از بروز حادثه و لوله فشار تحتازحد فشار جهت حفاظت از مخازن  يشباعالم افزايش 
 ازحد فشار جهت حفظ سالمت تجهيزاتي همچون پمپ و كمپرسور يشباعالم كاهش  

   نوع فنري با ديافراگم انواع مورد تقاضا
  هاي تعميرات و نگهداري ابزاردقيق در:واحد متقاضي هاي واحد

هاي پااليش گاز شركت 
شركت انتقال گاز 
هاي گاز استاني شركت 
  اي شركت ملي گاز ايران هاي توسعه طرح

  

استانداردها و 
  ها تائيديه

IPS-M-IN-110 
IPS-E-IN-110 
IPS-C-IN-110 
IEC-60947 

IEC-60079 
IEC-60529 
IEC-61000 
NACE 0175 

  

   مشخصات فني

  of Full Range %0.1 تكرارپذيري:
  SPDT, Snap Action, 5A,24 VDC نوع سيگنال خروجي:

 IP:IP 65درجه حفاظت
  (Full Span)*1.5 حفاظت در برابر افزايش فشار:
  NPT Male "1/2 نوع اتصال به سيال:
  ISO M20*1.5 نوع اتصال كابل:
  Diaphragmنحوه ارتباط با سيال:
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  كاال/خدمات مورد تقاضاي صنعت گاز ايران شناسنامه فناورانه
  دتكتور دودطراحي و ساخت 

Smoke Detector
 

امروزه حفظ ايمني در محيط كار داراي اهميت فراواني است كه از منظر حفاظت از جان افراد،   تقاضاتشريح 
يكي از اصول ايمني در صنايع،  مورد توجه صاحبان صنايع قرار گرفته است.يسات تأساموال و 

رساني و انجام  ترين زمان، اطالع ها، تشخيص شرايط غيرايمن در سريع يسات و ساختمانتأس
فظ ايمني در محيط عملياتي كه حجلوگيري از گسترش خطر است.  منظور بهاقدامات الزم 

ها  محيط ساختمان و نيز در مواد خطرناك و قابل اشتعال است آالت و يسات، ماشينتأسمتشكل از 
هاي اتوماتيك اعالم و  ، از اصول مهم سيستمباشد محل حضور افراد و تجهيزات ميو انبارها كه 

 .اطفاء حريق در صنايع مختلف است
، شود يماستفاده م اقدامات پيشگيرانه جهت اطالع از بروز حريق و انجاكه هايي  يكي از دستگاه

روي سقف، زير از قبيل  ها و انبارها اي مختلف ساختمانه دتكتور دود است. اين دتكتور در محل
 از طريق ارسال سيگنال بهشود تا در صورت وجود دود  مي سقف كاذب و در زير كف كاذب نصب

د. در برخي دارهاي الزم را براي كاربر صادر كنهش F&G   مركزي همانند سيستم هاي سيستم
با دريافت سيگنال از اين دتكتورها عمليات پيشگيرانه  ،موارد كه اهميت موضوع بيشتر است

اي در  از اهميت ويژهدتكتورهاي دود گيرد، لذا  ماتيك و بدون دخالت دست انجام مياتو صورت به
در حال حاضر تمام تجهيزات دتكتور  د.نو جلوگيري از انتشار آن دار حريق تشخيص مراحل اوليه

شود و  ين ميتأمو ...  Honeywell ،Hochiki، Minimaxدود از سازندگان خارجي همچون 
  ضروري است اين محصوالت توسط سازندگان داخلي، طراحي و ساخته شوند.

  ...ها، سقف كاذب، كف كاذب و  تشخيص وجود دود در اتاق  كاربرد
 Ionization Type  تقاضاانواع مورد 

Photoelectric Type
  

  :نگهداري ابزاردقيق درهاي تعميرات و واحد  هاي متقاضي واحد
هاي پااليش گاز شركت 
يهاي گاز استان ركتش 

  شركت ملي گاز ايراناي  هاي توسعه طرح

  
 

  

استانداردها و 
  ها هيتائيد

IPS-G-IN-2270 
IEC-60529 

IEC-61000 
NFPA 72 

  

   فنيمشخصات 

 VDC 24 :نوع تغذيه

 Conventional :نوع سيگنال خروجي
Addressable  

  ISO M20*1.5 :كابلنوع اتصال
  LEDنشانگر محلي:
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  كاال/خدمات مورد تقاضاي صنعت گاز ايران شناسنامه فناورانه 
  گيري سطح مايع مخزن سيستم اندازهطراحي و ساخت 

Tank Gauging System
 

نگهداري مايعات استفاده  منظور بهو پتروشيمي مملو از مخازني هستند كه  صنايع نفت، گاز  تقاضا تشريح
مانند ميعانات گازي  يسات،تأسدر  شوند. اين مخازن ممكن است حاوي محصوالت توليدي مي

شگاه گاز باشند يا براي نگهداري مواد اوليه مورد نياز مانند نفت خام ورودي استحصال شده در پاالي
  به پااليشگاه استفاده شوند.

گيري و مديريت شود، در  داخل مخزن الزم است دقيقاً اندازه اينكه محصول يا مواد اوليهعالوه بر 
دقيق ميزان مايعات موجود در مخازن و  ، سنجشتبادل سيال بين خريدار و مشتري موضوع

پذيرد. روش  صورت ميدو روش  گيري به اين اندازه. ي مربوطه اهميت بسياري داردها محاسبه هزينه
Custody Metering دقيق جريان استوار است و روش گيري  كه بر اندازهTank Gauging  كه
  كند. گيري مي بسيار دقيق اندازه صورت بهمايعات داخل مخزن را 

Tank Gauging گيري سطح  اندازه منظور بهاي پركاربرد در پااليشگاه و پتروشيمي است كه  شيوه
را براي سنجش مقدار شود يا آن  مايع در مخازن و نيز مديريت محصول (مواد اوليه) استفاده مي

ها از  گيرند. در حال حاضر تمام اين سيستم كار مي مايعات مبادله شده بين خريدار و فروشنده به
شود و ضروري  ين ميتأمو ...  Rosemount، Enraf، Endress Hauser سازندگان خارجي همچون

  است اين تجهيزات توسط سازندگان داخلي، طراحي و ساخته شوند.
 و مديريت مقدار سيال داخل مخزنگيري  اندازه  كاربرد

 استفاده درCustody Transfer  
   Servo Type  تقاضا انواع مورد

 هاي پااليش گاز شركت هاي تعميرات و نگهداري ابزاردقيق در واحد  هاي متقاضيواحد
شركت ملي گاز ايراناي  هاي توسعه طرح  

استانداردها و 
  ها هيتائيد

IPS-M-IN-140 
IPS-E-IN-140 
IPS-C-IN-140 
IPS-G-IN-300

IEC-60079 
IEC-60529 
IEC-61000 
API MPMS 3.1 

API 2555 
ISO 4266 
OIML R 85  

   فنيمشخصات 

  mm 1 :گيرياندازهدقت
 VAC 230 :نوع تغذيه
 4~20 mA, Smart Type with HART :نوع سيگنال خروجي

Fieldbus  
 IP:IP 65درجه حفاظت

  Flange 6” RF به مخزن:نوع اتصال
  ISO M20*1.5 :نوع اتصال كابل
   Digital LCDنشانگر محلي:
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  كاال/خدمات مورد تقاضاي صنعت گاز ايران شناسنامه فناورانه

  دماگيري  طراحي و ساخت دستگاه اندازه
Temperature Transmitter (TT)

 

صحت انجام فرآيندهاي شيميايي و پااليشي مربوط به نفت و گاز وابستگي بسياري به كنترل دما در   تقاضاتشريح 
گيري دماي سيال در واحدهاي مختلف است. اين موضوع  مقدار و بازه مناسب دارد كه مستلزم اندازه

د استفاده در ها، ريبويلرها، راكتورها و ... اهميت فراواني دارد. سالمت برخي تجهيزات مور در كوره
هاي مختلف و توقف  ها نيازمند پايش دماي بخش يسات و اطمينان از عدم بروز حادثه در آنتأس

هاي  پايش دماي بيرينگ ماشين مثال عنوان بهازحد دما است.  يشبكاركرد تجهيز در صورت افزايش 
گيري  از كاربرد اندازههايي  هاي مختلف توربين و كوره، نمونه موتور، دماي بخش  پيچ دوار، دماي سيم

ين تأمدما جهت حفظ سالمت تجهيزات است، بنابراين تداوم توليد در واحدهاي عملياتي به توانايي 
ها جهت انجام تعميرات، وابسته است. در حال حاضر  گيري دما و قطعات يدكي آن هاي اندازه دستگاه

، Yokogawa ،ABB ،Rosemountگيري دما از سازندگان خارجي همچون  اكثر تجهيزات اندازه
Siemens  ... اند كه ضروري است  ي نمودهساز يداخلهايي اقدام به  ي شركتتازگ بهشود و  ين ميتأمو

  سازي شود. يتجارها  ضمن شناسايي، محصوالت اين شركت
 براي كاربر جهت نمايش DCS كنترل و ارسال سيگنال به سيستم دماگيري  اندازه  كاربرد

سيستم  و ارسال سيگنال به دماگيري  اندازهDCS  از طريق شير كنترلدما جهت كنترل 
ها و ... ها، توربين و پايش دما جهت جلوگيري از آسيب به تجهيزات دوار، كورهگيري  اندازه  

  RTD (PT100) Thermocouple (Type K) تقاضاانواع مورد 
  :هاي تعميرات و نگهداري ابزاردقيق در واحد  هاي متقاضيواحد

هاي پااليش گاز شركت 
شركت انتقال گاز 
يهاي گاز استان شركت 
  شركت ملي گاز ايراناي  هاي توسعه طرح

 
  

استانداردها و 
  ها هيتائيد

IPS-M-IN-120 
IPS-E-IN-120 
IPS-C-IN-120

IEC-60079 
IEC-60529 
IEC-61000 

IEC-60584 
IEC-60751  

   فنيمشخصات 

  of Span %0.1 :گيريدقت اندازه
 VDC-Loop Powered 24 :تغذيهنوع

  mA, Smart Type with HART 20~4نوع سيگنال
 IP:IP 65درجه حفاظت

 3-Wire (RTD) ي خطا:جبران ساز
Cold Junction Compensation (Thermocouple)  

  ISO M20*1.5 :نوع اتصال كابل
 Digital LCDنشانگر محلي:

   Local Zero/Span Adjustment:محليتنظيمات
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 كاال/خدمات مورد تقاضاي صنعت گاز ايران شناسنامه فناورانه

  سنج توربيني طراحي و ساخت جريان
Turbine Flow Meter

 

و كاربردهاي  گيري مقدار سيال عبوري از يك لوله استسنجي به معناي اندازهجريان  تقاضاتشريح 
 متنوعي در صنايع مختلف دارد.

هاي  تجهيزات مورد استفاده در آن اغلب با صرف هزينهسنجي كه  كاربردهاي جريانيكي از 
شود.  هايي است كه در قبال آن هزينه پرداخت مي شود، سنجش جريان ار ساخته ميبسي

گيري  گيرد و خطاي اندازه لي قرار ميهاي ما كه اين نوع كاربرد مالك پرداخت ييازآنجا
ر سيال) تحميل خواهد خريدا كننده و ينتأمطرفين ( ر يك ازتوجهي را به ه هاي قابل هزينه

  خطاي بسيار پاييني داشته باشند. مورد استفاده در آن بايد هاي كرد، لذا دستگاه
يسات تأسيري تعداد فراواني از اين تجهيز در كارگ بهسنج توربيني سبب  دقت مناسب جريان

هاي توربيني  سنج شركت ملي گاز ايران و ساير صنايع شده است. در حال حاضر تمام جريان
شود و  ين ميتأم Sickو  Elster  ،Aacaris ،vemm-tecاز سازندگان خارجي همچون 

  ضروري است اين تجهيزات توسط سازندگان داخلي، طراحي و ساخته شوند.
 هاي گاز استاني شركتجريان سيال در گيري  اندازه  كاربرد

هاياستفاده در پكيجCustody Metering  
   Helical Blade Turbine  تقاضاانواع مورد 

  گاز استانيهاي  شركت هاي تعميرات و نگهداري ابزاردقيق در واحد  هاي متقاضي واحد
استانداردها و 

  ها هيتائيد
IGS-M-IN-102 
EN 122661 
IEC-60529 
IEC-60079 
IEC-61000 

API MPMS 5.3 
AGA 3 
ISO 2715 
ISO 9951 

 

   فنيمشخصات 

  of Span %0.1 :گيريدقت اندازه
 %0.2 يري:تكرارپذ

 VDC 24 :نوع تغذيه
 4~20 mA, Smart Type with HART :نوع سيگنال خروجي

Pulse  
 IP:IP 65درجه حفاظت

  Flange Type, RF :نوع اتصال به سيال
  ISO M20*1.5 :نوع اتصال كابل
  Digital LCDنشانگر محلي:
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  كاال/خدمات مورد تقاضاي صنعت گاز ايران شناسنامه فناورانه
  سنج آلتراسونيك جريانطراحي و ساخت 

Ultrasonic Flow Meter
 

و كاربردهاي متنوعي  گيري مقدار سيال عبوري از يك لوله است سنجي به معناي اندازه جريان  تقاضاتشريح
 در صنايع مختلف دارد.

هاي  تجهيزات مورد استفاده در آن اغلب با صرف هزينهسنجي كه  يكي از كاربردهاي جريان
شود.  هايي است كه در قبال آن هزينه پرداخت مي شود، سنجش جريان ار ساخته ميبسي

گيري  و خطاي اندازه گيرد لي قرار ميهاي ما كه اين نوع كاربرد مالك پرداخت ييازآنجا
ر سيال) تحميل خواهد خريدا كننده و ينتأمطرفين ( توجهي را به هر يك از هاي قابل هزينه

  خطاي بسيار پاييني داشته باشند. مورد استفاده در آن بايد هاي كرد، لذا دستگاه
يژه در و بهسنج آلتراسونيك به دليل دقت مناسب، در كاربردها و صنايع مختلف  جريان

هاي آلتراسونيك از سازندگان  سنج شود. در حال حاضر تمام جريان گيري گاز استفاده مي دازهان
شود و ضروري است اين تجهيزات  ين ميتأمو ...  RMG ،Sick ،Elsterخارجي همچون 

  توسط سازندگان داخلي، طراحي و ساخته شوند.
ي ها شركتهاي اصلي، فوق عمده و عمده  يستگاهاجريان سيال در شبكه توزيع گيري  اندازه كاربرد

 گاز استاني
هاي  استفاده در پكيجCustody Metering  

   Fix Type, Multi Beam  تقاضاانواع مورد 
  گاز استانيهاي  شركت هاي تعميرات و نگهداري ابزاردقيق درواحد  هاي متقاضيواحد

شركت ملي گاز ايراناي  هاي توسعه طرح  
 استانداردها و

  ها هيتائيد
IGS-M-IN-104 
IEC-60079 
IEC-60529 
IEC-61000 

API MPMS 5.8 
AGA 9 
ISO 12242 
ISO 17089 

  

   فنيمشخصات 

  of Span %0.1 :گيريدقت اندازه
 %0.2 يري:تكرارپذ

 VDC 24 :نوع تغذيه
 4~20 mA, Smart Type with HART :نوع سيگنال خروجي

Pulse 
RS485  

 IP:IP 65درجه حفاظت
  Flange Type, RF :نوع اتصال به سيال
  ISO M20*1.5 :نوع اتصال كابل
   Digital LCDنشانگر محلي:
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 كاال/خدمات مورد تقاضاي صنعت گاز ايران شناسنامه فناورانه

گاز متان از نوع ليزري مكشي حمل قابل ابي نشتطراحي و ساخت   

انتقال گاز در ايران و اهميت كنترل اين شبكه و جلوگيري از وقوع نشتي با توجه به گستردگي شبكه   تقاضاتشريح 
 همواره. باشد يبرخوردار م يا ژهيو اهميت از گاز انتقال خطوط يابي نشت ،و اتالف اين سرمايه ملي

 در شود ينشت گاز اعم از گاز متان شهري كه عمدتاً با نام گاز طبيعي خوانده م 		بروز احتمال
عواملي از قبيل  دارد. وجود منازل در و گاز توزيع انتقال، يها شبكه لوله، خطوط ،ساتيتأس

و ...  سيلهمچون زلزله و  رمترقبهيهاي خارجي و داخلي، تغيير بستر خاك و حوادث غ خوردگي
 آن وقوع كه احتمال ينا. گرددجزئي يا وسيع در خطوط لوله مي يها ياغلب منجر به ايجاد نشت

 ناگوار حوادث به د، منجرته و محصور اتفاق بيفتبس يها مكان در اگر نيست، هم ارانتظ از دور چندان
 نشت مخاطرات تواند يليزري م يابي استفاده از دستگاه نشت .شد خواهد جبران رقابليغ خسارات و

  برساند و از بروز خسارات جاني و مالي در سراسر كشور جلوگيري كند. حداقل به را گاز
  شناسايي ميزان و مكان نشتي منظور بهگاز  و توزيع بر خطوط لوله انتقالنظارت   كاربرد

  براي تشخيص گاز متان گاز متان از نوع ليزري مكشي حمل قابل ابي نشت  موردتقاضاانواع 
 رانيشركت انتقال گاز ا  هاي متقاضيواحد

ي گاز استانيها شركت  
يو نگهدار ريتعم يواحدها ،يبردار بهره يواحدها  

استانداردها و 
  ها هيتائيد

   (ATEX) رمربوط به ضد انفجا يها نامهياخذ گواه
با دستگاه معلوم و در صورت  شده ساختهدستگاه  سهيو مقا يليتكم يهاانجام تست

  آن. ونيبراسيو انجام كال يساز نهيبهلزوم 
  ) از مراجع معتبرIP54( 54دارا بودن درجه حفاظتي حداقل 

   فنيمشخصات 
ليزري مكشي با قدرت مكش پمپ حدود دستگاه

  يك ليتر بر دقيقه
 ت گاز متان و عدم ظي غلريگ اندازهشناسايي و

 حساسيت به ساير گازها
 ي:ريگ اندازهدامنهPPM)0-10000( ساعت  8باطري قابل شارژ با كاركرد حداقل  مجهز به

  ديكار مف
 ي در حدريگ اندازهدقتPPM1  ساعت 4زمان شارژ كمتر از مجهز به شارژ باطري با  
ثانيه4زمان پاسخگويي دستگاه حداكثر امكان شارژ باطري دستگاه توسط باطري خودرو  
كيلوگرم3حداكثر وزن دستگاه  ابي تيموقعتجهيز و نصب)GPS بلوتوث و حافظه (

  در داخل دستگاه
درجه50تا-10محدوده دمايي كاركرد دستگاه +

  گراد يسانت
 و انواع پراب استاندارد، عصايي  1دسته پرابمجهز به

  و فنجاني
درصد95محدوده رطوبتي كاركرد دستگاه تا  مجهز به آالرم هشدار شنيداري و ديداري متناسب با

  گازافزايش غلظت 
و رطوبتگردوغبارمجهز به فيلترهاي جاذب  توانايي انجام كاليبراسيون اوليه تست داخلي دستگاه

  )SELF-TESTشدن (در هنگام روشن 
مجهز به عالئم هشدار جهت خطاي پمپ، كم شدن

 مكش دستگاه، پايان يافتن شارژ باطري
 قابل  نهيزم پسمجهز به نمايشگر ديجيتال با نور

  تنظيم
مجهز به كيف حمل دوشي دستگاه با طراحي

 مناسب و رعايت اصول ارگونومي
 ثبت اطالعات مقدار، زمان و  افزار نرممجهز به

  آنالين و آفالين صورت به شده ييشناساموقعيت نشت 

1 Probe
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 كاال/خدمات مورد تقاضاي صنعت گاز ايران شناسنامه فناورانه

آناليز غلظت ادورانت جهت بوسنجي خطوط گاز طبيعي پرتابلساخت دستگاه   
 

بو است، لذا براي برقراري  توزيع، گازي بدون رنگ وگاز طبيعي عبوري از خطوط انتقال و   تقاضاتشريح 
 "بودار كننده ماده"اي موسوم به در هنگام نشت گاز، با افزودن ماده كنندگان مصرفايمني 

كنند. شدت بوي گاز طبيعي بودارشده بايد به ميزاني باشد كه در هنگام آن را بودار مي
) LFL/LELدرصد حد پايين اشتعال/انفجار ( 20نشت گاز، قبل از اينكه غلظت گاز در هوا به 

 باشد. حداقل غلظت ماده صيتشخ قابل يراحت بهبراي افراد با حس بويايي معمولي  ،برسد
بودار كننده در گاز طبيعي بايد به ميزاني باشد كه شرايط مذكور را فراهم نمايد. براي هر 

شود كه اين ميتعريف  mg/sm3 برحسببوداركننده حداقل و حداكثر غلظت در گاز  ماده
گيرد تا اطمينان حاصل مستمر در نقاط مختلف شبكه مورد پايش قرار مي طور بهغلظت 

و ميزان هشداردهندگي  است مجاز قرار داشته ادورانت در گاز در محدوده غلظتشود كه 
 يها دستگاهادورانت برقرار باشد. اين مهم از طريق  يرسان بيآسكافي و عدم آزاردهندگي و 

  .شود يمپرتابل كه به فراواني در اختيار تمامي نواحي گازرساني قرار گرفته است، انجام 
  آناليز غلظت بوي گاز طبيعي  كاربرد
    موردتقاضاانواع 

  گاز استاني يها شركتكليه  HSEواحدهاي   هاي متقاضيواحد
استانداردها و 

  ها هيتائيد
ATEX Approval

 

   فنيمشخصات 
‐ Integrated H2S and dust drop 
‐ ATEX Approval 
‐ Dimensions approx. 7.1×2.3×1.34 inch (180× 58×34mm) 
‐ Weight approx. 1 lb (450g) 
‐ Rechargeable NiMH battery pack 4.8V 
‐ Charging station 230V, 115V, 12V connections available 
‐ Acoustic and visual alarms 
‐ Calibration with gas 
‐ Inlet pressure 8" H2O (0.3 psi/22 mbar) or via rotameter up to 145 psi(10bar) 
‐ Measurement duration: 2-10 min, depending on model 
‐ Four-line, illuminable LCD graphic display 
‐ Operating temperature 140 F to 1040 F (-10 to +400 C) 
‐ Menu-guided programming 
‐ Internal memory for 9999 measuring points 
‐ Multi-language menu 
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 ايران گاز صنعت تقاضاي مورد خدمات/كاال فناورانه شناسنامه

 از مركز زيگر هاي دمندهو ساخت  يطراح

Centrifugal Blower
 

 از گوگرد واحد بازيافترا در واكنش  يها كورهوظيفه دمش هوا به  بلوئرها گازي، هاي يشگاهپاال در  تقاضاتشريح 
 در گرمايي شكست واكنش ،108واحد  در موجود يها كوره كه در ييازآنجاعهده دارند.  بر اسيدي گاز

 هاي دمنده لذا، گردد يم ينتأم ها ه دمند اين از سوختن براي نياز مورد هواي و دهد يم رخ باال دماي
 منطقه بوميان و پرسنل براي محيطي يستز و ايمني منظر خطرات از فراواني اهميت داراي اين واحد

 توليد و بازيافت گردد، در فرآيند متوقف يلهر دلبه  ها دمنده اين عملكرد كه يدرصورت باشند. يم
هاي  يبآسو  آلودگيفلرينگ گازهاي اسيدي و  كه اين امر منتج به آيد مي گوگرد اختالل پديد

محيطي روبرو  يستز جرائم گردد و اين مسئله شركت ملي گاز را با يم محيطي زيست جبران رقابليغ
  خواهد كرد.

بنابراين ايجاد دانش طراحي و ساخت اين تجهيزات، از نيازهاي اساسي شركت ملي گاز ايران 
  يزات است.تجهاين  كنندگان مصرفترين  ياصليكي از  عنوان به

  اسيدي گاز از گوگرد واحد بازيافت سوز زبالهدمش هوا به كوره واكنش و   كاربرد
انواع

  موردتقاضا
از مركز زيگر يها دمنده )integrally geared( 

  
هاي واحد

  متقاضي
هاي گازي يشگاهپاال 
 واحدSRU  

 
  

استانداردها و 
  ها هيتائيد

 استانداردAPI 
 استانداردIPI 
 استانداردAPI 672 
API 673 

ASMEV 
API 1104 
API 650 
ASMEII 
ASMEIX  

API 6D 
IPS,IEC 
ISA,IPS 
ASMEB 31.3 
ASTM 

    فنيمشخصات 
  
 

 متركعب در ساعت 20008دبي جرمي:

 بار گيج 0,85فشار نسبي خروجي:
 درجه سانتيگراد104دماي سيال خروجي:
 كيلووات 710توان الكتروموتور:
RPM 11402سرعت كاري:

    كوپل مستقيمر به موتور:ئاتصال بلو
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 كاال/خدمات مورد تقاضاي صنعت گاز ايران شناسنامه فناورانه

 Orbit Valve (KV Valve)طراحي و ساخت 

 104و در مسير جريان ورودي و خروجي خشك كن هاي واحد  گيرد قرار مي دسته شيرهاي توپي ولو در KV  تقاضاتشريح
ساعت يكبار باز يا بسته مي شوند. بدليل باال بودن اختالف فشار  8قرار دارد و بسته به شرايط عملياتي هر 

پشت ولوها نياز به موتورهاي قدرتمند براي به چرخش در آوردن استم مارپيچ ولو مي باشد. همچنين اين 
دماهاي زيادي را نيز تجربه مي كنند. هر اربيت ولو با امكان ايجاد دو حركت تيلت و چرخش شيرها اختالف 

)tilt-and-turnاربيت ولو مورد نياز در واحدهاي پااليشگاهي  .شود بند مي ) باعث حذف اصطكاك در نشت
الكتريكي  تصور بهشوند و در گذشته محرك اوليه آن  اينچ نصب مي 10و  18عسلويه، در اليني با قطر 

شيوه پنوماتيكي   بهآمد، تحريك آن  يم به وجودطراحي شده بود كه به دليل مشكالتي كه هنگام اعمال نيرو 
  تغيير كرده است.

شود و يك شركت داخلي  يمي خارجي انجام ها شركتتوسط  طور كامل بهين اين ولوها تأمكه تهيه و  ييازآنجا
  باشد. يمتوانايي تعمير اين شيرها را دارد، لذا طراحي و ساخت اين ولوها براي صنعت گاز كشور ضروري  صرفاً

 ي گازها شگاهيپااليي زدا نمواحدهاي   كاربرد
  )tilt-and-turnبا امكان ايجاد دو حركت تيلت و چرخش ( Orbit Valveمدل   انواع مورد تقاضا

 اينچ 18ولو براي الين اولويت نخست طراحي و ساخت اربيت  
 اينچ 10اولويت دوم طراحي و ساخت اربيت ولو براي الين  

 پااليشگاه گاز پارس جنوبي  104واحد   هاي متقاضيواحد
رانيگاز ا يشركت مل يا توسعه يها طرح  

استانداردها و 
  ها هيتائيد

API-6D
API6FA  

ASME 
BS5351    

  فنيمشخصات 
  

70-67 فشار كاري: bar
 m3/hr 275-250 (فلو)جريان

 inch 10 ,18 قطر ورودي:
 900 كالس:
 Carbon steel متريال الين:
  ASTM A216 Gr. WCC متريال بدنه:
 گاز سيال:
 C○ 29-	 حداقل دماي كاري:
 C○ 260 حداكثر دماي كاري:

 Stud:( ASTM A193 Gr. B7متريال پيچ محرك (
 Nut:( ASTM A194 Gr. 2Hمتريال مهره محرك (

 ASTM A216 Gr. WCC متريال مغزي:
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  كاال/خدمات مورد تقاضاي صنعت گاز ايران شناسنامه فناورانه
  LBVطراحي و ساخت 

Line Break Valve
 

خطوط لوله انتقال گاز (ساير محصوالت هيدروكربني)، در فواصل بسيار طوالني و در تمام نقاط كشور   تشريح تقاضا
. با توجه گونه آسيب احتمالي به اين خطوط خسارات سنگيني را به دنبال دارد هر گسترده شده است و

 يگرد عبارت بههاي احتمالي از منظر گستردگي حادثه و  به ابعاد لوله، حجم و ماهيت سيال، خسارت
  متفاوت خواهد بود. محيطي يستزهاي  و آلودگي زيست يطمحسوزي، نشت مواد به  ميزان آتش

ي ا گونه بهشود. اين شيرها  استفاده مي LBVهاي وارده، از شيرهاي  جهت كاهش خطرات و آسيب
 صورت بهشوند كه در صورت بروز شكستگي يا پارگي در خط لوله، آن را تشخيص بدهند و  ساخته مي

اتوماتيك مسير سيال را ببندد. نحوه تشخيص آسيب از طريق سنجش ميزان تغييرات فشار در واحد 
 عنوان بهديگر چنانچه نرخ افت فشار در واحد زمان از مقدار مشخص بيشتر باشد،  يانب بهمان است ز

  شود. شكستگي لوله تعبير شده و مسير سيال بسته مي
در نقاط مختلف خطوط لوله گاز و همچنين ساير محصوالت هيدروكربني مورد استفاده  LBVشيرهاي 
 biffiو  rotorkاين تجهيزات از سازندگان خارجي همچون گيرند ولي در حال حاضر تمام  قرار مي

  توسط سازندگان داخلي، طراحي و ساخته شوند. شيرهاد و ضروري است اين شو ين ميتأم
  بستن مسير سيال در خطوط لوله در صورت بروز شكستگي و پارگي در لوله  كاربرد

 Electrical Type  تقاضاانواع مورد 
Non-Electrical Type  

  هاي گاز استاني شركت  هاي متقاضيواحد
اي شركت ملي گاز ايران هاي توسعه طرح  

  

استانداردها و 
  ها هيتائيد

IEC-60079 
IEC-60529 

IEC-61000 
ISO-5210 

  

   فنيمشخصات 

 Electrical Sensor نحوه تشخيص:
Pneumatic Circuit  

 Gas over Oil, Double Acting Actuator نوع عملگر:
 Compressed Nitrogen Bottle انرژي:منبع

 Ball Valve بدنه شير:
 Dry Contact, SPDT, 5A, 24 VDC هاي خروجي:نوع سيگنال

 Open Status هاي خروجي:سيگنال
Close Status 
Fault Status 

 IP:IP 65درجه حفاظت
  ISO M20*1.5 :نوع اتصال كابل

 Open:محليهايدكمه
Close   
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  كاال/خدمات مورد تقاضاي صنعت گاز ايران شناسنامه فناورانه

مربوط به گازهاي زائد يكمپرسور رفت و برگشت

خروجي از  offspec ي افزايش فشار گازهايبراoff gas يرفت و برگشتكمپرسورهاي   تشريح نياز
و همچنين  (Stabilizer Reflux Drum) قسمت بااليي ريفلكس درام برج استاباليزر

 گازيدر واحد تثبيت ميعانات  (Preflash Drum)خروجي از قسمت بااليي پري فلش درام 
مسير ورودي تجهيز  و با افزايش فشار آن را به گيرد مي) مورد استفاده قرار 103واحد (

. گرداند مي) باز 100در واحد دريافت خوراك (واحد   (HP Separator)جداكننده فشار باال
 Nuove,مدل 4توجهي از كمپرسورهاي رفت و برگشتي از  پارس جنوبي تعداد قابلدر سايت 

Pignone, Kobelco, BORSIG   وLMF  وجود دارد. داليلي از قبيل نياز واحدهاي
عملياتي به تجهيز مذكور و حساسيت باالي عملكرد آن، انحصار در تأمين اين كمپرسور 

ها در خريد اين تجهيز و قطعات وابسته به آن،  توسط چند شركت اروپايي، وجود تحريم
  سازد. ضروري ميرا  off gas يرفت و برگشت يكمپرسورهاطراحي و ساخت داخل 

  103فشارهاي باال در واحدهاي پااليشگاهي  نيتأم  كاربرد
 BORSIGشركت  BX45كمپرسور رفت و برگشتي مدل   ازيموردنانواع

 4ي ها مدلكمپرسور رفت و برگشتيHF  6وSHM  شركتNuove Pignone 
 كمپرسور رفت و برگشتي مدلKR60  شركتKobelco  

  ) پارس جنوبي103ميعانات گازي (كليه واحدهاي تثبيت   ي متقاضيواحدها
استانداردها و 

  ها هيتائيد
API-618 
ASME SEC. VIII DIV. I  

ANSI 
ASTM  

  :مشخصات فني

 BORSIG ZM (@PH.19) مدل:
 kg 000 50 :وزن تقريبي كمپرسور
 kW 3000 توان:
  rpm 370 :سرعت
 C○ 160 :حداكثر دماي كاري

2 :جياد استدتع
 2 :هر استيجتعداد سيلندرهاي

 395 mm; (stage2) 350 mm (stage1) :قطر سيلندر
 350 mm; (stage2) 350 mm (stage1) :كورس
 2 384 m3/h; (s2) 1 993 m3/h (s1) دبي حجمي (سمت ساكشن):
 8.5 bar; (s2) 26.5 bar (s1) فشار ساكشن:
 28 bar; (s2) 71.4 bar (s1) فشار ديسشارژ:

 35 bar; (s2) 82 bar (s1) :ديسشارژحداكثر فشار مجاز
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  كاال/خدمات مورد تقاضاي صنعت گاز ايران شناسنامه فناورانه

 مگاواتي 5/3توربو اكسپندر  CORE UNIT سازي بوميطراحي و 
 
 

   

واحد . در گيرد يمقرار استفاده  ) مورد105واحد واحد جداسازي اتان ( در توربواكسپندرتجهيز   تقاضاتشريح 
 يبراي سرد كردن گاز طبيعي پيش از ورود به برج تقطير، از توربواكسپندر توليد ،جداسازي اتان

به مصرف ها خوراك پتروشيميعنوان  به توليدياتان  شود و ميفرانسه استفاده  CryoStarشركت 
 خارج شدن اين. ازآنجاكه اين تجهيز نقشي بسيار كليدي در فرآيند توليد اتان دارد و رسد مي

 سازي يبوم و ، طراحيخواهد داشت به دنبال يريناپذ تبعات مالي جبران تجهيز از سرويس،
CORE UNIT از دو بخش تشكيل  مذكور،پكيج  باشد. يممگاواتي ضروري  5/3 اكسپندر توربو

ط ياتاقانهاي شده است. اين دو بخش توسط يك شفت بزرگ كه وزن آن در زمان گردش توس
) كه بخش X-101-105گردد، بهم متصل شده است. در بخش اول ( مغناطيسي باالنس مي

شار و در نتيجه افت دما هاي (ايمپلر) سمت توربو با افت ف ، گاز با چرخش پرهاكسپندر مي باشد
نمايد. در بخش  ش گاز در كلدباكس ميشود. اين سرمايش كمك شاياني به فرآيند سرماي روبرو مي

گاز متان جدا شده در ديمتانايزر (پس از عبور از   باشد، مي كه بخش كمپرسور) K-101-105دوم (
 شود. فرستاده مي 106بار به واحد  33بار وارد كمپرسور شده و با فشار  28كلدباكس) با فشار 

  رو كاركرد اين تجهيز بسيار حائز اهميت است. ينازا
سرمايش گاز و كاهش بار حرارتي كلدباكس (بخش اكسپندر)، انتقال گاز متان به واحد   كاربرد

  (بخش كمپرسور) 106
هاي مربوطهتقليل فشار در ايستگاه 

  EX 500/200با مدل  CryoStarتجهيز توربو اكسپندر ساخت شركت  تقاضا انواع مورد

  ي پااليش گازها شركت  هاي متقاضي واحد
 ايرانشركت انتقال گاز 

استانداردها و 
  ها هيتائيد

API 617 
ASME PTC 10 

   

    فنيمشخصات 
  بخش اكسپندر  بخش كمپرسور

  سيال كاري: گاز طبيعي  سيال كاري: گاز طبيعي
  كيلوگرم بر ساعت 293599دبي جرمي:   كيلوگرم بر ساعت 376331دبي جرمي: 

  بار 4/60فشار ورودي:   بار 8/27فشار ورودي: 
  بار 4/30خروجي:  فشار  بار 1/34 خروجي:فشار 

  درجه سانتيگراد - 35دماي ورودي:   درجه سانتيگراد 8/33دماي ورودي: 
  درجه سانتيگراد -5/66دماي خروجي:   درجه سانتيگراد 52دماي خروجي: 

    مگاوات 37/3توان تقريبي شفت: 
  
  

 



نيازهاي فناورانه شركت ملي گاز ايران

نیازهای سیستم كنترل
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   كاال/خدمات مورد تقاضاي صنعت گاز ايران شناسنامه فناورانه

  طراحي و ساخت سيستم كنترل توربين
Control Turbine System 

باشند كه به دليل ساختار متفاوت و  هاي گازي مي يكي از اجزاي مهم در يك سيستم پااليشگاهي توربين تقاضاتشريح
اي كه دارند خود داراي سيستم كنترل متفاوتي هستند. وظيفه اين سيستم دريافت مقادير  پيچيده
فرامين براي ي شده از سنسورهاي نصب شده بر روي توربين و اجراي منطق كنترلي و ارسال ريگ اندازه

از شركت   Mark 5هاي ايران سيستم كنترل توربين نيازمندي فعلي در سيستم پااليشگاه توربين است. 
GE باشد يم .  

 ها سيستم كنترل توربين گاز در پااليشگاه عنوان به كاربرد
  ي ورودي و خروجي ها كارت –  GEشركت  Mark 5سيستم كنترل توربين  تقاضاانواع مورد

  هاي گاز هاي فعلي و آتي فازهاي مختلف مجتمع پارس جنوبي و ساير پااليشگاه پروژه  هاي متقاضيواحد

استانداردها و
  ها هيتائيد UL 508A Safety Standard Industrial Control Equipment 

 CSA 22.2 No. 14 Industrial Control Equipment 
 

Safety 
Standards: 

 EN 50081-2 - Generic Emissions Standards 
 EN 50082-2:1994 - Generic Immunity Industrial 

Environment 
 EN 55011 - Radiated and Conducted Emissions 
 IEC 61000-4-2:1995 - Electrostatic Discharge 

Susceptibility 
 IEC 6100-4-3: 1997 - Radiated RF Immunity 
 EN 61010-1 - Electrical Equipment, Industrial Machines 
 IEC 529 - Intrusion Protection Codes/NEMA 1/IP 20 

 

CE - 
Electromagnetic 

Compatibility 
(EMC): 

 Operating 0° to +45°C 
 Storage -40° to +70°C 
 Humidity 5% to 95% non-condensing 
 Elevation Exceeds EN50178: 1994 
 Gas Contaminants EN50178: 1994 Section A.6.1.4 Table 

A.2 (m) 
 Dust Contaminants Exceeds IEC 529: 1989-11 (IP-20) 
 Seismic Universal Building Code (UBC) Section 2312 

Zone 4 

Environment: 

   فنيمشخصات

  
Triple Redundant IO Redundancy: 
VME bus IO Bus Standard: 
 RS-232 port/RS-485 
 Modbus TCP/RTU 
 Ethernet TCP-IP 

Communication Link Options: 
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  هاي ورودي/خروجي سيستم كنترل توزيع شده طراحي و ساخت كارت

Distributed Control System (DCS) 

به لحاظ  موردنظرباشد يا فرآيند  PLCبراي  قبول قابلهاي يك فرآيند زياد و باالتر از محدوده  تعداد ورودي/خروجي كه يهنگام  تقاضاتشريح
. اين سيستم داراي شود يمسازي منطق كنترلي استفاده  شده براي پياده هاي كنترل توزيع گستردگي جغرافيايي وسيع باشد، از سيستم

(با افزونگي) و تعدادي ورودي/خروجي است. اين نقاط كنترلي توسط شبكه  CPUداراي يك  هركدامچندين نقطه كنترلي است كه 
ها در يك محل مركزي به اسم اتاق كنترل تجميع شده و تحت نظارت  ) با يكديگر در ارتباط هستند و دادهTCP/IPارتباطي (مانند 

ي ورودي/خروجي است كه وظيفه دريافت و ارسال اطالعات را ها كارتگيرند. يكي از اجزاي اصلي اين سيستم  كاربران سيستم قرار مي
  ي كار كند.درست به CPUمانند  DCSها بايد بتوانند با قسمت اصلي يك سيستم  دارد. اين كارت بر عهده

  ها ها و نيروگاه هاي گسترده مانند پااليشگاه سيستم كنترل در فرآيند عنوان به كاربرد
  Yokogawa Centum 3000ورودي و خروجي سيستم كنترل  يها كارت تقاضاانواع مورد

Node Unit for dual redundant ESB Bus
with ISA Standard

ANB10D-
411/CU2N/NDEL Node Interface Unit 

16 channel Analog input Module - 4-20
mA (Isolated ) with G3 optionAAI143-S03/K4A00 AI Module 
16 channel output, 4-20 mA Module
(Isolated ) with G3 optionAAI543-S03/K4A00 AO Module 
Contact Input Module, 32ch, 24VDC with 
G3 & SOE

ADV151-E13/D5A00
ADV151-P13/D5A00DI Module 

Contact Output Module, 32ch, 24VDC
with G3 optionADV551-P13/D5A00 DO Module 
S01 Serial Communication module
( RS-485/422) with G3 optionALR121-S01 Serial Module 

ADCV01 Dummy cover 
ESB bus Coupler module with G3 optionEC401-11 ESB bus Coupler module 
 AEA4D-00 Terminal Board for Analog 

AI/O 
AED5D-00 Terminal Board for DI 
YAO32*H Relay Board for DO 

Cable 10 meters for Analog I/OKS1-10 Cables for AI/AO (10m) 
AKB331-M020 20 meters for Digital
Input/outputAKB331-M020 Cables for DI/DO 
20 mts, RS-485 serial interface cableAKB161-M020 Serial Interface Cable 
30 mts, RS-485 serial interface cableAKB161-M030 Serial Interface Cable 
50 mts, RS-485 serial interface cableAKB161-M050 Serial Interface Cable 
ESB Cable, 0.20 meterYCB301-C020 ESB Cable 
ESB Cable, 1.0 meterYCB301-C100 ESB Cable   

  هاي گاز آتي فازهاي مختلف مجتمع پارس جنوبي و ساير پااليشگاههاي فعلي و پروژه  هاي متقاضيواحد

استانداردها و 
:IEC 60068 Environmental Condition Standard  ها هيتائيد

IEC 61131-3 Logic Implementation:
هاي  بر اساس مشخصات عملكردي كارت

Yokogawa CENTUM 3000
استاندارد عملكرد:استاندارد ساخت و پروتكل ارتباطي و 

   فنيمشخصات

  
Yokogawa DME 16-unit Connector Connection: 
0-50 C Operating Temperature: 
0-95% RH (no condensation) Operating Humidity range: 
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100 MΩ or more at 500 V DV between all of the 
following: input, output, PowerSupply, Ground, and 
CN1-CN2 

Insulation resistance: 

Digital 0-5 V, 0-24 V 
Analog 4-20 mA 
Modbus RTU/TCP 

Communication with field: 

Based On Yokogawa Standard Communication with CPU: 
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   سيستم خاموشي اضطراري

Emergency Shut Down (ESD) 

 يها نهيگزاست،  ازيو كمپرسور ن يگاز نيتورب يخاموش شدن فور به كه يبحران طيشرادر   تقاضاتشريح 
 اي افراد يزندگ و كمپرسور ستگاهيخطر در اايجاد   ليبه دل هستند ريتاخ دارايكه سازي  خاموش

، به منظور به حداقل )ESD( ياضطرار يخاموش ستميس .ستنديقابل قبول ن زاتيبه تجه بيآس
 يسوز بروز آتش اي هادروكربنينشده، فرار ه كنترل ي مانند جرياناتاضطرار يهاتيموقع نتايجرساندن 

  شده است. يطراح دروكربنيه شاملدر مناطق 
 Safety Integrated Levelيا  SILسطح استانداردي موسوم به  ESDهاي  از الزامات مهم سيستم

است كه اين تجهيزات بايد از آن برخوردار باشند. اين استاندارد سطح ايمني مورد نياز را با توجه به 
از جمله  كند. كند و قوانيني را براي دستيابي به اين سطح ايمني تدوين مي شرايط محيطي تعيين مي

  است. Yokogawaشركت  محصول Prosafe RSمحصوالتي كه در اين زمينه توليد شده است 
گيري پارامترهاي مختلف و اجراي منطق كنترلي و ارسال دستور خاموشي به صورت قابل  اندازه  كاربرد

 اطمينان
هاي گاز و نفت  قابل استفاده در صنايع نفت و گاز مانند پااليشگاه  

 Yokogawaشركت  ProSafe RSهدف از اين نيازمندي تامين سيستمي با مشخصات سيستم  تقاضاانواع مورد 
  .است ESDبراي 

  هاي گازي مجتمع پارس جنوبي كليه پااليشگاه  هاي متقاضيواحد

استانداردها و 
  ها هيتائيد

IEC 61508 (SIL) 
IEC 61511 
IEC 61131-3  

    فنيمشخصات 
 RS-232C 
 RS-422/RS 
 Modbus 

Communication Protocols: 

 24 V DC, Non-voltage contact input Module 
Isolation Safety (SIL3) 

Digital Input Module: 

 24 V DC, Module Isolation, 2 A/CH (SIL3) 
 100-120 V AC, Module Isolation, 0.5 

A/CH(SIL3) 
 24 V DC, Module Isolation, 0.6 A/CH (SIL3) 
 48 V DC, Module Isolation, 0.6 A/CH (SIL3) 

Digital Output Module: 

 4-20 mA Module Isolation (SIL3) 
 1-10 V Module Isolation (SIL3) 
 Thermocouple / mV, Isolated channels (SIL3) 
 Resistance temperature detector, Isolated 

channels(SIL3) 

Analog Input Module: 

 4-20 mA Module Isolation (SIL3) Analog Output Module: 
 RS-232C(Interference-free) 
 RS-422/RS-485(Interference-free) 

Serial Communication: 
Module: 

 10 BASE-T (Interference-free) Ethernet Communication Module: 
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  شناسنامه نياز فناورانه  
  سيستم كنترل اعالم و اطفاء آتش و نشت گازطراحي و ساخت 

Fire & Gas System
 

هم از نظر  است. اين مقوله در صنايع مختلف محيط كاردر  باالترين اولويتامروزه  ايمني حفظ  تقاضاتشريح
صاحبان صنايع  موردتوجه، بسيار يساتتأساموال و حفاظت از جان افراد و هم از نظر حفاظت از 

اي  گيرانه استانداردها و قوانين سختصاحبان صنايع به رعايت اصول ايمني،  يدتأكاست. عالوه بر 
يل به دلر صنايعي همچون نفت و گاز دكنند.  زم به رعايت اصول ايمني مييع مختلف را ملنيز صنا

وجود مواد قابل اشتعال و سمي امكان خطرات مضاعف وجود دارد كه لزوم رعايت اصول ايمني را 
سوزي، وجود دود،  سازد. مطابق قوانين و استانداردها الزم است تا هرگونه آتش چندين برابر مي

 سرعت بهور مواد سمي و ساير موارد مشابه، ، حضود مايعات و گازهاي قابل اشتعالو وجنشتي 
 هاي مقتضي در برابر آن انجام گردد. اكنشو با اعالم هشدارهاي الزم، و تشخيص داده شود

وجود و حضور آتش يا با تشخيص كه  در صنايع است ها كننده كنترلين تر مهماز  F&Gسيستم 
هاي اين  ين ويژگيتر مهماز  .دهد م الزم را در برابر آن انجام مياقدا اشتعال و سميابل گازهاي ق

باشد. در حال حاضر تمام  سيستم كنترل، قابليت اطمينان بسيار باالي آن و احتمال خطاي كم مي
گيرند از سازندگان  يسات نفت و گاز مورد استفاده قرار ميتأسدر  F&G عنوان بههايي كه  سيستم
شود و ضروري است  ين ميتأم Moorو  Honeywell ،Yokogawa، HIMAي همچون خارج

  اين محصوالت توسط سازندگان داخلي، طراحي و ساخته شوند.
هاي قابل اشتعال و سمي و اطالع به كاربر و واكنش اتوماتيك  گيري نشت گاز تشخيص و اندازه كاربرد

 در صورت نياز
اطالع به كاربر و فعال كردن سيستم اطفاء آتش در  يسات وتأسسوزي در  تشخيص بروز آتش

 صورت نياز
   SIL3  تقاضاانواع مورد 

 :هاي تعميرات و نگهداري ابزاردقيق در واحد  هاي متقاضيواحد
هاي پااليش گاز شركت 
شركت انتقال گاز 
يهاي گاز استان شركت 

  شركت ملي گاز ايراناي  هاي توسعه طرح

 
  

استانداردها و 
  ها هيتائيد

IPS-G-IN-2270 
IEC-60079 
IEC-60529 

IEC-61000 
NFPA 72 

  

   فنيمشخصات 

Redundancy: CPU, I/O, Network  
SIL Level: SIL3 
I/O Type: Digital Input (Conventional) 

Digital Output 
Analog Input

 I/O: Line Break & Short Circuit Detectionهايمشخصات كارت
Full Diagnosic    
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 كاال/خدمات مورد تقاضاي صنعت گاز ايران شناسنامه فناورانه

پذير برنامه منطقي كننده كنترل دستگاه ساخت و طراحي  
Programmable Logic Controller (PLC)

دهد با  پذير ابزاري است با تعدادي ورودي و خروجي كه به كاربر اين امكان را مي كننده منطقي برنامه كنترل  تقاضاتشريح
به  شده نوشتهسازي كند. با انتقال برنامه  افزار جانبي منطق كنترلي مورد نظر را پياده استفاده از يك نرم

PLC تورات به خروجي فراهم خواهد شد.امكان دريافت اطالعات ورودي، انجام محاسبات و ارسال دس  
PLC هاي محدودي داشته باشند و در  ها و خروجي رود كه تعداد ورودي هايي به كار مي براي كنترل سيستم

ها زياد باشد  ها و خروجي تعداد ورودي كه يدرصورتيك منطقه عملياتي مانند يك خط توليد محدود باشند. 
شود. الزم است امكان  استفاده مي DCSهاي  يا تجهيزات در منطقه وسيعي گسترده باشند، از سيستم

 PLCوجود داشته باشد. يكي از  RTUيا  DCSو  PLCهاي  با ساير سيستم PLC  ارتباط يك سيستم
  است. Allen Bradley SLC 500شود  يكه در صنعت گاز ايران نيز استفاده م پركاربردهاي 

 ، اعمال نتايج به خروجيشده نوشتهسازي منطق  گيري پارامترهاي ورودي، پياده اندازه كاربرد
گاز، خطوط انتقال گاز هاي مختلف پااليشگاه كنترل بخش 
هاي تقويت فشار گاز ايستگاه  

  Allen Bradley SLC 500شركت  PLCهاي ورودي و خروجي  كارت  تقاضاانواع مورد 
  هاي مجتمع پارس جنوبي تعميرات ابزار دقيق كليه پااليشگاه  هاي متقاضيواحد

  ها هياستانداردها و تائيد
  
  

 

 
 DH485 
 RS-232 protocols (DF1 Full-duplex, DF1 Half-

duplex master/slave, DF1 Radio Modem, DH-
485, or ASCII( 

 Data Highway Plus (A Control Logix Gateway 
is required for the SLC 5/03 and SLC 5/05 
processors(. 

 Ethernet TCP/IP (A 1761-NET-ENI interface 
module is required for the SLC 5/03 and SLC 
5/04 processors( 

 ControlNet (via a 1747-KFC15 module) 
 Device Net (via a 1761-NET-DNI interface 

module) 

Communication 
Protocols: 

 
   فنيمشخصات

  
500 mA for the SLC 5/03 processor 
1 A for the SLC 5/04 and 5/05 processors 

Power supply loading at 5V dc: 

175 mA for the SLC 5/03 processor 
0 mA for the SLC 5/05 processor 

Power supply loading at 24V dc: 

NEMA Standard ICS 2-230 Noise immunity: 

Displacement: 0.015 in., peak-to-peak at 5-57 
Hz 
Acceleration: 2.5 g at 57...2000 Hz 

Vibration: 
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30 g Shock, operating: 
0-60 C (32...140 °F) Ambient temperature rating, operating: 
-40 to 85 C (-40...185 °F) Ambient temperature rating, storage: 

5 to 95% without condensation Humidity: 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



143

د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

   

143 
 

 كاال/خدمات مورد تقاضاي صنعت گاز ايران شناسنامه فناورانه

دور راه از پايانه دستگاه ساخت و طراحي  
Remote Terminal Unit (RTU) 

ايانه از است. پانرژي  هاي انتقال سيستميكي از الزامات رامترهاي مختلف در مسير خطوط توزيع گيري پا اندازه  تقاضاتشريح
شار، رطوبت، خروجي ، ابزاري جهت سنجش پارامترهاي مختلف مانند دما، فRTU اختصار بهراه دور و يا 

  دهد. مانيتورينگ را انجام ميها به مركز  ن دادهانتقال ايعمليات  است كه گيري و ... هاي اندازه دستگاه
هاي  را بر اساس پروتكل گيري هاي مختلف اندازه اين پايانه از راه دور بايد امكان ارتباط با سنسورها و دستگاه

هاي ارتباطي متنوعي با  نيتورينگ از واسطها به مركز ما ين براي ارسال دادههمچنو  داشته باشد استاندارد
 RTUهاي  ها و خروجي كند. تعداد ورودي پشتيباني  ،رافيايي محل استقرارتوجه به مشخصات فيزيكي و جغ

د. در حال گيري نمو ي از پارامترهاي محيطي را اندازهد تا بتوان تعداد متنوعنباش  داشتهتغيير  يتبايد قابل
  كنند. و ... چنين تجهيزاتي را توليد مي Siemens ،ABBهاي متنوعي مانند  حاضر شركت

 ها آنسازي موقت  گيري پارامترهاي محيطي و ذخيره اندازه  كاربرد
 شده هنگام برقراري ارتباط با مركز مانيتورينگ ذخيره يپارامترهاارسال 
ها ها و خروجي امكان تعيين تعداد ورودي 
 انتخابي باشد و امكان  صورت بهامكان دريافت فرامين كنترلي و اعمال بر روي عملگرها (اين قابليت بايد

 رفعال كردن وجود داشته باشد)غي
20-4هايي مانند: ديجيتال، آنالوگ  گيري با پروتكل هاي اندازه ها از سنسورها و دستگاه دريافت داده mA 

  Modbus Serial/TCPو همچنين 
انواع مورد 

  تقاضا
RTU خاصي نيست.ي از برند ساز مشابهكند و الزامي براي  كفايت مي ،كه شرايط گفته شده را برآورده سازد  

هاي واحد
  متقاضي

آتي شركت ملي گاز ايران يها پروژه  
هاي آتي شركت گاز استان تهران پروژه  

استانداردها و 
  ها تائيديه

IEC 104 
Modbus 
RS232 

   فنيمشخصات 

  

  

ي:پروتكل ارتباط  IEC 104  
ينور بريف  :يارتباط بستر-MPLS – ييورادي - APN  
يخروج -رطوبت-دما- فشار اطالعات  :ها يورود نوع Totalizer  
ديجد يها گناليماژوالر و قابل اضافه كردن س صورت به :هايوروددمانيچ  
خواندن بر عهده  فهيوجود ندارد و تنها وظ يازين  :فرمان ارسالRTU است  
با  يارتباط يها پروتكل

  :سنسورها
 Digital ،Analog 4-20mA ،Modbus 

RTU/TCP  

30-  :ييدما محدوده to +60 
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  كاال/خدمات مورد تقاضاي صنعت گاز ايران شناسنامه فناورانه

  سيستم پايش لرزش
Vibration Monitoring System

 جهتچند پارامتر  اي كي يريگ اندازه منظور بهاست كه  يياز ابزارها يا مجموعه ،نظارت بر لرزش ستميس  تقاضاتشريح
 نيا ي، هدف اصلقتي. در حقرديگ يمورد استفاده قرار م دوار آالت نيدر رفتار ماش راتييتغ ييشناسا

 Predictive Analysisبه نام  ينديبر اساس فرآ ي،نگهدار يها تيفعال يزير ها كمك به برنامه ستميس
باشد كه در درجه اول بتواند لرزش و ساير پارامترهاي محيطي را  يا گونه بهها بايد  دقت اين سيستم است.
ارسال  ESDگيري كند و نيز در صورت ورود به ناحيه بحراني، دستور خاموشي اضطراري را براي   اندازه

ناخواسته و سهوي سبب خاموشي سيستم نشود.  صورت بهكند و از طرف ديگر داراي دقت بااليي باشد تا 
و  ESDهاي كنترلي موجود در محيط مانند  ين بايد امكان ارتباط با ساير سيستماين سيستم همچن

DCS  بر بستر غالباٌرا داشته باشد. اين ارتباط Ethernet/Modbus شود. انجام مي 

لرزش هاي گاز و شركت انتقال گاز سيستم پايش  در حال حاضر سيستم مورد استفاده در پااليشگاه
Bently Nevada Vibration Monitoring System 3300/3500  است. اين سيستم داراي اجزاي

هاي ورودي، پردازنده،  ، كارت گيري هاي ورودي، سنسورهاي اندازه مختلفي مانند منبع تغذيه، كارت
و ... است و براي تمامي اين قطعات تقاضاي توليد داخلي وجود دارد. افزار نرمهاي شبكه ارتباطي،  كارت

  لرزش در تجهيزات دوار نگيتوريمانسيستم كنترل  عنوان به  كاربرد
  Vibration Monitoring System Bently Nevada  3300 / 3500لرزش نگيتوريمانسيستم  تقاضاانواع مورد 

هاي واحد
  متقاضي

هاي گاز و مناطق عملياتي شركت انتقال گاز پااليشگاه  

استانداردها و 
  ها هيتائيد

 API 670لرزش در زيرمجموعه استاندارد  نگيتوريمانتمامي استانداردهاي الزم براي يك سيستم
تجميع شده است. اين استاندارد شامل موارد مربوط به شرايط محيطي، نويز الكترومغناطيسي مجاز و ... 

  .شود يم
     فنيمشخصات 

• Radial Vibration 
• Axial (Thrust) Position 
• Eccentricity 
• Differential Expansion 
• Velocity 
• Enhanced Acceleration 
• Enhanced Velocity 
• Circular Acceptance Region 
• Shaft Absolute 
• Special Aeroderivative Gas Turbine Monitoring Fun

Different Measurement Type: 

 

  



ملی  شركت  فناورانه  نیازهای 
پااليش و پخش فرآورده های نفتی ايران

بهبود راندمان و جلوگیري از افزایش دماي بسترهاي کربني در تجهیزات بازیافت بخارات بنزین   
نصب شده در انبار نفت اصفهان

ارتقاء راندمان سیستم بازیافت بخارات بنزین منصوبه در انبار شمال غرب تهران   
طراحي و ساخت بازوهاي بارگیري از نوع Advanced top loading vapor recovery مجهز   
به سیستم خودکشــش با منحني Working envelope  متناسب با سایز منهول و ظرفیت 

انواع نفتکش هاي موجود در کشور
تولیدماده / معرفي ماده / معرفي روش براي ردیابي مواد نفتي   

CNG با نانو جاذب به منظور جایگزیني با مخازن ANG توسعه و بهره برداری از فناوری  
طرح ریزی سیستم مدیریت تکنولوژی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی  

بررسي میزان اثرگذاري ایجاد ســامانه مدیریت مبادالت مواد نفتي )دیسپچینگ( بر افزایش   
بهره وري سازمان

ایجاد بســتر مناسب داخلی جهت ارتباط و تبادل اطالعات فنی و تجربی نفرات در حوزه های   
مشترک )به طور مثال کلیه ی مهندسان ابزاردقیق شاغل در شرکت های نفتی ایران( 

طراحی و ساخت لوله ها و تیوب های آلیاژی کرم دار مصرفی پاالیشگاه ها و سایر صنایع نفت   
فنــاوری تبدیل هیدروژن مازاد تولیدی در پاالیشــگاه میعانات گازی ســتاره خلیج فارس به   

محصول با ارزش افزوده
Green oil تأمین تجهیزات رفع مساله  

GPTU واحد LCN امکان سنجی تولید اکتان افزای اتری با استفاده از اولفین های موجود در  
امکان ســنجی جداسازی ایزوپنتان تولیدی و جذب در بنزین سازی و همچنین امکان تولید و   

فروش هگزان به عنوان محصول ویژه در واحد تفکیک گاز



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله /نیاز فناورانه
بهبود راندمان و جلوگیري از افزایش دماي بســترهاي کربني در تجهیزات بازیافت بخارات بنزین نصب شــده در انبار 

نفت اصفهان

2. شرح مسأله
سیســتم بازیافت بخارات بنزین نصب شده در انبار نفت اصفهان از نوع جذب سطحي بوده و با توجه به افزایش دماي 
بســتر هاي جاذب به دلیل ورود ترکیبات اکســیژن دار دماي بســترهاي کربني در فصل تابستان افزایش زیادي پیدا 

مي کند که منجر به توقف اضطراري پکیج مي گردد.

3. حوزه تخصصی مسأله
نفت        کاتالیست        شیمي        مکانیک        کنترل و ابزار دقیق        محیط زیست       

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز              

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
تجهیزات: مکانیکال، برق، ابزار دقیق  

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
 قابلیت انجام با توجه به محاسبات هزینه فایده 

 عدم نیاز به سیستم هاي ابزاردقیق پیچیده 
 عدم ایجاد تداخل با عملیات انبار
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شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله /نیاز فناورانه
ارتقاء راندمان سیستم بازیافت بخارات بنزین نصب شده در انبار شمال غرب تهران 

2. شرح مسأله
بنزین موتور، ترکیبی از هیدروکربن های گوناگون با نقطه جوش متفاوت اســت. از بین ترکیبات گوناگون موجود در 
بنزین، هیدروکربن هایی مانند بوتان و پروپان در فشار محیط به صورت گاز هستند. این ترکیبات آلی فرار، پدیده ای به 
نام عنوان تبخیر بنزین را ایجاد می کنند که انتشار آن خسارات محیط زیستی و اقتصادی دارد. افزایش روزافزون مصرف 
سوخت سبب شده است که قوانین و استانداردهایی برای انتشار ترکیبات آلی فرار وضع شود و روش هایي براي بازیابي 
این بخارات تاکنون ارائه شده است که ساده ترین آن روش تبریدي مي باشد در این روش مخلوط هوا و هیدروکربن به 
دماهاي پایین رسیده و هیدروکربن هاي جریان بر اثر چگالش به فاز مایع بازگردانده مي شوند لذا راندمان تجهیزات به 

دلیل تلفات انرژي پایین خواهد بود.

3. حوزه تخصصی مسأله
نفت        کاتالیست        مکانیک        محیط زیست        

شیمی        کنترل و ابزار دقیق            

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز        صنایع کاتالیست، جاذب و کانی های غیرفلزی        محیط زیست        

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
تجهیزات: مکانیکال، برقي، ابزار دقیق، HSE        مواد و محصول شیمیایي: حالل ها، کاتالیست ها        

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
 جدا سازي فاز هوا از مخلوط جریان ورودي 

 افزایش راندمان وکاهش مصرف انرژي 
335gr/m رسیدن به حداقل الزامات محیط زیستي خروجي 
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله /نیاز فناورانه
طراحي و ساخت بازو هاي بارگیري از نوع Advanced top loading vapor recovery مجهز به سیستم خودکشش 

با منحنيWorking envelope متناسب با سایز منهول و ظرفیت انواع نفتکش هاي موجود در کشور

2. شرح مسأله
سیستم بارگیري استفاده شده در کشور از نوع بارگیري از دریچه باالي نفتکش مي باشد و کلیه سکوهاي بارگیري نیز 
براســاس آن طراحي و ســاخته شده است. در این بازوها رایزر اصلي به عنوان ساپورت نیز مورد استفاده قرار مي گیرد 
لیکن اســتقرار بازوهاي جدید در محل بازوهاي فعلي به دلیل تغییر در وزن و گشــتاور باعث بروز مشکالت متعددي 
براي کاربر مي گردد همچنین با توجه به اینکه بازوهاي ســاخته شــده باید به صورت قائم بر دریچه قرار گیرد که این 
امر مســتلزم شبیه سازي منحني Working envelope متناسب با سایز منهول و ظرفیت انواع نفتکش هاي موجود 

خواهد بود.

3. حوزه تخصصی مسأله
نفت        کاتالیست        مکانیک        محیط زیست        کنترل و ابزار دقیق          

 
4. حوزه کاربرد مسأله

صنایع نفت و گاز              

5. ويژگی ها و خروجی های فناوری مورد درخواست 
 تهیه یک نرم افزار با اطالعات ورودي بارگیري و اطالعات خروجي تعداد و نوع سویول جوینت ها و ابعاد بازو 

 امکان مشاهده انیمیشن بازو
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و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله /نیاز فناورانه
تولیدماده /معرفي ماده /معرفي روش براي ردیابي مواد نفتي 

2. شرح کلی مسأله 
امروزه استفاده از ماده شناساگر یا سایر روش هاي شناسایي فراورده هاي نفتي یک روش مورد نیاز جهت جلوگیري از 
قاچاق فراورده هاي یارانه اي در کشور است. در حال حاضر شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي نیاز خود به تشخیص 

فرآورده یارانه اي از غیریارانه اي را از شرکت هاي خارجي تأمین مي کند.

3. حوزه تخصصی مسأله
نفت        کاتالیست        فناوري نانو        شیمي        

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز                 صنایع شیمیایی و پتروشیمی         

صنایع پاالیشگاهي               صنایع کاتالیست، جاذب و کانی های غیرفلزی        

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
مواد و محصول شیمیایي         خدمات: تجاري سازي و شتاب دهي 

توزیع و صادرات محصوالت صنعت نفت و بازاریابي         

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
 قیمت تمام شده تولید انبوه این محصول مقرون به صرفه بوده و حدالمقدور نسبت به مشابه خارجی ارزان تر باشد.

 پس از اختالط با انواع فراورده های پاالیشی تولید رسوب نکند.
 روش شناسایی آن ساده و سریع باشد.

 دارای طول عمر طوالنی )حداقل یک سال( باشد.
 میزان اختالط مورد نیاز آن به حدی کم باشــد که پس از اختالط با سایر فرآورده ها نیز قابلیت تشخیص ردیاب در 

غلظت های بسیار کم نیز )در مقیاس PPM( فراهم شود.
 جداسازی آن از مخلوط بنزین، نفت گاز، نفت سفید و نفت کوره، سخت و هزینه بر باشد.

 در آب نامحلول باشد به نحوی که در مجاورت و تماس با آب از فراورده نفتی خارج و حذف نگردد.
 حتی االمکان بتواند با ترکیبات اصلی بنزین آزئوتروپ تشکیل دهد به نحوی که جداسازی آن با تقطیر سخت باشد.

 نسبت به نور و گرما حساس نباشد.
 دارای فشار بخار کمی باشد به نحوی که سریع تبخیر نشود.

 اختالط آن با فرآورده نفتی موجب تغییر رنگ استاندارد محصول نشود. 
 در تولید این محصول از موادی که با محیط زیســت و یا ســالمتی انسان )همچون فلزات سنگین یا مواد رادیواکتیو 

و...( سازگاری ندارند استفاده نشود.  
 صحه گذاری نتایج تست عملکرد در مقیاس آزمایشگاهی و سپس در مقیاس پایلوت باید به تایید کارفرما 

 بررسی تاثیر استفاده از محصول تولید شده از جنبه های HSE ، خوردگی، کیفیت و کمیت محصوالت 
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د  ا يد و ر
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ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
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نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله /نیاز فناورانه
CNG با نانو جاذب به منظور جایگزیني با مخازن ANG توسعه و بهره برداری ازفناوری

2. شرح مسأله
گاز طبیعی یکی از منابع مهم انرژی در کشور می باشد. این گاز به عنوان یک سوخت تمیز شناخته شده است، زیرا در اثر 
سوختن، مواد سمی و آلوده کننده کمتری را وارد محیط زیست می کند. گاز طبیعي در شرایط معمول دمای محیط و 
فشار اتمسفر دانسیته انرژي پایینی دارد، بنابراین ذخیره آن در مخازن ساده بي فایده است و باید تحت فشارهاي بسیار باال 

یا دماي فوق العاده پایین ذخیره شود. برای وسایل نقلیه گازي، مخازن ذخیره  پر فشار )MPa 20( به کار مي برند. 

3. حوزه تخصصی مسأله
شیمي        فناوري نانو        مکانیک        محیط زیست        

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز        صنایع کاتالیست، جاذب و کانی های غیرفلزی        محیط زیست        

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
تجهیزات: مکانیکال        مواد و محصول شیمیایی: افزودنی ها       تجارت: تجاری سازی و شتاب دهی        

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
 ANG تولید و استفاده از نانو ساختارهای کربنی با دانسیته باال به منظور به کارگیری در مخازن ذخیره 

 طراحی و چیدمان مخزن ذخیره مناسب و ایمن با توجه به شرایط گازدر جایگاه های سوخت CNG چیدمان مناسب 
ANG و ایجاد محیطی پایدار برای استفاده از CNG از جاذب درمخزن ذخیره موجود

 افزایش ظرفیت ذخیره ســازی گازدرمقایسه بامخزن CNG و در نتیجه افزایش پیمایش خودرو بدون سوخت گیری 
مجدد.

 به کار گیری تکنولوژی ANG با هدف افزایش مزیت های مالی،کاهش آلودگی محیط زیست دربخش حمل ونقل با 
گسترش استفاده از گاز طبیعی در این بخش و همچنین گسترش سیستم های حمل ونقل گاز سوز.

 ایجادتکنولوژی ANG بومی به منظور به کارگیری نانو جاذب درمخازن CNG جهت افزایش ظرفیت ذخیره سازی 
 سوخت مخازن CNG و در نتیجه افزایش پیمایش خودرو

ANG ساخت نانو جاذب با دانسیته باال درمقیاس پایلوت برای جایگذاري در10 مخزن ذخیره خودرو 
 طراحی، ساخت ، بار گذاری و جانمایي 10 مخزن ANG  با هندسه مناسب و در نظر گرفتن تمهیدات حفاظتی و حرارتی

 نصب مخازن بر روی 3 خودرو در محل مناســب )با توجه به اشغال کمترین فضاهای مفید خودرو( و همسان سازی 
ANG کیت گاز خودرو با شرایط کارکرد با

 تست پایلوت3 مخزن ANG پس ازنصب روی خودرو و انجام تست های آزمایشگاهی و جاده ای و همچنین بررسي 
میزان پیمایش آنها پس از 10000 سیکل پر و خالي شدن
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د  ا يد و ر
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ی  ضا تقا
نیازهای 
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و فناورانه 
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نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله /نیاز فناورانه
طرح ریزی سیستم مدیریت تکنولوژی شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی

2. شرح مسأله
جهت بهبود تکنولوژي هاي موجود و دستیابي به تکنولوژي هاي جدید مورد نیاز، الزم است فاز شناسایي تا به کارگیري 
فناوري ها، به شــکل متمرکز و با ســازمان مشخصي صورت پذیرد. در این راستا ایجاد سیستمي که قادر باشد ضمن 
اتصال به اهداف و استراتژي هاي شرکت به شکل متمرکز، ساختار و گردش کار مورد نیاز جهت این امر را فراهم سازد 

بیش از پیش ضرورت یافته است که در قالب سیستم مدیریت تکنولوژي قابل طرح ریزي است.

3. حوزه تخصصی مسأله
نفت        مدیریت تکنولوژي            

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع پاالیشگاهي              

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
نرم افزار و پلتفرم: سامانه هاي اطالعاتي، تحلیل داده ها         مدیریت تکنولوژي              

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
 شــناخت وضع موجود فرایند مدیریت تکنولوژی در شرکت بر اساس مبتني بر مدل هاي ارزیابي بلوغ فناوري مانند 

جایزه ملي فناوري و نواوري بلوغ 
 تعیین شاخص هاي ارزیابي فرایند مدیریت تکنولوژي و سنجش اثربخشي فناوري هاي نوین 

 ایجاد ارتباطات الزم بین ساختار مدیریت تکنولوژي با مدیریت نوآوري، مدیریت دانش و راهبردهاي شرکت
 تدوین نظام نامه مدیریت تکنولوژی 

 تدوین فرایند مدیریت تکنولوژی  )فرایندهاي مرتبط شامل شناسایي، ارزیابي و انتخاب، نحوه اکتساب، بهره برداري، 
محافظت و آموزش(

 تهیه دستورالعمل به کارگیري ابزارهاي مدیریت تکنولوژي
 مستندسازي نتایج طرح

 ارائه آموزش هاي الزم درقالب جلسات کارگاهي 
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شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله /نیاز فناورانه
 بررسي میزان اثرگذاري ایجاد سامانه مدیریت مبادالت مواد نفتي )دیسپچینگ( بر افزایش بهره وري سازمان

2. شرح مسأله
سامانه های دیسپچینگ عموماً شامل جمع آوری اطالعات،پایش اطالعات و کنترل می باشد که در نهایت باید قابلیت 

ارائه گزارش های الزم بصورت لحظه ای را داشته باشد که شامل موارد زیر می باشد:
- رصد پیوسته وضعیت پاالیش ، انتقال ، توزیع

- تشخیص خطا و اعالم آالرم در صورت بروز خطا در هریک از فرایندهای پاالیش، انتقال و توزیع
- امکان تأمین گزارش مدیریتی قابل اســتناد جهت ارائه به مدیران ارشــد ســازمان، جهت تحلیل و ردیابی خطای 

عملکردهای نامتعارف

3. حوزه تخصصی مسأله
نفت        کنترل و ابزار دقیق        فناوري اطالعات          

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز              

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
تجهیزات؛ ابزار دقیق        نرم افزار و پلتفرم: کنترل و ابزار دقیق

تحلیل داده ها        فناوري اطالعات        مشاوره مدیریتي              

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
 رصد یکپارچه، ارائه و نمایش آنالین میزان موجودی مخازن )اعم از مخازن انبارهای نفت موجود و مخازن تعادلی(

 رصــد یکپارچه ، ارائه و نمایش آنالین میــزان ورود نفت خام و خروج فراورده های نفتــی )پنج محصول اصلی( در  
پاالیشگاه های کشور

 رصــد یکپارچه ، ارائه و نمایش میزان ورود و خروج نفت خام و فراورده های اصلی در خطوط لوله و میزان موجودی 
خطوط به صورت آنالین

 تهیه گزارش های مدیریتی شامل موارد مذکور و کسری های مربوطه و تلفات احتمالی در سه بخش فراورش، انتقال، 
توزیع

 امکان ایجاد بانک اطالعاتی جهت مقایســه نتایج ارائه گردیده با نتایج ارائه شــده توسط سایر سازمان ها، ادارات یا 
ارگان ها )نظیر اداره کل نظارت بر صادرات(
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شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله / نیاز فناورانه
ایجاد بســتر مناســب داخلی جهت ارتباط و تبادل اطالعات فنی و تجربی نفرات در حوزه های مشترک )به طور مثال 

کلیه  مهندسان ابزاردقیق شاغل در شرکت های نفتی ایران( 

2. شرح مسأله
با توجه به تعدد تجهیزات و تنوع زیاد برند های تجاری و همچنین عدم ثبات قیمت ها در بازار، انتخاب بهینه و تخصیص 
در تمام زمینه ها دچار مشکل بوده و همکاری و به اشتراک گذاری تجربیات نفرات از دستگاه ها و وندورها در این حوزه 

ضروری است.

3. حوزه تخصصی مسأله
کنترل و ابزار دقیق        فناوري  اطالعات            

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز               

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
 نرم افزار و پلتفرم: سامانه هاي اطالعاتي            
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1. عنوان مسأله /نیاز فناورانه
طراحی و ساخت لوله ها و تیوب های آلیاژی ُکرم دار مصرفی پاالیشگاه ها و سایر صنایع نفت 

2. شرح مسأله
ساخت لوله و تیوب در سایزهای مختلف از جنس A335-P5 و A335-P9. خیلی از مسیرهای ارتباطی واحد ها و نیز 
تیوب بعضی کوره ها از این جنس می باشــند و با توجه به لزوم تعویض لوله ها و تیوب های مذکور و با توجه به مسائل 
تحریم لزوم ساخت در داخل کاماًل محسوس است. لوله ها و تیوب های عنوان شده بسته به عوامل سایش یا خوردگی 

به صورت روتین توسط واحد بازرسی فنی ارزیابی و درخواست تعویض صادر می شود.

3. حوزه تخصصی مسأله
نفت        مواد- کامپوزیت             

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز        صنایع شیمیایی و پتروشیمی        صنایع پاالیشگاهي         

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
تجهیزات: پایپینگ، کوره ها         

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
رعایت استاندارد A335-P9 و A335-P5 به ترتیب9 درصد و5 درصد کروم.
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله /نیاز فناورانه
فناوری تبدیل هیدروژن مازاد تولیدی در پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس به محصول با ارزش افزوده

2. شرح مسأله
پاالیشــگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، دارای سه واحد اکتانایزر )بنزین سازی ( می باشد که به دلیل مشکالت 
ناشــی از تحریم در بهره برداری از تجهیزات اصلی با موانع بســیاری روبرو اســت که با تالش و استفاده از توانایی 
متخصصین داخلی بسیاری از این موانع رفع گردید تا در روند تولید بنزین کشور، وقفه ای ایجاد نگردد.کمپرسورهای 
بوســتر هیدروژن از جمله تجهیزات بسیار حساس این پاالیشگاه است که با توجه به عدم همکاری شرکت زیمنس 
با تالش متخصصان این پاالیشــگاه در ســرویس قرار گرفته و هیدروژن مورد نیاز پاالیشــگاه را تأمین نمایند. در 
طراحی این پاالیشــگاه، هیدروژن مازاد بر مصرف تولید شــده است. بنابراین، این پاالیشگاه در نظر دارد با استفاده 
از فناوری های روز دنیا این جریان هیدروژن مازاد را به محصولی با ارزش افزوده در شــرکت تبدیل نماید تا از هدر 

رفت مصرف آن در واحد سوخت جلوگیری به عمل آید.

3. حوزه تخصصی مسأله
نفت       فناوري نانو        شیمي        

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز        صنایع شیمیایی و پتروشیمی        صنایع پاالیشگاهی        

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
خدمات: مشاوره فني مهندسي        واحدهاي پیش ساخته: عملیات واحد فرایند        

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
 قابل اتکا بودن در تولید مستمر پاالیشگاه

 افزایش سودآوری
 کاهش هزینه های تمام شده

 قابلیت نصب و راه اندازی در فضای منطقی )درصورت تالش به استفاده از حداقل فضا(
 کم بودن زمان نصب، راه اندازی و انتقال تکنولوژی

155



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله /نیاز فناورانه
تأمین تجهیزات رفع مسأله نفت سبز1 

2. شرح مسأله
عملکرد کاتالیست واحد اکتانایزر پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس، به باالنس آب و کلر بر سطح آن بستگی داشته 
و جهت بهبود عملکرد و افزایش اکتیویته کاتالیســت، نیاز به تزریق کلر طی فرایند احیای آن می باشــد. هیدروژن 
نیز محصول دیگر فرایند کاتالیســت ریفرمینگ بوده که بخشــی از آن جهت پایداری کاتالیســت به بخش واکنش 
بازگردانده شــده و بخش دیگر آن که حاوی مقادیری اسیدکلریدریک می باشد به جریان پایین دستی، جهت انجام 
واکنش ارســال می شــود. حضور کلریدریک اســید در این جریان می تواند ســبب خوردگی خطوط لوله، شیرها و 
کمپرسورها شود. عالوه براین تشکیل هیدروکربن های پلیمری که اغلب نفت سبز نامیده می شوند از جمله مشکالت 
شــایع در واحدهای CCR می باشــد. نفت سبز مایعی ویســکوز و بسیار چســبنده و محصول نهایی واکنش های 
نامطلوب پلیمریزاســیون است که بر سطح کاتالیست رخ داده و در آن اســید کلریدریک با هیدروکربن ها واکنش 
داده و هیدروکربن کلردار را تولید می کنند. حضور اسید کلریدریک واکنش های پلیمریزاسیون اولفین و تولید نفت 
ســبز در جریان های پایین دستی را افزایش می دهد. مولکول های پلیمری تشکیل شده ساختار شیمیایی پیچیده و 
چندشــاخه ای با نقطه جوش باال دارند. همچنین، وجود ذرات نفت ســبز به همراه جریان گازی از تفکیک کننده ها 
خارج شده و سبب گرفتگی و آسیب مکانیکی در تجهیزات پایین دستی( مبدل ها و کمپرسور بوستر و گاز گردشی 
)خواهد شــد که این مســأله جهت ارائه راهکار در این پاالیشگاه مورد توجه قرار گرفته تا از تمیزکاری های مداوم و 

از سرویس خارج شدن واحد هیدروژن سازی جلوگیری به عمل آید.
3. حوزه تخصصی مسأله

نفت     کاتالیست       مواد – پلیمر        شیمي         مواد – کامپوزیت         مکانیک  
4. حوزه کاربرد مسأله

صنایع نفت و گاز        صنایع شیمیایی و پتروشیمی        صنایع پاالیشگاهي 
  صنایع کاتالیست، جاذب و کانی های غیرفلزی  

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
تجهیزات: مکانیکال، پایپینگ            مواد و محصول شیمیایي: کاتالیست ها، افزودني ها  

نرم افزار و پلتفرم: شبیه سازي            خدمات: مشاره مهندسي، نگهداري و تعمیرات  
واحدهاي پیش ساخته: عملیات واحد فرایند  
6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست

در بُعد مکانیکی با توجه به مقاالت موجود، به دلیل مساحت مؤثر بیشتر، شیرهای جدید از نوع سوپاپي 2 و نسل های 
جدید مثل شــیرهاي مغناطیســي3، به جای نوع رینگی مناســب تر هستند. این درحالی اســت که حتی ولوهای 
مغناطیســي نسبت به نوع رینگی و حتی باالبر سوپاپ4 ، دارای سطح جریان ولو بیشتری می باشند که این موضوع 

احتمال گرفتگی و مسدود شدن آنها را کمتر می کند. 

 Green oil
  Poppet Type
 Magnum Valve
 Valve Lift
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله /نیاز فناورانه
GPTU واحد LCN امکان سنجی تولید اکتان افزای اتری با استفاده از اولفین های موجود در

2. شرح مسأله
یکی از مشــخصات مهم بنزین های تولیدی پاالیشــگاه، میزان عدد اکتان آن می باشــد. عدد اکتان در واقع معیاری 
جهت نشان دادن به سوزی سوخت موتور بوده که هر چه باالتر باشد سوخت بهتر و کامل تر می سوزد. در پاالیشگاه ها 
تمهیدات گوناگونی جهت افزایش عدد اکتان نظیر استفاده از مواد اکتان افزا و غیره به کار برده می شود. این مواد تولید 

پاالیشگاه نبوده و قیمت نسبتاً باالیی داشته و تأمین آنها گاهی با مشکالتی همراه است.

3. حوزه تخصصی مسأله
شیمي       محیط زیست   

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع پاالیشگاهي        

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
مواد و محصول شیمیایي: افزودني ها  
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله /نیاز فناورانه
امکان سنجی جداسازی ایزوپنتان تولیدی و جذب در بنزین سازی و همچنین امکان تولید و فروش هگزان به عنوان 

محصول ویژه در واحد تفکیک گاز 

2. شرح مسأله
یکی از مشــخصات مهم بنزین های تولیدی پاالیشــگاه، میزان عدد اکتان آن می باشــد. در پاالیشگاه ها تمهیدات 
گوناگونی جهت افزایش عدد اکتان نظیر اســتفاده از مواد اکتان افزا به کار برده می شــود این مواد تولید پاالیشگاه 
نبوده و قیمت نســبتاً باالیی داشــته و تأمین آنها معموالً با مشکالتی همراه اســت. در حال حاضر پنتان به عنوان 
خوراک به واحدهای پتروشــیمی فروخته  می شــود. در صورتی که که ایزوپنتان با اکتان 92.3 از پنتان جدا گردد 
می توان به عنوان اکتان افزا از آن استفاده کرد. بخش دوم طرح نیز با هدف جداسازی هگزان از نفتای سبک مطرح 

شده است که به عنوان محصول ویژه)حالل( می توان به بازار مصرف عرضه نمود.

3. حوزه تخصصی مسأله
محیط زیست       شیمي   

4. حوزه کاربرد مسأله
صنایع پاالیشگاهي        

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
مواد و محصول شیمیایي: حالل ها     
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

نیازهای  فناورانه شركت ملی 
وشیمی  صنايع پتر

تدوین دانش فني فناوري کاتالیست سنتز آمونیاک  
(EDC) تدوین دانش فني فناوري کاتالیست اکسي کلریناسیون اتیلن  

تدوین دانش فني فناوري کاتالیست متانول  
تدوین دانش فني فناوري کاتالیست دهیدروژناسیون  

تدوین دانش فني فناوري کاتالیست ریفورمینگ خشک  
LTSC تدوین دانش فني فناوري کاتالیست  
MEK  تدوین دانش فني فناوري کاتالیست  

فناوري تولید کاتالیست روپک براي راکتورهاي اکسو  
SAC500  تدوین دانش فني فناوري کاتالیست  

فناوري تولید کاتالیست هاي زیگلر ناتاي مصرفي در فرآیند گازي  
تدوین دانش فني فناوري پراکسیدهاي جامد و مایع  

Erucamide تدوین دانش فني فناوري  
تدوین دانش فني فناوری پیپرازین  

تدوین دانش فني فناوری شفاف کننده پلی پروپیلن  
تدوین دانش فني فناوری آنتی اکسیدان های 1010 و 1076  

پکیج تزریق کاتالیست  
پمپ محوري راکتورهاي لوپ  
راکتورهاي لوپ پلیمریزاسیون  

خشک کن بستر سیال   
Steamer  
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله 
تدوین دانش فني فناوري کاتالیست سنتز آمونیاک  

2.  شرح مسأله 
نیاز این مســأله انجام پژوهش از مرحله آزمایشــگاهي تا مرحله تولید صنعتي به دلیل نیاز واحدهاي پتروشیمي به 

کاتالیست مذکور منجر به بروز این مسأله شده است. 

3. حوزه تخصصي مسأله 
مواد –پلیمر   

  
4.حوزه کاربرد مسأله 

صنایع شیمیایي و پتروشیمي   
 

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
مواد و محصول شیمیایي: کاتالیست  ها  

 
6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 

 طي کردن مراحل توسعه فناوري از قبیل آزمایشگاه، پایلوت، تجمیع فرایند 
 Process Package Design تهیه فناوري 

 در نظر گرفتن مسایل محیط زیستي در فناوري 
 استفاده از مواد اولیه بومي 

 ارائه ایده جدید جهت بهبود و ارتقای فناوري 
 توجه به مسائل مالکیت معنوي
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1.عنوان مسأله 
)EDC( تدوین دانش فني فناوري کاتالیست اکسي کلریناسیون اتیلن 

2.شرح مسأله 
نیاز این مســأله انجام پژوهش از مرحله آزمایشــگاهي تا مرحله تولید صنعتي به دلیل نیاز واحد هاي پتروشیمي به 

کاتالیست مذکور منجر به بروز این مسأله شده است. 

3. حوزه تخصصي مسأله 
مواد- پلیمر   

  
4. حوزه کاربرد مسأله 

صنایع شیمیایي و پتروشیمي   
 

5.حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
مواد و محصول شیمیایي: کاتالیست ها  

 
6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست

 طي کردن مراحل توسعه فناوري از قبیل آزمایشگاه، پایلوت، تجمیع فرایند 
 Process Package Design تهیه فناوري 

 در نظر گرفتن مسایل محیط زیستي در فناوري 
 استفاده از مواد اولیه بومي 

 ارائه ایده جدید جهت بهبود و ارتقای فناوري 
 توجه به مسائل مالکیت معنوي
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1.عنوان مسأله 
تدوین دانش فني فناوري کاتالیست متانول

2. شرح مسأله 
نیاز این مســأله انجام پژوهش از مرحله آزمایشــگاهي تا مرحله تولید صنعتي به دلیل نیاز واحد هاي پتروشیمي به 

کاتالیست مذکور منجر به بروز این مسأله شده است. 

3. حوزه تخصصي مسأله 
مواد-پلیمر   

  
4. حوزه کاربرد مسأله 

صنایع شیمیایي و پتروشیمي    
 

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
مواد و محصول شیمیایي: کاتالیست ها  

 
6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست

 طي کردن مراحل توسعه فناوري از قبیل آزمایشگاه، پایلوت، تجمیع فرایند 
 Process Package Design تهیه فناوري 

 در نظر گرفتن مسایل محیط زیستي در فناوري 
 استفاده از مواد اولیه بومي 

 ارائه ایده جدید جهت بهبود و ارتقای فناوري 
 توجه به مسائل مالکیت معنوي
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1.عنوان مسأله 
تدوین دانش فني فناوري کاتالیست دهیدروژناسیون

2. شرح مسأله 
نیاز این مســأله انجام پژوهش از مرحله آزمایشــگاهي تا مرحله تولید صنعتي به دلیل نیاز واحد هاي پتروشیمي به 

کاتالیست مذکور منجر به بروز این مسأله شده است. 

3. حوزه تخصصي مسأله 
مواد - پلیمر   

  
4. حوزه کاربرد مسأله 

صنایع شیمیایي و پتروشیمي   
 

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
مواد و محصول شیمیایي: کاتالیست ها  

 
6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست

 طي کردن مراحل توسعه فناوري از قبیل آزمایشگاه، پایلوت، تجمیع فرایند 
 Process Package Design تهیه فناوري 

 در نظر گرفتن مسایل محیط زیستي در فناوري 
 استفاده از مواد اولیه بومي 

 ارائه ایده جدید جهت بهبود و ارتقای فناوري 
 توجه به مسائل مالکیت معنوي
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1.عنوان مسأله 
تدوین دانش فني فناوري کاتالیست ریفورمینگ خشک 

2. شرح مسأله 
نیاز این مســأله انجام پژوهش از مرحله آزمایشــگاهي تا مرحله تولید صنعتي به دلیل نیاز واحد هاي پتروشیمي به 

کاتالیست مذکور منجر به بروز این مسأله شده است. 

3. حوزه تخصصي مسأله 
مواد - پلیمر   

  
4. حوزه کاربرد مسأله 

صنایع شیمیایي و پتروشیمي   
 

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
مواد و محصول شیمیایي: کاتالیست ها  

 
6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست

 طي کردن مراحل توسعه فناوري از قبیل آزمایشگاه، پایلوت، تجمیع فرایند 
 Process Package Design تهیه فناوري 

 در نظر گرفتن مسایل محیط زیستي در فناوري 
 استفاده از مواد اولیه بومي 

 ارائه ایده جدید جهت بهبود و ارتقای فناوري 
 توجه به مسائل مالکیت معنوي
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1.عنوان مسأله 
LTSC  تدوین دانش فني فناوري کاتالیست

2. شرح مسأله 
نیاز این مســأله انجام پژوهش از مرحله آزمایشــگاهي تا مرحله تولید صنعتي به دلیل نیاز واحد هاي پتروشیمي به 

کاتالیست مذکور منجر به بروز این مسأله شده است. 

3. حوزه تخصصي مسأله 
مواد- پلیمر   

  
4. حوزه کاربرد مسأله 

صنایع شیمیایي و پتروشیمي    
 

5.حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
مواد و محصول شیمیایي: کاتالیست ها  

 
6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست

 طي کردن مراحل توسعه فناوري از قبیل آزمایشگاه، پایلوت، تجمیع فرایند 
 Process Package Design تهیه فناوري 

 در نظر گرفتن مسایل محیط زیستي در فناوري 
 استفاده از مواد اولیه بومي 

 ارائه ایده جدید جهت بهبود و ارتقای فناوري 
 توجه به مسائل مالکیت معنوي
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1.عنوان مسأله 
MEK تدوین دانش فني فناوري کاتالیست 

2. شرح مسأله 
نیاز این مســأله انجام پژوهش از مرحله آزمایشــگاهي تا مرحله تولید صنعتي به دلیل نیاز واحد هاي پتروشیمي به 

کاتالیست مذکور منجر به بروز این مسأله شده است. 

3. حوزه تخصصي مسأله 
مواد- پلیمر   

  
4. حوزه کاربرد مسأله 

صنایع شیمیایي و پتروشیمي   
 

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
مواد و محصول شیمیایي: کاتالیست ها  

 
6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست

 طي کردن مراحل توسعه فناوري از قبیل آزمایشگاه، پایلوت، تجمیع فرایند 
 Process Package Design تهیه فناوري 

 در نظر گرفتن مسایل محیط زیستي در فناوري 
 استفاده از مواد اولیه بومي 

 ارائه ایده جدید جهت بهبود و ارتقای فناوري 
 توجه به مسائل مالکیت معنوي
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1.عنوان مسأله 
فناوري تولید کاتالیست روپک براي راکتورهاي اکسو

2. شرح مسأله 
نیاز این مســأله انجام پژوهش از مرحله آزمایشــگاهي تا مرحله تولید صنعتي به دلیل نیاز واحد هاي پتروشیمي به 

کاتالیست مذکور منجر به بروز این مسأله شده است. 

3. حوزه تخصصي مسأله 
مواد-پلیمر  
  

4. حوزه کاربرد مسأله 
صنایع شیمیایي و پتروشیمي  

 
5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز

مواد و محصول شیمیایي: کاتالیست ها  
 

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
 طي کردن مراحل توسعه فناوري از قبیل آزمایشگاه، پایلوت ، تجمیع فرایند 

 Process Package Design تهیه فناوري 
 در نظر گرفتن مسایل محیط زیستي در فناوري 

 استفاده از مواد اولیه بومي 
 ارائه ایده جدید جهت بهبود و ارتقای فناوري 

 توجه به مسائل مالکیت معنوي
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1.عنوان مسأله 
SAC500 تدوین دانش فني فناوري کاتالیست 

2. شرح مسأله 
نیاز این مســأله انجام پژوهش از مرحله آزمایشــگاهي تا مرحله تولید صنعتي به دلیل نیاز واحد هاي پتروشیمي به 

کاتالیست مذکور منجر به بروز این مسأله شده است. 

3.حوزه تخصصي مسأله 
مواد- پلیمر  

  
4. حوزه کاربرد مسأله 

صنایع شیمیایي و پتروشیمي    
 

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
مواد و محصول شیمیایي: کاتالیست ها  

 
6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست

 طي کردن مراحل توسعه فناوري از قبیل آزمایشگاه، پایلوت، تجمیع فرایند 
 Process Package Design تهیه فناوري 

 در نظر گرفتن مسایل محیط زیستي در فناوري 
 استفاده از مواد اولیه بومي 

 ارائه ایده جدید جهت بهبود و ارتقای فناوري 
 توجه به مسائل مالکیت معنوي
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1.عنوان مسأله 
 فناوري تولید کاتالیست هاي زیگلر ناتاي مصرفي)IRSAC 518 & 530( در فرایند گازي 

2. شرح مسأله 
نیاز این مســأله انجام پژوهش از مرحله آزمایشــگاهي تا مرحله تولید صنعتي به دلیل نیاز واحد هاي پتروشیمي به 

کاتالیست مذکور منجر به بروز این مسأله شده است. 

3. حوزه تخصصي مسأله 
مواد- پلیمر  

  
4. حوزه کاربرد مسأله 

صنایع شیمیایي و پتروشیمي  
 

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
مواد و محصول شیمیایي: کاتالیست ها  

 
6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست

 طي کردن مراحل توسعه فناوري از قبیل آزمایشگاه، پایلوت، تجمیع فرایند 
 Process Package Design تهیه فناوري 

 در نظر گرفتن مسایل محیط زیستي در فناوري 
 استفاده از مواد اولیه بومي 

 ارائه ایده جدید جهت بهبود و ارتقای فناوري 
 توجه به مسائل مالکیت معنوي
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1.عنوان مسأله
تدوین دانش فني فناوري پراکسیدهاي جامد و مایع 

2. شرح مسأله 
نیاز این مســأله انجام پژوهش از مرحله آزمایشــگاهي تا مرحله تولید صنعتي به دلیل نیاز واحد هاي پتروشیمي به 

کاتالیست مذکور منجر به بروز این مسأله شده است. 

3. حوزه تخصصي مسأله 
مواد - پلیمر  

  
4. حوزه کاربرد مسأله 

صنایع شیمیایي و پتروشیمي  
 

5.حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
مواد و محصول شیمیایي: کاتالیست ها  

 
6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست

 طي کردن مراحل توسعه فناوري از قبیل آزمایشگاه، پایلوت، تجمیع فرایند 
 Process Package Design تهیه فناوري 

 در نظر گرفتن مسایل محیط زیستي در فناوري 
 استفاده از مواد اولیه بومي 

 ارائه ایده جدید جهت بهبود و ارتقای فناوري 
 توجه به مسائل مالکیت معنوي

170



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1.عنوان مسأله 
 Erucamide تدوین دانش فني فناوري

2. شرح مسأله 
نیاز این مســأله انجام پژوهش از مرحله آزمایشــگاهي تا مرحله تولید صنعتي به دلیل نیاز واحدهاي پتروشیمي به 

کاتالیست مذکور منجر به بروز این مسأله شده است. 

3. حوزه تخصصي مسأله 
مواد - پلیمر 

  
4. حوزه کاربرد مسأله 

صنایع شیمیایي و پتروشیمي  
 

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
مواد و محصول شیمیایي: کاتالیست ها 

 
6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست

 طي کردن مراحل توسعه فناوري از قبیل آزمایشگاه، پایلوت، تجمیع فرایند 
 Process Package Design تهیه فناوري 

 در نظر گرفتن مسایل محیط زیستي در فناوري 
 استفاده از مواد اولیه بومي 

 ارائه ایده جدید جهت بهبود و ارتقای فناوري 
 توجه به مسائل مالکیت معنوي
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1. عنوان مسأله
تدوین دانش فني فناوری پیپرازین

2. شرح مسأله 
نیاز این مســأله انجام پژوهش از مرحله آزمایشــگاهي تا مرحله تولید صنعتي به دلیل نیاز واحد هاي پتروشیمي به 

کاتالیست مذکور منجر به بروز این مسأله شده است. 

3. حوزه تخصصي مسأله 
مواد -پلیمر 
  

4. حوزه کاربرد مسأله 
صنایع شیمیایي و پتروشیمي    

 
5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز

مواد و محصول شیمیایي: کاتالیست ها  
 

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
 طي کردن مراحل توسعه فناوري از قبیل آزمایشگاه، پایلوت، تجمیع فرایند 

 Process Package Design تهیه فناوري 
 در نظر گرفتن مسایل محیط زیستي در فناوري 

 استفاده از مواد اولیه بومي 
 ارائه ایده جدید جهت بهبود و ارتقای فناوري 

 توجه به مسائل مالکیت معنوي

172



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1.عنوان مسأله 
تدوین دانش فني فناوری شفاف کننده پلی پروپیلن

2. شرح مسأله 
نیاز این مســأله انجام پژوهش از مرحله آزمایشــگاهي تا مرحله تولید صنعتي به دلیل نیاز واحدهاي پتروشیمي به 

کاتالیست مذکور منجر به بروز این مسأله شده است. 

3. حوزه تخصصي مسأله 
مواد –پلیمر 
  

4. حوزه کاربرد مسأله 
صنایع شیمیایي و پتروشیمي  

 
5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز

مواد و محصول شیمیایي: کاتالیست ها  
 

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست 
 طي کردن مراحل توسعه فناوري از قبیل آزمایشگاه، پایلوت، تجمیع فرایند 

 Process Package Design تهیه فناوري 
 در نظر گرفتن مسایل محیط زیستي در فناوري 

 استفاده از مواد اولیه بومي 
 ارائه ایده جدید جهت بهبود و ارتقای فناوري 

 توجه به مسائل مالکیت معنوي
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1.عنوان مسأله 
تدوین دانش فني فناوری آنتی اکسیدان های 1010 و 1076

2. شرح مسأله 
نیاز این مســأله انجام پژوهش از مرحله آزمایشــگاهي تا مرحله تولید صنعتي به دلیل نیاز واحد هاي پتروشیمي به 

کاتالیست مذکور منجر به بروز این مسأله شده است. 
3. حوزه تخصصي مسأله 

مواد- پلیمر  
  

4. حوزه کاربرد مسأله 
صنایع شیمیایي و پتروشیمي   

 
5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز

مواد و محصول شیمیایي: کاتالیست ها  
 

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
 طي کردن مراحل توسعه فناوري از قبیل آزمایشگاه، پایلوت، تجمیع فرایند 

 Process Package Design تهیه فناوري 
 در نظر گرفتن مسایل محیط زیستي در فناوري 

 استفاده از مواد اولیه بومي 
 ارائه ایده جدید جهت بهبود و ارتقای فناوري 

 توجه به مسائل مالکیت معنوي
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1.عنوان مسأله 
پکیج تزریق کاتالیست

2.. شرح مسأله 
دانش فني تولید پلي پروپیلن در شــرکت پژوهش و فناوري تدوین شــده اســت. در مرحله ساخت پایلوت، نیاز به 

ساخت برخي از تجهیزات در داخل کشور مطرح شد. 

3. حوزه تخصصي مسأله 
مکانیک   کنترل و ابزار دقیق   

4. حوزه کاربرد مسأله 
صنایع شیمیایي و پتروشیمي  

 
5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز

تجهیزات: مکانیکال، برقي و ابزار دقیق 
 

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
 عملکرد مناسب تجهیز در فرایند 

 در نظر گرفتن مسایل محیط زیستي در تجهیز 
 استفاده از سازندگان بومي 

 ارائه ایده جدید جهت بهبود و ارتقای فناوري 
 توجه به مسائل مالکیت معنوي
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1.عنوان مسأله 
 پمپ محوري راکتورهاي لوپ

2. شرح مسأله 
دانش فني تولید پلي پروپیلن در شــرکت پژوهش و فناوري تدوین شــده اســت. در مرحله ساخت پایلوت،نیاز به 
ساخت برخي از تجهیزات در داخل کشور مطرح شد. این پمپ وظیفه حرکت محوري مخلوط پلیمر و مونومر داخل 

راکتور پلیمریزاسیون پروپیلن را برعهده دارد.

3. حوزه تخصصي مسأله 
مکانیک  
  

4. حوزه کاربرد مسأله 
صنایع شیمیایي و پتروشیمي   

 
5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز

تجهیزات: مکانیکال، برقي و ابزار دقیق  
 

6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
 عملکرد مناسب تجهیز در فرایند 

 در نظر گرفتن مسایل محیط زیستي در تجهیز 
 استفاده از سازندگان بومي 

 ارائه ایده جدید جهت بهبود و ارتقای فناوري 
 توجه به مسائل مالکیت معنوي
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1.عنوان مسأله 
 راکتورهاي لوپ پلیمریزاسیون 

2. شرح مسأله 
دانش فني تولید پلي پروپیلن در شــرکت پژوهش و فناوري تدوین شــده اســت در مرحله ساخت پایلوت نیاز به 
ســاخت برخي از تجهیزات در داخل کشور مطرح شــد . در این راکتورهاي پلیمریزاسیون پروپیلن به پلي پروپیلن 

انجام مي گردد. 

3. حوزه تخصصي مسأله 
مکانیک  

  
4. حوزه کاربرد مسأله 

صنایع شیمیایي و پتروشیمي   
 

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
تجهیزات: مکانیکال 

 
6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست

 عملکرد مناسب تجهیز در فرایند 
 در نظر گرفتن مسایل محیط زیستي در تجهیز 

 استفاده از سازندگان بومي 
 ارائه ایده جدید جهت بهبود و ارتقای فناوري 

 توجه به مسائل مالکیت معنوي
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1.عنوان مسأله
 خشک کن بستر سیال

2. شرح مسأله 
دانش فني تولید پلي پروپیلن در شرکت پژوهش و فناوري تدوین شده است در مرحله ساخت پایلوت نیاز به ساخت 
برخي از تجهیزات در داخل کشــور مطرح شد . در این خشک کن پودر پلي پروپیلن مرطوب توسط جریان نیتروژن 

داغ خشک مي گردد . 

3. حوزه تخصصي مسأله 
مکانیک 

  
4. حوزه کاربرد مسأله 

صنایع شیمیایي و پتروشیمي  
 

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
تجهیزات: مکانیکال، برقي و ابزار دقیق 

 
6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست

 عملکرد مناسب تجهیز در فرایند 
 در نظر گرفتن مسایل محیط زیستي در تجهیز 

 استفاده از سازندگان بومي 
 ارائه ایده جدید جهت بهبود و ارتقای فناوري 

 توجه به مسائل مالکیت معنوي
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د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

شناسنامه نیازهاي فناورانه

1.عنوان مسأله 
 Steamer 

2. شرح مسأله 
دانش فني تولید پلي پروپیلن در شــرکت پژوهش و فناوري تدوین شــده اســت. در مرحله ساخت پایلوت نیاز به 
ســاخت برخي از تجهیزات در داخل کشور مطرح شــد . در این تجهیز کاتالیست عمل نکرده غیرفعال و همچنین 

مونومر واکنش نداده از پلیمر جدا مي گردد. 

3. حوزه تخصصي مسأله 
مکانیک 

  
4. حوزه کاربرد مسأله 

صنایع شیمیایي و پتروشیمي  
 

5. حوزه اصلي توانمندي مورد نیاز
تجهیزات: مکانیکال، برقي و ابزار دقیق 

 
6. ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست

 عملکرد مناسب تجهیز در فرایند 
 در نظر گرفتن مسایل محیط زیستي در تجهیز 

 استفاده از سازندگان بومي 
 ارائه ایده جدید جهت بهبود و ارتقای فناوري 

 توجه به مسائل مالکیت معنوي
 ارائه ایده جدید و مزیت آن نسبت به سایر تجهیزات موجود 

 ارائه توجیه فني و اقتصادي 
 ارائه ظرفیت صنعتي مناسب 

 تایید تیم پژوهشي شرکت پژوهش و فناوري
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فصل دوم

منتخبی از شركت ها 
و محصوالت 

دانش بنیان





شركت های دانش بنیان و استارت آپ ها 
 )محصوالت فناورانه  عرضه شده (

 محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی
 محصوالت حوزه صنایع نفت
 محصوالت حوزه صنایع گاز

 محصوالت حوزه پاالیش و پخش
 محصوالت حوزه پتروشیمی



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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 نام محصول:
)Feed Thru( کانکتورهای الکتریکی

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

 Cable کانکتورها در سیســتم ابزارهای نمودارگیــری به نام
Head یــا Candle Rod یا Feed Thru معروف میباشــند و از 
اتصال چند قطعه ســاخته می شوند یک پین از طریق ماده ای 
عایق در مرکز غالف قرار گرفته است و ماده عایق نیز اندکی از 
دوطرف غالف به بیرون گسترش یافته است. روی بدنه غالف، 
بســته به کاربرد و نوع ابزار، یک آچارخور، یک یا دو اورینگ 

و یک رزوه به منظور بستن کانکتور به بدنه تعبیه می شود.

اثرات و کاربرد

این محصول به منظور انتقال سیگنالهای الکتریکی به تجهیزات درون چاهی به خصوص تجهیزات اکتشاف یا نمودارگیری که اغلب 
بر اساس ارسال و دریافت سیگنالهای الکتریکی کار می کنند، طراحی شده است. به طور کلی این محصول با عایق نمودن جریان 
از بدنه می تواند جریان الکتریکی را از یک محیط با شرایط معمولی به محیطی با فشار )تا حداکثر psi 23000( و دمای باال )500 

فارنهایت( که حاوی مواد خورنده یا سمی باشد انتقال دهد.

این محصول برای اولین بار توسط اداره نمودارگیری شرکت ملی حفاری ایران تحت تست های میدانی قرار گرفت و عملکرد خوبی 
از خود نشان داد.

آذر فرتاک سوریننام شرکت

1395سال تاسیس

اهواز، شهرک صنعتی شماره یکنشانی دفتر شرکت

www.AzarFartak.comنشانی سايت اينترنتی

34441558 -061شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

با استفاده از این پلتفرم نرم افزاری، مدلی کارا و اثربخش برای 
هوشمندسازی مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی پیاده سازی 
شده است. سرعت باال، اثربخشی، هزینه پایین، امکان مدیریت 
ارتباطات و تعامالت میان تامین کنندگان و مشتریان عوامل 
کلیدی معماری زنجیره تامین الکترونیکی هستند. به طور کلی 
می توان گفت  زنجیره ی توسعه و تأمین تمام منابع ارزشمند 
نفتی چه تولید شــده در داخل کشور و چه وارداتی به شکلی 
مدیریت می شــود که امکان قاچاق آن و یا توزیع محصوالت 

تقلبی حداقل شود.

اثرات و کاربرد

کاربردها :از کارکردهای این سامانه می توان به 1- ثبت و ضبط هوشمند محصوالت موجود در زنجیره ی تامین2- پیگیری دقیق 
و لحظه ای و مســتند تمامی محصوالت از لحظه ی تولید یا وارد شــدن به کشور تا لحظه ی تحویل به مصرف کننده3- مدیریت 
داده های وارد شده به سیستم از هر نوع به منظور پردازش آنها و پیش بینی روند آینده 4- توسعه الگوی یادگیرنده و پیش بینانه 
6- ارائه ی مشاوره های علمی و مستند به مدیران این بخش از طریق تحلیل داده های ورودی 7-کاهش ریسک و عدم اطمینان 

آرمان فناوری ویونا نام شرکت

1396سال تاسیس

ایالم- ایالم- میدان دانش- خیابان مهدیه- پارک علم و فناوری ایالم-شتابدهنده ی دورنمانشانی دفتر شرکت

www.doornama.irنشانی سايت اينترنتی

33342161-084شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

 نام محصول:
Ppack

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی
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معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

با اســتفاده از ســامانه چاه های هوشــمند، میزان زیادی از 
داده های مرتبــط محیطی و عملگرا را می تــوان جمع آوری، 
نرمال سازی و تحلیل و در جهت بهینه سازی فرایندها استفاده 
نمود و همچنین به عنوان یک سیستم یادگیرنده با استفاده از 
یادگیری ماشین به عنوان مدلی برای شرایط جدید و یا سایر 
میدان ها، یکپارچه سازی و اســتفاده کرد.  یادگیری ماشین 
کمک فراوانی به صرفه جویی در هزینه های عملیاتی و بهبود 

سرعت عمل تجزیه و تحلیل داده ها می کند.

اثرات و کاربرد

کاربردها :
از کارکردهای این سامانه می توان به 1- سالمت و ایمنی فرایندها2- نگهداری پیش بینانه و پیشگیرانه3- مدیریت داده 4-کاهش 
هزینه های تولید5- توســعه الگوی یادگیرنده و پیش بینانه 6- اعمال تصمیمات به هنگام7- کالیبره و به روز کردن سیســتم ها 

8-کاهش ریسک و عدم اطمینان اشاره کرد.

آرمان فناوری ویونا نام شرکت

1396سال تاسیس

ایالم- ایالم- میدان دانش- خیابان مهدیه- پارک علم و فناوری ایالم-شتابدهنده ی دورنمانشانی دفتر شرکت

www.doornama.irنشانی سايت اينترنتی

33342161-084شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

 نام محصول:
پایش

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی
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 نام محصول:
pH ترانسمیتر و کنترلر

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

ترانســمیتر و کنترلر pH آتروان، راه حلــی مطمئن و دقیق 
بــرای اندازه گیری pH مایعات اســت. اتصال به تقریبا هر نوع 
حســگر pH آنالوگ از هر برند، ارتباط با اتاق های مانیتورینگ 
از طریق حلقه ی جریان و Modbus و رعایت مالحظات کار در 
محیط های صنعتی، این دســتگاه را برای کاربردهای مختلف 

مناسب کرده است.

اثرات و کاربرد

تصفیه و شیرین سازی آب - تصفیه پسابهای صنعتی - پرورش آبزیان - صنایع غذایی - تولید دارو - تولید مواد آرایشی و بهداشتی

• تاییدیه پتروشیمی بندر امام
)IP67 – IPX5 محافظت بدنه( IP گواهی •

اندیشه فرتاک امیرکبیرنام شرکت

1397/1/6سال تاسیس

تهران، خیابان بزرگمهر، خیابان فریمان، بن بست بوجاري صفت، پالک -2، طبقه پنجم، واحد 20نشانی دفتر شرکت

https://atrovan.comنشانی سايت اينترنتی

02166406769شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی
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 نام محصول:
)BPHE( مبدل حرارتی صفحه ای بریز شده

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

BPHE یکی از انواع مبدل های حرارتی صفحه ای است که در 
صنایع مختلف وظیفه تبادل حرارت بین دو سیال گرم و سرد 
را به عهده دارد. فرآینــد تولید این نوع از مبدل های حرارتی 
صفحه ای پیچیدگی هایی دارد که نیازمند تسلط به تکنولوژی 

و دانش علمی و فنی باال می باشد.

اثرات و کاربرد

راندمان باال، تحمل فشــار و دمای باال، مقاومت به خوردگی باال، اشغال فضای کم نسبت به دیگر انواع مبدل ها از ویژگی های این 
نوع مبدل حرارتی است.

بلند آرمان حسام تبریزنام شرکت
1396سال تاسیس

تبریز، کیلومتر 30 جاده آذرشــهر، شهرک صنعتی شهید سلیمی، 30متری اول، 20متری نشانی دفتر شرکت
بیست و هفتم، پالک10

نشانی سايت اينترنتی

09149165874شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی
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 نام محصول:
سیستم کنترل توربین های جنرال الکتریک 

)speedtronic control system type :mark vi(
معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

سیســتمهای کنتــرل توربیــن GE )جنــرال الکتریک ( با 
نام  Speedtronic شــناخته می شــودکه معروفترین کنترل 
کننده منطقی قابل برنامه ریزی توربین در جهان می باشــد.

این سیســتم جهت کنترل، راهبری، حفاظت و بهره برداری 
ازانواع ادوات دوار شرکت جنرال الکتریک در توانهای مختلف، 
طراحی و مورد بهره بــرداری قرار گرفته و در صنایع مختلف 
 parsII اعم از نفت و نیروگاهی کاربرد دارد. سیســتم کنترل
جایگزین بومی، دانش بنیان وســاخت داخل سیستم کنترلی 
speedtronic  سری mark تایپvi  ) شرکت جنرال الکتریک( 

می باشد.

اثرات و کاربرد

بدلیل وجود تکنولوژی باالتر از این محصول و توقف تولید آن توسط سازنده خارجی، همچنین باتوجه به امکانات وتوانمندی های 
پارس پردازوعدم محدودیت ظرفیت تولید،  با تولید آن توسط این شرکت نیاز بازار داخلی به این محصول کاماًل مرتفع می گردد.

بدلیل نوسانات نرخ ارز و تعرفه واردات  قیمت محصوالت پارس پرداز نسبت به رقبا کامال رقابتی می باشد.
محصوالت پارس پرداز دارای یکســال گارانتی صحت عملکرد و دوســال  گارانتی نگهداری درانبار درشرایط استاندارد وهمچنین 
10 ســال خدمات پس از فروش می باشد که باتوجه به شــرایط تحریم به هیچ وجه توسط سازنده اصلی ونیز تآمین کنندگان و 

واردکنندگان ارائه نمی گردد.

اجزاءفنی سیســتم کنترلی PARSII بدلیل تســتهای عملکردی کامال موفق واخذ تائیدیه درپروژه های مختلف ازجمله زیرمجموعه 
ملی گازو نفت، دارای تائیدیه های معتبر وهمچنین اختصاص کدینگ طبقه بندی شده کاالبنام پارس پردازدرشرکت ملی گاز است. 

همچنین پارس پرداز بعنوان مجری انحصاری این سیستم کنترلی واجزاء آن درشرکت ملی گاز ایران می باشد.

پارس پردازنام شرکت

1367سال تاسیس

تهران خ شریعتی ابتدای پاسداران خ دشتستان3 پالک28نشانی دفتر شرکت

WWW.PARS-PARDAZ.COMنشانی سايت اينترنتی

26700239-26700697شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی
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 نام محصول:
Demulsifier - مواد شیمیایی دمولسیفایر

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

تعلیق شکن یا دمولسیفایر به منظور جداسازی فاز آب از نفت 
شناخته شــده اند. این مواد با اسامی تجاری مختلفی در دنیا 
فروخته می شــوند. در واقع دمولسیفایرها گروهی از ترکیبات 
فعال سطحی هستند که می توانند سیستم های امولسیونی را 
بشکنند و عوامل امولسیونی را خنثی کنند.  یک دمولسیفایر 
مناســب قادر به لخته ســازی یا Flocculation سپس به هم 
پیوســتگی یاCoalescence  بعد از flocculation و در عین 
حال مرطوب ســازی جامدات می باشــد. ســورفاکتانت های 
طبیعی، وکس و جامــدات )نمک های معدنــی، روی، آهن، 
سولفات آلومینیوم، کربنات کلسیم، سیلیس و سولفید آهن( 
چنین امولســیون ها را تثبیت می کننــد. عامل اصلی ایجاد 
 )colloides( امولسیون پایدار در نفت مربوط به وجود کلوئیدها
مانند آسفالتین، واکس و رزین می شود. با توجه به باال  بودن 
کلوئیدها  در اکثر نفت تولیدی کشور، فرموالسیون دمولسیفایر 

تولیدی این شرکت می تواند کارای باالی در اکثر میادین در کشور داشته باشد. از دیگر خصوصیات دمولسیفایر تولیدی زمان پایین 
الزم جهت جداسازی آب، توانایی باال هضم امولسیون موجود در نفت و کیفیت باال اینترفیس و آب تولیدی از جمله خصوصیات 

مهم این محصول می باشد.

اثرات و کاربرد

دمولسیفایر موادی هستند که به منظور تصفیه نفت خام و شکست امولسیون های نفتی با کمک یک سری مواد شیمیایی شکننده 
امولســیون به کار برده می شــوند. اســتخراج نفت خام از منابع زیر زمینی اغلب منجر به ایجاد امولسیون های پایدار آب در نفت 
می شود. مقادیر باالی آب، نمک و دیگر جامدات در نفت، ضروری است این مواد از نفت خام جدا شوند. با استفاده از دمولسیفایرها 
می توان امولسیون نفت- آب را تخریب و یا ناپایدار ساخت و به این ترتیب دو فاز غیر قابل امتزاج و مجزا از هم تولید کرد. در این 

صورت جداسازی آب از نفت بسیار آسان تر می گردد.

مجوز دانش بنیان در زمینه تولید فناوری های پیشرفت شیمیایی -    مجوز فناوری

پترو اکسیر اطلسنام شرکت

1395سال تاسیس

مشــهد- کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی )جاده مشــهد - قوچان( - پارک علمی و فناوری خراسان رضوی- ساختمان نشانی دفتر شرکت
مرکزی - واحد 312

www.Atlas-ps.comنشانی سايت اينترنتی

05135420230شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی
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 نام محصول:
پایدار کننده سطح مایع داخل تانکرهای سیار

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

با اســتفاده از این محصول که به تعداد کافی در داخل مخزن 
قرار داده می شود، می توان بدون اینکه حجم مخزن اشغال شود 
) کمتــر از 3 درصد( و بدون اینکه وزن مخزن تغییر چندانی 
نمایــد) کمتر از 1 درصد(، میزان تالطم مایع داخل مخزن به 
میزان بســیار زیادی کاهش می یابد. این امر موجب پایداری 
بیشتر وســیله نقلیه و جلوگیری از واژگونی آن می گردد. این 
محصول در ابعاد مختلف طراحی شــده است و می تواند برای  
باک خودرو و تانکرهای جاده ای و ریلی و حتی کشــتی های 
حامل مواد نفتی بکار رود. جنس این محصول به نوعی انتخاب 
شــده اســت که مقاومت کافی در برابر مواد شیمیایی و مواد 

نفتی و سایر مایعات صنعتی داشته باشد و عمر آن باال باشد.

اثرات و کاربرد

هر ساله تعداد قابل توجهی تانکرهای حامل مواد نفتی و سوخت ویا مواد شیمیایی  یا آب در جاده ها دچار واژگونی یا سایر سوانح 
می گردد که یکی از مهم ترین عوامل آن متحرک بودن بار داخل مخازن این وسایل نقلیه می باشد که در پیچ و خم جاده براحتی 
جابجا شده و مرکز ثقل وسیله نقلیه و تعادل بار بر روی چرخ ها را بر هم زده و موجب سانحه می گردد. این موارد از نظر جانی و 

مالی و زیست محیطی صدمه زیادی به کشور وارد می کند. یکی از سوانح ریلی باری کشور نیز به همین دلیل بوده است.

نمونه در مقیاس کوچک ساخته و با موفقیت تست شده است و در نمایشگاه ارائه خواهد شد.  نمونه در مقیاس بزرگ تر که مناسب 
تانکر های حمل سوخت باشد، در صورت اعالم نیاز شرکت پاالیش و پخش مواد نفتی تولید و امکان تست میدانی وجود دارد. 

تکنو بالنام شرکت

1398سال تاسیس

تهران- بزرگراه ستاری -خ آیت اهلل کاشانی - کوچه عزتی پور-پ36 واحد سوم جنوبینشانی دفتر شرکت

ali_mohamadnia@yahoo.comنشانی سايت اينترنتی

 09122079267     شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی
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 نام محصول:
ساخت مدل های مومی

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

ساخت مدل های مومی با اســتفاده از تکنولوژی های  Jet و 
SLS، برای ریخته گری دقیِق انواع ایمپلرها، بلیدها و قطعات 

توربین 

اثرات و کاربرد

مهمترین اثر تکنولوژی چاپ سه بعدی )3D Printing Technologies( در ریخته گری دقیق این است که 
بدون نیاز به ساخت قالب و در حداقل زمان، می توان به قطعه مورد نظررسید. 

کاربرد آن هم بیشتر در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع نظامی و صنایع هوایی می باشد.

مجوز پارک فناوری پردیس 

دانش اندیش رانانام شرکت
1386سال تاسیس

کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، ساختمان سراج، واحد 101نشانی دفتر شرکت
www.runaco.comنشانی سايت اينترنتی

021-76250667           021-76250668شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی
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 نام محصول:
NR-100 مودم مخابراتی صنعتی

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

مودم روتر مخابراتی با نام تجاری NR-100 دســتگاهی است 
که با اســتفاده از بســترهای ارتباطی LAN و دیتای موبایل 
)4G/3G/2G( قابلیــت قرائــت و تنظیــم از راه دور تمامــی 
 RS485 و RS232 تجهیزاتی که دارای پورت هــای ارتباطی
می باشــند را از طریق نرم افزارهای مربوطه فراهم می ســازد. 
این دستگاه در دو مدل N و S طراحی گردیده است. در مدل 
N-100-NR چهار پورت RS485 و در مدل S-100-NR سه 

پورت RS485 و یک پورت RS232 تعبیه شده است.

اثرات و کاربرد

این دســتگاه در مراکزی از قبیل مراکز انتقال برق، ایستگاه های پست و ایستگاه های هواشناسی قابل استفاده بوده و نصب آن به 
صورت Indoor و در جهات مختلف می باشد. 

ETSI EN 301 511 )GSM(

3GPP TS 34.121 )WCDMA(

3GPP TS 36.521 )LTE(

EN 301 489-1 & 17

IEC 60950-1

RF

EMC

Safety

سنجش افزار آسیانام شرکت

1378سال تاسیس

تهران، میدان ونک، خیابان گاندی، خیابان شانزدهم، پالک 8، طبقه سومنشانی دفتر شرکت

www.saa.irنشانی سايت اينترنتی

)021( 42704شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی
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 نام محصول:
 SPPPKH سنسور تشخیص آب

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

سنسور تشخیص آب SPPPKH می تواند مقادیر بسیار کم آب 
که در انواع هیدروکربن ها پراکنده شــده اند را شناسائی کند. 
روغن موتور، بنزین یورو 4 و یورو 5، سوخت جت، روغن های 
گیاهی قابل اســتفاده در مواد آرایشی بهداشتی، افزودنی های 
سوخت نظیر اکتان، گازهای پروپیلن و اتیلن و ... که در صنایع 
پتروشیمی مورد اســتفاده قرار می گیرند، از جمله مهمترین 
هیدروکربن هائی هســتند کــه حضــور آب در آنها مخاطره 
انگیز اســت. این محصول  می تواند در لحظة انجام تســت با 
دقت و ســرعت بســیار باال حضور آب پراکنده شده در انواع 
هیدروکربن ها از ppm 2-1  به باال را تشــخیص دهد. بدلیل 
بومی بودن دانش فنی و تکنولوژی ســاخت سنسور تشخیص 
آب SPPPKH امکان تنظیم دقت عملکرد محصول بر اســاس 

درخواست صنعت مورد نظر وجود دارد.

اثرات و کاربرد

استفاده از سنسور تشخیص آب SPPPKH به عنوان یک روش تست سریع، دقیق و قابل اطمینان در تشخیص قطرات آب پراکنده 
در هیدروکربن ها می تواند در مدیریت هزینه های صنایع ارزشــمند نفت بســیار مفید واقع شود. عدم نیاز به کالیبراسیون، پرتابل 
بودن، عدم نیاز به نیروی کار با تخصص ویژه در بکارگیری این محصول از ویژگی های منحصر به فرد آن است که می تواند جایگزین 
خوب و مناسبی برای دستگاه های با دقت باال اما گران قیمت مثل کارل فیشر و تجهیزات با دقت حداکثری 0/01، گران قیمت و 

سخت کاربرد نظیر دستگاه تعیین نقطه شبنم گردد که نیازمند کالیبراسیون دوره ای هستند.  

مجوز دانش بنیان توبیدی
مجوز نانو مقیاس

تاییدیه از شرکت ملی گاز ایران

سیراف پارس پلیمر پویا خلیج فارسنام شرکت

1394سال تاسیس

بوشهر- بلوار جمهوری اسالمی، کوچه بانک انصار )پمپ بنزین قدیم(، پایین تر از فروشگاه اتکا، مرکز رشد واحدهای نشانی دفتر شرکت
فناور دشتستان-شرکت سیراف پارس پلیمر پویا خلیج فارس.

www.Papolik.comنشانی سايت اينترنتی

09178011029-07734222881شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی
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 نام محصول:
جاذب، کاتالیست، پلیمرهای پیشرفته

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

پاکسازی ناخالصی های نفتی از آب بر پایه ی فناوری نانو ذرات 
معدنی زئولیت و ...

اثرات و کاربرد

روش های بر پایه فناوری نانو برای حذف آلودگی های نفتی و جداســازی از آب موضوع این بحث هستند. نشت های نفتی در طی 
استخراج، فرآوری و انتقال آن غیرقابل اجتناب است و می تواند منجر به تأثیرات بزرگ و متفاوت از آلودگی های کوچک خاک و آب 
دریا تا بالیای عظیم گردد. عالوه بر روش های معمول برای حذف آلودگی های نفتی، اخیراً تکنیک های نانویی گسترش یافته که 
از زئولیت نانو، نانو کربن، نانوکامپوزیت ها، اکسیدهای نانوساختار فلزی وغیرفلزی، نیتریت ها، نمک ها، و زئولیت ها استفاده می شود.  
برخی از این مواد می توانند با روش های »ســبزتر« با هزینه  کم تر و بدون آســیب به محیط زیست فراهم شوند. سهولت ساخت، 

کاهش هزینه ها، و دردسترس بودن تجاری نانومواد و پیش سازهای آن ها موضوع اصلی بررسی های اخیر هستند.

مهرآئیننام شرکت
1398سال تاسیس

فلکه دوم صادقیه-خیابان مصطفوی دهزوئی-برج سامان - طبقه 4 واحد 1نشانی دفتر شرکت

lalehmehraiyn@yahoo.comنشانی سايت اينترنتی

02144045663شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی
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معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

اجکتور دستگاهی برای مکش، انتقال، تراکم و یا اختالط گازها، 
بخارات، مایعات و حتی ذرات جامد می باشــد و به نوعی نقش 
کمپرسور را بازی می کند که در آن انرژی پتانسیل یک سیال 
محرک )گاز یا مایع( فشار باال با گذشتن از یک نازل، به انرژی 
جنبشی تبدیل شده و با کاهش فشار استاتیک می تواند ماده 
ثانویه ای را مکش کند. در نتیجه ســیال محرک و ماده ثانویه 
در دیفیــوزر با یکدیگر مخلوط شــده و متراکم می گردند. در 
واقع اجکتور یک پمپ خالء است بدون اینکه داراي پیستون، 

سوپاپ، روتور یا هرجز متحرک دیگري باشد. 

اثرات و کاربرد

مکش یا استخراج: مکش یک سیال / تراکم: افزایش فشار سیال تا فشار تخلیه مورد نظر / تهویه مطبوع: مکش و تخلیه جریان گاز 
با تغییرات جزئي در فشارهاي نزدیک به فشار جو  /  رانش یا باالبري: ایجاد جریان با سرعت خروجي معین بین دو نقطه با اختالف 
فشار یا ارتفاع اختالط /  یکنواخت سازی دو جریان: تولید یک جریان با غلظت یا درجه حرارت یکنواخت در یک واکنش شیمیایي 

/ انتقال: انتقال پنوماتیک یا هیدرولیک محصوالت به صورت پودر یا انواع دیگر طي فرآیندهاي صنعتي

تمامی تجهیزات تولیدی این ســازمان در کلیه مراحل طراحی، ســاخت و مونتاژ با رعایت استانداردهای معتبر ملی و بین المللی 
نظیر ASME، ASTM، AWS، DIN، TEMA، API، IPS، HEI  ساخته شده و تست و بررسی می شوند. همچنین قبل از بسته بندی و 

ارسال هر سفارش، تست نهایی عملکرد آن با حضور نمایندگان کارفرما صوت می پذیرد.

کارا صنعت تدبیر پایانام شرکت

89/04/29سال تاسیس

مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز 2، اندیشه 15، پالک 870نشانی دفتر شرکت

www.karajet.comنشانی سايت اينترنتی

05135413212شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

 نام محصول:
اجکتور

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی
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 نام محصول:
PushRodCamera  دوربین های ویدئومتری شبکه و انشعابات

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

مجوزها و تاییدیه های فنی

انشــعاب فاضالب پرحادثه ترین و به علت برگشــت فاضالب 
به داخل منازل مســکونی یکی از پرهزینه ترین مسائلی است 
که کارفرمایان و پیمانکاران بهره برداری با آن مواجه هســتند 
دوربین بازرســی پوش راد  یک ابزار کاربردی و مناسب برای 
انواع بازرســی ها ی شبکه، انشــعابات و لوله های زیر زمینی 

)تحت فشار سیال، بدون سیال( می باشد

اثرات و کاربرد

بازرسی ها ی شبکه، انشعابات و لوله های زیر زمینی )تحت فشار سیال، بدون سیال( می باشد

1- گواهینامه صالحیت پیمانکاری
2- گواهینامه صالحیت ایمنی

3-گواهینامه صالحیت بهرهر برداری و نگهداری از تصفیه خانه 
فاضالب

4-  گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع 

آوری فاضالب
5- گواهینامه ثبت اختراع دوربین بازرسی چاه

6- مجوز فعالیت پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران

کاوش مکانیزه فن آورنام شرکت

1384سال تاسیس

کارگر شمالی- نرسیده به بیمارستان قلب- خیابان شهریور- پالک 25 طبقه اول- زنگ اول غربینشانی دفتر شرکت

www.kavoshmech.comنشانی سايت اينترنتی

021-88635766.021-88638313شماره تماس

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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 نام محصول:
دستگاه لرزه نگار و شتابنگار

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

در مطالعــات زلزله، طراحي یک مجموعه ســخت افزار و نرم 
افزار که بتواند بیشــترین پوشــش را براي این طیف وسیع از 
نیاز ها تامین کند، همواره چالش بزرگ تولید کنندگان رکوردر 
بوده اســت. آخرین نســخه رکوردر تولید شــده این شرکت 
توانائي ذخیره حجم زیاد داده با فرمت هاي استاندارد، مصرف 
بســیار پایین انرژي، حجم و وزن اندک، توانائي کار بدون نیاز 
به ســخت افزار اضافي، توانائي ارتباط با روشــهاي مختلف از 
طریق TCP/IP، امکان ارســال داده روي شبکه هاي رادیوئي، 
امکانات GSM/GPRS  از قبیل ارتباط با اینترنت از طریق سیم 
کارت، ارسال گزارش سالمت و امکان تنظیم config  از طریق 
پیامــک، اتصال واي فاي و ده ها قابلیت دیگر که مجموعه آن 
در کنــار یک مبدل A/D با کیفیت و دقت باال، امکان پذیرش 
طیف وسیعي از سنسورها، اجراي نرم افزارهاي پردازش آنالین 
تحت لینوکس که در مجموع کار با آن براي هر زلزله شناسي 

مطلوب است. شتابنگار تولید شده نیز دارای باند پاسخ 100-0.1 هرتز و رنج دینامیکی dB 125 می باشد.

اثرات و کاربرد

دریافت سیگنال های آنالوگ از حسگرهای مختلف از جمله لرزه نگارها در باند پهن و یا کوتاه، شتابنگارها و سایر حسگرها و ثبت 
سیگنال با کیفیت و دقت باال در نرخ های نمونه برداری مختلف جهت مطالعات مرتبط از جمله: رفتار نگاری، زلزله شناسی، پایش 

سالمت سازه ها، ارسال آالرم و کنترل شریان های حیاتی، مطالعات زمین شناسی و ...

دستگاه دارای گواهی ثبت اختراع داخلی و تاییدیه از سازمان پژوهش های صنعتی و همچنین موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران 
می باشد.

لرزه نگار پارسیاننام شرکت

1380سال تاسیس

تهران، کارگرشمالی، خیابان شانزدهم، پردیس شمالی دانشگاه تهران، ساختمان شماره 2 پارک علم و فن آوری واحد نشانی دفتر شرکت
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www.geopersian.comنشانی سايت اينترنتی

021-88220631شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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 نام محصول:
 NQ200عملگر الکتریکی

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

عملگر الکتریکی ســری NQ با ویژگی سرعت خروجی باال، از 
منابع متنوع )Local، Remote و شبکه( فرمان کاربر را دریافت 

می کند و شیر را در موقعیت مناسب قرار می دهد. 

اثرات و کاربرد

با اســتفاده از عملگرهای ســری NQ می توان جریان سیال را به صورت الکتریکال قطع یا وصل کرد و یا دبی سیال در خط لوله را 
در مقدار مطلوب تنظیم نمود. 

لیست بلند وزارت نفت و مجوز فناوری پارک

نگرش رایانه پویانام شرکت

1377سال تاسیس

خیابان کارگر شمالی نرسیده به جالل آل احمد ساختمان 1831 واحد 8نشانی دفتر شرکت

/http://www.rayatork.comنشانی سايت اينترنتی

02188014317شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

عملگر الکتریکی ســری NQ با ویژگی سرعت خروجی باال، از 
منابع متنوع )Local، Remote و شبکه( فرمان کاربر را دریافت 

می کند و شیر را در موقعیت مناسب قرار می دهد. 

اثرات و کاربرد

با اســتفاده از عملگرهای ســری NQ می توان جریان سیال را به صورت الکتریکال قطع یا وصل کرد و یا دبی سیال در خط لوله را 
در مقدار مطلوب تنظیم نمود. 

لیست بلند وزارت نفت -  مجوز فناوری پارک

نگرش رایانه پویانام شرکت

1377سال تاسیس

خیابان کارگر شمالی نرسیده به جالل آل احمد ساختمان 1831 واحد 8نشانی دفتر شرکت

/http://www.rayatork.comنشانی سايت اينترنتی

02188014317شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

 نام محصول:
NQ200 عملگر الکتریکی

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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 نام محصول:
پمپ و دوزینگ پمپ های دورانی از نوع

 Progressive Cavity Pump
معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

 Progressive پمــپ و دوزینگ پمپ هــای دورانی از نــوع •
Cavity Pumps

Screw Pumps پمپ های مارپیچی •
Lobe Pumps لوب پمپ ها •

مناســب برای انتقال مواد رقیق تا بسیار غلیظ – خودمکش - 
کمترین استهالک

Barrel Emptying Pumps پمپ های تخلیه بشکه •

اثرات و کاربرد

- دوزینگ پمپ های دورانی با قابلیت کنترل دقیق ظرفیت از طریق کنترل دور - مناســب برای تزریق دقیق مواد رقیق تا بسیار 
غلیظ - خروجی بدون ضربان - برخالف سایر دوزینگ پمپ ها بدون نیاز به شیرهای یکطرفه- کم استهالک

- لوب پمپ هامناسب انتقال مواد غلیظ و حاوی ذرات جامد می باشند.
- پمپ های تخلیه بشکه برای مواد رقیق تا بسیار غلیظ

API قابلیت طراحی، ساخت و تست بر مبنای استانداردهای

نیوار کار مهند توس نام شرکت

1394سال تاسیس

مشهد پارک علم و فناوری ساختمان فن آور و دانش بنیان شماره 325نشانی دفتر شرکت

www.pumpyar.comنشانی سايت اينترنتی

37131133 - 051شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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 نام محصول:
هصا 4

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

مداومت پروازی 1 ساعت
سقف پروازی 3000 متر

مساحت پروازی 1500 هکتار در یک پرواز
دوربین 42 مگاپیکسلی

موتور براشلس 
RTK/PPK سامانه ناوبری

اثرات و کاربرد

پایش خطوط نفت و انرژی، دیدبانی و حراست هوایی، کشاورزی، نقشه برداری

هما صنعت اکباتاننام شرکت

1389سال تاسیس

شهریار خیابان ولیعصر مقابل پارک کودک طبقه دوم چاپ هجرتنشانی دفتر شرکت

www.hse.co.irنشانی سايت اينترنتی

02165258020شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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 نام محصول:
فیلتر مولد اسید و بی کربنات از گازهای آالینده سوخت های فسیلی

معرفی محصول

فیلتر های مولد اســید از گاز هــای خروجی دود کش نیروگاه 
حرارتی  و لوکوموتیو قطار و کشتی با موتور دیزلی: 

 SO2 فیلتری که هوشمندانه گاز های آالینده نیروگاهی شامل
NOX CO2 را جذب و تبدیل به  موادمفیدو اسید های با ارزش 
افزوده صنعتی  اسید ســولفوریک و اسید نیتریک و بیکربنات 

سدیم میکند
اهداف:

1-  سود آوری برای نیروگاه ها = جبران هزینه های نصب فیلتر
2- حذف آالینده از هوای  کالن شهرها = محیط زیست  سالم

 

اثرات و کاربرد

دیگرنصب فیلتر برای نیروگاه  نه تنها هزینه بر نیست بلکه سودآور نیز می باشد، فیلتر های مولد اسید از گاز های  خروجی دودکش 
 NOX SO2 نیروگاه حرارتی و لوکوموتیو قطار و کشــتی با موتور دیزلی: فیلتری که هوشمندانه گازهای آالینده نیروگاهی شامل
CO2 را جذب و تبدیل به  موادمفیدو اسید های با ارزش افزوده صنعتی اسید سولفوریک و اسید نیتریک و بیکربنات سدیم میکند
اهداف: 1-سود آوری برای نیروگاه ها = جبران هزینه های نصب فیلتر 2- حذف آالینده از هوای  کالن شهرها = محیط زیست  سالم

 این طرح برگزیده سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان آذر 98 است
مجوزها و تاییدیه های فنی

اطالعات شرکت تولید کننده

ویرا دانش آرتا کوششنام شرکت

1397سال تاسیس

تهران امیرآباد شمالی خ 16 ام پ16نشانی دفتر شرکت

www.vdac.irنشانی سايت اينترنتی

02188206080شماره تماس

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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 نام محصول:
سامانه هوشمند مدیریت خدمات رفاهی )ویسای(

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

ویســای پلتفرم هوشــمند مدیریت خدمات رفاهی و باشگاه 
مشتریان می باشد که با اســتفاده از کلیه بسترهای پرداخت 
مانند کارخــوان، اپ موبایل و درگاه اینترنتی و... قابلیت ارایه  
انواع سرویس های اعتباری، تخفیفی و امتیازی را دارا می باشد

اثرات و کاربرد

مدیریت هوشمند ارایه خدمات رفاهی به پرسنل و مشتریان، کاهش هزینه های سازمان و افزایش قدرت خرید پرسنل در راستای 
افزایش کارایی و تشویق به فعالیت موثر در سازمان با روشی بسیار ساده و دارای ویژگی های منحصر به فرد برای سازمان، پرسنل 

و خانواده آنها 

-

استارت آپنام شرکت

1397سال تاسیس

تهران خ یوسف آباد خ3پ6واحد8نشانی دفتر شرکت

نشانی سايت اينترنتی

66166236 88394100شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

قاچاق سوخت یکی از مهمترین معضالت ما در کشور می باشد 
بنابراین ارائه راهکارهایی که بتواند جلوی قاچاق ســوخت را 
بگیرد و آن را قابل پیگیری و بررسی نماید از اولویت های کشور 
اســت در سال های اخیر با اســتفاده از فناوری های پیشرفته 
شیمیایی می توان به نوعی نشانگر های رنگی دست یافت که با 
اســتفاده از طیف های رنگی کامال مشخص فرآورده های نفتی 
را نشــانه گذاری و شناسایی کرد دستگاه مورد استفاده در این 
روش طیف ســنج نوری بوده و بسیار سبک و ارزان است و در 
تمام مبادی ورودی و خروجی و در گشــت های بازرسی قابل 

استفاده است 

اثرات و کاربرد

با استفاده از این فناوری در هر لحظه میتوان با نمونه گیری از فراورده های مختلف مبدا، مقصد و انحراف آن از شبکه رسمی توزیع 
را شناسایی و محل های مصرف نهایی فرآورده قاچاق را مشخص نمود.

در دست اقدام

شتابدهنده ققنوسنام شرکت

1397سال تاسیس

تهران، خیابان انقالب، چهارراه کالج کوچه ی شهید سعیدی پالک 5 ط 2نشانی دفتر شرکت

www.phoenixenergy.irنشانی سايت اينترنتی

02188930162شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

 نام محصول:
نشانگرهای رنگی  کدگذاری شده ی سوخت

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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 نام محصول:
رمز ارز ملی
معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

در enex قرار اســت رمز ارز ملی با پشتوانه بشکه های نفت یا 
محموله های گاز مایع تبادل شوند .با استفاده از این رمز ارزها، 
بشکه های نفت یا محموله های گاز  نشانه گذاری می شوند. تا 
بدین ترتیب هر نشانه مشــخص کننده ارزش آن محموله یا 
بشکه خاص باشد و در عین حال کاربران را از مخاطرات نوسان 

ارزش ارزها در امان نگه دارد.

اثرات و کاربرد

بــا افزایــش قیمت هر محموله، قیمت رمز ارز نیز افزایش می یابد. به دنبال تقاضا برای رمز ارز به مرور قیمت این ارز از قیمت هر 
محموله ها باالتر می رود و رمز ارز های بیشتری تولید می شود و بدین ترتیب میزان سرمایه گذاری در ذخایر نفتی و گازی کشور 

افزایش می یابد

شتابدهنده ی ققنوس )تیم ایکس پی(نام شرکت

1397سال تاسیس

تهران، خیابان انقالب، چهارراه کالج کوچه ی شهید سعیدی پالک 5 ط 2نشانی دفتر شرکت

www.phoenixenergy.irنشانی سايت اينترنتی

02188930162شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

207

 نام محصول:
ایکس پی

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

ایکس پی فرایند سفارش، پرداخت )پرداخت الکترونیک/ کیف 
پول( و ارتباط هوشــمند با مشتری را با استفاده ترکیبی نرم 
افزار و سخت افزار به شیوه ای مدرن تسهیل می کند. در طول 
فرایند ســفارش و خرید یک محصــول یا خدمت،  ایکس پی 
ارتباط موثری بین سفارش، پرداخت و باشگاه مشتریان بوجود 

می آورد و یکپارچگی بین این زیرسیستم ها ایجاد می کند. 

اثرات و کاربرد

هوشمندی ارتباط با مشتریان و عدم نیاز به چاپ رسیدهای کاغذی از دیگر مزایای فانوس است. همچنین  ایکس پی نقش دستیار 
هوشــمند را برای کســب و کارها بازی کرده و ارتباط موثری در طول چرخه ســفارش بین صاحب کسب و کار و مشتری ایجاد 
می کند. عالوه بر این نگرانی پژواک رمز و کپی شــدن مگنت کارت بانکی و ارایه گزارشات خرج کرد دقیق به مشتریان از مزایای  

ایکس پی برای کاربران است.

شتابدهنده ی ققنوس )تیم ایکس پی(نام شرکت

1397سال تاسیس

تهران، خیابان انقالب، چهارراه کالج کوچه ی شهید سعیدی پالک 5 ط 2نشانی دفتر شرکت

www.phoenixenergy.irنشانی سايت اينترنتی

02188930162شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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 نام محصول:
راهکار همزمان سوخت گیری و پرداخت روی پمپ

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

با تولید این راهکار، امکان پرداخت الکترونیک بهای سوخت با 
استفاده از کارت های عضو شتاب روی پمپ به صورت مستقیم 
میسر شده اســت. در راهکار پرداخت روی پمپ توسن تکنو، 
بــدون نیاز به مراجعه به بانک و شــارژ کیــف پول مرتبط با 
کارت ســوخت و حتی بدون نیاز بــه مراجعه به انتهای الین 
ســوخت گیری برای پرداخت وجه، پرداخت وجه با هر کارت 
بانکی عضو شــتاب میسر شده اســت. این پرداخت به صورت 

آنالین انجام می شود.

اثرات و کاربرد

نرم افزار این راهکار تولیدشــده توسط متخخصان توسن تکنو بوده و این آمادگی وجود دارد که سخت افزار آن نیز در سایت تولید 
شرکت توسن تکنو با توان ایرانی، تولید داخل شود. همچنین سخت افزار این راهکار به لحاظ رعایت استانداردهای مد نظر شرکت 
 IP و … و چه به لحاظ ارتقای تاییدیه هایی نظیر PCI پخــش فرآورده های نفتی ایران چه در موضــوع امنیت پرداخت و گواهینامه
و IK دارای باالترین و به روزترین تاییدیه هاســت. بنابراین توانایی تولید داخل و همینطور ارتقای استانداردهای راهکار توسن تکنو 
نسبت به روش های قبلی پیشرفت در فناوری و استانداردهاست. همچنین این که پرداخت روی یک پمپ محقق شده است، تجربه 
کاربری خوبی برای مشتری را در پی خواهد داشت. سیستم عامل این راهکار نیز مبتنی بر اندروید بوده که امکان توسعه و تعریف 

سرویس های جدید را بیشتر فراهم می کند.

سخت افزار این راهکار به لحاظ رعایت استانداردهای مد نظر شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران چه در موضوع امنیت پرداخت 
و گواهینامه PCI و … و چه به لحاظ ارتقای تاییدیه هایی نظیر IP و IK دارای باالترین و به روزترین تاییدیه هاست.

توسعه فن افزار توسن )توسن تکنو(نام شرکت

1389سال تاسیس

تهران، شــهرک غرب، خیابان فالمک شــمالی، نبش کوچه حیدریان، پالک 36، ساختمان توسن تکنو، کد پستی: نشانی دفتر شرکت
1467886561

http://www.tosantechno.com نشانی سايت اينترنتی

02142061000شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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 نام محصول:
)IRogelTM( عایق حرارتی منعطف آیروژل نانومتخلخل

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

عایق حرارتی، صوتی و رطوبتی منعطف آیروژل نســل جدید 
عایــق حرارتی بــوده و هم اکنون بزرگترین پاالیشــگاه ها و 
پتروشیمیهای دنیا از آن در خطوط سرد و گرم خود استفاده 
می کنند. ضریب انتقال حرارت پایین، فوق آبگریزی، ضخامت 
بســیار کم، تحمل دمای منفی 200 الی مثبت 650، قابلیت 
عایق کاری آنالین ســرد و گرم، بسیار سبک و نصب سریع و 
راحت، طول عمر بیش از 30 سال، حفظ کارایی اولیه به مرور 
زمان، زیســت ســازگاری و حمل و نقل راحت، قابلیت تولید 
عایقهای ژاکتی پیچیده، ضد حریق بودن و مقاومت مکانیکی 

باال از مزایای عایقهای آیروژل تولید داخل می باشد. 

اثرات و کاربرد

استفاده از عایقهای آیروژل در خطوط سرد و گرم باعث کاهش شدید اتالف انرژی در طول عمر بیش از 30 سال می گردد. ضخامت 
کمتر از یک پنجم مورد نیاز عایق سبب نصب راحت در محیطهای خاص می شود. ضد آب بودن عایق مانع تاثیر رطوبت محیط در 
کارکرد عایق شده و خوردگی زیر سطح عایق را از بین می برد. ضد حریق بودن عایق سبب جلوگیری از تخریب تجهیزات مختلف 
می گردد. پایداری شیمیایی و مقاومت مکانیکی باال کارایی را تضمین می نماید. عایق آیروژل می تواند بهره وری تولید و ایمنی تمام 

صنایع را به طور محسوس افزایش دهند. 

- گواهینامه نانومقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
- گواهینامه شرکت دانش بنیان تولیدی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

- گواهینامه ضریب انتقال حرارت از مرکز تحقیقات ساختمان

پاکان آتیه نانودانشنام شرکت

1395سال تاسیس

قزوین، نادری شمالی، زعفرانیه، پالک 78نشانی دفتر شرکت

www.avpadco.comنشانی سايت اينترنتی

02147620670شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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 نام محصول:
پکر متورم شونده درون چاهی

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

پکرهای متورم شونده از پرکاربردترین تجهیزات  درون چاهی 
هســتند که نقش قابل توجهی در کاهش هزینه و زمان انواع 
عملیات هــای درون چاهی دارند. این پکر با عبور از درون لوله 
مغزی و پس از رســیدن به عمق موردنظــر، در لوله جداری 
متورم شــده و عملیات آب بندی لوله جداری چاههای نفت و 
گاز را انجــام می دهد. پس از نصب پکر، میتوان عملیات مورد 
نظر را در ناحیه ی باال یا پایین آن انجام داد. این پکر می تواند 
اختالف فشار ایجاد شده در حین عملیات را تحمل نماید. پس 
از اتمام عملیات موردنظر، پکر متورم شده تا رسیدن به سایز 

اولیه جمع شده و از چاه خارج می شود.

اثرات و کاربرد

- مهم ترین کابردهای این ابزار عبارت است از:
- اســید زنی انتخابی، شکست هیدرولیکی، سیمان زنی انتخابی، تست انتخابی، تعمیرات سرچاهی، ایزوله کردن موقت و یا دائم 

بخشی از چاه

       دارای مجوز دانش بنیان و گرید پدافند غیرعامل

توسعه محصول کیا صنعت شریفنام شرکت

1398سال تاسیس

نشانی دفتر شرکت

www.tomex-co.comنشانی سايت اينترنتی

شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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 نام محصول:
PTA و پوشش دهی به روش HP/HVOF پوشش دهی به روش

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

بهسازی و بازسازی کلیه قطعات در معرض خوردگی و سایش 
صنایع مختلف از جمله صنعت نفت  به روش ترمال اســپری 
)HP/HVOF( و همچنین روکش کاری فلزات به روش کلدینگ 

   )PTA( یا جوشکاری پودری

اثرات و کاربرد

روشــهای بکار رفته در شرکت بهبود صنعت شامل طیف وسیعی از قطعات صنایع مختلف می باشد که با اختصار در مورد صنایع 
نفت و گاز شامل بازسازی و بهسازی قطعات پمپ و کمپرسور مانند انواع مکانیکال سیل، پالنجر پمپ ،پیستون راد های کمپرسور 
ها قطعات انواع شیراالت نفتی شامل انواع گیت و سیت و استم و پالگ و بال والو و باتر فالی و ... قطعات حفاری شامل تجهیزات 

درون چاهی شامل ماد روتور، هوزینگ لوله های حفاری و ......... 

مجوز دانش بنیان تولیدی نوع 1 از معاونت علمی ریاست جمهوری 
پروانه تولیدی فنی مهندسی از وزارت صنعت معدن تجارت 

مجوز فناوری از شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

بهبود صنعت مهاننام شرکت

1395سال تاسیس

اصفهان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ساختمان شیخ بهایی واحد 243نشانی دفتر شرکت

WWW.BSMGROUP.IRنشانی سايت اينترنتی

031-45837737شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

شــبکه ققنوس با بهره گیــری از فناوری دفاتر توزیع شــده 
)DLT(، امکان انتشــار توکنهــای متنوع انــرژی و دارایی و 
گواهی را توسط ناشــران معتمد فراهم می نماید. رکن اصلی 
شبکه ققنوس، میزبانهای آن هستند که مسئولیت پردازش و 

نگهداری تراکنشهای توکنهای شبکه را بر عهده دارند.

اثرات و کاربرد

با استفاده از تکنولوژی دفتر کل توزیع شده و توکنیزه کردن دارایی و حامل های انرژی می توان آنها را در بستری سریع  و اعتماد 
پذیر قرار داد که تبادل و انتقال هر یک از آنها را در مقیاس کالن راحت می کند. به طور مثال با توکنیزه کردن انرژی های تجدید 
پذیر  و شــبیه به آن هم می توان در جذب ســرمایه از مشارکت های مردمی استفاده کرد و هم در توزیع آن به شکل بسیار دقیق  

بین افراد مختلف عمل توزیع را در قالب دیجیتال و با تلفن هوشمند و با استفاده از توکن انجام داد.

یکتا ققنوس پارسنام شرکت

1397سال تاسیس
تهران، باالتر از میدان ونک، خیابان خلیل زاده، پالک 28 نشانی دفتر شرکت

kuknos.orgنشانی سايت اينترنتی

02188673179شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

 نام محصول:
توکن انرژی

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

ضرورت تجزیه و تحلیل حوادث به منظور جلوگیری از رخداد 
حوادث مشابه و یا کاهش نرخ حادثه بر کسی پوشیده نیست 
و این امر با روش هــای علمی روز دنیا در بدنه صنعت نفت و 
گاز در حال انجام است. اما ایرادات اساسی وارد بر روند جاری 
در شناسایی علل حادثه و عدم بکارگیری صحیح از تجربیات 
بدست آمده، نیاز به بهبود این مقوله مهم از صنعت را بیش از 
پیش آشکار ساخته است. حال آنکه با توجه به رشد تکنولوژی 
در حوزه بالکچین انتظار می رود با کمک گرفتن از سیســتم 
غیرمتمرکز داده ها در این تکنولوژی و نیز تعریف قراردادهای 
هوشمند در ساختار کلی سامانه بتوان روند و سازوکار تجزیه و 

تحلیل حادثه و مستندسازی را دستخوش تغییر کرد.

اثرات و کاربرد

با پیاده ســازی نرم افزار مربوطه می توان ضمن بهبود امورات کاری، به مدیریت هرچه بهتر فرآیندهای جاری از دیدگاه HSEQ در 
یک محیط صنعتی کمک نمود. این نرم افزار در صورت استقرار درست قادر خواهد بود به کاهش نرخ رخداد حوادث کمک کرده و 
از اثرات ثانویه حوادث بکاهد. استفاده از هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ در هوشمندسازی تصمیمات اتخاذ شده توسط نرم افزار 

یکی از اصلی-ترین ویژگی ها بوده که می تواند تغییری شگرف در وضعیت موجود HSEQ ایجاد نماید.

شتابدهنده صماتکنام شرکت

1397سال تاسیس

خواجه عبداهلل انصاری، ابوذرشمالی، کوچه12 پالک14 طبقه چهارم نشانی دفتر شرکت

http://www.sema.techنشانی سايت اينترنتی

021-22873657شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

 نام محصول:
نرم افزار هوشمند HSEQ در بستر بالکچین

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

214

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

ترکیب کاهش دهنده نقطه ریزش، ترکیبی پلیمری است که 
به روغن های پایه معدنی اضافه می شوند تا خواص سیالیت در 

سرمای آن ها را بهبود بخشند. 

اثرات و کاربرد

این ترکیب به منظور جلوگیری از ایجاد شبکه های منظم کریستال های پارافین وکس مورد استفاده قرار می گیرند و مانع کاهش 
سیالیت روغن در سرما می شود. همچنین در انواع روغن های صنعتی و موتوری قابل استفاده است. انحالل پذیری خوبی در تمامی 

روغن های پایه و سازگاری  با سایر افزودنی ها دارد.

شتابدهنده صماتکنام شرکت

1397سال تاسیس

خواجه عبداهلل انصاری، ابوذرشمالی، کوچه12 پالک14 طبقه چهارم نشانی دفتر شرکت

http://www.sema.techنشانی سايت اينترنتی

22873657 - 021شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

 نام محصول:
 (Pour Point Depressant-PPD)کاهش دهنده نقطه ریزش

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

روغن هــای روانکار عالوه بر خواص روانکاری، ضروری اســت 
در شــرایط متفاوت کاری از سیســتم محافظت نمایند. این 
خواص با ترکیب روغن های پایه و افزودنی ها بدســت می آید. 
این افزودنی ها شامل عوامل شوینده-معلق کننده، عوامل ضد 
رســوب، عوامل ضد خوردگی و بازدارنده های اکسیداسیون و 
... هســتند. افزودنی های شوینده-معلق کننده جزء مهم ترین 
ترکیبــات روغن هــای موتوری هســتند. مهم تریــن وظیفه 
این ترکیبات دیســپرس کردن رســوبات تشکیل شده حین 
کارکــرد موتور به صورت همگن اســت، بدیــن منظور که از 
ســایش بخش های مختلف موتور جلوگیری شود. همچنین با 
خنثی سازی اسید سولفوریک و نیتریک و اسیدهای معدنی از 
خوردگی بخش های مختلف موتور ناشی از حضور این اسیدها 
محافظت شود. محصول کلسیم ســولفونات فوق بازی عالوه 
بر خاصیت شویندگی-معلق کنندگی، بعنوان یکی از بهترین 

خنثی کننده های اسید نیز عمل می نماید.

اثرات و کاربرد

عوامل شــوینده-معلق کننده  شامل نسبت های مختلف از کلسیم سولفونات های با وزن مولکولی باال، کلسیم کربنات کلوئیدی و 
روغن معدنی مطابق با کاربری روغن روانکار است. سولفونات ها به عنوان عامل شوینده و دیسپرس کننده عمل می کنند و کلسیم 

کربنات بعنوان خنثی کننده عمل می نماید. از روغن معدنی بعنوان همگن کننده در فرموالسیون مورد استفاده قرار می گیرد. 

شتابدهنده صماتکنام شرکت

1397سال تاسیس

خواجه عبداهلل انصاری، ابوذرشمالی، کوچه12 پالک14 طبقه چهارم نشانی دفتر شرکت

http://www.sema.techنشانی سايت اينترنتی

22873657 - 021شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

 نام محصول:
کلسیم سولفونات فوق بازی

 (Overbased calcium sulfonate or TBN Booster)

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی



د  ا يد و ر
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ی  ضا تقا
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نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

بیزبورد حاصل درک نیاز بالقوه کاربران، در نتیجه سالها تالش 
تخصصي، دانشــگاهی و اجرایی در زمینه برگزاری دوره های 
کارآفریني و ایده پردازي، اقتصاد مهندسي و تدوین گزارشات 
جامع امکانســنجي اســتارت آپ ها و طرح هــا در حوزه های 
مختلف مي باشد. هدف اصلي بیزبورد، ایجاد سیستمي آنالین، 
جامع و هوشــمند اســت که صاحبان ایده و کسب و کارها )از 
استارت آپ ها تا کسب و کارهاي بزرگ و توسعه یافته( بتوانند 
بر پایه اصول اقتصاد مهندســي و تجربیات مشاوران بیزبورد، 
تحلیل و آنالیزی جامع و کاربردي از کسب و کار یا ایده مدنظر 
خود را بدست آورند. این سامانه ي هوشمند قادر است با آنالیز 
داده هاي ورودي و انجام محاســبات جامع، کلیه پارامترهای 
مالی و اقتصادی طرح  را به مخاطب نشان داده و عالوه بر آن 
با ارائه آنالیز حساسیت بر روي پارامترهاي تاثیرگذار بر اقتصاد 
کسب و کار، در تهیه نقشه راه بمنظور شروع کسب و کار و یا 

ارتقا و بهبود آن خدمات شایاني ارائه دهد.

اثرات و کاربرد

استارت آپ ها و کسب و کارها با بهره گیری از نتایج مطالعات اقتصادی و مالی این سامانه، پیش از ورود به مرحله سرمایه گذاری، 
می توانند با دید کامل تری به طرح ورود کرده و با استفاده از گزارش و تحلیل های اقتصادی، ریسک و مخاطرات آینده را مدیریت 
نمایند. همچنین با بهره گیری از نتایج تحلیل حساسیت و شناخت پارامترهای تاثیرگذار بر طرح، سودآوری کسب و کار را افزایش 
دهند. این ســامانه کلیه پارامترهاي موثر در مســیر تبدیل ایده به کسب و کار یا ارتقاء آن را محاسبه و با بیانی ملموس، وضعیت 

اقتصادی حال و آینده ایده یا کسب و کار را ترسیم می نماید.

COMFAR III Expert منطبق بر اصول اقتصاد مهندسی و خروجی های نرم افزار کامفار

شتابدهنده صماتک و شرکت سداد صنعت ایلیانام شرکت

1397سال تاسیس

تهران، خ شریعتی، دوراهی قلهک، خ شهید بصیری، نبش کوچه باغ بانک، پالک 22نشانی دفتر شرکت

www.bizboard.irنشانی سايت اينترنتی

22640490شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

 نام محصول:
سامانه آنالین ارزیابی مالی و اقتصادی استارت آپ ها و کسب و کارها

 (BizBoard)

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

پکیــج تصفیه فاضالب مذکور شــامل فرایندهــای فیزیکی 
وشیمیایی زیر می-باشد : 

الکترو انعقاد) این واحد دارای کارایی بســیار باال نســبت به 
روش های قدیمی می باشد(

انعقاد و لخته سازی – هوادهی از کف- چربی گیر-ازون زنی- 
فیلترهای شنی و کربنی و میکروفیلترها

 plug & play همچنین پکیج پورتابل تصفیه کامال بصــورت
می باشد.

ظرفیت تصفیه 6 مترمکعب در ساعت است که این میزان بنا 
به شرایط طرح قابل تغییر می باشد

اثرات و کاربرد

فاضالب های نفتی : گل حفاری، گودال های سخت و.....

گواهی حسن انجام کار مدیریت اکتشافات شرکت ملی نفت
تاییدیه و حسن انجام کار سازمان محیط زیست استان خوزستان

شتابدهنده صماتک و شرکت سوبار صنعت پارسنام شرکت

1398سال تاسیس

جردن باالتر از بلوار آرش بن بست ایرج پالک 40 واحد 41نشانی دفتر شرکت

نشانی سايت اينترنتی

22050381شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

 نام محصول:
پکیج پورتابل تصفیه فاضالب به روش الکترو انعقادی

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی



د  ا يد و ر
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نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
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نفـــت 
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معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

سیســتم اندازه گیری سیاالت چندفازی سایکلون، سیستمی 
اســت که بدون نیاز به جدایش فازهای مختلف، دبی ســیال 
چندفازی نفت و گازی با حداکثر درصد گاز به نفت را با دقت 
باال  اندازه گیری می نماید. این سیســتم قابلیت اســتفاده در 
ســکوهای تولیدی جهت مانیتورینگ دبــی و رفتار چاه و در 
ورودی واحدهای بهره برداری پایین دستی جهت اندازه گیری 

میزان دبی ورودی را دارد.

اثرات و کاربرد

1- حجم کم، جابجایي آسان 
2- نصب آسان

3- دقت )Accuracy(، تکرارپذیري)Repeatability( و تجدیدپذیري داده )Reproducibility( باال
4- اندازه گیري در زمان کم

5- قابلیت اندازه گیري مقدار گاز، میعانات یا نفت و آب را به صورت مجزا دارد
6- اطالعات آنالین و بدون تاخیر 

7- بدون نیاز به سورس گاما و رادیواکتیو 
8- محدوده GVF گسترده

9- قابلیت self cleaning  دارد.

شتابدهنده صماتکنام شرکت

1397سال تاسیس

خواجه عبداهلل انصاری، ابوذرشمالی، کوچه12 پالک14 طبقه چهارم نشانی دفتر شرکت

http://www.sema.techنشانی سايت اينترنتی

22873657 - 021شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

 نام محصول:
جریان سنج سه فازی

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی



د  ا يد و ر
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ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
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نفـــت 
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معرفی محصول

 یک ترکیب پلیمری در صنعت حفاری اســت. این محصول 
سازگار با ساختارهای زمین شناسی، حفظ شرایط گل است و 
دارای رئولوژی منحصر بفرد می باشد. بر روی دکل های حفاری 
خصوصا دکل های دریایی به دلیل شــرایط سخت نگهداری و 
حمل و نقل مواد مختلف پلیمری، مهندســان صنعت حفاری 
و گل شناسان این حوزه را با چالش بزرگی مواجه کرده است 
که این ترکیب به تنهایی مصرف آســان، بخش بزرگی از این 

مشکالت را برطرف می نماید. 

اثرات و کاربرد

این سیال بدلیل کشش سطحی بسیار باال قادر به حفظ کنده ها با هر وزنی را درون خود دارد. درصورتیکه حین فرآیند حفاری 
پمپاژ قطع شــود تا مدت زمان طوالنی کنده ها را حفظ کرده و ســرعت ته نشــینی را به حداقل می رساند. این سیال قابلیت 
کپسوله کردن انواع شیل ها را داشته و می تواند در سازندهایی که با مشکالت شیل مواجه هستند استفاده شود. این محصول در 
وزنهای مختلف گل عمل کرده به گونه ایی که در وزن های کمتر از وزن آب نیز دارای Water Lost بین 11- 5 میلی می باشد 

به این معنا که قابلیت Water Lost Control را نیز دارد.  

این ترکیب طبق استانداردهای API در گل حفاری، استاندارد مناطق نفتخیز جنوب، پژوهشکده صنعت نفت و فالت قاره بر اساس 
نوع سازند و دکل های حفاری در هر منطقه استاندارد های الزم و رئولوژی مناسب را دارا می باشد. 

مجوزها و تاییدیه های فنی

 نام محصول:
ژل پلیمر

اطالعات شرکت تولید کننده

شتابدهنده صماتکنام شرکت

1397سال تاسیس

خواجه عبداهلل انصاری، ابوذرشمالی، کوچه12 پالک14 طبقه چهارم نشانی دفتر شرکت

http://www.sema.techنشانی سايت اينترنتی

22873657 - 021شماره تماس

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی
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معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

سیستم هوشــمند مانیتورینگ ماهواره ای یک پلتفرم جامع 
جهــت پایــش محیطی میادیــن نفــت و گاز و خطوط لوله 
و تاسیســات سطح االرضی با اســتفاده از تصاویر و داده های 

ماهواره ای توسط هوش مصنوعی می باشد.

اثرات و کاربرد

اکتشاف نفت و گاز – پایش آلودگی های نفتی – تهیه مدل رقومی زمین – پایش آلودگی های هوای ناشی از منابع نفتی -  پایش 
دمای زمین

پایش فلر ها-  پایش فرونشست خطوط لوله انتقال- اکتشاف منابع شیل- پایش تغییرات و مانیتورینگ  منابع – مکانیابی زیر 
ساخت های ساخت                        

شتابدهنده صماتک و شرکت تیزنگر پایشنام شرکت

1398سال تاسیس

تهران، میرداماد، خیابان شاهنظری،میدان محسنی، خیابان کاظمی، پالک سهنشانی دفتر شرکت

www.tiznegar.comنشانی سايت اينترنتی

09120053529-09200940092شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

 نام محصول:
تم هوشمند مانیتورینگ ماهواره ای)سهم(

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی
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ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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معرفی محصول

این سیال یک نمکی معدنی به منظور استفاده در فرآیند تکمیل 
فرآیند چاه های نفت یا گاز می باشــد. هدف اســتفاده از این 
سیال کنترل فشار چاه و به حداقل رساندن آسیب های سازند 
تا زمان بهره برداری از چاه می باشــد. این ماده بدلیل داشتن 
یون بروماید از ویژگیهای خاصی در مقایسه با نمک های مشابه 
خود، برخوردار اســت. در این پروسه بروماید بصورت مستقیم 
در فرآیند تولید وجود داشته و کلسیم بروماید حاصل، میزان 
خوردگی در شرایط استاندارد API و سایر استانداردهای الزم 
جهت استفاده در مخازن فشار باال را دارا است. این ترکیب در 
کشور با استفاده از منابع یون بروماید در صنایع پسماند کشور 
بــا تکنولوژی و دانش فنی ویژه و خاصی قابلیت تولید دارد. با 
توجــه به فرآیند و روش تولید خاص توســط تیم فنی، تولید 
این محصول نه تنها دارای کمترین آلودگی زیســت محیطی 
نسبت به سایر روش های مرسوم تولید در دنیا بوده بلکه چرخه 

بازیافت ترکیبات شیمیایی خطرناک در طبیعت را نیز در کنترل دارد 

اثرات و کاربرد

عمده مصرف و کاربرد این محصول اســتفاده در فرآیند تکمیلی چاه های نفت و گاز دارای فشــار باال بعنوان ســیال تکمیلی 
می باشد. 

gr/ وزن ،API مناسب ، نقطه کریستالیزاسیون ایمن، حداقل میزان خوردگی در شرایط استاندارد .Ph ،دارای خاصیت آمفوتریک
cm3 1.7 و سایز استانداردهای الزم جهت استفاده در مخازن فشار باال را دارا است.

این محصول پس از تولید مورد تست توسط پژوهشکده صنعت نفت و گاز قرار گرفته و استانداردهای این پژوهشکده را برا اساس 
استاندارد جهانی API کسب نموده است. 

مجوزها و تاییدیه های فنی

 نام محصول:
کلسیم بروماید )آب نمک سنگین(

اطالعات شرکت تولید کننده

شتابدهنده صماتکنام شرکت

1397سال تاسیس

خواجه عبداهلل انصاری، ابوذرشمالی، کوچه12 پالک14 طبقه چهارم نشانی دفتر شرکت

http://www.sema.techنشانی سايت اينترنتی

22873657 - 021شماره تماس

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی
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معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

گریس کلسیم سولفونات یگ گریس چند منظوره است که در 
تمام صنایع کاربرد دارد و در مواردی که عملکرد تحت شرایط 
بسیار سخت مد نظر است ) آب، گرد وخاک و دیگر آلودگی ها 

( به راحتی از عهده روانکاری بر می آید.

اثرات و کاربرد

سیم بکسل، کشویي ها، کابل هاي فلزي، وینچ ها، دنده هاي باز و زنجیرهایي که در شرایط بسیار سخت کار مي کنند.
مورد مصرف در صنایع فوالد، سیمان و معدن، صنایع نفت، کاربردهاي دریایي و صنایع سنگین دیگر.

شتابدهنده صماتکنام شرکت

1397سال تاسیس

خواجه عبداهلل انصاری، ابوذرشمالی، کوچه12 پالک14 طبقه چهارم نشانی دفتر شرکت

http://www.sema.techنشانی سايت اينترنتی

22873657 - 021شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

 نام محصول:
 (Calcium sulfonate grease)گریس کلسیم سولفونات

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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 نام محصول:
خدمات نشت یابی با گاز ردیاب هلیوم 

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

نشــت یابی هلیومی روشــی غیر مخرب جهت تست نشتی 
تجهیزات حساس و خطوط لوله  با دقت و حساسیت بسیار باال 
می باشــد که  بر  مبناي  نفوذ  گاز  جستجوگر  از  نشتي ها ، بر  اثر 
 اختالف  فشار  ایجاد  شده  در  دو  طرف  جسم صورت میپذیرد، از 
ویژگیهای این روش دقت و سرعت باال و اجرا به صورت آنالین 
در بســیاری از موارد می باشد . شــایان ذکر است این شرکت 
برای اولین بار در کشور با اجرای مهندسی معکوس و بررسی 
کدها و استانداردهای معتبر موفق به ساخت تجهیزات تزریق 

هلیوم در خطوط لوله ی زیرزمینی گردیده . 

اثرات و کاربرد

1-نشــت یابی خطوط لوله ی زیرزمینی 2- نشت یابی مبدلهای حرارتی پوســته ولوله، کلدباکس  3- نشت یابی کندانسورهای 
نیروگاهی 4- نشت یابی  تجهیزات تحت خالء 

این شرکت موفق به اخذ گواهینامه  و تاییدیه ی انجمن تستهای غیرمخرب امریکا در خصوص اجرای نشت یابی هلیومی  می باشد. 

تدبیرفرآیند صنعت سپهر نام شرکت

1395/02/14سال تاسیس

تهران - خ شهید مطهری خ علی اکبری خ صحاف زاده پالک 20طبقه ی 2نشانی دفتر شرکت

www.tfss.irنشانی سايت اينترنتی

88750611شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

افزایش راندمان دکل های حفاری قطعا” باعث افزایش راندمان 
کاری و تســریع افزایش برداشــت از چاه های نفت می شــود 
دکل های حفاری دارای تجهیزات و اجزایی می باشــد که این 
اجزاء به مرور زمان و با انجام پروژه های مختلف، قطعا نیازمند 
بازســازی و یا اورهال اساســی جهت افزایش راندمان کاری 
خواهند بود با توجه به تحریم های ظالمانه، اورهال دکل ها با 
مشکالت زیادی روبرو شده که نیاز به وجود مرکز و یا شرکتی 
درجهت حل این مشــکل، بســیار کارا و سود مند می باشد با 
توکل به خدا با تشکیل مرکز تخصصی اورهال دکل های نفتی 

در اهواز به این مهم در سال 1397 دست یافتیم.

اثرات و کاربرد

افزایش راندمان دکل های موجود در کشور
جلوگیری از خروج ارز –دست یابی به دانش روز دکل های حفاری – ساخت قطعات مورد نیاز در داخل 

مجوز واحــد فنــاوری –دریافــت HSE –RRP-EFQM EXELLENCE MODEL-IMS-IS014001-ISO9001- -گواهی تعالی 
سازمانی- واحد برتر مشتری مداری- حسن انجام کار از کارفرماها- واحد برتر فناور در اروهال و ساخت دکل- ثبت 25 اختراع

هلدینگ پترو برهان اریس اروندنام شرکت

1396سال تاسیس

ولنجک دانشگاه شهید بهشتی جنب مسجد الزهراء پارک فناورینشانی دفتر شرکت

www.pebecco.comنشانی سايت اينترنتی

02122419455شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

 نام محصول:
اورهال و ساخت دکل حفاری

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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 نام محصول:
همراه سامانه یادگیری،اجرا و اررزیابی  مستمر فارس

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

همراه ســامانه فــارس راهــکاری جامــع و  یکپارچه برای 
یادگیــری فردی، بکارگیری جمعی، دانش افزایی ســازمانی 
و ارزیابی عملکرد ثبتی مدیریت پروژه ها می باشــد. در این 
بستر یادگیری، اجرای آموخته و ارزیابی به همراه منتورینگ 
مســتمر به صورت آنالین انجام می شــود. اولین ماژول این 
سامانه مبتنی بر اســتاندارد PMBOK می باشد. آموخته های 
تئوری مبتنی بر ماتریس واگذاری مســئولیت ها به صورت 
گروهــی اجرا شــده و همزمان ارزیابی افــراد هم در بخش 
تئــوری و هم در بخش اجرا انجام می شــود. منتورهای این 
سامانه افراد با تجریه های مدیریت  در پروژه های بین المللی 

و داخلی می باشند.

اثرات و کاربرد

یادگیری مستمر، اجرای آموخته ها و ارزیابی بر خط
به کارگیری ماتریس واگذاری مسئولیت ها در اجرا فرآیندها

دفتر مدیریت پروژه مجازی سازمانهای پروژه محور
شبکه سازی از افراد  پروژه متناسب با تخصص قبلی و  مدیریت دانش کسب شده در پروژه
به کارگیری منتورهای بین المللی در حوزه مدیریت پروژه و سایر حوزه های مرتبط با انرژی

در بستر وب و موبایل و در فضای ابری 

دانش بنیان

آینده سازان کاوشگر ویرا )آکواینتک(نام شرکت

1396سال تاسیس

تهران-یوسف آباد- خیابان چهارم پالک 3 واحد 9نشانی دفتر شرکت

www.akointech.comنشانی سايت اينترنتی

02188950470شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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 نام محصول:
دستگاه آنالیز عنصری فلزات )کوانتومتر(

معرفی محصول

علیرغم روند رو به رشــد تولید تجهیزات آزمایشگاهی جدید 
درحوزه صنایع نفت،گاز، پتروشــیمی،صنایع دارویی، صنایع 
غذایی و پزشکی، گسترش فعالیتهای مربوط به بخش نگهداری 
و تعمیرات تجهیزات موجود، از شتاب بیشتری برخوردار است. 
از این رو شرکت های تولید کننده و یا وارد کننده تجهیزات از 
هر نوعی که باشند، در کنار فعالیت های گسترده تجاری خود، 
از این موارد غافل نخواهند شد. اما بدلیل عدم وجود تیم فنی 
متخصص قادر به برآورده کردن این نیاز بطور کامل نخواهند 
بود. شرکت آرا کاوش پژوه به منظور پر کردن این خالء، اصول 
و روش های به روز و پیشرفته نگهداری پیشگیرانه و تعمیرات 
را در زمان بندی مناسب برای تجهیزات مجموعه های صنعتی 

پیاده سازی و اجرا می نماید.

اثرات و کاربرد

شــرکت آرا کاوش با بهره گیری از مهارت و تجربه متخصصان خود و براساس آخرین تکنولوژی های روز، برای اولین بار در کشور 
اقدام به ســاخت دســتگاه کوانتومتر Total Scan 3000 و Alum Scan جهت آنالیز پایه  های فلزی آلومینیوم،آهن و مس نموده 
اســت. تعیین میزان ترکیبات تشــکیل دهنده یک قطعه،یکي از فاکتورهای مهم درانتخاب نوع وکیفیت قطعه برای کاربردهای 
متفاوت مي کوانتومتر دستگاهي است که به کمک آن میزان حضور عناصر مختلف در یک نمونه فلزی اندازه گیری می شود. اساس 
کار آن برپایه روش طیف ســنجی تخلیه الکتریکی اســپارک )SIBS( است و قابلیت آنالیزهای کمی و کیفی جهت تعیین درصد 

عناصر موجود در آلیاژهای فلزی رابا دقت زیاد دارد.

ISO/IEC17025 تائید صالحیت آزمایشگاه کالیبراسیون
پروانه موقت صالحیت همکاری بازرگاني سمتا

مجوز فناوری پارک 

مجوزها و تاییدیه های فنی

اطالعات شرکت تولید کننده

آرا کاوش پژوهنام شرکت

1393سال تاسیس

تهران، شیخ بهایی جنوبی، بلوار آزادگان، نبش خیابان بیستم )ابطحی(،ساختمان 37، پالک 11نشانی دفتر شرکت

www.arapajouh.irنشانی سايت اينترنتی

02188029410شماره تماس

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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 نام محصول:
سیستم ارتباط و پایش نیروهای عملیاتی در اکتشافات بر پایه اینترنت اشیا

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

سیستم ارتباطی بر مبنای اینترنت اشیاء برای ارتباط نیروها، 
سنســورها و حســگرها در میدان های نفتی و پاالیشــگاهی 
می باشــد. این سیستم به عنوان یک شبکه متشکل از اشیاء و 
سنسورها است که بصورت یک جلیقه پوشیدنی طراحی شده 
و بــه نیروها امکاناتی همانند ارتباط تصویری همزمان، انتقال 

داده، ارسال موقعیت و پایش سالمت نیروها را فراهم میکند.

اثرات و کاربرد

جایگزین سیستم های بی سیم صوتی و دوطرفه غیرهمزمان برای نیروهای عملیاتی - امکانات بروز برای کنترل نیروها 
و عملیات از قبیل انتقال داده، ارتباط تصویری و آگاهی موقعیتی و ... سیستم بر مبنای اینترنت اشیاء با قابلیت استفاده از اطالعات 

سنسورها و حسگرها برای نیروها و مرکز فرماندهی می باشد.

آرمان فناوری ویونانام شرکت
1398سال تاسیس

ایالم-بلوار آزادی-نبش آزادی3نشانی دفتر شرکت

نشانی سايت اينترنتی

09190600918شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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 نام محصول:
نانوپوشش افزایش دهنده راندمان انتقال حرارت

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

1. نانوســیال پوششــی افزایش دهنده راندمان انتقال حرارت، 
نسل جدیدی از فناوری است که به دلیل افزایش ضریب انتقال 
حرارت در سیستم های تبدیل انرژی منجر به افزایش راندمان 
انتقــال حرارت می گردد و نقش بســزایی در افزایش راندمان 
تولیــد محصول نهایی و کاهش مصرف انرژی ایجاد می نماید. 
این نانوپوشش حاوی نانو ذرات است که پس از اجرای فرایند 
پوشش دهی، مکانیسم عملکردی آن براساس تشکیل نانوفین 
بر سطوح تبادل حرارت در مبدل های حرارتی می باشد. ایجاد 
نانوفین باعث افزایش سطح مؤثر تبادل حرارت شده که امکان 

افزایش راندمان تولید را فراهم خواهد آورد.  

اثرات و کاربرد

اســتفاده از نانوفین ها باعث افزایش عدد رینولدز شــده و ضخامت الیه مرزی را کاهش می دهد، لذا جریان توربوالنسی ایجادشده 
منجر به افزایش نرخ انتقال حرارت گشــته و افزایش دما را در پی دارد. در این حالت می توان راندمان تولید را افزایش و مصرف 
انرژی را کاهش داد. ســاختار ترکیبات نانوپوشش به دلیل هندسه مولکولی نانوفین ها رسوب گریز بوده و از چسبندگی رسوب به 
ســطح لوله جلوگیری می کند و از سوی دیگر از انباشت حرارت پشت الیه های رسوب جلوگیری به عمل می آورد. درنتیجه زمان 

تشکیل رسوب به تعویق خواهد افتاد و در حین انجام تعمیرات دوره ای،  به مراتب پاک سازی آن راحت تر خواهد بود.

- گواهینامه نانومقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
- گواهینامه شرکت دانش بنیان تولیدی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

- گواهینامه پاالیشگاه پنجم درخصوص عملکرد نانوسیال پوششی شرکت تامین نانوساختار آویژه
- گواهینامه پاالیشگاه ششم درخصوص عملکرد نانوسیال پوششی در ریبویلر برج تثبیت میعانات گازی واحد 103

تامین نانوساختار آویژه )نانوساو(نام شرکت

1389سال تاسیس

تهران، سعادت آباد، عالمه شمالی، خیابان شانزدهم شرقی، پالک 31، واحد 8نشانی دفتر شرکت

www.nanosavco.irنشانی سايت اينترنتی

021-26761228شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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 نام محصول:
نانوپوشش های آنتی کک ساو

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

نانوپوشش های آنتی کک ساو به منظور بهبود شرایط کوره ها 
الفین و به طــور کلی کوره های تولید کننــده کک در صنایع 
پتروشیمی و پاالیشگاهی طراحی و تولید شده است. مکانیسم 
عملکردی نانوپوشش های آنتی کک ساو بر سه اصل تغییر رژیم 
تشــکیل کک، افزایش انتقال حرارت از طریق افزایش سطح 
ویژه و تغییــر توربوالنس جریان حــرارت و توزیع یکنواخت 

حرارت در تمام سطح کویل استوار است. 

اثرات و کاربرد

آنتی کک شرکت نانوساو سبب بهبود سه شاخص زمان سرویس دهی)Run-length(، زمان کک زدایی و افزایش راندمان واحد است. 
نانوپوشش های آنتی کک منجر به افزایش 2-1/5 برابری زمان سرویس دهی )به طور مثال افزایش زمان کارایی واحد از 60 روز به 

120-90 روز( و کاهش 80-60 درصدی زمان کک زدایی واحدها می شود.

- گواهینامه نانومقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
- گواهینامه شرکت دانش بنیان تولیدی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

- گواهینامه پاالیشگاه پنجم درخصوص عملکرد نانوسیال پوششی شرکت تامین نانوساختار آویژه
- گواهینامه پاالیشگاه ششم درخصوص عملکرد نانوسیال پوششی در ریبویلر برج تثبیت میعانات گازی واحد 103

تامین نانوساختار آویژه )نانوساو(نام شرکت

1389سال تاسیس

تهران، سعادت آباد، عالمه شمالی، خیابان شانزدهم شرقی، پالک 31، واحد 8نشانی دفتر شرکت

www.nanosavco.irنشانی سايت اينترنتی

021-26761228شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و
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 نام محصول:
نانو رنگهای بامقاومت خوردگی باال

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

مــواد نانو به علت برخورداری از کیفیــت باال و فناوری نوین، 
گســترش چشــمگیری در صنایع مختلف دارد. اما به دلیل 
همین به روز بودن و پیچیدگی های علمی، هنوز در عرصه های 
مختلف اســتانداردی برای آنها تعریف نشده است. قابلیتهایی 
ماننــد افزایش مقاومــت به خوردگی، خاصیــت ضد حریق، 
مقاومت در برابر ســایش، خاصیت ضد باکتری و ضد جلبک 
بــودن و افزایش مقاومت در برابر اشــعهUV  را می توان بنا به 
نیاز در انواع پوشش ها تقویت کرد. شرکت نانو آریسا پوشش 
بــا هدف تولید محصوالتی کارآمد و نوین، از این فناوری بهره 
جســته و تمامی محصــوالت خود را با باالتریــن کیفیت به 

مشتریان ارائه می کند.

اثرات و کاربرد

ستفاده از نانوصفحات کلی به عنوان ماده افزودنی در این رنگ ضدخوردگی، موجب افزایش مقاومت پوشش در برابر آب، روغن و هوا 
می شود. همچنین چسبندگی رنگ نسبت به سطح بیشتر شده و مانع نفوذ اکسیژن به سطح می شود. این ویژگی بهبود مقاومت 
 cross-cut از خود نشــان می دهد. عالوه بر آن، نتایج آزمون ASTM B117 ســازه در برابر خوردگی را مطابق با آزمون استاندارد
نشان می دهد که افزودن کلی به این مواد نه تنها هیچ گونه اثر منفی بر روی میزان چسبندگی پوشش اپوکسی ندارد بلکه مطابق 

با آزمون استاندارد ASTM D1654-16 میزان جذب رطوبت آن را بهبود می بخشد.

نانو آریسا پوششنام شرکت

1394سال تاسیس

گیالن، کیلومتر 10 اتوبان رشت-قزوین، مجتمع پارک علم و فناوري گیالن، واحد5نشانی دفتر شرکت

www.nanoarisa.comنشانی سايت اينترنتی

01333696423شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی
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 نام محصول:
Pars Plant مجموعه نرم افزارهای فنی مهندسی

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

مجموعــه نرم افزارهای فنی   مهندســی Pars Plant با هدف 
انجــام تمامی امــور در طراحی، مدل ســــازی ســه بعدی، 
مدیریت پالنت هــای نفت، گاز، پتروشــیمی، علی الخصوص 
 DIN. با به کارگیری استاندارد های As Built تهیه نقشــه های
ANSI. ASME. ASTM. API. IPS. IGS بــرای اولیــن بار در 
ایران تدوین و تولید شــده است. این نرم افزار، ابزار توانمندی 
اســت که می تواند تمامی نیازها در فرایند طراحی مهندسی 
پروژه ها، تهیه نقشه های اجرایی و As Built، توسعه، نگهداری 

و مدیریت پروژه های صنعتی و غیره را پاسخگو باشد.

اثرات و کاربرد

مجموعه نرم افزارهای فنی مهندســی پارس پالنت، در طراحی ســه  بعدی )3D Modeling( پروژه های نفت، گاز، پتروشــیمی، 
نیروگاهی، ســاختمان های اداری، تجاری، مســکونی، بیمارســتانی، برج ســازی، انواع کارخانه های صنعتی، صنایع شیمیایی و 
علی الخصوص در تهیه نقشه های As Built کاربرد دارد. استقاده از این محصول قابلیت ارز آوری، اشتغال زایی، خودکفایی در امور 

مهندسی، افزایش امنیت اطالعات پروژه ها و غیره را به ارمغان می آورد.

1( تائیدیه معاونت مهندسی پژوهش و فناوری وزارت نفت، مورخ 1395/03/08طی نامه شماره 95/104363 
2( تأییدیه معاونت مهندسی پژوهش و فناوری وزارت نفت، طی نامه شماره م م/932/290354 مورخ 1393/06/24. 

3( تائیدیه شرکت ملی پاالیش و پخش شماره 62682 مورخ 1394/7/8
4( تائیدیه شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران طی نامه شماره گ41121/520/100 مورخ 1393/12/17

5( تأییدیه اداره کل سیاستگذاری مهندسی و استانداردهای وزارت نفت طی نامه 935/84801 مورخ 1393/02/29
6( تأییدیه شورای فناوری اطالعات وزارت نفت طی نامه شماره ش ف ا/477 مورخ 1387/04/05.

7( تأییدیه مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت طی نامه شماره ف اا/86/261158 مورخ 1386/11/10.
8( تأییدیه مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت ملی نفت طی نامه شماره85/169597 مورخ 1385/12/07.

9( تأییدیه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات کشور طی نامه شماره 3/36214 مورخ 1386/10/24.

شرکت پارال صنایعنام شرکت

1360سال تاسیس

تهران - بزرگراه همت- جنت آباد مرکزی- خیابان دانش- پال ک78- طبقه 4نشانی دفتر شرکت

www.parlaco.ir- www.parlaco.comنشانی سايت اينترنتی

021-46047204      021-46047305     021-44429411  شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی
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 نام محصول:
شتابدهنده آی تک

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

شــتابدهنده تخصصی آی تِک| ITECH)با اخذ تاییدیه دانش 
بنیان( با تمرکز بر شــکل دهی و شــتابدهی اســتارتاپ های 
فنآورانــه حوزه هــای »انرژی و محیط زیســت« در بســتر 
فناوری  های نوظهور همچون اینترنت اشیاء، بالکچین و ...، از 
ابتدای سال 97 آغاز بکار نموده است و در طول یک سال اخیر 
با اجرای برنامه های شکلدهی و شتابدهی تخصصی، موفق به 

راه اندازی و حمایت از 10 استارتاپ فنآورانه گردیده است.

اثرات و کاربرد

برنامه های عمومی و تخصصی شکل دهی و شتاب دهی 
خدمات شتاب دهی شرکتی

خدمات نوآوری باز 

شتابدهنده آی تکنام شرکت

1397سال تاسیس

جردن خیابان گل آذین پالک 26 ط 2نشانی دفتر شرکت

www.itechac.comنشانی سايت اينترنتی

02171124000شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی
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 نام محصول:
جریان سنج پروانه ای )توربینی(

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

جریان ســنج تا به حال توســط شــرکت های خارجی جهت 
اندازه گیری راندمان نیروگاه های آبی بزرگ به کار برده شــده 
اســت در این زمینه رقابتی در داخل کشــور وجود ندارد . به 
همین دلیل ســایت تســت نیروگاه های آبی همواره توســط 
موسســات خارجی انجام می شــده )آن هم با هزینه باال(، به 
کمک این محصول می توان ســایت تست توربین ها را به طور 

مستمر انجام داد.

اثرات و کاربرد

با توجه به نیاز وزارت نیرو جهت اندازه گیری راندمان نیروگاه های آبی کشور و همچنین وزارت نفت برای اندازه گیری میزان فروش 
نفت و گاز، بازار خوبی پیش بینی می شود.

کبیر صنعت ایرانیاننام شرکت

1396سال تاسیس

تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان شهید فرشی مقدم، پارک علم و فناوری دشگاه تهران، ساختمان شماره 2، واحد نشانی دفتر شرکت
219

www.kabirsanaat.comنشانی سايت اينترنتی

02186095263شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی
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 نام محصول:
IIOT استاندارد  مبتنی بر فناوری RTU/PAC  

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

• سامانه پایانه راه دور، یک ماژول سخت افزاری است که برای 
دریافت، ذخیره، کنترل محلی و ارسال اطالعات در پروژه های 
اتوماسیون صنعتی، مانیتورینگ، اسکادا و IIOT می تواند مورد 

استفاده قرار بگیرد. 
• ایــن ماژول به تنهایی یا به عنوان یک گره )Node( شــبکه 

قابل استفاده است.
3G، Radio، Wifi، NB- قابلیت افزودن ماژولهــای ارتباطی •

IOT از طریق رابط PCIe برای برآورده کردن نیازهای مختلف 
در سیســتمهای SCADA و Automation وIIoT و کاربردهای 

دیگر در نسل چهارم انقالب صنعتی 
• این ســامانه با زبان IEC61131 قابل برنامه نویســی است. 
 PLC کاربر می تواند با زبان های برنامه نویسی مورد استفاده در

ها، عملکرد دستگاه را بر اساس نیاز خود تغییر دهد.
• از طریق ایمیل و یا Point-to-Point توان برقراری ارتباط و 

ارســال و دریافت فرمان )Command(، مقادیر اندازه گیری شــده و آالرم ها را دارد. 2 خروجی رله روی ماژول، مرکز فرمان را از 
وجود آالرم با خبر می سازد.

 Modbus RTU را به مودم فراهم می کند. از پروتکل های ارتباطی IO دو ورودی دیجیتال امکان اتصال سنســورها و دستگاه های •
IEC60870 .IEC61850 .)Master/Slave(. CANOpen. DNP3.0-5-104/103/101 مــورد نیاز پروژه های تله متری و اســکادا 

پشتیبانی می نماید.

اثرات و کاربرد

IIOT در پروژه های اتوماسیون صنعتی، مانیتورینگ، اسکادا و -
- پروژه های تله متری

- مانیتورینگ راه دور ادوات اندازه گیری و کنترلی صنایع نفت و گاز
- مانیتورینگ و کنترل سیستمهای محیطی مانند آلودگی و کیفیت هوا

- مانیتورینگ و کنترل تجهیزات و پارامترهای محیطی در معادن

104-5-IEC60870 تایید فنی و عملکرد سیستم و پروتکل ارتباطی

ریز سازگان تکیننام شرکت

1382سال تاسیس

م فاطمی خ شهید گمنام میدان گلها خ رادافزون 4/1  پ 111 ط 1نشانی دفتر شرکت

www.takin.coنشانی سايت اينترنتی

02188953998شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت مرتبط با 4 شرکت اصلی
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 نام محصول:
پوشش نانو عایق رطوبتی حرارتی

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

این محصول با اســتفاده از مواد نانو، یک ســطح عایق ایجاد 
می کند که هم در برابــر رطوبت و هم در برابر انتقال حرارت 

مقاومت می نماید. 
محصول فوق در مقیاس نیمه صنعتی تولید شــده اســت و 
برای چندین شــرکت داخلی از جمله شرکتهای صنعت نفت 

و سیمان و سازه های فلزی و بتونی بکار رفته است.
استفاده از این محصول باعث افزایش عمر تاسیسات و سازه ها 
و کاهش تلفات انرژی می گردد. دمای داخل مخازن بخصوص 
در مناطق نفت خیز ) داخل سرزمینی و فرا ساحل(  با استفاده 

از این محصول بهتر کنترل می گردد.

اثرات و کاربرد

این پوشش، چسبندگی زیادی به سطح زیرین دارد و این امر باعث می شود که تست سالت اسپری حتی به مدت 2000 ساعت را 
نیز بخوبی تحمل نماید. همچنین بدلیل انعطاف پذیر بودن این پوشش، نسبت به شوک های حرارتی و ضربات مکانیکی مقاومت 
باالیی دارد و منجر به ترک در پوشــش  یا پیتینگ در فلز پایه نمی شــود. این پوشــش جایگزین خوبی برای مواد سنتی عایق 
بندی مانند پشم سنگ و ورق های آلومینیومی می باشد. این پوشش بخش اعظم انرژی تابشی خورشید را در روز بازتاب داده و از 
گرم شــدن بیش از حد مخزن جلوگیری می کند. این مساله در مناطق نفت خیز جنوب و فالت قاره و عسلویه، از اهمیت زیادی 

برخوردار است.

محصوالت این شرکت دارای تاییدیه از ستاد فن آوری ریاست جمهوری می باشد. 

نانو فننام شرکت

1384سال تاسیس

تهران - اتوبان اشرفی اصفهانی - خ 22 بهمن -  خ شهید کافی ماسه -نبش کوچه 13 غربی پ 2 واحد 4 44436009نشانی دفتر شرکت

ALIZADEH.FERYDOUN@GMAIL.COMنشانی سايت اينترنتی

09122205723شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت حوزه صنايع نفت
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 نام محصول:
نانو سیال بازدارنده شیل

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

نانو افزایه بازدارنده شیل به منظور بازدارندگی باالی سازندهای 
رسی/شیلی فعال با استفاده از تکنولوژی نانو طراحی و فرموله 
شده است. نوآوری و فناوری قابل مالحظه این نانوافزایه کارایی 
بســیار باالی آن در عــدم حضور نمک هــای بازدارنده مانند 
پتاسیم کلراید است. همچنین این نانوافزایه به عنوان جایگزین 
مناســبی برای نمک بازدارنده پتاســیم کلراید می باشد. این 
نانوافزایه دوستدار محیط زیســت بوده و  به عنوان نانوافزایه 
چند منظوره عالوه بر بازدارندگی شیل های فعال، سبب بهبود 
خواص رئولوژیکی، کاهش میزان صاف آب، ارتقاء میزان روان 
کاری و همچنیــن پایــداری دیواره چاه می گــردد. ماحصل 
ویژگی های ذکر شده در این محصول، سبب کاهش هزینه های 

عملیات حفاری می گردد.

اثرات و کاربرد
- بازدارندگی باالی رس ها و شیل های فعال تا 95 درصد

- جایگزین مناسب برای نمک های بازدارنده مانند پتاسیم کلراید
- کارایی باال در مقایسه با بازدارنده های متداول و رایج در صنعت حفاری 

- قابل استفاده در سازندهای شیلی/رسی شکاف دار
- دوست دار محیط زیست

- بهبود و ارتقاء خواص رئولوژیکی، کاهش میزان صاف آب و بهبود روان کاری 
- سازگار با سایر افزایه های سیال حفاری پایه آبی

- قابل استفاده در گستره وسیعی از غلظت نمک )تا 26 درصد وزنی( 
- مقرون به صرفه اقتصادی

- قابل استفاده در گستره وسیعی از وزن ها )ازSG 1.06 تا 2.04 (

- تاییدیه آزمایشگاهی نانومقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
- تاییدیه از آزمایشگاه مرجع شرکت سیاالت حفاری پارس

- تاییدیه از پژوهشگاه صنعت نفت

سیاالت حفاری پارسنام شرکت

1383سال تاسیس

تهران- بزرگراه اشرفی اصفهانی- باالتر از پل نیایش- خیابان ولی سوری ) سوم( پالک 43نشانی دفتر شرکت

www.parsdrill.comنشانی سايت اينترنتی

021-44849770-6شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت حوزه صنايع نفت



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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 نام محصول:
ابزار هیدرولیک مخصوص باز و بست مهره ها

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

پنل Well Control یک واحد کنترل پنوماتیک / هیدرولیکی 
اســت که به گونه ای طراحی شده است که بتواند با اطمینان 
 SCSSV و SSSV، SSV( کار کند تا از سه دریچه اصلی ایمنی
نصب شــده بر روی چاه تولیدی( بهره ببــرد و به این موارد 
محدود نمی شود، بلکه برای کار با سایر محرک ها و شیرآالت 

نیز استفاده می شود. 

اثرات و کاربرد

از مهم ترین کاربردهای این محصول در صنعت نفت می باشد. همچنین با ساخت این دستگاه در سایزهای مختلف کشور از خرید 
خارجی این محصول بی نیاز گردیده است و ما در این زمینه به خودکفایی رسیده ایم.

دارای تاییدیه از سازمان های مختلف و نهاد های زیر مجموعه وزارت نفت به تعداد زیاد

آریا صنعت سازه بارثاوانام شرکت

1393سال تاسیس

پارک علم و فناوری خراسان- ساختمان اصلی- طبقه اول واحد 410نشانی دفتر شرکت

wellheadfacility.comنشانی سايت اينترنتی

051-35230624شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت حوزه صنايع نفت



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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 نام محصول:
دستگاه طیف سنج گامای طبیعی مغزه های نفتی

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

دستگاه طیف سنج گاما جهت اندازه گیری تشعشعات گامای 
طبیعی مغزه های نفتی  بکارگرفته می شــود. از ویژگی های  
این دســتگاه ضمن دقت و کارایی باال،  اندازه گیری میزان 
اورانیوم، توریم و پتاســیم مغزه های نفتی بر اساس شمارش 
گاما، شمارش بر ثانیه، بکرل، PPM، درصد و همچنین اندازه 
گیری بر اســاس API است. از قابلیت های دیگر این دستگاه 
انــدازه گیری تشعشــعات گاما در زمان هــا و همچنین در 
ســرعت های متفاوت حرکت مغزه  بوده که از نتایج به دست 
آمــده می توان جهت تطبیق عمق مغزه ها با الگ گامای چاه 
و همچنین  برای شــناخت نواحی شیلی و کانی های سنگین 

استفاده کرد.

اثرات و کاربرد

دســتگاه طیف سنج گاما پیش از این تنها از سوی شرکت هایی از کشــورهای آمریکا و فرانسه ساخته می شده که با ساخت این 
دســتگاه در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران،  کشور ایران نیز به فهرست سازندگان این تجهیزات پیشرفته که در صنایع نفت 
و گاز، معادن، ژئوتکنیک و ... کاربری دارد، اضافه شــد. هزینه بســیار کمتر این دستگاه نسبت به نمونه های مشابه خارجی سبب 
صرفه جویی ارزی قابل توجهی شده و با بومی سازی ساخت این دستگاه، صنعت نفت و گاز کشور و سایر صنایع مرتبط، از واردات 
نمونه های مشابه خارجی در این زمینه  بی نیاز خواهند بود همچنین با توجه به کیفیت و ویژگی های این دستگاه و قیمت بسیار 

رقابتی آن،  صادرات آن به طور جدی در حال پیگیری و برنامه ریزی است.

دستگاه یاد شده با استفاده از نمونه های استاندارد راستی آزمایی شده و با اخذ تاییده از شرکتهای کارفرمایی در پروژههای نفتی بکار 
گرفته شده است.

انرژی توانا کیش) دانش بنیان(نام شرکت

1390سال تاسیس

کرج، خیابان مصباح، پردیس کشاورزی،پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، صندوق پستی 4111نشانی دفتر شرکت

www.Tavana-Energy.comنشانی سايت اينترنتی

02632824802شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت حوزه صنايع نفت



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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 نام محصول:
اریفیس فلنچ

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

اریفیس جزء قدیمی ترین روش های اندازه گیری دبی است. در 
این روش، جریان ســیال از مجرایی که از سطح مقطع جریان 
اصلی کوچک تر است، عبور داده می شود. اختالف فشار ایجاد 
شده، توسط یک وسیله اندازه گیری اختالف فشار، اندازه گیری 

شده و دبی سیال با استفاده از روابط حاکم به دست می آید.
از سازندگان مطرح این نوع ابزار دقیق می توان به شرکت های 

E&H، Dwyer، Siemens، ABB و Rosemount اشاره کرد.

اثرات و کاربرد

از دبی سنج های روزنه ای، اصوال برای اندازه گیری دبی بخار و سیاالت گازی استفاده می شود. این روش اندازه گیری نسبتا دقیق 
اســت و بدلیل ایجاد مانع در مســیر جریان سیال، افت فشار نسبتا زیادی ایجاد می کند. این نوع دبی سنج ها برای اغلب سیاالت 
متالطم و تمیز مناســب هســتند و درجه حرارت باال روی آنها تاثیر گذار نیست همچنین استفاده از این روش برای لوله هایی با 

سایز باال نسبتا ارزان است.

فلومتر Orifice مطابق با استاندارد 5167 و با استفاده از نرم افزار Flow Consultant طراحی و تولید می گردد.

ابزار کنترل ارشیانام شرکت

1389سال تاسیس

تهران- خ کارگر شمالی- خ شانزدهم- پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران- ساختمان شماره 1- واحد 240نشانی دفتر شرکت

www.abzar-control.comنشانی سايت اينترنتی

02188220648 . 02188220675شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت حوزه صنايع نفت



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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 نام محصول:
)Annubar( آنوبار

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

در این روش با عبور جریان ســیال از اطراف سنســور فلومتر 
که بر ســر راه جریان قرار دارد، فشــارهای متفاوتی در جلو و 
پشــت مانع ایجاد می شود که اختالف آنها متناسب با سرعت 
یا دبی سیال است. کاربرد اصلی آنوبار برای اندازه گیری دبی 
مایعات و گازهای مختلــف و بخار آب در لوله ها و کانالهای با 
قطر زیاد است، زیرا در این موارد نصب انواع دیگر دبی سنج ها 
بسیار مشکل و زمان بر است. با تمهیدات خاص، امکان نصب 
این دبی ســنج در حالتی که جریان در لوله برقرار اســت نیز 

وجود دارد.

اثرات و کاربرد

کاربرد اصلی آنوبار برای اندازه گیری دبی مایعات و گازهای مختلف و بخار آب در لوله ها و کانالهای با قطر زیاد است، زیرا در این 
موارد نصب انواع دیگر دبی سنج ها بسیار مشکل و زمان بر است. با تمهیدات خاص، امکان نصب این دبی سنج در حالتی که جریان 

در لوله برقرار است نیز وجود دارد.

فلومتر آنوبار مطابق با استاندارد 5167 و با استفاده از نرم افزار Flow Consultant طراحی و تولید می گردد.

ابزار کنترل ارشیانام شرکت

1389سال تاسیس

تهران- خ کارگر شمالی- خ شانزدهم- پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران- ساختمان شماره 1- واحد 240نشانی دفتر شرکت

www.abzar-control.comنشانی سايت اينترنتی

02188220648 . 02188220675شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت حوزه صنايع نفت



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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 نام محصول:
روتامترهای صنعتی

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

روتامتر مدل ACA01 با بدنه فلزی می تواند برای اندازه گیری 
دبــی گازها و مایعــات مختلف به کار مــی رود. جنس کلیه 
اتصاالت و قطعات در تماس با سیال از S.S است. این ویژگی 
عالوه بر امکان تحمل فشار و دمای باال باعث می شود که از آن 
بتوان برای اندازه گیری دبی سیاالت خورنده نیز استفاده کرد.

اثرات و کاربرد

در روتامترها )دبی ســنج های با ســطح متغیر( جریان سیال به  صورت قائم، از پایین به باال از درون یک لوله مخروطی عبور داده 
می شود. در داخل این مخروط یک شناور قرار دارد که جرم حجمی )چگالی( آن از جرم حجمی سیال بیشتر است. افزایش دبی 

سیال باعث حرکت شناور به سمت باال می شود. بنابراین موقعیت شناور معیاری از مقدار دبی سیال خواهد بـود

روتامتر های تولیدی شــرکت با روش مهندسی معکوس و نرم افزار های نوشته شده توسط شرکت طراحی و تولید می گردد و صحه 
سنجی عملکرد فلومتر ها در آزمایشگاه شرکت مطابق استاندارد 17025 مورد تائید موسسه استاندارد کالیبره میگردد.

ابزار کنترل ارشیانام شرکت

1389سال تاسیس

تهران- خ کارگر شمالی- خ شانزدهم- پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران- ساختمان شماره 1- واحد 240نشانی دفتر شرکت

www.abzar-control.comنشانی سايت اينترنتی

02188220648 . 02188220675شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت حوزه صنايع نفت



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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 نام محصول:
هیتر تابشی کاتالیستی

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

هیتر های تابشــی کاتالیستی محصولی نوین در صنعت تولید 
گرمایش فرآیندی

بدون شعله
ایمن

کاهش مصرف انرژی
حذف آالینده های احتراق

استفاده در محیز های پر خطر

اثرات و کاربرد

استفاده از این نوع هیترهای نوین باعث کاهش چشمگیر انرِژی در صنایع خودروسازی، گاز، رنگ و مواد غذایی می شود. سرعت 
فرآیندها با استفاده از این هیترها تا حدود 3 برابر افزایش می یابد. در یک توان حرارتی ثابت در مقایسه با سیستم های گرمایشی 

مرسوم، مصرف انرژی می تواند تا حدود 60 درصد کاهش یابد.

مجوز دانش بنیان توبیدی
مجوز نانو مقیاس

تاییدیه از شرکت ملی گاز ایران

دانش بنیان به فرآوران نوین آریا سرمدنام شرکت

1389سال تاسیس

تهران- اتوبان بابایی- بعد از لشگرک- پارک لمی و فن آوری تربیت مدرسنشانی دفتر شرکت

نشانی سايت اينترنتی

02177108391شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت حوزه صنايع نفت



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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 نام محصول:
نرم افزار شریف استیم

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

نرم افزار شریف استیم یک نرم افزار بومی بهینه سازی عملیات 
اســید کاری می باشد. انتخاب ســیال در مراحل پیش شوی، 
تزریق اســید، تزریــق منحرف کننده ها، انتخــاب افزایه ها و 
پس شــوی برای مخازن کربناته و ماسه  سنگی را با استفاده از 
پایگاه داده و با اعمال الگوریتم های اسیدکاری  بررسی و علت 
موفقیت و عدم موفقیت یک اسیدکاری را ارزیابی میکند. هوش 
مصنوعی، ادوایزها، قابلیت مقایسه و فیلترینگ، گزارش گیری 
و ترســیم نمودار، شماتیک چاه و دیتابس از سایر ویژگی های 

این نرم افزار می باشد. 

اثرات و کاربرد

- بهینه سازی عملیات اسید کاری
- کاهش هزینه ی عملیات  انگیزش چاه

- پیشبینی موفقیت یا عدم موفقیت عملیات اسیدکاری و ارائه راهکار
- قابلیت گزارش گیری جامع و کامل از تمامی اطالعات میدان
- قابلیت مقایسه تمامی پارامترهای یک چاه یا میدان با یکدیگر

- تعمیم نتایج آزمایشگاهی به میدانی

پترو انرژی شریفنام شرکت

1396سال تاسیس

تهران، دانشگاه صنعتی شریف، مرکز خدمات فناوری، واحد 101نشانی دفتر شرکت

Sharifpetro.comنشانی سايت اينترنتی

66166236شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت حوزه صنايع نفت



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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 نام محصول:
دستگاه دیسک چرخان

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

دســتگاه دیســک چرخان، برای اندازه گیــری پارامترهای 
ســینتیک واکنش بین سیاالت اســیدی و نمونه سنگ های 
مخزنی مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه تحت شرایط 
دما و فشار مخزن می تواند پارامترهای مهم شبیه سازی فرایند 
اسیدکاری و اطالعات الزم برای طراحی عملیات را با استفاده 

از نرم افزارهای طراحی فراهم اورد.

اثرات و کاربرد

تعیین ثابت سرعت واکنش سنگ با نمونه اسیدهای مختلف
تعیین ضرایب انتقال جرم اسید به سطح سنگ برای تنظیم پارامترهای مدل شبیه سازی تزریق اسید به سازند

تعیین اثرات افزایه ها و دایورترها روی نرخ واکنش اسید و سنگ

پترو انرژی شریفنام شرکت

1396سال تاسیس

تهران، دانشگاه صنعتی شریف، مرکز خدمات فناوری، واحد 101نشانی دفتر شرکت

Sharifpetro.comنشانی سايت اينترنتی

66166236شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت حوزه صنايع نفت



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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 نام محصول:
خدمات آزمایشگاهی سنگ دیجیتال

معرفی محصول

راه اندازی یک مرکز پیشــرفته میکرو سی تی برای اولین بار 
در کشور با استفاده از دستگاه های جدید، از آرزوهای دیرینه 
دانشگاه صنعتی شریف است که می تواند در ارتقاء این دانشگاه 
نقش موثری داشــته باشــد. این دستگاه نســل جدیدی از 
سیســتم های پرتونگاری میکرونی با معماری جدید است که 
تصاویر گرفته شــده با آن دارای رزولوشن باال و کیفیت خوب 
همراه با ســرعت تصویرگیری مناســب می باشند . همچنین 
اندازه ی نمونه نیز می تواند در محدوده ی نســبتا وسیع تری 
در مقایســه با دستگاه های دیگر باشــد. این نوع پرتونگارها با 
تصاویری که از ساختمان اجسام سه بعدی در ابعاد بسیار ریز 
به دست می آورند، می توانند به شناخت بسیار کامل تر بعضی 

شاخصه های فیزیکی آن ها کمک نمایند. 

اثرات و کاربرد

کاربردهای این دستگاه که نمونه فعالی هم در ایران ندارد عبارتند از بررسی کلیه قطعات حساس دستگاه ها و ادوات در مقیاس 
میکرو و نانو، کمک به ســاخت آلیاژهای حســاس مورد نیاز، کمک به مهندســی معکوس از طریق عکس برداری اشعه ایکس به 
صورت غیر مخرب، کمک به همکاری های ســاخت قطعات و دســتگاه های مورد نیاز سایر صنایع مانند صنایع خودرو، دریایی و 
هوایی، بررسی دقیق و نانومتری سنگ های حاوی نفت و گاز، امکان استفاده از این فناوری در اکتشاف منابع و ازدیاد برداشت نفت، 
بررسی میزان نفت به جا مانده در سنگ های نفتی، گسترش فعالیت های نفتی به حوزه نفت و گاز شیلی، ساخت صفحات جدید 
جذب انرژی خورشیدی، تولید بهینه از منابع آبی تحت االرضی، بررسی امکان آلودگی آب های زیرزمینی با مواد صنعتی، بررسی 
امکان تولید از منابع آب های ژرف، تولید بهینه داروهای نو ترکیب، بهینه سازی انتقال دارو به بدن، ساخت پوشش های جدید برای 
داروهای خاص، امکان بررسی تزریق دارو در بدن موجودات زنده و بررسی همزمان انتقال آن از طریق اشعه ایکس در بافت سلولی

-
مجوزها و تاییدیه های فنی

اطالعات شرکت تولید کننده

شرکت تأمین توسعه انرژی کوپالنام شرکت

1394سال تاسیس

تهران، نارمک، خیابان حیدرخانی، خیابان نصرتی، نبش کوچه مدبر، پالک 56نشانی دفتر شرکت

Koupalenergy.comنشانی سايت اينترنتی

02177229303شماره تماس

محصوالت حوزه صنايع نفت



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

246

 نام محصول:
فشار، دما و دبی سنج های  برون چاهی 

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

اندازه گیری فشار، دما و دبی در صنعت نفت و گاز جهت بهبود 
بهره برداری از چاه های نفت و گاز بســیار حائز اهمیت است. 
در این محصوالت از خاصیت پیزوالکتریک سنسورهای کوارتز 
جهت کسب اطالعات فشار با باالترین دقت استفاده شده و در 
حالت های حافظــه دار و آنالین همراه با خروجی های آنالوگ 
و دیجیتال ارائه می گردد و از ســلول خورشیدی جهت تامین 

انرژی پاک استفاده می کند.
این محصول برای کسب اطالعات انواع های چاه های نفت و گاز 
و همچنین انواع پمپ تراک های ســیمان و نیتروژن استفاده 

می شود

اثرات و کاربرد

اندازه گیری دقیق فشار، دما و دبی چاه های نفت و گاز جهت بهره برداری بهینه و ارزیابی دقیق مخازن نفت و گاز اهمیت ویژه ای 
دارد و اطالعات این ابزار جهت اخذ تصمیم های مهم برای این چاه ها نیز در اولویت استفاده می باشند.

از سلول خورشیدی جهت تامین انرژی پاک در این محصول استفاده شده که منجر می شود در چاه هایی که در مناطق بکر طبیعی 
هستند. جهت تامین انرژی از دکل های انتقال برق استفاده نشود. 

تاییده از شرکت نفت و گاز کارون، مارون و مسجد سلیمان
تاییده از اداره مخازن و بهره برداری شرکت نفت و گاز مناطق نفت خیز جنوب

تاییده از شرکت نفت فالت قاره
گواهی کالیبراسیون مورد تایید اداره استاندارد ایران 

شرکت دانش بنیاد آریا ایرانیاننام شرکت

1390سال تاسیس

اهواز-امانیه خیابان خرم کوچه خرد پالک چهارنشانی دفتر شرکت

ARYAIRANIAN.COMنشانی سايت اينترنتی

06133364080شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت حوزه صنايع نفت



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

247

 نام محصول:
سیستم حفاظتی چاشنی های انفجاری در عملیات مشبک کاری 

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

بدلیل قرار گیری چاه های نفت گاز در محیط هایی که شامل 
دکل هــای برق، مخابرات و... منجر به انفجار های نا خواســته 
در ســطح و یا در عمق های ناخواســته می شود این سیستم 
می تواند محیط ایمن برای پرسنل و همچنین محافظت از چاه 

و تجهیزات جانبی فراهم نماید. 
شامل دو بخش درون چاهی و برون چاهی می باشد که تمامی 

امواج و جریانات نا خواسته را دفع می نماید.

اثرات و کاربرد

انفجارهای ناخواســته مواد انفجاری در عملیات های مشــبک کاری می تواند صدمات جبران ناپذیر جانی و مالی را رقم بزند. این 
سیستم با طرح ابداعی و منحصر به فرد قادر خواهد بود هر گونه امواج و جریانات ناخواسته را دفع کند و حتی شرایط انجام عملیات 

مشبک کاری در محیط های پر خطر مانند کنار دکل های فشار قوی برق را براحتی فراهم می نماید.

در حال انجام تست های میدانی می باشد.

شرکت دانش بنیاد آریا ایرانیاننام شرکت

1390سال تاسیس

اهواز-امانیه خیابان خرم کوچه خرد پالک چهارنشانی دفتر شرکت

ARYAIRANIAN.COMنشانی سايت اينترنتی

06133364080شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت حوزه صنايع نفت



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

248

 نام محصول:
فشار، دما و دبی سنج های درون چاهی 

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

.اندازه گیری دقیق فشــار، دمــا و دبی در چاه های نفت و گاز 
بدلیل قرار گرفتن ابزار در دمای باال تا 175 درجه سانتی گراد 

و فشار تا 15000 پام می بایست با دقت فراوان انجام شود. 
سنســورها و قطعات الکترونیکی باید تحمل دما باال را داشته 
باشــند و همزمان با تکنیک های ابزار دقیق تحمل فشار ابزار  

باال برده می شود.
در نهایت اطالعات بصورت حافظه دار و انالین در اختیار کاربر 

قرار داده می شوند.

اثرات و کاربرد

ارزیابی مخازن نفت وگاز از مهم ترین کاربردهای این ابزار می باشد.
همچنین در مواقعی که چاه های نفت و گاز دچار مشــکل می شــوند اولین مرحله برای بررسی دالیل اختالل چاه های نفت وگاز، 

استفاده از اطالعات دما و فشاری است که بوسیله این ابزار کسب می شود.
از این ابزار نیز برای بررسی وضعیت تولید چاه های نفت و گاز در متراژ های مختلف چاه استفاده می شود و می تواند اطالعات مفیدی 

در رابطه میزان و نوع سیال خروجی از حفره های دیواره چاه های نفت و گاز در اختیار کارشناسان قرار دهد.

تاییده از شرکت نفت و گاز کارون، مارون و مسجد سلیمان
تاییده از اداره مخازن و بهره برداری شرکت نفت و گاز مناطق نفت خیز جنوب

تاییده از شرکت نفت فالت قاره
گواهی کالیبراسیون مورد تایید اداره استاندارد ایران 

شرکت دانش بنیاد آریا ایرانیاننام شرکت

1390سال تاسیس

اهواز-امانیه خیابان خرم کوچه خرد پالک چهارنشانی دفتر شرکت

ARYAIRANIAN.COMنشانی سايت اينترنتی

06133364080شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت حوزه صنايع نفت



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

249

 نام محصول:
سیال حفاری مگنتورئولوژیکال

معرفی محصول

سیال حفاری مغناطیســی با هدف کنترل خواص رئولوژیکی 
ســیال در هنگام حفاری چاه های نفت و گاز ســاخته شــده 
اســت.. این سیال شــامل ذرات مغناطیسی می باشد و زمانی 
که در مجــاورت یــک میدان مغناطیســی قــرار می گیرد 
ذرات مغناطیســی موجود در آن به صورت هم ســو با میدان 
مغناطیسی جهت گیری کرده و مانعی را در برابر جریان سیال 
بــه وجود می آورند و به این صورت خــواص رئولوژیکی آن را 
تغییر می دهند. سیال طراحی شــده در هنگام نیاز به اعمال 
اختالف فشــار بیشــتر و یا نیاز به جلوگیری از جریان سیال 
در هنگام هرزروی، با برقرار کردن یک میدان مغناطیســی در 
اطراف آن، ویســکوزیته ســیال را به مقدار قابل توجهی )که 
با دقت بســیار خوبی قابل تنظیم می باشــد( به صورت آنی و 
بازگشــت پذیر و بدون نیاز به اضافه کردن افزودنی های جدید 
و بسیار ســریع تر از روش های قبلی افزایش داده و در نتیجه 

هرزروی را به شکل قابل توجهی کاهش می دهد

اثرات و کاربرد

- حفظ فشار در چاه در یک سطح مشخص )به طور مثال، برای جلوگیری از فوران یا نشت در طول حفاری(
- کاهش سریع و بهینه هرزروی

- کاهش تولید آب در چاه های هیدروکربوری و به طور ویژه در مخازن نفت و گاز ایران

- دارای تاییدیه فنی از شرکت حفاری شمال
- دارای تاییدیه فنی از شرکت پتروگوهر فراساحل کیش

- دارای تاییدیه فنی از شرکت دیاکو انرژی پژوه
- دارای تاییدیه از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

- دارای تاییدیه از موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

مجوزها و تاییدیه های فنی

اطالعات شرکت تولید کننده

زیما توسعه پارسیان کیشنام شرکت

1395سال تاسیس

تهران، میدان فاطمی، خیابان فلسطین شمالی، کوچه برادران غفاری، پالک 26نشانی دفتر شرکت

www.zimatosee.comنشانی سايت اينترنتی

021-88996002-4شماره تماس

محصوالت حوزه صنايع نفت



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

250

 نام محصول:
دیفیوزرکمپرسورگازاکراینی

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

برای اولین بار بنا به اعالم نیاز منطقه 8 عملیات انتقال گاز، این 
قطعه در شرکت سایا ماشین تجهیز بصورت مهندسی معکوس 
ساخته شد و پس از تایید منطقه مذکور بر روی کمپرسورهای 

گاز اکراینی نصب و مورد استفاده قرار گرفت.

اثرات و کاربرد

دیفیوزر ساخته شده در کمپرسورهای گاز اکراینی نصب شده در ایستگاههای تقویت فشار استفاده می شوند.
با طراحی و تولید این محصول در داخل کشور از وابستگی صنایع به شرکتهای خارجی و خروج ارز جلوگیری به عمل آمد.

مورد تایید منطقه 8 عملیات انتقال گاز قرار گرفته ا ست. )به پیوست تاییدیه مربوطه ارسال می گردد(

سایا ماشین تجهیزنام شرکت

1390سال تاسیس

تبریز شهرک اندیشه جاده کرجان سایت اصلی پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی واحد 364نشانی دفتر شرکت

www.sysmachine.comنشانی سايت اينترنتی

34265055 - 041شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت حوزه صنايع نفت



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

251

 نام محصول:
دستگاه الیروبی مخازن نفتی و مشتقات نفتی

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

بــرای اولین بار بنا بــه اعالم نیاز پایانه های نفتی شــمال به 
دســتگاه مذکور این دستگاه در شرکت سایا ماشین بر اساس 
اســتانداردهای ATEX طراحی و به پایانه های نقتی شــمال 

تحویل داده شد.

اثرات و کاربرد

جهت الیروبی و جمع آوری لنج تهنشین شده در مخازن نفتی و مشتقات مورد استفاده قرار می گیرد.
کاهش زمان و هزینه های مربوط به جمع آوری لنج ها، سریعتر آماده شدن مخازن برای ورود به خط تغذیه

مورد تایید پایانه نفتی شمال

سایا ماشین تجهیزنام شرکت

1390سال تاسیس

تبریز شهرک اندیشه جاده کرجان سایت اصلی پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی واحد 364نشانی دفتر شرکت

www.sysmachine.comنشانی سايت اينترنتی

34265055 - 041شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت حوزه صنايع نفت



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

252

 نام محصول:
)H.D.D( دستگاه حفار افقی جهت دار

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

این دستگاه برای اولین بار در ایران و توسط شرکت سایا اشین 
تجهیز طراحی و ســاخته شد. از دستگاه برای عبور دادن لوله 
و کابــل از زیر موانع طبیعی و غیر طبیعی بدون حفاری روباز 

استفاده می شود.

اثرات و کاربرد

کاربرد: جایگذاری لوله و کابل زیر زمین بودن ایجاد ترانشه باز و در طولهای مختلف.
اثرات: کاهش زمان و هزینه های مربوط به حفاری.

مورد تایید پایانه نفتی شمال

سایا ماشین تجهیزنام شرکت

1390سال تاسیس

تبریز شهرک اندیشه جاده کرجان سایت اصلی پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی واحد 364نشانی دفتر شرکت

www.sysmachine.comنشانی سايت اينترنتی

34265055 - 041شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت حوزه صنايع نفت



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 

253

 نام محصول:
)SRP( تلمبه میله ای مکشی مخصوص فرازآوری چاههای

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

تلمبه های میله ای مکشــی برای فرازآوری مصنوعی و افزایش 
تولید چاههای نفت که دچار افت فشار شده اند می باشند بدین 
معنی که پس از وقوع پدیده افت فشــار جریانی در چاههای 
نفتی نیاز به عمل پمپاژ جهت رساندن سیال داخل چاه نفت 

به سطح زمین می باشد.

اثرات و کاربرد

نگهداشت و افزایش تولید چاههای نفت و فراز آوری مصنوعی چاههای نفت
بر روی چاههای نفتی اصطالحاً مرده )با فشار سرچاهی صفر( و یا چاههای با تولید کم جهت افزایش تولید نفت تا 3000 بشکه 

در روز

گواهــی عضویــت در کمیته مرجع تخصصي تعیین و بازنگري استانداردهاي کاال و خدمات مهندسي صنعت نفت- عضویــت در 
لیست بلند وزارت نفت- جواز تاسیس- پرروانه بهره برداری- مجوز تولید انبوه از شرکت ملی نفت ایران تائیدیه شرکت ملی نفت 

ایران- گواهی تحقیق و توسعه

فراز نوین اندیش اروندنام شرکت

1393سال تاسیس

اهواز- خیابان پل پنجم، میدان دانشگاه، خیابان دانشگاه )بلوار قدیم دانشگاه شهید چمران(، ورودی مرکز تحقیقات نشانی دفتر شرکت
بیوتکنولوژی، دفتر و کارگاه شرکت فراز نوین

www.faraznovin.comنشانی سايت اينترنتی

06133369318شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت حوزه صنايع نفت



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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 نام محصول:
ابزار مانده یابی

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

همانطور که از نام آن مشــخص است به ابزاری اتالق می شود 
که جهت دســتیابی به مانــده )ابزار جامانــده در چاه( مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. در بیشتر موارد هدف از دست یابی به 
مانده بیرون آوردن آن از چاه می باشــد اما مواردی نیز وجود 
دارد که هدف نهایی دســت یابی به مانده و ایجاد یک اتصال 

پایدار با آن می باشد.
از جمله ابزاری که هدف دســتیابی و بیــرون آوردن مانده را 

دارند می توان به Overshot اشاره کرد.
پر کاربرد ترین ابزار مانده یابی می باشــد که در ســری های 
مختلف ساخته می شود و هر سری برای شرایط خاص کاربرد 
دارد. علت پر کاربرد بودن این ابزار نسبت به سایر ابزار خانواده 
مانده یابــی ضریب اطمینان باالتر آن می باشــد )با توجه به 
مکانیزم ابزار احتمال موفقیت در عملیات مانده یابی برای آن 

بیش از سایر ابزارها می باشد(.

اثرات و کاربرد

نسیم کارورزی ایرانیاننام شرکت

1386سال تاسیس

اهواز-شهرک صنعتی شماره 4-فاز6-بلوک 4- واحد 20 و 21نشانی دفتر شرکت

www.nasimco-tech.comنشانی سايت اينترنتی

06134445912شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت حوزه صنايع نفت



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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 نام محصول:
تجهیزات گاز پوششی مخازن ذخیره

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

مخازن ذخیره یکی از تجهیــزات کلیدی صنایع مختلف بویژه 
صنایع پتروشیمی و پاالیشگاهی است. از این ظروف برای ذخیره 
انواع میعانات در حین فرآیند و یا بعنوان انبارش استفاده می شود. 
مشخصه اصلی این مخازن فشار طراحی بسیار پایین است. برای 
کارکرد ایمن و صحیح یک مخزن نیاز به سه تجهیز مهم و حیاتی 
زیر است که این شرکت برای اولین بار در کشور موفق به ساخت 

این تجهیزات شده است.
1- رگوالتور گاز پوششــی: برای تزریق گاز خنثی به فشار پایین 
و دبی باال بر روی ســیال درون مخزن ذخیره برای جلوگیری از 
ورود اکسیژن به درون مخزن و کاهش خطر انفجار و آتش سوزی

2- شــیر تنفسی: برای تخلیه فشار اضافی مخزن و جلوگیری از 
ترکیدی مخزن و یا شکســتن خالء درون مخزن و جلوگیری از 

فروپاشی مخزن
3- شــیر تخلیه اضطراری: برای تخلیه حجــم زیادی از بخارات 

مخزن در هنگام آتش سوزی در مجاورت و یا درون مخزن

اثرات و کاربرد

این تجهیزات در صنایع نفت و گاز و پتروشــیمی و صنایع بزرگ کشــور و بویژه پاالیشگاه های که دارای مخازن ذخیره سیاالت 
هستند کاربرد دارد. مهمترین کارکرد آن افزایش ایمنی مخزن است.

1- جلوگیری از ورود هوا به درون مخزن ذخیره و کاهش خطر آتش سوزی
2- جلوگیری از افزایش فشار درون مخزن در هنگام افزایش دمای محیط یا ورود سیال به درون مخزن

3- جلوگیری از ایجاد خالء درون مخزن در هنگام کاهش دمای محیط یا خروج سیال از مخزن
4- جلوگیری از ترکیدگی مخزن در هنگام آتش سوزی در مجاورت یا درون مخزن

1- مجوز دانش بنیان نوع یک در مورد ساخت رگوالتورهای گاز پوششی
2- مجوز واحد فناوری در ساخت تجهیزات گاز پوششی مخازن ذخیره از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

3- دارای سیزده عدد کد MESC از شرکت ملی گاز ایران در مورد تجهیزات گاز پوششی مخازن ذخیره
4- رتبه 5 پیمانکاری نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه

پیشرو گاز ماهرنام شرکت

1397سال تاسیس

اصفهان- شهرک علمی و تحقیقاتی- پارک علم و فناوری شیخ بهایی- سوله شماره 20نشانی دفتر شرکت

www.mahergas.comنشانی سايت اينترنتی

031-33931060      09103030436شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت حوزه صنايع گاز



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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 نام محصول:
خمیر آب یاب

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

این فرآورده شناساگری است که برای شناسایی میزان آب در 
داخل مخــازن و تانکرهای ذخیره نفت و فرآورده های نفتی و 
نیز روغن ها به کار می رود. همچنین در مورد اندازه گیری آب 
داخل مخازن ذخیره آب نیز کاربرد دارد. این فرآورده خمیری 
زرد رنگ اســت و در صورت تماس با آب به رنگ قرمز تبدیل 

می شود. 

اثرات و کاربرد

جهت استفاده مقداری از خمیر را بر روی ساندینگ و یا میله بمالید و آن را در داخل مخزن فرو برده و خارج نمایید. در صورتی 
که خمیر قرمز شد یعنی در مخزن آب وجود داشته است. در صورت استفاده از میله مدرج می توان ارتفاع آب را در داخل مخزن 

اندازه گیری نمود.

کیا اکسیر شیمینام شرکت

1396سال تاسیس

مرکز رشد دانشگاه تربیت مدرس-پردیس گردآفریدنشانی دفتر شرکت

نشانی سايت اينترنتی

09125489348شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت حوزه صنايع گاز



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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 نام محصول:
Viscometer

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

دستگاه ویسکومتر برای اندازه گیری میزان ویسکوزیته سیال 
و سیمان حفاری بر روی دکل های حفاری استفاده می شود.

این دستگاه همچنین در آزمایشگاه های مرجع و تولید کننده 
افزایه های شــیمیایی مورداستفاده در ســیال حفاری جهت 

کنترل کیفی مواد ساخته شده استفاده می شود.

اثرات و کاربرد

این دستگاه جهت اندازه گیری میزان ویسکوزیته سیال و سیمان حفاری استفاده می شود .
مزیت آن نسبت به نمونه خارجی استفاده از سیستم الکتریکی جهت تغییر سرعت به جای سیستم گیربکسی می باشد که در نتیجه 
آن میزان خرابی های دستگاه و خارج شدن از کالیبراسیون دستگاه کمتر خواهد بود. مزیت دیگر نیز قیمت تقریبا یک سومی این 

دستگاه نسبت به نمونه خارجی می باشد.

تاییدیه فنی عملکرد دستگاه از پژوهشگاه صنعت نفت
5S 9001  و ISO گواهینامه

گواهی حسن انجام کار از شرکت های خصوصی و کارفرما 
دارای گواهینامه ثبت اختراع 

گواهی اختراع سطح سه بنیاد ملی نخبگان 

دیاکو انرژی پژوهنام شرکت

1395سال تاسیس

تهران، چهارراه ولیعصر، خیابان انقالب اسالمی، کوچه باالور، پالک هفت، واحد 14نشانی دفتر شرکت

WWW.Diacoenergy.comنشانی سايت اينترنتی

021-6643501شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت حوزه صنايع گاز



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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 نام محصول:
دستگاه هوشمند همراه با فرآیند )الگوریتم( انجام آزمون های آشکار ساز 

نشت گاز مونو اکسید کربن و گازهای قابل احتراق به صورت مکانیزه
معرفی محصول

از این دســتگاه به منظور انجام آزمــون هاي کنترل کیفیت 
آشکارســازهاي نشت گاز مونو اکســید کربن و گازهاي قابل 
احتراق توسط آزمایشگاه هاي همکار استاندارد، تولیدکنندگان 
و واردکنندگان این آشکارسازها، شرکت ملی گاز و شرکت های 
تابعه و پیمانکاران آنها و یا در مراکز علمي و تحقیقاتي جهت 
آنالیز و بررسي عملکرد آشکارسازها یا سنسورهاي گاز استفاده 
مي شود. سیستم مکانیزه هوشــمند انجام آزمون با استفاده 
از سیســتم میکروپروسسوري - میکروکنترلري و سخت افزار 
قدرتمند خود امــکان مونیتورینگ و کنترل کلیه پارامترهاي 
موثر در انجام آزمون ها شــامل شرایط محیطي دما، رطوبت، 
فشار هوا، شدت صوت، ولتاژ کاري دستگاه، تراکم گاز آزمون 
و عملکرد آشکارســازها و همچنین اعالم نتایج آزمون را دارا 

مي باشد. 

اثرات و کاربرد

شــرکت آزمون گاز البرز با استفاده از دســتگاه هوشــمند اختراعی خود و اخذ مجوزات و تاییدیه های الزم، در حال حاضر تنها 
آزمایشــگاه معتبر در کشور جهت انجام خدمات تخصصی کنترل کیفیت و بررسی انطباق عملکرد آشکارسازهای نشت گاز مونو 

اکسید کربن و گازهای قابل احتراق با الزامات استانداردهای ملی و بین المللی مربوطه می باشد.

- شرکت دانش بنیان
- آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد

- دارنده گواهینامه ISO/IEC 17025 از مرکز ملی تایید صالحیت ایران
- دارنده گواهی تایید صالحیت از اداره کل استاندارد البرز

- دارای گواهی ثبت اختراع
- دارای تاییدیه بنیاد ملی نخبگان

- دارای تاییدیه شرکت ملی گاز
- دارای گواهی توانمندی فناورانه

- دارای تاییدیه علمی از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی
- عضو پارک علم و فناوری استان البرز

مجوزها و تاییدیه های فنی

اطالعات شرکت تولید کننده

آزمون گاز البرزنام شرکت

1392سال تاسیس

کرج، عظیمیه، بلوار کاج، پالک 435، واحد 5نشانی دفتر شرکت

www.azmoongas.comنشانی سايت اينترنتی

32557284    026شماره تماس

محصوالت حوزه صنايع گاز



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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 نام محصول:
جریان سنج و کنتورالتراسونیک 6 مسیره گاز طبیعی وسیاالت گازی

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

مجهز به ترانسمیتر فشارداخلی 
مجهز به سیستم تست وکالیبراسیون سنسور فشارروی خط

مجهز به ترانسمیتر دما 
مجهز به سیستم تصحیح قطر در فشار و دمای کاری 

مجهــز به فلو کامپیوتر با قابلیت ارتباط با تله متری و آناالیزر 
گاز

 دارای 6 مسیر اندازه گیری متقاطع برای عدم نیاز به تعمیرات 
حتی درحالت از کارافتادن 50 درصد از سنسورهای هر مسیر

 

اثرات و کاربرد

اولین تولید کننده کنتورهای التراسونیک گاز 6 مسیره در ایران. این کنتورها با دقت بسیار باال وبهمراه فلوکامپیوتر و ترانسمیترهای 
فشار ودما تولید میشوند که ازگروه کنتورهای هوشمند هستند و کاربرد آن درمحلهای اندازه گیری حجم و جریان گاز طبیعی و 
سیاالت گازی است جهت ارتقاء دقت واطمینان ازاندازه گیری درست حجم گاز و کاهش گازمحاسبه نشده در مشترکین عمده و 

فوق عمده شرکت گاز مانند نیروگاهها وصنایع پتروشیمی

- سازمان ملی استاندارد 
- اداره کل نظارت بر صادرات و مبادالت مواد نفتی وزارت نفت 

- شرکت ملی گاز 

آی تک ایساتیسنام شرکت

1385سال تاسیس

تهران -کارگرشمالی- خ شهید فرشی مقدم- پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران- ساختمان شماره 2- واحد318نشانی دفتر شرکت

www.itechisatis.comنشانی سايت اينترنتی

021-41256544شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت حوزه صنايع گاز



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و

نفـــت 
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 نام محصول:
  ILIYA-Xe110

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

- قابلیت جایگزینی با تمام برندهای خارجی 
- هوشمندی باال در تشخیص موانع، میزان بخار آب محیطی و 

دود و غبار و تفکیک پذیری تشخیص گاز از آنها
- سفارشی سازی برای افزایش برد تا 750 متر 

- قابلیت اتصال به شبکه 
- طول عمر طوالنی و گارانتی تعویض

- خدمات ده ساله پس از فروش

اثرات و کاربرد

این نوع دتکتورها به طور خاص در مواردی کاربرد دارد که برای مصرف کننده سنجش و پایش محیط از لحاظ حضور و نشت گاز 
در فاصله های طوالنی تر مطرح باشد که با استفاده از تعداد کمتری )نسبت به دتکتورهای  نقطه ای( بتوانند بر محیط نظارت انجام 

دهند و طراحی مهندسی را مقرون به صرفه می نماید.

Reference Standard: IEC 60079-29-1 , Environmental Protection)IP(: IP66 , IP67

Explosion Proof (Ex): ATEX/CE  II  2  GD  Ex d  IIC  Gb T5(Ta -40̊C to +65C̊) , Safety Inegrity level: SIL 2  (Capable)

ایلیا بنیان دانشنام شرکت

1389سال تاسیس

تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان شهید فرشی مقدم، پردیس شمالی دانشگاه تهران، پارک علم و فناوری، ساختمان نشانی دفتر شرکت
شماره 2، واحد 302

www.iliyaco.irنشانی سايت اينترنتی

021-88220687شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی
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معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

داراي شــیرهاي فرمان پذیر برقي که متناسب با سایز لوله ها 
و اتصاالت آن جهت باز یا بســتن مســیر گاز میباشد و داراي 
سیســتم GSM )ســیمکارت همراه( که به وسیله آن مصرف 
کننده میتواند از تمامي مشکالت و عیوب احتمالي یا عملکرد 

سیستم از طریق پیامک کوتاه مطلع گردد.

اثرات و کاربرد

تا به حال در خصوص ایمنی شبکه های پرخطر گاز بجزبحث زلزله که تا اخیرا مورد مصرف قرارگرفته است و نشت گاز هیچگونه 
سیســتمی که به صورت اجماع  و با هزینه کمتر بتواند ایمن ســازی را انجام دهد مورد استفاده نبوده است و مشکل اساسی نبود 

شیرهای برقی داخل متناسب با استاندارد های شرکت ملی گاز بوده است . 

 ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015   -  ISO 45001:2018 – IMS دارنده گواهینامه بین المللی

ایمن پیشرو صنعت عادلنام شرکت

1398سال تاسیس
تهران خیابان ولیعصر خیابان مالیی پالک 5 طبقه 3 واحد شمالغربینشانی دفتر شرکت

Ipsavalve.irنشانی سايت اينترنتی

88907183شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

 نام محصول:
سیستم هوشمند ایمنی شبکه گاز

محصوالت حوزه صنايع گاز
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 نام محصول:
شبیه ساز دینامیکی و استاتیکی رفتار شبکه های 

انتقال و توزیع گاز
معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

جهت انجام صحیح بخشــي از فعالیتهاي کلیدي شرکت ملي 
گاز ایران، داشتن سیستم هاي نرم افزاري پیشرفته برای انجام 
محاســبات هیدرولیک، تحلیل، طراحي بهینه و بهره برداري 
بهینه از شــبکه گســترده خطــوط انتقال و توزیــع گاز در 
حالت هاي پایدار و گذرا ضروري مي باشــد. مراحل تولید این 
نرم افزار با مدیریت واحد پژوهش در مدت حدود 3 ســال به 
انجام رســیده و هم اکنون متخصصین مجموعه مشغول بروز 
رسانی نرم افزار می باشند. آخرین نسخه پایدار نرم افزار نسخه 

3.7.1 می باشد.

اثرات و کاربرد

1- طراحي شبکه  و خطوط انتقال
2- تحلیل شبکه  انتقال در شرایط عادي و بحران

3- تحلیل مصرف سوخت ایستگاههاي تقویت فشار
4- رفع تنگنا و تحلیل عملکرد ایمن شبکه انتقال

5- آموزش کارکنان بهره برداري و مهندسي
6- مدیریت شبکه انتقال گاز

7- تخمین حداکثر مقدار قابل دســترس براي تحویل گاز در 
نقطه اي مشخص در طول خط لوله

8- تحلیل شرایط تخلیه اضطراري و سناریوهاي تخلیه گاز
9- فزایش یا کاهش پیشگیرانه فشار عملیاتي ایستگاهها

10- برنامه ریزي براي کاهش یا قطع پیشگیرانه مصارف عمده
11- بررسي استفاده از خطوط انتقال در شرایط لوپ

اخذ تاییدیه های فنی از مدیریت دیسپچینگ و برنامه ریزی شرکت ملی گاز

گسترش فرایند شریف و انتقال دانش فنی نرم افزار به شرکت پردازشگران پتروهوشمندنام شرکت

1384سال تاسیس

تهران-فلکه اول صادقیه-خیابان شهید رحیمی- پالک 52-واحد 4نشانی دفتر شرکت

GPNS.ir , SEPDCO.irنشانی سايت اينترنتی

09127172303-02166550307شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت حوزه صنايع گاز
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 نام محصول:
آنالیزورهای گازی، رطوبت و نقطه شبنم 

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

 MET001 دستگاه آنالیزورهای نقطه شبنم آب و هیدروکربن
بــرای اندازگیری دمای نقطه شــبنم و میــزان رطوبت در 
لوله های انتقال گاز، پاالیشگاههای گازی، مرزهای صادراتی، 
ایســتگاههای تقلیل و تقویت فشــار، میادین گازی، صنایع 
پتروشــیمی، نیروگاههــا و دیگر صنایع شــیمیایی، غذایی، 
فوالد، ســیمان و فرآینــدی بکار می رود. بــا بکارگیری این 
دســتگاه، کاربر قادر به انــدازه گیری مقادیــر ناچیز دیگر 
گازهــا در جریان گاز طبیعی نیز خواهــد بود. اینکار بر پایه 
اندازگیری هــای اپتیکی و لیزری روی نمونه تهیه شــده از 
گاز طبیعی صــورت می گیرد. از طریق ایــن اندازگیری ها 
و همچنین پیشــگویی ســرعت رشــد قطرات با کمک نرم 
افزار های کاربردی مزواســکیل، زمان و میــزان تزریق الزم 
از بازدارنده ها )متانــول و یا ترکیبات گالیکولی( در خطوط 
انتقال گاز  و پاالیشگاههای گازی پیش بینی و اعالم می شود. 

اثرات و کاربرد

از آنجایی که مقادیر مازاد بخار آب و هیدروکربنها در گاز طبیعی منجر به تشــکیل هیدراتها و  قطرات هیدروکربنی در خطوط 
انتقال گاز گشــته و موجب افت فشــار و آسیب جدی به تاسیسات موجود در پاالیشگاههای گازی همچون Cold Box، شیرآالت 
صنعتی و تجهیزاتی دیگر همچون کمپرسور ها و توربین ها می شود، می توان با بکارگیری این آنالیزو آنالین، اتوماتیک و هوشمند، 
مکان و زمان تغییر فاز در جریان گاز طبیعی و همچنین تشکیل هیدراتها را در خطوط لوله گاز پیشگویی کرد. بنابراین بکارگیری 
این آنالیزور عالوه بر افزایش ایمنی در فرآیند پاالیش، انتقال و توزیع گاز، منجر به افزایش ظرفیت برداشت گاز، کاهش در مصرف 
بازدارنده ها و هزینه های فرآیندی و مهندسی و افزایش عمر تجهیزات در میادین گازی و پاالیشگاههای گازی، صنایع پتروشیمی، 

نیروگاهها و دیگر صنایع فرآیندی خواهد شد.

   تاییدیه فنی از سوی مرکز طرحهای کالن ملی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مهندسی حسگرهای هوشمند پارسنام شرکت

1398سال تاسیس

تهران، امیر آباد، خیابان کارگر شمالی، پردیس شمالی دانشگاه تهران، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ساختمان نشانی دفتر شرکت
شماره 2، واحد 304

نشانی سايت اينترنتی

09108891727 و 88220527شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت حوزه صنايع گاز
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 نام محصول:
جاذب، کاتالیست، پلیمرهای پیشرفته

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

• جاذب
پودر و گرانول های زئولیتی و آلومینایی

مولکوالرسیو 13X ،5A ،4A ،3A، آلومینا، جاذب اتیلن، کربن 
مولکوالرسیو
• کاتالیست

پودر و گرانول های پایه زئولیت، آلومینا و اکسیدهای فلزی
• تصفیه پسماندهای پتروشیمی

• تعلیق شکن
• پلیمرها

رزین، چسب، خمیر رنگ آب پایه و حاللی، پلیمرهای زیست 
تخریب پذیر

اثرات و کاربرد

مولکوالرسیو 3A: گرانول جاذب رطوبت از گاز طبیعی با فناوری نانو با استقامت باال نسبت به تکانش گرمایی و فشار مکانیکی
مولکوالرسیو 4A: گرانولی با انتخاب پذیری باال برای نم زدایی و حذف CO2  و مقاوم در برابر تکانش گرمایی و فشار مکانیکی باال

مولکوالرسیو 5A: گرانولی با قدرت جذب باال برای حذف آب، CO2  و  H2S  با کمک فناوری نانو از جریان های گاز ترش
کربن مولکوالرسیو: بوگیری از گاز LPG، حذف برخی هیدروکربن ها از گاز، کاتالیست اگزوز خودرو

تعلیق شکن: جداسازی آب از نفت

       دارای مجوز دانش بنیان و گرید پدافند غیرعامل

پترو مهر امیران نکونام شرکت

1394سال تاسیس

فارس، شیراز، شهرک آرین، پارک علم و فناوری فارس، مرکز رشد نفت، گاز و پتروشیمی، واحد5014 نشانی دفتر شرکت

www.iranpetromehr.irنشانی سايت اينترنتی

07136364729شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت حوزه صنايع گاز
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 نام محصول:
سیستم تخلیه اضطراری )سیستم فرود کنترل شده 

The controlled descent device )وسکوی نجات اضطراری
معرفی محصول

پس از حوادث پالسکو  و حریق در پتروشیمی که منجر به مرگ 
دلخراش برخی ساکنان گردید، اهمیت افزایش ایمنی در اماکن 

مرتفع مانند،  برج ها وتاسیسات صنعتی، روشن گردید.  
این محصول به منظور تخلیه اضطراری، تاسیسات و ساختمانهای 
مرتفع در هنگام حریق و حوادثی اضطراری در زمانی که راههای 
تخلیه، مانند آسانسورها و پله های اضطراری از دسترس خارج 

میگردد کاربرد وافری دارد .
ویژگی های سیستم :

1- تخلیــه کارکنان حاضر در برجهای مرتفع پاالیشــگاهی و 
پتروشیمی در 30 ثانیه، 2- توانای منحصر بفرد تخلیه ساکنان  
یک برج 30 طبقه در 8 دقیقه، 3- بی نیاز از انرژی الکتریکی و 
شــارژ، 4- دارای کنترل خودکار و استفاده و کاربری با آموزش 
ســاده، 5- دارای  تاییدات فنی کامل و مطابق با استاندارد های 
داخلی و بین المللی محصول، 6- دارای امکانات جهت استفاده 

توسط افراد دارای نقص جسمی حرکتی

اثرات و کاربرد

این محصول به منظور تخلیه اضطراری ساختمانها و تاسیسات مرتفع در هنگام حریق و زلزله و حوادثی اضطراری در زمانی که 
راههای تخلیه، مانند آسانسورها و پله های اضطراری از دسترس خارج میگردد کاربرد وافری دارد .

- ویژگی های سیستم :
- تخلیه کارکنان حاضر در برجهای مرتفع پاالیشگاهی و پتروشیمی در 30 ثانیه

- توانای منحصر بفرد تخلیه ساکنان  یک برج سی طبقه در 8 دقیقه 
- بی نیاز از انرژی الکتریکی و شارژ

- دارای کنترل خودکار و استفاده و کاربری با آموزش ساده
- بدون تأثیر منفی بر استفاده از سیستم های خروجی دیگر.

- دارای  تاییدات فنی کامل و مطابق با استاندارد های داخلی و بین المللی  محصول 
- دارای امکانات جهت استفاده توسط افراد دارای نقص جسمی  و حرکتی

1- ثبت ملی اختراع  2-تاییدیه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 3- سازمان تحقیقات مسکن و شهر سازی 4- استاندارد 
ملی ایران 5- ســازمان خدمات ایمنی و آتش نشــانی 6- بنیاد ملی نخبگان  7- شــرکت ملی گاز ایران 8- مجوز وزارت صمت   

9- کمیته فنی مصالح 

مجوزها و تاییدیه های فنی

اطالعات شرکت تولید کننده

شرکت مهندسی برزین آریا اروندنام شرکت

1396سال تاسیس

شیراز-میدان صنایع -پردیس شرکتهای دانش بنیاننشانی دفتر شرکت

نشانی سايت اينترنتی

09173126470-07132261227شماره تماس

شرکت مهندسی برزيِن آريا اروند
Barzin  Arya  Arvand, CO
BAA.CO

محصوالت حوزه صنايع گاز
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 نام محصول:
گازسازي پایلوت پسماندهاي نفتي سنگین پاالیشگاهی )مازوت( 

برای تبدیل به محصوالت پاک و ارزشمند
معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

1- ارائه فناوری گازســازی به عنوان یــک تکنولوژی فن آورانه 
و بــه روز با پتانســیل تولید پاک تر تــوان و محصوالت متنوع 
شیمیایی با بکارگیری پسماندهای نفتی سنگین )نفت کوره یا 
مازوت( و اســتفاده از  پتانسیل باالی تولید پسماندهای نفتی  

پاالیشگاه های کشور به عنوان خوراک فرایند گازسازی
2- تبدیل پســماندهای مایع کثیف و کم ارزش پاالیشگاهی به 
محصوالت پاک و با ارزش افزوده و اقتصادی باالتر )محصوالت 
گازی مانند گازهای ســنتزی )هیدروژن و مونوکسیدکربن( و 

جامد مانند خاکستر(
3- مدلســازی فرایند گازســازی، شبیه ســازی جامع فرایند 
گازســازی و طراحی، ساخت و تســت های تجربی یک پلنت 
گازســازی در مقیاس پایلوت با تمرکز بر روی مازوت به عنوان 

یک سوخت سنگین نفتی
4- اثبات پتانسیل گازسازی پسماندهای نفتی سنگین و تدوین 

دانش فنی برای طراحی، ساخت و توسعه  یک نمونه پلنت پایلوت گازسازی در کشور در قالب مطالعه تجربی گازسازی با درنظرگیری 
فقدان هیچ گونه اقدام عملی در این زمینه در کشور

اثرات و کاربرد

کاربردها: 1- تولید توان-الکتریسیته برای هر یک از پاالیشگاه های کشور 2- صنایع پاالیشگاهی و صنایع پتروشیمی 3- صنایع تولید 
آسفالت

اهداف: برداشــتن قدم های اولیه گازســازی، عینیت دادن به طرح یک گازساز پایلوت آزمایشگاهی، مطالعه تجربی فرایند گازسازی 
پســماندهای نفتی سنگین، دســتیابی به دانش فنی طراحی، ساخت، توسعه پلنت گازسازی در کشور و بومی سازی آن و مواجهه با 

چالش های فنی پیش رو
گام ها: طراحی و ساخت یک مجموعه گازسازی سوخت نفتی سنگین با ظرفیت 7 کیلوگرم بر ساعت - جمع آوری گاز سنتزی، آنالیز ترکیبات 

و مقایسه ترکیبات گازسنتزی آنالیزی با نتایج مدلسازی - تایید و صحه گذاری بر عملکرد محصول پایلوت آزمایشگاهی گازسازی

)jfnc.ir( )مجله سوخت و احتراق(
مقاله گازسازی سوخت نفتی سنگین در یک گازساز جریان حامل

آزمایشگاه تحقیقیقاتی نیرو و پیشرانشنام شرکت

1387سال تاسیس

تهران - نارمک - دانشگاه علم و صنعت - دانشکده مهندسی مکانیک - آزمایشگاه تخقیقاتی نیرو و پیشرانشنشانی دفتر شرکت

http://www.iust.ac.ir/rln/index.php?site=sprlنشانی سايت اينترنتی

021-73228902 / 09122835682شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت حوزه صنايع پااليش و پخش
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 نام محصول:
اسنابر

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

این نوع نگهدارنده ترجیحا در خطوط لوله دارای سیستم عامل 
حرارتی مورد اســتفاده قرار می گیرد و در تکانه های حرکتی 
شــدید )بطور مثال هنگام وقوع زمین لرزه( به صورت صلب 
عمــل کرده و انرژی حاصله را به یک باره جذب و بدون اینکه 
آسیبی به سیستم برسد و بدون خطر آن را منتقل می کند. در 
غیر این شرایط )تکانه های حرکتی شدید( به آرامی با حرکات 

لوله همراهی می کند.

اثرات و کاربرد

این محصول در خطوط لوله مورد استفاده قرار می گیرد و نقش آن خنثی کردن تکانه های حرکتی ناگهانی شدید و جذب انرژی 
حاصل از آن می باشد.

شرکت هزاوه اراکنام شرکت

1373سال تاسیس

اراک-شهرک صنعتی خیرآباد-فاز2-خیابان 206نشانی دفتر شرکت

Hezaveh-arak.coنشانی سايت اينترنتی

33553391-086شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت حوزه صنايع پااليش و پخش



د  ا يد و ر
و  عرضه 
ی  ضا تقا
نیازهای 
نوآورانه 
و فناورانه 
ت  ر ا ز و
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 نام محصول:
ایزو اکتان

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

فرآینــد تهیه ایزو اکتان از ضایعات پاالیشــگاههای نفت خام   
با  راندمان باالی 90 درصد بوسیله طراحی غشای کاتالیتیک 

بصورت آزمایشگاهی  

اثرات و کاربرد

افزایش عدد اکتان افزایش کیفیت سوخت 

نظریه بنیادی بودن طرح فوق، افشــای آن تا تحقق کسب نتیجه نیمه صنعتی توسط استات اویل نروژ  محرمانه و به تعویق افتاد 
ولی نتایج آزمایشگاهی انجام شدنی بودن آن را اثبات کرده است.

طراحان فرایند شیمی سبزنام شرکت

1395سال تاسیس

تهران خیابان شریعتی خیابان بوشهر پالک 21 واحد 3نشانی دفتر شرکت

info@greenchemistry-tech.irنشانی سايت اينترنتی

-شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت حوزه صنايع پااليش و پخش
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 نام محصول:
نرم افزار شبیه ساز کوره ها اف اچ اینفینیتی

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

نرم افزار FHinfinity© بمنظور انجام محاسبات و انواع مطالعات 
بر روی کوره های موجود در صنایع نفت و گاز توســعه یافته 
اســت. این نرم افزار از 5 ماژول محاسباتی اصلی تشکیل شده 
که در محیطی یکپارچه، بررسی تمامی مطالعات حوزه کوره ها 

را میسر می سازد.
• ماژول شــبیه ساز پایه؛ جهت مطالعات شــبیه سازی انواع 

کوره ها
• ماژول آناالیزرها؛ جهت بررســی و رفع مشــکالت عملیاتی 

متداول
• ماژول روبات ها؛ جهت مطالعه تغییرات سخت افزاری

• ماژول طراحی؛ بمنظور طراحی اجزای اصلی و کل کوره ها
• ماژول محاسبات جانبی؛ پیاده سازی استاندارهای اصلی

اثرات و کاربرد

- بهینه سازی کوره ها شامل افزایش ظرفیت، کاهش مصرف سوخت، تغییر سوختهای مایع به گاز و غیره
- رفع مشکالت عملیاتی کوره ها از جمله اتالفات حرارتی، کک گرفتگی، آالینده های نیتروژن و گوگرد، شرایط خارج از طراحی و ..

- طراحی کوره مشتمل بر محفظه احتراق، محفظه جابجایی، دودکش، مشعل 
- پیاده سازی استانداردهای API از جمله عمر باقیمانده لوله، ضخامت لوله، جداول پایش کوره و  غیره

گواهی تأییدیه فنی شماره 302907 مورخ 97/6/14 صادره از شواری عالی انفورماتیک 

شرکت طراحان نفتون آریانام شرکت

1383سال تاسیس

تهران - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی - کوچه ششم- پ 21-  و 1نشانی دفتر شرکت

www. Naftoonarya.comنشانی سايت اينترنتی

88314237 - 021شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت حوزه صنايع پااليش و پخش
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معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

سیســتم سوخترســان بر پایه ی موتور سیکلت قابلیت حمل 
و سوخترســانی ایمن تا 120 لیتر در هر بار ســوختگیری را 
دارد، سوخترســان مجهز به دو مخزن 60 لیتری، لیتر شمار 
دیجیتال، پمپ برقی ضد انفجار و نازل است و تمام تجهیزات 

مورد نیاز برای سوخترسانی را دارد. 

اثرات و کاربرد

سوخترسان های موتوری به منظور توزیع مویرگی سوخت، در آخرین گام زنجیره ی تامین و توزیع قرار می گیرد تا سوخت را سریع، 
در کمترین زمان و به صورت ایمن به مصرف کننده ی نهایی برسانند.

در دست اقدام

زنجیره تامین هوشمند انرژینام شرکت

1397سال تاسیس

تهران، خیابان انقالب، چهارراه کالج کوچه ی شهید سعیدی پالک 5 ط 2نشانی دفتر شرکت

www.yonesh.comنشانی سايت اينترنتی

02188930162شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

 نام محصول:
سیستم سوخترسان بر پایه ی موتور سیکلت

محصوالت حوزه صنايع پااليش و پخش
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 نام محصول:
پهپاد بازرسی حراستی نظارتی پارثاوا

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

پهپادها با توجه به نوع پرواز و سیستم های پیشرفته ی کنترلی 
خود امروز توانسته اند جایگاه ویژه ای در میان کسب و کارهای 

گوناگون از جمله صنایع باالدستی و مادر پیدا کنند
پارثــاوا یک پهپاد تماما ایرانی می باشــد که می تواند در تمام 

نظارت های هوایی در کنار شما باشد

اثرات و کاربرد

پهپاد حراستی نظارتی می تواند همانند یک بالگرد گرانقیمت در تمام ماموریت های هوایی گشت زنی های زمینی یا حتی بازرسی ها 
و کنترل های مدیریتی، راه گشای فرایند های پر خطر و پر هزینه شما باشد

مجوز تولید از سازمان هواپیمایی کشوری
مجوز تولید و بهره برداری از اتحادیه صنایع هوافضای ایران

تایید فنی محصوالت از صنایع هوافضای وزارت دفاع
تایید فناوران محصوالت و خدمات از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پارک علم و فناوری

مجوز دانش بنیان محصوالت
و چندین تایید فنی حسن انجام کار از کارفرمایان معتبر صنعتی

فنی مهندسی فالت شرقنام شرکت

1393سال تاسیس

مشهد_ کیلومتر 12 جاده آسیایی_ پارک علم و فناوری خراسان_ بین خیابان توسکا و نسترن _ ساختمان FSPنشانی دفتر شرکت

Www.fp-co.comنشانی سايت اينترنتی

05135425740شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت حوزه صنايع پتروشیمی
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 نام محصول:
قطعات مصرفی توربینهای گازی و کمپرسورهای متعلقه

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

محصوالت این شرکت شامل کلیه قطعات مصرفی تجهیزات 
دوار ازجمله توربینهای گازی، کمپرســورهای گریز از مرکز و 
کمپرسورهای پیستونی )رفت و برگشتی( می شود که در زمان 

اورهال و تعمیرات دوره ای، نیاز به تعویض آنها می باشد.
نمونه این موارد عبارتند از : 

a. مجموعه کامل کالچ پمپ سوخت توربین های گازی 
b.  مجموعه کامل نازل سوخت توربین های گازی 

c. مجموعــه کامل ســوپاپ های LP  و  HP  کمپرســورهای 
پیستونی

d. مجموعه کامل فلکسیبل سیلها و سیل پین های مسیر داغ 
توربین های گازی

e. مجموعه کامل پره های خنک کن ژنراتور
f. مجموعه یاتاقان، لبیرنت سیل و دفلکتور توربین و کمپرسور

g. مجموعه الینر یا محفظه احتراق و فلیم تیوب توربین های 
گازی

h. مجموعه بلید ولوهای توربین و پیستون رینگهای کمپرسور گریز از مرکز

اثرات و کاربرد

بر اساس تحقیقات انجام شده بر روی تعداد زیادی از نیروگاه ها، پتروشیمی ها و مراکز پاالیش و انتقال نفت وگاز، مشخص شد ساالنه 
جهت انجام تعمیرات اساسی و تعمیرات دوره ای نیاز به تامین قطعات بسیاری با برند های متفاوت از کشورهای مختلف می باشد . 

تهیه کاالی مورد نیاز با قیمت مناسب و ارز بری پائین، بومی شدن دانش فنی قطعات مصرفی، سهل الوصول بودن دریافت خدمات، 
دریافت گارانتی واقعی، و تنوع کاالئی از جمله مهمترین اثرات استفاده از محصوالت این شرکت می باشد.

 جواز تاســیس شرکت فنی و مهندسی در زمینه ساخت تجهیزات صنعت نفت از وزارت صنایع و معادن- مجوز فعالیت در حوزه 
ساخت قطعات توربین و کمپرسور به عنوان شرکت فناور از پارک علم و فناوری خراسان - عضویت در سامانهEP  وزارت نفت – اخذ 

تائیدیه ساخت کاال از پنج نیروگاه گازی کشور

گروه صنعتی نیروپژوهان مرصادنام شرکت

1392سال تاسیس

کیلومتر 12جاده مشهد، قوچان - پارک علم و فناوری خراسان - ساختمان موسسات فناور- طبقه اول- شماره 219 نشانی دفتر شرکت
و 220

نشانی سايت اينترنتی

05137337760 - 09155259425شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت حوزه صنايع پتروشیمی
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 نام محصول:
ابزار هیدرولیک مخصوص باز و بست مهره ها

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

ابزار هیدرولیکی با قابلیت باز کردن مهره های بزرگ و صنعتی 
در ابعاد و اندازه های مختلف، مشــابه نمونه خارجی ســاخت 

کشور انگلستان

اثرات و کاربرد

از مهم ترین کاربردهای این محصول در صنعت نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی می باشد. همچنین این محصول در صنایع فوالد و 
سیمان نیز کاربردهایی دارد. با ساخت این دستگاه در سایزهای مختلف کشور از خرید خارجی این محصول بی نیاز گردیده است و ما 

در این زمینه به خودکفایی رسیده ایم.

تاییدیه از منطقه چهار عملیات انتقال گاز

مطلق کاران شرقنام شرکت

1394سال تاسیس

پارک علم و فناوری خراسان - نبش خیابان گلسرخنشانی دفتر شرکت

http://www.mkcorp.irنشانی سايت اينترنتی

051-35003458شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت حوزه صنايع پتروشیمی
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 نام محصول:
پمپ های پیچی )اسکرو(

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

پمپ های دو و سه پیچی:
مناسب برای:

سیال خورندگی باال
سیال سایندگی کم

سیال با ویسکوزیته زیاد و کم
سیال با چربی کم

ظرفیت :15000 لیتر بر دقیقه
حداکثر ویسکوزیته سیال: 1000 سانتی استوک
حداکثر اختالف فشار ورودی و خروجی: 16 بار

حداکثر دما: 280 درجه سانتیگراد

اثرات و کاربرد

نوین پارسیاننام شرکت

11/09/1389سال تاسیس

کیلومتر12 محور مشــهد-قوچان، پارک علم و فناوری خراسان، ساختمان امور موسسات .و واحدهای دانش بنیان، نشانی دفتر شرکت
اتاق 417

www.novinparsian-apec.comنشانی سايت اينترنتی

35425431051-شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت حوزه صنايع پتروشیمی
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 نام محصول:
Larma پراسمر مبدل زنگ آهن الرما پوشش

معرفی محصول

اطالعات شرکت تولید کننده

خوردگی در اجســام و مواد بــکار رفته در صنایــع گوناگون 
همچون صنایع هوایی، صنایع کشتی سازی، صنایع نفت، گاز و 
پتروشیمی بسیار حائز اهمیت بوده و اگر به موقع مورد توجه قرار 
نگیرد، میتوانند باعث ایجاد خسارات و خطرات جبران ناپذیری 
از نظر اقتصادی، میزان مصرف انرژی و همچنین زیست محیطی 
شوند . ازطرفی در برخی صنایع، قطعات حساسی وجود دارند که 
امکان زنگبری با روش های معمول اسید شویی و سندبالست در 
مورد آنها میسر نیست . مبدل زنگ با زنگ تشکیل شده بر روی 
سطوح، کمپلکس پایداری تولید میکند که به سطح فلز چسبیده 
و پوششــی محافظ در برابر رطوبت و خوردگی مجدد به وجود 
می آورد . استفاده از این محصول باعث مقاومت چند برابری فلز 
در برابر خوردگی شده و می توان گفت اعمال مبدل زنگ، اولین 
قدم در حفاظت طوالنی مدت از ســطوح فلزی با بازدهی باال و 
هزینه مطلوب می باشد . در صورت اعمال رنگ و یا اپوکسی بر 

روی سطوح الیه نشانی شده با مبدل زنگ، سطوحی کامال مقاوم در برابر شرایط جوی، نور خورشید، باران و حتی اسپری نمک، بدون 
پوسته پوسته شدن و ترک خوردگی خواهید داشت. از طرفی در صورت استفاده از مبدل زنگ نانویی الرما پوشش هزینه هاو زمان 

اجرا تا حد مطلوبی کاهش می یابد، زیرا دیگر نیازی به سند بالست و زیر سازي نیست.

اثرات و کاربرد

- تبدیل زنگ روی سطح به کمپلکس پایدار با چسبندگی باال
- ایجاد پوشش محافظ در برابر رطوبت 

- قابلیت رنگ پذیری برای اعمال پوشش نهایی
- قیمت مناسب و وزن سبک

- سهولت و سرعت باالی اجرا
- قابلیت روندگی و نفوذ در خلل و فرج بافت زنگ زده فلزات

- دوام بسیار زیاد و عمر طوالنی

- ثبت اختراع
- وندور وزارت نفت

- تاییدیه بالروس

- فایني متریال شانگهاي
- پژوهشگاه رازي

نانوتک فام گیتينام شرکت

1397سال تاسیس

تهران، کیلومتر19 جاده مخصوص کرج، پالک567نشانی دفتر شرکت

www.nanotechfam.comنشانی سايت اينترنتی

02144981346شماره تماس

مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت حوزه صنايع پتروشیمی




