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پیشــرفت علمی ایران و جلو بردن مرزهای دانش بشــری نیاز به تعامل متقابل ،دوجانبه و
انسانی
جدیتر نخبگان و نظام ،مراقبت هوشمندانه و استفادهی صحیح از گنجینهی نیروی
ِ
نخبه و تقویت هویت ملی و آرمانخواهی در مجموعهی نخبگان کشــور اســت .یکی دیگر از
جهانی دانش است
عرصههای تأثیرگذاری نخبگان کشــور ،ایفای نقش در شکستن مرزهای
ِ
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 پایکار در بخشهای مختلف از جمله نفت،
اســتفاده و برای تبدیل اقتصاد نفتی به اقتصاد مســتقل و دانشپایه و فناوری پایه و اقتصاد
مقاومتی ،برنامهریزی شود .
بخشى از بیانات رهبر معظم انقالب اسالمى
دردیدار نخبگان و استعدادهای علمی برتر
()1398/7/25
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پیشــرفت و توسعه پایدار در بخش هاي سخت افزاري و صنايع متكي به منابع طبيعي مانند نفت رخ نمي دهد ،مگر
آنكه متكي به فناوري باشــيم و اگر بخواهيم در آينده در دنيا حرفی برای گفتن داشــته باشــيم ،بايد بر اين حوزه
تمركز كنيم .امروز زمان حمايت از فعاالن حوزه دانش بنيان و كمك به آموزش ،رشــد و توســعه آنها اســت تا اين
اســتارت آپ ها به مرحله بلوغ رسيده و با صنعت نفت آشنايي پيدا كنند .به عالوه ،باید سعی شود اين شركت ها به
فضاهاي ديگر نيز شناسانده شوند.
بخشى از سخنان وزير محترم نفت

در بازديد از كارخانه نوآوري آزادي
()1398/7/25
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مقدمه
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نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

كتاب حاضر ،بهعنوان دســتاورد رويداد نوآوري و فناوری وزارت نفت (پتروليوم تيكاف) و در راستاي اجراييسازي
سياســتهاي كالن ابالغي مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) در حوزه علم و فناوري ،اقتصاد مقاومتي و همچنين
تقويت و گســترش گفتمان توليد علم ،با احصاء نيازهاي نوآورانه و اولويتدار شــركتهاي بهرهبردار و تابعه وزارت
نفت بهعنوان متقاضي نهايي فناوري و شناســايي بخشــي از ظرفيتهاي دانشي و بنگاههاي كوچك و متوسط 1با
حداقل محصول قابل ارائه ،2تدوين گرديده است.
رويداد پتروليوم تيكاف ،با محوريت به همرســاني حوزههاي فنــاوري در بخش عرضه و تقاضا و همآفريني ارزش با
حضور شركتهاي نفت ،گاز ،پااليش و پخش و پتروشيمي و با اهدافي مشتمل بر؛ توسعه ،يادگيري ،كارآمدسازي،
انتخاب و فرصتسازي در محل مركز همايشهاي اين پژوهشگاه برگزار ميگردد .به اين منظور اقدامات ذيل برای
اثربخشی این رویداد انجام شده است.
در بخش نمايشــگاه عرضه فناوري ،كارگروه ارزيابي معاونت مهندســي ،پژوهش و فنــاوري وزارت نفت با دريافت
اطالعات از معاونت علمي و فناوري رياســت جمهوري ،صندوق نوآوري و شــکوفایی و همچنين بررســي ســاير
اســتارتآپهاي موجود در پارکهای علم و فناوري ،مراكز رشد دانشگاهها ،مبادرت به ارزيابي و انتخاب تعدادی از
کسبوکارهای كوچك و متوسط نمودهاند.
نمايشــگاه تقاضاي فناوري؛ در اين بخش ،شــركتهاي تابعه وزارت نفت در قالب نمايش و ارائه مشخصات تجهيز،
در بخش نمایشگاه تقاضای فناوری ،شرکت های تابعه وزارت نفت قطعه و يا ماده شيميايي موردنیاز همراه با حضور
نفرات كليدي و متخصص بخش عمليات مرتبط با تجهيز ،ضمن برگزاري جلسات كسب و كار به كسب و كار 3نيازهاي
خود را به عرضهكنندگان فناوري و گروههاي تحقيقاتي ارائه مي نمايند.
در رويداد هر چالش -يك راهكار با اهتمام بر آن بوده است که نيازهاي واقعي حوزههاي عمليات شرکتهای اصلي
و تابعه وزارت نفت در قالب درخواست ارسال پروپوزال 4شناسايي و در دسترس آحاد جامعه پژوهشگران و گروههاي
توانمند كشور قرار گيرد.
رويداد دانشــجويي پترو تســت با هدف ايجاد بستر مناسب جهت رشــد و تعالي جامعه جوان و پوياي كشور و نيز
زمينهسازي جهت انتقال تجربيات متخصصين خبره صنعت به دانشجويان خالق و عالقهمند تعريف شده است.
در وریداد فناوری ویژه مدیران ارشــد بخش عملیات صنعت نفت تالش شــده تا در اين رويداد تالش شــده است
تا با برنامهريزي هدفمند نســبت به حضور مديران ارشــد عملياتي از شــركتهاي تابعــه وزارت نفت در روزهاي
برگزاري نمايشــگاه و بازديد ايشان از غرفههاي نمايشــگاهي همراه با كارگزار فناوري (بهعنوان نهاد واسط آشنا با
نيازمنديهاي بخش صنعت و آگاه از دستاوردهاي بخش عرضه ،اقدامات مناسبي صورت پذيرد.
اميد اســت با همكاري و تعامل اثربخش كليه بازيگران حوزه فناوري و نوآوري كشــور بتوانيم در سال رونق توليد
باافتخار براي دستيابي به اهداف گام دوم انقالب اسالمي گام برداريم.

)Small & Medium-Sized enterprises (SMEs
)Minimum Viable Product (MVP
3
)Business to Business (B2B
4
)Request For Proposal (RFP
1
2
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نظارت بر اجرای راهبردهای توسعه
شرکت های دانش بنیان ،اخذ بازخوردها
و بازنگری در سیاست ها

تجاری سازی تولید فناوری

8

7
حمایت وزارت نفت و سرمایه گذاران
ریسک پذیر جهت توسعه فناوری
شرکت های دانش بنیان

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

1

6

رویداد فناورانه
وزارت نفت

2

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

بررسی و تجمیع تقاضاها و اعالم
چالشها و حوزههای چالشی فناورانه به
شرکتهای عرضه کننده فناوری

3

دریافت ایدههای نوآورانه در قالب
رویداد کارآفرینی و ارائه محصوالت
فناورانه توسط شرکتهای دانشبنیان و
استارتآپها

5

4

برگزاری نشست هایی میان
عرضه کنندگان و متقاضیان فناوری در
قالب نشست های
 B2Gو B2B

B2B

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
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فصل اول

گزیده ای از نیازهای
فناورانه وزارت نفت

نيازهاي فناورانه شركت ملي نفت ايران

شركت ملی مناطق نفت خيز جنوب
بوميسازي فناوري پیگ هوشمند و استفاده از آن
كنترل هرزروي سيال حفاري
پردازش متمرکز (موازي) و رايانش ابري
دادهکاوي ،تحليل دادهها و هوشمندسازي
ساخت نرمافزارهاي تخصصي صنعت نفت در کشور
اندازهگیری نقطه شبنم گازهای ترش با رطوبت باال
سامانه گزارشگيري هوشمند آنالين (ايجاد سيستمهاي برخط اندازهگيري)
تصفيه پسابهاي نفتي شور با هدف استفاده مجدد صنعتي -آبياري
ساخت شيرهاي فرازآوري با گاز و جايگاه مخصوص
جمعآوري و استفاده (درون سازمان/خارج سازمان) ايمن گازهاي ترش و اسيدي توليدي
تهیه نرمافزار مدیریت یکپارچه چاه و مخزن
تهیه نرمافزار شبیهسازی مشبککاری با قابلیت اتصال به نرمافزارهای شبیهسازی چند فازی جریان
فناوری ساخت ظروف نمونهگیری تحت فشار ،پیستونی و مقاوم در برابر ترکیبات گوگردی

شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله  /نياز فناورانه
بومي سازي تكنولوژي پیگ هوشمند و استفاده از آن
 .2شرح مسأله
تكنولوژي پیک هوشمند :به منظور حصول اطمينان از تداوم عمليات و راهبري ايمن خطوط لوله زيرزميني(عمدتاً)
نفت و گاز ضروري اســت كليه خطوط لوله به موقع و به اندازه كافي با عدم قطعيت با اســتفاده از تجهيزات مناسب
بازرســي شــده و اقدامات پيشگيرانه در حدودي كه از نظر اقتصادي توجيه پذير باشد ،به عمل آيد .در حال حاضر
بهترين روش بازرســي كه نتايج آن از قطعيت و دقت بااليي برخوردار است و ضمناً در حين سرويس قابل استفاده
است ،رانش پيگ هوشمند درون خط لوله مي باشد .كشور به دليل داشتن طول زياد خطوط لوله ،نياز به استفاده از
اين روش دارد .با توجه به تحريم ها و بازدهي عملياتي باالي اين تجهيزات الزم است كه تكنولوژي ساخت و انتقال
پیگ تكنولوژي هوشمند ،نحوه استفاده و بهره برداري صحيح آنها در برنامه قرار گيرد.
 .3حوزه تخصصي مسأله
نفت
 .4حوزه كابرد مسأله
صنايع نفت و گاز(حفاري چاه هاي نفت وگاز)
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
تجهيزات :مكانيكال ،ابزار دقيق مواد و محصول شيميايي :افزودني ها

نگهداري و تعميرات

 .6ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
طراحي و ساخت پيگ هوشمند نوع  MFLهمراه با ساخت استند كاليبراسيون
ايجاد يك نرم افزار تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از رانش توپك هوشمند

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله  /نياز فناورانه
كنترل هرزروي سيال حفاري
 .2شرح مسأله
هزينه هاي اضافي ســاليانه و اتالف وقت دكل حفاري بواسطه مشكالتي از اين قبيل و همچنين احتمال فوران چاه
از عواقب بروز اين پديده اســت .بنابراين ســاخت ،فرموالســيون و به كارگيري مواد و سامانه هاي مناسب با قابليت
ممانعت كنندگي از هرزروي سيال حفاري مسأله اصلي است.
 .3حوزه تخصصي مسأله
نفت
 .4حوزه كاربرد مسأله
					
صنايع نفت و گاز(حفاري نفت وگاز)
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
تجهيزات :حفاري
 .6ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
دوستدار محيط زيست
كمترين ميزان آسيب رساني به مخزن
سازگاري با سيال حفاري و سازندهاي مناطق نفتخيز جنوب
دسترسي آسان
قابليت استفاده در چاه هاي انحرافي و عمودي

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله  /نياز فناورانه
پردازش متمرکز (موازي) و رايانش ابري
 .2شرح مسأله
تاكنون بهمنظور انجام امور كارشناســي در بخشهاي مختلف معاونت زمينشناســي مناطق نفت خیز جنوب در
خصــوص تأمين رايانههاي اداري و همچنين بهرهگيري از ايســتگاههاي كاري در مراكز رايانهاي اين معاونت اقدام
گرديده و در اين راســتا جهت ايجاد همگوني و توازن بين ســختافزارها و نرمافزارهاي مورد اســتفاده ،با توجه به
قابليتها ويرايشهاي جديد نرمافزاري در خصوص ارتقاء و تعويض سختافزارها نيز اقدام شده است .گرچه ممكن
اســت اجراي اين روش در ســازمانها و بخشهايي كه از لحاظ استفاده از نرمافزارها و بهروزرساني آنها داراي تنوع
و تعدد كم و يا واجد روندي ثابت ،يكنواخت و قابل پيشبيني ميباشــد ،كارايي داشــته و تبعات ناشــي از تحميل
هزينههاي آن از جنبههاي گوناگون مادي و غيرمادي قابل اغماض باشــد ولي آشــكار اســت كه در حوزههايي پر
اهميتي مانند صنعت نفت و بهويژه در بخشهاي فني مانند زمينشناســي كه در هر يك از گرايشهاي تخصصي
آن جهت انجام وظايف محوله از نرمافزارهاي اصلي و جانبي پيشــرفته اســتفاده ميگردد و در اين راستا با نيازهاي
روزافزون در هر يك از فعاليتهاي تخصصي مواجه ميباشــند اين امر موجبات هدررفت اعتبارات مالي از يكســو
و عدم پاســخگويي مناسب و بههنگام در مورد تقاضاهاي ســختافزاري از سوي ديگر و در نتيجه افزايش هزينهها
وكاهش بهرهوري در سازمان خواهد گرديد .از اينرو در دستور كار قرارگرفتن و اجراي روشهاي روزآمد براي توسعه
قابليتهاي پردازشــي و گرافيکي امري ضروري و حاكي از پيشبيني و اجراي تمهيدات الزم جهت صرفهجويي در
هزينههاي تمامشــده سازمان ميباشد .بدين لحاظ ضرورياست با بهرهگيري از روشهاي جديدتر مانند تخصيص
و توســعه رايانش و پردازش متمركز و استفاده از رايانههاي فوق سريع ،تقاضا و نياز بخشهاي كارشناسي را در اين
زمينه برآورده ساخت.
 .3حوزه تخصصي مسأله
فناوري اطالعات
نفت

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

 .4حوزه كاربرد مسأله
فناوري اطالعات و ارتباطات

رايانه
						

 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
نرم افزار و پلتفرم :شبيه سازي
 .6ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
ايجاد زيرســاخت و بستري با امکان سرعت اجراي چند برابري شبيهســازيها ،محاسبات و خروجيهاي برخط
گرافيکي در پروژهها به طراحان و متخصصين نفت و زمينشناسي
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله  /نياز فناورانه
دادهکاوي ،تحليل دادهها و هوشمندسازي
 .2شرح مسأله
با توجه به اهميت دادهکاوي و تحليل دادهها در برنامهريزيها و تصميمگيريهاي کارشناسان و مديران صنعت نفت
و همچنين پيشــگيري از بروز حوادث و اتفاقات غيرمترقبه در فرايند عمليات باالدســتي ،استفاده از فناوري تجزيه
و تحليل دادهها و استفاده از الگوهاي پنهان بهمنظور يافتن راهکارهاي فني در سطوح کارشناسي و مديريتي حائز
اهميت ميباشد.
 .3حوزه تخصصي مسأله
فناوري اطالعات
نفت
 .4حوزه كاربرد مسأله
فناوري اطالعات
صنايع نفت و گاز
صنعت فناوري اطالعات وارتباطات
رايانه
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
نرم افزار و پلتفرم :سامانه هاي اطالعاتي ،تحليل داده ها
 .6ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
اهم کارکردهاي مورد نياز در امر هوشمندســازي فعاليتها در زيررستههاي تخصصي مقايسه و پايش برنامهها و
عملکردها ،از طريق مديريت فرايندها ،استفاده از روشهاي تحليلي بهمنظور ياريرساندن به مديران و کارشناسان
جهت تصميمگيريهاي آگاهانه و مطمئن
دريافت گزارشهاي مورد نياز در بخشهاي مديريتي و کارشناســي ،بهاشــتراکگذاري دادهها و تبادل اطالعات
زيررستههاي مختلف
استفاده از امکانات الزم بهمنظور شناسايي ،افزودن و پخش بهموقع يافتهها و تجارب بهمثابه دانش و سرمايه سازماني
تلفيق دادهها و ارائه نتايج جديد در جهت نيل به هدف تبديل سازمان به مجموعهاي دادهپيشران
کارکردهاي مورد نياز در امر دادهکاوي و تحليل دادههاي مربوط به فعاليتها در بخشهاي نفت و زمينشناســي
با پيشنياز تداوم و استمرار ورود دادههاي جديد در بانک اطالعاتي مشتمل بر دريافت پيشبينيها ،پاسخگويي به
ابهامات و انحرافات و کمک در رفع آنها با استفاده از ترکيبسازي ،ترتيبدهي و تواليسازي و همچنين طبقهبندي،
خوشهبندي ،تصويرسازي و واکاوي متون تخصصي
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ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله  /نياز فناورانه
ساخت نرمافزارهاي تخصصي صنعت نفت در کشور
 .2شرح مسأله
يکي از راهکارهاي مؤثر بهمنظور نگهداشــت تجارب و دانش فني در کشور و حضور مؤثر در عرصه فناوري جهاني،
ساخت و بهرهگيري از نرمافزارهاي بومي بهمنظور انجام پروژههاي تخصصي و همچنين ايجاد ارزش افزوده از طريق
آمادهسازي زمينهها و اجراي تمهيدات الزم براي ارائه و صدور خدمات فني به مراکز و شرکتهاي متقاضي داخلي
و خارجي ميباشد.
 .3حوزه تخصصي مسأله
فناوري اطالعات
نفت

رايانه

 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع نفت و گاز
		
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
نرم افزار و پلتفرم :شبيه سازي ،سامانه هاي اطالعاتي ،تحليل داده ها

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله  /نياز فناورانه
اندازهگیری نقطه شبنم گازهای ترش با رطوبت باال
 .2شرح مسأله
نقطه شبنم و مقدار رطوبت گازهای ترش واحدهای تقويت گاز آماك توسط آزمایشگاههای شیمیایی مناطق نفتخيزجنوب
اندازهگیری میشود .این گازها در برخی موارد تا حدود ده درصد حجمی و يا بيشتر هیدروژن سولفوره همراه خود دارند.
بنابراين ،دستگاهی که قادر به اندازهگیری نقطه شبنم و مقدار رطوبت موجود در گازهای ترش باشد ،مورد نياز است.
 .3حوزه تخصصي مسأله
نفت
				
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع شيميايي و پتروشيمي
صنايع ماشين آالت
صنايع نفت و گاز
صنايع كاتاليست،جاذب وكانيهاي غير فلزي
صنايع پااليشگاهي
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
تجهيزات :مكانيكال ،ابزار دقيق ،آزمايشگاهي ،پايپينگHSE ،
نرمافزار و پلتفرم :شبيهسازي ،تحليل دادهها
خدمات :مشاوره فني و مهندسي ،نگهداري و تعميرات ،آزمايشگاهي ،توزيع و صادرات محصوالت صنعت نفت
واحدهاي پيش ساخته :عمليات واحد فرايند
 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
مقاومت سنسور دستگاه نسبت به غلظتهاي بااليH2S
با توجه به وجود رطوبت و آاليندههاي نفتي در گازهاي ترش ورودي به ايســتگاه تقويت گاز آماك كليه تجهيزات
دستگاه به راحتي قابل سرويس در محل باشند.
پيشبيني فيلتر مناسب در ورودي دستگاه جهت حذف ذرات جامد كنده شده از مسيرهاي جريان گاز به نحوي كه
بر ميزان رطوبت موجود در گاز اثر سوء نداشته باشد.
استفاده از تكنولوژي پليتر به عنوان سردكننده به جاي گازهاي سرد كننده مانند  CO2وC3H8
مقاومت دستگاه نسبت به فشارهاي عملياتي باال
نرمافزار محاسبه دقيق مقدار آب همراه با توجه به فشارهاي متغير عملياتي
پاسخ دقيق سنسور دستگاه به ميزان غلظتهاي متغير هيدوژن سولفوره و رطوبت موجود در گاز(تكرار پذيري)
ثبات دستگاه در كمترين زمان ممكن نسبت آناليز نقطه شبنم (دستگاههاي ديجيتال موجود جهت جوابدهي دقيق
براي گازهاي شيرين زماني در حدود  30دقيقه الزم دارند)
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ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله  /نياز فناورانه
سامانه گزارشگيري هوشمند آنالين (ايجاد سيستمهاي برخط اندازهگيري)
 .2شرح مسأله
ايجاد يك ســامانه و بانك اطالعاتي هوشــمند آنالين به منظور دريافت و پردازش اطالعات در مبادي و شبكه ارسال
محصوالت با رويكرد چابك ســازي سيســتمهاي اطالعاتي در فرايند انجام آزمايشهاي كنترل كيفي ،افزايش سطح
اطمينان به فرايند ثبت و ارسال نتايج به واحدهاي متقاضي و ساير بخشهاي پاييندستي شامل پااليشگاهها ،صادرات
و پتروشــيمي اخذ انواع گزارشهاي تحليلي و مديريتي بصورت گراف ،چارت ،نمودار به منظور اطمينان از دسترسي
سريع به اطالعات و پايش پيوسته خطوط انتقال
 .3حوزه تخصصي مسأله
الكترونيك
كنترل و ابزار دقيق
مخابرات
نفت
فناوري اطالعات
رايانه 				
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع شيميايي و پتروشيمي
صنايع نفت و گاز
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
تجهيزات :مخابراتي ،آزمايشگاهي
خدمات :آزمايشگاهي

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

صنايع پااليشگاهي		

نرمافزار و پلتفرم :سامانههاي اطالعاتي ،تحليل دادهها

 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
امكان تعريف چند آزمايشگاه با كاربرها و مديران مختلف
امكان تعريف كاربرهاي متفاوت با سطح دسترسي متفاوت
امكان فعاليت روي شبكه اطالعاتي موجود (اينترانت)
امكان تعريف حدود مجاز براي نتايج
امكان ايجاد انواع گراف ،نمودار ،تحليل و گزارشهاي مقايسهاي
ايجاد بانك اطالعاتي تجهيزات ،موادمصرفي ،كاليبراسيون تجهيزات و ...
ايجاد و ارسال گزارش (گزارشهاي روزانه ،اخطار موارد باالتر از حدود مجاز)... ،
در نظر گرفتن پيشبينيهاي الزم براي تجهيزاتي آينده
در نظر گرفتن پراكندگي و موقعيت مكاني آزمايشگاهها و تجهيزات
انجام تستها مطابق نياز آزمايشگاه
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله/نياز فناورانه
تصفيه پسابهاي نفتي فوق شور با هدف استفاده مجدد صنعتي  -آبياري
 .2شرح مسأله
پسابهاي نفتي كه تركيبي از آب همراه نفت ،آب تزريق شده و مواد شيميايي تزريقي است .داراي خصوصياتي از قبيل
شوري بسيار باال تا  ،TDS=250000ppmمواد آلي معلق و محلول ،فلزات سنگين و در برخي مناطق مواد راديواكتيو
اســت .حجم اين پســابها با توجه به قدمت توليد از ميادين نفتي و روند رو به رشد توليد آب همراه در حال افزايش
است و در برخي منابع توليد نسبت آب تولیدی نسبت به نفت را  1به  3ميدانند.
 .3حوزه تخصصي مسأله
محيط زيست
فناوري زيستي
فناوري نانو
كاتاليست
شيمي
مواد و كامپوزيت 				
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع شيميايي و پتروشيمي
صنايع نفت و گاز(حفاري نفت وگاز)
صنايع الكترونيكي و مخابراتي
صنايع پااليشگاهي
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز

تجهيزات :مكانيكال ،برقي ،ابزار دقيق ،سيويل ،آزمايشگاهي ،پايپينگHSE ،

خدمات :آزمايشگاهي
موادشيميايي :كاتاليستها ،افزودنيها
واحدهاي پيشساخته :عمليات واحد فرايند ،فرايند غير شيميايي
 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
كاهش TDS
كاهش و حذف مواد معلق و محلول آلي
حذف فلزات سنگين
حذف مواد راديو اكتيو در صورت وجود

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله/نياز فناورانه
ساخت شيرهاي فرازآوري با گاز و جايگاه مخصوص آنها
 .2شرح مسأله
ضرورت ساخت اين كاال با توجه به نياز روزافزون مخازن به فرازآوري و نياز به اين قلم كاالي پر مصرف
 .3حوزه تخصصي مسأله
نفت
 .4حوزه كاربرد مسأله
						
صنايع نفت و گاز(حفاري نفت وگاز)
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
خدمات :آزمايشگاهي
تجهيزات :مكانيكال ،حفاري
غير شيميايي

واحدهاي پيشساخته :عمليات واحد فرايند ،فرايند

 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
امكان نصب در لوله مغزي  4/5و  3/5و  5/5اينچ با اولويت  4/5اينچ

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله/نياز فناورانه
جمعآوري و استفاده (درون سازمان /خارج سازمان) ايمن گازهاي ترش و اسيدي توليدي
 .2شرح مسأله
چون بخش زيادي از مخازن نفتي ،داراي سياالت ترش ميباشند ،گازهاي توليدي ترش بوده و نياز به تمهيدات فني
و ايمن جهت جمعآوري ،فرآورش و انتقال محصوالت حاصله دارد.
 .3حوزه تخصصي مسأله
فناوري زيستي
شيمي
نفت

محيط زيست

 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع شيميايي و پتروشيمي
صنايع نفت و گاز
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
تجهيزات :مكانيكال ،آزمايشــگاهي ،پايپينگHSE ،
آزمايشگاهي ،توزيع و صادرات محصوالت صنعت نفت

صنايع پااليشگاهي

محيط زيست

خدمات :مشــاوره فني و مهندســي ،مشــاوره مديريتي،
واحدهاي پيش ساخته :عمليات واحد فرايند

 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
تبديل گازهاي ترش و اسيدي به محصوالتي به طور ايمن با مشخصات:
كاربردي بودن
قابل انتقال به صورت ايمن بودن
ارجحيت تبديل محصوالت به مواد جامد يا مايع نسبت به گاز

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله  /نياز فناورانه
تهیه نرمافزار مدیریت یکپارچه چاه و مخزن
 .2شرح مسأله
با توجه به وجود مدلهای چاه در نرمافزار  Pipesimدر بیشــتر چاههای مناطق نفتخیز جنوب و همچنین موجود
بودن مدل مخزن در نرمافزار  Eclipseدر اکثر مخازن جنوب ،ضروری است که جهت مطالعه و شبیهسازی یکپارچه
سطح االرض-تحت االرض از یک نرمافزار حد واسط استفاده نمود.
 .3حوزه تخصصي مسأله
						
نفت
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع نفت و گاز 						
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
نرمافزار و پلتفرم :شبيهسازي 				
 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
با استفاده از این نرمافزار ،میتوان سامانه بهرهبرداری را به صورت یکپارچه شبیهسازی نمود و اثراتی را که در مدلهای
مجزا قابل مشاهده نمیباشند ،بررسی نمود.

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
22

شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله  /نياز فناورانه
تهیه نرمافزار شبیهسازی مشبککاری با قابلیت اتصال به نرمافزارهای شبیهسازی چندفازی جریان
 .2شرح مسأله
با توجه به مشکالت و تنگناهای موجود در ارتباط با عملکرد گلولهها به منظور بهینه سازی عملیات مشبککاری مورد
نیاز است.
 .3حوزه تخصصي مسأله
						
نفت
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع نفت و گاز 						
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
نرمافزار و پلتفرم :شبيهسازي 				
 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
اطالعات مورد نیاز در ارتباط با مشبککاری چاهها از قبیل خصوصیات سنگ و سیال مخزن
مدل ژئومکانیکی چاه مورد نظر جهت کمک به شبیهسازی دقیقتر عملیات مشبککاری
استفاده از خصوصیات ابزارهای مشبککاری مورد استفاده در چاههای مناطق نفتخیز جنوب

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله  /نياز فناورانه
فناوری ساخت ظروف نمونهگیری تحت فشار ،پیستونی و مقاوم در برابر ترکیبات گوگردی
 .2شرح مسأله
با توجه به وجود ترکیبات گوگردی در اکثر گازها و مایعات گازی ،در بسیاری از نمونههای مایعات گازی نیاز به افزایش
فشار استاندارد و همگن کردن وجود دارد.
 .3حوزه تخصصي مسأله
شيمي
مواد -پليمر
نفت

مواد -كامپوزيت

 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع شيميايي و پتروشيمي
صنايع نفت و گاز
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز

تجهيزات :مکانیکال ،آزمايشگاهيHSE ،
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صنايع پااليشگاهي

صنايع ساختمان

خدمات :آزمايشگاهي ،توزيع و صادرات محصوالت صنعت نفت

 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
ظروف نمونهگیری باید سبک و قابل حمل باشد.
ظروف نمونه تحمل فشارهای باال را داشته باشد.

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

مكانيك

نيازهاي فناورانه شركت ملي نفت ايران

شركت نفت و گاز پارس
طراحي و برنامهريزي چاههاي توسعهاي به كمك فناوريهاي نوين
استفاده از روش حفاري فشار مديريت شده
مطالعه و بررسي جدايش مخزني در مخازن كنگان و داالن پارس جنوبی
امكانسنجي انجام عمليات و مطالعات لرزهاي  4بعدي
مطالعه /آزمايشگاهي روشهاي شيميايي كنترل توليد آب در مخازن گازي
بهينهســازي پارامترهاي عمليات حفاري ميدان پارس جنوبي و ســاير ميادين تحت اختيار
براساس تجربيات موجود
تعيين معادله اشــباع آب با اســتفاده از دادههای چاهنگاری در گونههای ســنگی سنگهاي
كربناته میدان پارس جنوبی
خوردگي اتمسفري اجزاي سكوهاي دريايي و راهكارهاي اجرايي
روششناسي كاهش تغييرات سرعت روباره در تبديل به عمقهاي لرزهاي
بررسي ريسك بروز خوردگي باالي خط و ارزيابي عملكرد و مكانيزم حفاظت بازدارندگي
مطالعه و بررسي جامع پديدههاي دياژنزي در سازندهاي مخزني كنگان و داالن
تعيين معادله اشباع آب با استفاده از دادههاي چاهنگاري

شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله  /نياز فناورانه
طراحی و برنامه ریزی چاه های توسعهاي به کمک روشهای نوین
 .2شرح 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.
 .3حوزه تخصصي مسأله
حفاري
نفت
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع نفت و گاز
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
تجهيزات :حفاري
نرم افزار و پلتفرم :شبيه سازي ،سامانه هاي اطالعاتي ،تحليل داده ها
خدمات :مشاوره فني و مهندسي

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله  /نياز فناورانه
استفاده از روش حفاری فشار مدیریت شده در ایران
1

 .2شرح 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 كه
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.
 .3حوزه تخصصي مسأله
حفاري
نفت
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع نفت و گاز
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
تجهیزات :مكانيكال ،حفاري
نرم افزار و پلتفرم :شبيه سازي ،سامانه هاي اطالعاتي ،تحليل داده ها
خدمات :مشاوره مهندسي
 .6ويژگي 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

Managed Pressure Drilling
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ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله  /نياز فناورانه
مطالعه و بررسي جدایش مخزنی در مخازن كنگان و داالن میدان پارس جنوبی
1

.2شرح 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
ت طبیعی مخزن ،توانایی ارائه راهکارهای درست و به موقع در زمان مواجهه نیز وجود داشته باشد.
مواجهه با تغییرا 
نیاز مطرح شــده در واقع مطالعه و بررســی یک تغییر طبیعی در مخزن پارس جنوبی از دیدگاه زمینشناســی در
راســتای ارائه راهکارها برای موانع مرتبط با پدیدههای زمینشناختی در مسیر تولید بهینه از میدان پارس جنوبی
خواهد بود.
 .3حوزه تخصصي مسأله
فناوري اطالعات
نفت

زمين شناسي

 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع نفت و گاز
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
خدمات :مشاوره فني و مهندسي

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

 .6ويژگي 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 توليد 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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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله  /نياز فناورانه
امكانسنجي انجام عمليات و مطالعات لرزهاي چهار بعدي ( )4Dدر ميدان پارس جنوبي
 .2شرح مسأله
با توجه به اينكه ميدان پارس جنوبي يك ميدان مشــترك بوده ضرورت شــناخت هرچه دقيقتر اين ميدان بيشــتر
احساس ميشود .نحوه توزيع سياالت و تغيير خصوصيات سنگ در گذر زمان و با افزايش برداشت از ميدان در مرحله
توسعه ميدان و بعد از مرحله توسعه ميتواند به برداشت صيانتي و حداكثري از ميدان كمك كند و برداشت بيشتر در
نواحي اتفاق افتد كه مهاجرت سيال بيشتري وجود دارد .همچنين ميتوان تغيير سطوح تماس سياالت را در بازههاي
زماني تشخيص داد .انجام اين عمليات با توجه به هزينه باالي عمليات برداشت لرزهاي و متعاقب آن پردازش و تفسير
با نگاه چهار بعدي ،نيازمند بهدســت آوردن زمان مناسب و اطمينان از امكانسنجي اين مطالعات ميباشد .بنابراين،
مطالعه امكانســنجي انجــام اين مطالعات و عمليات با توجه به خصوصيات ميــدان و مخزن از درجه اهميت بااليي
برخوردار اســت تا در صورت عدم امكان انجام مطالعات و عمليات چهار بعدي روي ميدان ،هزينهاي جهت انجام اين
عمليات و مطالعات كه در مقايسه با هزينه مطالعات امكانسنجي بسيار بيشتر و زمانبرتر است ،صرف نگردد.
 .3حوزه تخصصي مسأله
فناوري اطالعات
نفت
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع نفت و گاز

ژئوفيزيك

فناوري اطالعات

 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
نرمافزار و پلتفرم :شبيهسازي ،سامانههاي اطالعاتي ،تحليل دادهها

خدمات :مشاوره مهندسي

 .6ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
تعيين خصوصيات مخزن و نحوه تغيير اين خصوصيات در طول عمر ميدان
مشخص كردن سطوح تماس سياالت و نحوه تغييرات سطوح سياالت (نفت-آب و گاز-آب)
مشخص كردن مسير مهاجرت سيال از قسمت ايراني به قسمت قطري با توجه به مشترك بودن ميدان پارس جنوبي
نحوه توزيع فشار مخزن و تغييرات آن با گذشت زمان
تعيين زمان احتمالي جهت انجام عمليات مؤثر چهار بعدي
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ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله  /نياز فناورانه
مطالعه آزمايشگاهي روشهاي شيميايي كنترل توليد آب در مخازن گازي
1

 .2شرح مسأله
كنترل توليد آب اضافي ســازندي در مخازن گازي مســأله حائز اهميتي ميباشد و تاكنون روشهاي زيادي به اين
منظور توسعه يافته ،بهکارگیری يكي از روشهايي كه امروزه در مراكز تحقيقاتي و صنعتي دنيا به عنوان راهكار مناسب
اســتفاده ميشود ،بكارگيري پليمرهاي هوشمند /ژلپليمرها ميباشد .كارايي اين روش و بازدهي عمليات استفاده از
مواد شيميايي به عوامل مختلفي از جمله شرايط مخزن ،خواص سنگ مخزن ،الگوي جريان سيال و ويژگيهاي مواد
شــيميايي بستگي دارد .بنابراين ارائه مواد شيميايي مناســب مخازن گازي مذكور و شناسايي و بهينهسازي تركيب
درصد آن ضروري است .همچنين همخواني و تاييد نتايج شبيهسازي و مطالعات آزمايشگاهي با شرايط چاه و مقياس
ميداني نيز بســيار مهم است .در بخشهايي از مخزن پارس جنوبي كه گسل وجود دارد ،ممكن است در آينده باعث
توليد آب ناخواسته در چاههاي توليدي گردد ،با توجه به محدوديت ظرفيت فراورش سكوهاي توليدي پارس جنوبي
اين امر ممكن است باعث ايجاد صدمه به تجهيزات درون چاهي و تأسيسات سرچاهي و واحدهاي بهرهبرداري گردد.
 .3حوزه تخصصي مسأله
مواد -پليمر
نفت
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع نفت و گاز

فناوري نانو

حفاري

صنايع شيميايي و پتروشيمي

 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
تجهيزات :حفاري ،آزمايشگاهي
نرمافزار و پلتفرم :شبيهسازي ،سامانههاي اطالعاتي ،تحليل دادهها
خدمات :مشاوره مهندسي
مواد و محصول شيميايي :حاللها ،افزودنيها

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
مطالعه ،بررسي و تعيين يكپارچه پديدههاي دياژنزي در گستره ميدان
تكميل اطالعات ورودي و پايگاه داده مدل جامع استاتيك مخزن
تهيه نقشههاي روند پديدههاي دياژنزي در گستره ميدان پارس جنوبي
بهينهسازي مدلهاي استاتيك خواص مخزني بر اساس وروديهاي كنترل كننده مؤثر و معتبر
كاهش عدم قطعيتهاي مدلهاي مخزني
Water shut-off
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله  /نياز فناورانه
بهينهسازي پارامترهاي عمليات حفاري ميدان پارس جنوبي و ساير ميادين تحت اختيار بر اساس تجربيات موجود
 .2شرح مسأله
با توجه به ماهيت پر ريسك و هزينههاي بسيار باالي عمليات حفاري دريايي ،دكل و خدمات جانبي حفاري ،بهينهسازي
حفاري به عنوان يك خدمت در حين انجام عمليات حفاري مورد استفاده قرار ميگيرد ،در واقع بهينهسازي عمليات
حفاري (با استفاده از بهينه كردن پارامترهاي مختلف حفاري از جمله وزن روي مته و سرعت چرخش مته ،با در نظر
گرفتن خصوصيات سازندهايي كه در مسير حفاري قرار دارند) ،با هدف دستيابي به باالترين ،ROPبسيار ضروري است.
 .3حوزه تخصصي مسأله
نفت
		
 .4حوزه كاربرد مسأله
فناوري اطالعات
صنايع نفت و گاز
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
نرمافزار و پلتفرم :شبيهسازي ،سامانههاي اطالعاتي ،تحليل دادهها
تجهيزات :حفاري

خدمات

 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
پايش و استاندارسازي اطالعات و تجربيات حفاري بيش از  400حلقه چاه در ميدان پارس جنوبي
ايجاد نرمافزار مديريت اطالعات و آماده شــدن زير ساختهاي استفاده از خدمات بهينهسازي حفاري در آينده در
ميدان پارس جنوبي و ساير ميادين تحت اختيار اين شركت
كوتاه كردن زمان اتمام حفاري يك چاه
پايين آوردن هزينههاي مربوط به حفاري
جلوگيري از بروز ريسك هاي تكراري
1
باالبردن كيفيت چاههاي حفاري شــده با استفاده از رويه استانداردهاي حفاري و كاهش نياز به تعميرات چاهها و
هزينههاي مرتبط با آن

Standard drilling procedure
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1

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله  /نياز فناورانه
تعيين معادله اشباع آب با استفاده از دادههای چاهنگاری در گونههای سنگی سنگهاي كربناته میدان پارس جنوبی
1

 .2شرح مسأله
تعيين ميزان اشــباع آب مخزن يكي از وظايف واحدهاي پتروفيزيك و مطالعات مخزن ميباشــد كه در حال حاضر
تعيين اين پارامتر با استفاده از روابط رياضي موجود مانند آرچي كه از طريق مطالعات و پژوهشهاي گذشته بهدست
آمده انجام ميپذيرد .الزم به ذكر اســت تمامي اين روابط و مطالعات براي سنگهاي ماسه سنگي ارائه شدهاند كه با
توجه به ماهيت سنگهاي كربناته استفاده از آنها عدم قطعيت بااليي در محاسبه اشباع آب به همراه خواهد داشت
كه اين عدم قطعيت ميتواند خطاي بااليي را به محاسبه حجم مخزن ،استراتژي توليد ،برنامههاي آتي ازدياد برداشت
و صيانت از مخزن تحميل كند .از اين رو تعيين معادله اشــباع آب از طريق مطالعات پژوهشــي و با استفاده از تمامي
اطالعات پتروفيزيكي و مخزني (نمودارهاي برداشــت شــده ،مغزه و تصاوير) و توسط تيم متخصص و با تجربه امري
ضروري به نظر ميرسد.
 .3حوزه تخصصي مسأله
نفت
		
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع نفت و گاز
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
نرمافزار و پلتفرم :شبيهسازي ،تحليل دادهها
تجهيزات :حفاري

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
ارزیابی پتروفیزیکی چاههای میدان گازی پارس جنوبی و ميادين مشابه ،جهت پیشبینی دقیقتر اشباع آب
پیشبینی دقیق اشباع آب نیاز اولیه تعیین میزان حجم هیدروکربور بهمنظور تعیین دقیق محلهای مشبککاری
لولههای جداری و همچنین مدلسازی مخزن

Rock type
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1

شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله  /نياز فناورانه
خوردگي اتمسفري اجزاي سكوهاي دريايي پارس جنوبي و راهكارهاي اجرايي جلوگيري از آن
 .2شرح مسأله
بيش از بيست سال از شروع بهرهبرداري از سكوهاي پارس جنوبي ميگذرد .با اين حال در طي اين مدت با توجه به
وزن باالتر پروژههاي توســعهاي شركت ،كمتر به بهرهبرداري و مخاطرات آن توجه شده است .تأسيسات فراساحل در
معرض خوردگي اتمسفري ناشي از اتمسفر مرطوب و دريايي و آلوده صنعتي و دماي باالي محيط هستند .عالوه بر آن
تماس مســتقيم برخي از نقاط سكوهاي دريايي با آب دريا شرايط پر مخاطرهاي از نظر خوردگي براي اين تأسيسات
فراهم كرده است.
 .3حوزه تخصصي مسأله
فناوري نانو
نفت

مواد-پليمر

شيمي

مواد-كامپوزيت

خوردگي

 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع نفت و گاز
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
مواد و محصول شيميايي :افزودنيها

خدمات :نگهداري و تعميرات

 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
كاهش هزينه تعمير و نگهداري تأسيسات با استفاده از روشهاي نوين و افزايش طول عمر تأسيسات
جلوگيري از خوردگي پيچ و مهرههاي فوالد كربني ،سازههاي فوالدي و گريتينگ سكوهاي دريايي پس از نصب و
راهاندازي
كاهش هزينههاي رنگ   ،پوشــشها و مواد جديد با اســتفاده از فناورهاي پيشرفته ،نانو و كامپوزيت جهت تعمير و
نگهداري ايمنتر و با هزينه كمتر تأسيسات

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه

 .1عنوان مسأله  /نياز فناورانه
روششناسی کاهش اثرات تغییرات سرعت1روباره در تبدیل به عمقهای لرزهای
 .2شرح مسأله
با توجه به وجود آنومالیهای زیاد در تمامی میادین گازی تحت اختیار این شرکت شامل پارس جنوبی ،پارس شمالی،
فرزاد و گلشــن و فردوســی باعث باال آمدن الیههای زیرزمینی در مقاطع لرزهای میشود که این باال آمدگی میتواند
واقعی و ناشی از پدیدههای زمینشناسی باشد یا به دلیل عدم آنالیز صحیح سرعت دادههای لرزهای اتفاق افتاده باشد.
بررسی دادهها و شبیهسازی دادههای لرزهای با اطالعات موجود میتواند این شبهات را تا حد ممکن کاهش دهد.
 .3حوزه تخصصي مسأله
ژئوفيزيك
نفت
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع نفت و گاز
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
نرمافزار و پلتفرم :تحليل دادهها
تجهيزات :حفاري

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

مواد و محصول شيميايي :حاللها ،افزودنيها

 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
بهدست آوردن عمق دقیق الیههای مخزنی و غیرمخزنی
کاهش مخاطرات حفاری در انومالیهای لرزهای
پیدا کردن اهداف جدید حفاری با اطمینان و قطعیت بیشتر
برطرف کردن شبهات موجود در فازها و میادینی که در این آنومالیها حفاري شده است مانند فاز  17 - 13و 18
تمیز دادن اهداف اکتشــافی برای چاههای  Infillاز مناطقی که به صورت مصنوعی و در اثر سکانسهای پردازشی
به اشتباه باال آمده است.

Velocity distortion
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1

شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله  /نياز فناورانه
بررسي ريسك بروز خوردگي باالي خط و ارزيابي عملكرد و مكانيزم حفاظت بازدارندههاي خوردگي فاز گازي جهت
كنترل خوردگي در خطوط لوله دريايي پارس جنوبي
1

 .2شرح مسأله
خطوط لوله نفت و گاز در معرض صدمات متعددی از جمله خوردگی ،آسیبهای مکانیکی ،بهرهبرداری نادرست ،مشکالت
متریال و جوش و حوادث طبیعی قرار دارند که در این میان سهم خوردگی بیش از  50درصد کل تخریبها میباشد که بخش
غالب خوردگی خطوط لوله مربوط به خوردگی داخلی میباشد .یکی از پیچیدهترین مکانیزمهای خوردگی داخلی خط لوله،
خوردگی باالی خط( )TOLCمیباشد که شناسايي و کنترل مؤثر این نوع خوردگی از مهمترین سواالت پیشروی صنعت
نفت و گاز میباشد .همچنين ،خوردگي  TOLCمنشا و عامل بسياري از تخريبهاي خطوط لوله دريايي بوده است و با توجه
به ماهيت بســيار اسيدي فاز تشكيل شده در ناحيه فوقاني لوله و عدم دستيابي بازدارندههاي خوردگي متداول در شرايط
رژيم جريان اليهاي به اين ناحيه خوردگي شديدي حدود  4-5ميليمتر در سال مرتبط با اين خوردگي گزارش گرديده است.
 .3حوزه تخصصي مسأله
نفت
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع نفت و گاز
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
تجهيزات :پايپينگ
		
 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
كسب اطالع از مكانيزمهاي خوردگي خطوط لوله پارس جنوبي در قسمت فوقاني خط و ارزيابي ريسك هاي مترتب
از سوي اين نوع خوردگي در محيط ترش
فراهم نمودن امكان مقايسه موادهاي مختلف كنترل خوردگي از نظر ريسك خوردگي  TOLCدر شرايط شبيه سازي شده
مكان ارزيابي و مقايسه محصوالت شركتهاي سازنده بازدارنده خوردگي از نظر عملكرد TOLC prevention
بازنگري و تكميل سند سياستهاي خوردگي با درك كاملتر و ديدي روشن از رفتار و مكانيزمهاي خوردگي TOLC
و عمكلرد حفاظتي بازدارندههاي خوردگي
2
امكان ارزيابي عملكرد بازدارندهاي كنترل كننده خوردگي فوقاني در حالت تزريق به صورت دستهاي
تحكيم يكي از پايههاي اصلي مديريت يكپارچگي خطوط لوله دريايي (كنترل خوردگي داخلي)
3
افزايش ضريب اتكاپذيري و در دسترس بودن خطوط لوله
Reliability and availability

3

Batch treatment

2

TOLC, Top Of Line Corrosion
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ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله  /نياز فناورانه
مطالعه و بررسي جامع پديدههاي دياژنزي در سازندهاي مخزني كنگان و داالن در گستره ميدان پارس جنوبي
 .2شرح مسأله
تاكنون مطالعات رسوب شناسي بر روي مغزهها در چاههاي اكتشافي و توصيفي ميدان پارس جنوبي نشان دادهاست
كه عالوه بر تغييرات رخســارهاي عامل مهم ديگري كه كيفيت زونهاي مخزني اين ميدان را كنترل مي كند عوامل
دياژنزي اوليه و ثانويهاي اســت كه از زمان رســوبگذاري سازندهاي كنگان و داالن تا به اكنون اين سازندها را تحت
تأثير قرار داده است .پديدههاي دياژنزي در چاههاي واجد مغز ه اين ميدان به صورت مجزا ،توسط شركتهاي مختلف
در زمانهاي متفاوت مطالعه شدهاند  .بنابراین ضرورت دارد ،كه پديدههاي دياژنزي و روند تغييرات هر كدام از پديدهها
مورد بررسي قرار گيرد تا اين پديدهها به صورت كمي در آمده و در بحث مدلسازي استاتيك ميدان پارس جنوبي به
عنوان يك ورودي مهم و تأثيرگذار در مدلسازي خواص مخزني مورد استفاده قرار گيرد.
 .3حوزه تخصصي مسأله
فناوري اطالعات
نفت

زمين شناسي

 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع نفت و گاز
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
خدمات :مشاوره فني و مهندسي

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
مطالعه ،بررسي و تعيين يكپارچه پديدههاي دياژنزي در گستره ميدان
تكميل اطالعات ورودي و پايگاه داده مدل جامع استاتيك مخزن
تهيه نقشههاي روند پديدههاي دياژنزي در گستره ميدان پارس جنوبي
بهينهسازي مدلهاي استاتيك خواص مخزني بر اساس وروديهاي كنترل كننده مؤثر و معتبر
كاهش عدم قطعيتهاي مدلهاي مخزني
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله  /نياز فناورانه
تعيين معادله اشباع آب با استفاده از دادههای چاهنگاری در گونههای سنگی سنگهاي كربناته میدان پارس جنوبی
1

 .2شرح مسأله
تعيين ميزان اشــباع آب مخزن يكي از وظايف واحدهاي پتروفيزيك و مطالعات مخزن ميباشــد كه در حال حاضر
تعيين اين پارامتر با استفاده از روابط رياضي موجود مانند آرچي كه از طريق مطالعات و پژوهشهاي گذشته بهدست
آمده انجام ميپذيرد .الزم بهذكر اســت تمامي اين روابط و مطالعات براي ســنگهاي ماسه سنگي ارائه شدهاند كه با
توجه به ماهيت سنگهاي كربناته استفاده از آنها عدم قطعيت بااليي در محاسبه اشباع آب به همراه خواهد داشت
كه اين عدم قطعيت ميتواند خطاي بااليي را به محاسبه حجم مخزن ،استراتژي توليد ،برنامههاي آتي ازدياد برداشت
و صيانت از مخزن تحميل كند .از اين رو تعيين معادله اشــباع آب از طريق مطالعات پژوهشــي و با استفاده از تمامي
اطالعات پتروفيزيكي و مخزني (نمودارهاي برداشت شده ،مغزه و تصاوير) توسط تيم متخصص و با تجربه امري ضروري
به نظر ميرسد.
 .3حوزه تخصصي مسأله
نفت
		
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع نفت و گاز
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
نرمافزار و پلتفرم :شبيهسازي ،تحليل دادهها
تجهيزات :حفاري
 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
ارزیابی پتروفیزیکی چاههای میدان گازی پارس جنوبی و ميادين مشابه ،جهت پیشبینی دقیقتر اشباع آب
پیشبینی دقیق اشباع آب نیاز اولیه تعیین میزان حجم هیدروکربور به منظور تعیین دقیق محلهای مشبککاری
لولههای جداری و همچنین مدلسازی مخزن

Rock type
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1

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

نيازهاي فناورانه شركت ملي نفت ايران

شركت نفت فالت قاره ايران
ايجاد امنيت در شبكههاي كنترل صنعتي در صنعت نفت و گاز
مطالعه آزمايشگاهي و صحتسنجي تزريق مواد شيميايي به آبهاي تزريقي جهت جلوگيري
از تشكيل رسوب در خطوط لوله نفت استحصالي
بوميسازي ساخت توپك هوشمند خطوط لوله در داخل كشور به منظور بازرسي و شناسايي
وضعيت خطوط لوله
كليــه تجهيزات ادوات در عمليات نمودارگيــري چاههاي نفت و گاز اعم از چاههاي باز و لوله
پوش (اشعه گاما ،مقاومت الكتريكي ،نمودار دانسيته و غيره)
ESP Cable

ساخت لولههاي مغزي
ساخت جريانسنجهاي چند فازي از نوع Clamp on
استفاده از فناوري غشايي براي شيرينسازي گاز
انجام مطالعات جامع مربوط به طراحي شكست هيدروليكي به منظور باال بردن ضريب ازدياد
برداشت از مخازن با بهرهدهي پايين

شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نياز فناورانه
ایجاد امنیت در شبکههای کنترل صنعتی در صنعت نفت وگاز
 .2شرح مسأله
جهت جلوگیری از نفوذ و ایجاد اختالل در سیستمهای 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.
 .3حوزههاي تخصصي مسأله
كنترل و ابزاردقيق
مخابرات
برق
نفت
فناوري اطالعات
رايانه 				
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع صنايع كاتاليست ،جاذب و كانيهاي غيرفلزي
صنايع شيميايي و پتروشيميايي
صنايع الستيك و پالستيك
صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات
صنايع نفت و گاز
تأمين آب و انرژي
صنايع بستهبندي
صنايع پااليشگاهي
صنايع ماشين آالت صنعتي
صنايع الكترونيكي و مخابراتي
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
تجهيزات :برقي ،ابزار دقيق ،مخابراتي

						

 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
قرار داشتن نتایج در محدوده استانداردها بهعنوان يكي از معیارهای مهم برای ارزیابی خروجی این فناوری

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نياز فناورانه
مطالعه آزمايشــگاهي و صحتسنجي تزريق مواد شيميايي به آبهاي تزريقي جهت جلوگيري از رسوبات در خطوط
لوله نفت استحصالي
 .2شرح مسأله
از آنجايي كه با تزريق مواد شيميايي به چاههاي تزريق آب و مخزن زير زميني باعث تغيير در تركيبات خروجي نفت،
ايجاد كريستال در خطوط جريان و رسوبگذاري ،گرفتگي و اختالل در توليد ميشود ،ضروري است كه نسبت ميداني
مواد شيميايي تزريقي مورد بررسي قرار گيرد.
 .3حوزههاي تخصصي مسأله
فناوري نانو
نفت

شيمي

		

 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع نفت و گاز 						
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
مواد و محصول شيميايي :حالل ها ،افزودنيها
تجهيزات :آزمايشگاهي
واحد فرايند

واحدهاي پيشساخته :عمليات

 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
استفاده از مواد شيميايي مناسب با استاندارد جهاني جهت جايگزيني با مواد موجود

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نياز فناورانه
بوميسازي ساخت توپك هوشمند خطوط لوله در داخل كشور به منظور بازرسي و شناسايي وضعيت خطوط لوله
 .2شرح مسأله
با توجه به اهميت خطوط دريايي به عنوان شــاهرگهاي حياتي انتقال نفت و گاز در صنعت نفت و با در نظر گرفتن
گذشــت مدت زمان زياد از عمر خطوط به منظور جلوگيري از هزينه بسيار گزاف تعميرات و آلودگي زيست محيطي
الزم است كه تكنولوژي ساخت پيك هاي هوشمند در داخل كشور بوميسازي گردد .الزم به ذكر است در حال حاضر
به علت تحريمهاي ظالمانه عليه كشور ،شركتهاي معدودي به فعاليت در داخل كشور ميباشند كه اين امر نيز اهميت
ساخت و بوميسازي اين تجهيز را دو چندان مينمايد.
 .3حوزههاي تخصصي مسأله
الكترونيك
كنترل و ابزاردقيق
مواد كامپوزيت
نفت
مکانیک
				
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع نفت و گاز 						
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
تجهيزات :حفاري ،ابزار دقيق
نرمافزار و پلتفرم :تحليل دادهها ،سامانههاي اطالعاتي
خدمات :مشاوره فني و مهندسي ،نگهداري و تعميرات
 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
شناخت وضعيت خطوط لوله و در نتيجه استمرار توليد
پيشگيري از تعميرات پر هزينه و جلوگيري از آلودگيهاي زيست محيطي

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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رايانه

		

شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نياز فناورانه
کلیه تجهیزات و و ادوات در عملیات نمودارگیری چاههای نفت و گاز اعم از چاههای باز و لوله پوش (اشعه گاما ،مقاومت
الکتریکی ،نمودار دانسیته و غیره)
 .2شرح مسأله
نمودارهای پتروفیزیکی از منابع اصلی مطالعات مخزنی و تعیین خصوصیات سنگ و سیال مخزن میباشند .پارامترهای
اساســی نظیر تخلخل ،سنگشناسی و اشباع آب براساس نمودارهای پتروفیزیکی شامل نمودار گاما ،تخلخل نوترون،
دانسیته ،صوتی و مقاومت مخصوص الکتریکی قابل محاسبه میباشند .تأمین تجهیزات و ادوات نمودارگیری در داخل
کشــور از اهمیت بسیار باالیی برخوردار میباشد .در صورت کسب این فناوری وابستگی کشور در زمینه نمودارگیری
رفع میشود.
 .3حوزههاي تخصصي مسأله
نفت
						
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع نفت و گاز
						
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
تجهيزات :برقي ،مكانيكال
				
 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
تحمل دما و فشار باال و دقت در اندازهگیری

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نياز فناورانه
ESP Cable
 .2شرح مسأله
توليد و ساخت كابلهاي انتقال برق براي استفاده در داخل چاههاي پمپي با سايزهاي  1و  2و ظرفيت  5000ولت.
 .3حوزههاي تخصصي مسأله
نفت
برق 			
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع نفت و گاز

صنايع برقي و نيروگاهي

				

 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
تجهيزات :برقی
		
 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
دارا بودن تمام الزامات موجود در استانداردهاي  APIو صنعت برق در خصوص كابلهاي درونچاهي

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نياز فناورانه
ساخت لولههاي مغزي
 .2شرح مسأله
ســاخت و توليد لولههاي مغزي و رزوههاي مورد نياز در عمليات تكميل چاههاي نفت و گاز بر اســاس استانداردهاي
 APIو .ISO
 .3حوزههاي تخصصي مسأله
نفت
						
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع نفت و گاز 						
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
تجهيزات :مكانيكال
 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
رعايت الزامات موجود در استانداردهاي  APIو استانداردهاي  ISOدر بخش رزوه توسط كاالي توليدشده

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نياز فناورانه
ساخت جريانسنجهاي چند فازي ( )MPFMاز نوع Clamp on
 .2شرح مسأله
با توجه به نيازهاي در محاسبه دقيق توليد نفت و گاز به ويژه در مبادي ورودي و خروجي تأسيسات ،ضرورت دارد تا
با استفاده از جريانسنجهاي قابل حمل چند فازي به طور دقيق ،ميزان نفت و گاز و ميعانات نفتي ورودي به واحدها
و يا خروجي از آنها را محاسبه كرد.
 .3حوزههاي تخصصي مسأله
نفت
كنترل و ابزار دقيق 				
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع شيميايي و پتروشيمي
صنايع نفت و گاز

صنايع پااليشگاهي

 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
تجهيزات :ابزار دقيق 					
 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
شناسايي فازهاي مايع نفت ،آب و ميعانات و گاز از يكديگر در جريانهاي مختلط

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نياز فناورانه
استفاده از فناوری غشایی برای شیرین سازی گاز
 .2شرح مسأله
تأمین گاز شــیرین مورد نیاز ســوخت توربینهای تولید برق یا توربو پمپهای مستقر بر روی سکوهای دریایی که با
محدودیت جا رو به رو هستند.
 .3حوزههاي تخصصي مسأله
نفت
						
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع شيميايي و پتروشيمي
صنايع نفت و گاز

صنايع پااليشگاهي

		

 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
واحدهاي پيش ساخته :عمليات واحد فرايند ،فرايند غير شيميايي
تجهيزات :مكانيكال
		
 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
تأمین گاز شیرین مود نیاز تا سقف  10م ف م ر در محدود  200پی پی ام H2S

		

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نياز فناورانه
انجام مطالعات جامع مربوط به طراحي شكســت هيدروليكي به منظور باال بردن ضريب ازدياد برداشــت از مخازن با
بهرهدهي پايين
 .2شرح مسأله
با توجه به پايين بودن بهرهدهي مخازن به دليل شــرايط سنگ مخزن ،انجام مطالعات شكست هيدروليكي به منظور
عملياتي نمودن آن در برخي از مخازن ضروري اســت .به همين منظور ،باید مطالعات مربوط به پايداري ديواره چاه و
طراحي شكست هيدروليكي انجام پذيرد.
 .3حوزههاي تخصصي مسأله
نفت
						
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع نفت و گاز 						
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
تجهيزات :حفاري
پلتفرم و نرمافزار :شبيهسازي ،تحليل داده				
 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
باال بردن ضريب ازدياد برداشت از مخازن
انجام عمليات شكست هيدروليكي كامل

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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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 امکانسنجی فنی -اقتصادی استفاده از گازهای مازاد در زمان توپکرانی و
تخلیه گاز سرد خطوط لوله
بهینهســازی عملیات اسید کاری چاههای نفت  /گاز ،بررسی آزمایشگاهی و ارائه برنامه اسید
کاری نوین
تحلیل و بررســی و امکانسنجی -اقتصادی استفاده از انواع انرژیهای تجدیدپذیر در مناطق
عملیاتی کشور
تعیین دقیق عوامل افزایش  H2Sدر میادین گازی ایران با انجام مطالعات پایه و تکمیلی
تحلیل و بررسی و امکانسنجی فنی اقتصادی روشهای بازیابی انرژی فلر در صنعت نفت بدون فلر
تعمیر چاههای نفت  /گاز بدون استقرار دکل حفاری
تعمیر چاهها با استفاده از مواد وتکنولوژیهای 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 شکافدار و از دست دادن مقدار زیادی گاز و ارائه راهکار عملیاتی

شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان 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.
 .2شرح مسأله
استفاده از گازهای حاصل از تخلیه در خطوط لوله به هنگام توپکرانی
هدر رفت مقادیر زیادی گاز سرمایه ملی در هنگام توپکرانی حاصل از فرایند توپکرانی
 .3حوزه تخصصی مسأله
محيطزيست
نفت

شيمي

 .4حوزه كاربرد مسأله
صنایع شیمیایی و پتروشیمی
صنايع نفت و گاز

صنایع پاالیشگاهی

			

 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
نرمافزار و پلتفرم :شبيهسازي
تجهيزات :مكانيكال ،آزمايشگاهي ،پايپينگHSE ،
خدمات :مشاوره فني و مهندسي ،نگهداري و تعميرات ،توزيع و صادرات محصوالت صنعت نفت و بازاريابي
				

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نیاز فناورانه
بهینهسازی عملیات اسیدکاری چاههای نفت  /گاز ،بررسی آزمایشگاهی و ارائه برنامه اسیدکاری نوین
 .2شرح مسأله
اسیدکاری چاه برای افزایش بهرهوری تولید.
تولید مستمر از چاه موجب بروز و تشکیل رسوب در چاه میشود و یکی از مهمترین راهکارها عملیات اسیدکاری است.
از بهترین فرایندهای افزایش تولید و بهرهوری که سابقه طوالنی در شرکت نفت دارد.
 .3حوزه تخصصی مسأله
فناوری نانو
نفت
رايانه
محیطزیست

شيمي
اپتيك و ليزر

فناوري اطالعات

 .4حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز 						
 .5حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز
مواد و محصول شيميايي :حاللها
تجهيزات :آزمايشگاهي
خدمات :مشاوره فنی و مهندسی ،آزمايشگاهي

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نیاز فناورانه
تحلیل و بررسی و امکانسنجی -اقتصادی استفاده از انواع انرژیهای تجدیدپذیر در مناطق عملیاتی کشور
 .2شرح مسأله
استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و سبز بدون ایجاد آالیندههای زیست محیطی
با توجه به آلودگیهای زیست محیطی انرژی فسیلی استفاده از انرژیهای دیگر بسیار مهم است.
سابقه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر سابقه طوالنی در کشورهای توسعه یافته دارد.
 .3حوزه تخصصی مسأله
فناوری اطالعات
برق
نفت
الکترونیک
کنترل و ابزار دقیق

محیط زیست
رایانه

مواد  -کامپوزیت

 .4حوزه کاربرد مسأله
صنایع الستیک و پالستیک
صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات
صنایع نفت و گاز
صنایع شیمیایی و پتروشیمی
مدیریت اقتصاد ،حقوقی و قراردادها ،اداری ،بازرگانی
صنایع پزشکی داروئی و بهداشتی
صنایع ساختمان
صنایع برقی و نیروگاهی
صنایع الکترونیکی و مخابراتی
تأمین آب و انرژی
صنایع بســته بندی
صنایع پاالیشــگاهی
محیط زیست
صنایع اپتیک و لیزر
صنایع کاتالیست ،جاذب و کانیهای غیر فلزی
صنایع ماشین آالت صنعتی
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
تجهيزات :مكانيكال ،برقي ،ابزار دقيق ،سیویل
خدمات :مشاوره فنی و مهندسی ،مشاوره مدیریتی
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مواد و محصول شيميايي :افزودنيها

شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نیاز فناورانه
تعیین دقیق عوامل افزایش  H2Sدر میادین گازی ایران با انجام مطالعات پایه و تکمیلی
 .2شرح مسأله
 H2Sاز جمله نامطلوب ترین ترکیبات همراه گاز است.
گاز  H2Sبه همراه گاز تولیدی از میادین گازی عالوه بر تحلیل هزینههای زیاد برای جداسازی در تأسیسات ،از عوامل
مهم ایجاد خوردگی در تجهیزات است .
موضوع حذف  H2Sاز گاز موضوعی قدیمی و هموار چالشی بوده است .
 .3حوزه تخصصی مسأله
مواد و پليمر
كاتاليست
فناوری نانو
نفت
محيط زيست
مواد و كامپوزيت
			
 .4حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز
		
 .5حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز
مواد و محصول شيميايي :حاللها ،كاتاليستها
تجهيزات :آزمايشگاهي ،پايپينگHSE ،
نرمافزار و پلتفرم شبیهسازی
خدمات :مشاوره فنی و مهندسی ،نگهداری و تعمیرات ،آزمايشگاهي
صنایع شیمیایی و پتروشیمی

صنایع پاالیشگاهی
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نیاز فناورانه
تحلیل و بررسی و امکان سنجی فنی اقتصادی روش های بازیابی انرژی فلردر صنعت نفت ()NO FLARING
 .2شرح 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.
 .3حوزه تخصصی مسأله
كاتاليست
فناوری نانو
نفت
محیط زیست
محیط زیست

مواد

پلیمر

فناوری زیستی

 .4حوزه کاربرد مسأله
صنایع پاالیشگاهی
صنایع شیمیایی و پتروشیمی
صنایع نفت و گاز
		
 .5حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز
مواد و محصول شيميايي :كاتاليست ها
تجهيزات :آزمايشگاهيHSE ،
خدمات :مشاوره فنی و مهندسی ،آزمايشگاهي ،توزیع و صادرات محصوالت صنعت نفت و بازاریابی
نرمافزار و پلتفرم شبیهسازی تحلیلدادهها
واحدهاي پيش ساخته :عمليات واحد فرايند
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مکانیک

شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نیاز فناورانه
تعمیر چاه های نفت  /گاز بدون استقرار دکل حفاری
 .2شرح مسأله
استقرار دکل حفاری برای تعمیر چاه نیازمند هزینه زیاد و صرف زمان زیاد می باشد.
 .3حوزه تخصصی مسأله
فناوری نانو
نفت

مواد

پلیمر

مواد  -کامپوزیت

مکانیک

محیط زیست

 .4حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز 						
 .5حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز
نرمافزار و پلتفرم
تجهيزات :مكانيكال ،سيويل ،حفاري ،آزمايشگاهي ،پايپينگHSE ،
خدمات :مشاوره فنی و مهندسی
مواد ومحصول شيميايي :حالل ها
 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
حذف استقرار دكل در طول زمان بهره برداری از چاه در صورت امكان
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نیاز فناورانه
تعمیر چاه ها با استفاده از مواد وتکنولوژی های جدید بدون استفاده از دکل حفاری
 .2شرح 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 .
 .3حوزه تخصصی مسأله
مواد
فناوری نانو
نفت
مخابرات
کنترل و ابزار دقیق

پلیمر

شيمي

مواد  -کامپوزیت

 .4حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز 						
 .5حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز
مواد و محصول شيميايي :افزودني ها
تجهيزات :مكانيكال ،حفاري
 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
کاهش هزینه ها
کاهش توقف تولید چاه ها
ایمنی و تولید
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نیاز فناورانه
بررسی مشکل تیرگی میعانات گازی تولید از میدان تابناک و ارائه راهکاری مناسب
 .2شرح 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.
 .3حوزه تخصصی مسأله
شيمي
نفت
 .4حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز

صنایع پاالیشگاهی			

 .5حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز
خدمات :مشاوره فنی و مهندسی ،آزمايشگاهي
 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
کیفیت مطلوب مایعات گازی برای ارسال به پاالیشگاه پارسیان و سایر مبادی دریافتی
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
.1عنوان مسأله /نیاز فناورانه
بررسی باال آمدن آب در مخازن شکاف دار و از دست دادن مقدار زیادی گاز و ارائه راهکار عملیاتی
.2شرح 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 .
 .3حوزه تخصصی مسأله
فناوری نانو
نفت

مواد

پلیمر

شیمی

.4حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز
صنایع شیمیایی و پتروشیمی			
.5حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز
مواد ومحصول شيميايي :حالل ها ،افزودني ها
تجهيزات :آزمايشگاهي
						
 .6ويژگيها و خروجيهاي 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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خدمات :آزمايشگاهي

نيازهاي فناورانه شركت ملي نفت ايران

شركت نفت مناطق مركزی

شركت بهره برداری نفت و گاز شرق
بومیسازی صنعت نمودارگیری درون چاهی
طراحی و ساخت ابزار دوربین درونچاهی
استفاده از شيرهاي كنترل جريان درون چاهي در تکمیل چاهها
علت نشست تاج چاهها در خانگيران
جمعآوری و تصفیه پساب میدان خانگیران -مزدوران
داليل شكست جداريهاي چاه  21خانگيران
جمع  آوری و بازیابی گازهای ارســالی به مشــعل و کاهش آلودگیهای محیطزیستی ناشی از
فلرینگ
پیادهسازی سامانه مدیریت رخداد و مانیتورینگ شبکه در شرکت بهرهبرداری نفت و گاز شرق

شناسنامه نیازهاي فناورانه
.1عنوان مسأله /نیاز فناورانه
بومی سازی صنعت نمودارگیری درون چاهی
.2شرح مسأله
در حال حاضر اکثر تجهیزات نمودارگیری صنعت نفت در خارج کشور ساخته می شود.
.3حوزه تخصصی مسأله
فناوری نانو
نفت
فناوري اطالعات

برق

فناوري اطالعات

الكترونيك

مكانيك

.4حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز
					
.5حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز
نرم افزار و پلتفرم :شبيه ســازي ،ســامانه هاي اطالعاتي ،تحليل داده ها
تجهيزات :مكانيكال ،برق ،حفاري
خدمات :تجاري سازي و شتاب دهي ،نگهداري و تعميرات
 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
رقابت با محصول مشابه خارجی
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله  /نیاز فناورانه
طراحی و ساخت ابزار دوربین درون چاهی
 .2شرح 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.
 .3حوزه تخصصی مسأله
الكترونيك 	كنترل و ابزار دقيق
مواد -پليمر
نفت
			
 .4حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز
		
 .5حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز
نرم افزار و پلتفرم :سامانه هاي اطالعاتي
تجهيزات :حفاري ،پايپينگ
خدمات :نگهداري و تعميرات
 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
ویژگی های ابزار درون چاهی چاه  های نفت و گاز (مث ً
ال؛ تناسب قطر با قطر ادوات رشته تکمیلی)
مقاومت مکانیکی متناسب در برابر تنش های درون چاهی
مقاومت فشاری متناسب با فشارهای ته چاهی (حدود  5000پام)
مقاوم در دماهای حدود  270درجه فارنهایت
نشت بندی كامل 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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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نیاز فناورانه
استفاده از شيرهاي كنترل جريان درون چاهي در تکمیل چاه ها
 .2شرح 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 يــا آب ،عمدتا 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 آب 2از شکاف های مخزن به عنوان چالش جدی مطرح است.
 .3حوزه تخصصی مسأله
كنترل و ابزار دقيق
نفت
 .4حوزه کاربرد مسأله
صنایع پاالیشگاهی
صنایع شیمیایی و پتروشیمی
صنایع نفت و گاز
 .5حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز
نرمافزار و پلتفرم :مشاوره فني و مهندسي
تجهيزات :مكانيكال ،برقي ،ابزار دقيق
خدمات مشاوره فني و مهندسي
 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
شيرهاي كنترل جريان به عنوان بخشي از رشته تكميلي هوشمند درون چاهي
آب و يا گاز در چاه هاي گازي و نفتي) به درون ستون چاه
رهگيري شرايط عملياتي ته چاه را و جمع آوري اطالعات مورد نیاز جریانی ته چاهی (نظير؛ فشار ،دما ،دبي ،توزيع
سيال ،ميزان اسيديته آب و غیره)
پيگيري توليد انتخابي و كنترل شده از اليه هاي مختلف مخزني يك حلقه چاه
1
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نیاز فناورانه
علت نشست تاج چاه ها در خانگيران
 .2شرح 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.
 .3حوزه تخصصی مسأله
مكانيك
نفت
 .4حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز
 .5حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز
نرم افزار و پلتفرم :تحليل داده ها
 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
بررسی علل نشست و در صورت امکان راهکارهای جلوگیری از آن

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نیاز فناورانه
جمع آوری و تصفیه پساب میدان خانگیران -مزدوران
 .2شرح مسأله
نظر به هجوم ابده از گسل های موجود مخزن مزدوران ،به خصوص گسل شمالی و ضخامت قابل توجه الیههای آبی
مخزن مزدوران ،افزایش تولید آب همراه در این مخزن اجتناب ناپذیر است.
 .3حوزه تخصصی مسأله
محيط زيست
نفت

			

 .4حوزه کاربرد مسأله
صنایع شیمیایی و پتروشیمی
صنایع نفت و گاز
محیط زیست
 .5حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز
تجهيزات :مكانيكال ،پايپينگHSE ،

خدمات :مشاوره فني و مهندسي ،آزمايشگاهي

 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
افزایش ضریب بازیافت از مخزن
تسهیل در فرایندهای پاالیشگاهی

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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صنایع پاالیشگاهی

شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نیاز فناورانه
داليل شكست جداري هاي چاه  21خانگيران
 .2شرح مسأله
در هنگام متروکه ســازی چاه  21خانگیران 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.
 .3حوزه تخصصی مسأله
الكترونيك
مكانيك
نفت
 .4حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز 		
			
 .5حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز
نرم افزار و پلتفرم :تحليل داده ها
			
 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
بررسی علل شکست جداری چاه و در صورت امکان ارائه راهکارهای جلوگیری از آن

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نیاز فناورانه
جمع آوری و بازیابی گازهای ارسالی به مشعل و کاهش آلودگیهای محیط زیستی ناشی از فلرینگ
 .2شرح 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.
 .3حوزه تخصصی مسأله
محيط زيست
نفت

			

 .4حوزه کاربرد مسأله
صنایع شیمیایی و پتروشیمی
صنایع نفت و گاز
 .5حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز
نرم افزار و پلتفرم  :شبيه سازي
تجهيزاتHSE :

صنایع پاالیشگاهی

محیط زیست

خدمات :مشاوره فني و مهندسي

 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
ارائه روشــی جهت جمعآوری ،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.

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نیاز فناورانه
پیاده سازی سامانه مدیریت رخداد و مانیتورینگ شبکه در شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق
 .2شرح 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.
 .3حوزه تخصصی مسأله
فناوري اطالعات
					
 .4حوزه کاربرد مسأله
صنعت فناوري اطالعات
					
 .5حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز
نرم افزار و پلتفرم :سامانه هاي اطالعاتي ،تحليل داده ها 			

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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نيازهاي فناورانه شركت ملي نفت ايران

شركت نفت مناطق مركزی
شركت بهره برداری نفت و گاز غرب
حذف زیســتی هیدروکربنهای نفتی به روش در محل با استفاده از باکتریهای جدا شده از
خاک آلوده منطقه بهرهبرداری نفت شهر و کنسرسیوم میکروبی آنها
ساخت مدل ژئومکانيکي سه بعدي ،تحليل پايداري چاه ،مطالعه گسيختگي /مچالگي لولههاي
جداري و توليد ماسه در يکي از ميادين نفت مرکزي
طراحی /ساخت و بومیسازی 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
بومیسازی طراحی و ساخت جریانسنجهای چندفازی
بهبود عملکرد اورینگهای مورد استفاده درمکانیکال سیل پمپهای گریز از مرکز تنگه بیجار
با استفاده از نانو مواد
ساخت مودم  RTUبا پروتكل ارتباطي مدباس
بومیسازی دانش ساخت جریانسنجهای توربینی نفت خام
بومیســازی 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 دوستکردن مخازن گاز میعانی به منظور بهینهسازي و افزایش تولید

شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله  /نیازهای فناورانه
حذف زیســتی هیدروکربنهای نفتی به روش درمحل با اســتفاده از باکتریهای جدا شــده از خاک آلوده منطقه
بهرهبرداری نفت شهر و کنسرسیوم میکروبی آنها
 .2شرح 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 ســامت 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 میکروبی 1جهت دســتیابی به بیشینه کارایی
درحذف ترکیبات نفتی درمنطقه نفت خیز نفت شهر استان کرمانشاه نیز در دستور کار قرار می گیرد.
 .3حوزه تخصصی مسأله
محیط زیست
فناوری زیستی
.4حوزه كاربرد مسأله
محیط زیست
صنايع نفت و گاز
						
.5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
تجهيزاتHSE :
					

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

 .6ويژگيها و خروجيهاي 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

Microbial Consortia
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله  /نیازهای فناورانه
ساخت مدل ژئومکانيکي سه بعدي ،تحليل پايداري چاه ،مطالعه گسيختگي /مچالگي لوله هاي جداري و توليد ماسه
در يکي از ميادين نفت مرکزي
 .2شرح مسأله
مدل ژئومکانیکی می تواند از فاز اکتشــاف تا توســعه یک میدان ،از یک مدل تک بعدی ساده تا یک مدل سه بعدی
پیچیده برای در برگرفتن شرح فشار منفذی ،تنش ها و خصوصیات مکانیکی توسعه یابد .یکی از کاربردهای MEM
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.
 .3حوزه تخصصی مسأله
نفت
.4حوزه كاربرد مسأله
صنايع نفت و گاز
				
.5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
خدمات :مشاوره فني
تجهيزات :سيويل ،حفاري
		
 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
ارائه مدل مکانیک زمین ( )MEMسه 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

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله  /نیازهای فناورانه
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
1

 .2شرح 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.
 .3حوزه تخصصی مسأله
محيط زيست
فناوري زيستي
.4حوزه كاربرد مسأله
محيط زيست
صنايع نفت و گاز
						
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
واحدهاي پيش ساخته :فرایند غیرشیميایی
خدمات :آزمايشگاهي

			

 .6ويژگيها و خروجيهاي 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

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

)Membrane Bio Reactor(MBR
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله  /نیازهای فناورانه
بومی سازی طراحی و ساخت جریان سنج های چندفازی

1

 .2شرح 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.
 .3حوزه تخصصی مسأله
نفت
		
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع نفت و گاز
				
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
نرم افزار و پلتفرم :شبيه سازي
تجهيزات :ابزار دقيق

			

 .6ويژگيها و خروجيهاي 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

Multiphase Meter
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ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله  /نیازهای فناورانه
بهبود عملکرد اورینگ های مورد استفاده درمکانیکال سیل پمپ های گریز از مرکز تنگه بیجار با استفاده از نانو مواد
 .2شرح 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 انفجاری 1بوده 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.
 .3حوزه تخصصی مسأله
مكانيك
.4حوزه كاربرد مسأله
صنايع نفت و گاز 					
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
تجهيزات :مكانيكال 					

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
اورینگها ارزان
مشکل تخلیه انفجاری در آنها حل شده باشد
عمر اورینگها بیشتر 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 االستومریهای بدون نانو مواد داشته باشد.

Explosive Decompression
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله  /نیازهای فناورانه
ساخت دستگاه  RTUبا پروتكل ارتباطي مدباس
 .2شرح مسأله
با توجه به انحصاری بودن شبکه ارتباطی مدباس استفاده شده در  RTUهای 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.
 .3حوزه تخصصی مسأله
مخابرات
.4حوزه كاربرد مسأله
صنايع نفت و گاز 						
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
نرم افزار و پلتفرم :سامانه هاي اطالعاتي

						

 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
ساخت دستگاه  RTUبا پروتكل ارتباطي مدباس و اخذ استانداردهاي الزم مورد تأييد صنعت نفت

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله  /نیازهای فناورانه
بومی سازی دانش ساخت جریان سنج های توربینی نفت خام
 .2شرح 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 كه 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
2
گازها) عموماً از روتورهای معمولی 1و برای ســیاالت با ویســکوزیته باال مانند نفت خام از روتورهای نوع حلزونی
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.
 .3حوزه تخصصی مسأله
کنترل و ابزار دقیق
نفت
.4حوزه كاربرد مسأله
صنايع نفت و گاز 					
.5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
نرم افزار و پلتفرم :سامانههای اطالعاتی
تجهيزات :برقي ،ابزار دقيق
		
 .6ويژگيها و خروجيهاي 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
				

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

Rim or blade type
Helical type
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله  /نیازهای فناورانه
بومی سازی ساخت ماده ممانعت کننده تشکیل رسوب واکس در خطوط لوله و تجهیزات فرآورشی
1

 .2شرح مسأله
واکسها ترکیباتی با وزن مولكولي باال میباشــند که عمدتاً بر اثر کاهش دما بهصورت ذرات کریســتالی در نفت خام
ظاهر میشــوند .ترکیبات واکسی به دو صورت پارافینی و یا نفتنی در نفت خام موجود میباشند .واکسهای پارافینی
شامل هیدورکربنهای اشباع با زنجیره بلند (آلکانهای خطی) میباشند که طول کربن آنها از  C18تا  C75+میتواند
متغیر باشد و داری نقطه ذوب بین  40تا  70در جه سانتیگراد میباشند .واکسهای نفتنی نیز درای تعداد اتم کربن از
 C18تا  C36بوده و به واکسهای میکروکریستالی نیز معروف هستند .با کاهش دما و یا تبخیر هیدروکربنهای سبک
حاللیت ترکیبات واکسی در نفت خام کم شده و به شکل ذرات کریستالی نامحلول در نفت خام ظاهر میگردند و به
مرور باعث ایجاد الیه رسوب واکس در خطوط لوله انتقال و تجهیزات فرآورشی میگردند .این رسوب بسته به ماهیت
آن نرم یا سخت است .همچنین رسوب واکس میتواند شامل مواد آسفالتینی ،رزینها ،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
دستگاهها و خطوط لوله انتقال میگردد .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
 .3حوزه تخصصی مسأله
شيمي
نفت
.4حوزه كاربرد مسأله
صنايع نفت و گاز
				
.5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
تجهيزات :آزمايشگاهي ،پايپينگ
					
 .6ويژگيها و خروجيهاي 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
Wax inhibitor
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ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله  /نیازهای فناورانه
بررسی و مطالعه آزمایشگاهی فرایند ازدیاد برداشت در میدان پایدار شرق
 .2شرح مسأله
میدان نفتی پایدار شــرق در  150کیلومتري شــمال غربی اهواز و  35کیلومتري 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 = 13عدم مشارکت الیه کربناته آسماري در تولید با روش هاي
معمول اســت که نیاز بــه روش هاي  EORجهت افزایش ضریب بازیافت میــدان خصوصاً در الیه کربناته ضروري
به نظر می رسد .
 .3حوزه تخصصی مسأله
نفت
		
.4حوزه كاربرد مسأله
صنايع نفت و گاز 						
.5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
خدمات :مشاوره فني 					

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

 .6ويژگيها و خروجيهاي 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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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله  /نیازهای فناورانه
دستیابی به دانش گاز دوست کردن 1مخازن گاز میعانی به منظور بهینه سازي و افزایش تولید
 .2شرح 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 ،درك 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.
 .3حوزه تخصصی مسأله
نفت
.4حوزه كاربرد مسأله
صنايع نفت و گاز 		
			
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
خدمات :مشاوره فني و مهندسي
مواد و محصول شيميايي :افزودني ها
		
 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
ازدیاد برداشت از طریق تغییر ترشوندگی

GAS wet
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نيازهاي فناورانه شركت ملي نفت ايران

شرکت ملی حفاری
تهيه و تدوين دانش فني ،فناوري طراحي و ساخت ابزار جهت يابي الكترو مغناطيسي حفاري
تهيه و تدوين دانش فني و فناوري طراحي و ساخت ابزارWire Line Continues Gyro
تهيــه و تدويــن دانش فني ،فناوري طراحي و ســاخت ابــزار  Tractorجهت انجام عمليات
نمودارگيري از چاه هاي افقي يا انحرافي
تهيــه و تدوين دانش فني ،فناوري طراحي و ســاخت دســتگاه پايش لحظهاي وضعيت لوله
مغزي سيار
تهیه و تدوین دانش فنی ،فناوری طراحی و ساخت لوله مغزي سيار
ايجاد روش و راهكار مناســب در خصوص كاهش يونها و نمك هاي محلول در پساب حفاري
بهمنظور بازگشــت مجدد آب به چرخه استفاده در عمليات حفاري و كاهش ورود پسابهاي
مضر به محيط زيست

شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نیازهای فناورانه:
تهيه و تدوين دانش فني ،فناوري طراحي و ساخت ابزار جهت يابي الكترومغناطيسي حفاري EMWD
 .2شرح مسأله
ابزار جهت یابی حفاری نوع الکترو مگنتیک در شــرایط خاص عملیاتی از قبیل هرزروی شــدید سیال ،حفاری زیر
فشار مخزن  UBDمورد استفاده قرار می گیرد.
 .3حوزه تخصصی مسأله
نفت
 .4حوزه کاربرد مسأله :
صنایع نفت و گاز
 -5حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز
تجهيزات :حفاري
 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
قابلیت استفاده در شرایط زير:
هرزروی کامل سیال حفاری
انجام حفاری جهت دار با تجهیزات  UBDعملیات فرو تعادلی (حفاری زیر فشار مخزن)

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
ﻓﺮم درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

 .1عنوان مسأله /نیازهای فناورانه
تهيه و تدوين دانش فني و فناوري طراحي و ساخت ابزار Wire Line Continues Gyro
 .1ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻠﻪ /ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و ﻓﻨﺎوري ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰار Wire Line Continues Gyro

 .2شرح مسأله
این پروژه شــامل مراحل تهیه  ،تدوین دانش فنی ،فنآوری ،طراحی و ســاخت ابزار پيمايش ژيروسكوپي به همراه
CCL
ابزارهای
فرمان
سیستماﻳﻦکنترل
می باشد.
ﻫﻤﺮاه آن
کالیبراسیون
ﭘﻴﻤﺎﻳﺶکمکی و
لوازمات
تمامیاﺑﺰار
همچنین ﺳﺎﺧﺖ
آوري  ،ﻃﺮاﺣﻲ و
 ,، GRﻓﻦ
داﻧﺶ ﻓﻨﻲ
سطحی،ﺗﺪوﻳﻦ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻬﻴﻪ،
ﭘﺮوژه وﺷﺎﻣﻞ
ﻛﻨﺘﺮل
ﺳﻴﺴﺘﻢ
ژﻳﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ 231ﺑﻪ
 .2ﺷﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ

1

و ﻓﺮﻣﺎن ﺳﻄﺤﻲ  ،اﺑﺰارﻫﺎي  CCL , GRﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻟﻮازﻣﺎت ﻛﻤﻜﻲ و ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 .3حوزه تخصصی مسأله
نفت

 .3ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻧﻔﺖ

▀

.4حوزه کاربرد مسأله
.4ﺣﻮزه ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺴﺌﻠﻪ
صنایع نفت و گاز
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز

▀

 .5حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز

 .5ﺣﻮزه اﺻﻠﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻣﻮرد
ﻧﻴﺎز حفاري ،مخابراتي ،آزمايشــگاهيHSE ،
دقيق،
تجهيزات :مكانيكال ،برقي ،ابزار

اطالعاتي ،تحليل داده ها
سامانه هاي
شبيه سازي،
ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ،ﺑﺮﻗﻲ ،اﺑﺰار
ﺗﺠﻬﻴﺰات:
نگهداري و
مهندسي،
مشاوره فني
ﺣﻔﺎري،و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ،
خدمات :دﻗﻴﻖ،

آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲHSE ،

ﻣﻮاد و ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ :ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي،
تعميرات
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞدادهﻫﺎ

درخواست
مورد
هاي
خروجي
ويژگيها و
.6
ﺧﻮاﺳﺖ
ﻓﻨﺎوري ﻣﻮرد
ﻫﺎي
ﺧﺮوﺟﻲ
وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ و
.6

مواد و محصول شــيميايي:


ﺧﺪﻣﺎت :ﻣﺸﺎوره ﻓﻨﻲ و
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ،ﻧﮕﻬﺪاري و
ﺗﻌﻤﻴﺮات

NO

1

)Surface system for Gyroscopic Survey Tool(GYRO

NO
NO
NO
NO
NO
LT

2
2
2
4
1
1

Gyro inclinometer survey tool with
GR Tools
CCL Tools
Centralizer
Calibration kit for continuous and or Multi-shot
Redress Kit

Gyroscopic Survey Tool
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1

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نیازهای فناورانه
تهيه و تدوين دانش فني ،فناوري طراحي و ســاخت ابزار  Tractorجهت انجــام عمليات نمودارگيري از چاه هاي
افقي يا انحرافي
 .2شرح 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.
 .3حوزه تخصصی مسأله
برق
رايانه
نفت

عمران

 .4حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز
 .5حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز
تجهيزات :مکانیکال ،برقي ،ابزار دقيق
تجهيــزات :مكانيــكال ،برقي ،ابزار دقيق ،مخابراتي ،آزمايشــگاهيHSE ،
نرم افزار و پلتفرم :شبيه ســازي،
خدمات :مشاوره فني و مهندسي ،نگهداري و تعميرات
سامانه هاي اطالعاتي ،تحليل داده ها

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
قابلیت عبور از درون چاه به ویژه در محل های دیواره گذاری نشده چاه
پیمایش مسافت های حدود پنج کیلومتر
کشش وزن  3100پوند ،کارکرد در دما و فشار باال ()350F,20000PSI
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نیازهای فناورانه
تهيه و تدوين دانش فني ،فناوري طراحي و ساخت دستگاه پايش لحظه اي وضعيت لوله مغزي سيار

1

 .2شرح مسأله
اين دســتگاه به منظور پايش لحظه اي لوله مغزي در حين عمليات جهت تشــخيص ،نمايش و ذخيره محل عيوب
ايجاد شــده در سطوح داخلي و خارجي لوله نظير ترك هاي ايجاد شده بر اثر خستگي و نازك شدگي لوله ،بيضوي
شــدگي لوله ،خوردگــي در خطوط جوش و غیره و تهيه گزارش پس از پايان هــر عمليات به منظور ايجاد پرونده
كاركرد براي قرقره هاي لوله مغزي و درك ميزان آسيب به لوله در انواع گوناگون عمليات مورد استفاده قرار گرفته
و تأثير به سزايي در انجام ايمن عمليات و همچنين استفاده حداكثري از لوله ها دارد.
 .3حوزه تخصصی مسأله
الكترونيك
مكانيك

رايانه

 .4حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز
 .5حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز
تجهيزات :مكانيكال ،ابزار دقيق
 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
طراحی ابعاد کوچک و مناسب دستگاه مورد نظر باید برای وضعیت هاي جوی گوناگون
قابلیت نصب دائمی برروی قرقره لوله مغزی سیار

Coiled tubing
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1

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نيازهاي فناورانه:
تهیه و تدوین دانش فنی ،فناوری طراحی و ساخت لوله مغزي سيار
 .2شرح مسأله:
تكنولوژي لوله مغزي ســيار يكي از پديده هاي نوظهور و پيشرو در صنعت نفت و گاز مي باشد .اين تكنولوژي نوين
با توجه به قدرت عملكرد باال و انعطاف پذيري خاص خود روش هاي ســنتي حفاري و تعمير چاه هاي نفت و گاز را
متحول ساخته است .تكنيك عمليات لوله مغزي سيار روشي سريع  ،مطمئن ،انعطاف پذير و كم هزينه و درعين حال
با قابليت هاي باال براي تعمير چاه هاي توليدي و جايگزيني مناســب براي دســتگاه هاي حفاري تعميراتي مي باشد.
تكنولوژي لوله مغزي سيار عبارتست از يك رشته لوله پيوستة فوالدي چند هزار متری از آلياژي خاص كه توانايي
خمش هاي متوالي را براي دفعات متعدد دارد .اين رشــته فوالدي كه داراي قطري از  1تا  3/5اينچ و يا بيشــتر با
ضخامت جداره از حدود  0/109اينچ يا بيشــتر مي باشــد .از آنجا که لوله مزبور مکرر خم و راســت مي شود ،دچار
پديده خستگي 1مي شود .لذا داراي عمر کاري محدودي بوده و پس از دوره عمر مفيد و مجاز باید جايگزين گردد.
در حال حاضر توليد اين لوله ها انحصاري بوده و صرفاً توسط چند شرکت توليد مي شوند .همچنين ،اخيرا ً و به دليل
تحريم هاي ظالمانه ،دسترسي به لوله هاي مزبور و تأمين آنها از خارج از کشور بسيار مشکل شده است.
 .3حوزه تخصصي مسأله
مواد -کامپوزيت
مكانيك
نفت
 .4حوزه کاربرد مسأله:
صنايع نفت و گاز
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز:
تجهيزات :مكانيكال ،حفاري

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

 .6ويژگيها و خروجيهاي 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

Fatigue
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1

شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نیازهای فناورانه
ايجاد روش و راهكار مناسب درخصوص كاهش يون ها و نمك هاي محلول در پساب حفاري به منظور بازگشت مجدد
آب به چرخه استفاده در عمليات حفاري و كاهش ورود پساب هاي مضر به محيط زيست
 .2شرح مسأله
باتوجه به اهمیت حفظ و ســامت 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.
 .3حوزه تخصصی مسأله
فناوری نانو
نفت

كاتاليست

 .4حوزه کاربرد مسأله
تأمین آب و انرژی
صنايع نفت و گاز

مواد-پليمر

شيمي

محیط زیست

 .5حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز
مواد و محصول شيميايي :كاتاليست ،افزودني ها
تجهيزات :حفاري ،آزمايشگاهي

خدمات :آزمايشگاهي

 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
توانایی کاهش میزان غلظت ( )ppmنمک محلول موجود در آب تولید شده به مقدار کمتر از  10000واحد 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
مهيا نمودن شرایط دفع آب شور در محل دستگاه حفاری در صورت عدم امکان استفاده از پساب

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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نيازهاي فناورانه شركت ملي نفت ايران

شركت نفت و گاز اروندان
طراحی بانک اطالعاتی و سیستم جامع ثبت و بایگانی اسناد و مدارک
ایجاد بانک اطالعاتی مناسب با حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات

شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نیازهای فناورانه
طراحي سيستم جامع ثبت و بايگاني اسناد و مدارك
 .2شرح مسأله
با توجه به توليد حجم زيادي از نامه ها ،اســناد و مدارك ،طي روز و در نتيجه مصرف باالي كاغذ ،همچنين اشــغال
قســمتي از فضاي اداري به خاطر نگهداري فيزيكي اسناد ،دشــواري در دسترسي به اسناد و مدارك در انبوهي از
مســتندات كاغذي ،شــرايط تحريم و گراني كاغذ ،ضروري است تا به طراحي سيســتمي جامع و كارآمد به منظور
آرشــيو نمودن اسناد مذكور و سهولت در بازبيني و دسترسي به آن و صرفه جويي در هزينه هاي اضافي ،چالش ها و
مشكالت موجود مرتفع گردد.
 .3حوزه تخصصی مسأله
رايانه
 .4حوزه کاربرد مسأله
صنايع نفت و گاز
					
 .5حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز
نرم افزار و پلتفرم :سامانه هاي اطالعاتي
 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
جذابيت رابط كاربري
حجم و سرعت مناسب انباره داده  ها
امنيت داده ها

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نیازهای فناورانه
ايجاد بانك اطالعاتي مناسب با حوزه ي فناوري اطالعات و ارتباطات
 .2شرح مسأله
عدم در اختيار داشــتن بانك اطالعاتي مناسب و جامع در حوزه ي فناوري اطالعات و ارتباطات جهت ايجاد تعامل
بيشتر و سهولت دسترسي به اطالعات توسط شركت هاي تابعه وزرات نفت.
 .3حوزه تخصصی مسأله
فناوري اطالعات
مخابرات
 .4حوزه کاربرد مسأله
صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات

رايانه
صنايع الكترونيكي و مخابراتي

 .5حوزه اصلی توانمندی مورد نیاز
نرم افزار و پلتفرم :شبيه سازي ،سامانه اطالعاتي ،تحليل داده ها
تجهيزات :مخابراتي
خدمات :مشاوره فني و مهندسي ،مشاوره مديريتي ،نگهداري و تعميرات
 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
جذابيت رابط كاربري
حجم و سرعت مناسب انباره داده  ها
امنيت داده ها

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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نيازهاي فناورانه شركت ملي نفت ايران

شركت بهينه سازی مصرف سوخت
عدم توسعه فناوریهای بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت نفت
عدم دستیابی به دانش فنی فناوریهای 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 پتانسیلهای بهینه سازی انرژی در بخشهای
مصرف کننده انرژی
فقدان سازوکارهای مناسب برای گسترش فعالیتهای شرکتهای خدمات انرژی
مشکالت عدیده در تأمین ماشینآالت و تجهیزات فرایندی با راندمان باال

شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نیاز فناورانه
عدم توسعه فناوری های بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت نفت
 .2شرح 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 عم ً
ال 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  1394حدود
 10درصد 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.

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

 .3حوزه تخصصي مسأله
نفت
						
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنایع شیمیایی و پتروشیمی
صنایع نفت و گاز
					
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
تجهيزات :مكانيكال ،برقي ،ابزار دقيق ،سيويل ،حفاري ،مخابراتي ،آزمايشگاهي ،پايپينگHSE ،
مواد و محصول شيميايي :حالل ها ،كاتاليست ها ،مصالح ساختماني ،افزودني ها
نرم افزار و پلتفرم :شبيه سازي،
ســامانههاي اطالعاتي ،تحليل دادهها
خدمات :مشــاوره فني و مهندسي ،مشاوره مديريتي ،تجاري سازي و
شتاب دهي ،نگهداري و تعميرات ،آزمايشگاهي ،توزيع و صادرات محصوالت صنعت نفت و بازاريابي
واحدهاي پيش ساخته :عمليات واحد فرايند ،فرايند غيرشيميايي
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نیاز فناورانه
عدم دستیابی به دانش فنی فناوری های کلیدی بهینه سازی مصرف انرژی
 .2شرح 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 عم ً
ال 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.
 .3حوزه تخصصی مسأله
کاتالیست
عمران
فناورينانو
نفت
کامپوزیت
مواد
شیمی
پلیمر
مواد
معماری
فناوری اطالعات
برق
الکترونیک

کنترل و ابزار دقیق

 .4حوزه كاربرد مسأله
صنایع الستیک و پالستیک
صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات
صنایع نفت و گاز
مدیریت ،اقتصاد ،حقوقی و قراردادها ،اداری و بازرگانی
صنایع ساختمان
صنایع برقی و نیروگاهی
صنایع شیمیایی و پتروشیمی
تأمین آب و انرژی
صنایع بستهبندی
صنایع پاالیشگاهی
صنایع پزشکی داروئی و بهداشتی
صنایع الستیک و پالستیک
صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات
صنایع الکترونیکی و مخابراتی
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
تجهيزات :مكانيكال ،برقي ،ابزار دقيق ،سيويل ،حفاري ،مخابراتي ،آزمايشگاهي ،پايپينگHSE ،
مواد و محصول شيميايي :حالل ها ،كاتاليست ها ،مصالح ساختماني ،افزودني ها
نرم افزار و پلتفرم :شبيه سازي،
ســامانههاي اطالعاتي ،تحليل دادهها
خدمات :مشــاوره فني و مهندسي ،مشاوره مديريتي ،تجاري سازي و
شتابدهي ،نگهداري و تعميرات ،آزمايشگاهي ،توزيع و صادرات محصوالت صنعت نفت و بازاريابي
واحدهاي پيش ساخته :عمليات واحد فرايند ،فرايند غيرشيميايي
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ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نیاز فناورانه
مشکالت ناشی از فقدان بازار بهینه سازی مصرف انرژی و مطالعات بین المللی بازار نفت و گاز
 .2شرح مسأله
یکی از چالشهای مهم در زمینة بهینهســازی انرژی ،توسعه ظرفیت الزم جهت گسترش بازارهای بهینهسازی انرژی
و فنــاوری کارآمد انرژی و بهرهبرداری از ظرفیتهای بالقوه بخش خصوصی در جهت ارتقای ســطح کارایی انرژی و
بهرهوری کل در سطح ملی است .تنوع مسائل مرتبط با بهینهسازی انرژی از یکسو و همچنین نیاز به سرمایهگذاری،
فناوریهای نوین و همچنین دانش و مهارتهای تخصصی مربوطه از ســوی دیگر ،ضرورت تعامالت چندجانبه مابین
نهادهای دولتی و بخش خصوصی در زمینة ارتقای بهرهوری 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
حاملهای انرژی در رقابت با سایر حاملهای انرژی فسیلی و تجدیدپذیر درنظر گرفته میشود که قابل ارزشگذاری
و خرید و فروش در بازارهای انرژی اســت .مطالعات اولیه نشــان میدهد که اتخاذ چنین رویکردی منجربه توســعة
شرکتهای تخصصی و دانشبنیان در حوزة خدمات کارآمدی انرژی ،ایجاد اشتغال و همچنین جذب منابع سرمایهای
در این زمینه خواهد شــد .از ديگر ســو ،در مورد کشــورهایی مانند ایران که عرضهکنندگان اصلی حاملهای انرژی
(هستند ،سرمایهگذاری و انجام صرفهجویی انرژی در برخی از گروههای مصرف و در مناطق جغرافیایی مختلف ممکن
است به دالیل پائین بودن تعرفههای فروش حامل انرژی مدنظر فاقد توجیه باشد و قوانین و مقررات و جرایم مربوط
به کاهش شدت مصرف انرژی (یا کاهش گازهای گلخانهای از طریق کاهش مصرف سوخت) نیز ممکن است به دالیل
مختلفی بطور کامل تدوین یا اجرایی نشده باشند و چالش مربوط به بازار بهینهسازی مصرف انرژی در چنین تضادی
شکل میگیرد .از طرف دیگر مطالعه بازار بینالمللی نفت و گاز و لحاظ نمودن شرایط و ظرفیتهای این بازار میتواند
توجیهات الزم برای شــکل دادن به بازار بهینهســازی 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 مینماید.
 .3حوزه تخصصي مسأله
فناوري اطالعات
نفت

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اقتصاد

 .4حوزه كاربرد مسأله
صنایع الستیک و پالستیک
صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات
صنایع نفت و گاز
صنایع شیمیایی و پتروشیمی
مدیریت ،اقتصاد ،حقوقی و قراردادها ،اداری ،بازرگانی
صنایع برقی
صنایع پاالیشــگاهی
صنایع پزشــکی داروئی و بهداشــتی
صنایع ســاختمان
و نیروگاهی
صنایع الکترونیکی و مخابراتی
تأمین آب و انرژی
صنایع بستهبندی
صنایع کاتالیست ،جاذب
صنایع ماشینآالت صنعتی
محیطزیست
صنایع اپتیک و لیزر
و کانیهای غیرفلزی
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
نرم افزار و پلتفرم :شبيهسازي ،سامانهها اطالعاتي ،تحليل دادهها
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نیاز فناورانه
کمبود اطالعات در خصوص وضعیت مصرف و پتانسیلهای بهینهسازی انرژی در بخشهای مصرفکننده انرژی
 .2شرح مسأله
بخش انرژی یکی از مهمترین بخش هایی اســت که تأثیر چندبعدی (اقتصادی ،اجتماعی و زیســتمحیطی) 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 پیشبینی وضعیت آتی و چشمانداز 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 سیاســتگذاری 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 سرمایهگذاری است ،منظور کردن
مالحضات بخشی ،جغرافیایی و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی-اجتماعی و محدودیت های هر بخش مصرف کننده
انرژی برای انجام تصمیمگیری مناســب در خصوص اولویتهای ســرمایهگذاری و اهداف سیاستی کالن کشور در
زمینة بهینهسازی انرژی ضروری است و کمبود اطالعات در این خصوص نیز ایجاد چالش نموده است.
 .3حوزه تخصصي مسأله
فناوري اطالعات
نفت

محيط زيست

انرژي 		

 .4حوزه كاربرد مسأله
صنایع الستیک و پالستیک
صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات
صنایع نفت و گاز
صنایع شیمیایی و پتروشیمی
مدیریت ،اقتصاد ،حقوقی و قراردادها ،اداری ،بازرگانی
صنایع پزشکی داروئی و بهداشتی
صنایع ساختمان
صنایع برقی و نیروگاهی
صنایع الکترونیکی و مخابراتی
تأمین آب و انرژی
صنایع بستهبندی
صنایع پاالیشگاهی
محیطزیست
صنایع اپتیک و لیزر
صنایع کاتالیست ،جاذب و کانیهای غیرفلزی
صنایع ماشینآالت صنعتی
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
نرم افزار و پلتفرم :شبيهسازي ،سامانهها اطالعاتي ،تحليل دادهها
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عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نیاز فناورانه
فقدان سازوکارهای مناسب برای گسترش فعالیت های شرکت های خدمات انرژی
 .2شرح 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
بخشهای اقتصاد دولتی و خصوصی ،در حال حاضر ارزیابی دقیقی از جایگاه شرکت های خدمات انرژی در اقتصاد
کشور ،چشمانداز میزان اثرگذاری این شرکت ها در سایر شاخصها و متغیرهای کالن انرژی و اقتصادی نظیر جذب
منابع مالی ســرمایهای بخش خصوصی ،افزایش اشــتغال ،افزایش رقابتپذیری 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
 12قانون رفع موانع تولید است.
موارد فوقالذکر و ســایر موارد مشابه بیانگر آن اســت که گسترش فعالیت های شرکت های خدمات انرژی علیرغم
مزایای بســیاری که در اقتصاد و بهرهوری انرژی کشــور دارد در هنگام پیادهسازی 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 پیادهسازی
و فعالســازی ایــن فعالیت نیازمند مطالعات جامعــی ازجمله جنبه های فنی ،اقتصادی اســت که فقدان آن مانع
شکل گیری و تاثیرگذاری این شرکت ها شده است.
 .3حوزه تخصصی مسأله
محيط زيست
نفت

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

فناوري اطالعات

انرژي

 .4حوزه كاربرد مسأله
صنایع الستیک و پالستیک
صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات
صنایع نفت و گاز
صنایع شیمیایی و پتروشیمی
مدیریت ،اقتصاد ،حقوقی و قراردادها ،اداری ،بازرگانی
		
صنایع پزشکی داروئی و بهداشتی
صنایع ساختمان
صنایع برقی و نیروگاهی
تأمین آب و انرژی
صنایع بستهبندی
صنایع پاالیشگاهی
صنایع الکترونیکی و مخابراتی
						
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
نرم افزار و پلتفرم :شبيه سازي ،سامانههاي اطالعاتي ،تحليل دادهها
تجهيزات :ابزار دقيق
			
خدمات :مشاوره فني و مهندسي ،مشاوره مديريتي ،تجاري سازي و شتابدهي
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نیاز فناورانه
مشکالت عدیده در تأمین ماشین آالت و تجهیزات فرایندی با راندمان باال
 .2شرح 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.
 .3حوزه تخصصی مسأله
فناورينانو
نفت
مواد
شیمی
مکانیک
الکترونیک
کنترل و ابزار دقیق

مواد
کاتالیست
برق
کامپوزیت
فناوری اطالعات

پلیمر
رایانه

 .4حوزه كاربرد مسأله
صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات
صنایع نفت و گاز
مدیریت ،اقتصاد ،حقوقی و قراردادها ،اداری ،بازرگانی
صنایع ســاختمان
صنایع برقی و نیروگاهی
صنایع شــیمیایی و پتروشــیمی
صنایع پزشــکی
داروئی و بهداشتی
صنایع الکترونیکی و مخابراتی
تأمین آب و انرژی
صنایع بستهبندی
صنایع پاالیشگاهی
صنایع الستیک و پالستیک

 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
تجهيزات :مكانيكال ،برقي ،ابزار دقيق ،سيويل ،حفاري
تحليل دادهها
				

نرم افزار و پلتفرم :شبيه سازي ،سامانههاي اطالعاتي،
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ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

نيازهاي فناورانه شركت ملي نفت ايران

شركت نفت خزر
مديريت رويدادها و تحليل ترافيك و مانيتورينگ شبكه از طریق پیاده سازی مركز عمليات امنيت
حفاری فشار مدیریت شده
به کارگیری تکنولوژی تنش قفس در باال بردن مقاومت دیواره چاه در الیههای با مقاومت پایین
طراحی و ساخت تجهیزات جانبی جهت نمودارگیری درونچاهی با کابلبر روی سکوی نیمهشناور
طراحی و نصب سیستم پهلوگيري بر روی سکو ایران امیرکبیر و اخذ گواهینامه موسسه ردهبندی
استفاده از نانو گرافن اصالح شده جهت جذب بقایای لکههای نفتی از آبهای دریای خزر
مدیریت پســماندهای حفاری (کندههای حفاری ،سیمان ،ســیال و مواد شیمیایی) ،کاهش
حجم و سمیت پسماندهای حاصل از حفاری چاههای نفت و گاز و استفاده مجدد از پسماند و
کندههای حفاری در صنعت جادهسازی

شناسنامه نیازهاي فناورانه

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

 .1عنوان مسأله  /نياز فناورانه
مديريت رويدادها و تحليل ترافيك و مانيتورينگ شبكه از طریق پیاده سازی مركز عمليات امنيت ()SOC
 .2شرح مسأله
به دليل احتمال بروز حمالت ســايبري ،نياز به استخراج و تحليل جريان هاي اطالعاتي مختلف موجود در شبكه و
شناســایی رخدادهای امنیتی ،دسته بندی ،مستندســازی و تحلیل و آنالیز این وقایع و اعالم هشدارهاي امنيتي به
راهبران شبكه 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.
 .3حوزه تخصصي مسأله
فناوري اطالعات
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
نرم افزار و پلتفرم :سامانه هاي اطالعاتي ،تحليل داده ها
 .6ويژگيها و خروجيهاي 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
( AAAمثل  Cisco ACSیا  ) Cisco ISEو سنسورهای تشخیص نفوذ ()IDSو 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 مث ً
ال 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 .عــاوه بر این ،در هر یک منابع الگ هم،
باید آن بخش از الگ ها که ارزشــمندتر بوده و مستق ً
ال 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  SANSدر 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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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله/نیاز فناورانه
حفاری تحت فشار مدیریت  شده
 .2شرح مسأله
به علت نزديك بودن فشــار منفذي به فشــار شكست ســازند جهت جلوگيري از ايجاد مشكالت متعدد حفاري از
تكنولوژي حفاري تحت فشار مديريت شده استفاده مي شود .اين روش تكنيكي جديد است كه در آن فشار داليز به
صورت آني كنترل مي شود .نياز به حفاري اعماق پايين تر جهت كشف منابع جديد به كمك اين تكنيك ،مشكالت
حفاري و به تبع آن زمان هاي از دست رفته را كاهش مي دهد.
 .3حوزه تخصصي مسأله
مواد -كامپوزيت
نفت
فناوری اطالعات
مکانیک

کنترل و ابزار دقیق
رایانه

الکترونیک

مخابرات

 .4حوزه كاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز 						
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
تجهيزات :مكانيكال ،برقي ،ابزار دقيق ،حفاري ،مخابراتي
مواد و محصول شيميايي :حالل ها ،كاتاليستها ،مصالح ساختماني ،افزودني ها
نرم افزار و پلتفرم :شبيه سازي ،سامانه هاي اطالعاتي ،تحليل داده ها
خدمات :مشاوره فني و مهندسي ،تجاري سازي و شتاب دهي ،نگهداري و تعميرات ،آزمايشگاهي
 .6ويژگيها و خروجيهاي 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

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نیاز فناورانه
به کارگیری تکنولوژی تنش قفس در باال بردن مقاومت دیواره چاه در الیههای با مقاومت پایین
1

 .2شرح مسأله
در حفــاری چاه های نفــت و گاز تغییر مقاومت الیه ها موجب میگردد 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 الیههای 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 میگردد 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 الیههای پر فشار قرار گرفته در ترازهای باالتر ،این امر موجب ورود سیال از الیه های پرفشار به داخل
چاه خواهد گردید.
 .3حوزه تخصصي مسأله
فناوري نانو
نفت
				
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنایع شیمیایی و پتروشیمی
صنایع نفت و گاز
و کانیهای غیرفلزی

صنایع پاالیشگاهی

صنایع کاتالیست ،جاذب

 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
تجهيزات :مكانيكال ،برقي ،ابزار دقيق ،ســيويل ،حفاري
مواد و محصول شــيميايي :حالل ها ،كاتاليســتها،
نرم افزار و پلتفرم :شبيه ســازي ،ســامانه هاي اطالعاتي ،تحليل داده ها
مصالح ســاختماني ،افزودني ها
واحدهاي پيش ساخته :عمليات واحد فرايند
خدمات :مشاوره فني و مهندسي ،مشاوره مديريتي

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

 .6ويژگيها و خروجيهاي 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
Stress Cage
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله
طراحی و ساخت تجهیزات جانبی جهت نمودارگیری درون چاهی با کابل بر روی سکوی نیمه شناور
1

 .2شرح 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.
 .3حوزه تخصصي مسأله
مكانيك
نفت
		
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنایع کاتالیست ،جاذب و کانیهای غیرفلزی
صنایع نفت و گاز
			
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
تجهيزات :مكانيكال
 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
استفاده از مواد کام ً
ال 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.

Wire line logging
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1

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله/نیاز فناورانه
طراحی و نصب سیستم پهلوگيري بر روی سکوی ایران -امیرکبیر و اخذ گواهی نامه موسسه رده بندی
1

 .2شرح 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 Draughtارتفاع آبخور  7.2متر) 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 Draughtارتفاع آبخور
 16.2متر) قرار گیرد و این امر مستلزم انجام محاسبات سازه ای و طراحی و اجرای سیستم پهلوگيري مناسب جهت
پهلوگیری مناسب شناورها است.
 .3حوزه تخصصي مسأله
عمران
مكانيك
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز 					
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
نرم افزار و پلتفرم :شبيه سازي
تجهيزات :مكانيكال
		
 .6ويژگيها و خروجيهاي 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

خدمات :مشاوره فني و مهندسي

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

		

Boat Landing
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله/نیاز فناورانه
استفاده از نانوگرافن اصالح شده جهت جذب بقایای لکه های نفتی از آب های عمیق دریای خزر
 .2شرح 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  90درصدی 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/کیتوســان 1و گرافیت ورقه ورقه ) 2مورد بررســی و
تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
 .3حوزه تخصصي مسأله
فناوري نانو
نفت

			
محيط زيست

 .4حوزه كاربرد مسأله
صنایع پاالیشگاهی
صنایع شیمیایی و پتروشیمی
صنایع نفت و گاز
محيط زيست
صنایع کاتالیست ،جاذب و کانیهای غیرفلزی
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
مواد و محصول شيميايي :افزودني ها
تجهيزات :مكانيكال ،برقي ،ابزار دقيق ،سيويل
نرم افزار و پلتفرم :شبيه سازي
خدمات :مشاوره فني و آزمايشگاهي ،توزيع و صادرات محصوالت صنعت نفت و بازاريابي
 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
برای بررسی ظرفیت جذب جاذب ها و یافتن ماکزیمم توانایی جذب ،روش رویه پاسخ سطح 3با استفاده از نرم افزار
تحلیل داده ،دو فاکتور وزن جاذب ( )Aو وزن لکه نفتی ( )Bبه عنوان پارامترهای مورد نظر
اســتفاده از جاذب های  GCو  EGبه 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
Graphene/ Chitosan
Exfoliated Graphiten
3
)Response Surface Method (RSM
1
2
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ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله  /نیاز فناورانه
سمیت پسماندهای
مدیریت پسماندهای حفاری (کنده های حفاری ،سیمان ،سیال و مواد شیمیایی) ،کاهش حجم و ّ
حاصل از حفاری چاه های نفت و گاز و استفاده مجدد از پسماند و کنده های حفاری در صنعت جاده سازی
 .2شرح 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  1با استفاده از پسماند و کنده های حفاری
 .3حوزه تخصصی
حوزه كاربرد مسأله
محيط زيست
عمران
فناوري نانو
نفت
صنایع کاتالیست ،جاذب و کانیهای غیرفلزی
صنایع نفت و گاز
محيط زيست
صنایع ساختمان
 .4حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
تجهيــزات :آزمايشــگاهيHSE ،
نرم افزار و پلتفرم :تحليل داده ها

مواد و محصول شــيميايي :حالل ها ،مصالح ســاختماني ،افزودني ها
خدمات :آزمايشگاهي

 .5ويژگيها و خروجيهاي 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  )706ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و
بهینه سازی آسفالت ساخته شده و توجیه فنی و اقتصادی آن در استفاده از مقیاس بزرگ

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

)Hot Mixed Asphalt(HMA
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1

نيازهاي فناورانه شركت ملي نفت ايران

مدیریت اکتشاف
اولویتهای توسعۀ فناوری در حوزۀ اکتشاف منابع هیدروکربنی

شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نیازهای فناورانه
اولویت های توسعۀ فناوری در حوزۀ اکتشاف منابع هیدروکربنی
 .2شرح 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 حوزۀ اکتشاف
در مسیر توسعه قرار گرفته است .حوزه های اولویت دار فناوری شامل موارد زير 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
فناوريهاي نوين ژئوشيميائي اكتشافي با تأکید بر ژئوشیمی سطحی و زیر سطحی
فناوریهای نوین ژئوشیمیایی اکتشافی با تأکید بر مدل سازی هیدروکربنی
 .3حوزه تخصصي مسأله
نفت
		
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع نفت و گاز
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
تجهيزات :حفاري ،مخابراتي ،آزمايشگاهيHSE ،
نرم افزار و پلتفرم :شبيه سازي ،سامانه هاي اطالعاتي ،تحليل داده ها
خدمات :مشاوره مهندسي ،تجاري سازي و شتاب دهي ،آزمايشگاهي

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

 .6ويژگيها و خروجيهاي 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

نيازهای شيميایی

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻛﺎﻻ/ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز اﻳﺮان

آﻧﺘﻲﻓﻮم ﺳﻴﻠﻴﻜﻮﻧﻲ

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ

در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﻴﺮﻳﻦﺳﺎزي ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎي آﻣﻴﻦ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﻣﻴﺎن
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ و ﺑﺎﻻي ﺑﺮجﻫﺎي ﺟﺬب ،ﻛﻒ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﮔﺮدد .وﺟﻮد ﻛﻒ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺰاﺣﻢ در
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﻴﺮﻳﻦﺳﺎزي ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد آﻧﺘﻲﻓﻮم ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻛﻒ
ﺗﻮﻟﻴﺪي ،ﻳﻜﻲ از روشﻫﺎي ﻣﺘﺪاول در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﻴﺮﻳﻦﺳﺎزي ﮔﺎز ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد .ﻓﺮآﻳﻨﺪ
ﺷﻴﺮﻳﻦﺳﺎزي در ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي ﮔﺎز ،ﺑﺪون ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻧﺘﻲﻓﻮم ،ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪه و روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ،ﻟﺬا ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻮﻣﻲﺳﺎزي ﻣﺎده ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﮔﺎز و رﻓﻊ دﻏﺪﻏﻪ
واﺣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﺎز ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻛﺸﻮر در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ،ﺿﺮوري اﺳﺖ.

ﻛﺎرﺑﺮد

 ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز

 ﺻﻨﺎﻳﻊ رﻧﮓ و رزﻳﻦ ،ﻻﺳﺘﻴﻚ و ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ

 ﺳﻴﻤﺎن و ﮔﻞ ﺣﻔﺎري

 ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮب و ﻛﺎﻏﺬ

 داروﺳﺎزي
اﻧﻮاع ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ
واﺣﺪﻫﺎي

ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و
ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪﻫﺎ

SAG 7133 

 واﺣﺪ ﺷﻴﺮﻳﻦﺳﺎزي ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي ﮔﺎز
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺿﺪﻛﻒﻫﺎي ﺳﻴﻠﻴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در واﺣﺪﻫﺎيﺷﻴﺮﻳﻦﺳﺎزي ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ))(IGS-M-CH-059(0

 -ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻛﻒ ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻴﺮﻳﻦﺳﺎزي ﮔﺎز )IGS-M-CH-

)(031(1

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ
Emulsion of silicone antifoam compound
White, homogeneous, slightly, viscous liqu
600
10
1
7
Non-ionic
Water only

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
وفناورانه
و زا رت
نفـــت
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Chemical nature:
Appearance:
Viscosity at 25ºC:
Active Ingredients,%:
Specific Gravity at 25ºC:
PH:
Emulsion Type:
Suitable Diluents:

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻛﺎﻻ/ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز اﻳﺮان

ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل ﻛﺮوي

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ

ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز از دو ﻧﻮع ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل ﮔﺮاﻧﻮل و ﭘﺮك در واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي ﮔﺎز ،ﻧﻔﺖ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل ﭘﺮك ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ
در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻚ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺑﺰاردﻗﻴﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد و ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل ﻛﺮوي (R) H
و  (W) WSﺑﻪﻋﻨﻮان ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ در واﺣﺪﻫﺎي ﻓﺮآوري و ﭘﺎﻻﻳﺸﻲ ﮔﺎز ﺟﻬﺖ ﻧﻢزداﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲروﻧﺪ .ﻻزم ﺑﻪ
ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل ﻧﻮع  Wو  WSدر ﺑﺮاﺑﺮ آب ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل ﻧﻮع  Hﺑﺮاي
ﺟﺪاﺳﺎزي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ از ﭘﻨﺘﺎن و ﻧﻮع  WSﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي آب از ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎزي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.

ﻛﺎرﺑﺮد

ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻢزداﻳﻲ در ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻧﻔﺖ و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ

اﻧﻮاع ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ

ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل ﻛﺮوي ﻧﻮع  Hو WS

واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ

واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻢزداﻳﻲ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي ﮔﺎز از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي ﭘﺎرﺳﻴﺎن ،ﺑﻴﺪﺑﻠﻨﺪ ،ﺷﻬﻴﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﮋاد.

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و

اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل اﻧﻮاع  Hو  WSﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ و آب در ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ
))(IGS-M-CH-021(0

ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪﻫﺎ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ
Test method

Requirement
H
WS

Unit

Ite
m

Characteristic

wt. %

SiO2.min

wt. %

Al2O3.max

UOP 436
Or
* XRF

85

95

ISO 9277 Or
ASTM D 3663

550

650

m2/gr

ASTM D 4164
ASTM D 4164
ISO 15901-2 or
ASTM D 6761

0.7
2.5

0.7
2.5

gr/ cm3
nm

Bulk Density. min
Average Pore Diameter. Min

0.40

0.45

cm3/gr

Pore Volume. min

0
65
35

0
65
35

wt. %
wt. %
wt. %

0.5

0.5

wt. %

3

3

mm

On U.S. Sieve #3. max
On U.S. Sieve #6. min
Screen Analysis
On U.S. Sieve #10. max
Through U.S. Sieve #10.
max
Average Particle Diameter, min

3.5
6
22
32
0.05
100
1.05

6
9
36
42
0.05
200
1.05

wt. %
wt. %
wt. %
wt. %
wt. %
N
kJ/ kg 0k

ASTM D 4513
Average Particle
Diameter, mi
ASTM E 104
ASTM D 4058
ASTM D 4179
ASTM D 2766

%10 R.H., min
%20 R.H., min
%60 R.H., min
%80 R.H., min

Composition

1

Surface Area. min

2
3
4
5

7

Equilibrium
Adsorption
Capacity for
Water Vapor at
25 0C

8

Attrition Loss, max
Crushing Strength, min
Specific Heat** , min

9
10
11

* Note 1: X-ray fluorescence
** Note 2: For type test, a certificate shall be submitted from an independent laboratory
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ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
وفناورانه
و زا رت
نفـــت

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻛﺎﻻ/ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز اﻳﺮان

ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺳﻴﻜﻞ آﻣﻴﻦ

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ

ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ از آﻣﻴﻦ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﻴﺮﻳﻦﺳﺎزي ﮔﺎز ﺑﻪﻛﺎر
ﻣﻲرود ،اﻳﻦ ﻣﺎده ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ واﺣﺪﻫﺎي آﻣﻴﻦ دارد و ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از

ﻛﺎرﺑﺮد

 ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺣﻼلﻫﺎ ،ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺴﺎبﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺷﻬﺮي ،ﺗﺼﻔﻴﻪ آبﻫﺎي آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ،از ﺑﻴﻦ
ﺑﺮدن آﻟﻮدﮔﻲﻫﺎي ﻫﻮا در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ،ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن رﻧﮓ از اﻧﻮاع
ﺷﻜﺮﻫﺎ ،روﻏﻦﻫﺎ و ﭼﺮﺑﻲﻫﺎ و در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺰﺷﻜﻲ و داروﻳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧﻲ دارد.

ﭘﺪﻳﺪه ﻓﻮﻣﻴﻨﮓ در ﺑﺮج ﺟﺬب واﺣﺪﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦﺳﺎزي ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي ﮔﺎز ﻣﻲﮔﺮدد .ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل )زﻏﺎل
ﻓﻌﺎل( ،ﺷﻜﻠﻲ از ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮدازش ،ﭘﻮﻛﻲ و ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻲ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .اﻳﻦ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ داﺧﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻮك و ﻣﻨﻔﺬي ،ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب ﺑﺎﻻ ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﻓﻌﺎلﺳﺎزي ﻣﺠﺪد ﺳﻄﺢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﺎذبﻫﺎي ﻏﻴﺮآﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺋﻮﻟﻴﺖ ،ﻣﺎده
ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

اﻧﻮاع ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ
واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و

 ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي ﮔﺎز )ﻣﺼﺮﻓﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦﺳﺎزي ﮔﺎز(
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻴﺮﻳﻦﺳﺎزي ﮔﺎز ))(IGS-M-CH-024(2

ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪﻫﺎ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ
Test method

Value

Unit

ASTM D 4607

950

mg/g

)Iodine Number (min

BET N2 Method
C819

10

m2/g

)Specific surface area (min

ASTM D 2862
ASTM D 5158- 98

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
وفناورانه
و زا رت
نفـــت

ASTM D 3802- 79
-ASTM D 2867 - 99
ASTM D 2866- 94
ASTM D 2854
-E 727/727 M
ASTM D 3838-80
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> 8 mesh (2.36 mm) max 15%
< 30 mesh (0.60 mm) max 5%
)Mean particle diameter, 1.5-1.7 (mm
< 12 mesh (1.70 mm) max 5%
)Mean particle diameter, 2.5-2.7 (mm
75
3
8

%wt.
%wt.
% wt.

0. 5

Kg/m 3

9-11

-

112

8*30

Parameter

Particle size

6*12
)Hardness Number (min.
)Moisture (as packed
)Ash content (max.
)Bulk density (max.
pH

نيازهاي فناورانه شركت ملي گاز ايران

نيازهای تجهیزاتی

115

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
وفناورانه
و زا رت
نفـــت

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻛﺎﻻ/ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز اﻳﺮان

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺮﻳﺎنﺳﻨﺞ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎري

)Differential Pressure Type Flow Transmitter (FT
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ

در ﺣﻮزه ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ،اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﻘﺪار ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎل و ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮدن آن ﺿﺮوري اﺳﺖ .ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻘﺪار
ﺳﻴﺎل ورودي ﺑﻪ ﺑﺮج ﻳﺎ ﻣﻘﺪار ورود ﮔﺎز ﺑﻪ ﻛﻮره از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي و
ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎل ﺧﺮوﺟﻲ از
ﭘﻤﭗ و ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ از ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺘﮕﺎه در ﺑﺎزه اﻳﻤﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد.
در ﻣﻮاردي ﻧﻴﺰ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺟﺮﻳﺎن ،ﻣﺒﻨﺎي ﺧﺮﻳﺪوﻓﺮوش ﺳﻴﺎل و ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻲﺷﻮد.
اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎري در ﺑﻴﻦ روشﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺟﺮﻳﺎن از ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي در ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺎط اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎري ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻳﺮ روشﻫﺎ اﺳﺖ.
دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻃﺮاﺣﻲ ،اﺟﺮا و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻤﺘﺮ آن اﺳﺖ .در ﺗﻤﺎم ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺣﻮزه
ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ،ﺟﺮﻳﺎنﺳﻨﺞﻫﺎي اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎري ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﻲ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎم
اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﻤﭽﻮن  Siemens ،Rosemount ،ABB ،Yokogawaو  ...ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻣﻲﺷﻮد و ﺿﺮوري اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن داﺧﻠﻲ ،ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮد

 اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎل و ارﺳﺎل ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ  DCSﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺮﻳﺎن

اﻧﻮاع ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ

 اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺴﻮر ﺧﺎزﻧﻲ

 اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎز ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ در ﺳﻴﺴﺘﻢ Custody Metering

 اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺴﻮر Strain Gauge

واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ

واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﻧﮕﻬﺪاري اﺑﺰاردﻗﻴﻖ در:
 ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﭘﺎﻻﻳﺶ ﮔﺎز
ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﮔﺎز اﻳﺮان

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و

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

ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪﻫﺎ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
وفناورانه
و زا رت
نفـــت

IEC-60079 
IEC-60529 
IEC-61000 

دﻗﺖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي:
رﻧﺞ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي:
ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ:
ﻧﻮع ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺧﺮوﺟﻲ:
ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺧﺮوﺟﻲ:
درﺟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ :IP
ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر:
ﻧﻮع اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﻴﺎل:
ﻧﻮع اﺗﺼﺎل ﻛﺎﺑﻞ:
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﻠﻲ:
ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﺤﻠﻲ:
ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻴﺎل:
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 ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﮔﺎز اﺳﺘﺎﻧﻲ
NACE 0175 
AGA 3 
ISO 5167 

0.1% of Span
0~500 mbar
24 VDC-Loop Powered
4~20 mA, Smart Type with HART
Liner & Square Root
IP 65
)1.5*(Full Span
1/2" NPT Male
ISO M20*1.5
Digital LCD
Local Zero/Span Adjustment
Diaphragm

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻛﺎﻻ/ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز اﻳﺮان

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ دﺗﻜﺘﻮر ﺷﻌﻠﻪ

Flame Detector

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ

ﺣﻔﻆ اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ،داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﺎن اﻓﺮاد ،اﻣﻮال و
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼوهﺑﺮآن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺨﺖﮔﻴﺮاﻧﻪاي
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .در ﺻﻨﺎﻳﻌﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ
اﺷﺘﻌﺎل و ﺳﻤﻲ ﺧﻄﺮات ﻣﻀﺎﻋﻔﻲ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻟﺰوم رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﻳﻤﻨﻲ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻣﻲدﻫﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
آﺗﺶﺳﻮزي ،وﺟﻮد دود ،ﻧﺸﺘﻲ ،وﺟﻮد ﻣﺎﻳﻌﺎت و ﮔﺎزﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ،ﺣﻀﻮر ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد
ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺑﺎ اﻋﻼم ﻫﺸﺪارﻫﺎي ﻻزم ،واﻛﻨﺶﻫﺎي ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
ازﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﻫﺪف ،دﺳــﺘﮕﺎه ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻌﻠﻪ ﻳﺎ Flame Detector

اﺳﺖ .دﺗﻜﺘﻮر ﺷﻌﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮوز آﺗﺶﺳﻮزي در ﻣﺤﻴﻂ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻌﻠﻪﻫﺎي آن
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲدﻫﺪ ،ﻟﺬا دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻌﻠﻪ در ﺣﻔﻆ اﻳﻤﻨﻲ اﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻓﺮاواﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﻴﺰات دﺗﻜﺘﻮر ﺷﻌﻠﻪ از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﻤﭽﻮن
 Minimax ،Spectrex ،Honeywellو  ...ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد و ﺿﺮوري اﺳﺖ اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن داﺧﻠﻲ ،ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮد

 ﺗﺸﺨﻴﺺ وﺟﻮد ﺷﻌﻠﻪ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮ

اﻧﻮاع ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ

IR Spectrum 
UV Spectrum 

 ﺗﺸﺨﻴﺺ وﺟﻮد ﺷﻌﻠﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎلﺳﺎزي اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ

واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ

واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﻧﮕﻬﺪاري اﺑﺰاردﻗﻴﻖ در:
 ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﭘﺎﻻﻳﺶ ﮔﺎز
 ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز
 ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﮔﺎز اﺳﺘﺎﻧﻲ
ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﮔﺎز اﻳﺮان

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و

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

ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪﻫﺎ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ

IEC-61000 
NFPA 72 
ﺑﺮد ﺗﺸﺨﻴﺺ30 m (minimum) :

ﻧﺤﻮه ﺗﺸﺨﻴﺺ:

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
وفناورانه
و زا رت
نفـــت

IR Spectrum 
UV Spectrum 
Visible Spectrum 

ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ24 VDC :
ﻧﻮع ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺧﺮوﺟﻲ4~20 mA, 3-wire :
ﻧﻮع اﺗﺼﺎل ﻛﺎﺑﻞISO M20*1.5 :
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﻠﻲLED :
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ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻛﺎﻻ/ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز اﻳﺮان

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ دﺗﻜﺘﻮر ﮔﺎز

Gas Detector

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ

ﻛﺎرﺑﺮد

اﻧﻮاع ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ

ﺣﻔﻆ اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ،از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﺎن اﻓﺮاد ،اﻣﻮال و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺨﺖﮔﻴﺮاﻧﻪاي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﻠﺰم
ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل و ﺳﻤﻲ ﺧﻄﺮات
ﻣﻀﺎﻋﻔﻲ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻟﺰوم رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﻳﻤﻨﻲ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﺗﺶﺳﻮزي،
وﺟﻮد دود ،ﻧﺸﺘﻲ ،وﺟﻮد ﻣﺎﻳﻌﺎت و ﮔﺎزﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ،ﺣﻀﻮر ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ،
ﺑﺎ اﻋﻼم ﻫﺸﺪارﻫﺎي ﻻزم ،واﻛﻨﺶﻫﺎي ﻣﻘﺘﻀﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
ﻟﺬا دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺎزﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ﻳﺎ ﺳﻤﻲ در ﺣﻔﻆ اﻳﻤﻨﻲ اﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻫﻤﻴﺖ
ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﻴﺰات دﺗﻜﺘﻮر ﮔﺎز از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن
ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﻤﭽﻮن  Minimax ،Spectrex ،Honeywellو  ...ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد و ﺿﺮوري اﺳﺖ اﻳﻦ
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﻲ ،ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
 ﺗﺸﺨﻴﺺ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﮔﺎزﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل و اﻃﻼع ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ F&G

 ﺗﺸﺨﻴﺺ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻤﻲ و اﻃﻼع ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ F&G
 اﻧﺪازهﮔﻴﺮي اﻛﺴﻴﮋن ،ﮔﺎزﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل و ﺳﻤﻲ در دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎي ﮔﺎزي ﻗﺎﺑﻞﺣﻤﻞ
Electro-Catalytic 
Electro-Chemical 

واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ

واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﻧﮕﻬﺪاري اﺑﺰاردﻗﻴﻖ در:
 ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﭘﺎﻻﻳﺶ ﮔﺎز
 ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز
 ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﮔﺎز اﺳﺘﺎﻧﻲ
ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﮔﺎز اﻳﺮان

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و

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

ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪﻫﺎ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ

IEC-61000 
NFPA 72 

رﻧﺞ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي:

دﻗﺖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي:

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
وفناورانه
و زا رت
نفـــت

ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ:
ﻧﻮع ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺧﺮوﺟﻲ:
ﻧﻮع اﺗﺼﺎل ﻛﺎﺑﻞ:
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﻠﻲ:
ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﺤﻠﻲ:

118

IR Sensor 
Open Path 

Flammable Gas: 0~100% LEL 
H2S: 0~100 ppm 
CO: 0~500 ppm 
O2: 0~25% 
Flammable Gas: 2% LEL 
Toxic Gas: 1 ppm 
24 VDC (Fixed Detectors) 
Rechargeable Battery (Portable) 
4~20 mA, 3-wire
ISO M20*1.5
Digital LCD
Local Zero/Span Adjustment
116
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ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ دﺗﻜﺘﻮر ﺣﺮارت

Heat Detector

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ

اﻣﺮوزه ﺣﻔﻆ اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﺎن اﻓﺮاد،
اﻣﻮال و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﺳﺨﺖﮔﻴﺮاﻧﻪاي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻳﻜﻲ از اﺻﻮل اﻳﻤﻨﻲ در
ﺻﻨﺎﻳﻊ ،ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ،ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮاﻳﻤﻦ در ﺳﺮﻳﻊﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ،اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ و اﻧﺠﺎم
اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻄﺮ اﺳﺖ .ﺗﺸﺨﻴﺺ وﺟﻮد آﺗﺶ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﺣﺮارت ،ﻳﻜﻲ از روشﻫﺎي ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮد ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از آﺗﺶﺳﻮزي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺗﻜﺘﻮر ﺣﺮارت اﻧﺠﺎم
ﻣﻲﺷﻮد.
دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎي ﺣﺮارت ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ آﺗﺶ ﺑﺮ دو اﺻﻞ اﺳﺘﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻧﻮع اول ،درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ
دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ از ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد ،دﺗﻜﺘﻮر وﺟﻮد آﺗﺶ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲدﻫﺪ .در ﻧﻮع
دوم ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي وﻳﮋهاي دارد ،درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﺷﻴﺐ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ در واﺣﺪ زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از
ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺷﻮد ،دﺗﻜﺘﻮر ﻓﻌﺎل ﻣﻲﮔﺮدد .اﻳﻦ دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎ در ﻣﺤﻞﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و
اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز آﺗﺶﺳﻮزي و اﻳﺠﺎد ﺣﺮارت در ﻣﺤﻞ ،از ﻃﺮﻳﻖ ارﺳﺎل
ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي ،ﻫﺸﺪارﻫﺎي ﻻزم را ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ
ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪ ،ازاﻳﻦرو دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎي ﺣﺮارت از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋهاي در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺮﻳﻖ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ
و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﺘﺸﺎر آن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﻴﺰات دﺗﻜﺘﻮر ﺣﺮارت از
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﻤﭽﻮن  Minimax ،Hochiki ،Honeywellو  ...ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد و
ﺿﺮوري اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن داﺧﻠﻲ ،ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮد

 ﺗﺸﺨﻴﺺ آﺗﺶﺳﻮزي از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ در ﻣﺤﻴﻂ

اﻧﻮاع ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ

Fixed Temperature 
Rate Of Rise (ROR) 

 ﺗﺸﺨﻴﺺ آﺗﺶﺳﻮزي از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ در ﻣﺤﻴﻂ

واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ

واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﻧﮕﻬﺪاري اﺑﺰاردﻗﻴﻖ در:
 ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﭘﺎﻻﻳﺶ ﮔﺎز
 ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﮔﺎز اﺳﺘﺎﻧﻲ
ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﮔﺎز اﻳﺮان

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و

IPS-G-IN-2270 
IEC-60529 

ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪﻫﺎ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ

IEC-61000 
NFPA 72 

ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ:
ﻧﻮع ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺧﺮوﺟﻲ:

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
وفناورانه
و زا رت
نفـــت

24 VDC
Conventional 
Addressable 

ﻧﻮع اﺗﺼﺎل ﻛﺎﺑﻞISO M20*1.5 :
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﻠﻲLED :
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ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻛﺎﻻ/ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز اﻳﺮان

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻮﺋﻴﭻ ﺳﻄﺢ

)Level Switch (LS

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ

در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻇﺮوف و ﻣﺨﺎزن ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺣﺎوي ﻣﺎﻳﻌﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ آنﻫﺎ ﻫﻤﻮاره در
ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼﻲ رﺳﻴﺪ ،ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻲ ﺑﻪ اﺗﺎق
ﻛﻨﺘﺮل ارﺳﺎل ﮔﺮدد ﺗﺎ اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺑﻪﺻﻮرت دﺳﺘﻲ و ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮ ﻳﺎ ﺑﻪﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد .ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻳﻊ از ﺟﻬﺖ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪن و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪ
ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺰن ﺳﻮﺧﺖ( ﻳﺎ از ﻟﺤﺎظ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶازﺣﺪ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
ﺣﺪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ )ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮ ﺷﺪن ﺑﻴﺶازﺣﺪ ﺗﺎﻧﻚ ﺣﺎوي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻔﺘﻲ( ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﻲ در
ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ.
ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي ﮔﺎز ﻣﻤﻠﻮ از ﻇﺮوف و ﻣﺨﺎزن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻳﻊ درون آنﻫﺎ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺋﻴﭻ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻲﺷﻮد ،ﻟﺬا ﺗﺠﻬﻴﺰات  LSدر اﻳﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧﻲ
دارﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﻤﭽﻮن ،Mobrey
 Foxboro ،Endress+Hauser ،Rosemountو  Jergusonﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد و ﺿﺮوري اﺳﺖ
اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن داﺧﻠﻲ ،ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮد

 اﻋﻼم ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل و ﻛﺎرﺑﺮ
 ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ و آﺳﻴﺐ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ در اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺶازﺣﺪ ﻣﻘﺪار
ﻣﺎﻳﻊ در ﻣﺨﺰن

اﻧﻮاع ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ

Displacer Type 
Floating Type 
Tuning Fork Type 

واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ

واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﻧﮕﻬﺪاري اﺑﺰاردﻗﻴﻖ در:
 ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﭘﺎﻻﻳﺶ ﮔﺎز
 ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﮔﺎز اﺳﺘﺎﻧﻲ
ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﮔﺎز اﻳﺮان

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و

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

ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪﻫﺎ

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
وفناورانه
و زا رت
نفـــت

IEC-60079 
IEC-60529 
IEC-61000 
NACE 0175 

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ

ﻧﻮع ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺧﺮوﺟﻲ:

SPDT, Snap Action, 5A, 24 VDC 
NAMUR (for Tuning Fork) 

درﺟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ IP 65 :IP
ﻧﻮع اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﻴﺎل2" RF & Side Mounted :
ﻧﻮع اﺗﺼﺎل ﻛﺎﺑﻞISO M20*1.5 :
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ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻛﺎﻻ/ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز اﻳﺮان

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ارﺗﻔﺎع ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻳﻊ

)Level Transmitter (LT

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ

ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﻤﻠﻮ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺎزن و ﻇﺮوف در اﻧﺪازهﻫﺎ و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻣﻮاد ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻌﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن آب و ﺳﻮﺧﺖ را ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .اﻃﻼع
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ از ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻳﻊ درون ﻣﺨﺎزن ﻳﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕﺮ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﺪاوم ارﺗﻔﺎع ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻳﻊ ﺟﻬﺖ
اﻧﺠﺎم ﺻﺤﻴﺢ ﻓﺮآﻳﻨﺪ و ﺗﺪاوم ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻲ اوﻗﺎت اﻳﻦ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ
و اﻃﻼع ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﻪ اﺗﺎق ﻛﻨﺘﺮل ارﺳﺎل ﻣﻲﮔﺮدد و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻳﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل
ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﺮ ﻛﻨﺘﺮل ،ﻣﻮﺗﻮر دور ﻣﺘﻐﻴﺮ و  ...ﺑﻪﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ازاﻳﻦرو
ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺗﺪاوم
ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات  LTﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻗﻄﻌﺎت
ﻳﺪﻛﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﻴﺮات ،واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﻴﺰات  LTاز ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﻲ
ﻫﻤﭽﻮن  Foxboro ،Endress+Hauser ،Rosemount ،Mobreyو  Jergusonﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد
و ﺿﺮوري اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن داﺧﻠﻲ ،ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮد

 اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺳﻄﺢ ﺳﻴﺎل و ارﺳﺎل ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ  DCSو ESD

اﻧﻮاع ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ

 اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻳﻊ داﺧﻞ ﻣﺨﺰن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ Tank Gauging

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

واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ

واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﻧﮕﻬﺪاري اﺑﺰاردﻗﻴﻖ در:
 ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﭘﺎﻻﻳﺶ ﮔﺎز
 ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﮔﺎز اﺳﺘﺎﻧﻲ
ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﮔﺎز اﻳﺮان

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و

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

ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪﻫﺎ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ

دﻗﺖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي:
ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ:
ﻧﻮع ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺧﺮوﺟﻲ:
درﺟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ :IP
ﻧﻮع اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﻴﺎل:
ﻧﻮع اﺗﺼﺎل ﻛﺎﺑﻞ:
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﻠﻲ:
ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﺤﻠﻲ:

Horn Radar Type 
Guided Wave Radar Type 

IEC-60079 
IEC-60529 
IEC-61000 

NACE0175 

0.5% of Span
24 VDC-Loop Powered
4~20 mA, Smart Type with HART
IP 65
2" RF & Side Mounted (Displacer Type) 
6" RF & Top Mounted (Radar Type) 
ISO M20*1.5
Digital LCD
Local Zero/Span Adjustment
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ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
وفناورانه
و زا رت
نفـــت
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ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻛﺎﻻ/ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز اﻳﺮان

ﻃﺮاﺣﻲ ،ﺳﺎﺧﺖ ،ﺧﺪﻣﺎت راه اﻧﺪازي و ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن آﻧﺎﻻﻳﺰر ﮔﺎز آﻧﻼﻳﻦ

Online Gas Analyzer

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ

اﻧﺪازهﮔﻴﺮي آﻧﻼﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻳﻚ ﻣﺎده ﻣﻌﻴﻦ درون ﺳﻴﺎل ،ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ آﻧﺎﻻﻳﺰرﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد .اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﺎز و ﻣﻮارد زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 -ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ؛ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺮوﺟﻲ از ﻳﻚ واﺣﺪ ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻳﻚ ﻣﺎده

ﻣﺸﺨﺺ در ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺎز ﺧﺮوﺟﻲ از ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ،CO2 ،H2S
 N2و ﻣﺮﻛﺎﺑﺘﺎن در ﮔﺎز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد.

 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﺎز؛ در ﻣﻮاردي ﺑﻪوﻳﮋه در ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي ﮔﺎز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ )ﻣﺘﺎن ،اﺗﺎن،ﺑﻮﺗﺎن ،ﭘﺮوﭘﺎن و  (...از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

 -زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ؛ رﻫﺎ ﻧﻜﺮدن ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه در ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ از وﻇﺎﻳﻒ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ

ﻧﻴﺰ وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎزرﺳﻲ آن ﺻﻮرت ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد .ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان
 NOx ،CO2و  SOxدر ﮔﺎز ﺧﺮوﺟﻲ از دودﻛﺶ ﻛﻮرهﻫﺎ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮده آﻧﺎﻻﻳﺰرﻫﺎي آﻧﻼﻳﻦ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ،ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﻲ
ﻫﻤﭽﻮن  Galvanic ،hobre ،Teledyne ،ABB ،Siemens ،Yokogawaو  ...ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد و ﺿﺮوري
اﺳﺖ اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن داﺧﻠﻲ ،ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎت راهاﻧﺪازي و
ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن آﻧﺎﻻﻳﺰرﻫﺎي آﻧﻼﻳﻦ در ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي ﮔﺎز ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ اﻣﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ.
ﻛﺎرﺑﺮد

 ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺎز ﭘﺎﻻﻳﺶﺷﺪه

اﻧﻮاع ﻣﻮرد

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

واﺣﺪﻫﺎي

 ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﮔﺎز اﻳﺮان

ﺗﻘﺎﺿﺎ

ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
و ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪﻫﺎ

ﻣﺸﺨﺼﺎت

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
وفناورانه
و زا رت
نفـــت

ﻓﻨﻲ
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 ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻘﺪار آﻻﻳﻨﺪهﻫﺎي زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ

 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﺎز ﺧﺮوﺟﻲ

 واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﻧﮕﻬﺪاري اﺑﺰاردﻗﻴﻖ در ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﭘﺎﻻﻳﺶ ﮔﺎز

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

IEC-61000 
NACE 0175 
API RP 550 

API RP 555 
ASTM Methods 

 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
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ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻮﺋﻴﭻ ﻓﺸﺎري

)Pressure Switch (PS
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ

در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻇﺮوف و ﻣﺨﺎزن در ﻓﺸﺎري ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ .ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻇﺮوف ﻳﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎري ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻘﺪار
ﻣﻌﻴﻦ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻔﻆ اﻳﻤﻨﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و اﻓﺮاد ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺎﻳﺶ
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﺨﺎزن و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪﻣﺤﺾ رﺳﻴﺪن ﻓﺸﺎر داﺧﻞ ﻣﺨﺎزن
ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻌﻴﻦ ،ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﻼم ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮ ﻳﺎ ﺑﻪﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺿﺮوري اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ،اﻋﻼم ﺷﺪه ﻳﺎ اﻗﺪام ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﻓﺸﺎر و ارﺳﺎل ﺳﻴﮕﻨﺎل در ﺻﻮرت ﻋﺒﻮر آن از ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻦ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﺋﻴﭻ ﻓﺸﺎري
اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎم
ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻓﺸﺎر و اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﻤﭽﻮن ،Wika ،Ashcroft
 ABB ،Rosemount ،Nuova Fimaو  Siemensﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد و ﺿﺮوري اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن داﺧﻠﻲ ،ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮد

 اﻋﻼم ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﻓﻘﻂ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﻛﺎرﺑﺮ ،ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از ﺧﺎﻟﻲ ﺷﺪن
ﻛﭙﺴﻮل ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ CO2

 اﻋﻼم اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶازﺣﺪ ﻓﺸﺎر ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖﻓﺸﺎر و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ
 اﻋﻼم ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺶازﺣﺪ ﻓﺸﺎر ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﻤﭗ و ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر

اﻧﻮاع ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ
واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و

ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪﻫﺎ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ

 ﻧﻮع ﻓﻨﺮي ﺑﺎ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ
واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﻧﮕﻬﺪاري اﺑﺰاردﻗﻴﻖ در:
 ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﭘﺎﻻﻳﺶ ﮔﺎز
 ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز
 ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﮔﺎز اﺳﺘﺎﻧﻲ
ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﮔﺎز اﻳﺮان
IEC-60079 
IEC-60529 
IEC-61000 
NACE 0175 

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

ﺗﻜﺮارﭘﺬﻳﺮي0.1% of Full Range :

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
وفناورانه
و زا رت
نفـــت

ﻧﻮع ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺧﺮوﺟﻲSPDT, Snap Action, 5A,24 VDC :
درﺟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ IP 65 :IP
ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر1.5*(Full Span) :
ﻧﻮع اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﻴﺎل1/2" NPT Male :
ﻧﻮع اﺗﺼﺎل ﻛﺎﺑﻞISO M20*1.5 :
ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻴﺎلDiaphragm :
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ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ دﺗﻜﺘﻮر دود

Smoke Detector

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ

اﻣﺮوزه ﺣﻔﻆ اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﺎن اﻓﺮاد،
اﻣﻮال و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻳﻜﻲ از اﺻﻮل اﻳﻤﻨﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ،
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ،ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮاﻳﻤﻦ در ﺳﺮﻳﻊﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ،اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ و اﻧﺠﺎم
اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻄﺮ اﺳﺖ .ﺣﻔﻆ اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ
ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ،ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت و ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك و ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ در ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ
و اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،از اﺻﻮل ﻣﻬﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ اﻋﻼم و
اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.
ﻳﻜﻲ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از ﺑﺮوز ﺣﺮﻳﻖ و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد،
دﺗﻜﺘﻮر دود اﺳﺖ .اﻳﻦ دﺗﻜﺘﻮر در ﻣﺤﻞﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و اﻧﺒﺎرﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ روي ﺳﻘﻒ ،زﻳﺮ
ﺳﻘﻒ ﻛﺎذب و در زﻳﺮ ﻛﻒ ﻛﺎذب ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ در ﺻﻮرت وﺟﻮد دود از ﻃﺮﻳﻖ ارﺳﺎل ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﻪ
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ  F&Gﻫﺸﺪارﻫﺎي ﻻزم را ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮ ﺻﺎدر ﻛﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﻲ
ﻣﻮارد ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﺳﻴﮕﻨﺎل از اﻳﻦ دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ
ﺑﻪﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ دﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد ،ﻟﺬا دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎي دود از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋهاي در
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺣﺮﻳﻖ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﺘﺸﺎر آن دارﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﻴﺰات دﺗﻜﺘﻮر
دود از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﻤﭽﻮن  Minimax ،Hochiki ،Honeywellو  ...ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد و
ﺿﺮوري اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن داﺧﻠﻲ ،ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮد

 ﺗﺸﺨﻴﺺ وﺟﻮد دود در اﺗﺎقﻫﺎ ،ﺳﻘﻒ ﻛﺎذب ،ﻛﻒ ﻛﺎذب و ...

اﻧﻮاع ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ

Ionization Type 
Photoelectric Type 

واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و
ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪﻫﺎ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
وفناورانه
و زا رت
نفـــت

واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﻧﮕﻬﺪاري اﺑﺰاردﻗﻴﻖ در:
 ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﭘﺎﻻﻳﺶ ﮔﺎز
 ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﮔﺎز اﺳﺘﺎﻧﻲ
ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﮔﺎز اﻳﺮان
IEC-61000 
NFPA 72 

IPS-G-IN-2270 
IEC-60529 

ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ:
ﻧﻮع ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺧﺮوﺟﻲ:

24 VDC
Conventional 
Addressable 

ﻧﻮع اﺗﺼﺎل ﻛﺎﺑﻞISO M20*1.5 :
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﻠﻲLED :
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ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﺨﺰن

Tank Gauging System

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ

ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﺨﺎزﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻳﻌﺎت اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺎوي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزي
اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه در ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﮔﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ورودي
ﺑﻪ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ داﺧﻞ ﻣﺨﺰن ﻻزم اﺳﺖ دﻗﻴﻘﺎً اﻧﺪازهﮔﻴﺮي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻮد ،در
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺎدل ﺳﻴﺎل ﺑﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪار و ﻣﺸﺘﺮي ،ﺳﻨﺠﺶ دﻗﻴﻖ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺨﺎزن و
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري دارد .اﻳﻦ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺑﻪ دو روش ﺻﻮرت ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد .روش
 Custody Meteringﻛﻪ ﺑﺮ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي دﻗﻴﻖ ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و روش  Tank Gaugingﻛﻪ
ﻣﺎﻳﻌﺎت داﺧﻞ ﻣﺨﺰن را ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 Tank Gaugingﺷﻴﻮهاي ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮد در ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺳﻄﺢ
ﻣﺎﻳﻊ در ﻣﺨﺎزن و ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺼﻮل )ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﻳﺎ آن را ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻘﺪار
ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ از
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﻤﭽﻮن  Endress Hauser ،Enraf ،Rosemountو  ...ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد و ﺿﺮوري
اﺳﺖ اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن داﺧﻠﻲ ،ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮد

 اﻧﺪازهﮔﻴﺮي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻘﺪار ﺳﻴﺎل داﺧﻞ ﻣﺨﺰن

اﻧﻮاع ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ

Servo Type 

واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و
ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪﻫﺎ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ

 اﺳﺘﻔﺎده در Custody Transfer

 واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﻧﮕﻬﺪاري اﺑﺰاردﻗﻴﻖ در ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﭘﺎﻻﻳﺶ ﮔﺎز
 ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﮔﺎز اﻳﺮان
IEC-60079 
IEC-60529 
IEC-61000 
API MPMS 3.1 

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

دﻗﺖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي:
ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ:
ﻧﻮع ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺧﺮوﺟﻲ:
درﺟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ :IP
ﻧﻮع اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﺨﺰن:
ﻧﻮع اﺗﺼﺎل ﻛﺎﺑﻞ:
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﻠﻲ:

API 2555 
ISO 4266 
OIML R 85 

1 mm
230 VAC
4~20 mA, Smart Type with HART 
Fieldbus 
IP 65
Flange 6” RF
ISO M20*1.5
Digital LCD
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ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
وفناورانه
و زا رت
نفـــت
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ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻛﺎﻻ/ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز اﻳﺮان

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازهﮔﻴﺮي دﻣﺎ

)Temperature Transmitter (TT
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ

ﺻﺤﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﭘﺎﻻﻳﺸﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎ در
ﻣﻘﺪار و ﺑﺎزه ﻣﻨﺎﺳﺐ دارد ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﺪازهﮔﻴﺮي دﻣﺎي ﺳﻴﺎل در واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع
در ﻛﻮرهﻫﺎ ،رﻳﺒﻮﻳﻠﺮﻫﺎ ،راﻛﺘﻮرﻫﺎ و  ...اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ دارد .ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ در آنﻫﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺎﻳﺶ دﻣﺎي ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻮﻗﻒ
ﻛﺎرﻛﺮد ﺗﺠﻬﻴﺰ در ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶازﺣﺪ دﻣﺎ اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل ﭘﺎﻳﺶ دﻣﺎي ﺑﻴﺮﻳﻨﮓ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي
دوار ،دﻣﺎي ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﻣﻮﺗﻮر ،دﻣﺎي ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮرﺑﻴﻦ و ﻛﻮره ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲ از ﻛﺎرﺑﺮد اﻧﺪازهﮔﻴﺮي
دﻣﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺪاوم ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي دﻣﺎ و ﻗﻄﻌﺎت ﻳﺪﻛﻲ آنﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﻴﺮات ،واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
اﻛﺜﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻧﺪازهﮔﻴﺮي دﻣﺎ از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﻤﭽﻮن ،Rosemount ،ABB ،Yokogawa
 Siemensو  ...ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪﺗﺎزﮔﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ داﺧﻠﻲ ﺳﺎزي ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺗﺠﺎريﺳﺎزي ﺷﻮد.

ﻛﺎرﺑﺮد

 اﻧﺪازهﮔﻴﺮي دﻣﺎ و ارﺳﺎل ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل  DCSﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮ
 اﻧﺪازهﮔﻴﺮي دﻣﺎ و ارﺳﺎل ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ  DCSﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﺮ ﻛﻨﺘﺮل
 اﻧﺪازهﮔﻴﺮي و ﭘﺎﻳﺶ دﻣﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات دوار ،ﻛﻮرهﻫﺎ ،ﺗﻮرﺑﻴﻦﻫﺎ و ...

اﻧﻮاع ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ

RTD (PT100) 

واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و
ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪﻫﺎ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
وفناورانه
و زا رت
نفـــت

Thermocouple (Type K) 

واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﻧﮕﻬﺪاري اﺑﺰاردﻗﻴﻖ در:
 ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﭘﺎﻻﻳﺶ ﮔﺎز
 ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز
 ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﮔﺎز اﺳﺘﺎﻧﻲ
ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﮔﺎز اﻳﺮان
IEC-60079 
IEC-60529 
IEC-61000 

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

دﻗﺖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي:
ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ:
ﻧﻮع ﺳﻴﮕﻨﺎل
درﺟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ :IP
ﺟﺒﺮان ﺳﺎزي ﺧﻄﺎ:

0.1% of Span
24 VDC-Loop Powered
4~20 mA, Smart Type with HART
IP 65
3-Wire (RTD) 
Cold Junction Compensation (Thermocouple) 

ﻧﻮع اﺗﺼﺎل ﻛﺎﺑﻞISO M20*1.5 :
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﻠﻲDigital LCD :
ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﺤﻠﻲLocal Zero/Span Adjustment :

126

IEC-60584 
IEC-60751 
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ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻛﺎﻻ/ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز اﻳﺮان

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺮﻳﺎنﺳﻨﺞ ﺗﻮرﺑﻴﻨﻲ

Turbine Flow Meter

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ

ﺟﺮﻳﺎنﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﻘﺪار ﺳﻴﺎل ﻋﺒﻮري از ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ اﺳﺖ و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي
ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد.
ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎنﺳﻨﺠﻲ ﻛﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آن اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي
ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ،ﺳﻨﺠﺶ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺒﺎل آن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد.
ازآﻧﺠﺎﻳﻲﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻼك ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﺧﻄﺎي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﻲ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ )ﺗﺄﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪه و ﺧﺮﻳﺪار ﺳﻴﺎل( ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻛﺮد ،ﻟﺬا دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آن ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻄﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺮﻳﺎنﺳﻨﺞ ﺗﻮرﺑﻴﻨﻲ ﺳﺒﺐ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﻲ از اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰ در ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﮔﺎز اﻳﺮان و ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎم ﺟﺮﻳﺎنﺳﻨﺞﻫﺎي ﺗﻮرﺑﻴﻨﻲ
از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﻤﭽﻮن  vemm-tec ،Aacaris ،Elsterو  Sickﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد و
ﺿﺮوري اﺳﺖ اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن داﺧﻠﻲ ،ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮد

 اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎل در ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﮔﺎز اﺳﺘﺎﻧﻲ

اﻧﻮاع ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ

Helical Blade Turbine 

واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و
ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪﻫﺎ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ

 اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﻜﻴﺞﻫﺎي Custody Metering

 واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﻧﮕﻬﺪاري اﺑﺰاردﻗﻴﻖ در ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﮔﺎز اﺳﺘﺎﻧﻲ
API MPMS 5.3 
AGA 3 
ISO 2715 
ISO 9951 

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

دﻗﺖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي:
ﺗﻜﺮارﭘﺬﻳﺮي:
ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ:
ﻧﻮع ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺧﺮوﺟﻲ:
درﺟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ :IP
ﻧﻮع اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﻴﺎل:
ﻧﻮع اﺗﺼﺎل ﻛﺎﺑﻞ:
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﻠﻲ:

0.1% of Span
0.2%
24 VDC
4~20 mA, Smart Type with HART 
Pulse 
IP 65
Flange Type, RF
ISO M20*1.5
Digital LCD

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
وفناورانه
و زا رت
نفـــت
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ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻛﺎﻻ/ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز اﻳﺮان

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺮﻳﺎنﺳﻨﺞ آﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻴﻚ

Ultrasonic Flow Meter

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ

ﺟﺮﻳﺎنﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﻘﺪار ﺳﻴﺎل ﻋﺒﻮري از ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ اﺳﺖ و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ
در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد.
ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎنﺳﻨﺠﻲ ﻛﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آن اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي
ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ،ﺳﻨﺠﺶ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺒﺎل آن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد.
ازآﻧﺠﺎﻳﻲﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻼك ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﺧﻄﺎي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﻲ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ )ﺗﺄﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪه و ﺧﺮﻳﺪار ﺳﻴﺎل( ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻛﺮد ،ﻟﺬا دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آن ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻄﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺟﺮﻳﺎنﺳﻨﺞ آﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻴﻚ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،در ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪوﻳﮋه در
اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﮔﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎم ﺟﺮﻳﺎنﺳﻨﺞﻫﺎي آﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻴﻚ از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن
ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﻤﭽﻮن  Elster ،Sick ،RMGو  ...ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد و ﺿﺮوري اﺳﺖ اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن داﺧﻠﻲ ،ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮد

 اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎل در ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺻﻠﻲ ،ﻓﻮق ﻋﻤﺪه و ﻋﻤﺪه ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي
ﮔﺎز اﺳﺘﺎﻧﻲ

اﻧﻮاع ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ

Fix Type, Multi Beam 

 اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﻜﻴﺞﻫﺎي Custody Metering
واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ

 واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﻧﮕﻬﺪاري اﺑﺰاردﻗﻴﻖ در ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﮔﺎز اﺳﺘﺎﻧﻲ
 ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﮔﺎز اﻳﺮان

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و

IGS-M-IN-104 
IEC-60079 
IEC-60529 
IEC-61000 

ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪﻫﺎ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ

دﻗﺖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي:
ﺗﻜﺮارﭘﺬﻳﺮي:
ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ:
ﻧﻮع ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺧﺮوﺟﻲ:
درﺟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ :IP
ﻧﻮع اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﻴﺎل:
ﻧﻮع اﺗﺼﺎل ﻛﺎﺑﻞ:
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﻠﻲ:

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
وفناورانه
و زا رت
نفـــت

API MPMS 5.8 
AGA 9 
ISO 12242 
ISO 17089 
0.1% of Span
0.2%
24 VDC
4~20 mA, Smart Type with HART 
Pulse 
RS485 
IP 65
Flange Type, RF
ISO M20*1.5
Digital LCD
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ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻛﺎﻻ/ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز اﻳﺮان

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺸﺖﻳﺎب ﻗﺎﺑﻞﺣﻤﻞ ﮔﺎز ﻣﺘﺎن از ﻧﻮع ﻟﻴﺰري ﻣﻜﺸﻲ
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺷﺒﻜﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز در اﻳﺮان و اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از وﻗﻮع ﻧﺸﺘﻲ
و اﺗﻼف اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻠﻲ ،ﻧﺸﺖﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋهاي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﻮاره
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﻧﺸﺖ ﮔﺎز اﻋﻢ از ﮔﺎز ﻣﺘﺎن ﺷﻬﺮي ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ ﻧﺎم ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮد در
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ،ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ،ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ،ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺎز و در ﻣﻨﺎزل وﺟﻮد دارد .ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ
ﺧﻮردﮔﻲﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ و داﺧﻠﻲ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﺎك و ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻫﻤﭽﻮن زﻟﺰﻟﻪ و ﺳﻴﻞ و ...
اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻧﺸﺘﻲﻫﺎي ﺟﺰﺋﻲ ﻳﺎ وﺳﻴﻊ در ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻲﮔﺮدد .اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﻪ وﻗﻮع آن
ﭼﻨﺪان دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،اﮔﺮ در ﻣﻜﺎنﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺤﺼﻮر اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻮار
و ﺧﺴﺎرات ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺸﺖﻳﺎﺑﻲ ﻟﻴﺰري ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻧﺸﺖ
ﮔﺎز را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و از ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرات ﺟﺎﻧﻲ و ﻣﺎﻟﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮد

 ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺎز ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻴﺰان و ﻣﻜﺎن ﻧﺸﺘﻲ

اﻧﻮاع ﻣﻮردﺗﻘﺎﺿﺎ

 ﻧﺸﺖﻳﺎب ﻗﺎﺑﻞﺣﻤﻞ ﮔﺎز ﻣﺘﺎن از ﻧﻮع ﻟﻴﺰري ﻣﻜﺸﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺎز ﻣﺘﺎن

واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ

 ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز اﻳﺮان
 ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﮔﺎز اﺳﺘﺎﻧﻲ
 واﺣﺪﻫﺎي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ،واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و

اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺪ اﻧﻔﺠﺎر )(ATEX

ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪﻫﺎ

اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻌﻠﻮم و در ﺻﻮرت
ﻟﺰوم ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي و اﻧﺠﺎم ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن آن.
دارا ﺑﻮدن درﺟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺣﺪاﻗﻞ  (IP54) 54از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ

 دﺳﺘﮕﺎه ﻟﻴﺰري ﻣﻜﺸﻲ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﻜﺶ ﭘﻤﭗ ﺣﺪود
ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ
 داﻣﻨﻪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي(10000-0) PPM :







دﻗﺖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي در ﺣﺪ 1 PPM
زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺪاﻛﺜﺮ  4ﺛﺎﻧﻴﻪ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن دﺳﺘﮕﺎه  3ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم








ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ ﻛﺎرﻛﺮد دﺳﺘﮕﺎه  -10ﺗﺎ  +50درﺟﻪ
ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد
ﻣﺤﺪوده رﻃﻮﺑﺘﻲ ﻛﺎرﻛﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎ  95درﺻﺪ






ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺟﺎذب ﮔﺮدوﻏﺒﺎر و رﻃﻮﺑﺖ





ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار ﺟﻬﺖ ﺧﻄﺎي ﭘﻤﭗ ،ﻛﻢ ﺷﺪن
ﻣﻜﺶ دﺳﺘﮕﺎه ،ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺷﺎرژ ﺑﺎﻃﺮي
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﻴﻒ ﺣﻤﻞ دوﺷﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ
ﻣﻨﺎﺳﺐ و رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ
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ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺎز ﻣﺘﺎن و ﻋﺪم
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺎزﻫﺎ
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺎرژ ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﺮد ﺣﺪاﻗﻞ  8ﺳﺎﻋﺖ
ﻛﺎر ﻣﻔﻴﺪ
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺷﺎرژ ﺑﺎﻃﺮي ﺑﺎ زﻣﺎن ﺷﺎرژ ﻛﻤﺘﺮ از  4ﺳﺎﻋﺖ
اﻣﻜﺎن ﺷﺎرژ ﺑﺎﻃﺮي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻃﺮي ﺧﻮدرو
ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﻧﺼﺐ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻳﺎب ) (GPSﺑﻠﻮﺗﻮث و ﺣﺎﻓﻈﻪ
در داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﭘﺮاب 1و اﻧﻮاع ﭘﺮاب اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﻋﺼﺎﻳﻲ
و ﻓﻨﺠﺎﻧﻲ
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ آﻻرم ﻫﺸﺪار ﺷﻨﻴﺪاري و دﻳﺪاري ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺎز
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن اوﻟﻴﻪ ﺗﺴﺖ داﺧﻠﻲ دﺳﺘﮕﺎه
در ﻫﻨﮕﺎم روﺷﻦ ﺷﺪن )(SELF-TEST
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ ﻧﻮر ﭘﺲزﻣﻴﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻘﺪار ،زﻣﺎن و
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﺸﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﺷﺪه ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﻼﻳﻦ و آﻓﻼﻳﻦ
Probe
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ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
وفناورانه
و زا رت
نفـــت
1

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻛﺎﻻ/ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز اﻳﺮان

ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻏﻠﻈﺖ ادوراﻧﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﻮﺳﻨﺠﻲ ﺧﻄﻮط ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ

ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﺒﻮري از ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﻳﻊ ،ﮔﺎزي ﺑﺪون رﻧﮓ و ﺑﻮ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري
اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺸﺖ ﮔﺎز ،ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﺎدهاي ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ "ﻣﺎده ﺑﻮدار ﻛﻨﻨﺪه"
آن را ﺑﻮدار ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺷﺪت ﺑﻮي ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮدارﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم
ﻧﺸﺖ ﮔﺎز ،ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺎز در ﻫﻮا ﺑﻪ  20درﺻﺪ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺷﺘﻌﺎل/اﻧﻔﺠﺎر )(LFL/LEL
ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺣﺲ ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪراﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎده
ﺑﻮدار ﻛﻨﻨﺪه در ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺮاي ﻫﺮ
ﻣﺎده ﺑﻮدارﻛﻨﻨﺪه ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ در ﮔﺎز ﺑﺮﺣﺴﺐ  mg/sm3ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ﺗﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ادوراﻧﺖ در ﮔﺎز در ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪﮔﻲ
ﻛﺎﻓﻲ و ﻋﺪم آزاردﻫﻨﺪﮔﻲ و آﺳﻴﺐرﺳﺎﻧﻲ ادوراﻧﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﻬﻢ از ﻃﺮﻳﻖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي
ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺎزرﺳﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد.

ﻛﺎرﺑﺮد

آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻮي ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ

اﻧﻮاع ﻣﻮردﺗﻘﺎﺿﺎ
واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ

واﺣﺪﻫﺎي  HSEﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﮔﺎز اﺳﺘﺎﻧﻲ
ATEX Approval

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و

ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪﻫﺎ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ

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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ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ دﻣﻨﺪهﻫﺎي ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ

Centrifugal Blower

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ

در ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي ﮔﺎزي ،ﺑﻠﻮﺋﺮﻫﺎ وﻇﻴﻔﻪ دﻣﺶ ﻫﻮا ﺑﻪ ﻛﻮرهﻫﺎي واﻛﻨﺶ را در واﺣﺪ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮﮔﺮد از
ﮔﺎز اﺳﻴﺪي ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ازآﻧﺠﺎﻳﻲﻛﻪ در ﻛﻮرهﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در واﺣﺪ  ،108واﻛﻨﺶ ﺷﻜﺴﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ در
دﻣﺎي ﺑﺎﻻ رخ ﻣﻲدﻫﺪ و ﻫﻮاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺳﻮﺧﺘﻦ از اﻳﻦ دﻣﻨﺪهﻫﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد ،ﻟﺬا دﻣﻨﺪهﻫﺎي
اﻳﻦ واﺣﺪ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻣﻨﻈﺮ ﺧﻄﺮات اﻳﻤﻨﻲ و زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺑﻮﻣﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ دﻣﻨﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدد ،در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﮔﻮﮔﺮد اﺧﺘﻼل ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﻓﻠﺮﻳﻨﮓ ﮔﺎزﻫﺎي اﺳﻴﺪي و آﻟﻮدﮔﻲ و آﺳﻴﺐﻫﺎي
ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞﺟﺒﺮان زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲﮔﺮدد و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﮔﺎز را ﺑﺎ ﺟﺮاﺋﻢ زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ روﺑﺮو
ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﺠﺎد داﻧﺶ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ،از ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﮔﺎز اﻳﺮان
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺳﺖ.

ﻛﺎرﺑﺮد

 دﻣﺶ ﻫﻮا ﺑﻪ ﻛﻮره واﻛﻨﺶ و زﺑﺎﻟﻪﺳﻮز واﺣﺪ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮﮔﺮد از ﮔﺎز اﺳﻴﺪي

اﻧﻮاع

ﻣﻮردﺗﻘﺎﺿﺎ
واﺣﺪﻫﺎي

ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و

ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪﻫﺎ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ

 دﻣﻨﺪهﻫﺎي ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ )(integrally geared
 ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي ﮔﺎزي
 واﺣﺪ SRU
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد API
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد IPI

 اﺳﺘﺎﻧﺪارد API 672
API 673 

ASMEV 
API 1104 
API 650 
ASMEII 
ASMEIX 

API 6D 
IPS,IEC 
ISA,IPS 
ASMEB 31.3 
ASTM 

دﺑﻲ ﺟﺮﻣﻲ 20008 :ﻣﺘﺮﻛﻌﺐ در ﺳﺎﻋﺖ
ﻓﺸﺎر ﻧﺴﺒﻲ ﺧﺮوﺟﻲ:

دﻣﺎي ﺳﻴﺎل ﺧﺮوﺟﻲ:
ﺗﻮان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر:
ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺎري:

 0,85ﺑﺎر ﮔﻴﺞ
 104درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
 710ﻛﻴﻠﻮوات
11402RPM

اﺗﺼﺎل ﺑﻠﻮﺋﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر :ﻛﻮﭘﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
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ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ )Orbit Valve (KV Valve

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ

 KVوﻟﻮ در دﺳﺘﻪ ﺷﻴﺮﻫﺎي ﺗﻮﭘﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و در ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﻫﺎي واﺣﺪ 104
ﻗﺮار دارد و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻫﺮ  8ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺎز ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر
ﭘﺸﺖ وﻟﻮﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ در آوردن اﺳﺘﻢ ﻣﺎرﭘﻴﭻ وﻟﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ
ﺷﻴﺮﻫﺎ اﺧﺘﻼف دﻣﺎﻫﺎي زﻳﺎدي را ﻧﻴﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ارﺑﻴﺖ وﻟﻮ ﺑﺎ اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد دو ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻴﻠﺖ و ﭼﺮﺧﺶ
) (tilt-and-turnﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف اﺻﻄﻜﺎك در ﻧﺸﺖﺑﻨﺪ ﻣﻲﺷﻮد .ارﺑﻴﺖ وﻟﻮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ،در ﻻﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  18و  10اﻳﻨﭻ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﺮك اوﻟﻴﻪ آن ﺑﻪﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل ﻧﻴﺮو ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻣﺪ ،ﺗﺤﺮﻳﻚ آن ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ازآﻧﺠﺎﻳﻲﻛﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻳﻦ وﻟﻮﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد و ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ داﺧﻠﻲ
ﺻﺮﻓﺎً ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻌﻤﻴﺮ اﻳﻦ ﺷﻴﺮﻫﺎ را دارد ،ﻟﺬا ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ وﻟﻮﻫﺎ ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز ﻛﺸﻮر ﺿﺮوري ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮد

 واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻢزداﻳﻲ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي ﮔﺎز

اﻧﻮاع ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ

 ﻣﺪل  Orbit Valveﺑﺎ اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد دو ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻴﻠﺖ و ﭼﺮﺧﺶ )(tilt-and-turn
 اوﻟﻮﻳﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ارﺑﻴﺖ وﻟﻮ ﺑﺮاي ﻻﻳﻦ  18اﻳﻨﭻ
 اوﻟﻮﻳﺖ دوم ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ارﺑﻴﺖ وﻟﻮ ﺑﺮاي ﻻﻳﻦ  10اﻳﻨﭻ

واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ

 واﺣﺪ  104ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﮔﺎز ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻲ
 ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﮔﺎز اﻳﺮان

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و

ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪﻫﺎ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ







API-6D
API6FA

ASME
BS5351

ﻓﺸﺎر ﻛﺎري:
ﺟﺮﻳﺎن )ﻓﻠﻮ(
ﻗﻄﺮ ورودي:
ﻛﻼس:
ﻣﺘﺮﻳﺎل ﻻﻳﻦ:
ﻣﺘﺮﻳﺎل ﺑﺪﻧﻪ:
ﺳﻴﺎل:
ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي ﻛﺎري:
ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي ﻛﺎري:
ﻣﺘﺮﻳﺎل ﭘﻴﭻ ﻣﺤﺮك )ASTM A193 Gr. B7 :(Stud
ﻣﺘﺮﻳﺎل ﻣﻬﺮه ﻣﺤﺮك )ASTM A194 Gr. 2H :(Nut
ﻣﺘﺮﻳﺎل ﻣﻐﺰيASTM A216 Gr. WCC :
67-70 bar
250-275 m3/hr
18, 10 inch
900
Carbon steel
ASTM A216 Gr. WCC
ﮔﺎز
-29 ○C
260 ○C
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ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
وفناورانه
و زا رت
نفـــت
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ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ LBV
Line Break Valve

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ

ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز )ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ( ،در ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻮﻻﻧﻲ و در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر
ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﺳﻴﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﻄﻮط ﺧﺴﺎرات ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻟﻮﻟﻪ ،ﺣﺠﻢ و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺳﻴﺎل ،ﺧﺴﺎرتﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ از ﻣﻨﻈﺮ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺣﺎدﺛﻪ و ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﻳﮕﺮ
ﻣﻴﺰان آﺗﺶﺳﻮزي ،ﻧﺸﺖ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ و آﻟﻮدﮔﻲﻫﺎي زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات و آﺳﻴﺐﻫﺎي وارده ،از ﺷﻴﺮﻫﺎي  LBVاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﺷﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻳﺎ ﭘﺎرﮔﻲ در ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ،آن را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻪﺻﻮرت
اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻴﺎل را ﺑﺒﻨﺪد .ﻧﺤﻮه ﺗﺸﺨﻴﺺ آﺳﻴﺐ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺸﺎر در واﺣﺪ
زﻣﺎن اﺳﺖ ﺑﻪﺑﻴﺎندﻳﮕﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺮخ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر در واﺣﺪ زﻣﺎن از ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﺪه و ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻴﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
ﺷﻴﺮﻫﺎي  LBVدر ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ وﻟﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﻤﭽﻮن  rotorkو biffi
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد و ﺿﺮوري اﺳﺖ اﻳﻦ ﺷﻴﺮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن داﺧﻠﻲ ،ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮد

 ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻴﺎل در ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ و ﭘﺎرﮔﻲ در ﻟﻮﻟﻪ

اﻧﻮاع ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ

Electrical Type 
Non-Electrical Type 
 ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﮔﺎز اﺳﺘﺎﻧﻲ

واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و

ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪﻫﺎ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ

 ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﮔﺎز اﻳﺮان
IEC-61000 
ISO-5210 

IEC-60079 
IEC-60529 

ﻧﺤﻮه ﺗﺸﺨﻴﺺ:

Electrical Sensor 
Pneumatic Circuit 

ﻧﻮع ﻋﻤﻠﮕﺮGas over Oil, Double Acting Actuator :
ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژيCompressed Nitrogen Bottle :
ﺑﺪﻧﻪ ﺷﻴﺮBall Valve :
ﻧﻮع ﺳﻴﮕﻨﺎلﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲDry Contact, SPDT, 5A, 24 VDC :

ﺳﻴﮕﻨﺎلﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ:

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
وفناورانه
و زا رت
نفـــت

Open Status 
Close Status 
Fault Status 

درﺟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ IP 65 :IP
ﻧﻮع اﺗﺼﺎل ﻛﺎﺑﻞISO M20*1.5 :

دﻛﻤﻪﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ:
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Open 
Close 
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ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺎزﻫﺎي زاﺋﺪ
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻧﻴﺎز

ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ  off gasﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي  offspecﺧﺮوﺟﻲ از
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ رﻳﻔﻠﻜﺲ درام ﺑﺮج اﺳﺘﺎﺑﻼﻳﺰر ) (Stabilizer Reflux Drumو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺧﺮوﺟﻲ از ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﭘﺮي ﻓﻠﺶ درام ) (Preflash Drumدر واﺣﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزي
)واﺣﺪ  (103ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر آن را ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ورودي ﺗﺠﻬﻴﺰ
ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ ) (HP Separatorدر واﺣﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮراك )واﺣﺪ  (100ﺑﺎز ﻣﻲﮔﺮداﻧﺪ.
در ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ از  4ﻣﺪل ,Nuove
 Pignone, Kobelco, BORSIGو  LMFوﺟﻮد دارد .دﻻﻳﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻴﺎز واﺣﺪﻫﺎي
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺬﻛﻮر و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻي ﻋﻤﻠﻜﺮد آن ،اﻧﺤﺼﺎر در ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر
ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ اروﭘﺎﻳﻲ ،وﺟﻮد ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ در ﺧﺮﻳﺪ اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﻗﻄﻌﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن،
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ  off gasرا ﺿﺮوري ﻣﻲﺳﺎزد.

ﻛﺎرﺑﺮد

 ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻻ در واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 103

اﻧﻮاع ﻣﻮردﻧﻴﺎز

 ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﻣﺪل  BX45ﺷﺮﻛﺖ BORSIG

 ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﻣﺪلﻫﺎي  4HFو  6SHMﺷﺮﻛﺖ Nuove Pignone
 ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﻣﺪل  KR60ﺷﺮﻛﺖ Kobelco

واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و
ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪﻫﺎ

 ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزي ) (103ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻲ



API-618
ASME SEC. VIII DIV. I




ANSI
ASTM

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ:
ﻣﺪلBORSIG ZM (@PH.19) :
وزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر50 000 kg :
ﺗﻮان3000 kW :
ﺳﺮﻋﺖ370 rpm :
ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي ﻛﺎري160 ○C :

ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﻴﺞ2 :
ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻠﻨﺪرﻫﺎي ﻫﺮ اﺳﺘﻴﺞ2 :
ﻗﻄﺮ ﺳﻴﻠﻨﺪر(stage1) 395 mm; (stage2) 350 mm :
ﻛﻮرس(stage1) 350 mm; (stage2) 350 mm :
دﺑﻲ ﺣﺠﻤﻲ )ﺳﻤﺖ ﺳﺎﻛﺸﻦ((s1) 2 384 m3/h; (s2) 1 993 m3/h :

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
وفناورانه
و زا رت
نفـــت

ﻓﺸﺎر ﺳﺎﻛﺸﻦ(s1) 8.5 bar; (s2) 26.5 bar :
ﻓﺸﺎر دﻳﺴﺸﺎرژ(s1) 28 bar; (s2) 71.4 bar :
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﺠﺎز دﻳﺴﺸﺎرژ(s1) 35 bar; (s2) 82 bar :
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ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﻮﻣﻲﺳﺎزي  CORE UNITﺗﻮرﺑﻮ اﻛﺴﭙﻨﺪر  3/5ﻣﮕﺎواﺗﻲ

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ

ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺗﻮرﺑﻮاﻛﺴﭙﻨﺪر در واﺣﺪ ﺟﺪاﺳﺎزي اﺗﺎن )واﺣﺪ  (105ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد .در واﺣﺪ
ﺟﺪاﺳﺎزي اﺗﺎن ،ﺑﺮاي ﺳﺮد ﻛﺮدن ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻴﺶ از ورود ﺑﻪ ﺑﺮج ﺗﻘﻄﻴﺮ ،از ﺗﻮرﺑﻮاﻛﺴﭙﻨﺪر ﺗﻮﻟﻴﺪي
ﺷﺮﻛﺖ  CryoStarﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد و اﺗﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻮراك ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف
ﻣﻲرﺳﺪ .ازآﻧﺠﺎﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻧﻘﺸﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻠﻴﺪي در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺗﺎن دارد و ﺧﺎرج ﺷﺪن اﻳﻦ
ﺗﺠﻬﻴﺰ از ﺳﺮوﻳﺲ ،ﺗﺒﻌﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﻮﻣﻲﺳﺎزي
 CORE UNITﺗﻮرﺑﻮ اﻛﺴﭙﻨﺪر  3/5ﻣﮕﺎواﺗﻲ ﺿﺮوري ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﭘﻜﻴﺞ ﻣﺬﻛﻮر ،از دو ﺑﺨﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺷﻔﺖ ﺑﺰرگ ﻛﻪ وزن آن در زﻣﺎن ﮔﺮدش ﺗﻮﺳﻂ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎﻧﻬﺎي
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻣﻲﮔﺮدد ،ﺑﻬﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ اول ) (105-X-101ﻛﻪ ﺑﺨﺶ
اﻛﺴﭙﻨﺪر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺎز ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﭘﺮهﻫﺎي )اﻳﻤﭙﻠﺮ( ﺳﻤﺖ ﺗﻮرﺑﻮ ﺑﺎ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺖ دﻣﺎ
روﺑﺮو ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﮔﺎز در ﻛﻠﺪﺑﺎﻛﺲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ .در ﺑﺨﺶ
دوم ) (105-K-101ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺎز ﻣﺘﺎن ﺟﺪا ﺷﺪه در دﻳﻤﺘﺎﻧﺎﻳﺰر )ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از
ﻛﻠﺪﺑﺎﻛﺲ( ﺑﺎ ﻓﺸﺎر  28ﺑﺎر وارد ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر  33ﺑﺎر ﺑﻪ واﺣﺪ  106ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
ازاﻳﻦرو ﻛﺎرﻛﺮد اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ.

ﻛﺎرﺑﺮد

 ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﮔﺎز و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﺣﺮارﺗﻲ ﻛﻠﺪﺑﺎﻛﺲ )ﺑﺨﺶ اﻛﺴﭙﻨﺪر( ،اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﻣﺘﺎن ﺑﻪ واﺣﺪ
)106ﺑﺨﺶ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر(

اﻧﻮاع ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ

 ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺗﻮرﺑﻮ اﻛﺴﭙﻨﺪر ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ  CryoStarﺑﺎ ﻣﺪل 500/200 EX

 ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻓﺸﺎر در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و
ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪﻫﺎ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ

 ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﭘﺎﻻﻳﺶ ﮔﺎز

 ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز اﻳﺮان
API 617
ASME PTC 10

ﺑﺨﺶ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر

ﺳﻴﺎل ﻛﺎري :ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ
دﺑﻲ ﺟﺮﻣﻲ 376331 :ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ
ﻓﺸﺎر ورودي 27/8 :ﺑﺎر
ﻓﺸﺎر ﺧﺮوﺟﻲ 34/1 :ﺑﺎر
دﻣﺎي ورودي 33/8 :درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
دﻣﺎي ﺧﺮوﺟﻲ 52 :درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
ﺗﻮان ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺷﻔﺖ 3/37 :ﻣﮕﺎوات

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
وفناورانه
و زا رت
نفـــت
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ﺑﺨﺶ اﻛﺴﭙﻨﺪر

ﺳﻴﺎل ﻛﺎري :ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ
دﺑﻲ ﺟﺮﻣﻲ 293599 :ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ
ﻓﺸﺎر ورودي 60/4 :ﺑﺎر
ﻓﺸﺎر ﺧﺮوﺟﻲ 30/4 :ﺑﺎر
دﻣﺎي ورودي -35 :درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
دﻣﺎي ﺧﺮوﺟﻲ -66/5 :درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد

نيازهاي فناورانه شركت ملي گاز ايران

نيازهای سیستم کنترل

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز اﻳﺮان/ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻛﺎﻻ

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮرﺑﻴﻦ

Control Turbine System

ﻳﻜﻲ از اﺟﺰاي ﻣﻬﻢ در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻮرﺑﻴﻦﻫﺎي ﮔﺎزي ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﻔﺎوت و
 وﻇﻴﻔﻪ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ.ﭘﻴﭽﻴﺪهاي ﻛﻪ دارﻧﺪ ﺧﻮد داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺷﺪه از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺗﻮرﺑﻴﻦ و اﺟﺮاي ﻣﻨﻄﻖ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ و ارﺳﺎل ﻓﺮاﻣﻴﻦ ﺑﺮاي
 از ﺷﺮﻛﺖMark 5  ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻓﻌﻠﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي اﻳﺮان ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮرﺑﻴﻦ.ﺗﻮرﺑﻴﻦ اﺳﺖ
. ﻣﻲﺑﺎﺷﺪGE

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﮔﺎز در ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ

ﻛﺎرﺑﺮد

 – ﻛﺎرتﻫﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲGE  ﺷﺮﻛﺖMark 5 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮرﺑﻴﻦ

اﻧﻮاع ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ

واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻓﻌﻠﻲ و آﺗﻲ ﻓﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي ﮔﺎز

Safety
Standards:




UL 508A Safety Standard Industrial Control Equipment
CSA 22.2 No. 14 Industrial Control Equipment

CE Electromagnetic
Compatibility
(EMC):




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







Environment:









اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و
ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪﻫﺎ

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
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ

IO Redundancy: Triple Redundant
IO Bus Standard: VME bus
Communication Link Options:  RS-232 port/RS-485
 Modbus TCP/RTU
 Ethernet TCP-IP
136
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ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
وفناورانه
و زا رت
نفـــت

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز اﻳﺮان/ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻛﺎﻻ

ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه/ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎرتﻫﺎي ورودي

Distributed Control System (DCS)

 ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظPLC ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎي ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ زﻳﺎد و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل ﺑﺮاي/ﻫﻨﮕﺎﻣﻲﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ورودي
 اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ داراي. از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮزﻳﻊﺷﺪه ﺑﺮاي ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي ﻣﻨﻄﻖ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد،ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ وﺳﻴﻊ ﺑﺎﺷﺪ
 اﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﻜﻪ.ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺖ/ )ﺑﺎ اﻓﺰوﻧﮕﻲ( و ﺗﻌﺪادي وروديCPU ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺪام داراي ﻳﻚ
( ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ و دادهﻫﺎ در ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ اﺳﻢ اﺗﺎق ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرتTCP/IP ارﺗﺒﺎﻃﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ درﻳﺎﻓﺖ و ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت را/ ﻳﻜﻲ از اﺟﺰاي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎرتﻫﺎي ورودي.ﻛﺎرﺑﺮان ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ
. ﺑﻪدرﺳﺘﻲ ﻛﺎر ﻛﻨﺪCPU  ﻣﺎﻧﻨﺪDCS  اﻳﻦ ﻛﺎرتﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﻲ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ.ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎ

ﻛﺎرﺑﺮد

Yokogawa Centum 3000 ﻛﺎرتﻫﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل

ANB10D411/CU2N/NDEL

Node Interface Unit
AI Module

AAI143-S03/K4A00

AO Module

AAI543-S03/K4A00

DI Module

ADV151-E13/D5A00
ADV151-P13/D5A00

DO Module

ADV551-P13/D5A00

Serial Module

ALR121-S01

Dummy cover
ESB bus Coupler module
Terminal Board for Analog
AI/O
Terminal Board for DI
Relay Board for DO
Cables for AI/AO (10m)

ADCV01
EC401-11

Node Unit for dual redundant ESB Bus
with ISA Standard
16 channel Analog input Module - 4-20
mA (Isolated ) with G3 option
16 channel output, 4-20 mA Module
(Isolated ) with G3 option
Contact Input Module, 32ch, 24VDC with
G3 & SOE
Contact Output Module, 32ch, 24VDC
with G3 option
S01 Serial Communication module
( RS-485/422) with G3 option

اﻧﻮاع ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ

ESB bus Coupler module with G3 option

AEA4D-00
AED5D-00
YAO32*H
KS1-10

Cables for DI/DO

AKB331-M020

Serial Interface Cable
Serial Interface Cable
Serial Interface Cable
ESB Cable
ESB Cable

AKB161-M020
AKB161-M030
AKB161-M050
YCB301-C020
YCB301-C100

Cable 10 meters for Analog I/O
AKB331-M020 20 meters for Digital
Input/output
20 mts, RS-485 serial interface cable
30 mts, RS-485 serial interface cable
50 mts, RS-485 serial interface cable
ESB Cable, 0.20 meter
ESB Cable, 1.0 meter

ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻓﻌﻠﻲ و آﺗﻲ ﻓﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي ﮔﺎز

Environmental Condition Standard: IEC 60068
Logic Implementation: IEC 61131-3
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺮوﺗﻜﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻤﻠﻜﺮد: ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻛﺎرتﻫﺎي
Yokogawa CENTUM 3000

واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و
ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪﻫﺎ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
وفناورانه
و زا رت
نفـــت

Connector Connection: Yokogawa DME 16-unit
Operating Temperature: 0-50 C
Operating Humidity range: 0-95% RH (no condensation)
Insulation resistance: 100 MΩ or more at 500 V DV between all of the
following: input, output, PowerSupply, Ground, and
137
CN1-CN2
Communication with field: Digital 0-5 V, 0-24 V
Analog 4-20 mA
Modbus RTU/TCP
Communication with CPU: Based On Yokogawa Standard
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ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻛﺎﻻ/ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز اﻳﺮان

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ اﺿﻄﺮاري

)Emergency Shut Down (ESD
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ

در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﻓﻮري ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﮔﺎزي و ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ،ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي
ﺧﺎﻣﻮشﺳﺎزي ﻛﻪ داراي ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر و زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮاد ﻳﺎ
آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ اﺿﻄﺮاري ) ،(ESDﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
رﺳﺎﻧﺪن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎي اﺿﻄﺮاري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻛﻨﺘﺮلﻧﺸﺪه ،ﻓﺮار ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺮوز آﺗﺶﺳﻮزي
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻬﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي  ESDﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  SILﻳﺎ Safety Integrated Level
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎﻳﺪ از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻄﺢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ را ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻄﺢ اﻳﻤﻨﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ  Prosafe RSﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﻛﺖ  Yokogawaاﺳﺖ.

ﻛﺎرﺑﺮد

 اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺟﺮاي ﻣﻨﻄﻖ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ و ارﺳﺎل دﺳﺘﻮر ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ
اﻃﻤﻴﻨﺎن
 ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي ﮔﺎز و ﻧﻔﺖ

اﻧﻮاع ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ

 ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ  ProSafe RSﺷﺮﻛﺖ Yokogawa

واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ

 ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي ﮔﺎزي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻲ

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و

ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪﻫﺎ

ﺑﺮاي  ESDاﺳﺖ.




)IEC 61508 (SIL
IEC 61511
IEC 61131-3

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ
RS-232C
RS-422/RS
Modbus
24 V DC, Non-voltage contact input Module
)Isolation Safety (SIL3
)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
)4-20 mA Module Isolation (SIL3
)1-10 V Module Isolation (SIL3
)Thermocouple / mV, Isolated channels (SIL3
Resistance temperature detector, Isolated
)channels(SIL3
)4-20 mA Module Isolation (SIL3
)RS-232C(Interference-free
)RS-422/RS-485(Interference-free
)10 BASE-T (Interference-free

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
وفناورانه
و زا رت
نفـــت
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Communication Protocols:
Digital Input Module:
Digital Output Module:

Analog Input Module:

Analog Output Module:
Serial Communication:
Module:
Ethernet Communication Module:

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴﺎز ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل اﻋﻼم و اﻃﻔﺎء آﺗﺶ و ﻧﺸﺖ ﮔﺎز

Fire & Gas System

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ

ﺣﻔﻆ اﻳﻤﻨﻲ اﻣﺮوزه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اوﻟﻮﻳﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﺎن اﻓﺮاد و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻣﻮال و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ
اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﻳﻤﻨﻲ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺨﺖﮔﻴﺮاﻧﻪاي
ﻧﻴﺰ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .در ﺻﻨﺎﻳﻌﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل و ﺳﻤﻲ اﻣﻜﺎن ﺧﻄﺮات ﻣﻀﺎﻋﻒ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻟﺰوم رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﻳﻤﻨﻲ را
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲﺳﺎزد .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﺗﺶﺳﻮزي ،وﺟﻮد دود،
ﻧﺸﺘﻲ و وﺟﻮد ﻣﺎﻳﻌﺎت و ﮔﺎزﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ،ﺣﻀﻮر ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ
ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﻮد و ﺑﺎ اﻋﻼم ﻫﺸﺪارﻫﺎي ﻻزم ،واﻛﻨﺶﻫﺎي ﻣﻘﺘﻀﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ آن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد.
ﺳﻴﺴﺘﻢ  F&Gاز ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮلﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ در ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ وﺟﻮد و ﺣﻀﻮر آﺗﺶ ﻳﺎ
ﮔﺎزﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل و ﺳﻤﻲ اﻗﺪام ﻻزم را در ﺑﺮاﺑﺮ آن اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ .از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي اﻳﻦ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي آن و اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎي ﻛﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎم
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان  F&Gدر ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن
ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﻤﭽﻮن  HIMA ،Yokogawa ،Honeywellو  Moorﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد و ﺿﺮوري اﺳﺖ
اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن داﺧﻠﻲ ،ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮد

 ﺗﺸﺨﻴﺺ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻧﺸﺖ ﮔﺎزﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل و ﺳﻤﻲ و اﻃﻼع ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮ و واﻛﻨﺶ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ
در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز

اﻧﻮاع ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ

SIL3 

 ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺮوز آﺗﺶﺳﻮزي در ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و اﻃﻼع ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮ و ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻔﺎء آﺗﺶ در
ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز
واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و
ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪﻫﺎ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ

واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﻧﮕﻬﺪاري اﺑﺰاردﻗﻴﻖ در:
 ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﭘﺎﻻﻳﺶ ﮔﺎز
 ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز
 ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﮔﺎز اﺳﺘﺎﻧﻲ
ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﮔﺎز اﻳﺮان
IPS-G-IN-2270 
IEC-60079 
IEC-60529 

IEC-61000 
NFPA 72 

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
وفناورانه
و زا رت
نفـــت

CPU, I/O, Network :Redundancy
SIL3 :SIL Level
Digital Input (Conventional)  :I/O Type
Digital Output 
Analog Input 
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎرتﻫﺎي Line Break & Short Circuit Detection  :I/O
Full Diagnosic 
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ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻛﺎﻻ/ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز اﻳﺮان

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘﺮلﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﻳﺮ

)Programmable Logic Controller (PLC
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ

ﻛﻨﺘﺮلﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﻳﺮ اﺑﺰاري اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﻲدﻫﺪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻧﺮماﻓﺰار ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻨﻄﻖ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي ﻛﻨﺪ .ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪه ﺑﻪ
 PLCاﻣﻜﺎن درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ورودي ،اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ارﺳﺎل دﺳﺘﻮرات ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 PLCﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد وروديﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎي ﻣﺤﺪودي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در
ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﻨﺪ .درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﺗﻌﺪاد وروديﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﻴﻌﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي  DCSاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .ﻻزم اﺳﺖ اﻣﻜﺎن
ارﺗﺒﺎط ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ  PLCﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي  PLCو  DCSﻳﺎ  RTUوﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻳﻜﻲ از PLC
ﻫﺎي ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز اﻳﺮان ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد  Allen Bradley SLC 500اﺳﺖ.

ﻛﺎرﺑﺮد

 اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ورودي ،ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي ﻣﻨﻄﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪه ،اﻋﻤﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻲ

اﻧﻮاع ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ

 ﻛﺎرتﻫﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ  PLCﺷﺮﻛﺖ Allen Bradley SLC 500

واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ

 ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺑﺰار دﻗﻴﻖ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻲ

 ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﮔﺎز ،ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز
 اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪﻫﺎ

DH485
RS-232 protocols (DF1 Full-duplex, DF1 Halfduplex 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:




ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ
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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:

30141
g
)0-60 C (32...140 °F
)-40 to 85 C (-40...185 °F

Shock, operating:
Ambient temperature rating, operating:
Ambient temperature rating, storage:

5 to 95% without condensation

Humidity:

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻛﺎﻻ/ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز اﻳﺮان

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ از راه دور

)Remote Terminal Unit (RTU

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ

اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻄﻮط ﺗﻮزﻳﻊ ﻳﻜﻲ از اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي اﺳﺖ .ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ از
راه دور و ﻳﺎ ﺑﻪاﺧﺘﺼﺎر  ،RTUاﺑﺰاري ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ ،ﻓﺸﺎر ،رﻃﻮﺑﺖ ،ﺧﺮوﺟﻲ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي و  ...اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ.
اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ از راه دور ﺑﺎﻳﺪ اﻣﻜﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي را ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوﺗﻜﻞﻫﺎي
اﺳﺘﺎﻧﺪارد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ارﺳﺎل دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ از واﺳﻂﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ،ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻛﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد وروديﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎي RTU
ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ را اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ABB ،Siemensو  ...ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮد

 اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي ﻣﻮﻗﺖ آنﻫﺎ

 ارﺳﺎل ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ذﺧﻴﺮهﺷﺪه ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ

 اﻣﻜﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد وروديﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎ

 اﻣﻜﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻓﺮاﻣﻴﻦ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ و اﻋﻤﺎل ﺑﺮ روي ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ )اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﻜﺎن
ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻛﺮدن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ(
 درﻳﺎﻓﺖ دادهﻫﺎ از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﻜﻞﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ :دﻳﺠﻴﺘﺎل ،آﻧﺎﻟﻮگ 4-20 mA
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ Modbus Serial/TCP
اﻧﻮاع ﻣﻮرد

 RTU ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد ،ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ و اﻟﺰاﻣﻲ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﺑﻪﺳﺎزي از ﺑﺮﻧﺪ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺴﺖ.

ﺗﻘﺎﺿﺎ

واﺣﺪﻫﺎي

ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و

ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪﻫﺎ

 ﭘﺮوژهﻫﺎي آﺗﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﮔﺎز اﻳﺮان

 ﭘﺮوژهﻫﺎي آﺗﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
IEC 104 
Modbus 
RS232 

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ


ﭘﺮوﺗﻜﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ:



ﻧﻮع وروديﻫﺎ:



ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎن:






IEC 104
ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮري – MPLS-رادﻳﻮﻳﻲAPN -

ﺑﺴﺘﺮ ارﺗﺒﺎﻃﻲ:

اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺸﺎر-دﻣﺎ-رﻃﻮﺑﺖ -ﺧﺮوﺟﻲ Totalizer

ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺎژوﻻر و ﻗﺎﺑﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺳﻴﮕﻨﺎلﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ

ﭼﻴﺪﻣﺎن وروديﻫﺎ:
ﭘﺮوﺗﻜﻞﻫﺎي
ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ:

ارﺗﺒﺎﻃﻲ

ﻧﻴﺎزي وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه  RTUاﺳﺖ
Modbus
،Analog 4-20mA ،Digital
RTU/TCP

ﺑﺎ

-30 to +60

ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ:
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143

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
وفناورانه
و زا رت
نفـــت

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻛﺎﻻ/ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز اﻳﺮان

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﻳﺶ ﻟﺮزش

Vibration Monitoring System
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻟﺮزش ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات در رﻓﺘﺎر ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت دوار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد .در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم Predictive Analysis
اﺳﺖ .دﻗﺖ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در درﺟﻪ اول ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻟﺮزش و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ را
اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺰ در ﺻﻮرت ورود ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ،دﺳﺘﻮر ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ اﺿﻄﺮاري را ﺑﺮاي  ESDارﺳﺎل
ﻛﻨﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ داراي دﻗﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺳﻬﻮي ﺳﺒﺐ ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺸﻮد.
اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ اﻣﻜﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ESDو
 DCSرا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻏﺎﻟﺒﺎٌ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ Ethernet/Modbusاﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي ﮔﺎز و ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﻳﺶ ﻟﺮزش
 Bently Nevada Vibration Monitoring System 3300/3500اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ داراي اﺟﺰاي
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ،ﻛﺎرتﻫﺎي ورودي ،ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ،ﻛﺎرتﻫﺎي ورودي ،ﭘﺮدازﻧﺪه،
ﻛﺎرتﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ،ﻧﺮماﻓﺰار و  ...اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ وﺟﻮد دارد.

ﻛﺎرﺑﺮد

 ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ ﻟﺮزش در ﺗﺠﻬﻴﺰات دوار

اﻧﻮاع ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ

 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ ﻟﺮزش Bently Nevada Vibration Monitoring System 3500 / 3300

واﺣﺪﻫﺎي

 ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي ﮔﺎز و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز

ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و

ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪﻫﺎ

ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ ﻟﺮزش در زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد API 670

ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ،ﻧﻮﻳﺰ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻣﺠﺎز و ...
ﻣﻲﺷﻮد.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ
• Radial Vibration
• Axial (Thrust) Position
• Eccentricity
• Differential Expansion
• Velocity
• Enhanced Acceleration
• Enhanced Velocity
• Circular Acceptance Region
• Shaft Absolute
• Special Aeroderivative Gas Turbine Monitoring Fun
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Different Measurement Type:

نيازهای فناورانه شركت ملی

پااليش و پخش فرآورده های نفتی ايران
بهبود راندمان و جلوگيري از افزايش دماي بسترهاي كربني در تجهيزات بازيافت بخارات بنزين
نصبشده در انبار نفت اصفهان
ارتقاء راندمان سيستم بازيافت بخارات بنزين منصوبه در انبار شمال غرب تهران
طراحي و ساخت بازوهاي بارگيري از نوع  Advanced top loading vapor recoveryمجهز
به سيستم خودكشــش با منحني  Working envelopeمتناسب با سايز منهول و ظرفيت
انواع نفتكشهاي موجود در كشور
توليدماده  /معرفي ماده  /معرفي روش براي رديابي مواد نفتي
توسعه و بهرهبرداری از فناوری  ANGبا نانو جاذب به منظور جايگزيني با مخازن CNG
طرحریزی سيستم مدیریت تکنولوژی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی
بررسي ميزان اثرگذاري ايجاد ســامانه مديريت مبادالت مواد نفتي (ديسپچينگ) بر افزايش
بهرهوري سازمان
ایجاد بســتر مناسب داخلی جهت ارتباط و تبادل اطالعات فنی و تجربی نفرات در حوزههای
مشترک (به طور مثال کلیهی مهندسان ابزاردقیق شاغل در شرکتهای نفتی ایران)
طراحی و ساخت لوله ها و تیوبهای آلیاژی کرمدار مصرفی پاالیشگاهها و سایر صنایع نفت
فنــاوری تبدیل هیدروژن مازاد تولیدی در پاالیشــگاه میعانات گازی ســتاره خلیج فارس به
محصول با ارزش افزوده
تأمین تجهیزات رفع مساله Green oil
امکانسنجی تولید اکتان افزای اتری با استفاده از اولفینهای موجود در  LCNواحد GPTU
امکانســنجی جداسازی ایزوپنتان تولیدی و جذب در بنزینسازی و همچنین امکان تولید و
فروش هگزان بهعنوان محصول ویژه در واحد تفکیک گاز

شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نیاز فناورانه
بهبود راندمان و جلوگيري از افزايش دماي بســترهاي كربني در تجهيزات بازيافت بخارات بنزين نصب شــده در انبار
نفت اصفهان
 .2شرح مسأله
سيســتم بازيافت بخارات بنزين نصبشده در انبار نفت اصفهان از نوع جذب سطحي بوده و با توجه به افزايش دماي
بســترهاي جاذب به دليل ورود تركيبات اكســيژن دار دماي بســترهاي كربني در فصل تابستان افزايش زيادي پيدا
مي كند كه منجر به توقف اضطراري پكيج ميگردد.
 .3حوزه تخصصی مسأله
كاتاليست
نفت

شيمي

مكانيك

كنترل و ابزار دقيق

 .4حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز 						
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
تجهيزات :مكانيكال ،برق ،ابزار دقیق
 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
قابليت انجام با توجه به محاسبات هزينه فايده
عدم نياز به سيستمهاي ابزاردقيق پيچيده
عدم ايجاد تداخل با عمليات انبار
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محیط زیست

شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نیاز فناورانه
ارتقاء راندمان سيستم بازيافت بخارات بنزين نصبشده در انبار شمال غرب تهران
 .2شرح مسأله
بنزين موتور ،ترکیبی از هیدروکربنهای گوناگون با نقطه جوش متفاوت اســت .از بین ترکیبات گوناگون موجود در
بنزین ،هیدروکربنهایی مانند بوتان و پروپان در فشار محیط به صورت گاز هستند .این ترکیبات آلی فرار ،پدیدهای به
نام عنوان تبخیر بنزین را ایجاد میکنند که انتشار آن خسارات محیطزیستی و اقتصادی دارد .افزایش روزافزون مصرف
سوخت سبب شده است که قوانین و استانداردهایی برای انتشار ترکیبات آلی فرار وضع شود و روشهايي براي بازيابي
اين بخارات تاكنون ارائه شده است كه سادهترين آن روش تبريدي ميباشد در اين روش مخلوط هوا و هيدروكربن به
دماهاي پايين رسيده و هيدروكربنهاي جريان بر اثر چگالش به فاز مايع بازگردانده ميشوند لذا راندمان تجهيزات به
دليل تلفات انرژي پايين خواهد بود.
 .3حوزه تخصصی مسأله
محيطزيست
مكانيك
كاتاليست
نفت
شیمی
کنترل و ابزار دقیق				
 .4حوزه کاربرد مسأله
صنایع کاتالیست ،جاذب و کانیهای غیرفلزی
صنایع نفت و گاز
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
تجهيزات :مكانيكال ،برقي ،ابزار دقيقHSE ،

محیطزیست

مواد و محصول شيميايي :حاللها ،كاتاليستها

 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
جدا سازي فاز هوا از مخلوط جريان ورودي
افزايش راندمان وكاهش مصرف انرژي
رسيدن به حداقل الزامات محيط زيستي خروجي 335gr/m
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نیاز فناورانه
طراحي و ساخت بازوهاي بارگيري از نوع  Advanced top loading vapor recoveryمجهز به سيستم خودكشش
با منحني Working envelopeمتناسب با سايز منهول و ظرفيت انواع نفتكشهاي موجود در كشور
 .2شرح مسأله
سيستم بارگيري استفاده شده در كشور از نوع بارگيري از دريچه باالي نفتكش ميباشد و كليه سكوهاي بارگيري نيز
براســاس آن طراحي و ســاخته شده است .در اين بازوها رايزر اصلي به عنوان ساپورت نيز مورد استفاده قرار ميگيرد
ليكن اســتقرار بازوهاي جديد در محل بازوهاي فعلي به دليل تغيير در وزن و گشــتاور باعث بروز مشكالت متعددي
براي كاربر ميگردد همچنين با توجه به اينكه بازوهاي ســاخته شــده باید به صورت قائم بر دريچه قرار گيرد كه اين
امر مســتلزم شبيه سازي منحني  Working envelopeمتناسب با سايز منهول و ظرفيت انواع نفتكشهاي موجود
خواهد بود.
 .3حوزه تخصصی مسأله
كاتاليست
نفت

مكانيك

محیطزیست

کنترل و ابزار دقیق 		

 .4حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز 						
 .5ویژگیها و خروجیهای فناوری مورد درخواست
تهيه يك نرمافزار با اطالعات ورودي بارگيري و اطالعات خروجي تعداد و نوع سويول جوينتها و ابعاد بازو
امكان مشاهده انيميشن بازو
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نیاز فناورانه
توليدماده /معرفي ماده /معرفي روش براي رديابي مواد نفتي
 .2شرح کلی مسأله
امروزه استفاده از ماده شناساگر يا ساير روشهاي شناسايي فراوردههاي نفتي يك روش مورد نياز جهت جلوگيري از
قاچاق فراوردههاي يارانهاي در كشور است .در حال حاضر شركت ملي پخش فراوردههاي نفتي نياز خود به تشخيص
فرآورده يارانهاي از غيريارانهاي را از شركتهاي خارجي تأمين مي كند.
 .3حوزه تخصصی مسأله
كاتاليست
نفت
 .4حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز
صنایع پااليشگاهي

فناوري نانو

شيمي

صنایع شیمیایی و پتروشیمی
صنایع کاتالیست ،جاذب و کانیهای غیرفلزی

 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
خدمات :تجاريسازي و شتابدهي
مواد و محصول شيميايي
توزيع و صادرات محصوالت صنعت نفت و بازاريابي
 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
قیمت تمام شده تولید انبوه این محصول مقرون به صرفه بوده و حدالمقدور نسبت به مشابه خارجی ارزانتر باشد.
پس از اختالط با انواع فراوردههای پاالیشی تولید رسوب نکند.
روششناسایی 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 فرآوردهها نیز قابلیت تشخیص ردیاب در
غلظتهای بسیار کم نیز (در مقیاس  )PPMفراهم شود.
جداسازی آن از مخلوط بنزین ،نفت گاز ،نفت سفید و نفت کوره ،سخت و هزینهبر 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 ســامتی انسان (همچون فلزات سنگین یا مواد رادیواکتیو
و )...سازگاری ندارند استفاده نشود.
صحهگذاری نتایج تست عملکرد در مقیاس آزمایشگاهی و سپس در مقیاس پایلوت باید به تایید کارفرما
بررسی تاثیر استفاده از محصول تولید شده از جنبههای  ، HSEخوردگی ،کیفیت و کمیت محصوالت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نیاز فناورانه
توسعه و بهرهبرداری ازفناوری  ANGبا نانو جاذب به منظور جايگزيني با مخازن CNG
 .2شرح مسأله
گاز طبیعی یكی از منابع مهم انرژی در کشور میباشد .این گاز به عنوان یک سوخت تمیز شناخته شده است ،زیرا در اثر
سوختن ،مواد سمی و آلوده کننده کمتری را وارد محیط زیست میکند .گاز طبيعي در شرایط معمول دمای محیط و
فشار اتمسفر دانسيته انرژي پایینی دارد ،بنابراين ذخيره آن در مخازن ساده بيفايده است و بايد تحت فشارهاي بسيار باال
يا دماي فوقالعاده پايين ذخيره شود .برای وسايل نقليه گازي ،مخازن ذخيره پر فشار ( )MPa 20بهکار ميبرند.
 .3حوزه تخصصی مسأله
فناورينانو
شيمي

مكانيك

محيط زيست

 .4حوزه کاربرد مسأله
صنایع کاتالیست ،جاذب و کانیهای غیرفلزی
صنایع نفت و گاز
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
مواد و محصول شیمیایی :افزودنی ها
تجهیزات :مکانیکال

محيط زيست
تجارت :تجاری سازی و شتاب دهی

 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست

تولید و استفاده از نانو ساختارهای کربنی با دانسیته باال به منظور بهکارگیری در مخازن ذخیره ANG
طراحی و چيدمان مخزن ذخیره مناسب و ایمن با توجه به شرایط گازدر جایگاههای سوخت  CNGچیدمان مناسب
از جاذب درمخزن ذخیره موجود  CNGو ایجاد محیطی پایدار برای استفاده از ANG
افزایش ظرفیت ذخیرهســازی گازدرمقایسه بامخزن  CNGو در نتیجه افزایش پیمایش خودرو بدون سوختگیری
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مجدد.
به کارگیری تکنولوژی  ANGبا هدف افزایش مزیتهای مالی،کاهش آلودگی محیطزیست دربخش حمل ونقل با
گسترش استفاده از گاز طبیعی در این بخش و همچنین گسترش سیستمهای حملونقلگاز سوز.
ایجادتکنولوژی  ANGبومی به منظور به کارگیری نانو جاذب درمخازن  CNGجهت افزایش ظرفیت ذخیرهسازی
سوخت مخازن  CNGو در نتیجه افزایش پیمایش خودرو
ساخت نانو جاذب با دانسیته باال درمقیاس پایلوت برای جايگذاري در 10مخزن ذخیره خودرو ANG
طراحی ،ساخت ،بار گذاری و جانمايي  10مخزن  ANGبا هندسه مناسب و در نظر گرفتن تمهیدات حفاظتی و حرارتی
نصب مخازن بر روی  3خودرو در محل مناســب (با توجه به اشغال کمترین فضاهای مفید خودرو) و همسانسازی
کیت گاز خودرو با شرایط کارکرد با ANG
تست پایلوت 3مخزن  ANGپس ازنصب روی خودرو و انجام تستهای آزمایشگاهی و جادهای و همچنين بررسي
ميزان پيمايش آنها پس از  10000سيكل پر و خالي شدن
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نیاز فناورانه
طرح ریزی سيستم مدیریت تکنولوژی شرکت ملی پاالیش و پخش فراوردههای نفتی
 .2شرح مسأله
جهت بهبود تكنولوژيهاي موجود و دستيابي به تكنولوژيهاي جديد مورد نياز ،الزم است فاز شناسايي تا بهكارگيري
فناوري ها ،به شــكل متمركز و با ســازمان مشخصي صورت پذيرد .در اين راستا ايجاد سيستمي كه قادر باشد ضمن
اتصال به اهداف و استراتژيهاي شركت به شكل متمركز ،ساختار و گردش كار مورد نياز جهت اين امر را فراهم سازد
بيش از پيش ضرورت يافته است كه در قالب سيستم مديريت تكنولوژي قابل طرحريزي است.
 .3حوزه تخصصی مسأله
نفت
مديريت تكنولوژي 				
 .4حوزه کاربرد مسأله
صنایع پااليشگاهي 						
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
نرمافزار و پلتفرم :سامانههاي اطالعاتي ،تحليل دادهها

مديريت تكنولوژي

 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
شــناخت وضع موجود فرایند مدیریت تکنولوژی در شركت بر اساس مبتني بر مدلهاي ارزيابي بلوغ فناوري مانند
جايزه ملي فناوري و نواوري بلوغ
تعيين شاخصهاي ارزيابي فرايند مديريت تكنولوژي و سنجش اثربخشي فناوريهاي نوين
ايجاد ارتباطات الزم بين ساختار مديريت تكنولوژي با مديريت نوآوري ،مديريت دانش و راهبردهاي شركت
تدوين نظام نامه مدیریت تکنولوژی
تدوين فرایند مدیریت تکنولوژی (فرايندهاي مرتبط شامل شناسايي ،ارزيابي و انتخاب ،نحوه اكتساب ،بهرهبرداري،
محافظت و آموزش)
تهيه دستورالعمل به كارگيري ابزارهاي مديريت تكنولوژي
مستندسازي نتايج طرح
ارائه آموزشهاي الزم درقالب جلسات كارگاهي
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نیاز فناورانه
بررسي ميزان اثرگذاري ايجاد سامانه مديريت مبادالت مواد نفتي (ديسپچينگ) بر افزايش بهرهوري سازمان
 .2شرح مسأله
سامانههای دیسپچینگ عموماً شامل جمعآوری اطالعات،پایش اطالعات و کنترل میباشد که در نهایت باید قابلیت
ارائه گزارشهای الزم بصورت لحظهای را داشته باشد که شامل موارد زیر میباشد:
 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 خطایعملکردهای نامتعارف
 .3حوزه تخصصی مسأله
كنترل و ابزار دقيق
نفت

فناوري اطالعات
		

 .4حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز 						
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
تجهيزات؛ ابزار دقيق
نرمافزار و پلتفرم :كنترل و ابزار دقيق
مشاوره مديريتي
فناوري اطالعات
تحليل دادهها
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 .6ويژگيها و خروجيهاي 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 فراوردههای نفتــی (پنج محصول اصلی) در
پاالیشگاههای کشور
رصــد یکپارچه ،ارائه و نمایش میزان ورود و خروج نفت خام و فراوردههای اصلی در خطوط لوله و میزان موجودی
خطوط بهصورت آنالین
تهیه گزارشهای مدیریتی شامل موارد مذکور و کسریهای 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 سازمانها ،ادارات یا
ارگانها (نظیر اداره کل نظارت بر صادرات)
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله  /نیاز فناورانه
ایجاد بســتر مناســب داخلی جهت ارتباط و تبادل اطالعات فنی و تجربی نفرات در حوزههای مشترک (به طور مثال
کلیه مهندسان ابزاردقیق شاغل در شرکتهای نفتی ایران)
 .2شرح مسأله
با توجه به تعدد تجهیزات و تنوع زیاد برندهای تجاری و همچنین عدم ثبات قیمتها در بازار ،انتخاب بهینه و تخصیص
در تمام زمینهها دچار مشکل بوده و همکاری و به اشتراکگذاری تجربیات نفرات از دستگاهها و وندورها در این حوزه
ضروری است.
 .3حوزه تخصصی مسأله
كنترل و ابزار دقيق

فناور 
ي اطالعات 				

 .4حوزه کاربرد مسأله
صنایع نفت و گاز 							
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
نرمافزار و پلتفرم :سامانههاي اطالعاتي
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نیاز فناورانه
ُ
طراحی و ساخت لولهها و تیوبهای آلیاژی کرمدار مصرفی پاالیشگاهها و سایر صنایع نفت
 .2شرح مسأله
ساخت لوله و تیوب در سایزهای مختلف از جنس  A335-P5و  .A335-P9خیلی از مسیرهای ارتباطی واحدها و نیز
تیوب بعضی کورهها از این جنس میباشــند و با توجه به لزوم تعویض لولهها و تیوبهای مذکور و با توجه به مسائل
تحریم لزوم ساخت در داخل کام ً
ال محسوس است .لولهها و تیوبهای عنوان شده بسته به عوامل سایش یا خوردگی
به صورت روتین توسط واحد بازرسی فنی ارزیابی و درخواست تعویض صادر میشود.
 .3حوزه تخصصی مسأله
مواد -كامپوزيت
نفت

					

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

صنایع پااليشگاهي

 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
تجهيزات :پايپينگ ،كورهها
 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
رعایت استاندارد  A335-P9و  A335-P5به ترتیب 9درصد و 5درصد کروم.
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نیاز فناورانه
فناوری تبدیل هیدروژن مازاد تولیدی در پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس به محصول با ارزش افزوده
 .2شرح 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.
 .3حوزه تخصصی مسأله
فناورينانو
نفت

شيمي

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

صنایع پاالیشگاهی

 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
واحدهاي پيش ساخته :عمليات واحد فرايند
خدمات :مشاوره فني مهندسي
 .6ويژگيها و خروجيهاي 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
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نیاز فناورانه
تأمین تجهیزات رفع مسأله نفت سبز
 .2شرح 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  CCRمی 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 .همچنين ،وجود ذرات نفت ســبز به همراه جریان گازی از تفكيك كننده 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.
 .3حوزه تخصصی مسأله
مکانیک
مواد – کامپوزیت
شيمي
مواد – پلیمر
کاتالیست
نفت
 .4حوزه کاربرد مسأله
صنایع شیمیایی و پتروشیمی
صنایع نفت و گاز
صنایع پااليشگاهي
صنایع کاتالیست ،جاذب و کانیهای غیرفلزی
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
مواد و محصول شيميايي :كاتاليست ها ،افزودني ها
تجهيزات :مكانيكال ،پايپينگ
خدمات :مشاره مهندسي ،نگهداري و تعميرات
نرم افزار و پلتفرم :شبيه سازي
واحدهاي پيش ساخته :عمليات واحد فرايند
 .6ويژگيها و خروجيهاي مورد درخواست
در بُعد مکانیکی با توجه به مقاالت موجود ،به دلیل مساحت مؤثر بیشتر ،شیرهای جدید از نوع سوپاپي 2و نسل های
جدید مثل شــيرهاي مغناطيســي ،3به جای نوع رینگی مناســب تر هستند .این درحالی اســت که حتی ولوهای
مغناطيســي نسبت به نوع رینگی و حتی باالبر سوپاپ ، 4دارای سطح جريان ولو بیشتری می باشند که این موضوع
احتمال گرفتگی و مسدود شدن آنها را کمتر می کند.
1
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله /نیاز فناورانه
امکان سنجی تولید اکتان افزای اتری با استفاده از اولفینهای موجود در  LCNواحد GPTU
 .2شرح مسأله
یکی از مشــخصات مهم بنزینهای تولیدی پاالیشــگاه ،میزان عدد اکتان آن میباشــد .عدد اکتان در واقع معیاری
جهت نشان دادن بهسوزی سوخت موتور بوده که هر چه باالتر باشد سوخت بهتر و کاملتر میسوزد .در پاالیشگاهها
تمهیدات گوناگونی جهت افزایش عدد اکتان نظیر استفاده از مواد اکتان افزا و غیره بهکار برده میشود .این مواد تولید
پاالیشگاه نبوده و قیمت نسبتاً باالیی داشته و تأمین آنها گاهی با مشکالتی همراه است.
 .3حوزه تخصصی مسأله
شيمي
محيط زيست
				
 .4حوزه کاربرد مسأله
صنایع پااليشگاهي
						
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
مواد و محصول شيميايي :افزودنيها
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شناسنامه نیازهاي فناورانه

 .1عنوان 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
 .2شرح 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  92.3از 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.
 .3حوزه تخصصی مسأله
شيمي محيط زيست
				
 .4حوزه کاربرد مسأله
صنایع پااليشگاهي 						
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
مواد و محصول شيميايي :حالل ها			
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نيازهای فناورانه شركت ملی

صنايع پتروشيمی

تدوين دانش فني فناوري كاتاليست سنتز آمونياك

تدوين دانش فني فناوري كاتاليست اكسي كلريناسيون اتيلن)(EDC

تدوين دانش فني فناوري كاتاليست متانول
تدوين دانش فني فناوري كاتاليست دهيدروژناسيون
تدوين دانش فني فناوري كاتاليست ريفورمينگ خشك
تدوين دانش فني فناوري كاتاليستLTSC
تدوين دانش فني فناوري كاتاليست MEK
فناوري توليد كاتاليست روپك براي راكتورهاي اكسو
تدوين دانش فني فناوري كاتاليست SAC500
فناوري توليد كاتاليستهاي زيگلر ناتاي مصرفي در فرآيند گازي
تدوين دانش فني فناوري پراكسيدهاي جامد و مايع
تدوين دانش فني فناوري Erucamide
تدوين دانش فني فناوری پیپرازین
تدوين دانش فني فناوری شفاف کننده پلیپروپیلن
تدوين دانش فني فناوری آنتیاکسیدانهای  1010و 1076
پكيج تزريق كاتاليست
پمپ محوري راكتورهاي لوپ
راكتورهاي لوپ پليمريزاسيون
خشک کن بستر سیال
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Steamer
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله
تدوين دانش فني فناوري كاتاليست سنتز آمونياك
 .2شرح مسأله
نياز اين مســأله انجام پژوهش از مرحله آزمايشــگاهي تا مرحله توليد صنعتي به دليل نياز واحدهاي پتروشيمي به
كاتاليست مذكور منجر به بروز اين مسأله شده است.
 .3حوزه تخصصي مسأله
مواد –پليمر
		
.4حوزه كاربرد مسأله
صنايع شيمیايي و پتروشيمي
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
مواد و محصول شيميايي :كاتاليست  ها
 .6ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
طي كردن مراحل توسعه فناوري از قبيل آزمايشگاه ،پايلوت ،تجميع فرايند
تهيه فناوري Process Package Design
در نظر گرفتن مسايل محيط زيستي در فناوري
استفاده از مواد اوليه بومي
ارائه ايده جديد جهت بهبود و ارتقای فناوري
توجه به مسائل مالكيت معنوي
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
.1عنوان مسأله
تدوين دانش فني فناوري كاتاليست اكسي كلريناسيون اتيلن ()EDC
.2شرح مسأله
نياز اين مســأله انجام پژوهش از مرحله آزمايشــگاهي تا مرحله توليد صنعتي به دليل نياز واحد هاي پتروشيمي به
كاتاليست مذكور منجر به بروز اين مسأله شده است.
 .3حوزه تخصصي مسأله
مواد -پليمر
		
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع شيمیايي و پتروشيمي
.5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
مواد و محصول شيميايي :كاتاليست ها
 .6ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
طي كردن مراحل توسعه فناوري از قبيل آزمايشگاه ،پايلوت ،تجميع فرايند
تهيه فناوري Process Package Design
در نظر گرفتن مسايل محيط زيستي در فناوري
استفاده از مواد اوليه بومي
ارائه ايده جديد جهت بهبود و ارتقای فناوري
توجه به مسائل مالكيت معنوي
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
.1عنوان مسأله
تدوين دانش فني فناوري كاتاليست متانول
 .2شرح مسأله
نياز اين مســأله انجام پژوهش از مرحله آزمايشــگاهي تا مرحله توليد صنعتي به دليل نياز واحد هاي پتروشيمي به
كاتاليست مذكور منجر به بروز اين مسأله شده است.
 .3حوزه تخصصي مسأله
مواد-پليمر
		
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع شيمیايي و پتروشيمي
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
مواد و محصول شيميايي :كاتاليست ها
 .6ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
طي كردن مراحل توسعه فناوري از قبيل آزمايشگاه ،پايلوت ،تجميع فرايند
تهيه فناوري Process Package Design
در نظر گرفتن مسايل محيط زيستي در فناوري
استفاده از مواد اوليه بومي
ارائه ايده جديد جهت بهبود و ارتقای فناوري
توجه به مسائل مالكيت معنوي
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
.1عنوان مسأله
تدوين دانش فني فناوري كاتاليست دهيدروژناسيون
 .2شرح مسأله
نياز اين مســأله انجام پژوهش از مرحله آزمايشــگاهي تا مرحله توليد صنعتي به دليل نياز واحد هاي پتروشيمي به
كاتاليست مذكور منجر به بروز اين مسأله شده است.
 .3حوزه تخصصي مسأله
مواد  -پليمر
		
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع شيمیايي و پتروشيمي
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
مواد و محصول شيميايي :كاتاليست ها
 .6ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
طي كردن مراحل توسعه فناوري از قبيل آزمايشگاه ،پايلوت ،تجميع فرايند
تهيه فناوري Process Package Design
در نظر گرفتن مسايل محيط زيستي در فناوري
استفاده از مواد اوليه بومي
ارائه ايده جديد جهت بهبود و ارتقای فناوري
توجه به مسائل مالكيت معنوي
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
.1عنوان مسأله
تدوين دانش فني فناوري كاتاليست ريفورمينگ خشك
 .2شرح مسأله
نياز اين مســأله انجام پژوهش از مرحله آزمايشــگاهي تا مرحله توليد صنعتي به دليل نياز واحد هاي پتروشيمي به
كاتاليست مذكور منجر به بروز اين مسأله شده است.
 .3حوزه تخصصي مسأله
مواد  -پليمر
		
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع شيمیايي و پتروشيمي
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
مواد و محصول شيميايي :كاتاليست ها
 .6ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
طي كردن مراحل توسعه فناوري از قبيل آزمايشگاه ،پايلوت ،تجميع فرايند
تهيه فناوري Process Package Design
در نظر گرفتن مسايل محيط زيستي در فناوري
استفاده از مواد اوليه بومي
ارائه ايده جديد جهت بهبود و ارتقای فناوري
توجه به مسائل مالكيت معنوي
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
.1عنوان مسأله
تدوين دانش فني فناوري كاتاليست LTSC
 .2شرح مسأله
نياز اين مســأله انجام پژوهش از مرحله آزمايشــگاهي تا مرحله توليد صنعتي به دليل نياز واحد هاي پتروشيمي به
كاتاليست مذكور منجر به بروز اين مسأله شده است.
 .3حوزه تخصصي مسأله
مواد -پليمر
		
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع شيمیايي و پتروشيمي
.5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
مواد و محصول شيميايي :كاتاليست ها
 .6ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
طي كردن مراحل توسعه فناوري از قبيل آزمايشگاه ،پايلوت ،تجميع فرايند
تهيه فناوري Process Package Design
در نظر گرفتن مسايل محيط زيستي در فناوري
استفاده از مواد اوليه بومي
ارائه ايده جديد جهت بهبود و ارتقای فناوري
توجه به مسائل مالكيت معنوي

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
.1عنوان مسأله
تدوين دانش فني فناوري كاتاليست MEK
 .2شرح مسأله
نياز اين مســأله انجام پژوهش از مرحله آزمايشــگاهي تا مرحله توليد صنعتي به دليل نياز واحد هاي پتروشيمي به
كاتاليست مذكور منجر به بروز اين مسأله شده است.
 .3حوزه تخصصي مسأله
مواد -پليمر
		
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع شيمیايي و پتروشيمي
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
مواد و محصول شيميايي :كاتاليست ها
 .6ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
طي كردن مراحل توسعه فناوري از قبيل آزمايشگاه ،پايلوت ،تجميع فرايند
تهيه فناوري Process Package Design
در نظر گرفتن مسايل محيط زيستي در فناوري
استفاده از مواد اوليه بومي
ارائه ايده جديد جهت بهبود و ارتقای فناوري
توجه به مسائل مالكيت معنوي

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
.1عنوان مسأله
فناوري توليد كاتاليست روپك براي راكتورهاي اكسو
 .2شرح مسأله
نياز اين مســأله انجام پژوهش از مرحله آزمايشــگاهي تا مرحله توليد صنعتي به دليل نياز واحد هاي پتروشيمي به
كاتاليست مذكور منجر به بروز اين مسأله شده است.
 .3حوزه تخصصي مسأله
مواد-پليمر
		
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع شيمیايي و پتروشيمي
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
مواد و محصول شيميايي :كاتاليست ها
 .6ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
طي كردن مراحل توسعه فناوري از قبيل آزمايشگاه ،پايلوت  ،تجميع فرايند
تهيه فناوري Process Package Design
در نظر گرفتن مسايل محيط زيستي در فناوري
استفاده از مواد اوليه بومي
ارائه ايده جديد جهت بهبود و ارتقای فناوري
توجه به مسائل مالكيت معنوي

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
.1عنوان مسأله
تدوين دانش فني فناوري كاتاليست SAC500
 .2شرح مسأله
نياز اين مســأله انجام پژوهش از مرحله آزمايشــگاهي تا مرحله توليد صنعتي به دليل نياز واحد هاي پتروشيمي به
كاتاليست مذكور منجر به بروز اين مسأله شده است.
.3حوزه تخصصي مسأله
مواد -پليمر
		
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع شيمیايي و پتروشيمي
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
مواد و محصول شيميايي :كاتاليست ها
 .6ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
طي كردن مراحل توسعه فناوري از قبيل آزمايشگاه ،پايلوت ،تجميع فرايند
تهيه فناوري Process Package Design
در نظر گرفتن مسايل محيط زيستي در فناوري
استفاده از مواد اوليه بومي
ارائه ايده جديد جهت بهبود و ارتقای فناوري
توجه به مسائل مالكيت معنوي

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
.1عنوان مسأله
فناوري توليد كاتاليست هاي زيگلر ناتاي مصرفي( )IRSAC 518 & 530در فرايند گازي
 .2شرح مسأله
نياز اين مســأله انجام پژوهش از مرحله آزمايشــگاهي تا مرحله توليد صنعتي به دليل نياز واحد هاي پتروشيمي به
كاتاليست مذكور منجر به بروز اين مسأله شده است.
 .3حوزه تخصصي مسأله
مواد -پليمر
		
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع شيمیايي و پتروشيمي
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
مواد و محصول شيميايي :كاتاليست ها
 .6ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
طي كردن مراحل توسعه فناوري از قبيل آزمايشگاه ،پايلوت ،تجميع فرايند
تهيه فناوري Process Package Design
در نظر گرفتن مسايل محيط زيستي در فناوري
استفاده از مواد اوليه بومي
ارائه ايده جديد جهت بهبود و ارتقای فناوري
توجه به مسائل مالكيت معنوي

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
.1عنوان مسأله
تدوين دانش فني فناوري پراكسيدهاي جامد و مايع
 .2شرح مسأله
نياز اين مســأله انجام پژوهش از مرحله آزمايشــگاهي تا مرحله توليد صنعتي به دليل نياز واحد هاي پتروشيمي به
كاتاليست مذكور منجر به بروز اين مسأله شده است.
 .3حوزه تخصصي مسأله
مواد  -پليمر
		
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع شيمیايي و پتروشيمي
.5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
مواد و محصول شيميايي :كاتاليست ها
 .6ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
طي كردن مراحل توسعه فناوري از قبيل آزمايشگاه ،پايلوت ،تجميع فرايند
تهيه فناوري Process Package Design
در نظر گرفتن مسايل محيط زيستي در فناوري
استفاده از مواد اوليه بومي
ارائه ايده جديد جهت بهبود و ارتقای فناوري
توجه به مسائل مالكيت معنوي

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
.1عنوان مسأله
تدوين دانش فني فناوري Erucamide
 .2شرح مسأله
نياز اين مســأله انجام پژوهش از مرحله آزمايشــگاهي تا مرحله توليد صنعتي به دليل نياز واحدهاي پتروشيمي به
كاتاليست مذكور منجر به بروز اين مسأله شده است.
 .3حوزه تخصصي مسأله
مواد  -پليمر
		
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع شيمیايي و پتروشيمي
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
مواد و محصول شيميايي :كاتاليست ها
 .6ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
طي كردن مراحل توسعه فناوري از قبيل آزمايشگاه ،پايلوت ،تجميع فرايند
تهيه فناوري Process Package Design
در نظر گرفتن مسايل محيط زيستي در فناوري
استفاده از مواد اوليه بومي
ارائه ايده جديد جهت بهبود و ارتقای فناوري
توجه به مسائل مالكيت معنوي

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
 .1عنوان مسأله
تدوين دانش فني فناوری پیپرازین
 .2شرح مسأله
نياز اين مســأله انجام پژوهش از مرحله آزمايشــگاهي تا مرحله توليد صنعتي به دليل نياز واحد هاي پتروشيمي به
كاتاليست مذكور منجر به بروز اين مسأله شده است.
 .3حوزه تخصصي مسأله
مواد -پليمر
		
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع شيمیايي و پتروشيمي
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
مواد و محصول شيميايي :كاتاليست ها
 .6ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
طي كردن مراحل توسعه فناوري از قبيل آزمايشگاه ،پايلوت ،تجميع فرايند
تهيه فناوري Process Package Design
در نظر گرفتن مسايل محيط زيستي در فناوري
استفاده از مواد اوليه بومي
ارائه ايده جديد جهت بهبود و ارتقای فناوري
توجه به مسائل مالكيت معنوي

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
.1عنوان مسأله
تدوين دانش فني فناوری شفاف کننده پلی پروپیلن
 .2شرح مسأله
نياز اين مســأله انجام پژوهش از مرحله آزمايشــگاهي تا مرحله توليد صنعتي به دليل نياز واحدهاي پتروشيمي به
كاتاليست مذكور منجر به بروز اين مسأله شده است.
 .3حوزه تخصصي مسأله
مواد –پليمر
		
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع شيمیايي و پتروشيمي
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
مواد و محصول شيميايي :كاتاليست ها
 .6ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
طي كردن مراحل توسعه فناوري از قبيل آزمايشگاه ،پايلوت ،تجميع فرايند
تهيه فناوري Process Package Design
در نظر گرفتن مسايل محيط زيستي در فناوري
استفاده از مواد اوليه بومي
ارائه ايده جديد جهت بهبود و ارتقای فناوري
توجه به مسائل مالكيت معنوي

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
.1عنوان مسأله
تدوين دانش فني فناوری آنتی اکسیدان های  1010و 1076
 .2شرح مسأله
نياز اين مســأله انجام پژوهش از مرحله آزمايشــگاهي تا مرحله توليد صنعتي به دليل نياز واحد هاي پتروشيمي به
كاتاليست مذكور منجر به بروز اين مسأله شده است.
 .3حوزه تخصصي مسأله
مواد -پليمر
		
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع شيمیايي و پتروشيمي
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
مواد و محصول شيميايي :كاتاليست ها
 .6ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
طي كردن مراحل توسعه فناوري از قبيل آزمايشگاه ،پايلوت ،تجميع فرايند
تهيه فناوري Process Package Design
در نظر گرفتن مسايل محيط زيستي در فناوري
استفاده از مواد اوليه بومي
ارائه ايده جديد جهت بهبود و ارتقای فناوري
توجه به مسائل مالكيت معنوي

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
.1عنوان مسأله
پكيج تزريق كاتاليست
 ..2شرح مسأله
دانش فني توليد پلي پروپيلن در شــركت پژوهش و فناوري تدوين شــده اســت .در مرحله ساخت پايلوت ،نياز به
ساخت برخي از تجهيزات در داخل كشور مطرح شد.
 .3حوزه تخصصي مسأله
مكانيك كنترل و ابزار دقيق
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع شيمیايي و پتروشيمي
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
تجهيزات :مكانيكال ،برقي و ابزار دقيق
 .6ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
عملكرد مناسب تجهيز در فرايند
در نظر گرفتن مسايل محيط زيستي در تجهيز
استفاده از سازندگان بومي
ارائه ايده جديد جهت بهبود و ارتقای فناوري
توجه به مسائل مالكيت معنوي

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
.1عنوان مسأله
پمپ محوري راكتورهاي لوپ
 .2شرح مسأله
دانش فني توليد پلي پروپيلن در شــركت پژوهش و فناوري تدوين شــده اســت .در مرحله ساخت پايلوت،نياز به
ساخت برخي از تجهيزات در داخل كشور مطرح شد .اين پمپ وظيفه حركت محوري مخلوط پليمر و مونومر داخل
راكتور پليمريزاسيون پروپيلن را برعهده دارد.
 .3حوزه تخصصي مسأله
مكانيك
		
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع شيمیايي و پتروشيمي
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
تجهيزات :مكانيكال ،برقي و ابزار دقيق
 .6ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
عملكرد مناسب تجهيز در فرايند
در نظر گرفتن مسايل محيط زيستي در تجهيز
استفاده از سازندگان بومي
ارائه ايده جديد جهت بهبود و ارتقای فناوري
توجه به مسائل مالكيت معنوي

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
.1عنوان مسأله
راكتورهاي لوپ پليمريزاسيون
 .2شرح مسأله
دانش فني توليد پلي پروپيلن در شــركت پژوهش و فناوري تدوين شــده اســت در مرحله ساخت پايلوت نياز به
ســاخت برخي از تجهيزات در داخل كشور مطرح شــد  .در اين راكتورهاي پليمريزاسيون پروپيلن به پلي پروپيلن
انجام مي گردد.
 .3حوزه تخصصي مسأله
مكانيك
		
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع شيمیايي و پتروشيمي
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
تجهيزات :مكانيكال
 .6ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
عملكرد مناسب تجهيز در فرايند
در نظر گرفتن مسايل محيط زيستي در تجهيز
استفاده از سازندگان بومي
ارائه ايده جديد جهت بهبود و ارتقای فناوري
توجه به مسائل مالكيت معنوي

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
.1عنوان مسأله
خشك كن بستر سيال
 .2شرح مسأله
دانش فني توليد پلي پروپيلن در شركت پژوهش و فناوري تدوين شده است در مرحله ساخت پايلوت نياز به ساخت
برخي از تجهيزات در داخل كشــور مطرح شد  .در اين خشك كن پودر پلي پروپيلن مرطوب توسط جريان نيتروژن
داغ خشك مي گردد .
 .3حوزه تخصصي مسأله
مكانيك
		
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع شيمیايي و پتروشيمي
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
تجهيزات :مكانيكال ،برقي و ابزار دقيق
 .6ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
عملكرد مناسب تجهيز در فرايند
در نظر گرفتن مسايل محيط زيستي در تجهيز
استفاده از سازندگان بومي
ارائه ايده جديد جهت بهبود و ارتقای فناوري
توجه به مسائل مالكيت معنوي

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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شناسنامه نیازهاي فناورانه
.1عنوان مسأله
Steamer

 .2شرح مسأله
دانش فني توليد پلي پروپيلن در شــركت پژوهش و فناوري تدوين شــده اســت .در مرحله ساخت پايلوت نياز به
ســاخت برخي از تجهيزات در داخل كشور مطرح شــد  .در اين تجهيز كاتاليست عمل نكرده غيرفعال و همچنين
مونومر واكنش نداده از پليمر جدا مي گردد.
 .3حوزه تخصصي مسأله
مكانيك
		
 .4حوزه كاربرد مسأله
صنايع شيمیايي و پتروشيمي
 .5حوزه اصلي توانمندي مورد نياز
تجهيزات :مكانيكال ،برقي و ابزار دقيق
 .6ويژگي ها و خروجي هاي مورد درخواست
عملكرد مناسب تجهيز در فرايند
در نظر گرفتن مسايل محيط زيستي در تجهيز
استفاده از سازندگان بومي
ارائه ايده جديد جهت بهبود و ارتقای فناوري
توجه به مسائل مالكيت معنوي
ارائه ايده جدید و مزيت آن نسبت به ساير تجهيزات موجود
ارائه توجيه فني و اقتصادي
ارائه ظرفيت صنعتي مناسب
تاييد تيم پژوهشي شركت پژوهش و فناوري

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
179

فصل دوم

منتخبیازشرکتها
ومحصوالت
دانشبنیان

شركت های دانش بنيان و استارت آپ ها

(محصوالت فناورانه عرضه شده )
محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی
محصوالت حوزه صنایع نفت
محصوالت حوزه صنایع گاز
محصوالت حوزه پاالیش و پخش
محصوالت حوزه پتروشیمی

محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

کانکتورهای الکتریکی ()Feed Thru
معرفی محصول

کانکتورها در سیســتم ابزارهای نمودارگیــری به نام Cable
 Headیــا  Candle Rodیا  Feed Thruمعروف میباشــند و از
اتصال چند قطعه ســاخته میشوند یک پین از طریق مادهای
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 میشود.

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 میکنند ،طراحی شده است .به طور کلی این محصول با عایق نمودن جریان
از بدنه میتواند جریان الکتریکی را از یک محیط با شرایط معمولی به محیطی با فشار (تا حداکثر  )psi 23000و دمای باال (500
فارنهایت) که حاوی مواد خورنده یا سمی باشد انتقال دهد.
مجوزها و تاییدیه های فنی

این محصول برای اولین بار توسط اداره نمودارگیری شرکت ملی حفاری ایران تحت تستهای میدانی قرار گرفت و عملکرد خوبی
از خود نشان داد.

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس
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آذر فرتاک سورین
1395
اهواز ،شهرک صنعتی شماره یک

www.AzarFartak.com
061- 34441558

محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

Ppack

معرفی محصول

با استفاده از این پلتفرم نرم افزاری ،مدلی کارا و اثربخش برای
هوشمندسازی مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی پیادهسازی
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
میتوان گفت زنجیره ی توسعه و تأمین تمام منابع ارزشمند
نفتی چه تولید شــده در داخل کشور و چه وارداتی به شکلی
مدیریت میشــود که امکان قاچاق آن و یا توزیع محصوالت
تقلبی حداقل شود.

اثرات و کاربرد

کاربردها :از کارکردهای این سامانه میتوان به  -1ثبت و ضبط هوشمند محصوالت موجود در زنجیره ی تامین -2پیگیری دقیق
و لحظهای و مســتند تمامی محصوالت از لحظه ی تولید یا وارد شــدن به کشور تا لحظه ی تحویل به مصرف کننده -3مدیریت
دادههای وارد شده به سیستم از هر نوع به منظور پردازش آنها و پیش بینی روند آینده  -4توسعه الگوی یادگیرنده و پیش بینانه
 -6ارائه ی مشاورههای علمی و مستند به مدیران این بخش از طریق تحلیل دادههای ورودی -7کاهش ریسک و عدم اطمینان
مجوزها و تاییدیه های فنی

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

آرمان فناوری ویونا
1396
ایالم -ایالم -میدان دانش -خیابان مهدیه -پارک علم و فناوری ایالم-شتابدهنده ی دورنما

www.doornama.ir
084-33342161
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محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

پایش

معرفی محصول

با اســتفاده از ســامانه چاههای هوشــمند ،میزان زیادی از
دادههای مرتبــط محیطی و عملگرا را میتــوان جمعآوری،
نرمالسازی و تحلیل و در جهت بهینهسازی 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 ،یکپارچهسازی و اســتفاده کرد .یادگیری ماشین
کمک فراوانی به صرفه جویی در هزینههای عملیاتی و بهبود
سرعت عمل تجزیه و تحلیل دادهها میکند.

اثرات و کاربرد

کاربردها :
از کارکردهای این سامانه میتوان به  -1سالمت و ایمنی فرایندها -2نگهداری پیشبینانه و پیشگیرانه -3مدیریت داده -4کاهش
هزینههای تولید -5توســعه الگوی یادگیرنده و پیش بینانه  -6اعمال تصمیمات به هنگام -7کالیبره و به روز کردن سیســتمها
-8کاهش ریسک و عدم اطمینان اشاره کرد.
مجوزها و تاییدیه های فنی

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس
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آرمان فناوری ویونا
1396
ایالم -ایالم -میدان دانش -خیابان مهدیه -پارک علم و فناوری ایالم-شتابدهنده ی دورنما

www.doornama.ir
084-33342161

محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

ترانسمیتر و کنترلر pH
معرفی محصول

ترانســمیتر و کنترلر  pHآتروان ،راه حلــی مطمئن و دقیق
بــرای اندازهگیری  pHمایعات اســت .اتصال به تقریبا هر نوع
حســگر  pHآنالوگ از هر برند ،ارتباط با اتاقهای مانیتورینگ
از طریق حلقهی جریان و  Modbusو رعایت مالحظات کار در
محیطهای 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

مجوزها و تاییدیه های فنی

• تاییدیه پتروشیمی بندر امام
• گواهی ( IPمحافظت بدنه )IP67 – IPX5
اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اندیشه فرتاک امیرکبیر
1397/1/6
تهران ،خیابان بزرگمهر ،خيابان فريمان ،بن بست بوجاري صفت ،پالك  ،2-طبقه پنجم ،واحد 20

https://atrovan.com
02166406769
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محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

مبدل حرارتی صفحهای بریز شده ()BPHE
معرفی محصول

 BPHEیکی از انواع مبدلهای حرارتی صفحهای است که در
صنایع مختلف وظیفه تبادل حرارت بین دو سیال گرم و سرد
را به عهده دارد .فرآینــد تولید این نوع از مبدلهای حرارتی
صفحهای پیچیدگیهایی دارد که نیازمند تسلط به تکنولوژی
و دانش علمی و فنی باال میباشد.

اثرات و کاربرد

راندمان باال ،تحمل فشــار و دمای باال ،مقاومت به خوردگی باال ،اشغال فضای کم نسبت به دیگر انواع مبدلها از ویژگیهای این
نوع مبدل حرارتی است.

مجوزها و تاییدیه های فنی

اطالعات شرکت تولید کننده

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت

بلند آرمان حسام تبریز
1396
تبریز ،کیلومتر  30جاده آذرشــهر ،شهرک صنعتی شهید سلیمی30 ،متری اول20 ،متری
بیست و هفتم ،پالک10

نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

188

09149165874

محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

سیستم کنترل توربینهای جنرال الکتریک
()speedtronic control system type :mark vi
معرفی محصول

سیســتمهای کنتــرل توربیــن ( GEجنــرال الکتریک ) با
نام  Speedtronicشــناخته میشــودکه معروفترین کنترل
کننده منطقی قابل برنامه ریزی توربین در جهان میباشــد.
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
اعم از نفت و نیروگاهی کاربرد دارد .سیســتم کنترل parsII
جایگزین بومی ،دانش بنیان وســاخت داخل سیستم کنترلی
 speedtronicسری  markتایپ ( viشرکت جنرال الکتریک)
میباشد.

اثرات و کاربرد

بدلیل وجود تکنولوژی باالتر از این محصول و توقف تولید آن توسط سازنده خارجی ،همچنین باتوجه به امکانات وتوانمندیهای
پارس پردازوعدم محدودیت ظرفیت تولید ،با تولید آن توسط این شرکت نیاز بازار داخلی به این محصول کام ً
ال مرتفع میگردد.
بدلیل نوسانات نرخ ارز و تعرفه واردات قیمت محصوالت پارس پرداز نسبت به رقبا کامال رقابتی میباشد.
محصوالت پارس پرداز دارای یکســال گارانتی صحت عملکرد و دوســال گارانتی نگهداری درانبار درشرایط استاندارد وهمچنین
 10ســال خدمات پس از فروش میباشد که باتوجه به شــرایط تحریم به هیچ وجه توسط سازنده اصلی ونیز تآمین کنندگان و
واردکنندگان ارائه نمی گردد.
مجوزها و تاییدیه های فنی

اجزاءفنی سیســتم کنترلی  PARSIIبدلیل تســتهای عملکردی کامال موفق واخذ تائیدیه درپروژههای مختلف ازجمله زیرمجموعه
ملی گازو نفت ،دارای تائیدیههای 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 میباشد.
اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

پارس پرداز
1367
تهران خ شریعتی ابتدای پاسداران خ دشتستان 3پالک28

WWW.PARS-PARDAZ.COM
26700697-26700239
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محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

مواد شیمیایی دمولسیفایر Demulsifier -
معرفی محصول

تعلیق شکن یا دمولسیفایر به منظور جداسازی فاز آب از نفت
شناخته شــده اند .این مواد با اسامی تجاری مختلفی در دنیا
فروخته میشــوند .در واقع دمولسیفایرها گروهی از ترکیبات
فعال سطحی هستند که میتوانند سیستمهای امولسیونی را
بشکنند و عوامل امولسیونی را خنثی کنند .یک دمولسیفایر
مناســب قادر به لخته ســازی یا  Flocculationسپس به هم
پیوســتگی یا Coalescenceبعد از  flocculationو در عین
حال مرطوب ســازی جامدات میباشــد .ســورفاکتانتهای
طبیعی ،وکس و جامــدات (نمکهای معدنــی ،روی ،آهن،
سولفات آلومینیوم ،کربنات کلسیم ،سیلیس و سولفید آهن)
چنین امولســیون ها را تثبیت میکننــد .عامل اصلی ایجاد
امولسیون پایدار در نفت مربوط به وجود کلوئیدها ()colloides
مانند آسفالتین ،واکس و رزین میشود .با توجه به باال بودن
کلوئیدها در اکثر نفت تولیدی کشور ،فرموالسیون دمولسیفایر
تولیدی این شرکت میتواند 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 میباشد.
اثرات و کاربرد

دمولسیفایر موادی هستند که به منظور تصفیه نفت خام و شکست امولسیونهای نفتی با کمک یک سری مواد شیمیایی شکننده
امولســیون به کار برده میشــوند .اســتخراج نفت خام از منابع زیر زمینی اغلب منجر به ایجاد امولسیونهای پایدار آب در نفت
میشود .مقادیر باالی آب ،نمک و دیگر جامدات در نفت ،ضروری است این مواد از نفت خام جدا شوند .با استفاده از دمولسیفایرها
میتوان 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 آسانتر میگردد.
مجوزها و تاییدیه های فنی

مجوز دانش بنیان در زمینه تولید فناوریهای پیشرفت شیمیایی  -مجوز فناوری

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس
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پترو اکسیر اطلس
1395
مشــهد -کیلومتر  12بزرگراه آسیایی (جاده مشــهد  -قوچان)  -پارک علمی و فناوری خراسان رضوی -ساختمان
مرکزی  -واحد 312

www.Atlas-ps.com
05135420230

محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

پایدار کننده سطح مایع داخل تانکرهای سیار
معرفی محصول

با اســتفاده از این محصول که به تعداد کافی در داخل مخزن
قرار داده میشود ،میتوان بدون اینکه حجم مخزن اشغال شود
( کمتــر از  3درصد) و بدون اینکه وزن مخزن تغییر چندانی
نمایــد( کمتر از  1درصد) ،میزان تالطم مایع داخل مخزن به
میزان بســیار زیادی کاهش مییابد .این امر موجب پایداری
بیشتر وســیله نقلیه و جلوگیری از واژگونی آن میگردد .این
محصول در ابعاد مختلف طراحی شــده است و میتواند برای
باک خودرو و تانکرهای جادهای و ریلی و حتی کشــتیهای
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
میگردد که یکی از مهم ترین عوامل آن متحرک بودن بار داخل مخازن این وسایل نقلیه میباشد 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 میگردد .این موارد از نظر جانی و
مالی و زیست محیطی صدمه زیادی به کشور وارد میکند .یکی از سوانح ریلی باری کشور نیز به همین دلیل بوده است.

مجوزها و تاییدیه های فنی

نمونه در مقیاس کوچک ساخته و با موفقیت تست شده است و در نمایشگاه ارائه خواهد شد .نمونه در مقیاس بزرگ تر که مناسب
تانکرهای حمل سوخت باشد ،در صورت اعالم نیاز شرکت پاالیش و پخش مواد نفتی تولید و امکان تست میدانی وجود دارد.

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

تکنو بال
1398
تهران -بزرگراه ستاری -خ آیت اهلل کاشانی  -کوچه عزتی پور-پ 36واحد سوم جنوبی

ali_mohamadnia@yahoo.com
09122079267
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محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

ساخت مدلهای مومی
معرفی محصول

ساخت مدلهای مومی با اســتفاده از تکنولوژیهای  Jetو
دقیق انواع ایمپلرها ،بلیدها و قطعات
 ،SLSبرای ریختهگری
ِ
توربین

اثرات و کاربرد

مهمترین اثر تکنولوژی چاپ سهبعدی ( )3D Printing Technologiesدر ریختهگری دقیق این است که
بدون نیاز به ساخت قالب و در حداقل زمان ،میتوان به قطعه مورد نظررسید.
کاربرد آن هم بیشتر در صنایع نفت و گاز ،پتروشیمی ،صنایع نظامی و صنایع هوایی میباشد.

مجوزها و تاییدیه های فنی

مجوز پارک فناوری پردیس

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت

دانش اندیش رانا
1386
کیلومتر  20جاده دماوند ،پارک فناوری پردیس ،ساختمان سراج ،واحد 101

نشانی سایت اینترنتی

www.runaco.com

شماره تماس

76250667-021
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76250668-021

محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

مودم مخابراتی صنعتی NR-100
معرفی محصول

مودم روتر مخابراتی با نام تجاری  100-NRدســتگاهی است
که با اســتفاده از بســترهای ارتباطی  LANو دیتای موبایل
( )4G/3G/2Gقابلیــت قرائــت و تنظیــم از راه دور تمامــی
تجهیزاتی که دارای پورتهــای ارتباطی  RS232و RS485
میباشــند را از طریق نرم افزارهای مربوطه فراهم میســازد.
این دستگاه در دو مدل  Nو  Sطراحی گردیده است .در مدل
 N-100-NRچهار پورت  RS485و در مدل  S-100-NRسه
پورت  RS485و یک پورت  RS232تعبیه شده است.

اثرات و کاربرد

این دســتگاه در مراکزی از قبیل مراکز انتقال برق ،ایستگاههای پست و ایستگاههای هواشناسی قابل استفاده بوده و نصب آن به
صورت  Indoorو در جهات مختلف میباشد.

مجوزها و تاییدیه های فنی

)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

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

سنجش افزار آسیا
1378
تهران ،میدان ونک ،خیابان گاندی ،خیابان شانزدهم ،پالک  ،۸طبقه سوم

نشانی سایت اینترنتی

www.saa.ir

شماره تماس

(42704 )021
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محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

سنسور تشخیص آب SPPPKH
معرفی محصول

سنسور تشخیص آب  SPPPKHمیتواند مقادیر بسیار کم آب
که در انواع هیدروکربنها پراکنده شــدهاند را شناسائی کند.
روغن موتور ،بنزین یورو  ۴و یورو  ،۵سوخت جت ،روغنهای
گیاهی قابل اســتفاده در مواد آرایشی بهداشتی ،افزودنیهای
سوخت نظیر اکتان ،گازهای پروپیلن و اتیلن و  ...که در صنایع
پتروشیمی مورد اســتفاده قرار میگیرند ،از جمله مهمترین
هیدروکربنهائی هســتند کــه حضــور آب در آنها مخاطره
انگیز اســت .این محصول میتواند در لحظۀ انجام تســت با
دقت و ســرعت بســیار باال حضور آب پراکنده شده در انواع
هیدروکربنها از  1-2 ppmبه باال را تشــخیص دهد .بدلیل
بومی بودن دانش فنی و تکنولوژی ســاخت سنسور تشخیص
آب  SPPPKHامکان تنظیم دقت عملکرد محصول بر اســاس
درخواست صنعت مورد نظر وجود دارد.
اثرات و کاربرد

استفاده از سنسور تشخیص آب  SPPPKHبه عنوان یک روش تست سریع ،دقیق و قابل اطمینان در تشخیص قطرات آب پراکنده
در هیدروکربنها میتواند در مدیریت هزینههای 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 ویژگیهای منحصر به فرد آن است که میتواند جایگزین
خوب و مناسبی برای دستگاههای با دقت باال اما گران قیمت مثل کارلفیشر و تجهیزات با دقت حداکثری  ،0/01گران قیمت و
سخت کاربرد نظیر دستگاه تعیین نقطه شبنم گردد که نیازمند کالیبراسیون دورهای هستند.
مجوزها و تاییدیه های فنی

مجوز دانش بنیان توبیدی
مجوز نانو مقیاس
تاییدیه از شرکت ملی گاز ایران

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس
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سیراف پارس پلیمر پویا خلیج فارس
1394
بوشهر -بلوار جمهوری اسالمی ،کوچه بانک انصار (پمپ بنزین قدیم) ،پایینتر از فروشگاه اتکا ،مرکز رشد واحدهای
فناور دشتستان-شرکت سیراف پارس پلیمر پویا خلیج فارس.

www.Papolik.com
07734222881-09178011029

محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

جاذب ،کاتالیست ،پلیمرهای پیشرفته
معرفی محصول

پاکسازی ناخالصیهای نفتی از آب بر پایهی فناوری نانو ذرات
معدنی زئولیت و ...

اثرات و کاربرد

روشهای بر پایه فناوری نانو برای حذف آلودگیهای نفتی و جداســازی از آب موضوع این بحث هستند .نشتهای نفتی در طی
استخراج ،فرآوری و انتقال آن غیرقابل اجتناب است و میتواند منجر به تأثیرات بزرگ و متفاوت از آلودگیهای کوچک خاک و آب
دریا تا بالیای عظیم گردد .عالوه بر روشهای معمول برای حذف آلودگیهای نفتی ،اخیرا ً تکنیکهای نانویی گسترش یافته که
از زئولیت نانو ،نانو کربن ،نانوکامپوزیتها ،اکسیدهای نانوساختار فلزی وغیرفلزی ،نیتریتها ،نمکها ،و زئولیتها استفاده میشود.
برخی از این مواد میتوانند با روشهای «ســبزتر» با هزین ه کمتر و بدون آســیب به محیط زیست فراهم شوند .سهولت ساخت،
کاهش هزینهها ،و دردسترس بودن تجاری نانومواد و پیشسازهای آنها موضوع اصلی بررسیهای اخیر هستند.
مجوزها و تاییدیه های فنی

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت

مهرآئین

سال تاسیس

1398

نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

فلکه دوم صادقیه-خیابان مصطفوی دهزوئی-برج سامان  -طبقه  4واحد 1

lalehmehraiyn@yahoo.com

02144045663
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محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

اجکتور

معرفی محصول

اجکتور دستگاهی برای مکش ،انتقال ،تراکم و یا اختالط گازها،
بخارات ،مایعات و حتی ذرات جامد میباشــد و به نوعی نقش
کمپرسور را بازی میکند 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 میتواند ماده
ثانویهای را مکش کند .در نتیجه ســیال محرک و ماده ثانویه
در دیفیــوزر با یکدیگر مخلوط شــده و متراکم میگردند .در
واقع اجکتور يک پمپ خالء است بدون اينکه داراي پيستون،
سوپاپ ،روتور يا هرجز متحرک ديگري باشد.

اثرات و کاربرد

مکش يا استخراج :مکش يک سيال  /تراکم :افزايش فشار سيال تا فشار تخليه مورد نظر  /تهويه مطبوع :مکش و تخليه جريان گاز
با تغييرات جزئي در فشارهاي نزديک به فشار جو  /رانش يا باالبري :ايجاد جريان با سرعت خروجي معين بين دو نقطه با اختالف
فشار يا ارتفاع اختالط  /يکنواخت سازی دو جريان :توليد يک جريان با غلظت يا درجه حرارت يکنواخت در يک واکنش شيميايي
 /انتقال :انتقال پنوماتيک يا هيدروليک محصوالت به صورت پودر يا انواع ديگر طي فرآيندهاي صنعتي

مجوزها و تاییدیه های فنی

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، HEIساخته شده و تست و بررسی میشوند .همچنین قبل از بستهبندی و
ارسال هر سفارش ،تست نهایی عملکرد آن با حضور نمایندگان کارفرما صوت میپذیرد.

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس
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کارا صنعت تدبیر پایا
89/04/29
مشهد ،شهرک صنعتی توس ،فاز  ،2اندیشه  ،15پالک 870

www.karajet.com
05135413212

محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

دوربینهای ویدئومتری شبکه و انشعابات PushRodCamera
معرفی محصول

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 لولههای زیر زمینی
(تحت فشار سیال ،بدون سیال) میباشد

اثرات و کاربرد

بازرسی ها ی شبکه ،انشعابات و لولههای زیر زمینی (تحت فشار سیال ،بدون سیال) میباشد

مجوزها و تاییدیه های فنی

 -1گواهینامه صالحیت پیمانکاری
 -2گواهینامه صالحیت ایمنی
-3گواهینامه صالحیت بهرهر برداری و نگهداری از تصفیه خانه
فاضالب
 -4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع

آوری فاضالب
 -5گواهینامه ثبت اختراع دوربین بازرسی چاه
 -6مجوز فعالیت پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

کاوش مکانیزه فن آور
1384
کارگر شمالی -نرسیده به بیمارستان قلب -خیابان شهریور -پالک  25طبقه اول -زنگ اول غربی
www.kavoshmech.com
88638313-88635766,021-021
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محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

دستگاه لرزه نگار و شتابنگار
معرفی محصول

در مطالعــات زلزله ،طراحي یك مجموعه ســخت افزار و نرم
افزار که بتواند بیشــترین پوشــش را براي این طیف وسیع از
نیازها تامین کند ،همواره چالش بزرگ تولید کنندگان رکوردر
بوده اســت .آخرین نســخه رکوردر تولید شــده این شرکت
توانائي ذخیره حجم زیاد داده با فرمتهاي استاندارد ،مصرف
بســیار پایین انرژي ،حجم و وزن اندك ،توانائي کار بدون نیاز
به ســخت افزار اضافي ،توانائي ارتباط با روشــهاي مختلف از
طریق  ،TCP/IPامكان ارســال داده روي شبكه هاي رادیوئي،
امكانات  GSM/GPRSاز قبیل ارتباط با اینترنت از طریق سیم
کارت ،ارسال گزارش سالمت و امكان تنظیم  configاز طریق
پیامــک ،اتصال واي فاي و ده ها قابلیت دیگر که مجموعه آن
در کنــار یك مبدل  A/Dبا کیفیت و دقت باال ،امكان 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  0.1-100هرتز و رنج دینامیکی  125 dBمیباشد.
اثرات و کاربرد

دریافت سیگنالهای آنالوگ از حسگرهای مختلف از جمله لرزهنگارها در باند پهن و یا کوتاه ،شتابنگارها و سایر حسگرها و ثبت
سیگنال با کیفیت و دقت باال در نرخهای نمونه برداری مختلف جهت مطالعات مرتبط از جمله :رفتارنگاری ،زلزله شناسی ،پایش
سالمت سازهها ،ارسال آالرم و کنترل شریانهای حیاتی ،مطالعات زمین شناسی و ...
مجوزها و تاییدیه های فنی

دستگاه دارای گواهی ثبت اختراع داخلی و تاییدیه از سازمان پژوهشهای صنعتی و همچنین موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
میباشد.

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

198

لرزهنگار پارسیان
1380
تهران ،کارگرشمالی ،خیابان شانزدهم ،پردیس شمالی دانشگاه تهران ،ساختمان شماره  2پارک علم و فنآوری واحد
121

www.geopersian.com
88220631-021

محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

عملگر الکتریکیNQ200
معرفی محصول

عملگر الکتریکی ســری  NQبا ویژگی سرعت خروجی باال ،از
منابع متنوع ( Local، Remoteو شبکه) فرمان کاربر را دریافت
میکند و شیر را در موقعیت مناسب قرار میدهد.

اثرات و کاربرد

با اســتفاده از عملگرهای ســری  NQمیتوان جریان سیال را به صورت الکتریکال قطع یا وصل کرد و یا دبی سیال در خط لوله را
در مقدار مطلوب تنظیم نمود.

مجوزها و تاییدیه های فنی

لیست بلند وزارت نفت و مجوز فناوری پارک

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

نگرش رایانه پویا
1377
خیابان کارگر شمالی نرسیده به جالل آل احمد ساختمان  ١۸۳١واحد ۸

http://www.rayatork.com/
021۸۸۰١۴۳١۷
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محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

عملگرالکتریکیNQ200
معرفی محصول

عملگر الکتریکی ســری  NQبا ویژگی سرعت خروجی باال ،از
منابع متنوع ( Local، Remoteو شبکه) فرمان کاربر را دریافت
میکند و شیر را در موقعیت مناسب قرار میدهد.

اثرات و کاربرد

با اســتفاده از عملگرهای ســری  NQمیتوان جریان سیال را به صورت الکتریکال قطع یا وصل کرد و یا دبی سیال در خط لوله را
در مقدار مطلوب تنظیم نمود.

مجوزها و تاییدیه های فنی

لیست بلند وزارت نفت  -مجوز فناوری پارک

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس
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نگرش رایانه پویا
1377
خیابان کارگر شمالی نرسیده به جالل آل احمد ساختمان  ١۸۳١واحد ۸

http://www.rayatork.com/
021۸۸۰١۴۳١۷

محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

پمپ و دوزینگ پمپهای دورانی از نوع
Progressive Cavity Pump
معرفی محصول

• پمــپ و دوزینگ پمپهــای دورانی از نــوع Progressive
Cavity Pumps
• پمپهای مارپیچی Screw Pumps
• لوب پمپ ها Lobe Pumps
مناســب برای انتقال مواد رقیق تا بسیار غلیظ – خودمکش -
کمترین استهالک
• پمپهای تخلیه بشکه Barrel Emptying Pumps

اثرات و کاربرد

 دوزینگ پمپهای دورانی با قابلیت کنترل دقیق ظرفیت از طریق کنترل دور  -مناســب برای تزریق دقیق مواد رقیق تا بسیارغلیظ  -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 میباشند. پمپهای تخلیه بشکه برای مواد رقیق تا بسیار غلیظمجوزها و تاییدیه های فنی

قابلیت طراحی ،ساخت و تست بر مبنای استانداردهای API

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

نیوار کار مهند توس
1394
مشهد پارک علم و فناوری ساختمان فن آور و دانش بنیان شماره 325

www.pumpyar.com
051 - 37131133
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محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

هصا 4

معرفی محصول

مداومت پروازی  1ساعت
سقف پروازی  3000متر
مساحت پروازی  1500هکتار در یک پرواز
دوربین  42مگاپیکسلی
موتور براشلس
سامانه ناوبری RTK/PPK

اثرات و کاربرد

پایش خطوط نفت و انرژی ،دیدبانی و حراست هوایی ،کشاورزی ،نقشه برداری

مجوزها و تاییدیه های فنی

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت

هما صنعت اکباتان
1389
شهریار خیابان ولیعصر مقابل پارک کودک طبقه دوم چاپ هجرت

نشانی سایت اینترنتی

www.hse.co.ir

شماره تماس

02165258020
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محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

فیلتر مولد اسید و بیکربنات از گازهای آالینده سوختهای فسیلی
معرفی محصول

فیلترهای مولد اســید از گازهــای خروجی دود کش نیروگاه
حرارتی و لوکوموتیو قطار و کشتی با موتور دیزلی:
فیلتری که هوشمندانه گازهای آالینده نیروگاهی شامل SO2
 NOX CO2را جذب و تبدیل به موادمفیدو اسیدهای با ارزش
افزوده صنعتی  اسید ســولفوریک و اسید نیتریک و بیکربنات
سدیم میکند
اهداف:
 -1سود آوری برای نیروگاه ها = جبران هزینههای نصب فیلتر
 -2حذف آالینده از هوای کالن شهرها = محیط زیست سالم

اثرات و کاربرد

دیگرنصب فیلتر برای نیروگاه نه تنها هزینه بر نیست بلکه سودآور نیز میباشد ،فیلترهای مولد اسید از گازهای خروجی دودکش
نیروگاه حرارتی و لوکوموتیو قطار و کشــتی با موتور دیزلی :فیلتری که هوشمندانه گازهای آالینده نیروگاهی شامل NOX SO2
 CO2را جذب و تبدیل به موادمفیدو اسیدهای با ارزش افزوده صنعتی اسید سولفوریک و اسید نیتریک و بیکربنات سدیم میکند
اهداف-1 :سود آوری برای نیروگاه ها = جبران هزینههای نصب فیلتر  -2حذف آالینده از هوای کالن شهرها = محیط زیست سالم
مجوزها و تاییدیه های فنی

این طرح برگزیده سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان آذر  98است
اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

ویرا دانش آرتا کوشش
1397
تهران امیرآباد شمالی خ  16ام پ16

www.vdac.ir
02188206080

203

محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

سامانه هوشمند مدیریت خدمات رفاهی (ویسای)
معرفی محصول

ویســای پلتفرم هوشــمند مدیریت خدمات رفاهی و باشگاه
مشتریان میباشد که با اســتفاده از کلیه بسترهای پرداخت
مانند کارخــوان ،اپ موبایل و درگاه اینترنتی و ...قابلیت ارایه
انواع سرویسهای اعتباری ،تخفیفی و امتیازی را دارا میباشد

اثرات و کاربرد

مدیریت هوشمند ارایه خدمات رفاهی به پرسنل و مشتریان ،کاهش هزینههای سازمان و افزایش قدرت خرید پرسنل در راستای
افزایش کارایی و تشویق به فعالیت موثر در سازمان با روشی بسیار ساده و دارای ویژگیهای منحصر به فرد برای سازمان ،پرسنل
و خانواده آنها

-

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

مجوزها و تاییدیه های فنی

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت

استارت آپ
1397
تهران خ یوسف آباد خ3پ6واحد8

نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

204

88394100 66166236

محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

نشانگرهای رنگی کدگذاری شدهی سوخت
معرفی محصول

قاچاق سوخت یکی از مهمترین معضالت ما در کشور میباشد
بنابراین ارائه راهکارهایی که بتواند جلوی قاچاق ســوخت را
بگیرد و آن را قابل پیگیری و بررسی نماید از اولویتهای کشور
اســت در سالهای اخیر با اســتفاده از فناوریهای پیشرفته
شیمیایی میتوان به نوعی نشانگرهای رنگی دست یافت که با
اســتفاده از طیفهای رنگی کامال مشخص فرآوردههای نفتی
را نشــانهگذاری 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 گشــتهای بازرسی قابل
استفاده است

اثرات و کاربرد

با استفاده از این فناوری در هر لحظه میتوان با نمونه گیری از فراوردههای مختلف مبدا ،مقصد و انحراف آن از شبکه رسمی توزیع
را شناسایی و محلهای مصرف نهایی فرآورده قاچاق را مشخص نمود.

مجوزها و تاییدیه های فنی

در دست اقدام

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

شتابدهنده ققنوس
1397
تهران ،خیابان انقالب ،چهارراه کالج کوچه ی شهید سعیدی پالک  5ط 2

www.phoenixenergy.ir
02188930162
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محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

رمز ارز ملی
معرفی محصول

در  enexقرار اســت رمز ارز ملی با پشتوانه بشکههای نفت یا
محمولههای گاز مایع تبادل شوند .با استفاده از این رمز ارزها،
بشکههای نفت یا محمولههای گاز نشانه گذاری میشوند .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 مییابد .به دنبال تقاضا برای رمز ارز به مرور قیمت این ارز از قیمت هر
محمولهها باالتر میرود و رمز ارزهای بیشتری تولید میشود و بدین ترتیب میزان سرمایه گذاری در ذخایر نفتی و گازی کشور
افزایش مییابد

مجوزها و تاییدیه های فنی

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس
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شتابدهنده ی ققنوس (تیم ایکس پی)
1397
تهران ،خیابان انقالب ،چهارراه کالج کوچه ی شهید سعیدی پالک  5ط 2

www.phoenixenergy.ir
02188930162

محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

ایکسپی

معرفی محصول

ایکس پی فرایند سفارش ،پرداخت (پرداخت الکترونیک /کیف
پول) و ارتباط هوشــمند با مشتری را با استفاده ترکیبی نرم
افزار و سخت افزار به شیوهای مدرن تسهیل میکند .در طول
فرایند ســفارش و خرید یک محصــول یا خدمت ،ایکس پی
ارتباط موثری بین سفارش ،پرداخت و باشگاه مشتریان بوجود
میآورد و یکپارچگی بین این زیرسیستم ها ایجاد میکند.

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
میکند .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.

مجوزها و تاییدیه های فنی

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

شتابدهنده ی ققنوس (تیم ایکس پی)
1397
تهران ،خیابان انقالب ،چهارراه کالج کوچه ی شهید سعیدی پالک  5ط 2

www.phoenixenergy.ir
02188930162
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محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

راهکار همزمان سوختگیری و پرداخت روی پمپ
معرفی محصول

با تولید این راهکار ،امکان پرداخت الکترونیک بهای سوخت با
استفاده از کارتهای عضو شتاب روی پمپ به صورت مستقیم
میسر شده اســت .در راهکار پرداخت روی پمپ توسنتکنو،
بــدون نیاز به مراجعه به بانک و شــارژ کیــف پول مرتبط با
کارت ســوخت و حتی بدون نیاز بــه مراجعه به انتهای الین
ســوختگیری برای پرداخت وجه ،پرداخت وجه با هر کارت
بانکی عضو شــتاب میسر شده اســت .این پرداخت بهصورت
آنالین انجام میشود.

اثرات و کاربرد

نرمافزار این راهکار تولیدشــده توسط متخخصان توسنتکنو بوده و این آمادگی وجود دارد که سختافزار آن نیز در سایت تولید
شرکت توسنتکنو با توان ایرانی ،تولید داخل شود .همچنین سختافزار این راهکار به لحاظ رعایت استانداردهای مد نظر شرکت
پخــش فرآوردههای نفتی ایران چه در موضــوع امنیت پرداخت و گواهینامه  PCIو … و چه به لحاظ ارتقای تاییدیههایی نظیر IP
و  IKدارای باالترین و بهروزترین تاییدیههاســت .بنابراین توانایی تولید داخل و همینطور ارتقای استانداردهای راهکار توسنتکنو
نسبت به روشهای 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 .سیستمعامل این راهکار نیز مبتنی بر اندروید بوده که امکان توسعه و تعریف
سرویسهای جدید را بیشتر فراهم میکند.
مجوزها و تاییدیه های فنی

سختافزار این راهکار به لحاظ رعایت استانداردهای مد نظر شرکت پخش فرآوردههای نفتی ایران چه در موضوع امنیت پرداخت
و گواهینامه  PCIو … و چه به لحاظ ارتقای تاییدیههایی نظیر  IPو  IKدارای باالترین و بهروزترین تاییدیههاست.

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس
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توسعه فنافزار توسن (توسنتکنو)
1389
تهران ،شــهرک غرب ،خیابان فالمک شــمالی ،نبش کوچه حیدریان ،پالک  ،36ساختمان توسنتکنو ،کد پستی:
۱۴۶۷۸۸۶۵۶۱

http://www.tosantechno.com
02142061000

محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

عایق حرارتی منعطف آیروژل نانومتخلخل ()IRogelTM
معرفی محصول

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
میکنند .ضریب انتقال حرارت پایین ،فوق آبگریزی ،ضخامت
بســیار کم ،تحمل دمای منفی  200الی مثبت  ،650قابلیت
عایق کاری آنالین ســرد و گرم ،بسیار سبک و نصب سریع و
راحت ،طول عمر بیش از  30سال ،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 میباشد.

اثرات و کاربرد

استفاده از عایقهای آیروژل در خطوط سرد و گرم باعث کاهش شدید اتالف انرژی در طول عمر بیش از  30سال میگردد .ضخامت
کمتر از یک پنجم مورد نیاز عایق سبب نصب راحت در محیطهای خاص میشود .ضد آب بودن عایق مانع تاثیر رطوبت محیط در
کارکرد عایق شده و خوردگی زیر سطح عایق را از بین میبرد .ضد حریق بودن عایق سبب جلوگیری از تخریب تجهیزات مختلف
میگردد .پایداری شیمیایی و مقاومت مکانیکی باال کارایی را تضمین مینماید .عایق آیروژل میتواند بهره وری تولید و ایمنی تمام
صنایع را به طور محسوس افزایش دهند.
مجوزها و تاییدیه های فنی

 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 ساختماناطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

پاکان آتیه نانودانش
1395
قزوین ،نادری شمالی ،زعفرانیه ،پالک 78

www.avpadco.com
02147620670
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محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

پکر متورم شونده درون چاهی
معرفی محصول

ت درون چاهی
پکرهای متورم شونده از پرکاربردترین تجهیزا 
هســتند که نقش قابل توجهی در کاهش هزینه و زمان انواع
عملیاتهــای 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 آببندی لوله جداری چاههای نفت و
گاز را انجــام میدهد .پس از نصب پکر ،میتوان عملیات مورد
نظر را در ناحیهی باال یا پایین آن انجام داد .این پکر میتواند
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 میشود.

اثرات و کاربرد

 مهمترین کابردهای این ابزار عبارت است از: اســید زنی انتخابی ،شکست هیدرولیکی ،سیمان زنی انتخابی ،تست انتخابی ،تعمیرات سرچاهی ،ایزوله کردن موقت و یا دائمبخشی از چاه

مجوزها و تاییدیه های فنی

دارای مجوز دانش بنیان و گرید پدافند غیرعامل

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس

توسعه محصول کیا صنعت شریف
1398

نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس
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محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

پوششدهی به روش  HP/HVOFو پوششدهی به روش PTA
معرفی محصول

بهسازی و بازسازی کلیه قطعات در معرض خوردگی و سایش
صنایع مختلف از جمله صنعت نفت به روش ترمال اســپری
( )HP/HVOFو همچنین روکش کاری فلزات به روش کلدینگ
یا جوشکاری پودری ()PTA

اثرات و کاربرد

روشــهای بکار رفته در شرکت بهبود صنعت شامل طیف وسیعی از قطعات صنایع مختلف میباشد که با اختصار در مورد صنایع
نفت و گاز شامل بازسازی و بهسازی قطعات پمپ و کمپرسور مانند انواع مکانیکال سیل ،پالنجر پمپ ،پیستون رادهای 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 لولههای حفاری و .........

مجوزها و تاییدیه های فنی

مجوز دانش بنیان تولیدی نوع  1از معاونت علمی ریاست جمهوری
پروانه تولیدی فنی مهندسی از وزارت صنعت معدن تجارت
مجوز فناوری از شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

بهبود صنعت مهان
1395
اصفهان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ساختمان شیخ بهایی واحد 243

WWW.BSMGROUP.IR
45837737-031
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محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

توکن انرژی
معرفی محصول

شــبکه ققنوس با بهره گیــری از فناوری دفاتر توزیع شــده
( ،)DLTامکان انتشــار توکنهــای متنوع انــرژی و دارایی و
گواهی را توسط ناشــران معتمد فراهم مینماید .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 حاملهای انرژی میتوان آنها را در بستری سریع و اعتماد
پذیر قرار داد که تبادل و انتقال هر یک از آنها را در مقیاس کالن راحت میکند .به طور مثال با توکنیزه کردن انرژیهای تجدید
پذیر و شــبیه به آن هم میتوان در جذب ســرمایه از مشارکتهای 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.
مجوزها و تاییدیه های فنی

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس
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یکتا ققنوس پارس

1397

تهران ،باالتر از میدان ونک ،خیابان خلیل زاده ،پالک ۲۸

kuknos.org
02188673179

محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

نرمافزار هوشمند  HSEQدر بستر بالکچین
معرفی محصول

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 روشهــای 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 میرود با کمک گرفتن از سیســتم
غیرمتمرکز دادهها 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 پیادهســازی نرمافزار مربوطه میتوان ضمن بهبود امورات کاری ،به مدیریت هرچه بهتر فرآیندهای جاری از دیدگاه  HSEQدر
یک محیط صنعتی کمک نمود .این نرمافزار 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 نرمافزار
یکی از اصلی-ترین ویژگیها بوده که میتواند تغییری شگرف در وضعیت موجود  HSEQایجاد نماید.
مجوزها و تاییدیه های فنی

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

شتابدهنده صماتک
1397
خواجه عبداهلل انصاری ،ابوذرشمالی ،کوچه 12پالک 14طبقه چهارم

http://www.sema.tech
22873657-021
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محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

کاهش دهنده نقطه ریزش)(Pour Point Depressant-PPD
معرفی محصول

ترکیب کاهش دهنده نقطه ریزش ،ترکیبی پلیمری است که
به روغنهای پایه معدنی اضافه میشوند تا خواص سیالیت در
سرمای آنها را بهبود بخشند.

اثرات و کاربرد

این ترکیب به منظور جلوگیری از ایجاد شبکههای منظم کریستالهای پارافین وکس مورد استفاده قرار میگیرند و مانع کاهش
سیالیت روغن در سرما میشود .همچنین در انواع روغنهای صنعتی و موتوری قابل استفاده است .انحالل پذیری خوبی در تمامی
روغنهای پایه و سازگاری با سایر افزودنی ها دارد.

مجوزها و تاییدیه های فنی

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

214

شتابدهنده صماتک
1397
خواجه عبداهلل انصاری ،ابوذرشمالی ،کوچه 12پالک 14طبقه چهارم

http://www.sema.tech
۰۲۱ - ۲۲۸۷۳۶۵۷

محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

کلسیم سولفونات فوق بازی

)(Overbased calcium sulfonate or TBN Booster
معرفی محصول

روغنهــای روانکار عالوه بر خواص روانکاری ،ضروری اســت
در شــرایط متفاوت کاری از سیســتم محافظت نمایند .این
خواص با ترکیب روغنهای پایه و افزودنیها بدســت میآید.
این افزودنیها شامل عوامل شوینده-معلق کننده ،عوامل ضد
رســوب ،عوامل ضد خوردگی و بازدارندههای اکسیداسیون و
 ...هســتند .افزودنیهای شوینده-معلق کننده جزء مهمترین
ترکیبــات روغنهــای موتوری هســتند .مهمتریــن وظیفه
این ترکیبات دیســپرس کردن رســوبات تشکیل شده حین
کارکــرد موتور به صورت همگن اســت ،بدیــن منظور که از
ســایش بخشهای مختلف موتور جلوگیری شود .همچنین با
خنثیسازی اسید سولفوریک و نیتریک و اسیدهای معدنی از
خوردگی بخشهای 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 کنندههای اسید نیز عمل مینماید.
اثرات و کاربرد

عوامل شــوینده-معلق کننده شامل نسبتهای مختلف از کلسیم سولفوناتهای با وزن مولکولی باال ،کلسیم کربنات کلوئیدی و
روغن معدنی مطابق با کاربری روغن روانکار است .سولفوناتها به عنوان عامل شوینده و دیسپرس کننده عمل میکنند و کلسیم
کربنات بعنوان خنثی کننده عمل مینماید .از روغن معدنی بعنوان همگنکننده در فرموالسیون مورد استفاده قرار میگیرد.

مجوزها و تاییدیه های فنی

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

شتابدهنده صماتک
1397
خواجه عبداهلل انصاری ،ابوذرشمالی ،کوچه 12پالک 14طبقه چهارم
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۰۲۱ - ۲۲۸۷۳۶۵۷

215

محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:
سامانه آنالین ارزیابی مالی و اقتصادی استارت آپ ها و کسب و کارها

)(BizBoard
معرفی محصول

بيزبورد حاصل درک نیاز بالقوه کاربران ،در نتیجه سالها تالش
تخصصي ،دانشــگاهی و اجرایی در زمينه برگزاری دورههای
كارآفريني و ايدهپردازي ،اقتصاد مهندسي و تدوین گزارشات
جامع امكانســنجي اســتارتآپها و طرحهــا در حوزههای
مختلف ميباشد .هدف اصلي بیزبورد ،ايجاد سيستمي آنالین،
جامع و هوشــمند اســت كه صاحبان ايده و كسبو كارها (از
استارتآپها تا كسب و كارهاي بزرگ و توسعهیافته) بتوانند
بر پايه اصول اقتصاد مهندســي و تجربیات مشاوران بیزبورد،
تحليل و آناليزی جامع و كاربردي از كسب و كار يا ايده مدنظر
خود را بدست آورند .اين سامانهي هوشمند قادر است با آناليز
داده هاي ورودي و انجام محاســبات جامع ،کلیه پارامترهای
مالی و اقتصادی طرح را به مخاطب نشان داده و عالوه بر آن
با ارائه آناليز حساسيت بر روي پارامترهاي تاثيرگذار بر اقتصاد
كسب و كار ،در تهيه نقشه راه بمنظور شروع كسب و كار و يا
ارتقا و بهبود آن خدمات شاياني ارائه دهد.
اثرات و کاربرد

استارتآپها و کسب و کارها با بهرهگیری از نتایج مطالعات اقتصادی و مالی این سامانه ،پیش از ورود به مرحله سرمایهگذاری،
میتوانند با دید کاملتری به طرح ورود کرده و با استفاده از گزارش و تحلیلهای اقتصادی ،ریسک و مخاطرات آینده را مدیریت
نمایند .همچنین با بهرهگیری از نتایج تحلیل حساسیت و شناخت پارامترهای تاثیرگذار بر طرح ،سودآوری کسب و کار را افزایش
دهند .این ســامانه كليه پارامترهاي موثر در مســير تبديل ايده به كسب و كار یا ارتقاء آن را محاسبه و با بیانی ملموس ،وضعيت
اقتصادی حال و آینده ايده يا كسب و كار را ترسیم مینماید.
مجوزها و تاییدیه های فنی

منطبق بر اصول اقتصاد مهندسی و خروجیهای نرم افزار کامفار COMFAR III Expert

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس
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شتابدهنده صماتک و شرکت سداد صنعت ایلیا
1397
تهران ،خ شریعتی ،دوراهی قلهک ،خ شهید بصیری ،نبش کوچه باغ بانک ،پالک 22

www.bizboard.ir
22640490

محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

پکیج پورتابل تصفیه فاضالب به روش الکترو انعقادی
معرفی محصول

پکیــج تصفیه فاضالب مذکور شــامل فرایندهــای فیزیکی
وشیمیایی زیر می-باشد :
الکترو انعقاد( این واحد دارای کارایی بســیار باال نســبت به
روشهای قدیمی میباشد)
انعقاد و لخته سازی – هوادهی از کف -چربیگیر-ازون زنی-
فیلترهای شنی و کربنی و میکروفیلترها
همچنین پکیج پورتابل تصفیه کامال بصــورت plug & play
میباشد.
ظرفیت تصفیه  6مترمکعب در ساعت است که این میزان بنا
به شرایط طرح قابل تغییر میباشد

اثرات و کاربرد

فاضالبهای نفتی  :گل حفاری ،گودالهای سخت و.....

مجوزها و تاییدیه های فنی

گواهی حسن انجام کار مدیریت اکتشافات شرکت ملی نفت
تاییدیه و حسن انجام کار سازمان محیط زیست استان خوزستان
اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

شتابدهنده صماتک و شرکت سوبار صنعت پارس
1398
جردن باالتر از بلوار آرش بن بست ایرج پالک  40واحد 41

نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

22050381
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محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

جریان سنج سه فازی
معرفی محصول

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 مینماید .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

 -1حجم كم ،جابجايي آسان
 -2نصب آسان
 -3دقت ( ،)Accuracyتكرارپذيري( )Repeatabilityو تجديدپذيري داده ( )Reproducibilityباال
 -4اندازه گيري در زمان كم
 -5قابليت اندازه گيري مقدار گاز ،ميعانات يا نفت و آب را به صورت مجزا دارد
 -6اطالعات آنالين و بدون تاخير
 -7بدون نياز به سورس گاما و راديواكتيو
 -8محدوده  GVFگسترده
 -9قابليت  self cleaningدارد.
مجوزها و تاییدیه های فنی

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس
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محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

ژلپلیمر

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 میباشد .بر روی دکلهای حفاری
خصوصا دکلهای 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 مینماید.

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 Lostبین  ۵ -۱۱میلی می باشد
به این معنا که قابلیت  Water Lost Controlرا نیز دارد.
مجوزها و تاییدیه های فنی

این ترکیب طبق استانداردهای  APIدر گل حفاری ،استاندارد مناطق نفتخیز جنوب ،پژوهشکده صنعت نفت و فالت قاره بر اساس
نوع سازند و دکلهای حفاری در هر منطقه استانداردهای الزم و رئولوژی مناسب را دارا میباشد.
اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

تم هوشمند مانیتورینگ ماهواره ای(سهم)
معرفی محصول

سیستم هوشــمند مانیتورینگ ماهوارهای یک پلتفرم جامع
جهــت پایــش محیطی میادیــن نفــت و گاز و خطوط لوله
و تاسیســات سطح االرضی با اســتفاده از تصاویر و دادههای
ماهوارهای توسط هوش مصنوعی میباشد.

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
مجوزها و تاییدیه های فنی

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس
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شتابدهنده صماتک و شرکت تیزنگر پایش
1398
تهران ،میرداماد ،خیابان شاهنظری،میدان محسنی ،خیابان کاظمی ،پالک سه

www.tiznegar.com
09200940092-09120053529

محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

کلسیم بروماید (آب نمک سنگین)
معرفی محصول

این سیال یک نمکی معدنی به منظور استفاده در فرآیند تکمیل
فرآیند چاههای نفت یا گاز میباشــد .هدف اســتفاده از این
سیال کنترل فشار چاه و به حداقل رساندن آسیبهای سازند
تا زمان بهره برداری از چاه میباشــد .این ماده بدلیل داشتن
یون بروماید از ویژگیهای خاصی در مقایسه با نمکهای مشابه
خود ،برخوردار اســت .در این پروسه بروماید بصورت مستقیم
در فرآیند تولید وجود داشته و کلسیم بروماید حاصل ،میزان
خوردگی در شرایط استاندارد  APIو 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 روشهای 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.
دارای خاصیت آمفوتریک .Ph ،مناسب ،نقطه کریستالیزاسیون ایمن ،حداقل میزان خوردگی در شرایط استاندارد  ،APIوزن gr/
 ۱.۷ cm3و سایز استانداردهای الزم جهت استفاده در مخازن فشار باال را دارا است.
مجوزها و تاییدیه های فنی

این محصول پس از تولید مورد تست توسط پژوهشکده صنعت نفت و گاز قرار گرفته و استانداردهای این پژوهشکده را برا اساس
استاندارد جهانی  APIکسب نموده است.
اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت
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محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

گریس کلسیم سولفونات)(Calcium sulfonate grease
معرفی محصول

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 میآید.

اثرات و کاربرد

سيم بکسل ،كشوييها ،كابل هاي فلزي ،وينچها ،دنده هاي باز و زنجيرهايي كه در شرايط بسيار سخت كار مي كنند.
مورد مصرف در صنايع فوالد ،سيمان و معدن ،صنايع نفت ،كاربردهاي دريايي و صنايع سنگين ديگر.

مجوزها و تاییدیه های فنی

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس
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محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

خدمات نشت یابی با گاز ردیاب هلیوم
معرفی محصول

نشــت یابی هلیومی روشــی غیر مخرب جهت تست نشتی
تجهیزات حساس و خطوط لوله با دقت و حساسیت بسیار باال
میباشــد کهبرمبناينفوذگا ز جستجوگرازنشتيها  ،براثر
اختالففشارايجادشدهدردوطرفجسم صورت میپذیرد ،از
ویژگیهای این روش دقت و سرعت باال و اجرا به صورت آنالین
در بســیاری از موارد میباشد  .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

-1نشــت یابی خطوط لوله ی زیرزمینی  -2نشت یابی مبدلهای حرارتی پوســته ولوله ،کلدباکس  -3نشت یابی کندانسورهای
نیروگاهی  -4نشت یابی تجهیزات تحت خالء

مجوزها و تاییدیه های فنی

این شرکت موفق به اخذ گواهینامه و تاییدیه ی انجمن تستهای غیرمخرب امریکا در خصوص اجرای نشت یابی هلیومی میباشد.

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

تدبیرفرآیند صنعت سپهر
1395/02/14
تهران  -خ شهید مطهری خ علی اکبری خ صحاف زاده پالک 20طبقه ی 2

نشانی سایت اینترنتی

www.tfss.ir

شماره تماس

88750611
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محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

اورهال و ساخت دکل حفاری
معرفی محصول

افزایش راندمان دکلهای حفاری قطعا” باعث افزایش راندمان
کاری و تســریع افزایش برداشــت از چاههای نفت میشــود
دکلهای حفاری دارای تجهیزات و اجزایی میباشــد که این
اجزاء به مرور زمان و با انجام پروژههای مختلف ،قطعا نیازمند
بازســازی و یا اورهال اساســی جهت افزایش راندمان کاری
خواهند بود با توجه به تحریمهای 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 میباشد با
توکل به خدا با تشکیل مرکز تخصصی اورهال دکلهای نفتی
در اهواز به این مهم در سال  1397دست یافتیم.

اثرات و کاربرد

افزایش راندمان دکلهای موجود در کشور
جلوگیری از خروج ارز –دست یابی به دانش روز دکلهای حفاری – ساخت قطعات مورد نیاز در داخل

مجوزها و تاییدیه های فنی

مجوز واحــد فنــاوری –دریافــت - -HSE –RRP-EFQM EXELLENCE MODEL-IMS-IS014001-ISO9001گواهی تعالی
سازمانی -واحد برتر مشتری مداری -حسن انجام کار از کارفرماها -واحد برتر فناور در اروهال و ساخت دکل -ثبت  25اختراع

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس
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هلدینگ پترو برهان اریس اروند
1396
ولنجک دانشگاه شهید بهشتی جنب مسجد الزهراء پارک فناوری

www.pebecco.com
02122419455

محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

همراه سامانه یادگیری،اجرا و اررزیابی مستمر فارس
معرفی محصول

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  PMBOKمی 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 حوزههای مرتبط با انرژی
در بستر وب و موبایل و در فضای ابری
مجوزها و تاییدیه های فنی

دانش بنیان

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

آینده سازان کاوشگر ویرا (آکواینتک)
1396
تهران-یوسف آباد -خیابان چهارم پالک  3واحد 9
www.akointech.com
02188950470
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محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

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 اینرو شرکتهای تولید کننده و یا وارد کننده تجهیزات از
هر نوعی که باشند ،در کنار فعالیتهای 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 روشهای به روز و پیشرفته نگهداری پیشگیرانه و تعمیرات
را در زمانبندی مناسب برای تجهیزات مجموعههای صنعتی
پیادهسازی و اجرا مینماید.

اثرات و کاربرد

شــرکت آرا کاوش با بهرهگیری از مهارت و تجربه متخصصان خود و براساس آخرین تکنولوژیهای روز ،برای اولین بار در کشور
اقدام به ســاخت دســتگاه کوانتومتر  3000 Total Scanو  Alum Scanجهت آنالیز پایه های فلزی آلومینیوم،آهن و مس نموده
اســت .تعيين ميزان تركيبات تشــكيل دهنده يك قطعه،يكي از فاكتورهاى مهم درانتخاب نوع وكيفيت قطعه براى كاربردهاى
متفاوت مي كوانتومتر دستگاهي است كه به كمك آن ميزان حضور عناصر مختلف در يك نمونه فلزى اندازهگيرى میشود .اساس
كار آن برپايه روش طيف ســنجى تخليه الكتريكى اســپارك ( )SIBSاست و قابليت آناليزهاى كمى و كيفى جهت تعيين درصد
عناصر موجود در آلياژهاى فلزى رابا دقت زياد دارد.
مجوزها و تاییدیه های فنی

تائيد صالحيت آزمايشگاه کاليبراسيون ISO/IEC17025
پروانه موقت صالحيت همکاری بازرگاني سمتا
مجوز فناوری پارک

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
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آرا کاوش پژوه
1393
تهران ،شیخ بهایی جنوبی ،بلوار آزادگان ،نبش خیابان بیستم (ابطحی)،ساختمان  ،37پالک 11

www.arapajouh.ir
02188029410

محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

سیستم ارتباط و پایش نیروهای عملیاتی در اکتشافات بر پایه اینترنت اشیا
معرفی محصول

سیستم ارتباطی بر مبنای اینترنت اشیاء برای ارتباط نیروها،
سنســورها و حســگرها در میدانهای نفتی و پاالیشــگاهی
میباشــد .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 سیستمهای 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 میباشد.

مجوزها و تاییدیه های فنی

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

آرمان فناوری ویونا
1398
ایالم-بلوار آزادی-نبش آزادی3

نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

09190600918
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محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

نانوپوشش افزایش دهنده راندمان انتقال حرارت
معرفی محصول

 .1نانوســیال پوششــی افزایشدهنده راندمان انتقالحرارت،
نسل جدیدی از فناوری است که بهدلیل افزایش ضریب انتقال
حرارت در سیستمهای تبدیل انرژی منجر به افزایش راندمان
انتقــال حرارت میگردد و نقش بســزایی در افزایش راندمان
تولیــد محصول نهایی و کاهش مصرف انرژی ایجاد مینماید.
این نانوپوشش حاوی نانو ذرات است که پس از اجرای فرایند
پوششدهی ،مکانیسم عملکردی آن براساس تشکیل نانوفین
بر سطوح تبادل حرارت در مبدلهای حرارتی میباشد .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 الیهمرزی را کاهش میدهد ،لذا جریان توربوالنسی ایجادشده
منجر به افزایش نرخ انتقال حرارت گشــته و افزایش دما را در پی دارد .در این حالت میتوان راندمان تولید را افزایش و مصرف
انرژی را کاهش داد .ســاختار ترکیبات نانوپوشش به دلیل هندسه مولکولی نانوفینها رسوبگریز بوده و از چسبندگی رسوب به
ســطح لوله جلوگیری میکند و از سوی دیگر از انباشت حرارت پشت الیههای رسوب جلوگیری به عمل میآورد .درنتیجه زمان
تشکیل رسوب به تعویق خواهد افتاد و در حین انجام تعمیرات دورهای ،بهمراتب پاکسازی آن راحتتر خواهد بود.
مجوزها و تاییدیه های فنی

 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

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس
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تامین نانوساختار آویژه (نانوساو)
1389
تهران ،سعادت آباد ،عالمه شمالی ،خیابان شانزدهم شرقی ،پالک  ،31واحد 8

www.nanosavco.ir
26761228-021

محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

نانوپوششهای آنتی کک ساو
معرفی محصول

نانوپوششهای آنتی کک ساو به منظور بهبود شرایط کورهها
الفین و بهطــور کلی کورههای تولیدکننــده کک در صنایع
پتروشیمی و پاالیشگاهی طراحی و تولید شده است .مکانیسم
عملکردی نانوپوششهای آنتیکک 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

آنتیکک شرکت نانوساو سبب بهبود سه شاخص زمان سرویسدهی( ،)Run-lengthزمان ککزدایی و افزایش راندمان واحد است.
نانوپوششهای آنتیکک منجر به افزایش  1/5-2برابری زمان سرویسدهی (به طور مثال افزایش زمان کارایی واحد از  60روز به
 90-120روز) و کاهش  60-80درصدی زمان ککزدایی واحدها میشود.

مجوزها و تاییدیه های فنی

 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 103اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

تامین نانوساختار آویژه (نانوساو)
1389
تهران ،سعادت آباد ،عالمه شمالی ،خیابان شانزدهم شرقی ،پالک  ،31واحد 8

www.nanosavco.ir
26761228-021
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محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

نانو رنگهای بامقاومت خوردگی باال
معرفی محصول

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 پیچیدگیهای علمی ،هنوز در عرصههای
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 اشــعه UVرا میتوان 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 میکند.

اثرات و کاربرد

ستفاده از نانوصفحات کلی بهعنوان ماده افزودنی در این رنگ ضدخوردگی ،موجب افزایش مقاومت پوشش در برابر آب ،روغن و هوا
میشود .همچنین چسبندگی رنگ نسبت به سطح بیشتر شده و مانع نفوذ اکسیژن به سطح میشود .این ویژگی بهبود مقاومت
ســازه در برابر خوردگی را مطابق با آزمون استاندارد  ASTM B۱۱۷از خود نشــان میدهد .عالوهبر آن ،نتایج آزمون cross-cut
نشان میدهد که افزودن کلی به این مواد نه تنها هیچگونه اثر منفی بر روی میزان چسبندگی پوشش اپوکسی ندارد بلکه مطابق
با آزمون استاندارد  ۱۶-ASTM D۱۶۵۴میزان جذب رطوبت آن را بهبود میبخشد.
مجوزها و تاییدیه های فنی

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس
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نانو آریسا پوشش
1394
گيالن ،كيلومتر  10اتوبان رشت-قزوين ،مجتمع پارك علم و فناوري گیالن ،واحد5

www.nanoarisa.com
01333696423

محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

مجموعه نرمافزارهای فنی مهندسی Pars Plant
معرفی محصول

مجموعــه نرمافزارهای فنی   مهندســی  Pars Plantبا هدف
انجــام تمامی امــور در طراحی ،مدلســــازی ســهبعدی،
مدیریت پالنتهــای نفت ،گاز ،پتروشــیمی ،علیالخصوص
تهیه نقشــههای  As Builtبا به کارگیری استانداردهای DIN,
 ANSI, ASME, ASTM, API, IPS, IGSبــرای اولیــن بار در
ایران تدوین و تولید شــده است .این نرم افزار ،ابزار توانمندی
اســت که میتواند تمامی نیازها در فرایند طراحی مهندسی
پروژهها ،تهیه نقشههای اجرایی و  ،As Builtتوسعه ،نگهداری
و مدیریت پروژههای صنعتی و غیره را پاسخگو باشد.

اثرات و کاربرد

مجموعه نرم افزارهای فنی مهندســی پارس پالنت ،در طراحی ســه بعدی ( )3D Modelingپروژههای نفت ،گاز ،پتروشــیمی،
نیروگاهی ،ســاختمانهای اداری ،تجاری ،مســکونی ،بیمارســتانی ،برجســازی ،انواع کارخانههای صنعتی ،صنایع شیمیایی و
علیالخصوص در تهیه نقشههای  As Builtکاربرد دارد .استقاده از این محصول قابلیت ارز آوری ،اشتغال زایی ،خودکفایی در امور
مهندسی ،افزایش امنیت اطالعات پروژه ها و غیره را به ارمغان میآورد.
مجوزها و تاییدیه های فنی

 )1تائیدیه معاونت مهندسی پژوهش و فناوری وزارت نفت ،مورخ 1395/03/08طی نامه شماره 95/104363
 )2تأيیدیه معاونت مهندسی پژوهش و فناوری وزارت نفت ،طی نامه شماره مم 932/290354/مورخ .1393/06/24
 )3تائیدیه شرکت ملی پاالیش و پخش شماره  62682مورخ 1394/7/8
 )4تائیدیه شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران طی نامه شماره گ 41121/520/100مورخ 1393/12/17
 )5تأيیدیه اداره کل سیاستگذاری مهندسی و استانداردهای وزارت نفت طی نامه  935/84801مورخ 1393/02/29
 )6تأيیدیه شورای فناوری اطالعات وزارت نفت طی نامه شماره شفا 477/مورخ .1387/04/05
 )7تأيیدیه مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت طی نامه شماره فاا 86/261158/مورخ .1386/11/10
 )8تأيیدیه مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت ملی نفت طی نامه شماره 85/169597مورخ .1385/12/07
 )9تأيیدیه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات کشور طی نامه شماره  3/36214مورخ .1386/10/24
اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

شرکت پارال صنایع
1360
تهران  -بزرگراه همت -جنت آباد مرکزی -خیابان دانش -پال ک -78طبقه 4

www.parlaco.ir- www.parlaco.com
46047204-021

46047305-021

44429411-021
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محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

شتابدهنده آی تک
معرفی محصول

یت ِک| (ITECHبا اخذ تاییدیه دانش
شــتابدهنده تخصصی آ 
بنیان) با تمرکز بر شــکلدهی و شــتابدهی اســتارتاپهای
فنآورانــه حوزههــای «انرژی و محیط زیســت» در بســتر
فناوریهای نوظهور همچون اینترنت اشیاء ،بالکچین و  ،...از
ابتدای سال  97آغاز بکار نموده است و در طول یک سال اخیر
با اجرای برنامههای شکلدهی و شتابدهی تخصصی ،موفق به
راه اندازی و حمایت از  10استارتاپ فنآورانه گردیده است.

اثرات و کاربرد

برنامههای عمومی و تخصصی شکل دهی و شتاب دهی
خدمات شتاب دهی شرکتی
خدمات نوآوری باز

مجوزها و تاییدیه های فنی

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس
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شتابدهنده آی تک
1397
جردن خیابان گل آذین پالک  26ط 2

www.itechac.com
02171124000

محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

جریان سنج پروانهای (توربینی)
معرفی محصول

جریان ســنج تا به حال توســط شــرکتهای خارجی جهت
اندازهگیری راندمان نیروگاههای آبی بزرگ به کار برده شــده
اســت در این زمینه رقابتی در داخل کشــور وجود ندارد  .به
همین دلیل ســایت تســت نیروگاههای آبی همواره توســط
موسســات خارجی انجام میشــده (آن هم با هزینه باال) ،به
کمک این محصول میتوان ســایت تست توربینها را به طور
مستمر انجام داد.

اثرات و کاربرد

با توجه به نیاز وزارت نیرو جهت اندازهگیری راندمان نیروگاههای آبی کشور و همچنین وزارت نفت برای اندازهگیری میزان فروش
نفت و گاز ،بازار خوبی پیشبینی میشود.

مجوزها و تاییدیه های فنی

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

کبیر صنعت ایرانیان
1396
تهران ،خیابان کارگر شمالی ،خیابان شهید فرشی مقدم ،پارک علم و فناوری دشگاه تهران ،ساختمان شماره  ،2واحد
219

www.kabirsanaat.com
02186095263
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ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

محصوالت مرتبط با  4شرکت اصلی

نام محصول:

 RTU/PACاستاندارد مبتنی بر فناوری IIOT
معرفی محصول

• سامانه پایانه راه دور ،یک ماژول سختافزاری است که برای
دریافت ،ذخیره ،کنترل محلی و ارسال اطالعات در پروژههای
اتوماسیون صنعتی ،مانیتورینگ ،اسکادا و  IIOTمیتواند مورد
استفاده قرار بگیرد.
• ایــن ماژول به تنهایی یا به عنوان یک گره ( )Nodeشــبکه
قابل استفاده است.
• قابلیت افزودن ماژولهــای ارتباطی 3G، Radio، Wifi، NB-
 IOTاز طریق رابط  PCIeبرای برآورده کردن نیازهای مختلف
در سیســتمهای  SCADAو  Automationو IIoTو کاربردهای
دیگر در نسل چهارم انقالب صنعتی
• این ســامانه با زبان  IEC61131قابل برنامه نویســی است.
کاربر میتواند با زبانهای برنامه نویسی مورد استفاده در PLC
ها ،عملکرد دستگاه را بر اساس نیاز خود تغییر دهد.
• از طریق ایمیل و یا  Point-to-Pointتوان برقراری ارتباط و
ارســال و دریافت فرمان ( ،)Commandمقادیر اندازهگیری شــده و آالرم ها را دارد 2 .خروجی رله روی ماژول ،مرکز فرمان را از
وجود آالرم با خبر میسازد.
• دو ورودی دیجیتال امکان اتصال سنســورها و دستگاههای  IOرا به مودم فراهم میکند .از پروتکلهای ارتباطی Modbus RTU
 104/103/101-5-IEC60870 ,IEC61850 ,(Master/Slave), CANOpen, DNP3.0مــورد نیاز پروژههای تلهمتری و اســکادا
پشتیبانی مینماید.
اثرات و کاربرد

 در پروژههای اتوماسیون صنعتی ،مانیتورینگ ،اسکادا و IIOT پروژههای تلهمتری 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 معادنمجوزها و تاییدیه های فنی

تایید فنی و عملکرد سیستم و پروتکل ارتباطی 104-5-IEC60870

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت

ریز سازگان تکین
1382
م فاطمی خ شهید گمنام میدان گلها خ رادافزون  4/1پ  111ط 1

نشانی سایت اینترنتی

www.takin.co

شماره تماس

02188953998
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محصوالت حوزه صنایع نفت

نام محصول:

پوشش نانو عایق رطوبتی حرارتی
معرفی محصول

این محصول با اســتفاده از مواد نانو ،یک ســطح عایق ایجاد
میکند که هم در برابــر رطوبت و هم در برابر انتقال حرارت
مقاومت مینماید.
محصول فوق در مقیاس نیمه صنعتی تولید شــده اســت و
برای چندین شــرکت داخلی از جمله شرکتهای صنعت نفت
و سیمان و سازههای فلزی و بتونی بکار رفته است.
استفاده از این محصول باعث افزایش عمر تاسیسات و سازه ها
و کاهش تلفات انرژی میگردد .دمای داخل مخازن بخصوص
در مناطق نفت خیز ( داخل سرزمینی و فرا ساحل) با استفاده
از این محصول بهتر کنترل میگردد.

اثرات و کاربرد

این پوشش ،چسبندگی زیادی به سطح زیرین دارد و این امر باعث میشود که تست سالت اسپری حتی به مدت  2000ساعت را
نیز بخوبی تحمل نماید .همچنین بدلیل انعطاف پذیر بودن این پوشش ،نسبت به شوکهای 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 ورقهای آلومینیومی میباشد .این پوشش بخش اعظم انرژی تابشی خورشید را در روز بازتاب داده و از
گرم شــدن بیش از حد مخزن جلوگیری میکند .این مساله در مناطق نفت خیز جنوب و فالت قاره و عسلویه ،از اهمیت زیادی
برخوردار است.
مجوزها و تاییدیه های فنی

محصوالت این شرکت دارای تاییدیه از ستاد فن آوری ریاست جمهوری میباشد.

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت

نانو فن

سال تاسیس

1384

نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

تهران  -اتوبان اشرفی اصفهانی  -خ  22بهمن  -خ شهید کافی ماسه -نبش کوچه  13غربی پ  2واحد 44436009 4

ALIZADEH.FERYDOUN@GMAIL.COM
09122205723

235

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

محصوالت حوزه صنایع نفت

نام محصول:

نانو سیال بازدارنده شیل
معرفی محصول

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 نمکهــای بازدارنده مانند
پتاسیم کلراید است .همچنین این نانوافزایه به عنوان جایگزین
مناســبی برای نمک بازدارنده پتاســیم کلراید میباشد .این
نانوافزایه دوستدار محیط زیســت بوده و به عنوان نانوافزایه
چند منظوره عالوه بر بازدارندگی شیلهای فعال ،سبب بهبود
خواص رئولوژیکی ،کاهش میزان صاف آب ،ارتقاء میزان روان
کاری و همچنیــن پایــداری دیواره چاه میگــردد .ماحصل
ویژگیهای ذکر شده در این محصول ،سبب کاهش هزینههای
عملیات حفاری میگردد.
اثرات و کاربرد

 بازدارندگی باالی رس ها و شیلهای فعال تا  95درصد جایگزین مناسب برای نمکهای بازدارنده مانند پتاسیم کلراید کارایی باال در مقایسه با بازدارندههای 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 افزایههای سیال حفاری پایه آبی قابل استفاده در گستره وسیعی از غلظت نمک (تا  26درصد وزنی) مقرون به صرفه اقتصادی قابل استفاده در گستره وسیعی از وزن ها (از 1.06 SGتا ) 2.04مجوزها و تاییدیه های فنی

 تاییدیه آزمایشگاهی نانومقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تاییدیه از آزمایشگاه مرجع شرکت سیاالت حفاری پارس -تاییدیه از پژوهشگاه صنعت نفت

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس
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سیاالت حفاری پارس
1383
تهران -بزرگراه اشرفی اصفهانی -باالتر از پل نیایش -خیابان ولی سوری ( سوم) پالک 43

www.parsdrill.com
6-44849770-021

محصوالت حوزه صنایع نفت

نام محصول:

ابزار هیدرولیک مخصوص باز و بست مهره ها
معرفی محصول

پنل  Well Controlیک واحد کنترل پنوماتیک  /هیدرولیکی
اســت که به گونهای طراحی شده است که بتواند با اطمینان
کار کند تا از سه دریچه اصلی ایمنی ( SSSV، SSVو SCSSV
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 میشود.

اثرات و کاربرد

از مهم ترین کاربردهای این محصول در صنعت نفت میباشد .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.

مجوزها و تاییدیه های فنی

دارای تاییدیه از سازمانهای مختلف و نهادهای زیر مجموعه وزارت نفت به تعداد زیاد
اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

آریا صنعت سازه بارثاوا
1393
پارک علم و فناوری خراسان -ساختمان اصلی -طبقه اول واحد 410

wellheadfacility.com
۳۵۲۳۰۶۲۴-۰۵۱
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محصوالت حوزه صنایع نفت

نام محصول:

دستگاه طیف سنج گامای طبیعی مغزههای نفتی
معرفی محصول

دستگاه طیف سنج گاما جهت اندازه گیری تشعشعات گامای
طبیعی مغزه های نفتی بکارگرفته می شــود .از ویژگیهای
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  APIاست .از قابلیتهای دیگر این دستگاه
انــدازه گیری تشعشــعات گاما در زمان هــا و همچنین در
ســرعتهای متفاوت حرکت مغزه بوده که از نتایج بهدست
آمــده میتوان جهت تطبیق عمق مغزهها با الگ گامای چاه
و همچنین برای شــناخت نواحی شیلی و کانیهای سنگین
استفاده کرد.

اثرات و کاربرد

دســتگاه طیف سنج گاما پیش از این تنها از سوی شرکتهایی از کشــورهای آمریکا و فرانسه ساخته میشده 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 نمونههای 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
نمونههای مشابه خارجی در این زمینه بی نیاز خواهند بود همچنین با توجه به کیفیت و ویژگیهای این دستگاه و قیمت بسیار
رقابتی آن ،صادرات آن بهطور جدی در حال پیگیری و برنامهریزی است.
مجوزها و تاییدیه های فنی

دستگاه یاد شده با استفاده از نمونههای استاندارد راستی آزمایی شده و با اخذ تاییده از شرکتهای کارفرمایی در پروژههای نفتی بکار
گرفته شده است.

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس
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انرژی توانا کیش( دانش بنیان)
1390
کرج ،خیابان مصباح ،پردیس کشاورزی،پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ،صندوق پستی 4111
www.Tavana-Energy.com
02632824802

محصوالت حوزه صنایع نفت

نام محصول:

اریفیسفلنچ
معرفی محصول

اریفیس جزء قدیمیترین روشهای اندازهگیری دبی است .در
این روش ،جریان ســیال از مجرایی که از سطح مقطع جریان
اصلی کوچکتر است ،عبور داده میشود .اختالف فشار ایجاد
شده ،توسط یک وسیله اندازهگیری اختالف فشار ،اندازهگیری
شده و دبی سیال با استفاده از روابط حاکم بهدست میآید.
از سازندگان مطرح این نوع ابزار دقیق میتوان به شرکتهای
 E&H، Dwyer، Siemens، ABBو  Rosemountاشاره کرد.

اثرات و کاربرد

از دبی سنجهای روزنه ای ،اصوال برای اندازه گیری دبی بخار و سیاالت گازی استفاده میشود .این روش اندازه گیری نسبتا دقیق
اســت و بدلیل ایجاد مانع در مســیر جریان سیال ،افت فشار نسبتا زیادی ایجاد میکند .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.

مجوزها و تاییدیه های فنی

فلومتر  Orificeمطابق با استاندارد  5167و با استفاده از نرم افزار  Flow Consultantطراحی و تولید میگردد.
اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

ابزار کنترل ارشیا
1389
تهران -خ کارگر شمالی -خ شانزدهم -پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران -ساختمان شماره  -1واحد 240
www.abzar-control.com
02188220675 , 02188220648
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محصوالت حوزه صنایع نفت

نام محصول:

آنوبار ()Annubar
معرفی محصول

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 میشود 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 لولهها و کانالهای با
قطر زیاد است ،زیرا در این موارد نصب انواع دیگر دبیسنجها
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 لولهها و کانالهای با قطر زیاد است ،زیرا در این
موارد نصب انواع دیگر دبیسنجها 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.

مجوزها و تاییدیه های فنی

فلومتر آنوبار مطابق با استاندارد  5167و با استفاده از نرم افزار  Flow Consultantطراحی و تولید میگردد.

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس
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ابزار کنترل ارشیا
1389
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محصوالت حوزه صنایع نفت

نام محصول:

روتامترهایصنعتی
معرفی محصول

روتامتر مدل  ACA01با بدنه فلزی میتواند برای اندازه گیری
دبــی گازها و مایعــات مختلف به کار مــیرود .جنس کلیه
اتصاالت و قطعات در تماس با سیال از  S.Sاست .این ویژگی
عالوه بر امکان تحمل فشار و دمای باال باعث میشود که از آن
بتوان برای اندازه گیری دبی سیاالت خورنده نیز استفاده کرد.

اثرات و کاربرد

در روتامترها (دبی ســنجهای با ســطح متغیر) جریان سیال ب ه صورت قائم ،از پایین به باال از درون یک لوله مخروطی عبور داده
میشود .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 بهسمت باال میشود .بنابراین موقعیت شناور معیاری از مقدار دبی سیال خواهد بـود

مجوزها و تاییدیه های فنی

روتامترهای تولیدی شــرکت با روش مهندسی معکوس و نرم افزارهای نوشته شده توسط شرکت طراحی و تولید میگردد و صحه
سنجی عملکرد فلومتر ها در آزمایشگاه شرکت مطابق استاندارد  17025مورد تائید موسسه استاندارد کالیبره میگردد.
اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

ابزار کنترل ارشیا
1389
تهران -خ کارگر شمالی -خ شانزدهم -پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران -ساختمان شماره  -1واحد 240
www.abzar-control.com
02188220675 , 02188220648
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محصوالت حوزه صنایع نفت

نام محصول:

هیترتابشیکاتالیستی
معرفی محصول

هیترهای تابشــی کاتالیستی محصولی نوین در صنعت تولید
گرمایش فرآیندی
بدون شعله
ایمن
کاهش مصرف انرژی
حذف آالیندههای احتراق
استفاده در محیزهای پر خطر

اثرات و کاربرد

استفاده از این نوع هیترهای نوین باعث کاهش چشمگیر انر ِژی در صنایع خودروسازی ،گاز ،رنگ و مواد غذایی میشود .سرعت
فرآیندها با استفاده از این هیترها تا حدود  3برابر افزایش مییابد .در یک توان حرارتی ثابت در مقایسه با سیستمهای گرمایشی
مرسوم ،مصرف انرژی میتواند تا حدود  60درصد کاهش یابد.

مجوزها و تاییدیه های فنی

مجوز دانش بنیان توبیدی
مجوز نانو مقیاس
تاییدیه از شرکت ملی گاز ایران

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت

دانش بنیان بهفرآوران نوین آریا سرمد
1389
تهران -اتوبان بابایی -بعد از لشگرک -پارک لمی و فن آوری تربیت مدرس

نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس
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02177108391

محصوالت حوزه صنایع نفت

نام محصول:

نرم افزار شریف استیم
معرفی محصول

نرم افزار شریف استیم یک نرم افزار بومی بهینه سازی عملیات
اســید کاری میباشد .انتخاب ســیال در مراحل پیششوی،
تزریق اســید ،تزریــق منحرفکنندهها ،انتخــاب افزایهها و
پسشــوی برای مخازن کربناته و ماس هسنگی را با استفاده از
ی بررسی و علت
پایگاه داده و با اعمال الگوریتمهای اسیدکار 
موفقیت و عدمموفقیت یک اسیدکاری را ارزیابی میکند .هوش
مصنوعی ،ادوایزها ،قابلیت مقایسه و فیلترینگ ،گزارش گیری
و ترســیم نمودار ،شماتیک چاه و دیتابس از سایر ویژگیهای
این نرم افزار میباشد.

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 میدانیمجوزها و تاییدیه های فنی

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

پترو انرژی شریف
1396
تهران ،دانشگاه صنعتی شریف ،مرکز خدمات فناوری ،واحد 101

Sharifpetro.com
66166236
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محصوالت حوزه صنایع نفت

نام محصول:

دستگاه دیسک چرخان
معرفی محصول

دســتگاه دیســک چرخان ،برای اندازه گیــری پارامترهای
ســینتیک واکنش بین سیاالت اســیدی و نمونه سنگهای
مخزنی مورد استفاده قرار میگیرد .این دستگاه تحت شرایط
دما و فشار مخزن میتواند 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

مجوزها و تاییدیه های فنی

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

244

پترو انرژی شریف
1396
تهران ،دانشگاه صنعتی شریف ،مرکز خدمات فناوری ،واحد 101

Sharifpetro.com
66166236

محصوالت حوزه صنایع نفت

نام محصول:

خدمات آزمایشگاهی سنگ دیجیتال
معرفی محصول

راه اندازی یک مرکز پیشــرفته میکرو سی تی برای اولین بار
در کشور با استفاده از دستگاههای جدید ،از آرزوهای دیرینه
دانشگاه صنعتی شریف است که میتواند در ارتقاء این دانشگاه
نقش موثری داشــته باشــد .این دستگاه نســل جديدی از
سيســتمهای پرتونگاری ميکرونی با معماری جديد است که
تصاوير گرفته شــده با آن دارای رزولوشن باال و کيفيت خوب
همراه با ســرعت تصويرگيری مناســب میباشند  .همچنين
اندازه ی نمونه نيز میتواند در محدوده ی نســبتا وسیع تری
در مقایســه با دستگاههای دیگر باشــد .این نوع پرتونگارها با
تصاویری که از ساختمان اجسام سه بعدی در ابعاد بسیار ریز
به دست میآورند ،میتوانند به شناخت بسیار کامل تر بعضی
شاخصههای 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 همکاریهای ســاخت قطعات و دســتگاههای مورد نیاز سایر صنایع مانند صنایع خودرو ،دریایی و
هوایی ،بررسی دقیق و نانومتری سنگهای حاوی نفت و گاز ،امکان استفاده از این فناوری در اکتشاف منابع و ازدیاد برداشت نفت،
بررسی میزان نفت به جا مانده در سنگهای نفتی ،گسترش فعالیتهای نفتی به حوزه نفت و گاز شیلی ،ساخت صفحات جدید
جذب انرژی خورشیدی ،تولید بهینه از منابع آبی تحت االرضی ،بررسی امکان آلودگی آبهای زیرزمینی با مواد صنعتی ،بررسی
امکان تولید از منابع آبهای ژرف ،تولید بهینه داروهای نو ترکیب ،بهینه سازی انتقال دارو به بدن ،ساخت پوششهای 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
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

شرکت تأمین توسعه انرژی کوپال
1394
تهران ،نارمک ،خیابان حیدرخانی ،خیابان نصرتی ،نبش کوچه مدبر ،پالک 56

Koupalenergy.com
02177229303
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محصوالت حوزه صنایع نفت

نام محصول:

فشار ،دما و دبی سنجهای برونچاهی
معرفی محصول

اندازه گیری فشار ،دما و دبی در صنعت نفت و گاز جهت بهبود
بهره برداری از چاههای 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
حالتهای حافظــه دار و آنالین همراه با خروجیهای آنالوگ
و دیجیتال ارائه میگردد و از ســلول خورشیدی جهت تامین
انرژی پاک استفاده میکند.
این محصول برای کسب اطالعات انواعهای چاههای نفت و گاز
و همچنین انواع پمپ تراکهای ســیمان و نیتروژن استفاده
میشود

اثرات و کاربرد

اندازه گیری دقیق فشار ،دما و دبی چاههای نفت و گاز جهت بهره برداری بهینه و ارزیابی دقیق مخازن نفت و گاز اهمیت ویژهای
دارد و اطالعات این ابزار جهت اخذ تصمیمهای مهم برای این چاه ها نیز در اولویت استفاده میباشند.
از سلول خورشیدی جهت تامین انرژی پاک در این محصول استفاده شده که منجر میشود در چاههایی که در مناطق بکر طبیعی
هستند .جهت تامین انرژی از دکلهای انتقال برق استفاده نشود.

مجوزها و تاییدیه های فنی

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

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس
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شرکت دانش بنیاد آریا ایرانیان
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محصوالت حوزه صنایع نفت

نام محصول:

سیستم حفاظتی چاشنیهای انفجاری در عملیات مشبک کاری
معرفی محصول

بدلیل قرار گیری چاههای نفت گاز در محیطهایی که شامل
دکلهــای برق ،مخابرات و ...منجر به انفجارهای نا خواســته
در ســطح و یا در عمقهای ناخواســته میشود این سیستم
میتواند محیط ایمن برای پرسنل و همچنین محافظت از چاه
و تجهیزات جانبی فراهم نماید.
شامل دو بخش درون چاهی و برون چاهی میباشد که تمامی
امواج و جریانات نا خواسته را دفع مینماید.

اثرات و کاربرد

انفجارهای ناخواســته مواد انفجاری در عملیاتهای مشــبک کاری میتواند 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 محیطهای پر خطر مانند کنار دکلهای فشار قوی برق را براحتی فراهم مینماید.

مجوزها و تاییدیه های فنی

در حال انجام تستهای میدانی میباشد.

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

شرکت دانش بنیاد آریا ایرانیان
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محصوالت حوزه صنایع نفت

نام محصول:

فشار ،دما و دبیسنجهای درون چاهی
معرفی محصول

.اندازه گیری دقیق فشــار ،دمــا و دبی در چاههای نفت و گاز
بدلیل قرار گرفتن ابزار در دمای باال تا  175درجه سانتی گراد
و فشار تا  15000پام میبایست با دقت فراوان انجام شود.
سنســورها و قطعات الکترونیکی باید تحمل دما باال را داشته
باشــند و همزمان با تکنیکهای ابزار دقیق تحمل فشار ابزار
باال برده میشود.
در نهایت اطالعات بصورت حافظه دار و انالین در اختیار کاربر
قرار داده میشوند.

اثرات و کاربرد

ارزیابی مخازن نفت وگاز از مهم ترین کاربردهای این ابزار میباشد.
همچنین در مواقعی که چاههای نفت و گاز دچار مشــکل میشــوند اولین مرحله برای بررسی دالیل اختالل چاههای نفت وگاز،
استفاده از اطالعات دما و فشاری است که بوسیله این ابزار کسب میشود.
از این ابزار نیز برای بررسی وضعیت تولید چاههای نفت و گاز در متراژهای مختلف چاه استفاده میشود و میتواند اطالعات مفیدی
در رابطه میزان و نوع سیال خروجی از حفرههای دیواره چاههای نفت و گاز در اختیار کارشناسان قرار دهد.
مجوزها و تاییدیه های فنی

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

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس
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شرکت دانش بنیاد آریا ایرانیان
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محصوالت حوزه صنایع نفت

نام محصول:

سیالحفاریمگنتورئولوژیکال
معرفی محصول

سیال حفاری مغناطیســی با هدف کنترل خواص رئولوژیکی
ســیال در هنگام حفاری چاههای نفت و گاز ســاخته شــده
اســت ..این سیال شــامل ذرات مغناطیسی میباشد و زمانی
که در مجــاورت یــک میدان مغناطیســی قــرار میگیرد
ذرات مغناطیســی موجود در آن به صورت همســو با میدان
مغناطیسی جهتگیری کرده و مانعی را در برابر جریان سیال
بــه وجود میآورند و به این صورت خــواص رئولوژیکی آن را
تغییر میدهند .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 میباشــد) به صورت آنی و
بازگشــتپذیر و بدون نیاز به اضافه کردن افزودنیهای جدید
و بسیار ســریعتر از روشهای قبلی افزایش داده و در نتیجه
هرزروی را به شکل قابل توجهی کاهش میدهد
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 چاههای هیدروکربوری و به طور ویژه در مخازن نفت و گاز ایران

مجوزها و تاییدیه های فنی

 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 پوششاطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

زیما توسعه پارسیان کیش
1395
تهران ،میدان فاطمی ،خیابان فلسطین شمالی ،کوچه برادران غفاری ،پالک 26
www.zimatosee.com
4-88996002-021
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محصوالت حوزه صنایع نفت

نام محصول:

دیفیوزرکمپرسورگازاکراینی
معرفی محصول

برای اولین بار بنا به اعالم نیاز منطقه  8عملیات 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 میشوند.
با طراحی و تولید این محصول در داخل کشور از وابستگی صنایع به شرکتهای خارجی و خروج ارز جلوگیری به عمل آمد.

مجوزها و تاییدیه های فنی

مورد تایید منطقه  8عملیات انتقال گاز قرار گرفته ا ست( .به پیوست تاییدیه مربوطه ارسال میگردد)

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

250

سایا ماشین تجهیز
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www.sysmachine.com
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محصوالت حوزه صنایع نفت

نام محصول:

دستگاه الیروبی مخازن نفتی و مشتقات نفتی
معرفی محصول

بــرای اولین بار بنا بــه اعالم نیاز پایانههای نفتی شــمال به
دســتگاه مذکور این دستگاه در شرکت سایا ماشین بر اساس
اســتانداردهای  ATEXطراحی و به پایانههای نقتی شــمال
تحویل داده شد.

اثرات و کاربرد

جهت الیروبی و جمع آوری لنج تهنشین شده در مخازن نفتی و مشتقات مورد استفاده قرار میگیرد.
کاهش زمان و هزینههای مربوط به جمع آوری لنج ها ،سریعتر آماده شدن مخازن برای ورود به خط تغذیه

مجوزها و تاییدیه های فنی

مورد تایید پایانه نفتی شمال

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

سایا ماشین تجهیز
1390
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www.sysmachine.com
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محصوالت حوزه صنایع نفت

نام محصول:

دستگاه حفار افقی جهت دار ()H.D.D
معرفی محصول

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 میشود.

اثرات و کاربرد

کاربرد :جایگذاری لوله و کابل زیر زمین بودن ایجاد ترانشه باز و در طولهای مختلف.
اثرات :کاهش زمان و هزینههای مربوط به حفاری.

مجوزها و تاییدیه های فنی

مورد تایید پایانه نفتی شمال

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس
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محصوالت حوزه صنایع نفت

نام محصول:

تلمبه میلهای مکشی مخصوص فرازآوری چاههای ()SRP
معرفی محصول

تلمبههای میلهای مکشــی برای فرازآوری مصنوعی و افزایش
تولید چاههای نفت که دچار افت فشار شده اند میباشند 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 میباشد.

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  3000بشکه
در روز
مجوزها و تاییدیه های فنی

گواهــی عضویــت در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ 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
اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

فراز نوین اندیش اروند
1393
اهواز -خیابان پل پنجم ،میدان دانشگاه ،خیابان دانشگاه (بلوار قدیم دانشگاه شهید چمران) ،ورودی مرکز تحقیقات
بیوتکنولوژی ،دفتر و کارگاه شرکت فراز نوین

www.faraznovin.com
06133369318
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ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

محصوالت حوزه صنایع نفت

نام محصول:

ابزار ماندهیابی
معرفی محصول

همانطور که از نام آن مشــخص است به ابزاری اتالق میشود
که جهت دســتیابی به مانــده (ابزار جامانــده در چاه) مورد
اســتفاده قرار میگیرد .در بیشتر موارد هدف از دست یابی به
مانده بیرون آوردن آن از چاه میباشــد اما مواردی نیز وجود
دارد که هدف نهایی دســت یابی به مانده و ایجاد یک اتصال
پایدار با آن میباشد.
از جمله ابزاری که هدف دســتیابی و بیــرون آوردن مانده را
دارند میتوان به  Overshotاشاره کرد.
پر کاربرد ترین ابزار مانده یابی میباشــد که در ســریهای
مختلف ساخته میشود 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 میباشــد (با توجه به
مکانیزم ابزار احتمال موفقیت در عملیات مانده یابی برای آن
بیش از سایر ابزارها میباشد).
اثرات و کاربرد

مجوزها و تاییدیه های فنی

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس
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نسیم کارورزی ایرانیان
1386
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www.nasimco-tech.com
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محصوالت حوزه صنایع گاز

نام محصول:

تجهیزات گاز پوششی مخازن ذخیره
معرفی محصول

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 میشود.
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.
 -1رگوالتور 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
 -2شــیر تنفسی :برای تخلیه فشار اضافی مخزن و جلوگیری از
ترکیدی مخزن و یا شکســتن خالء درون مخزن و جلوگیری از
فروپاشی مخزن
 -3شــیر 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 پاالیشگاههای که دارای مخازن ذخیره سیاالت
هستند کاربرد دارد .مهمترین کارکرد آن افزایش ایمنی مخزن است.
 -1جلوگیری از ورود هوا به درون مخزن ذخیره و کاهش خطر آتش سوزی
 -2جلوگیری از افزایش فشار درون مخزن در هنگام افزایش دمای محیط یا ورود سیال به درون مخزن
 -3جلوگیری از ایجاد خالء درون مخزن در هنگام کاهش دمای محیط یا خروج سیال از مخزن
 -4جلوگیری از ترکیدگی مخزن در هنگام آتش سوزی در مجاورت یا درون مخزن
مجوزها و تاییدیه های فنی

 -1مجوز دانش بنیان نوع یک در مورد ساخت رگوالتورهای گاز پوششی
 -2مجوز واحد فناوری در ساخت تجهیزات گاز پوششی مخازن ذخیره از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
 -3دارای سیزده عدد کد  MESCاز شرکت ملی گاز ایران در مورد تجهیزات گاز پوششی مخازن ذخیره
 -4رتبه  5پیمانکاری نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه
اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

پیشرو گاز ماهر
1397
اصفهان -شهرک علمی و تحقیقاتی -پارک علم و فناوری شیخ بهایی -سوله شماره 20

www.mahergas.com
33931060-031

09103030436
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محصوالت حوزه صنایع گاز

نام محصول:

خمیر آب یاب
معرفی محصول

این فرآورده شناساگری است که برای شناسایی میزان آب در
داخل مخــازن و تانکرهای ذخیره نفت و فرآوردههای نفتی و
نیز روغن ها به کار میرود .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
میشود.

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 میتوان ارتفاع آب را در داخل مخزن
اندازه گیری نمود.

مجوزها و تاییدیه های فنی

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت

کیا اکسیر شیمی
1396
مرکز رشد دانشگاه تربیت مدرس-پردیس گردآفرید

نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس
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09125489348

محصوالت حوزه صنایع گاز

نام محصول:

Viscometer
معرفی محصول

دستگاه ویسکومتر برای اندازه گیری میزان ویسکوزیته سیال
و سیمان حفاری بر روی دکلهای حفاری استفاده میشود.
این دستگاه همچنین در آزمایشگاههای مرجع و تولید کننده
افزایههای شــیمیایی مورداستفاده در ســیال حفاری جهت
کنترل کیفی مواد ساخته شده استفاده میشود.

اثرات و کاربرد

این دستگاه جهت اندازه گیری میزان ویسکوزیته سیال و سیمان حفاری استفاده میشود .
مزیت آن نسبت به نمونه خارجی استفاده از سیستم الکتریکی جهت تغییر سرعت به جای سیستم گیربکسی میباشد که در نتیجه
آن میزان خرابیهای دستگاه و خارج شدن از کالیبراسیون دستگاه کمتر خواهد بود .مزیت دیگر نیز قیمت تقریبا یک سومی این
دستگاه نسبت به نمونه خارجی میباشد.
مجوزها و تاییدیه های فنی

تاییدیه فنی عملکرد دستگاه از پژوهشگاه صنعت نفت
گواهینامه  9001 ISOو 5S
گواهی حسن انجام کار از شرکتهای خصوصی و کارفرما
دارای گواهینامه ثبت اختراع
گواهی اختراع سطح سه بنیاد ملی نخبگان
اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

دیاکو انرژی پژوه
1395
تهران ،چهارراه ولیعصر ،خیابان انقالب اسالمی ،کوچه باالور ،پالک هفت ،واحد 14

WWW.Diacoenergy.com
6643501-021
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محصوالت حوزه صنایع گاز

نام محصول:
دستگاه هوشمند همراه با فرآیند (الگوریتم) انجام آزمونهای 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 کيفيت
آشکارســازهاي نشت گاز مونو اکســيد کربن و گازهاي قابل
احتراق توسط آزمايشگاه هاي همکار استاندارد ،توليدکنندگان
و واردکنندگان این آشکارسازها ،شرکت ملی گاز و شرکتهای
تابعه و پیمانکاران آنها و يا در مراکز علمي و تحقيقاتي جهت
آناليز و بررسي عملکرد آشکارسازها يا سنسورهاي گاز استفاده
مي شود .سيستم مکانيزه هوشــمند انجام آزمون با استفاده
از سيســتم ميکروپروسسوري  -ميکروکنترلري و سخت افزار
قدرتمند خود امــکان مونيتورينگ و کنترل کليه پارامترهاي
موثر در انجام آزمون ها شــامل شرايط محيطي دما ،رطوبت،
فشار هوا ،شدت صوت ،ولتاژ کاري دستگاه ،تراکم گاز آزمون
و عملکرد آشکارســازها و همچنين اعالم نتايج آزمون را دارا
مي باشد.
اثرات و کاربرد

شــرکت آزمون گاز البرز با استفاده از دســتگاه هوشــمند اختراعی خود و اخذ مجوزات و تاییدیههای 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 میباشد.
مجوزها و تاییدیه های فنی

 شرکت دانش بنیان آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد دارنده گواهینامه  17025 ISO/IECاز 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 پژوهشهای علمی و صنعتی -عضو پارک علم و فناوری استان البرز

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس
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آزمون گاز البرز
1392
کرج ،عظیمیه ،بلوار کاج ،پالک  ،435واحد 5

www.azmoongas.com
026 32557284

محصوالت حوزه صنایع گاز

نام محصول:

جریان سنج و کنتورالتراسونیک  6مسیره گاز طبیعی وسیاالت گازی
معرفی محصول

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  6مسیر اندازه گیری متقاطع برای عدم نیاز به تعمیرات
حتی درحالت از کارافتادن  50درصد از سنسورهای هر مسیر

اثرات و کاربرد

اولین تولید کننده کنتورهای التراسونیک گاز  6مسیره 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

مجوزها و تاییدیه های فنی

 سازمان ملی استاندارد اداره کل نظارت بر صادرات و مبادالت مواد نفتی وزارت نفت شرکت ملی گازاطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

آی تک ایساتیس
1385
تهران -کارگرشمالی -خ شهید فرشی مقدم -پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران -ساختمان شماره  -2واحد318

www.itechisatis.com
41256544-021
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ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

محصوالت حوزه صنایع گاز

نام محصول:

ILIYA-Xe110
معرفی محصول

 قابلیت جایگزینی با تمام برندهای خارجی هوشمندی باال در تشخیص موانع ،میزان بخار آب محیطی ودود و غبار و تفکیک پذیری تشخیص گاز از آنها
 سفارشی سازی برای افزایش برد تا  750متر 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 فاصلههای طوالنیتر مطرح باشد که با استفاده از تعداد کمتری (نسبت به دتکتورهای نقطهای) بتوانند بر محیط نظارت انجام
دهند و طراحی مهندسی را مقرون به صرفه مینماید.

مجوزها و تاییدیه های فنی

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 -40˚C to +65˚C) , Safety Inegrity level: SIL 2 (Capable

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت

ایلیا بنیان دانش
1389
تهران ،خیابان کارگر شمالی ،خیابان شهید فرشی مقدم ،پردیس شمالی دانشگاه تهران ،پارک علم و فناوری ،ساختمان
شماره  ،2واحد 302

نشانی سایت اینترنتی

www.iliyaco.ir

شماره تماس

88220687-021
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محصوالت حوزه صنایع گاز

نام محصول:

سیستم هوشمند ایمنی شبکه گاز
معرفی محصول

داراي شــيرهاي فرمان پذير برقي كه متناسب با سايز لوله ها
و اتصاالت آن جهت باز يا بســتن مســير گاز ميباشد و داراي
سيســتم ( GSMســيمكارت همراه) كه به وسيله آن مصرف
كننده ميتواند از تمامي مشكالت و عيوب احتمالي يا عملكرد
سيستم از طريق پيامك كوتاه مطلع گردد.

اثرات و کاربرد

تا به حال در خصوص ایمنی شبکههای 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 استانداردهای شرکت ملی گاز بوده است .

مجوزها و تاییدیه های فنی

دارنده گواهینامه بینالمللی ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 – IMS

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

ایمن پیشرو صنعت عادل

1398

تهران خیابان ولیعصر خیابان مالیی پالک  5طبقه  3واحد شمالغربی

نشانی سایت اینترنتی

Ipsavalve.ir

شماره تماس

88907183
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محصوالت حوزه صنایع گاز

نام محصول:

شبيهساز ديناميکی و استاتيکی رفتار شبکههای
انتقال و توزيع گاز
معرفی محصول

جهت انجام صحيح بخشــي از فعاليتهاي کليدي شرکت ملي
گاز ايران ،داشتن سيستمهاي نرمافزاري پيشرفته برای انجام
محاســبات هيدروليک ،تحليل ،طراحي بهينه و بهرهبرداري
بهينه از شــبکه گســترده خطــوط انتقال و توزيــع گاز در
حالتهاي پايدار و گذرا ضروري ميباشــد .مراحل توليد اين
نرمافزار با مديريت واحد پژوهش در مدت حدود  3ســال به
انجام رســيده و هماکنون متخصصين مجموعه مشغول بروز
رسانی نرمافزار میباشند .آخرين نسخه پايدار نرمافزار نسخه
 3.7.1میباشد.

اثرات و کاربرد

 -1طراحي شبک ه و خطوط انتقال
 -2تحليل شبک ه انتقال در شرايط عادي و بحران
 -3تحليل مصرف سوخت ايستگاههاي تقويت فشار
 -4رفع تنگنا و تحليل عملکرد ايمن شبکه انتقال
 -5آموزش کارکنان بهره برداري و مهندسي
 -6مديريت شبکه انتقال گاز

 -7تخمين حداكثر مقدار قابل دســترس براي تحويل گاز در
نقطهاي مشخص در طول خط لوله
 -8تحليل شرايط تخليه اضطراري و سناريوهاي تخليه گاز
 -9فزايش يا کاهش پيشگيرانه فشار عملياتي ايستگاهها
 -10برنامه ريزي براي کاهش يا قطع پيشگيرانه مصارف عمده
 -11بررسي استفاده از خطوط انتقال در شرايط لوپ

مجوزها و تاییدیه های فنی

اخذ تاييديههای فنی از مديريت ديسپچينگ و برنامه ريزی شرکت ملی گاز

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس
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گسترش فرايند شريف و انتقال دانش فنی نرمافزار به شرکت پردازشگران پتروهوشمند
1384
تهران-فلکه اول صادقيه-خيابان شهيد رحيمی -پالک -52واحد 4

GPNS.ir , SEPDCO.ir
02166550307-09127172303

محصوالت حوزه صنایع گاز

نام محصول:

آنالیزورهای گازی ،رطوبت و نقطه شبنم
معرفی محصول

دستگاه آنالیزورهای نقطه شبنم آب و هیدروکربن MET001
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 Boxشیرآالت
صنعتی و تجهیزاتی دیگر همچون کمپرسور ها و توربین ها میشود ،میتوان 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 هزینههای فرآیندی و مهندسی و افزایش عمر تجهیزات در میادین گازی و پاالیشگاههای گازی ،صنایع پتروشیمی،
نیروگاهها و دیگر صنایع فرآیندی خواهد شد.
مجوزها و تاییدیه های فنی

تاییدیه فنی از سوی مرکز طرحهای کالن ملی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت

مهندسی حسگرهای هوشمند پارس
1398
تهران ،امیر آباد ،خیابان کارگر شمالی ،پردیس شمالی دانشگاه تهران ،پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ،ساختمان
شماره  ،2واحد 304

نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

 09108891727و 88220527
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ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

محصوالت حوزه صنایع گاز

نام محصول:

جاذب ،کاتالیست ،پلیمرهای پیشرفته
معرفی محصول

• جاذب
پودر و گرانولهای زئولیتی و آلومینایی
مولکوالرسیو  ،13X ،5A ،4A ،3Aآلومینا ،جاذب اتیلن ،کربن
مولکوالرسیو
• کاتالیست
پودر و گرانولهای 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  :3Aگرانول جاذب رطوبت از گاز طبیعی با فناوری نانو با استقامت باال نسبت به تکانش گرمایی و فشار مکانیکی
مولکوالرسیو  :4Aگرانولی با انتخاب پذیری باال برای نم زدایی و حذف  CO2و مقاوم در برابر تکانش گرمایی و فشار مکانیکی باال
مولکوالرسیو  :5Aگرانولی با قدرت جذب باال برای حذف آب CO2 ،و H2S با کمک فناوری نانو از جریانهای گاز ترش
کربن مولکوالرسیو :بوگیری از گاز  ،LPGحذف برخی هیدروکربنها از گاز ،کاتالیست اگزوز خودرو
تعلیق شکن :جداسازی آب از نفت
مجوزها و تاییدیه های فنی

دارای مجوز دانش بنیان و گرید پدافند غیرعامل

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس
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پترو مهر امیران نکو
1394
فارس ،شیراز ،شهرک آرین ،پارک علم و فناوری فارس ،مرکز رشد نفت ،گاز و پتروشیمی ،واحد5014

www.iranpetromehr.ir
07136364729

محصوالت حوزه صنایع گاز

نام محصول:

سیستمتخلیهاضطراری(سیستمفرودکنترلشده
وسکوی نجات اضطراری) The controlled descent device

برزین آریا اروند
شرکت مهندسی
ِ
Barzin Arya Arvand, CO
BAA.CO

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 پلههای اضطراری از دسترس خارج
میگردد کاربرد وافری دارد .
ویژگیهای سیستم :
 -1تخلیــه کارکنان حاضر در برجهای مرتفع پاالیشــگاهی و
پتروشیمی در  30ثانیه -2 ،توانای منحصر بفرد تخلیه ساکنان
یک برج  30طبقه در  8دقیقه -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 استانداردهای
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 پلههای اضطراری از دسترس خارج میگردد کاربرد وافری دارد .
 ویژگیهای سیستم : تخلیه کارکنان حاضر در برجهای مرتفع پاالیشگاهی و پتروشیمی در  30ثانیه توانای منحصر بفرد تخلیه ساکنان یک برج سی طبقه در  8دقیقه بی نیاز از انرژی الکتریکی و شارژ دارای کنترل خودکار و استفاده و کاربری با آموزش ساده بدون تأثیر منفی بر استفاده از سیستمهای خروجی دیگر. دارای تاییدات فنی کامل و مطابق با استانداردهای داخلی و بین المللی محصول دارای امکانات جهت استفاده توسط افراد دارای نقص جسمی و حرکتیمجوزها و تاییدیه های فنی

 -1ثبت ملی اختراع -2تاییدیه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران  -3سازمان تحقیقات مسکن و شهر سازی  -4استاندارد
ملی ایران  -5ســازمان خدمات ایمنی و آتش نشــانی  -6بنیاد ملی نخبگان  -7شــرکت ملی گاز ایران  -8مجوز وزارت صمت
 -9کمیته فنی مصالح
اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

شرکت مهندسی برزین آریا اروند
1396
شیراز-میدان صنایع -پردیس شرکتهای دانش بنیان

نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

07132261227-09173126470
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محصوالت حوزه صنایع پاالیش و پخش

نام محصول:

گازسازي پايلوت پسماندهاي نفتي سنگين پاالیشگاهی (مازوت)
برای تبدیل به محصوالت پاک و ارزشمند
معرفی محصول

 -1ارائه فناوری گازســازی به عنوان یــک تکنولوژی فنآورانه
و بــهروز با پتانســیل تولید پاکتر تــوان و محصوالت متنوع
شیمیایی با بکارگیری پسماندهای نفتی سنگین (نفتکوره یا
مازوت) و اســتفاده از پتانسیل باالی تولید پسماندهای نفتی
پاالیشگاههای کشور به عنوان خوراک فرایند گازسازی
 -2تبدیل پســماندهای مایع کثیف و کمارزش پاالیشگاهی به
محصوالت پاک و با ارزش افزوده و اقتصادی باالتر (محصوالت
گازی مانند گازهای ســنتزی (هیدروژن و مونوکسیدکربن) و
جامد مانند خاکستر)
 -3مدلســازی فرایند گازســازی ،شبیهســازی جامع فرایند
گازســازی و طراحی ،ساخت و تســتهای تجربی یک پلنت
گازســازی در مقیاس پایلوت با تمرکز بر روی مازوت به عنوان
یک سوخت سنگین نفتی
 -4اثبات پتانسیل گازسازی پسماندهای نفتی سنگین و تدوین
دانش فنی برای طراحی ،ساخت و توسعه يک نمونه پلنت پايلوت 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 پاالیشگاههای کشور  -2صنایع پاالیشگاهی و صنایع پتروشیمی  -3صنایع تولید
آسفالت
اهداف :برداشــتن قدمهای 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 بومیسازی آن و مواجهه با
چالشهای فنی پیش رو
گامها :طراحی و ساخت یک مجموعه گازسازی سوخت نفتی سنگین با ظرفیت 7کیلوگرم بر ساعت  -جمعآوری گاز سنتزی ،آنالیز ترکیبات
و مقایسه ترکیبات گازسنتزی آنالیزی با نتایج مدلسازی  -تایید و صحهگذاری بر عملکرد محصول پایلوت آزمایشگاهی گازسازی
مجوزها و تاییدیه های فنی

(مجله سوخت و احتراق) ()jfnc.ir
مقاله گازسازی سوخت نفتی سنگین در یک گازساز جریان حامل

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس
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آزمایشگاه تحقیقیقاتی نیرو و پیشرانش
1387
تهران  -نارمک  -دانشگاه علم و صنعت  -دانشکده مهندسی مکانیک  -آزمایشگاه تخقیقاتی نیرو و پیشرانش

http://www.iust.ac.ir/rln/index.php?site=sprl
09122835682 / 73228902-021

محصوالت حوزه صنایع پاالیش و پخش

نام محصول:

اسنابر

معرفی محصول

این نوع نگهدارنده ترجیحا در خطوط لوله دارای سیستم عامل
حرارتی مورد اســتفاده قرار میگیرد و در تکانههای 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 میکند .در
غیر این شرایط (تکانههای حرکتی شدید) به آرامی با حرکات
لوله همراهی میکند.

اثرات و کاربرد

این محصول در خطوط لوله مورد استفاده قرار میگیرد و نقش آن خنثی کردن تکانههای حرکتی ناگهانی شدید و جذب انرژی
حاصل از آن میباشد.

مجوزها و تاییدیه های فنی

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

شرکت هزاوه اراک
1373
اراک-شهرک صنعتی خیرآباد-فاز-2خیابان 206

Hezaveh-arak.co
086-33553391
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محصوالت حوزه صنایع پاالیش و پخش

نام محصول:

ایزو اکتان

معرفی محصول

فرآینــد تهیه ایزو اکتان از ضایعات پاالیشــگاههای نفت خام
با راندمان باالی  90درصد بوسیله طراحی غشای کاتالیتیک
بصورت آزمایشگاهی

اثرات و کاربرد

افزایش عدد اکتان افزایش کیفیت سوخت

مجوزها و تاییدیه های فنی

نظریه بنیادی بودن طرح فوق ،افشــای آن تا تحقق کسب نتیجه نیمه صنعتی توسط استات اویل نروژ محرمانه و بهتعویق افتاد
ولی نتایج آزمایشگاهی انجام شدنی بودن آن را اثبات کرده است.

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس
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طراحان فرایند شیمی سبز
1395
تهران خیابان شریعتی خیابان بوشهر پالک  21واحد 3

info@greenchemistry-tech.ir
-

محصوالت حوزه صنایع پاالیش و پخش

نام محصول:

نرم افزار شبیه ساز کوره ها اف اچ اینفینیتی
معرفی محصول

نرم افزار  ©FHinfinityبمنظور انجام محاسبات و انواع مطالعات
بر روی کورههای موجود در صنایع نفت و گاز توســعه یافته
اســت .این نرم افزار از  5ماژول محاسباتی اصلی تشکیل شده
که در محیطی یکپارچه ،بررسی تمامی مطالعات حوزه کورهها
را میسر میسازد.
• ماژول شــبیه ساز پایه؛ جهت مطالعات شــبیه سازی انواع
کورهها
• 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 کورهها
• 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 ،آالیندههای نیتروژن و گوگرد ،شرایط خارج از طراحی و .. طراحی کوره مشتمل بر محفظه احتراق ،محفظه جابجایی ،دودکش ،مشعل پیاده سازی استانداردهای  APIاز جمله عمر باقیمانده لوله ،ضخامت لوله ،جداول پایش کوره و غیرهمجوزها و تاییدیه های فنی

گواهی تأییدیه فنی شماره  302907مورخ  97/6/14صادره از شواری عالی انفورماتیک

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

شرکت طراحان نفتون آریا
1383
تهران  -خیابان سید جمال الدین اسد آبادی  -کوچه ششم -پ  -21و 1

www. Naftoonarya.com
021 - 88314237

269

محصوالت حوزه صنایع پاالیش و پخش

نام محصول:

سیستم سوخترسان بر پایه ی موتور سیکلت
معرفی محصول

سیســتم سوخترســان بر پایهی موتور سیکلت قابلیت حمل
و سوخترســانی ایمن تا  120لیتر در هر بار ســوختگیری را
دارد ،سوخترســان مجهز به دو مخزن  60لیتری ،لیتر شمار
دیجیتال ،پمپ برقی ضد انفجار و نازل است و تمام تجهیزات
مورد نیاز برای سوخترسانی را دارد.

اثرات و کاربرد

سوخترسانهای موتوری به منظور توزیع مویرگی سوخت ،در آخرین گام زنجیرهی تامین و توزیع قرار میگیرد تا سوخت را سریع،
در کمترین زمان و به صورت ایمن به مصرف کننده ی نهایی برسانند.

مجوزها و تاییدیه های فنی

در دست اقدام

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس
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زنجیره تامین هوشمند انرژی
1397
تهران ،خیابان انقالب ،چهارراه کالج کوچه ی شهید سعیدی پالک  5ط 2

www.yonesh.com
02188930162

محصوالت حوزه صنایع پتروشیمی

نام محصول:

پهپاد بازرسی حراستی نظارتی پارثاوا
معرفی محصول

پهپادها با توجه به نوع پرواز و سیستمهای پیشرفته ی کنترلی
خود امروز توانسته اند جایگاه ویژهای در میان کسب و کارهای
گوناگون از جمله صنایع باالدستی و مادر پیدا کنند
پارثــاوا یک پهپاد تماما ایرانی میباشــد که میتواند در تمام
نظارتهای هوایی در کنار شما باشد

اثرات و کاربرد

پهپاد حراستی نظارتی میتواند همانند یک بالگرد گرانقیمت در تمام ماموریتهای هوایی گشت زنیهای زمینی یا حتی بازرسیها
و کنترلهای مدیریتی ،راه گشای فرایندهای پر خطر و پر هزینه شما باشد
مجوزها و تاییدیه های فنی

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
اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

فنی مهندسی فالت شرق
۱۳۹۳
مشهد_ کیلومتر  ۱۲جاده آسیایی_ پارک علم و فناوری خراسان_ بین خیابان توسکا و نسترن _ ساختمان FSP

Www.fp-co.com
۰۵۱۳۵۴۲۵۷۴۰
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ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

محصوالت حوزه صنایع پتروشیمی

نام محصول:

قطعات مصرفی توربینهای گازی و کمپرسورهای متعلقه
معرفی محصول

محصوالت این شرکت شامل کلیه قطعات مصرفی تجهیزات
دوار ازجمله توربینهای گازی ،کمپرســورهای گریز از مرکز و
کمپرسورهای پیستونی (رفت و برگشتی) میشود که در زمان
اورهال و تعمیرات دورهای ،نیاز به تعویض آنها میباشد.
نمونه این موارد عبارتند از :
 .aمجموعه کامل کالچ پمپ سوخت توربینهای گازی
 .bمجموعه کامل نازل سوخت توربینهای گازی
 .cمجموعــه کامل ســوپاپهای  LPو  HPکمپرســورهای
پیستونی
 .dمجموعه کامل فلکسیبل سیلها و سیل پینهای مسیر داغ
توربینهای گازی
 .eمجموعه کامل پرههای خنک کن ژنراتور
 .fمجموعه یاتاقان ،لبیرنت سیل و دفلکتور توربین و کمپرسور
 .gمجموعه الینر یا محفظه احتراق و فلیم تیوب توربینهای
گازی
 .hمجموعه 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 دورهای نیاز به تامین قطعات بسیاری با برندهای متفاوت از کشورهای مختلف میباشد .
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 میباشد.
مجوزها و تاییدیه های فنی

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 سامانه EPوزارت نفت – اخذ
تائیدیه ساخت کاال از پنج نیروگاه گازی کشور

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت

گروه صنعتی نیروپژوهان مرصاد
1392
کیلومتر 12جاده مشهد ،قوچان  -پارک علم و فناوری خراسان  -ساختمان موسسات فناور -طبقه اول -شماره 219
و 220

نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس
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09155259425 - 05137337760

محصوالت حوزه صنایع پتروشیمی

نام محصول:

ابزار هیدرولیک مخصوص باز و بست مهره ها
معرفی محصول

ابزار هیدرولیکی با قابلیت باز کردن مهرههای بزرگ و صنعتی
در ابعاد و اندازههای مختلف ،مشــابه نمونه خارجی ســاخت
کشور انگلستان

اثرات و کاربرد

از مهمترین کاربردهای این محصول در صنعت نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشــیمی میباشد .همچنین این محصول در صنایع فوالد و
سیمان نیز کاربردهایی دارد .با ساخت این دستگاه در سایزهای مختلف کشور از خرید خارجی این محصول بینیاز گردیده است و ما
در این زمینه به خودکفایی رسیدهایم.
مجوزها و تاییدیه های فنی

تاییدیه از منطقه چهار عملیات انتقال گاز

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

مطلق کاران شرق
1394
پارک علم و فناوری خراسان  -نبش خیابان گلسرخ

http://www.mkcorp.ir
35003458-051
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محصوالت حوزه صنایع پتروشیمی

نام محصول:

پمپهایپیچی(اسکرو)
معرفی محصول

پمپهای 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

مجوزها و تاییدیه های فنی

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت

نوین پارسیان

سال تاسیس

11/09/1389

نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس
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کیلومتر ۱۲محور مشــهد-قوچان ،پارک علم و فناوری خراسان ،ساختمان امور موسسات .و واحدهای دانش بنیان،
اتاق ۴۱۷

www.novinparsian-apec.com
-35425431051

محصوالت حوزه صنایع پتروشیمی

نام محصول:

پراسمر مبدل زنگ آهن الرما پوشش Larma
معرفی محصول

خوردگی در اجســام و مواد بــکار رفته در صنایــع گوناگون
همچون صنایع هوایی ،صنایع کشتی سازی ،صنایع نفت ،گاز و
پتروشيمی بسيار حائز اهميت بوده و اگر به موقع مورد توجه قرار
نگيرد ،ميتوانند باعث ایجاد خسارات و خطرات جبران ناپذیری
از نظر اقتصادی ،ميزان مصرف انرژی و همچنين زیست محيطی
شوند  .ازطرفی در برخی صنایع ،قطعات حساسی وجود دارند که
امکان زنگبری با روشهای معمول اسيد شویی و سندبالست در
مورد آنها ميسر نيست  .مبدل زنگ با زنگ تشکيل شده بر روی
سطوح ،کمپلکس پایداری توليد ميکند که به سطح فلز چسبيده
و پوششــی محافظ در برابر رطوبت و خوردگی مجدد به وجود
میآورد  .استفاده از این محصول باعث مقاومت چند برابری فلز
در برابر خوردگی شده و میتوان گفت اعمال مبدل زنگ ،اولين
قدم در حفاظت طوالنی مدت از ســطوح فلزی با بازدهی باال و
هزینه مطلوب میباشد  .در صورت اعمال رنگ و یا اپوکسی بر
روی سطوح الیه نشانی شده با مبدل زنگ ،سطوحی کامال مقاوم در برابر شرایط جوی ،نور خورشيد ،باران و حتی اسپری نمک ،بدون
پوسته پوسته شدن و ترک خوردگی خواهيد داشت .از طرفی در صورت استفاده از مبدل زنگ نانویی الرما پوشش هزینه هاو زمان
اجرا تا حد مطلوبی کاهش مییابد ،زیرا دیگر نيازی به سند بالست و زير سازي نيست.
اثرات و کاربرد

 تبدیل زنگ روی سطح به کمپلکس پایدار با چسبندگی باال ایجاد پوشش محافظ در برابر رطوبت قابليت رنگ پذیری برای اعمال پوشش نهایی قيمت مناسب و وزن سبکمجوزها و تاییدیه های فنی

 ثبت اختراع وندور وزارت نفت -تاييديه بالروس

 سهولت و سرعت باالی اجرا قابليت روندگی و نفوذ در خلل و فرج بافت زنگ زده فلزات -دوام بسيار زیاد و عمر طوالنی

 فايني متريال شانگهاي -پژوهشگاه رازي

اطالعات شرکت تولید کننده
نام شرکت
سال تاسیس
نشانی دفتر شرکت
نشانی سایت اینترنتی
شماره تماس

ر ويداد
عرضه و
تقاضای
نیازهای
نوآورانه
و فناورانه
و زا رت
نفـــت

نانوتك فام گيتي
1397
تهران ،كيلومتر ١٩جاده مخصوص كرج ،پالك٥٦٧

www.nanotechfam.com
02144981346
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