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قريــب بــه 16 ســال از تصويــب قانون 
اســتفاده حداكثري از توانمندي هاي داخلي 
مي گــذرد. قانوني كه در اســفند ماه ســال 
1375 به منظور توسعه پيمانكاري و حمايت 
از تــوان فني مهندســي توليدي كشــور در 
اجراي پروژه هاي ملــي در 8 ماده تصويب 
شــد. آغاز فشــارهاي بين المللــي و افزايش 
كاالهــاي  ورود  از  ممانعــت  و  تحريم هــا 
صنعتــي براي تأميــن نيازهــاى صنايع ايران 
بــه ويژه صنعت نفت ايــران واقعيتي بود كه 
بيش از هر زمان ديگــري صنعتگران ايراني 
را به قدم نهادن درراه سخت و دشوار توليد 
كاالهاي صنعتي مورد احتياج صنايع نفت و 

گاز ترغيب نمود.
صنعت اين مرز و بوم اگرچه در سال هاي 
گذشــته فشــارها و تحريم هاي گوناگوني را 
تجربــه كرده اســت؛ اما در طــول اين مدت 
متخصصيــن ايــران زميــن با تــالش خود از 
متوقــف شــدن چرخ هــاي آن جلوگيــري 

نموده اند .
اما امروز به لطــف خداوند قادر و متعال 
و تالش بي وقفه متخصصين ايراني، سياســت 

حمايــت از توليد كننــدگان داخلــي به ثمر 
نشســته و هم اكنون نتايــج و ثمره آن واضح 
و قابل رويت اســت و بر هيچ كس پوشــيده 
نيســت. امــروزه بعد از گذشــت يك ســده 
از احــداث اولين چاه نفت در ايران توســط 
انگليســي ها، صنعت نفت ايران در اين زمنيه 
به تكامل و بلوغ كامل رســيده به طوري كه 
توانايي و دانش فني حفــر و راه اندازي يك 

چاه را به طوركامل در اختيار دارد.
شــركت نفت مناطــق مركزي ايــران به 
عنــوان بزرگترين توليد كننده گاز كشــور, 
اولين شــركتي اســت كه قدم هــاي جدي و 
اســتواري را در اين زمينه برداشــته است. به 
دنبال صدور بخشنامه 14 ماده اي وزير محترم 
نفت، بررسي منابع و سازندگان داخلي و تهيه 
فهرست ســازندگان و بر اســاس آن ساخت 
قطعات به صورت جدي در دســتور كار قرار 
گرفت و تحريم هــا فرصتي براي تجلي اراده 
ســازندگان ايراني شــد كه در اينجا به نمونه 
هايــي از توانمندي هاي شــركت نفت مناطق 
مركزى ايران در زمينه ســاخت داخل اشاره 

مى گردد.

بومى سـازى دانـش فنى و سـاخت رشـته هاى 
تكميلى و تاج چاه 5000 پوندي

به همــت متخصصان داخلــي و با تالش 
جهادگران شركت نفت مناطق مركزي ايران، 
بومى ســازى دانش فنى و ســاخت رشته هاى 
تكميلى 5000پوندي تاج چاه در كشور محقق 
شــده است. اين موفقيت كه با سخت كوشي و 
تالش نيروهاي داخلي به دســت آمد، حاصل 
كوشش چند ساله و اراده ايراني براي بي نتيجه 
كردن تحريم ها و برطرف ساختن نياز صنعت 
نفت از بيگانگان است به ثمر نشسته و هم اكنون 
شاهد آن هســتيم كه تمامي قطعات رشته هاي 
 تكميلــي چاه هاي داراي گاز ترش دركشــور 
توليــد و در اختيار صنايع باالدســتي نفت گاز 
قرار مي گيرد. با بومى  شدن دانش فنى و ساخت 
رشــته هاى تكميلى 5000پونــدى و با عملياتى 
 شــدن خط توليد آن در كشور، ساالنه بيش از 
16 ميليون دالر صرفه جويى ارزى ايجاد شــده 
است. در پروژه توليد داخل قطعات در شركت  
نفت مناطق مركزى با كنسرسيومى متشكل از 
صنايع دفاع، ابزار برقى ايران، گلوبال و دناپمپ 

ايران همكارى شده است. 

دستاوردهاى شركت نفت مناطق مركزى در 
حوزة بومى سازى تجهيزات صنعت نفت

مهدى بحرينى
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بومى سـازى دانـش فنى و سـاخت رشـته هاى 
تكميلى و تاج چاه  10000پوندي

بومى ســازى فن آورى طراحى، ساخت و 
بهره بردارى از رشته تكميلى درون چاهى با فشار 
10 هزار پوند نيز بــا همت و تالش جهادگران 
شــركت نفت مناطق مركزي آغاز گرديده كه 
در اين خصوص اولين رشته در يكي از چاه هاي 
عملياتي شركت نفت مناطق مركزي ايران مورد 

بهره برداري قرار گرفته است.

سـاخت ماده امولسـيون براي فـرآورش نفت 
سـنگين در ميادين نفتى شـركت نفـت مناطق 

مركزي
يكــي از مــوادي كه در فــرآورش نفت 
نمكي در واحدهاي نمكزدايي مورد استفاده 
قرار مي گيرد، دمولسيفاير است. ماده اوليه آن 
وارداتي بوده و هم اكنون در شــرايط تحريم 
قــرار دارد. تهيه آن نيز به  دليل وارداتي بودن 
مواد اوليه آن داراي هزينه سنگيني است. لذا 
در شركت نفت مناطق مركزى ايران طرحى 

با اهداف زير تعريف گرديد:
 1- تدوين دانش فني و فرموالسيون تهيه 
يك يا چند ماده شــيميايي موجود در داخل 
كشور به عنوان بهترين تعليق شكن براي نفت 
خام ســنگين برحســب درجه API با در نظر 
گرفتن شرايط عملياتي بهينه دما و فشار براي 

بسته نمك زدا.
 2 – ســازگار بودن محصــول توليدي با 
ديگر مواد شــيميايي در فرآيند نمك زدايي 
(دارا بــودن خواصــى ماننــد ضد خوردگي، 

ضد باكتري، اكسيژن زدا و ... )
 3 – ارائه پيشــنهاد در خصوص ميزان و 
نحوه اختالط ماده ســاخته شــده با آب رقيق 

كننده.
بســته  عملياتــي  شــرايط  تعييــن   –  4  
نمك زدايــي به  ويــژه دمــاي آن در نتيجه بار 
حرارتــي مبدل حرارتي قبل از اين بســته تابع 
نوع ماده شيميايي مورد استفاده به عنوان تعليق 
شكن مى باشد . انتخاب يك ماده شيميايي كه 
با حداقل دبي تزريــق بهترين راندمان را براي 

واحد نمك زدايي در يك يا چند دماي خاص 
داشته باشد، نيازمند انجام آزمايش هايى جهت 

پيدا كردن نقطه ي بهينه است.
 5- مقايسه ماده تهيه شده با موارد مشابه 

خارجي و بيان مزيت هاي آن
 6- انجام ارزيابي هــاي اقتصادي جهت 

توليد صنعتي 
در حال حاضر دانش فني به شــكل بومي 
تدويــن و فرموالســيون ايــن مــاده در داخل 
كشور و توسط يكي از دانشگاه ها و با حمايت 
شركت نفت مناطق مركزي تهيه گرديده است 
و در مراحل انجام آزمايش ميداني است. پس 
از انجــام آزمايش هــاى ميدانــي و با حمايت 
شــركت نفــت مناطق مركــزي ايــران توليد 

صنعتي اين ماده نيز آغاز خواهد شد.

بومي سـازي افزايه هاي اسيدي و تهيه نرم افزار 
طراحي انگيزش چاه هاي نفت و گاز 

در انگيــزش چاه هاي نفت و گاز توســط 
اســيد، افزايه هاي مختلفي مورد اســتفاده قرار 
مى گيرد كه هــر كدام به نوبه خــود كارآيي 
خاص خــود را دارنــد. اين افزايه هــا معموالً 
وارداتــي و يا با پايه وارداتي هســتند. با انجام 
يك پروژه پژوهشي و با حمايت شركت نفت 
مناطق مركزي ايران، ســاخت اين افزايه هاي 
اسيدي نهايي شده و دانش فني و فرموالسيون 
آن بومــي و در اختيــار شــركت نفت مناطق 
مركزي ايران قرار گرفته اســت.در اين پروژه 
هفت نوع افزايه اسيدي ساخته شده كه از نظر 
ســازگاري با نفت هاي سبك و سنگين كامًال 
مناسب و توســط مسوولين ذيربط در شركت 

ملي حفاري تأييد گرديده است.

بومي سـازي و طراحي و ساخت نانوسنسور گاز 
متان مورد نياز واحدهاي مختلف شركت نفت 

و صنايع وابسته
هدف از ايــن طرح، ســاخت يك نمونه 
حس گــر گاز متــان و بومي ســازي فن آورى 
ساخت آن در كشور است. حس گر پيشنهادي 
با اســتفاده از فناورى نانوتكنولوژي و به شكل 

كامــًال داخلي طراحي و ســاخته خواهد شــد 
و مي توانــد تا حساســيت هاي بااليــي تا حد

10ppm امكان شناســايي گاز را داشته باشد. 
با توجه به حساســيت بســيار باالي آن، از اين 
حس گر مي توان در كاربردهاي صنعتي كه نياز 
به تشــخيص مقادير كم گاز در محيط است، 
استفاده نمود. همچنين مي توان در كاربردهاي 
خانگي نيز از آن اســتفاده كرد. در حال حاضر 
اين نانوسنســور توســط يكي از دانشگاه هاي 
كشور و با حمايت شركت نفت مناطق مركزي 
ايران ساخته شده و در مرحله نصب در يكي از 

واحدهاي فرآورش گاز مي باشد.

جداسـازي يـون كلرايـد از ميعانـات گازي با 
استفاده از نانوفيلتراسيون

هدف از اين طرح بومي ســازي ســاخت 
غشــاهاي نانوفيلتراسيون مناسب و بهره گيري 
از آن به منظور جداســازي يون كلر موجود 
در ميعانــات گازي اســت. وجــود اين يون 
عالوه بــر كاهــش كيفيت ميعانــات گازي 
باعث ايجاد مشــكالتي در فرآيندهاي پايين 
دست مي شــود. از اين رو جداســازي آن به 
منظــور ايجــاد ارزش افــزوده و جلوگيري 
از بروز مشــكالت بعدى ضروري اســت. با 
توجــه به مقادير اندك يون كلر، اســتفاده از 
فرآيندهاي متداول كه بعضاً براي جداسازي 
ذرات از يكديگــر و يا جداســازي يون هاي 
نمكي در تهيه آب شيرين و يا جهت اهداف 
خاصــي در صنايــع غذايي بــه كار مي روند 
مقرون به صرفه نيســت. لذا بايد فرآيندهايي 
متكي بر فناوري هاي نو نظير نانوفيلتراســيون 
مدنظر قرار گيرند كه انجام طرح فوق گامى 

است براى رسيدن به اين هدف.

بومي سـازي و توليـد نيمه صنعتـي KHI با دوز 
پايين و ارزيابى ميداني آن

مواد بازدارنده سينتيكى تشكيل هيدرات 
(KHI) كــه بــراى جلوگيــرى از تشــكيل 
هيدرات در خطوط لوله انتقال گاز اســتفاده 
مى شــوند، بومى ســازى و در ميــدان گازى 
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تنگ بيجار استفاده شد. عالوه بر موفقيت در 
بومى ســازى فن آورى ياد شده در كشور كه 
بــراى اولين بار به انجام رســيد و كاهش 30 
برابرى مصرف اين ماده در مقايسه با متانول، 
صرفه جويى زيــادى نيز در انــرژى مصرفى 
تجهيــزات تزريق مواد صــورت گرفت. اين 
ماده عالوه بر جلوگيرى از تشــكيل هيدرات 
در كاهش نرخ خوردگى تا حدود 50 درصد 

نيز مؤثر است.
هزينه تزريق ماده متانــول در بازه زمانى 
9 ماهــه در ميــدان گازى تنگ بيجار معادل 
شــش ميليارد ريال است كه درمقايسه با مواد 
بازدارنده جديد و در همين بازه زمانى، هزينه 
تمام شــده تنها در حدود يك ميليارد و 500 

ميليون ريال برآورد مى شود.
تشــكيل  بازدارنــده  مــواد  از  اســتفاده 
هيــدرات در خطــوط لوله اهميــت فراوانى 
دارد؛ به گونــه اى كه در صنعت گاز كشــور 
به منظــور جلوگيرى از تشــكيل ايــن ماده، 
بازدارنده متانول تزريق مى شــود كه نســبت 
به فناورى يادشــده هم داراى مصرف بااليى 
اســت و هم نســبت بــه بازدارنده ســينتيكى 
تشــكيل هيــدرات صرفه اقتصــادى ندارد و 
مشــكالت عملياتى زيادى نيز به همراه دارد. 
اســتفاده از مواد بازدارنده سينتيكى هيدرات 
(KHI) ايــن ضعــف را جبــران مى كند؛ به 
طورى كه كارايــى و عملكرد باالى خود را 

در اين زمينه به خوبى نشان داده است.
هم اكنون شركت نفت و گاز پارس براى 
خطــوط لوله خود ســاليانه در حدود 450 تن 
مــاده (KHI) به ارزش حدود 4/5 ميليون دالر 
از خــارج وارد مى كند  كه بــا جايگزينى ماده 
ساخته شــده در داخل به جاى نمونه خارجى، 
ضمن برطرف شــدن مشكل تهيه اين ماده، از 
خروج ارز از كشور نيز جلوگيرى خواهد شد.

ساير فعاليت ها
ساخت كامپوزيت جهت ترميم و تقويت 
و پوشــش خطــوط لولــه جرياني، ســاخت 
نانوفيلتــر ســوخت گازوئيل جهــت كاهش 

مصرف بين 10 تا 15 درصد كه تا 50 درصد 
هم كاهــش مصرف در پي خواهد داشــت، 
ســاخت تاج چــاه بــراي فشــارهاي كالس 
سه هزار، پنج هزار و ده هزار پام و محيط ترش، 
ســاخت فلنج هاي محيــط گاز ترش كالس  
كاري  15هزار ، ســاخت ظــروف جداكننده 
گاز، آب و ميعانــات گازي براي فشــارهاي 
 1800پام، ساخت شــيرهاي ايمني سرچاهي 
بــراي كالس هــاي 3000 و 5000، ســاخت 
شيرهاي ايمني درون چاهي براي كالس هاي 
رشــته هاي  ســاخت  پنج هــزار،  و  ســه هزار 
تكميلي براي فشــارهاي تا  7500پام و محيط 
گاز ترش و نفت ترش و طراحي رشــته هاي 
تكميلي براي فشارهاي تا  13500پام و محيط 
گاز ترش و نفت ترش، نمونه هاي  ديگري از 
نتايج تعامل متخصصان شــركت نفت مناطق 
مركزي ايران با دانشگاه ها و مراكز پژوهشي 
در راستاي خودكفايي و ساخت داخل است.

ترسيم آينده ساخت داخل و چشم انداز آن در 
شركت نفت مناطق مركزي ايران

در اين زمينه اگر چه فعاليت هاى بســيار 
خوب و ارزشــمندي صورت گرفته است و 
كشــور هم اكنون در زمينه تأمين بســياري از 
كاالهاي وارداتي بي نياز از خارج است، ولي 
راه بســيار طوالني در پيش اســت. مهم ترين 
عاملــي كه در اين زمينه بايد مورد توجه قرار 
گيرد حركت به ســمت كارهاي پژوهشــي 
است و الزم است مستقل از مسائل اقتصادي 
به آن نگريسته شود. به عبارت ديگر تأكيد بر 

توليد كاالهاي مــورد نياز به  صورتي كه اين 
كاالها صرفاً ارزان تر از مشابه خارجي ساخته 
شــوند يك آفت محسوب مي شود و فايده و 
مزيتــي در دراز مدت براي كشــور نخواهند 
داشت. اصوالً در كوتاه مدت بايد هزينه كرد 
و در دراز مــدت به بومي شــدن دانش فني و 
فن آورى ســاخت داخل اقتصادي نائل آمد. 
بنابر ايــن به جــرأت مي توان ادعــا نمود كه 
تفكر، عزم و اراده ضامن پيشرفت و حركت 

به سمت كاالهاي ساخت داخل است.
 از برنامه هاي آتي شــركت نفت مناطق 
مركزي ايــران مي توان به موارد زير اشــاره 

نمود:
1- در زمينه خودكفايي و ساخت داخل 
ســاخت مته هاي حفاري مــورد نياز صنعت 
نفت، ايجــاد يك كنسرســيوم شــامل چند 
شــركت توانمند در دستور كار قرار دارد؛ به 
طــورى كه طراحي رو به اتمــام و در مرحله 

تدوين فن آورى و ساخت مي باشد.
2- ساخت مواد شيميايي و كليدي مورد 
نياز در صنعت نفــت و گاز در قالب چندين 

طرح پژوهشي.
3- اســتفاده از فــن آوري نانــو در زمينه 

فرآورش نفت خام.
4- ســاخت برخي از قطعــات مربوط به 
توربين ها كه د ر انحصار كشورهاي اروپايي 

است.
5- ســاخت برخي ابزار و قطعات كه در 
حين عمليات بهره برداري ازچاه ها مورد نياز 

است.


