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فعاليت هاي انجام ش�ده در مديريت امور فني 
شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب 

• توس��عه ميادي��ن جدي��د  منصورآب��اد، 
چهاربيشه، آزادگان، پرنج؛

• اضافه ش��دن ذخائر مخزن آسماری 
پرنج به ذخائر كشور؛

• راه ان��دازی طرح تولي��د 20 هزار 
بشكه در روز از ميدان آزادگان؛

• پيگيري روش حفاري چندشاخه اي 
)Multi Lateral Wells( بمنظور افزايش 

بهره وري چاههاي نفتي؛
• استفاده از سيستمهاي خودكار ثبت و كنترل 

چاه ها و تاسيسات از راه دور در گچساران؛
• نصب جريان سنجهاي كامپيوتري بر روي مبادي ورودي و 

خروجي مناطق نفت خيز جنوب و خروجي كارخانجات؛
• اس��تفاده از  )LUB CUT LC36(  ب��ه ج��ای گازويي��ل 
)جايگزيني در مصرف گازوئيل )گلهاي روغني، امولسيوني كه   
اس��تفاده از آن موجب صرفه جويي حداقل 100 ميليون ليتر 

گازوئيل در سال مي گردد(؛
• حذف يك سايز لوله هاي جداري در تعداد 5 حلقه از چاه ها 
در ميادي��ن مختلف با هدف كاهش زم��ان حفاري و مصرف 

كاال/ مواد كه منجر به صرفه جويي در هزينه حدود                   
2,700,000  دالر گرديد؛

• اس��تفاده از س��يمان س��بك در ايزوالسيون 
آسترهای توليد در چاههای مارون؛

• اس��تفاده موفقي��ت آميز از م��واد كنترل 
ه��رزروی SAND SEAL برای نخس��تين 
بار بطور آزمايشی سازند آسماری چاه رگ 

سفيد122؛
• اس��تفاده از  گل گاليك��ول به جای گل 
روغنی ) براي نخستين بار در چاه اهواز 414 
در حفره 1/2-8  دارای اليه های شيلی فعال از 

اين نوع گل بطور آزمايشي استفاده شد(؛
• اس��تفاده از تكنولوژي ويپ اس��تاك )WHIPSTOCK( در 
18 حلقه چاه در مارون و آزادگان با س��رعت بسيار باال در باز 
كردن پنجره نس��بت به  K-MILL  كه  از اس��تفاده از آن در 

ميادين مختلف كماكان ادامه دارد؛
• مدل سازي زمين شناسي مخازن به كمك نرم افزار مدل ساز 

RMS؛
• انجام مطالعات شكستگي مخازن و مدل سازي آن با استفاده 

از نرم افزار Fracta؛
• تعيي��ن ميزان T.O.C س��ازندهاي »پاب��ده« و »كژدمي« با 

نـوآوري و شكـوفايـي
در مديريت امور فني شركت ملي مناطق 

نفت خيز جنوب مربوط به سال 1386 
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استفاده از الگ هاي پتروفيزيكي در فروافتادگي دزفول ؛
• بكارگي��ري مباحث جديد نظير س��كانس اس��تراتي گرافي در 

مطالعات زمين شناسي مخازن؛
• راه اندازي امكانات سخت افزاري و نرم افزاري الزم براي برقراري 
ارتب��اط ماهواره اي با زمين شناس��ان مس��تقر در محل دكل هاي 
حفاري به منظور دريافت مستمر )On Line( اطالعات زمين شناسي 
با فرمت نرم افزار سامانه در ستاد عمليات با همكاري اداره كامپيوتر 

و شركت ملي حفاري ايران؛
• بررس��ي روش ه��اي بازرس��ي و ارزياب��ي انس��جام خط��وط و 
سيس��تم هاي لوله بي��رون و داخل حص��ار و همچنين تجهيزاتي 
مانن��د مبدل ه��اي حرارتي، مخازن ذخيره و ظروف تحت فش��ار 
 Eddy Current ، Long Range ب��ا فن آوري هاي جدي��د مانن��د
Ultrasonic ، Accoustic Emission و اق��دام ب��راي به كارگيري 

و ارزيابي عملي آنها؛
• بررسي روش هاي بازرسي بر مبناي ريسك )RBI( و اقدام براي 

اجراي عملي آن در يكي از تاسيسات به صورت آزمايشي ؛
•استفاده از روش تكميل چاه هوشمند )Smart Well Completion(؛

• نصب تلمبه های چند فازی جهت افزايش فش��ار نفت چاههای 
بنگستان اهواز؛

• استفاده از فن آوری Jet Pump برای فشار افزايی گاز.
• نص��ب تلمبه های درون چاهی در چاهه��ای اهواز، منصوری و 

مسجدسليمان؛
• استفاده ازجريان سنج های چند فازی )Multi Phase Flow Meter(؛
• مطالعه و پيگيری استفاده از تكنولوژی های جديد نمكزدايی؛

• بكارگيری روش شكس��ت س��نگ مخزن برای افزايش توليد از 
چاههای بنگستان اهوازو منصوري بنگستان؛

• انجام پروژه های ژل پليمر،ايجاد ش��كاف به كمك احتراق، رفع 
مانع به كمك  JET BLASTER؛

 Frac Gun ، Pure بكارگيری تكنولوزی مش��بك كاری با روش •
Gun و Power Jet در چاههای كانديدا؛

•استفاده از دوربين های درون چاهی )Down Hole Video Camera(؛
• بكارگيری اب��زار Noise Logging و كاربرد آن جهت بررس��ی 

نشت داخلی چاه ها؛
• تامين توپك های قابل برداش��ت در عمليات اسيد كاری چاه ها 

)Inflatable  Straddle Packer(؛
• انجام عمليات با نمودار نگار توليد MPLT؛

• استفاده از فن آوری جديد  آلتراسونيك )Ultrasonic(؛ 
• اس��تفاده از توپك هاي هوش��مند با كاربردهاي متفاوت جهت 

بازرسي خطوط لوله زيرزميني؛
• اس��تفاده از فن آوري هاي به روز پاي��ش خوردگي و عيب يابي 
پوش��ش از قبيل DCVG ، C-SCAN ، ACVG جهت بازرس��ي 

خطوط لوله زير زميني و مخازن تحت فشار.




