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شــركت نفت فالت قــاره ايران همــواره و 
به ويژه در سال هاى اخير گام هاى جدى و مهم در 
زمينه استفاده حداكثرى از توانمندى هاى ساخت 
داخل و كمك و حمايت از آن برداشته است كه 

از آن جمله مى توان به موارد زير اشاره كرد:

نصب سيني هاي سـانتريقيوژ ابداعي شركت آذر 
انرژي تبريز در برج سولفورزداي كارخانه سلمان 

منطقه الوان 
بروز پديــده هاى نا مطلوب چون رســوب گذارى، 
ايجاد كف و طغيان بر روى ســينى هاى برج هاى مختلف 
جذب، باعث كاهش راندمان، كاهش ظرفيت عملياتي و 

اتالف انرژي مي شود.
اســتفاده از سيني هاي توليد شده توسط شركت آذر 
انرژي در برج هــاي جذب منطقه الوان، عالوه بر كاهش 
شــديد هزينه هــا و در دســترس بودن توليد كننــده براي 
خدمات نگهداشت آن، به طور عمده مزاياي زير را براي 

شركت نفت فالت قاره ايران به همراه داشته است:
• افزايــش بازيافت محصول خروجــي تا ٪0/5 در 

مقايسه با شرايط قبل
• عدم نياز به توقف عمليات 

• تعويض سريع تر سيني ها در مقايسه با ساير روش ها
• كاهش مصرف گاز شيرين تا 25٪

• نياز يه تعميرات كمتر و عمر مفيد بيشتر
اين نوع سيني ها در مقايسه با سيني هاي متداول، باعث 
افزايش ســطح تماس نفت و گاز به دليل چرخش ســيال 
مي شوند كه اين خود باعث افزايش ظرفيت برج تا 50 در 

صد يا كاهش اندازه برج تا 25 درصد مي گردد.

 طراحي و توليد نيمه صنعتي 50 تن سـورفكتانت 
بومي ازدياد برداشت نفت جهت افزايش بازيافت 

از ميدان سروش توسط شركت بنيان نوين شيمي 
پارس وابسته به پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

با توجه به درجه API نفت ميدان ســروش، توليد از 
اين ميدان همواره با مشكالت و پيچيدگي هايي همراه بوده 
است. از سوي ديگر پرهزينه بودن روش هاي ازدياد برداش 
حرارتي، شــركت نفت فالت قاره ايران را بر آن داشــت 
تا با كمك محققان داخلي و با اســتفاده از مواد شيميايي 
جهت كاهش كشش ســطحي بين نفت و سنگ مخزن، 
روش هاي اقتصادي تري براي ازدياد برداشت از اين ميدان 

فراهم كند.
در اين راســتا شــركت بنيان نوين شــيمي پارس با 
حمايت شــركت نفت فالت قاره ايران ، به ســورفكتانت 
مناســبي كه تطابق زيادي با خواص سنگ و سيال ميدان 
ســروش دارد، دســت يافت به طوري كه اين سورفكتانت 
كامال بومي سازي شده اســت. فرموالسيون سورفكتانت 
موردنظــر داراي ثبت پتنت داخلــي با مالكيت 95 درصد 
شــركت نفت فالت قاره و 5 درصد شــركت بنيان نوين 

شيمي پارس مي باشد. 

مـواد شـيميايي ضـد خوردگـي، تعليق شـكن و 
ضد باكتري و ساير موادي شيميايي كه به صورت 

وسيع در صنعت نفت كاربرد دارند
به خاطر شرايط تحريم و چالش جدي شركت نفت 
فالت قاره در اســتفاده از افزودني هاي شيميايي مورد نياز 
در انجام عمليات توليد، از جمله مواد ضد خوردگي ، مواد 
تعليق شكن و غيره ، اين شركت جهت بومي سازي ساخت 
مواد مزبور با همكاري دانشگاه صنعت نفت ، پژوهشكده 
ازدياد برداشــت نفت و پژوهشگاه صنعت نفت و شركت 
هاي داخلي از جمله شركت بنيان نوين شيمي پارس اقدام 

جدي نموده است. 
گام بعدي، بهينه ســازي فرموالسيون، كاهش هزينه 

توليد و توليد انبوه اين مواد خواهد بود كه در اين زمينه نيز 
شركت نفت فالت قاره ايران با همكاري تنگاتنگ مراكز 
اشــاره شــده و برنامه ريزي جهت انجام بازديدهاي مكرر 
كارشناسان خبره، ســعي دارد تا توان داخلي كشور را در 

توليد اين مواد به شكوفايي رساند.
همچنين شــركت نفت فــالت قاره ايــران در زمينه 
تجهيزات سرچاهي و درون چاهي نيز تا حد امكان از توليد 
داخلي بهره برده است كه از اين ميان مي توان به همكاري 

با شركت هاي زير اشاره كرد:

:(Wellhead) در زمينه تاج چاه
• ماشين سازي اراك

• پيشرو صنعت پارس پارت
• صنايع حديد
• پارس پوالد

WETTCo شركت فن اوري تجهيزات سرچاهي •

Shoe Collar، Centralizer و در زمينـه 
Liner hanger

• ايران حفاران
• نصر مبتكران

• طلوع خوزستان
• پرمك

• پارسا پوالد

در زمينه مبدل هاي حرارتي:
• كولرهاي هوايي آبان

• گرما گستر
• كاوه مبدل
• بهران مبدل
• تهران مبدل

اقدامات شركت نفت فالت قاره ايران در كمك به 
توانمندي ساخت داخل

رحمان ميري  تحقيق و توسعه شركت نفت فالت قاره ايران


