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چکیده
پژوهشگاه صنعت نفت با بیش از  60سال سابقه ،قدیمی ترین و بزرگترین موسسه پژوهش و فناوری کاربردی در ایران است.
این پژوهشگاه یکی از چندین موسسه پژوهش و فناوری دولتی در ایران است که زیرمجموعه وزارت نفت قرار داشته و
فعالیتهای آن بر صنعت نفت و گاز تمرکز دارد .ای ن نوشتار مرور مختصریست بر دستاوردهای عمده و قابل توجه پژوهشگاه
در  42ماه اخیر که در پیشرفت صنعت نفت و گاز ایران تاثیرگذار بودهاند .پس از معرفی مختصر پژوهشگاه ،برخی
دستاوردهای عمده در  3بخش "اکتشاف و تولید"" ،صنایع پایین دستی" و "انرژی و محیط زیست" ارائه شده اند .سپس
مقاله با تشریح سایر اقدامات پژوهشگاه مانند تجاریسازی نتایج تحقیق و توسعه و نیز مسئولیتهای اجتماعی ادامه مییابد.
هدف نهایی این نوشتار نمایش اثرگذاری سرمایه گذاری از محل منابع عمومی برروی تحقیق و توسعه و تاثیر آن بر صنعت
نفت و گاز کشور است؛ که منجر به خلق مقادیر قابل توجه ارزش افزوده و نیز خودکفایی کشور در برخی محصوالت راهبردی
شده است.
واژههای کلیدی :موسسات پژوهش و فناوری دولتی ،تحقیق و توسعه ،کارآفرینی فناورانه ،تجاری سازی.
نوع مقاله :ترویجی

-1مقدمه
پژوهشگاه صنعت نفت بعنوان قدیمیترین و بزرگترین
موسسه پژوهش کاربردی کشور در طی بیش از  6دهه
عمر پربار خود ،خدمات فراوانی به صنعت نفت و گاز کشور
عرضه داشته است .در این نوشتار برآنیم تا ضمن مرور
اجمالی تاریخچه ای از تحوالت تکاملی این نهاد پژوهشی،
چکیده ای از دستاوردهای عمده و تاثیرگذار پژوهشگاه
طی  3/5سال اخیر (از سال  1396تا امروز) را به جهت
آگاهی خوانندگان گرامی تشریح نموده و در انتها
پیشنهاداتی جهت بهرهبرداری بهینه از توانمندیهای
بالقوه این سازمان برای توسعه ،پیشرفت ،و بهروزی
روزافزون کشور عزیزمان ارائه نماییم .امید است این مقاله

در گفتمان سیاستگذاران و متولیان امر پژوهش و فناوری
در صنعت نفت و گاز کشور نقشی ولو اندك ایفا نماید.
 -2معرفی
پژوهشگاه صنعت نفت در سال  1338با نام «اداره توسععه
تحقیقات شرکت ملی نفت ایران» تاسیس و هدف اولیعه از
ایجاد آن ،ارائه خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز شرکت ملی
نفت ایران و اجرای پژوهشهایی درباره کاربرد فراوردههای
نفتی تعیین گردید .پس از پیروزی انقالب اسالمی نام این
سازمان نخست به «مرکز پژوهش و خدمات علمی» تغییعر
یافت و درسال  1368با کسب موافقعت شعورای گسعترش
آموزش عالی« ،پژوهشعگاه صعنعت نفعت» نعام گرفعت .در
اساسنامه مصوب سال  1368پژوهشگاه زیعر نرعر ریاسعت

نویسنده عهدهدار مکاتبات :جعفر توفیقی داریان towfighi@modares.ac.ir
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هیات مدیره شرکت ملّی نفت ایران به فعالیعت پرداختعه و
هدف اصلی آن «هدایت ،برنامعهریعزی و اجعرای ملالععات
علمی ،عملیات آزمایشگاهی ،و تحقیقات پایه و کعاربردی»
عنوان شده است.
در طی سالهای  1386 – 1376دوران شکوفایی و رشد
سریع این موسسه آغاز و طی یك دهه ،به مدد
سرمایهگذاری عریم شرکت ملّی نفت ایران ،پژوهشگاه
توسعه کمّی و کیفی قابل توجهی را تجربه نمود .در پایان
این دهه ،پژوهشگاه با استقرار در محل جدیدی در شمال
غرب تهران به وسعت بیش از  30هکتار ،خرید تجهیزات
فراوان آزمایشگاهی و پایلوتی ،و همزمان جذب گسترده
نیروی انسانی متخصص و جوان ( براساس آییننامه جذب
نخبگان شرکت ملی نفت ایران) ،در عمل از نقش پیشین
خود بعنوان یك مرکز خدمات علمی و آزمایشگاهی فراتر
رفته و مقوالتی مانند انتقال و توسعه فناوری و
تجاریسازی دستاوردهای حاصل از پژوهشهای بنیادی،
کاربردی و توسعهای را وجهه همت خود قرار داده بود.
هماکنون پژوهشگاه به اتکا زیربنای مستحکم فراهم شده
برای آن ،به وزنه ای غیر قابل انکار در عرصه پژوهش برای
توسعه و داخلیسازی فناوریهای جدید تبدیل و در سه
مجموعه «پردیس پژوهش و توسعه صنایع باالدستی
نفت»« ،پردیس پژوهش و توسعه صنایع پاییندستی
نفت» و «پردیس پژوهش و توسعه انرژی و محیط زیست»
واقع در پردیس مرکزی (شمال غرب تهران) به فعالیت
های خود ادامه میدهد.

 -1-3مدلسازی  3بعددی حوهده و سیسدت هدای
هیدروکربنی در سمت ایرانی خلیج فارس و دریدای
عمان (طرح مروارید)
طرح مروارید بعنوان بزرگترین طرح پژوهشی کشور از
لحاظ مبلغ قرارداد ،طی  6سال ( 1390الی  )1396توسط
کنسرسیومی از شرکتهای داخلی و خارجی به راهبری
پژوهشگاه ،برای شرکت نفت فالت قاره ایران به انجام
رسید .این طرح بعنوان اولین مدلسازی حوضه و
سیستمهای هیدروکربنی در ایران ،یکی از معدود
ملالعات بنیادین زمینشناختی انجام گرفته برای اکتشاف
نفت و گاز در منلقه خاورمیانه و یکی از پنج ملالعه
بزرگ انجام گرفته از این نوع در جهان میباشد .در نتیجه
اجرای طرح مروارید ،پتانسیلهای عریم منابع نفت و گاز
در منلقه شامل دهها انباشته جدید گازی و همچنین
دهها انباشته جدید نفتی شناسایی ،و به تبع آن ریسك
اجرای پروژههای اکتشافی آتی شرکت نفت فالت قاره به
میزان قابل مالحرهای کاهش یافته است .همزمان دانش
و تجربه الزم نزد پژوهشگاه فراهم آمده و هم اکنون
آمادگی کامل جهت اجرای طرحهای مشابه وجود دارد.

 -3دستاوردهای شاخص در حوزه اکتشاف و تولید:
فعالیععتهععای پژوهشععگاه در ایععن حععوزه عمععدتا در 3
پژوهشکده »علوم زمین»» ،مهندسی نفت» ،و »ملالععات
مخععازن و ازدیععاد برداشععت» و نیععز مرکععز »توسعععه نععرم
افزارهای باالدستی نفت و فناوری اطالعات» متمرکز بعوده
و البتععه ایععن  3پژوهشععکده بسععته بععه مععورد از خععدمات
تخصصی سایر پژوهشکدهها بهره می جویند .این مجموععه
در قالععب »پععردیس پععژوهش و توسعععه صععنایع باالدسععتی
نفت» طی دو دهه گذشته (از سال  1379تاکنون) بیش از
 700طرح و پروژه متقاضی دار برای صعنعت اجعرا نمعوده
است .برخی از شاخص تعرین اقعدامات پژوهشعگاه در ایعن
حوزه طی سالیان اخیر ( 1396تا امروز) عبارتند از:

 -2-3طددرح توسددعه فندداوری و بکددارلیری سددیال
حفاری ایرانی جهت کنترل هرزروی چاهها
این طرح درسال  1392به سفارش مدیریت اکتشاف
شرکت ملی نفت ایران آغاز و تست میدانی سیاالت
حفاری ساخت پژوهشگاه تاکنون در چاههای چارك ،1
پازن  ،1گردان  ،3گیسکان  ، 3آغار  ،20فروزان  20و
گلخاری  17با موفقیت به انجام رسیده است .در طی این
تستهای میدانی ،کاهش متوسط  70درصدی مصرف
مواد کنترل کننده هرزروی به ازای هر چاه حاصل شده و
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بعالوه زمان الزم برای بکارگیری دکل حفاری کاهش
داشته است .برای نمونه در چاه اکتشافی گیسکان  ،3با
حذف هرزروی به میزان  6000بشکه در روز صرفه جویی
قابل مالحرهای برای کارفرما حاصل شده و
با توجه به تعداد دکلهای حفاری در کشور ،قابلیت صرفه
جویی قابل توجهی با بکارگیری این سیاالت وجود دارد.

19

 -4-3طراحی و فرموالسیون سیاالت حفاری سبك
و فوقسبك برای چاههای اکتشافی
این طرح در سال  1392به سفارش شرکت ملی نفت
ایران آغاز و با اجرای عملیات میدانی در چاه های
اکتشافی سفید دنگ ،1-چارك  1-و آغار  20-با موفقیت
به پایان رسید .در این طرح برای اولین بار به منرور ایجاد
کف از مواد جامد در سیال حفاری (به جای مواد مایع
متداول) استفاده و در نهایت بهبود پارامترهای حفاری
(نرخ حفاری ،کاهش نیروی گشتاوری و کاهش فشار)
حاصل گردید .از دستاوردهای جالب این طرح میتوان به
افزایش سرعت حفاری تا  10متر بر ساعت و نیز کاهش
هزینه حمل مواد از  40تریلی به یك تریلی اشاره نمود.

 -3-3طددرح توسددعه فندداوری و بکددارلیری سددیال
حفاری زیست سازلار ایرانی جهت حفاری الیههدای
شیلی
با هدف رفع مشکل حفاری در الیههای شیلی و نیز
کاهش عوارض منفی زیست محیلی ،این طرح درسال
 1392بنا به درخواست شرکت ملی نفت ایران آغاز گردید
و تست میدانی سیال حفاری تولیدی پژوهشگاه در سال
 1396با موفقیت در چاه اکتشافی آبان جنوب غربی به
انجام رسید .در این تست میدانی و درحالیکه  30روز از
توقف حفاری به علت مشکالت متعدد میگذشت ،با
بکارگیری سیال بومی پژوهشگاه؛  108متر در مدت  3روز
حفاری انجام گرفت .سیال تولیدی پژوهشگاه ،با جلوگیری
از وارد شدن صدمه به سازندهای بهره ده ،تولید بهتر نفت
وگاز را تضمین نموده و با افزایش سرعت حفاری ،باعث
کاهش قابل توجه هزینههای حفاری نیز میگردد .ضمنا
جایگزینی گل حفاری روغنی متداول با یك گل دوستدار
محیط زیست نیز از دستاوردهای جانبی این طرح به شمار
میآید.

 -5-3طرح ساخت دوغاب سیمان سبك وزن با
استفاده از افزودنی میکروبالک
به تقاضای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ،این طرح
در سال  1397اجرا و آزمایش میدانی موفق دوغاب
تولیدی پژوهشگاه در چاه شماره  469میدان مارون به
انجام رسید .پیرو این موفقیت ،جهت سیمانکاری 13
حلقه چاه مورد قرارداد شرکت ملی مناطق نفت خیز
جنوب و شرکت مدیریت اکتشاف ،تولید  40تن از این
محصول سفارش داده شد که عمال منجر به دستیابی به
دانش فنی و تولید نیمه صنعتی افزودنی میکروبالك در
پژوهشگاه گردید .این محصول سازگاری بسیار باالیی با
سایر افزودنیهای موجود در ترکیب دوغاب سیمان داشته
و صرفه جویی ارزی قابل توجهی برای کارفرمایان به
ارمغان می آورد.
 -6-3مطالعه و مدل سازی یکپارچه افق های مخزنی
در ناحیه دشت آبادان (طرح دشت آبادان)
طرح دشت آبادان در سال  1393بعنوان اولین ملالعات
یکپارچه مخزنی کشور توسط مدیریت برنامهریزی تلفیقی
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شرکت ملی نفت ایران به پژوهشگاه سپرده شد و اجرای
آن در سال  1397خاتمه یافت .از دستاوردهای این طرح
میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 کمك به اکتشاف ،توسعه و ازدیاد برداشت از میادین
مشترك و مستقل در دشت آبادان
 برآورد حجم پتانسیل نفتی سازندهای ایالم ،سروك،
گدوان و فهلیان در دشت آبادان
 شناسایی و برآورد دهها میلیارد بشکه پتانسیل نفتی
جدید در دشت آبادان

 -7-3شناسایی ،مطالعه و ارزیابی منابع شیل لازی
در ناحیه لرستان
به منرور شناسایی و ارزیابی منابع غیرمتعارف
هیدروکربنی در ایران ،طرح شیل گازی لرستان در سال
 1393توسط مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران به
پژوهشگاه سپرده شد .این طرح  4ساله بعنوان نخستین
ملالعات اکتشافی منابع شیل گازی در کشور ضمن ایجاد
دانش و تجربه الزم برای شناسایی و برآورد منابع
غیرمتعارف ،منجر به شناسایی و برآورد حجم قابل توجهی
گاز شیل در ناحیه لرستان و بلور مشخص شناسایی20
ناحیه پتانسیل برای استحصال گاز گردید.

 -8-3بررسی کمی و کیفی منابع هیدرات لازی
دریای عمان (طرح هیدرات)
به منرور شناسایی هرچه بیشتر منابع غیرمتعارف
هیدروکربوری در ایران ،مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت
ایران اجرای طرح هیدرات را در دستور کار قرار داده است.
فاز نخست این طرح در سالهای  1391الی  1395توسط
پژوهشگاه اجرا و نتایج بدست آمده از ملالعه حدود
 1500کیلومتر داده لرزهنگاری ،از وجود ذخایر عریم
هیدرات گازی در بخش ایرانی دریای عمان حکایت
داشت .براساس نتایج امیدبخش فاز نخست و به منرور
ارزیابی بیشتر این منابع (کمّی و کیفی) ،پژوهشگاه اجرای
فاز دوم طرح را در سال  1397آغاز نمود که هم اکنون در
حال اجرا می باشد .در این فاز 15 ،هزار کیلومتر داده لرزه
نگاری ( 2بعدی) مورد ملالعه قرار خواهد گرفت و نیز
داده های جدیدی بوسیله برداشت حدود  400کیلومتر
داده ( ،)CSEMبرداشت نمونه از رسوب بستر دریا جهت
آنالیزهای ژئوشیمیایی ،و اندازهگیری خواص فیزیکی و
شیمیایی آب دریا تولید خواهد شد .خروجیهای اصلی فاز
 2طرح هیدرات ،عبارتند از:
 تعیین گستره و محاسبه میزان منابع هیدرات گازی
آبهای ایرانی دریای عمان
 تعیین ناحیه مناسب برای برداشت لرزه نگاری سه
بعدی و تدوین برنامه اجرای آن
 تعیین بهترین نقله حفاری برای اولین چاه در دریای
عمان و تدوین برنامه اجرای آن

 -9-3طرح توسعه میدان لازی هما
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در سال  1397پروژه
ملالعه جامع و ارائه طرح توسعه میدان گازی هما را به
پژوهشگاه واگذار نمود .مهمترین دستاورد اجرای این
طرح ،جلوگیری از حفر سه چاه برنامهریزی شده (با صرفه
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جویی حداقل  30میلیون دالر) بوده است .سایر اهداف
این طرح عبارتند از:
 ارائه دقیق میزان هیدروکربن درجای میدان
 بهبود همزمان عملکرد چاه ،تأسیسات و مخزن
 رفع مشکالت عملیاتی تولید
 افزایش ضریب بازیافت و تولید صیانتی از میدان

-10-3طرحهای میدانمحور :بهینهسازی فرایندهای
تولید و افزایش هریب برداشت
پیرو تصمیم شرکت ملی نفت ایران در سال  1395مبنی
بر واگذاری ملالعات پژوهشی در میادین منتخب به
پژوهشگاه و دانشگاههای برتر کشور ،انجام ملالعات
بهینهسازی فرایندهای تولید و افزایش ضریب برداشت در
میادین نفتی اهواز ،بی بی حکیمه و رگ سفید به
پژوهشگاه سپرده شده است .این  3طرح بزرگ که اجرای
آنها به تدریج از سال  1396آغاز شده است ،هریك شامل
پروژههایی جداگانه میباشند که در فازهای مختلف
برنامهریزی شده و به ترتیب درحال اجرا هستند:
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بنگستان و شبیهسازی نتایج غربالگری روش های ازدیاد
برداشت خواهد گردید.
شایان ذکر است که میدان اهواز در دسته میادین فوق
عریم هیدروکربوری قرار گرفته و با ابعاد تقریبی 75
کیلومتر در  7کیلومتر و تنوع مخزنی و مشخصات زمین
شناختی از یك سو و تعداد بسیار باالی چاه های مختلف
حفر شده (بالغ بر  220چاه) از سوی دیگر و وجود سلوح
تماس سیاالت متعدد ،دارای پیچیدگی ملالعاتی بسیار
زیادی می باشد و لذا توسعه آن با رویکرد ازدیاد برداشت
نیازمند چندین فاز (بسته کاری) ملالعاتی می باشد تا
بتوان رفتار فشاری و تولیدی مخازن آسماری و بنگستان
را با توجه تاریخچه تولید پیش بینی نمود که این مهم با
توجه به تجربیات گسترده پردیس باالدستی پژوهشگاه در
امر ملالعات ،در حال انجام است.
اهمیت اجرای این طرح از منرر اقتصادی با توجه به نفت
درجای بسیار زیاد میدان (حدود  65میلیارد بشکه
مجموع مخازن آسماری و بنگستان) و ضریب برداشت
پایین کنونی (حدود  11درصد در مخزن بنگستان) بیشتر
آشکار میشود؛ بلوریکه فقط با افزایش  1درصدی ضریب
برداشت ،حدودا  650میلیون بشکه به ارزش تقریبی 35
میلیارد دالر صرفه اقتصادی حاصل خواهد شد.

الف) میدان اهواز:
میدان نفتی اهواز با حجم ذخیره درجای حدود 65
میلیارد بشکه نفت بزرگترین میدان نفتی کشور بوده و
بخش بزرگی از تولید روزانه نفت خام کشور از مخازن
آسماری و بنگستان این میدان استحصال می شود .فاز
نخست طرح میدان اهواز که اجرای آن در سال 1398
خاتمه یافت ،عمدتا به موضوعاتی مانند شناخت میدان و
چالشهای آن ،وضعیت ملالعات و مدلهای موجود،
بررسی میادین مشابه و روشهای افزایش بازیافت در این
میادین ،غربالگری اولیه روشهای ازدیاد برداشت برای
مخازن بنگستان و آسماری ،و در نهایت پیشنهاد
روشهای ازدیاد برداشت برای مخازن مختلف میدان
اختصاص داشت .در حال حاضر ملالعات Fast Track
میدان در قالب فاز  2طرح درحال اجرا میباشد که منجر
به ساخت/بروزرسانی مدلهای دینامیك مخازن آسماری و

ب) میدان بیبیحکیمه:
میدان بیبیحکیمه به صورت طاقدیسی کشیده با دامنه
پرشیب در فروافتادگی دزفول ،واقع در  230کیلومتری
جنوب شرقی اهواز 30 ،کیلومتری خلیج فارس و در
جنوب میدان نفتی گچساران واقع شده است .ابعاد تقریبی
میدان  63کیلومتر طول و  7کیلومتر عرض بوده و دارای
مخازن آسماری ،بنگستان و خامی است .این میدان در
سال  1341کشف و در سال 1344به بهره برداری رسید.
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با توجه به حجم باالی نفت درجای اولیه و ضریب بازیافت
پایین حاصل از تخلیه طبیعی میدان بیبیحکیمه،
حداکثرسازی ضریب برداشت از مخازن آسماری و
بنگستان این میدان از طریق راهکارهای فناورانه ازدیاد
برداشت مد نرر شرکت ملّی مناطق نفت خیر جنوب
ایران قرار گرفته و در همین راستا اجرای طرح بهینه
سازی فرایندهای تولید و افزایش ضریب برداشت در
میدان بی بی حکیمه به پژوهشگاه محول شده است .ارائه
دقیق میزان هیدروکربن درجای میدان ،شبیه سازی و
برآورد عملکرد روش های متناسب ازدیاد برداشت در هر
مخزن  ،طراحی پایلوت ازدیادبرداشت و پیش بینی
وکاهش ریسك فنی و اقتصادی در سناریوهای تولید از
دیگر دستاود های این طرح خواهد بود .در این طرح
تاکنون اقدامات زیر اجرایی شده است:
 بررسی میادین مشابه جهانی
 شناسایی و رتبه بندی روشهای ازدیادبرداشت
مناسب در نواحی گاز روفته و آب روفته مخزن آسماری
 غربالگری روشهای ازدیاد برداشت موثر در مخزن
بنگستان میدان بی بی حکیمه
 غربالگری پیشرفته روشهای ازدیاد برداشت در
مقیاس سکتور
 شناخت چالشهای میدان و ارائه راهکار به کارفرما
 آنالیز ارزش داده های ناموجود
ج) میدان رگ سفید:
پیرو پیشرفت طرحهای اهواز و بی بی حکیمه ،شرکت
ملّی نفت ایران ماموریت ملالعات ازدیاد برداشت در
میدان رگ سفید را نیز در سال  1399به پژوهشگاه
واگذار نموده است که در زمان نگارش گزارش اخیر،
قرارداد آن در حال انعقاد میباشد.
-11-3انتخاب بازدارنده بهینه رسوب آسفالتین و
واکس در میدان مشترک نفتی آذر
شرکت مهندسی و توسعه سروك آذر در بهار سال 98
پروژه ای با هدف شناسایی و داخلیسازی بازدارنده بهینه
جهت ممانعت از تشکیل رسوبات آسفالتین و واکس در

چاههای میدان آذر به پژوهشگاه واگذار نمود .طی این
پروژه ،غربالگری و ناحیهبندی سیال نفتی از لحاظ
پتانسیل تشکیل رسوب آسفالتین و واکس در  19چاه
تولیدی میدان انجام و سپس راهبرد پیشگیرانه مناسب
برای کنترل تشکیل رسوبات آلی و ممانعت از خوردگی در
ستون چاه و خلوط انتقال جریان پیشنهاد گردید .اتخاذ
این راهکارها ضمن کاهش مخاطرات مربوط به توقف
تولید ،سبب کاهش قابل مالحره هزینههای تولید (حدود
 6الی  8میلیون دالر در سال) خواهند شد.
 -12-3مطالعات توصیفی میادینلردان و سپهر
با توجه به عدم اطمینان ذاتی حاکم بر فرایند توسعه یك
میدان نفتی و مخاطرات فنی و مالی ناشی از این
عدماطمینان ،مدیریت اکتشاف شرکت ملّی نفت ایران
انجام ملالعات توصیفی برروی میادین کشف شده را در
دستور کار دارد .این قبیل پروژهها عمدتا با هدف کاهش
ریسك سرمایهگذاری برای توسعه میادین اکتشافی از
طریق کاریردی کردن فاز ارزیابی تعریف و عمال به شیوه
های مختلف مدیریت ریسك (شناسایی و کمّی کردن و
نیز معرفی نحوه مواجهه با آنها) اختصاص دارند .خروجی
پروژه هایی از این دست کاهش عدم اطمینان بوسیله
جمع آوری اطالعات و بروزرسانی مدلهایی خواهد بود که
در فاز توسعه میدان برای آماده سازی برنامه توسعه میدان
مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
در همین راستا مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
در پاییز سال  1396پروژه انجام ملالعات توصیفی برروی
میادین گردان و سپهر را به پژوهشگاه واگذار نمود .در این
پروژه تاکنون دستاوردهای زیر حاصل شده است:
میدان نفتی سپهر (سازند ایالم)





توصیف و مدلسازی یکپارچه ناحیه ای
ارایه استراتژی بهینه تولید سازندهای کم تراوا
تحلیل عدم قلعیت و ریسك فنی اقتصادی
مکان یابی بهینه جهت حفر چاه ارزیابی

نتیجه و اثر بخشی:
 پیش بینی ضریب بازیافت ( % 77.9حدود  4برابر
تخلیه طبیعی)
 شاخص بهره دهی سرمایه  1.74و نرخ بازگشت
سرمایه %33
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 بهینه سازی مکان حفر چاه ارزیابی و کاهش ریسك
اقتصادی
 شناسایی ذخایر جدید اکتشافی در منلقه مورد
ملالعه (ارتباط با میادین مجاور :آبتیمور و یادآوران)

 -4دستاوردهای شاخص در صنایع پاییندستی :
فعالیتهای پژوهشگاه در این حوزه عمدتا در شش
پژوهشکده »کاتالیست و نانوفناوری» » ،فناوریهای
پاالیش و فرآورش نفت» » ،فناوریهای فرآورش و انتقال
گاز» » ،فناوریهای شیمیایی ،پلیمری و پتروشیمی»،
»توسعه فرایند و فناوری تجهیزات» و همچنین »مرکز
توسعه فناوری کرمانشاه» در جریان بوده و این مجموعه
در قالب »پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین دستی»
طی دو دهه گذشته (از سال  1379تاکنون) بیش از
 1400طرح و پروژه متقاضی دار برای صنعت اجرا نموده
است .برخی از شاخصترین اقدامات پژوهشگاه در این
حوزه طی سالیان اخیر ( 1396تا امروز) عبارتند از:
 -1-4تامین

میدان لازی لردان
 توصیف و مدلسازی
 ارایه استراتژی بهینه تولید با نگاه به میادین خارتنگ
و کنگان
 تحلیل عدم قلعیت و ریسك فنی اقتصادی
 مکان یابی بهینه جهت حفر چاه ارزیابی
نتیجه و اثر بخشی:
 پیش بینی ضریب بازیافت % 76.7
 شاخص بهره دهی سرمایه  9.37و نرخ بازگشت
سرمایه %94
 بهینه سازی مکان حفر چاه ارزیابی و کاهش ریسك
اقتصادی
 امکان تامین خوراك پاالیشگاه گازی فجر جم با تولید
روزانه  30میلیون متر مکعب گاز
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دانش

فنی

و

طراحی

واحد

مرکاپتانزدایی از میعانات لازی برای فازهای  2و 3
پارس جنوبی
پیرو تصمیم شرکت نفت و گاز پارس مبنی بر احداث و
راهاندازی یك واحد مرکاپتان زدایی از میعانات گازی در
فازهای  2و  3پارس جنوبی با هدف شیرینسازی  80هزار
بشکه در روز از میعانات استحصال شده در این میدان،
ارایه لیسانس فناوری  ،DMC-3طراحی بنیادی ،طراحی
تفصیلی ،مهندسی خرید و راه اندازی این واحد به
پژوهشگاه واگذار گردید .این واحد با باال بردن کیفیت
میعانات گازی تولید ایران به سلحی باالتر از کیفیت
میعانات گازی قلر ،بازار گستردهتری برای فروش میعانات
گازی در اختیار کشور قرار خواهد داد .همچنین ضمن
جلوگیری از خوردگی تجهیزات پاالیشگاههای میعانات
گازی ،خلوط لوله و کشتیهای حمل میعانات گازی،
ارزش افزوده ای به میزان  1الی  3دالر در هربشکه
(حدود  52میلیون دالر درسال) برای کشور ایجاد خواهد
نمود .در زمان نگارش گزارش اخیر ،ساخت واحد در
جریان بوده و تاکنون پیشرفت  90درصدی حاصل شده
است.

24

پژوهشگاه صنعت نفت ،شصت سال تجربه و دانش در مسیر اثربخشی به صنعت نفت

 -3-4تامین لیسانس مجتمع تولید کك نفتی در
 -2-4تامین لیسانسهای فرآیندی و طراحدی پایده

پاالیشگاه های بندرعباس و شازند

واحدهای طرح توسعه پاالیشگاه کرمانشاه

پیرو راهاندازی موفقیتآمیز پایلوت اثبات فناوری
پژوهشگاه برای تولید کك نفتی با حمایت سازمان توسعه
و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ،طرحهایی جهت
تولید انواع کك با هدف تامین تمامی نیاز مصرفی صنایع
کشور شامل آلومینیوم ،فوالد ،الکترودسازی و سایر صنایع
پیشرفته تعریف و به پژوهشگاه صنعت نفت سپرده شده
است .لیسانس تمامی واحدهای فرآیندی مورد نیاز در این
طرحها ( 12واحد فرایندی) توسط پژوهشگاه تامین و پس
از اجرای آنها ،نفت کوره تولیدی پاالیشگاههای مشارکت
کننده به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت که این
امر ،عالوه بر ایجادخودکفایی در این ماده راهبردی مورد
نیاز صنایع کشور ،باعث بهبود شاخصهای اقتصادی و
سودآوری پاالیشگاهها نیز خواهد شد .هم اکنون در این
زمینه  2پروژه مهم در پژوهشگاه با هدف تامین کامل کك
مورد نیاز صنایع آلومینیوم و فوالد در حال اجرا می باشد
که عبارتند از:

شرکت پاالیش نفت کرمانشاه طرح نوسازی و بهسازی
( )Revampingاین پاالیشگاه را در سال  1398به
پژوهشگاه صنعت نفت واگذار نمود .این طرح به عنوان
اولین طرح نوسازی -بهسازی کامالً متکی بر دانش و توان
متخصصین ایرانی ،دارای اهمیت بسزایی می باشد .اهم
فعالیتهای پژوهشگاه در این طرح به شرح زیر است:
 بررسی سناریوهای مختلف افزایش ظرفیت واحد
 CDUو تهیه مدارك مهندسی پایه برای ظرفیت بهینه
شامل انجام ملالعات  HAZOPو تهیه اسناد مناقصه
 واگذاری لیسانس و تهیه مدارك مهندسی پایه واحد
سولفورزدایی از گازوئیل ( )DHTشامل انجام ملالعات
 HAZOPو تهیه اسناد مناقصه
 واگذاری لیسانس و تهیه مدارك مهندسی پایه واحد
هوادهی قیر ()BBU
 واگذاری لیسانس و تهیه مدارك مهندسی پایه واحد
تولید هیدروژن ()HPU
 واگذاری لیسانس و تهیه مدارك مهندسی پایه واحد
گوگرد سازی ()SRU
 واگذاری لیسانس و تهیه مدارك مهندسی پایه واحد
تصفیه گاز ()TGT
 تهیه مدارك مهندسی پایه واحد تصفیه آب هی ترش
()SWS
 تهیه مدارك مهندسی پایه واحد آمین ()AMN

الف) پروژه پاالیشگاه بندرعباس:
 تولید کامل کك اسفنجی مورد نیاز صنایع آلومینیوم
کشور (حدود  300هزارتن در سال)
 کاهش نفت کوره تولیدی پاالیشگاه (به میزان حدود
45هزاربشکه در روز)
 بهبود شاخص های اقتصادی و سودآوری پاالیشگاه
()IRR = 16.7%
ب) پروژه پاالیشگاه شازند اراک:
 تولید کك سوزنی مورد نیاز الکترود سازی و سایر
صنایع پیشرفته به میزان 60هزار تن در سال

دو فصلنامه صنعت و دانشگاه ،سال دوازدهم ،شمارههای  45و  ،46پاییز و زمستان 1398

 بهبود قابل توجه شاخصهای اقتصادی و سودآوری
پاالیشگاه ()IRR = 42.9%
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 -5-4ارایه لیسانس و طراحی واحد مرکاپتان زدایی
جریانهای بوتان و میعانات لازی پاالیشگاه لاز
بیدبلند

 -4-4ارایه لیسانس و طراحی واحد تولید ماده
بودارکننده لاز طبیعی از میعانات لازی
با توجه به نیاز دائمی شرکت ملّی گاز ایران به واردات
ماده افزودنی جهت بودار کردن گاز طبیعی ()Odorant
و نیز امکان تولید این ماده بعنوان محصول جانبی فرایند
شیرینسازی میعانات گازی که دانش فنی آن در اختیار
پژوهشگاه قرار داشت ،پروژه طراحی و احداث اولین واحد
تولید ماده بودار کننده گاز طبیعی در کشور تعریف ،و این
واحد با ظرفیت اسمی  700تن در سال تحت لیسانس و
با طراحی پژوهشگاه صنعت نفت در سال  1397افتتاح
گردید .در نتیجه راهاندازی این واحد ،نیاز شرکت ملی گاز
به ماده بودار کننده گاز تا حد زیادی تامین گردیده است.
همچنین فاز دوم طرح به منرور افزایش ظرفیت این واحد
برای تامین کلیه نیاز کشور در حال بررسی در شرکت ملی
گاز می باشد .عالوه بر تولید ماده بودار کننده و قلع
وابستگی به خارج جهت تامین این ماده شیمیایی
استراتژیك ،این واحد با شیرینسازی  15هزار بشکه در
روز میعانات گازی ،ارزش افزوده قابل توجهی به میزان
حدود  10میلیون دالر در سال (با توجه به تفاوت قیمت
میعانات ترش و شیرین) ایجاد نموده و ضمنا از خروج ارز
جهت تامین ماده بودارکننده گاز به میزان حدودا 4
میلیون دالر در سال جلوگیری مینماید.

شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس به منرور تولید
بوتان و میعانات گازی منلبق با استانداردهای جهانی،
تامین دانش فنی و طراحی پایه واحد مرکاپتان زدایی از
جریانهای بوتان و میعانات گازی در پاالیشگاه گاز بیدبلند
 2با ظرفیت  28هزار بشکه در روز را به پژوهشگاه واگذار
نمود .هماکنون این واحد با دانش فنی ایرانی راهاندازی
شده و با توجه به تولید محصوالت با کیفیت جهانی در
آن ،انترار میرود ارزش افزودهای به میزان تقریبی 18
میلیون دالر درسال نصیب کشور گردد.

 -6-4تامین دانش فنی و طراحی کامل یك
پاالیشگاه در خارج از کشور (صادرات لیسانس و
خدمات مهندسی)
پژوهشگاه صنعت نفت طی یك دهه گذشته به تدریج
دانش فنی واحدهای فرایندی مورد نیاز در پاالیشگاههای
نفت را توسعه داده و در حال حاضر قادر به تامین دانش
فنی و طراحی کلیه این واحدها (شامل واحدهای تحت
لیسانس) میباشد .صرفنرر از واحدهای منفرد که در
ادامه این گزارش به آنها اشاره خواهد شد ،پژوهشگاه به
اتکای دانش فنی و مهندسی ایرانی طی قراردادهایی با
شرکت پاالیش نفت الفروقلوس سوریه ،طراحی یك
پاالیشگاه کامل نفت خام شامل  9واحد تصفیه هیدروژنی
گازوئیل ( ،)DHTکاهش گرانروی ( ،)VISبلوك نفتا
( ،)NCR & NHTبازیافت گوگرد ( ،)SRUواحد هوادهی
قیر ( ،)BBUتصفیه آب ترش ( ،)SWSبازیافت
هیدروکربنهای سبك ( ،)LRUو احیاء آمین ( )ARUکه
با سرمایهگذاری مشترك ایران و ونزوئال در این کشور
احداث خواهد شد را در سال  1396به انجام رسانیده و
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تاییدیه شرکت  PDVSAونزوئال در این زمینه را اخذ
نموده است.
 -7-4توسعه دانش فنی حالل بومی حذف لازهای
اسیدی از جریانات لازی
پیرو توسعه دانش فنی حالل مهندسی شده جهت استفاده
در فرآیند واحدهای تصفیه و شیرین سازی گاز،
فرموالسیون و حاللهای پژوهشگاه در صنعت گاز کشور
مورد استفاده قرار گرفته؛ و با ارائه خدمات فناورانه
مدیریت حاللها توسط پژوهشگاه به متقاضیان (شرکت
ملی گازایران  /پاالیشگاه گاز مسجد سلیمان /پتروشیمی
کرمانشاه  /پاالیشگاه گاز ایالم) از خروج ارز به میزان
تقریبی ساالنه 100هزار یورو جلوگیری بعمل آمده است.
عالوه بر صرفهجویی ارزی ناشی از تامین داخلی این
حاللها ،کاهش مصرف انرژی تا  ٪20و افزایش ظرفیت
پاالیش تا حدود  ٪33در پاالیشگاه گاز مسجد سلیمان
حاصل شده و میزان گازهای آلوده به متیل مرکاپتان در
محصول واحد شیرینسازی پاالیشگاه ایالم حدود 30
درصد کاهش یافته است.

-4-9پیکربندی و مطالعات فنی اقتصدادی احددا
پترو پاالیشگاه با استفاده از سرمایه لذاری مردمی
پیرو تصویب آیین نامعه اجرایعی قعانون حمایعت از توسععه
صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی بعا اسعتفاده
از سرمایه گذاری مردمی در هیعات وزیعران و ابعالن آن در
دیمععاه  ،1398پژوهشععگاه صععنعت نفععت بنععا بععه تقاضععای
هلدینگ نفت و گاز پارسیان ،پروژه پیکربندی و ملالععات
فنی اقتصادی احداث پترو پاالیشگاه بعا هعدف اسعتفاده از
فناوری داخلی در توسعه پتروپاالیشگاههعا بعرای فعرآورش
 120الی  200هزار بشکه نفت خعام در کشعور را اجرایعی
نمععود .در حععال حاضععر ،ملالعععات فنععی و اقتصععادی و
پیکربندی خاتمه یافته و مورد تایید شرکت ملی پاالیش و
پخش قرار گرفتعه اسعت و آمعاده مراحعل بععدی (تعامین
لیسانس و طراحی پایه) می باشد .بدیهی اسعت کعه نتعایج
نهایی این پروژه در تحقق اهعداف کعالن دولعت در زمینعه
جلوگیری از خام فروشی نفت و نیعز اسعتفاده از نقعدینگی
مردم درتوسعه صنعت پتروپاالیشگاهی ایفای نقش خواهد
نمود.
 -4-10ارائه لیسانس و طراحی پایده واحدد تولیدد
هگزان لرید پلیمری پاالیشگاه کرمانشاه

 -8-4خودکفایی در تولید و حدذف واردات حدالل
هگزان لرید خوراکی و پلیمری
پیرو تقاضای پاالیشگاه امام خمینی (ره) شعازند ،طراحعی
واحد تولید حالل هگزان گرید خوراکی و پلیمری و اجرای
تغییرات الزم در واحد ایزومریزاسیون این پاالیشگاه انجعام
و پیرو خاتمه پروژه از سال  1398این محصول با ظرفیعت
 70هزار متر مکعب در سال بعه مرحلعه تولیعد رسعید .در
نتیجه راه اندازی این واحد ،کشور از واردات حعالل هگعزان
بصورت کامل بی نیاز شعده و حعدود  45میلیعون دالر در
سال ارزش افزوده نصیب پاالیشگاه شازند گردیده است.

بنا به تقاضای شرکت پاالیش نفت کرمانشاه ،طراحی پایعه
واحد تولید هگزان پلیمری جهت تولید حالل هگزان گرید
پلیمری به میزان  22هزارتن درسال و همچنعین افعزایش
ظرفیت تولید نرمال پنتان و ایزو پنتان پاالیشعگاه توسعط
پژوهشگاه درسال  1397به انجام رسید شد .همچنعین در
این پروژه ،توسعه دانعش فنعی سعاخت کاتالیسعت اشعباع
سازی بنزن در جریان هگزان به انجام رسید و نتایج جهت
تجععاری سععازی در اختیععار شععرکتهععای تولیععد کننععده
کاتالیست قرار گرفت.
 -4-11طراحی پایه واحد تقطیدر در خدال و واحدد
هوادهی قیر
با توجه به برنامه شرکت شکوه صعنعت اسعپادان (یکعی از
شرکتهای ایرانی فعال در زمینعه صعدور خعدمات فنعی و
مهندسی به عراق) مبنی بر مشارکت در احداث واحعدهای
تولید قیر در شهر بصره عراق ،طراحی پایه واحد تقلیر در
خأل ته ماند اتمسفریك به ظرفیت  600تعن در روز و نیعز
واحد هوادهی قیعر بعه ظرفیعت  400تعن در روز ،توسعط
پژوهشگاه انجام و نتعایج در سعال  1398تحویعل کارفرمعا
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گردید .این واحد توسط شرکت شکوه صنعت اسعپادان در
حال ساخت و اجرا در عراق می باشد که با راه اندازی آن،
یکی از واحدهای پاالیشی در خارج از کشور با دانش فنعی
و طراحی ایرانی خواهد بود
-12-4تامین لیسانس و طراحی واحد بازیابی لولرد
پتروشیمی ایالم
پژوهشگاه صنعت نفت با انعقعاد قعراردادی بعا پتروشعیمی
ایالم ،ارائه لیسانس و طراحی پایه یك واحد بازیابی گوگرد
به ظرفیت  8815تن در سال با قابلیعت بازیافعت %99.9
گوگرد را بر عهده گرفتعه اسعت .ایعن طعرح ضعمن صعرفه
جویی ارزی قابل توجعه بعرای پتروشعیمی ایعالم ،کعاهش
انتشار گاز سمّی  H2Sرا نیز درپی داشته و از لحاظ زیست
محیلی اهمیت باالیی دارد.
 -13-4تامین لیسانس و طراحی واحد تصدفیه لداز
پسماند ( )TGTپاالیشگاه لاز ایالم
مععدیریت پععژوهش و فنععاوری شععرکت ملععی گععاز ایععران،
مسئولیت ارائه لیسانس و تهیعه معدارك  FEEDو اسعناد
مناقصه برای واحد تصفیه گاز پسعماند ( )TGTپاالیشعگاه
گاز ایالم را به پژوهشگاه صنعت نفت سپرده است .در ایعن
طرح که با استفاده از دانش داخلی پژوهشگاه برای احداث
واحد صنعتی  TGTاجرایی خواهد شد ،بازیافت گعوگرد از
مقععدار حععدود  %96کنععونی بععه بععاالی  %99.5افععزایش
خواهد یافت و در نتیجه از آالینده های زیست محیلی به
میزان قابل توجهی کاسته خواهد شد.
-14-4تامین لیسانس و طراحی پکیج خنثی سدازی
پساب کاستیکی پاالیشگاه های لاز
بععه منرععور کععاهش مشععکالت محععیط زیسععتی پسععاب
پاالیشگاههای گازی ،قراردادی میعان شعرکت نفعت و گعاز
پارس و پژوهشگاه صنعت نفت منعقد شعده اسعت کعه بعر
اساس آن ،ارائه لیسانس و طراحی پایه پکیج خنثیسعازی
پسععاب کاسععتیکی واحععدهای مرکاپتععان زدایععی از  LPGو
میعانععات گععازی در پاالیشععگاه دوم پععارس جنععوبی بععه
پژوهشگاه محول شده است .از اهداف عمعده احعداث ایعن
واحد ،میتعوان بعه کعاهش مقعادیر  CODو روغعن پسعاب
کاستیکی اشاره نمود.
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 -5دستاوردهای شاخص در حوزه انرژی و محیط
زیست:
فعالیععتهععای پژوهشععگاه در ایععن حععوزه عمععدتا در سععه
پژوهشکده بعا عنعوان »محعیط زیسعت و بیوتکنولعوژی» ،
»حفاظت صنعتی»  ،و »بهینعه سعازی انعرژی» متمرکعز
شده است که طی دو دهه گذشته (از سال  1379تاکنون)
بیش از  500طرح و پروژه متقاضی دار برای صعنعت اجعرا
نموده است .برخی از شاخصترین اقعدامات پژوهشعگاه در
این حوزه طی سالیان اخیر ( 1396تا امروز) عبارتند از:
 -1-5رفع آلدودلی زیرزمیندی ناشدی از ترکیبدات
آروماتیکی
پیرو نشت  1000تن اتیل بنزن از یکی از مجتمع های
پتروشیمی و سرایت آن به به آبهای زیرزمینی شرکت
پتروشیمی پارس ،این شرکت بعنوان متولی مجموعه،
پروژه ای برای حذف این آالینده به پژوهشگاه پیشنهاد
نمود که اجرای آن درسال  1397آغاز گردید .در این
پروژه با هدف جلوگیری از به خلر افتادن سالمت
کارکنان ،حذف آلودگی بنزن از آبهای زیرزمینی ،و
احتراز از جریمههای سنگین محیط زیستی ،توسعه
فناوری و ساخت نخستین سامانه بیوفیلتر صنعتی در
کشور با ظرفیت  5000لیتر در روز در دستور کار
قرارگرفت و فناوری استخراج بخارات از خاك برای
نخستین بار در کشور با موفقیت به اجرا در آمد .اجرای
موفقیت آمیز این پروژه عنوان چهاردهمین پروژه برتر دنیا
در ممیزی انجمن سبز اروپا را برای پژوهشگاه به ارمغان
آورد.
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-2-5اجرای فناوری استفاده مجدد از آبهای دورریز
در مجتمع های عملیاتی
در طی سالیان متوالی پژوهشگاه پروژههای متعدد بازیافت
آب های دورریز برای متقاضیان اجرایی نموده که اهم آنهعا
طی سالیان اخیر عبارتند از:
 ارائه دانش فنی و طراحی سیستم بهینه سازی مصرف
آب پاالیشعگاه آبعادان ،پتروشعیمی فجعر و پاالیشعگاه گعاز
شهید هاشمی نژاد
 کععاهش  2600متععر مکعععب در سععاعت برداشععت از
رودخانععه کععارون و اسععتفاده مجععدد از آبهععای دورریععز در
پتروشیمی فجر
 کاهش مصعرف آب بعه میعزان  3500متعر مکععب در
ساعت در پاالیشگاه آبادان
 کاهش مصرف آب به میعزان  650متعر مکععب در روز
در پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد

 -3-5پاکسازی آالینده های هیدرو کربنی و بهبدود
کیفیت آب زیر زمینی در منطقه عسلویه
پیرو وقوع حادثه و نشت مقادیر عریم میعانعات گعازی در
منلقه عسلویه در پاییز سال  ،1398پروژه پاکسعازی ایعن
آالیندهها از منابع آب زیرزمینعی توسعط سعازمان منلقعه
ویژه اقتصادی انرژی پارس بعه پژوهشعگاه واگعذار گردیعد.
در بررسی های اولیه درخصوص ابعاد آلودگی مشخص شد
که گستره آلودگی در حدود  120هزار متر مربع بوده و در
بازدیععدهای اولیععه میععدانی میععزان میعانععات گععازی قابععل
استحصال حدود  30.000بشکه برآورد گردید .بعا تکمیعل
ملالعات میدانی ،حجم میعانات گازی نشت یافتعه مععادل
 200.000بشکه و در گستره  600.000متعر مربععی معی
باشد.
پیرو ملالعه جامع هیدروژئولوژی منلقعه و تهیعه گسعتره
پلوم آلودگی و سپس حفر بیش از  2000متر چعاه گمانعه

کمعمق و نیمهعمیق ،تلفیق روشهای زیستی و شیمیایی
به منرور تسعریع فرآینعد پاکسعازی در دسعتور کعار قعرار
گرفت و با استفاده از روشهای نوین پاکسازی آلودگی آب
زیرزمینی و تزریق ترکیبات پراکسید برای نخستین بار در
کشور ،تا کنون  33.000بشکه میعانات گعازی بازیافعت و
تحویل مجتمع گاز پارس جنوبی گردیعد .در حعال حاضعر
اجرای این پروژه با هدف پاکسازی خاكهای آلوده عمقعی
و رفع کامل معضعل آلعودگی آب زیرزمینعی بعه ترکیبعات
نفتی ادامه دارد.
 -4-5پاکسازی زیستی خاکهای آلوده به مواد نفتی
در مناطق عملیاتی
آلودگی خاكها به معواد هیعدروکربنی شعامل نفعت خعام،
یکی از معضالت عمده زیست محیلی در بسیاری از نقاط
کشور به ویژه در نواحی اطراف مراکعز تولیعد نفعت ،پایانعه
های نفتی و پاالیشگاه هعای نفعت اسعت .درهمعین راسعتا
پژوهشععگاه بععا موفقیععت دانععش فنععی پاکسععازی زیسععتی
خاك های آلوده به نفت با استفاده از بعاکتری هعای بعومی
موجود در خاكهای منلقه را توسععه داده و بعا تکیعه بعر
دانش فنی ایرانی ،پروژه های متعددی را اجرایی نموده و یا
در دست اجرا دارد.
نخستین تجربه میدانی پاکسعازی زیسعتی کشعور کعه در
سال  1396خاتمه یافت بعه سعفارش شعرکت ملعی نفعت
ایران و در مناطق عملیاتی خانگیران ،سیری و گعاوزرد بعه
اجرا در آمد .در این پروژه  4000تن لجن جهعت بازیافعت
جمع آوری و  15000تن خاك آلوده به فضای سبز تبدیل
گردید .پیعرو ایعن موفقیعت ،پعروژه هعای جدیعدی بعرای
پاکسازی پایانههای نفتی سعیری و خعارگ (شعرکت نفعت
قالت قاره ایران) و نیز پاالیشگاه امام خمینعی (ره) شعازند
(شرکت پاالیش نفت شازند) تعریف گردید که درحال اجرا
می باشعند .بصعورت خالصعه ایعن روش شعامل گعامهعای
متوالی به شرح زیر است:
 جمعآوری و همگن سازی تودههای لجن
 استقرار خاك آلوده فعال شده از نرر میکروبی بر روی
سیستم بیوپایل
 کاشت گیاه همزمان بعا پاکسعازی میکروبعی و تبعدیل
استخر هرزاب به فضای سبز
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 -5-5پروژه های زیسدت محیطدی مدورد حمایدت
برنامه محیط زیست سازمان ملل ()UNEP
با توجه به مسئولیت پژوهشگاه بعنوان نماینده وزارت نفت
در کنوانسیونهای زیست محیلی سازمان ملل متحد و بعا
هماهنگی وزارت امور خارجه بعنوان متولی اصلی اقعدامات
مربوط به عضویت کشورمان در این پیمان ها ،مذاکراتی با
دبیرخانه برنامعه محعیط زیسعت سعازمان ملعل ()UNEP
بعمل آمد که در نتیجه آن در سال  1398اجرای دو پروژه
مشارکتی زیر در ایعران بعه پژوهشعگاه واگعذار گردیعد .در
نتیجه عقد قرارداد این دو پروژه ،مبلغ مععادل  500هعزار
دالر درآمد ارزی عاید پژوهشگاه صنعت نفت شده است.
 )1ظرفیت سازی بعرای اجعرای کنوانسعیون هعای محعیط
زیستی مربوط به تولید محصول پعاك در ایعران بعا هعدف
ظرفیت سازی نهادی درراستای مدیریت مواد شعیمیایی و
پسماندها ،بلوریکه در یك پاالیشگاه نفتی مفعروض معواد
شیمیایی خلرناك و پسماندها شناسایی و راههای کنترل
و مدیریت آنها بشکل دستورالعمل ارائه گردد.
 )2اجرای کنوانسعیون میناماتعا بعرای معدیریت جیعوه در
واحد کلر-آلکالی مجتمع های پتروشعیمی بعا هعدف تهیعه
راهنمععا جهععت جمععع آوری واحععدهای کلععر-آلکععالی از
مجتمعهای پتروشیمی.
 -6-5پروژه تدوین نظام بومی مدیریت خدوردلی و
پیادهسازی آن در شرکت ملی لاز ایران
خععوردگی یکععی از اصععلیتععرین تهدیععدهای یکپععارچگی
تاسیسات بوده که تخریبهای ناشی از آن میتوانعد باععث
بروز فاجعه های انسانی ،زیسعت محیلعی یعا معالی ماننعد
تراژدی انفجار شهر گواداالجعارا مکزیعك بعا بعیش از 215
کشته و  1500مجروح شود .برآورد شده است هزینههعای
ناشعی از خععوردگی بععین  3تعا  4درصععد  GDPبععوده و بععا
استقرار روش های کنترل و معدیریت خعوردگی معی تعوان
حدود  %35از این هزینهها را کاهش داد .با توجه به GDP
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ایران می توان تخمین زد که با کاهش هزینههای ناشعی از
خوردگی به دلیل استقرار مدیریت خوردگی حدود نههعزار
میلیارد ریال صعرفه جعویی اقتصعادی خواهعد داشعت .در
دیماه سال  1396پروژه ای به منرور تدوین نرعام بعومی
مدیریت خوردگی و پیاده سعازی آن در شعرکت ملعی گعاز
ایران از سوی شرکت ملی گاز به پژوهشعگاه صعنعت نفعت
ابالن شد و بر اساس آن در  5مرکز پایلوتی برای اولین بار
در کشععور ،نرععام بععومی مععدیریت خععوردگی تععدوین و
پیادهسازی شد.
 -6سایر فعالیت های پژوهشگاه:
-6-1تجاری سازی دستاوردها
بسیاری از دستاوردهای پژوهشی به ویژه دانش فنی تولید
انواع مواد شیمیایی ،کاتالیستها و روانکارها برای تجاری
شدن و ورود به عرصه صنعت نیازمند همکاری شرکتهای
تولیدکننده و یا مصرفکننده هستند تا با انجام
سرمایهگذاری نسبت به افزایش مقیاس و تولید صنعتی
این مواد اقدام نمایند .پژوهشگاه صنعت نفت طی سالهای
اخیر چندین مورد از دانشهای فنی توسعه داده شده را
با فرمولها و شیوههای مختلف اخذ بهره مالکانه (رویالتی)
جهت تجاریسازی به بخشهای مختلف صنعت واگذار
نموده یا در دست واگذاری دارد .بدیهی است که
تجاریسازی این دستاوردها ضمن قلع وابستگی به
واردات و جلوگیری از خروج ارز از کشور ،درآمدی پایدار
برای تامین مالی و ادامه طرحهای تحقیق و توسعه در
پژوهشگاه فراهم خواهند آورد:
 کاتالیستهای لولردزدایی و فلززدایی از
برشهای سنگین ( )RCDو هیدروکراکینگ
توسعه دانش فنی این کاتالیست ها در پژوهشگاه ،باعث
جلوگیری از واردات ساالنه بیش از  1500تن کاتالیست
 8( RCDنوع) و  200تن کاتالیست هیدروکراکینگ شده
و از خروج ارز به میزان حدودا  40میلیون دالر در سال
جلوگیری خواهد نمود .در این راستا ،اولین قرارداد تجاری
تولیدکننده با پاالیشگاه اراك به ارزش  15میلیون یورو در
مرداد  98به امضا رسید.
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پژوهشگاه صنعت نفت ،شصت سال تجربه و دانش در مسیر اثربخشی به صنعت نفت

 لریس آببندی شیرهای سرچاهی در چاهای
نفت و لاز
با توجه به نیاز دایمی شرکتهای بهرهبردار به گریس

داخلی این ماده کشور از واردات ساالنه حدودا  36تن
کربن فعال بی نیاز خواهد شد و صرفه جویی ارزی به
میزان ساالنه  2میلیون دالر حاصل خواهد شد.

آببندی شیرهای سرچاهی در چاهای نفت و گاز ،دانش
فنی تولید این نوع ازگریس ها در پژوهشگاه ایجاد و در
دیماه  1397جهت تولید انبوه به شرکت سیل صنعت رگا
واگذار گردید .با تولید داخلی این گریس ،ساالنه تقریبا
 500هزار دالر ارز الزم برای واردات صرفه جویی خواهد
شد.
 تعلیق شکن (دمولسیفایر) برای جداسازی آب از

 افزایههای شیمیایی تکمیل چاه شامل سیاالت

نفت

حفاری ،سیمانکاری و کنترل هرزروی

با توجه به استفاده مقادیر قابل توجه تعلیق شکن در
مراکز بهرهبرداری نفت برای جداسازی آب از نفت ،دانش
فنی تولید این ماده در پژوهشگاه توسعه داده شده و در
اسفندماه  1397جهت تولید تجاری به شرکت فالیزان
تصفیه واگذار گردید .پیشبینی میشود که تعلیق شکن
بومی تولیدی این شرکت موفق به تصاحب سهم بازار به
ارزش تقریبی  2میلیون دالر در سال معادل  8000بشکه
خواهد بود.

پکیج افزایههای شیمیایی تکمیل چاه شامل  13ماده
(تاخیرانداز سیمان در دمای پایین ،تاخیرانداز سیمان در
دمای متوسط ،تاخیرانداز سیمان در دمای باال ،ماده
پخشکننده (پراکندهساز) در آب شور ،ماده پخشکننده
(پراکنده ساز) در آب شیرین ،ماده نفوذ کننده گاز ،ماده
کنترل کننده هرزروی  ،LQ1ماده کنترلکننده هرزروی
 ،Quick 2ماده کنترلکننده هرزروی  ،Si- Caماده
سبكکننده سیال حفاری ،روانکننده سیال حفاری،
االستومر و میکروبالك) بازاری به ارزش تقریبی 45
میلیون دالر در سال داشته و عمدتا از خارج کشور وارد
می شود .قرارداد تولید داخلی این پکیج میان پژوهشگاه و
هلدینگ انرژی گسترش پاسارگاد در حال انعقاد می باشد.

 کاتالیستهای فرآیند اتیلن اکساید
تولید صنعتی کاتالیستهای فرآیند اتیلن اکساید ،باعث
جلوگیری از خرید بیش از  700تن کاتالیست در سال از
شرکت های خارجی و خروج ارز از کشور به میزان 30
میلیون دالر در سال خواهد شد .قرارداد مشارکت ،مشاوره
و نرارت بر تولید صنعتی و توسعه دانش فنی تولید
تجاری این کاتالیستها در اردیبهشت ماه  1397منعقد
شده و کار برروی آن ادامه دارد.
 کربن فعال
دانش فنی تولید کربن فعال در اردیبهشت ماه  1399با
شرکت اکسیرنوین منعقد شده است .با تولید داخلی این
ماده کشور از واردات ساالنه حدودا  600تن کربن فعال
بی نیاز خواهد شد و صرفه جویی ارزی به میزان ساالنه
یك میلیون دالر حاصل خواهد شد.
 نانولولههای کربنی
دانش فنی تولید نانو لولههای کربنی در اردیبهشت ماه
 1399با شرکت اکسیرنوین منعقد شده است .با تولید

 سامانه تولید ه زمان برق و حرارت مفید از لاز
( )Micro-CHPبر پایه فناوری موتور لاز سوز
با توجه به مزایای قابل توجه سامانههای تولید مشترك
برق و حرارت مفید از یك جریان گاز مانند افزایش بازده
تبدیل انرژی ،کاهش مصرف سوخت ،کاهش انتشار
آالیندههای جوی ،افزایش امنیت انرژی ،کاهش تلفات
انتقال برق و کمك به ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی،
طراحی و توسعه یك محصول بومی  Micro-CHPبا
موتور پایه گازسوز تغذیه شونده با گاز شهری و قابلیت
عرضه و رقابت در بازار در دستور کار قرار گرفته و قرارداد
تولید تجاری آن بزودی با شرکت سامانه های انرژی آران
منعقد خواهد شد .انترار میرود با تولید داخلی این
سامانهها ،سهم بازاری به ارزش تقریبی  3میلیون دالر در
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سال با فروش  1200دستگاه در پنج سال نصیب شرکت و
پژوهشگاه گردد.
 سنسورهای پرتابل اندازهلیری آالیندههای
زیست محیطی
با توسعه دانش فنی تولید  17سنسور جهت اندازهگیری
مواد مختلف شامل:
دستگاه پرتابل اندازهگیری میزان  ، CODفلزات سنگین،
ترکیبات فنلی ،لکه نفتی در آب و پساب ،دستگاه پرتابل
اندازهگیری غلرت انواع گازهای آالینده شامل ،VOC
H2S ،CH4 ،O2 ،CO ،SO2 ،NO ،BTEX
امکان تولید داخلی این حسگرها در کشور و قابلیت صرفه
جویی ارزی به میزان  9میلیون دالر در سال فراهم آمده
است .قرارداد تولید تجاری این حسگرها بزودی با شرکت
منتخب منعقد خواهد شد.
 -6-2مسئولیتهای اجتماعی
پژوهشگاه درکنار ایفای ماموریتهای ذاتی خود مبنعی بعر
پژوهش کاربردی و ارائه خدمات فناورانه مورد نیاز صنعت،
همواره به ایفای نقش مثبعت در منرومعه علعم و فنعاوری
کشور نگاهی ویژه داشته و استفاده بهینه از ظرفیعتهعای
موجود برای ارتقا سلح کشور در حوزه علعم و فنعاوری را
وجهه همت خود قرار داده اسعت .در ایعن زمینعه بصعورت
تاریخی پژوهشگاه ارتباط نزدیکی بعا دانشعگاههای کشعور
برقععرار نمععوده و درحععدامکان ،امکانععات سععختافععزاری و
حمایت های علمی خود را در اختیار اساتید و دانشعجویان
قععرار داده اسععت .بلععور خععاص فقععط در  4سععال اخیععر،
پژوهشگاه دو برنامه مشخص را با حمایتهای وزارت نفعت
و شرکت ملی نفت ایران اجرایی نموده است:
الف) تاسیس و راهبعری مرکعز نعوآوری (اختصعاص فضعا،
تجهیز مرکز ،استقرار شتابدهندهها و شرکتهای نوپا)
 پژوهشععگاه صععنعت نفععت بععه عنععوان بزرگتععرین مرکععز
پژوهشی حوزه نفت و انرژی در راستای رسالت مسعئولیت
اجتمععاعی خععود و ارتقععاء بععه پژوهشععگاههععای نسععل سععوم
(کارآفرین ،توسعهگرا) در زمستان سال  1398با همکعاری
معاونت علمی ریاست جمهوری اقدام بعه راهانعدازی مرکعز
نوآوری نمود .در حال حاضر شتابدهندههای ایدهپردازان،
آبان و آیتك مسئولیت شتابدهی تیمها را بر عهده داشته
و پاالیشگاه خانگیران و شرکت توسعهی طرحهای نفعت و
گاز فراب به عنوان بنگاه صنعتی همکار بعا مرکعز نعوآوری
تفاهمنامه ای با پژوهشگاه منعقد کرده اند .سعایر نهادهعای
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علمی همکعار بعا مرکعز نعوآوری شعامل دانشعگاه صعنعتی
قوچععان و شععرکت علمععی و فنععاوری اصععفهان مععیباشععند.
همچنین اخیرا شرکتهای مختلف شعتاب دهنعده جهعت
همکاری با این مرکز اعالم آمادگی نموده اند.

ب) طععرح میزبععانی پژوهشععگاه از دانشععجویان تحصععیالت
تکمیلی دانشگاههای کشور
 در راستای رهنمودهای وزیعر محتعرم نفعت مبنعی بعر
تعامل هر چه بیشعتر بعا دانشعگاههعای کشعور بعه منرعور
حمایععت از انجععام پایععاننامععههععای تحصععیالت تکمیلععی
دانشگاهها در جهت توسعه زیرساخت علمی کشعور ،طعرح
ملی میزبانی پژوهشگاه از دانشجویان تحصعیالت تکمیلعی
در سال  99مصوب شد .در این طرح ،هر سال  100نفر از
دانشجویان تحصیالت تکمیلی در مقاطع کارشناسی ارشد
و دکتری ،پایان نامه خود را با حمایت پژوهشعگاه در ایعن
مرکز انجام می دهند .اهم اهداف این طرح عبارتند از:
 استفاده از ظرفیت دانشگاه هعا در توسععه فنعاوریهعای
نوظهور و در مرز دانش مورد نیاز صنعت نفت
 هدایت پروژه های تحصعیالت تکمیلعی در جهعت رفعع
معضالت صنعت نفت
 اسععتفاده بهینععه از امکانععات و ظرفیععتهععای پژوهشععگاه
صنعت نفت در جهت توانمندسازی دانشجویان کشور
 توسعه همکاری با دانشگاه هعا در برگعزاری سعمینارهعا،
هماندیشیهای مشترك
 -7اثربخشی پژوهشگاه و عوامل موثر بر آن:
دراینجا شایسته است این پرسش ملرح شعود کعه اصعوال
اثربخشی مورد انتظار از پژوهشدگاه صدنعت نفدت
چیست؟ اثربخشعی پژوهشعگاه از  3منرعر اصعلی قابعل
بررسی میباشد:
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منرر نخست ایجاد خودکفعایی و قلعع وابسعتگی صعنعت
حیاتی نفت به ویژه در شرایلی است که به هردلیعل ایعن
صنعت دائما در معرض تحریم و تهدیدات آشکار و پنهعان
دشععمنان کشععور قععرار مععیگیععرد .از ایععن منرععر ،سععابقه
فعالیتهای پژوهشگاه نشان میدهد که ایعن نهعاد در امعر
قلع وابستگی و داخلیسازی فنعاوریهعا اقعدامات شعایان
توجهی انجام داده است .این حقیقت دردنعاکی اسعت کعه
همواره اقبال به همکعاری بعا پژوهشعگاه صعنعت نفعت در
شرایط تحریم بیشتر میشود و بعه محعا ایجعاد هرگونعه
گشایش در تحریم هعا ،اکثریعت قابعل تعوجهی از معدیران
صنعت ناگهان عالقمند به تعامین نیازهعای خعود از منعابع
خارجی می شوند .گواه این ادعا تعداد نسبتاً بیشتر طرح ها
و پروژههای ارجعاع شعده بعه پژوهشعگاه در دوران تحعریم
است.
منرععر دوم اثربخشععی پژوهشععگاه ،بععازده اقتصععادی اسععت؛
بدینصععورت کععه صععرفنرر از قلععع وابسععتگی ،اقععدامات
پژوهشگاه چه ارزش اقتصادی برای صنعت نفعت و کشعور
خلق نموده است؟ در گزارش مختصری کعه در بعاال ارائعه
شد ،گاهی اشاراتی به فواید اقتصادی حاصل از طرح هعا و
پروژههای پژوهشعگاه بعرای کارفرمایعان (و کشعور) انجعام
گرفت .دربرآورد انجام گرفته اثربخشعی معالی پعروژههعای
پژوهشعگاه طععی سعالهععای  1396تعا  1398جععدول زیععر
حاصل شده است؛ و هر داور دادگری با مقایسه اعداد ایعن
جدول با بودجه پژوهشگاه تایید خواهد نمود که اثربخشی
اقتصادی فعالیتهای پژوهشگاه برای صنعت نفت و کشعور
کامالً قابل قبول بوده است:
اثربخشی مستقیم در صنعت (ایجاد
درآمد برای صنعت)

 28میلیون دالر در سال

درآمدزایی ناشی از فناوریهای
تجاری شده و در دست راه اندازی

 100میلیون دالر در سال

جلوگیری از خروج ارز (محقق شده)

 270میلیون دالر  4 +میلیون
دالر در سال

پتانسیل جلوگیری از خروج ارز با
تجاریسازی

 65میلیون دالر در سال
(واگذار شده)
 9میلیون دالر در سال (در
شرف واگذاری)

جمع کل

 270میلیون دالر 206 +
میلیون دالر در سال

منرر سوم ،اثربخشی حاکمیتی و راهبعردی پژوهشعگاه در
حوزههایی است که ارزش فعالیتهای انجام شده تعاثیرات
ویععژه ای بععر کشععور دارنععد .بهتععرین مثععالهععای ایععن نععوع
اثربخشی ،ایفای نقش آزمایشگاه مرجع ملی و یا پروژههای
اجرا شده برای مدیریت اکتشاف شرکت ملعی نفعت ایعران
مانند طرح مروارید ،طرح شیل ،طرح هیدرات و مواردی از
این دست است .خبر اکتشاف منعابع جدیعد هیعدروکربنی
(متعارف و نامتعارف) و کاهش ریسعك کشعف و اسعتخراج
آنها قلعا تاثیرات مهمی در ارتقا جایگاه کشور بعنوان یکی
از بزرگترین تولیدکنندگان انرژی در دنیعا خواهعد داشعت.
لذا ایجاد و نگهداشت توانمندی و دانش اجرای ایعن قبیعل
طرح ها و صیانت از نتایج آنها برای کشور اهمیت راهبردی
دارد.
در همینجا باید تاکید شود که اثربخشی پژوهشگاه در هعر
سه منرر پیشگفته ،نتیجه سرمایهگذاریها و حمایتهعای
وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) در سالیان پیش بوده
و بذر بسیاری از توانمندیهای بالفعل کنونی در پژوهشگاه
در دوران طالیی رشعد ایعن سعازمان کاشعته شعده و هعم
اکنون به بار نشسته اسعت .معدیران پژوهشعگاه بعه خعوبی
واقععف هسععتند کععه بسععیاری از دسععتاوردهای امععروز ایععن
سعازمان کعه در قالعب پععروژههعای بعزرگ باالدسعتی و یععا
واحدهای فرآورش پاییندستی رخ مینمایاننعد ،محصعول
برنامهها و طرح های شرکت ملی نفت ایعران در یعك دهعه
پیش بوده و سرمایه گذاری انجام گرفته در زمینعه تجهیعز
پژوهشععگاه ،جععذب نیععروی انسععانی نخبععه ،تععامین مععالی
پروژه های پژوهشعی در مقیعاس پعایین و معواردی از ایعن
دسععت ،پععس از یععك دهععه تبععدیل بععه توانمنععدیهععایی
افتخارآمیز شده اند .آگاهی از این مساله ،دو نتیجعه نسعبتا
بدیهی به همراه دارد :نخست اینکه پژوهشگاه یك سعرمایه
ملّی بوده و هست و بهره گیری حداکثری از آن می توانعد
بخشی از وظایف اسناد باالدست شرکت ملعی نفعت باشعد.
دوم اینکه اقدامات و سرمایهگذاریهای هدفمند و با برنامه
شرکت ملی نفت در نهایت سود قابل توجهی برای صعنعت
نفت و کشور به ارمغان آورده است.

دو فصلنامه صنعت و دانشگاه ،سال دوازدهم ،شمارههای  45و  ،46پاییز و زمستان 1398
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