شركت نفت فالت قاره ايران
بهمن ماه 1398

مناطق عملياتي
شركت نفت فالت
قاره ايران در يك
نگاه:
 بهرگان
 خارگ

2

مناطق عملياتي
شركت نفت فالت
قاره ايران در يك
نگاه:
 الوان
 سيري

3

مناطق عملياتي
شركت نفت فالت
قاره ايران در يك
نگاه:
 قشم
 كيش

4

آمار ذخائر نفت و گاز شركت نفت فالت قاره آيرآن

مجموعاً  50ميدان نفتی و گازي با 120مخزن

ميزان نفت درجا 97 :ميليارد بشكه

ميزان ذخيره نفت 16.4 :ميليارد بشكه
ميزان گاز درجا 183 :تريليون فوت مكعب
ميزان ذخيره گاز133.6 :تريليون فوت مكعب

بيش از  180مورد انواع سكوي دريايی؛  25واحد بهره برداري و فرآورش به ظرفيت
فرآورشی حدود يك ميليون بشكه در روز

5

نقش حمايتي توسعه فناوری/ساخت دآخل/نوآوري در برنامه هاي شركت نفت فالت قاره آيرآن

 در يك فرآيند توسعه محصول ،مراحل مختلفي وجود دارد كه شركت نفت فالت قاره ايران در صدد است
در مراحل كمك به خلق ايده ،غربالگري ايده ها ،منتورينگ ،و آزمون محصول مورد نظر با شركتهاي
استارتاپي/دانش بنيان همكاري نمايد .در اين ميان حمايتهاي مالي در چارچوب مشخص نيز ازشركتهاي
برگزيده صورت خواهد پذيرفت.
6

بخشي آز آقدآمات آنجام شده در زمينه حمايت آز ساخت دآخل و آستفاده آز فناوري ها

 محصوالت در حوزه حفاري
ردیف

گروه کاال

شرح کاال

شرکتهای سازنده داخلی

سازندگان اصلی

میزان صرفه جویی ارزی

خرد صنعت اروند
1

CSG ACC. (Shoe, Collar,
)Centralizer

2

Liner Hanger W/ Acc.

ایران حفاران
کیمیا تدبیر کیان

شرکتهای امریکایی و انگلیسی

صرفه جویی ارزی 40 :درصد

آریا حفاران اندیشه پارس
ایران حفاران
پارس پوالد
کیمیاتدبیرکیان

شرکتهای امریکایی ،انگلیسی،
هندی ،آلمانی و کانادایی

صرفه جویی ارزی 40 :درصد

آریا حفاران اندیشه پارس

3

حفــــــاری

فناوری تجهیزات سرچاهی ()WETCO
حفار چاه جنوب
C.H.H. & C.H.S. W/ ACC.

پیشرو صنعت پارس پارت
صنایع حدید

شرکتهای امریکایی ،اروپای غربی،
چینی

صرفه جویی ارزی 80 :درصد

ماشین سازی اراک
پارس پوالد
همراه پوشش
4

Whipstock W/ Acc.

5

CMT Retainer
Bridge Plug

6

Mills

ژرف نفتون

شرکتهای امریکایی و انگلیسی

خرد صنعت اروند

7

همراه پوشش

شرکتهای امریکایی و انگلیسی

تجهیز صنایع امروز خوزستان

شرکتهای امریکایی ،انگلیسی و
فرانسوی

سیلندرسازی تهران

صرفه جویی ارزی 40 :درصد

صرفه جویی ارزی 40 :درصد
صرفه جویی ارزی 60 :درصد

بخشي آز آقدآمات آنجام شده در زمينه حمايت آز ساخت دآخل و آستفاده آز فناوري ها

 محصوالت در حوزه حفاري
ردیف گروه کاال

7

Mud Line Suspension
W/ Acc.

خرد صنعت اروند (با حمایتهای فنی اداره حفاری
فالت قاره)

شرکتهای امریکایی و انگلیسی
 Cameronو ABB Vetco
Gray

صرفه جویی ارزی 80 :درصد

8

"RL-4 thread for 30
Conductor Pipes

خرد صنعت اروند (با حمایتهای فنی اداره حفاری
فالت قاره)

شرکت آمریکایی ABB
Vetco Gray

صرفه جویی ارزی :حدود  40درصد

PDC Bits
)(Steel Body

تجهیزات نفت نوین اروند (با حمایتهای فنی اداره
حفاری فالت قاره)

سازندگان معتبر مته های PDC

صرفه جویی ارزی :حدود  30درصد

10

Rock Bits

سیلندرسازی تهران

سازندگان معتبر مته های Rock
Bit

صرفه جویی ارزی :حدود  30درصد

11

Thread Sealing
Compound
)(Dope

آسیا ژوله
سیل صنعت رگا
ویستا دریا

)Jet Lube (US
Shell
)TopCo (Canada
)Plasco (US

9

8

حفــــــاری

شرح کاال

شرکتهای سازنده داخلی

سازندگان اصلی

میزان صرفه جویی ارزی

صرفه جویی ارزی :حدود  60درصد

بخشي آز آقدآمات آنجام شده در زمينه حمايت آز ساخت دآخل و آستفاده آز فناوري ها

 محصوالت در حوزه تكميل چاه
شرح كاال

شركتهاي سازنده داخلی

سازندگان اصلی

رديف

گروه كاال

1

Pre-Packed Screen
Wire-Wraped Screen

يورو اسالت پارس

شركتهاي امريكايی و كانادايی و اروپايی

2

Downhole Completion
Equipments
(PKR, SSSV, L/N, SSD,
)… Tlesc. Jt, No-Go,

خردصنعت اروند
صنايع هوا و فضا (شهيدنامجو)
بسط انرژي پرشيا
صنايع فجر شيراز

شركتهاي امريكايی ،اروپايی ،هندي

3

تكميل چاه

فناوري تجهيزات سرچاهی
Wellhead (T.H.S.) and Xmass Tree

حفار چاه جنوب
پيشرو صنعت پارس پارت
صنايع حديد
ماشين سازي اراک
كيمياتدبيركيان

شركتهاي امريكايی ،اروپاي ،چينی

يورواسالت پارس

4

مشبك كاري لوله مغزي

5

پمپ هاي درون چاهی

بسط انرژي پرشيا

شركتهاي آمريكايی و اروپايی

صنايع هوا و فضا (شهيدنامجو)
صنايع فجر شيراز

9

فناوران پارسيان (در زمينه تعمير پمپهاي معيوب)

حوزه مهندسي نفت:
عنوان نياز
1

كنترل آبدهی چاه ها )(water shut off

2

كليه تجهيزات و و ادوات در عمليات نمودارگيري چاههاي
نفت و گاز اعم از چاههاي باز و لوله پوش (اشعه گاما ،مقاوت
الكتريكی ،نمودار دانسيته و غيره)

3

ساخت كابل پمپهاي درون چاهی

4

ساخت لوله هاي مغزي

شرح نياز مختصر
ارائه روشهاي كارآمد و قابل اجرا بمنظور كاهش توليد آب در چاه هاي افقی
توليد نفت
نمودارهاي پتروفيزيكی از منابع اصلی مطالعات مخزنی و تعيين خصوصيات
سنگ و سيال مخزن می باشند .پارامترهاي اساسی نظير تخلخل ،سنگ شناسی
و اشباع آب بر اساس نمودارهاي پتروفيزيكی شامل نمودار گاما ،تخلخل نوترون،
دانسيته ،صوتی و مقاومت مخصوص الكتريكی قابل محاسبه می باشند.
توليد و ساخت كابلهاي انتقال برق براي استفاده در داخل چاههاي پمپی با
سايزهاي  1و  2و ظرفيت  5000ولت.
ساخت و توليد لوله هاي مغزي و رزوه هاي مورد نياز در عمليات تكميل چاه هاي
نفت و گاز بر اساس استانداردهاي  APIو  .ISOاز قبيل
TUBING 2-3/8", 4.6 PPF, L-80, PREMIUM CONNECTION
TUBING 2-7/8", 6.4 PPF, L-80, PREMIUM CONNECTION
با توجه به پايين بودن بهره دهی برخی مخازن بدليل شرايط سنگ مخزن ،انجام
مطالعات مربوط به پايداري ديواره چاه و شكست هيدروليكی بمنظور عملياتی
نمودن آن در برخی از مخازن ضروري است.

5

دستيابی به دانش طراحی شكست هيدروليكی بمنظور باال
بردن ضريب ازدياد برداشت از مخازن با بهره دهی پايين

6

Nitrogen Generator

جهت جداسازي نيتروژن موجود در هوا به منظور استفاده در عمليات احياي چاه

7
10

Mud Loss Control

كنترل هرزروي گل حفاري (بر اساس مشخصات فنی مورد انتظار)

حوزه امور توليد:
عنوان نياز
1

ساخت جريان سنج هاي چند فازي ( )MPFMاز
نوع  Clamp onيا In-line

2

لوله هاي شناور بارگير )(Cargo Hose

3

 Super Hawserيا طناب مهار

4

هرزگردهاي پوالدي

5

بويه هاي مربوط به انتهاي هوزر و هاوزر

6

11

ساخت توپك هوشمند خطوط لوله به منظور بازرسی و
شناسايی وضعيت خطوط لوله هاي انتقال نفت وگاز

شرح نياز مختصر
با توجه به نياز شركت در محاسبه دقيق توليد نفت و گاز به ويژه در مبادي
ورودي و خروجی تاسيسات ،ضرورت دارد تا با استفاده از جريان سنجهاي قابل
حمل چند فازي به طور دقيق ميزان نفت ،گاز و ميعانات ورودي به واحدها و يا
خروجی از آنها را محاسبه كرد.
جهت انتقال نفت در عمليات ترمينال هاي  SBMو FSU
جهت مهار تانكرهاي صادراتی به  FSUو ديگر ترمينالها
انتقال نفت در عمليات ترمينال هاي  SBMو  FSUدر تناژ مختلف

انتقال نفت در عمليات ترمينال هاي  SBMو  FSUدر سايز استاندارد
با توجه به اهميت خطوط لوله دريايی به عنوان شاهرگ هاي حياتی انتقال نفت و
گاز در صنعت نفت و با در نظر گرفتن گذشت مدت زمان زياد از عمر خطوط ،به
منظور جلوگيري از هزينه باالي تعميرات و آلودگی زيست محيطی الزم است كه
تكنولوژي ساخت پيگ هاي هوشمند در داخل كشور بومی سازي گردد.

حوزه تجهيزات:
عنوان نياز

شرح نياز مختصر

1

Butter Fly Valve

2

دستگاه VHF

برقراري ارتباط راديويی با شناورها

3

دستگاه AIS

نشان دادن موقعيت و اطالعات ناوبري شناورها

4

Displacement Level Transmitter

4-20mA signal, smart hart transmitter loop,
powered 2 wire

5

كارت V-Net VF701

جهت سيستمهاي كنترل ،كارت ارتباطی شبكه صنعتی

6

12

)Digital Electronic Control Unit (DECU

در لوله هاي بارگيري و سايزهاي مختلف

جهت كنترل بخشهاي اساسی توربينهاي توربومگا (مانند  )SAGEMاز قبيل:
استارت انجين و توالی شات داون توربين ،سرعت چرخش توربين ،حفاظت از
 Overspeedپاور توربينSelf test ،

حوزه تجهيزات:
عنوان نياز

شرح نياز مختصر

1

Operator Panel op37

2

Flame Detector

3

كارت M-Net

سيستمهاي كنترل ،كارت ارتباطی شبكه صنعتی(مانند )Yokogawa

4

شارژ باتري توربين

شارژ باتريهاي سيستم  DCتوربينهاي  SGT500دريا(مانند )KRAFT

5

Solenoid Valves

سيستم گاز و ديزل توربينهاي  SGT500در دريا از نوع spool valve

6

PM44 processor module

سيستم  PLCتوربين  SGT500در دريا ،كارت (CPUمانند )ABB

7

PM645 processor module

سيستم  PLCتوربين  ،كارت ( CPUمانند )ABB

8

Power Supply model T160-901

سيستم سوخت توربينهاي  SGT500در دريا( ،مانند )MOOG

9

Controller model T161-902

سيستم  PLCتوربينهاي  SGT500در دريا( ،مانند )MOOG

13

جهت توربين هاي توربومگا (مانند شركت زيمنس)

جهت سيستم كنترل احتراق توربينهاي  SGT500در دريا

حوزه مواد شيميايي:
عنوان نياز
1

بومی سازي و توليد ماده شيميايی تعليق شكن(آبزدا)

شرح نياز مختصر
ميزان مصرف ساليانه اين محصول در شركت نفت فالت قاره بالغ بر
يك ميليون و ششصد هزار ليتر در سال می باشد

2

بومی سازي و توليد ماده شيميايی بازدارنده خوردگی محلول
در نفت

ميزان مصرف ساليانه اين محصول در شركت نفت فالت قاره بالغ بر
چهارصد و سی و دو هزار ليتر در سال می باشد

3

بومی سازي و توليد ماده شيميايی بازدارنده خوردگی محلول
در آب خط لوله نفت

ميزان مصرف ساليانه اين محصول در شركت نفت فالت قاره بالغ بر
سيصد و نود و شش هزار ليتر در سال می باشد

4

بومی سازي و توليد ماده شيميايی بازدارنده خوردگی محلول
در آب سيستم تزريق

ميزان مصرف ساليانه اين محصول در شركت نفت فالت قاره بالغ بر
يكصدو شصت و هشت هزار ليتر در سال می باشد

بومی سازي و توليد ماده شيميايی بازدارنده خوردگی گاز

ميزان مصرف ساليانه اين محصول در شركت نفت فالت قاره بالغ بر
نود و شش هزار ليتر در سال می باشد

بومی سازي و توليد دو نوع ماده شيميايی باكتري كش

ميزان مصرف ساليانه اين محصول در شركت نفت فالت قاره بالغ بر
سيصد هزار ليتر در سال می باشد

5

6

7
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بومی سازي و توليد ماده شيميايی تري اتيلن گاليكول)(TEG

ميزان مصرف ساليانه اين محصول در شركت نفت فالت قاره بالغ بر
هشتاد و چهار هزار ليتر در سال می باشد

