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انتقال شركت به شهرستان خرمشهر

1385/6/24

اصالح اساسنامه

1386/5/16

ماموريت

اكتشاف ،توسعه و توليد صيانتي نفت خام و گاز طبيعي از مخازن هيدروكربوري واقع در غرب رودخانه كارون
با شاخص بازيافت نهايي ( )Ultimate Recoveryو فراورش و حمل ونقل فراورده هاي طبيعي نفتي به
مخازن ذخيره و ارسال به مبادي مصرف

محدوده جغرافيايي و عملياتي شركت

از بستان تا اروندكنار شامل ميادين نفتي دارخوين(فهليان) ،دارخوين(ايالم و سروك) ،آزادگان جنوبي،
آزادگان شمالي ،يادآوران ،ياران ،جفير ،اميد ،مشتاق ،خرمشهر ،بند كرخه،سوسنگرد ،اروند  ،مهر ،سهراب،
مينو و ....

سازماندهي جذب نيرو و آموزش كاركنان

عملياتي شدن شركت

از آذرماه سال  1383سازماندهي  ،جذب نيرو و آموزش كاركنان انجام و ادامه دارد.

پس از انتقال شركت به خرمشهر در شهريور85و باجذب ،آموزش و تامين نيروهاي عملياتي ،فعاليتهاي
توليدي شركت از بهمن  85با تحويل گيري و راهبري فاز ( )1دارخوين توسط نيروهاي متخصص شركت
اروندان آغاز و عمال اين شركت وارد فاز عملياتي گرديد.

چشم انداز توليد

توليد بيش از يك ميليون بشكه نفت خام در روز در افق سال  1404ه.ش

نفت در جا

بيش از  97/748ميلياردبشكه

نفت قابل استحصال

 8/136ميليارد بشكه

محدوده جغرافيايي ميادين نفتي و چشم انداز توليد

 ميادين مشترك:

چشم اندازتوليد در افق سال 1404

• آزادگان(شمالي/جنوبي)
نام ميدان

توليد در افق سال 1404
(هزار بشكه در روز)

دارخوين فاز()3

46

دارخوين فاز ( )1و ()2

136

بندكرخه

20

يادآوران (فهليان /گدوان/
كژدمي /سروك)

230

آزادگان جنوبي

320

آزادگان شمالي

120

ياران شمالي  /جنوبي

50

جفير

50

اروند

5

سوسنگرد

50

• سوسنگرد

سهراب

30

• بند كرخه

سپهر

60

جمع كل

1117

• ياران(شمالي/جنوبي)
• يادآوران
• اروند
• سهراب
• خرمشهر
• مينو

 ميادين مستقل:
• دارخوين-فاز3
• جفير

• سپهر
• مشتاق

• اميد

عنوان نياز فناوري

رديف
1

جريان سنج هاي چند فازي

2

تلمبه هاي انتقال سياالت چند فازي

3

استقرار و استفاده از تكنولوژي و تجهيزات جايگزين و غير شيميايي باكتري كش و رسوب زداها در عمليات ممانعت از خوردگي در تجهيزات بهره
برداري و خطوط لوله

4

بهينه سازي فرآيند دفع ،كم خطر يا بي خطرسازي پسماندهاي آزمايشگاهي

5

بومي سازي مواد شيميايي و تجهيزات مورد استفاده در تزريق ردياب هاي گازي ()Tracer

6

مراجع استانداردهاي طراحي سيستم هاي كنترل و بردهاي صنعتي جهت رعايت Sil

7

ساخت سنسورها و ترانسميترهاي صنعتي ()Vibration, Templature, Pressure, Level

8

مهندسي معكوس بردهاي الكترونيكي صنعتي (…)PLC,DCS,

9

بانك اطالعاتي مناسب با حوزه ي فناوري اطالعات و ارتباطات

10

سامانه پرنده بدون سرنشين براي بازديد از دكل و تجهيزات نصب شده

11

طراحي سيستم جامع ثبت و بايگاني اسناد و مدارك منابع انساني

12

استفاده از سيستم يكپارچه جهت مديريت ،برنامه ريزي و كنترل پروژه  ،استانداردهاي  (ISOاز جمله مديريت انرژي) ،تصويب طرحها و پروژه هاي
سرمايه اي ،تصويب و تخصيص اعتبارات و تامين نقدينگي طرحها و پروژه هاي سرمايهاي

نيازهاي فناورانه حوزه ي فني
 -1جریان سنج های چند فازی
 -2تلمبه های انتقال سياالت چند فازی
 -3استقرار و استفاده از تکنولوژی و تجهيزات جایگزین و غير شيميایی باکتری کش و رسوب زداها در عمليات ممانعت از خوردگی در تجهيزات
بهره برداری و خطوط لوله

 -4بهينه سازی فرآیند دفع ،کم خطر یا بی خطرسازی پسماندهای آزمایشگاهی
 -5بومی سازی مواد شيميایی و تجهيزات مورد استفاده در تزریق ردیاب های گازی ()Tracer
 -6مراجع استانداردهای طراحی سيستم های کنترل و بردهای صنعتی جهت رعایت Sil
 -7ساخت سنسورها و ترانسميترهای صنعتی ()Vibration, Templature, Pressure, Level
 -8مهندسی معکوس بردهای الکترونيکی صنعتی (…)PLC,DCS,

 -1جریان سنج های چند فازی
با افزایش طول عمر توليد از ميادین نفتی و کاهش فشار مخازن ،جهت محاسبه و برنامه ریزی ميزان توليد آب و نفت و گاز هر چاه و
اعمال تغييرات فرآیندی پایين دستی با شرایط موجود و همچنين اهميت محاسبه جریان بهينه چاه نياز به اندازه گيری های سرچاهی
می باشد.

به منظور رفع معضالت پيش گفته ،استفاده از جریان سنج چند فازی و محاسبه همزمان ميزان آب ،نفت و گاز در زمان انتقال سيال یک
راهکار مؤثر میباشد .از مزایای مهم استفاده از جریان سنج های چند فازی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
کاهش هزینه های عملياتی و مصرف انرژی.
کاهش زمان اندازه گيری های سر چاهی
امکان استفاده جداگانه برای هر چاه و یا ایجاد کالستر مشترک برای چند چاه
جلوگيری از سوزاندن نفت و گازهای همراه در اندازه گيری های سرچاهی
عدم ایجاد آالیندگی های زیست محيطی
عدم نياز به اعمال تغييرات در واحدهای فرآیندی پایين دستی.

 -1انجام مطالعات در خصوص شرایط اجرای پروژه و شناسایی نقاط بهينه جهت اجرای طرح
 -2فرآیند مهندسی و طراحی جریان سنج های چند فازی بر اساس شرایط توليدی انتخاب شده
 -3فرآیند ساخت و اجرای جریان سنج های چند فازی به همراه ضمائم احتمالی

 -1ایجاد فنآوری و یا انتقال و بومیسازی آن به نحوی که وابستگی به خارج در کليه مراحل
ساخت و تعمير و نگهداری برطرف گردد
 -2توجه حداکثری به مسائل محيط زیستی و تالش جهت حداقل نمودن ایجاد آلودگیهای
محيطی

 -2تلمبه های انتقال سياالت چند فازی
با افزایش طول عمر توليد از ميادین نفتی و کاهش فشار مخازن ،نرخ توليد از چاهها به تدریج کاهش خواهد یافت .با توجه به این

که ایجاد تغييرات در واحدهای فرآیندی پایين دستی به دليل پيچيدگیهای خوراک ورودی و همچنين طراحی اوليه صورت گرفته
کاری بسيار دشوار و در عمل بعضاً غيرممکن میباشد ،به ناچار چاههای کم فشار به دليل فشار برگشتی باال اغلب دچار کاهش توليد
مضاعف و در نهایت بسته شدن چاه خواهد گردید .برای حل این معضل تا کنون تنها راه استفاده از تفکيکگرهای سرچاهی مجهز

به پمپ انتقال تک فاز بوده که با یک مرحله جداسازی گاز همراه نفت ،اقدام به فشار افزایی و ارسال نفت به واحدهای پایين دست
جهت فرآورش مینماید .این روال به دليل ایجاد آالیندگیهای زیست محيطی ناشی از فلرینگ گازهای همراه ،ریسکهای باالی
ایمنی در عمليات و همچنين هزینههای باالی سرمایه گذاری و عملياتی دارای نقاط منفی بسياری میباشند.
به منظور رفع معضالت پيش گفته ،انتقال سيال به صورت چند فاز همزمان (آب ،نفت و گاز) با استفاده از تلمبه های چند فازی
یک راهکار مؤثر میباشد.

 -1انجام مطالعات در خصوص شرایط اجرای پروژه و شناسایی نقاط بهينه جهت اجرای طرح
 -2فرآیند مهندسی و طراحی تلمبههای چند فازی بر اساس شرایط توليدی انتخاب شده
 -3فرآیند ساخت و اجرای تلمبه چند فازی به همراه ضمائم احتمالی

 -1ایجاد فنآوری و یا انتقال و بومیسازی آن به نحوی که وابستگی به خارج در کليه مراحل
ساخت و تعمير و نگهداری برطرف گردد.

 -2توجه حداکثری به مسائل محيط زیستی و تالش جهت حداقل نمودن ایجاد آلودگیهای
محيطی

 -3استقرار و استفاده از تکنولوژی و تجهيزات جایگزین و غير شيميایی ،باكتری كش و رسوب زداها
در عمليات ممانعت از خوردگی در تجهيزات بهره برداری و خطوط لوله

در این روش با استقرار و استفاده از تکنولوژی و تجهيزات جایگزین موجب حذف هزینه های
خرید مواد شيميایی باکتری کش و رسوب زداها می شویم.

 -1طراحی و بومی سازی تجهيزات مورد نياز
 -2در کوتاه مدت انتقال فناوری و نصب تجهيزات به روز از طریق شرکتهای بين المللی
 -3در ادامه انجام مطالعات مهندسی معکوس و بومی سازی

استفاده از تکنولوژی رسوب زداهای مغناطيسی (هيدروفلو) در عمليات رسوب زدایی و حذف
باکتریهای مضر (عوامل ایجاد خوردگی)

در این روش با استفاده از تکنولوژی ایجاد امواج رادیویی و القای یک ميدان الکتریکی سينوسی
مانع از رسوب گذاری در جداره داخلی لوله و تجهيزات ميگردد.
با استفاده از این روش ماده شيميایی مصرفی  anti scaleحذف ميشود.

 -4بهينه سازی فرآیند دفع ،كم خطر یا بی خطرسازی پسماندهای آزمایشگاهی

با توجه به توليد انواع پسماندهای آزمایشگاهی و نظر به ماهيت متفاوت اجزای سازنده پسماندها و ضمنا با درنظر
گرفتن مالحظات گسترده ی ایمنی و زیست محيطی ،فرآیند توليد ،انبارش و دفع پسماندهای آزمایشگاهی

نيازمند بررسی علمی بيشتر و ارائه راهکارهای مناسب می باشد .دستيابی به هرگونه پيشرفت علمی در این زمينه
می تواند عالوه بر ایجاد شرایط ایمن تر ،آلودگی محيط زیست را نيز کاسته و حتی ممکن است بتوان با تفکيک و
استفاده مجدد از برخی اجزای پسماند ،ارزش افزوده ایجاد نمود.

 .1اعالم و التزام به رعایت استانداردهای فنی و ایمنی
 .2اعالم و التزام به انجام پژوهش در شرایط عملياتی
 .3اعالم و احراز صالحيت قانونی متقاضی در انجام فعاليت های زیست محيطی

 .1شناسایی و گروه بندی مواد تشکيل دهنده پسماند
 .2بررسی نحوه و ميزان توليد پسماند و همچنين نحوه جابجایی و انبارش پسماند و برهم کنش
ميان اجزای سازنده پسماند
 .3بهينه سازی فرآیند کنونی توليد ،انبارش و دفع

-5بومي سازي مواد شيميايي و تجهيزات مورد استفاده در تزريق ردياب هاي گازي )(Tracer
به کارگيری تست های ردیاب به منظور شناخت دقيق تر مخزن و در نتيجه افزایش ضریب بازیافت و کاهش هزینه ها از
طریق بهينه سازی استراتژی توليد ،با توجه به تجارب موفق جهانی آن رو به افزایش می باشد .این تست ها برای موارد زیر به
کار می رود:
توصيف چگونگی جریان سيال
کاهش عدم قطعيت پارامترهای مربوط به ارتباط بين چاهی
جریان های افقی و عمودی
مطالعه سيستم شکاف
تعيين درجه اشباع سيال

 -1انتخاب ردیاب مناسب
 -2ساخت مواد شيميایی مناسب ردیابی
 -3انجام آزمایش ردیاب
 -4ساخت نرم افزار محاسبات و تفسير داده های حاصل

 -1انتقال فناوری و بومی سازی مواد و تجهيزات الزم
 -2انتخاب نوع ردیاب و تعيين ميزان آن
 -3زمان مناسب جهت تزریق ردیاب
 -4آناليز آزمایش ردیاب

 -6مراجع استانداردهای طراحی سيستم های كنترل و بردهای صنعتی جهت رعایت Sil

تهيه و تدوین استانداردهای صنعتی (مانند استاندارد قطعات مورد استفاده در مناطق پرخطر) طراحی و تهيه ادوات
مورد نياز جهت تست و ارائه گواهی نامه های استاندارد

 -1شناخت روش ها و تجهيزات بين المللی در این زمينه
 -2تهيه و طراحی دستگاه های مرجع جهت ارائه استانداردهای الزم

-7ساخت سنسورها و ترانسميترهای صنعتی ()Vibration, Templature, Pressure, Level

طراحی سنسور و طراحی ترانسميتر

 -1شناخت فناوری های به روز بين المللی و بومی سازی
-2طراحی و ساخت سنسورها و ترانسميترهای صنعتی

 -8بردهای الکترونيکی صنعتی (…)PLC,DCS,

مهندس معکوس بردهای الکترونيک صنعتی،تهيه نقشه و ساخت بردهای صنعتی

-1شناخت فناوری های به روز بين المللی
 -2مهندسی معکوس بردهای الکترونيکی و یا طراحی و ساخت جدید

نيازهاي فناورانه حوزه ی فناوری اطالعات و ارتباطات
 -1ایجاد بانك اطالعاتی مناسب با حوزه ی فناوری اطالعات و ارتباطات

-2سامانه پرنده بدون سرنشين براي بازديد از دكل و تجهيزات نصب شده

 .1ایجاد بانك اطالعاتی مناسب با حوزه ی فناوری اطالعات و ارتباطات
ساخت نرم افزار بانک اطالعاتی مناسب و جامع در حوزه ی فناوری اطالعات و ارتباطات جهت ایجاد تعامل بيشتر
و سهولت دسترسی به اطالعات توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت با توجه به لزوم ایجاد یکپارچگی و ...

 .2سامانه پرنده بدون سرنشين براي بازديد از دكل و تجهيزات نصب شده
با توجه به افزایش روز افزون ارتباطات رادیویی شرکت و به تبع آن الزام بررسی موردی و یا دوره ای دکل و
تجهيزات نصب شده بر روی آن و همچنين با در نظر گرفتن خطرات احتمالی و هزینه ها ی بازدید توسط دکل
نورد ،استفاده از سامانه پرنده جهت انجام امور بازرسی از اهميت ویژه ای برخودار خواهد بود .این سامانه باید حداقل
امکانات ارسال تصاویر بصورن آنالین و قابليت حمل باری تا  5کيلو را داشته باشد .که حتی در زمان حضور دکل
نورد قابل استفاده خواهد بود.

 -1مداومت پروازی تا حداقل  50دقيقه
 -2حمل حداقل بار  5کيلو
 -3فاصله پروازی تا  5کيلو متر
 -4ارتفاع پرواز تا  200متر
 -5توان کار در شرایط بادی با سرعت  30متر بر ثانيه
 -6تصویر برداری به صورت  Full HDو امکان ارسال تصاوی زنده
 -7امکان  take offو  Landingخودکار
 -8قابليت تعين مسير حرکت

استفاده از کواد کوپترهای موجود با اعمال تغييرات مطلوب یا طراحی کامل کواد کوپتر با
مشخصات مورد نياز و ایجاد حفاظت جهت عدم برخورد با اشيا و برگشت به نقطه مبدا پرواز در
صورت ایجاد مشکل ارتباطی

نيازهاي فناورانه حوزه ی منابع انسانی
طراحی سيستم جامع ثبت و بایگانی اسناد و مدارك

طراحی سيستم جامع ثبت و بایگانی اسناد و مدارك

با توجه به توليد حجم زیادی از نامه ها ،اسناد و مدارک و  ..در طول روز و بالتبع نياز به مصرف باالی کاغذ،
همچنين اشغال نمودن فضای فيزیکی ،طراحی سيستمی جامع و کارآمد جهت آرشيو نمودن اسناد سبب سهولت
در بازبينی و دسترسی به آن و صرفه جویی در هزینه های اضافی می گردد.

 -1پرهيز از پيچيدگي در ماژولها 2
 -2انجام به روز رساني هاي سريع و آسان
 -3برخورداري از پشتيباني قوي
 -4داشتن ايمني باال

سيستم مورد نياز باید به گونه ای طراحی گردد که :

 .1کليه نيازمندی ها را پوشش دهد.
 .2دارای رابط کاربری قابل قبول باشد.
 .3دارای پيچيدگی مسير جهت استفاده کاربر نباشد.
 .4انباره داده ها حجم و سرعت خوبی داشته باشد.
 .5دسترسی به اسناد در کمترین زمان ممکن باشد.
 .6زیرساخت های سخت افزاری توان پاسخگویی به حجم باالی اسناد را داشته و از امنيت باالیی برخوردار باشد.

نيازهاي فناورانه حوزه ی مدیریت برنامه ریزی
استفاده از سيستم يکپارچه جهت مديريت ،برنامه ريزي و كنترل پروژه  ،استانداردهاي

 (ISOاز جمله مديريت انرژي) ،تصويب طرحها و پروژه هاي سرمايه اي ،تصويب و
تخصيص اعتبارات و تامين نقدينگي طرحها و پروژه هاي سرمايهاي

استفاده از سيستم يکپارچه جهت مديريت ،برنامه ريزي و كنترل پروژه  ،استانداردهاي  (ISOاز جمله مديريت انرژي)،

تصويب طرحها و پروژه هاي سرمايه اي ،تصويب و تخصيص اعتبارات و تامين نقدينگي طرحها و پروژه هاي سرمايهاي

-1تعريف و برنامه ريزي سيستم اطالعاتي يكپارچه براي برنامه ريزي و كنترل پروژه هاي توسعه اي
-2تعريف و برنامه ريزي سيستم اطالعاتي يكپارچه براي مديريت سيستم هاي استانداردهاي ISO
-3تعريف و برنامه ريزي سيستم اطالعاتي يكپارچه مديريت از نياز سنجي تا تصويب هيات مديره شركت ملي نفت
-4تعريف و برنامه ريزي سيستم اطالعاتي يكپارچه مديريت تصويب و تخصيص اعتبارات و تامين نقدينگي طرحها و پروژه
هاي سرمايهاي

 -1وجود زير ساخت فيزيكي ارتباطي
 -2وجود نيروي انساني ماهر

تهيه و تصويب مصوبه در هيات مديره شركت ملي نفت و يا وزارت نفت در خصوص
تعريف پروژه متمركز سيستم اطالعاتي مدوالر مشتمل بر شركت اصلي و فرعي

