پروژههاي پژوهشي در حال اجرا در شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب در سال 1399
رديف

1

عنوان پروژه
مطالعه ساخت و طراحي فرموالسيون سامانههاي مناسب به منظور
جلوگيري از هرزروي سيال حفاري در مخزن بيبيحكيمه

مشاور پژوهشي

پژوهشگاه صنعت نفت

محور پژوهشي
ارتقاء فناوري در عمليات و
سرويسهاي حفاري

فاز  : 1بوميسازي دانش فني و ساخت داخل توربين گازي
سوالرسنتار مدل T-452

شرکت توربين ماشين خاور

فاز  :2طراحي ،احداث و راهاندازي تست استند عملكرد توربين

ميانه

2

ساخت تجهيزات و مواد

گازي سوالرسنتار (محرك مكانيكي)
تدوين دانش فني ،ساخت و بررسي عملكرد نانوافزايهها در کاهش
3

تقابالت سازندهاي رسي و شيلي با سيال حفاري و کاهش جذب

پژوهشگاه صنعت نفت

آب و تورم آنها و توليد نيمهصنعتي افزايههاي مذکور
تدوين دانش فني ،ساخت و بررسي عملكرد نانوافزايههاي
4

روانکننده و کاهنده اصطكاك رشتههاي عمليات حفاري و توليد

پژوهشگاه صنعت نفت

نيمهصنعتي و ارزيابي آنها در شرايط ميداني
5

تدوين دانش فني و توليد انبوه مته حفاري  PDCبدنه ماتريكسي

جهاد دانشگاهي -

اندازه ( 8)2/1اينچ

پژوهشكده تكنولوژي توليد

ارتقاء فناوري در عمليات و
سرويسهاي حفاري

ارتقاء فناوري در عمليات و
سرويسهاي حفاري

ساخت تجهيزات و مواد

ساخت يك پايلوت سيار نمكزداي الكترواستاتيك با ظرفيت 500
6

بشكه در روز ،منطبق با استانداردهاي شرکت ملي مناطق نفتخيز
جنوب به منظور ارزيابي و بهينهسازي واحدهاي نمكزدايي موجود و

دانشگاه شيراز

توليد و بهرهبرداري

ارزيابي اوليه تعليقشكن (فاز دوم)
7

8

9

ساخت دو دستگاه توربين گازي سوالرسنتار مدل T-452

بررسي تاثير تخليه مخزن و ديگر عوامل موثر بر مچالگي لولههاي
جداري در ميادين مارون و کوپال و ارائه راهكار جهت رفع چالش
مطالعات آزمايشگاهي تزريق دياکسيدکربن در مخزن آسماري
ميدان رامين با هدف افزايش ضريب بازيافت نفت

شرکت توربين ماشين خاور
ميانه

ساخت تجهيزات و مواد

دانشگاه تهران

علوم زمين

دانشگاه تهران

ازدياد برداشت نفت

رديف
10

11

12

13

14

عنوان پروژه
کاربرد ترکيبات نانو براي افزايش راندمان مواد تعليقشكن جهت
کاهش مصرف و هزينهها

مشاور پژوهشي

محور پژوهشي

پژوهشگاه صنعت نفت

ساخت تجهيزات و مواد

تعيين جهت و محاسبه مقدار شيب اليههاي زيرسطحي با استفاده پارك علم و فناوري دانشگاه
از اطالعات VSP

تهران

بهبود روشهاي پردازشي در مناطق با رخنمون سطحي سازند

پارك علم و فناوري دانشگاه

گچساران

تهران

بررسي و انتخاب مناسبترين روش مبارزه فيزيكي در کنترل
علفهاي هرز و نيزار در شرکت بهرهبرداري نفت و گاز مارون
غربالگري مقدماتي روش تزريق آب هوشمند جهت ازدياد برداشت
نفت از مخزن بنگستان ميدان بينك

دانشگاه علوم کشاورزي و
منابع طبيعي رامين
خوزستان
دانشگاه فردوسي مشهد

تدوين دانش فني ساخت ،توليد و آزمايش ميداني پليمر مورد
15

استفاده در سيال حفاري پايهآبي مقاوم به دما ،فشار ،نمك و

دانشگاه تربيت مدرس

تغييرات PH

علوم زمين

علوم زمين

حفاظت صنعتي و محيط
زيست

ازدياد برداشت نفت

ارتقاء فناوري در عمليات و
سرويسهاي حفاري

تدوين دانش فني و تهيه نرمافزار طراحي مجموعه کامل پمپ
16

ميلهاي مكشي تسمهاي با کورس بلند (LONG STROKE

دانشگاه شهيد چمران

نگهداشت تخصصي توليد

 )SRPو راستيآزمايي نرمافزار طراحيشده
17

تدوين مدل چابكي سازماني و اجرا در واحدهاي منتخب در شرکت
ملي مناطق نفتخيز جنوب

دانشگاه گيالن

مطالعات راهبردي،
زيرساختي و بهرهوري

بررسي خواص فيزيكي -ژئوشيميايي ميانبارهاي سياالت
18

هيدروکربني در ناحيه فروافتادگي دزفول با استفاده از تكنيكهاي

دانشگاه شهيد چمران

علوم زمين

پيشرفته
19

20

استفاده از فناوريهاي نوين به منظور جلوگيري و از بين بردن
رسوب آسفالتين در ستون چاه
ارزيابي پارامترهاي فني و اقتصادي موثر بر کارايي تزريق سياالت
پايه آبي در مخازن زيراشباع با تخلخل باال و تراوايي پايين

دانشگاه شيراز

نگهداشت تخصصي توليد

دانشگاه صنعتي اميرکبير

ازدياد برداشت نفت

