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شهر
روسیهکشور

قزاقستان
بالروس

آذربایجان
ازبکستان تاجیکستان

قرقیزستان

شرکتسهامی»انایاینفتپروم
خیم«درزمینهیتحقیق،توسعهو
بکارگیریمحصوالتشیمیاییبرای

فرایندهایاستخراجنفتفعالمیباشد.
شرکتسهامی»انایاینفتپرومخیم«ازتاریخ24فوریهی

سال1978میالدی،اززمانشکلگیریسازمانغیردولتی
»سایوزنفتپرومخیم«بهدستوروزارتصنایعنفتاتحاد

جماهیرشورویکهواحداصلیآن»وانایپیاینفتپروم
خیم«بودپابهعرصهیوجودنهاد)درسال1992به»انایای

نفتپرومخیم«تبدیلشد(.

بیشاز150عنوانمادهیشیمیاییوتکنولوژیتوسطشرکت
سهامی»انایاینفتپرومخیم«توسعهیافتهوبکارگرفته

شدهاست.همهیآنهابرایدرصنایعنفتوگازمورداستعمال
گرفتهوبااسنادومدارکفنیونظارتیموردتاییدقرار

گرفتهاند.سیستممدیریتکیفیتدرسازمانمطابقاستاندارد
گوستایزو9001-2015موردتاییدقرارگرفتهاست.

شرکتسهامی»انایاینفتپرومخیم«میتواندمقادیر
درکوتاهترینزمانممکنتحویلمقادیرموردنیازمحصوالت

شیمیاییوتجهیزاتراتامینکردهوتستهایآزمایشگاهیو
تجربی-صنعتیونظارتبراجرارادرکوتاهترینزمانممکن

انجامدهد.
)SNPKh(راهحلهایشیمیاییتحتنامتجاریاسانپخ
وتکنولوژیکاربردآنهاباموفقیتدرمیادیننفتیروسیه،
آذربایجان،بالروس،قزاقستان،قرقیزستان،تاجیکستان،

ازبکستاناستفادهمیشود.
شرکتمابهشرکتهایمختلفنفتیازجملهشرکتهای

بزرگیهمچونشرکتسهامیعام»روسنقت«،شرکتسهامی
عام»گازپرومنفت«،شرکتسهامیعام»لوکاویل«،شرکت

سهامیعام»تاتنفت«،شرکتسهامی»ریتک«،شرکت
سهامیعام»انکروسنفت«،شرکتسهامی»سورگوتنفت
گاز«وشرکتسهامی»زاروبیژنفت«موادشیمیاییارئهمیکند.
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فعالیتهایاصلی

ازدیادبرداشتنفتوبهسازی
تهچاه:ترکیباتوفنآوریبرای

ازدیادبرداشتنفتوتشدید
تولیدنفت

• دمولیسایفرها	
• مهارکنندههایخوردگی	

)corrosion inhibitor(
• 	)bactericide(ضدباکتریها
• خنثیکنندهسولفیدهیدروژنو	

مریکپتان
• مهارکنندههایرسوباتنمکهای	

غیرآلی
• مهارکنندههاوازبینبرندههای	

رسوباتآسفالتین
• موادشیمیاییبرایکاهش	

ویسکوزیتهنفت.

تحقیقوتوسعه،تولیدوپیاده
سازیمحصوالتشیمیایی
برایتولید،انتقالوآماده

سازینفت:

تحقیقاتآزمایشگاهیوخدمات
پشتیبانیمهندسی.

پیادهسازیابزاروتجهیزات
آزمایشگاهی.

مزیتکارباما—
شیوهایجامعبرایحلمسائل

40
سالتجربه

150
محصول

333
پتنتوگواهیاختراع

520
مقالهیعلمی

13000
حجممحصوالت
تولیدیدرسال

تن
نظارت،تحقیقات

تحقیقوتوسعهیعلمی

تستصنعتی-تجربی

تولیدمحصوالتشیمیایی

نظارتصاحبتکنولوژی,
خدماتپسازفروش
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برداشت ازدیاد تکنولوژی
نفت تولید تشدید و نفت

شرکتسهامی»انایاینفتپرومخیم«مجموعه
ایازراهکارهایازدیادبرداشتنفتوتشدید

تولیدنفتکهتضمینکنندهیبازدهیوسودآوری
حداکثریمیباشدراارائهمیدهد.اینفنآوری

هادرراستایبهینهسازیپارامترهایتولید
هیدروکربنهاازمخازنمحصولدهندهوکاهش

هزینههادرمیدانهایتحتعملیاتبلندمدت،
مشارکتدرتوسعهذخایرنفتخامتخلیهنشدهو

باقیماندهمیباشد.

SNPKh-9633, 
SNPKh-9640,  
SNPKh-PUS

کنترلانطباق
SNPKh-9633, 
SNPKh-9640

افزایشاستخراجنفتدرجریانسیالبطبیعیدر
مخازنناهمگنباهرشوریدلخواهآبمخزنوآب
تزریقیوبانفوذآبباالیمحصوالتچاه)90-60%(

SNPKh-3002

SNPKh-9010,
SNPKh-9633
SNPKh-9640

SNPKh-9021,
SNPKh-9030,
SNPKh-9633
SNPKh-9640 +

SNPKh-8903
SNPKh-8905

SNPKh-9777

SNPKh-95М, PG-UVS

6
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)ترکیباسیدی(

)ترکیباسیدی(

برپایهیامولسیفایر

محدودکردن
جریانآب

افزایشبازدهیتوسعهیمخازنناهمگنبانفوذآبباال
)بیشاز80%(

عایقکاریمناطقجذبونشتآبدرفرآیندهای
حفاریوتعمیرچاههاینفتوگاز

درهنگامتزریقوکیلینگچاههاینفتوگازاستفاده
میشود

تشدیدموثرمحدودهیبهودیافتهیمخزنبااستفاده
ازسیستمهایاسیدیباالنسوسازگارشدهباشرایط

حوزههاینفتی

بازیابیوافزایشبهرهوریچاههاازطریقتمیزکردن
ناحیهیخالازموادآالیندههایمحیطمتخلخلوکار

مهندسیعمیقبررویمخزنمولد

افزونهیترکیبیچندمنظورهبرایاصالح)ارتقای(
اسیدهیدروکلریکمهارشدهدرهنگامبهبودمیزان

اسیدهیدروکلریکواسیدخاکدرمخزنمولد

برایدخالتدرتوسعهیذخایرنفتناپایدارازطریق
افزایشمیزانجاروبشدنمخزنبوسیلهیجریانآب
ومتعاقبآنافزایشظرفیتجابجایینفتتوسطآب

تزریقیدرنظرگرفتهشدهاست

اثراتترکیبیبرمخزنبوسیلهیواکنشگرهای
شیمیاییوامواجصوتی

تعمیروعایق
کاری

تشدیدتولیدنفت
درمخازنکربناته

تشدیدتولید
نفتدرمخازن

تریجینوس

بستههایاسیدی

مابعکیلینگ

فنآوریهای
افزایشتولیدنفت
مخازنباعملکرد

پیچیده

روشهایفیزیکی
وشیمیاییازدیاد

برداشتنفت

سونوکاتالیست
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محدودکردنجریانآب
تکنولوژیهایپرداختچاههابوسیلهیترکیباتهیدروکربنیموادفعالسطحی

• برایدماینسبتاپایینمخزن)تا60درجهسانتیگراد(مادهیشیمیاییSNPKh-9633توسعهیافتهاست.	
• برایدماهایباالترمخزن)105-60درجهسانتیگراد(مادهیشیمیاییSNPKh-9640توسعهیافتهاست.	

چاههایتولید
)SNPKh-9633, SNPKh-9640(تکنولوژیمحدودکردنجریانآببوسیلهیترکیباتهیدروکربنیموادفعالسطحی

اینفنآوریبهمنظورکاهشمیزاننفوذآبمحصوالتاستخراجیوافزایشمیزاناستحصالنفتحوزههایکربناتهوتریجینوسبا
میزاننفوذآبباالیمحصوالت)60تا99درصد(وباشوریمختلفآبنفوذکنندهدرچاه،طراحیشدهاست.

اینروشبرپایهیمسدودکردنمناطقیازمخزنکهباآباشباعشدهبااستفادهازسیستمهایامولسیونباویسکوزیتهباالکهدر
هنگامتزریقترکیباتهیدروکربنیموادفعالسطح،شکلگرفتهانداستواراست.امولسیونهاییکهدرناحیهیشستهشدهتشکیل
میشوند،دربرابرفرسایشبوسیلهیآبمقاومبودهودرتماسبانفتتخریبمیشوند،کهاینموردحسنانتخابباالیروشرا

فراهمکردهوراازبینمیبردونفوذپذیریسطوحالیههایمیانیاشباعشدهبانفتراتحتتاثیرقرارنمیدهد.عالوهبراین،مواد
شیمیاییتوسعهیافتهاثرهیدروفوبیزهداشته،قادربهحلوتجزیهیرسوباتآسفالتین،وکاهشویسکوزیتهینفتهستند.

برایافزایشکاراییاستفادهازترکیباتهیدروکربنیموادفعالسطحی،توصیهمیشودیکاصالحکنندهو/یامکملدرترکیبآن
اضافهگردد.اضافهکردنموادافزودنیباعثمیشودکهنهتنهامیزانتشکیلسیستمهایامولسیونیوثباتآنهاافزایشیابد،بلکه
ویسکوزیتهومقاومتنیزافزایشمییابد.اینباعثتقویتخواصمسدودکننده،کاهشحساسیتبهافتفشارهاوکاهشاحتمال

حذفامولسیونازمخزنمیشود.

درماههایاولپسازاثرگذاریSNPKh-9640بااصالحکنندهو/یامکمل،دراکثرچاههاکاهشنفوذآبمحصوالتتولیدیو
افزایشمیزانتولیدنفتمشاهدهشدهاست.

چاههایتزریقی
تکنولوژیتأثیربرمخزننفتبوسیلهیترکیباتهیدروکربنیموادفعالسطحیازطریقچاههایتزریقی.اینفنآوریبرایبهبود
شاخصهایتوسعهمیداننفتیدرشرایطمخازنناهمگنبامیزانشوریمختلفآبمخزنوآبتزریقیوبامیزانباالینفوذآب

محصوالتچاه،طراحیشدهاست.
اینتکنولوژیبرپایهیویژگیایجادامولسیونژلهایپایدارلزجبافازبیرونیهیدروکربنتوسطموادشیمیاییواکنشگر“حالل

هیدروکربن-ترکیبموادفعالسطحی-آبمعدنیشده”استواراستکهامکانتوزیعمجددجریاناتفیلترشدهوباالنسجابجایی
خطجلورادرچاههایتزریقیفراهممیآورد.اینموضوعدرنهایتمنجربهکاهشمیزاننفوذآبمحصوالتوافزایشمیزانتولید
نفتدرچاههایتولیدمیشود..عالوهبراین،اینتکنولوژیاثرهیدروفوبیزهداشته،قادربهحلوتجزیهیرسوباتآسفالتین،و

کاهشویسکوزیتهینفتمیباشد.

• دمایانجمادپایین)کمترازمنفی55درجهسانتیگراد(،	
• تورمپذیریخاکراافزایشنمیدهد،	
• قادربهتماسبامقدارزیادیآباست،	
• قادربهحلوتجزیهیرسوباتآسفالتیناست،	
• تزریقباایجادکفهمراهنیست،	
• تجهیزاتنفتیاستاندارداستفادهمیشود،	
• بهشکلآمادهتحویلمیدهد،نیازیبهرقیقسازیندارد.	
• لزجتپایین)معموال1.5میلیمترمربعبرثانیه(،	
• کششسطحیبینفازیپاییندرمرزباآب)0.0001-0.01میلینیوتنبرمتر(،	
• قابلیتانتخاباثربخشی.	

)SNPKh-9633, SNPKh-9640(مزایاوویژگیهایمتمایزترکیباتهیدروکربنیموادفعالسطحی
وفنآوریهایمبتنیبرآنها:

تجربهیاستعمال

SNPKh-9633

 

مشخصه SNPKh-9633بایکاصالحکنندهو/
یامکمل

بیشاز422000

1000

2.0-5.0

بیشاز70درصد

بیشاز1400

2-6.5

بیشاز75درصد

تعدادپرداخت

تولیداضافینفت)تنبرچاه-پرداخت(

میانگینافزایشاستحصالنفت)تندرروز(

میزانموفقیت

کاهشحجمآبهمراهاستخراجی
)تنبرچاه-پرداخت(

دواماثر

بیشاز2000

1سالدرتریجینوس،بیشاز2
سالدرمخازنکربناته

بیشاز3000

2.5– 1.5سال

تجربهاستعمالتکنولوژی               )114شرکتکننده(:
• تولیداضافینفت)تنبرچاه-پرداخت(بیشاز2100	
• میزانموفقیت78درصد.	

SNPKh-9633
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SNPKh-PUS

کارهایتعمیراتی-عایقکاری
SNPKh-3002 

)backfill curing compound( ترکیبپرکنندهیبهبوددهنده

• تعدادچاههایتحتعملیات:120،	
• تاثیراتتکنولوژیکیبررویچاههایتولیدی:300تا1500تن،	
• نفتاضافیتولیدشدههنگامکاهشمیزاننفوذآب:70-30درصد،	
• مصرفبرای1مترضخامتکاری:0.5تا1.5تن.	

مزایا:
• کاهشسرعتواکنشاسیدهیدروکلریکباسنگکربناتمخزن،	
• نفوذیکنواختبهنواحیبانفوذپذیریباالوپایینسنگ،ودرنتیجهافزایششعاعزهکشیفعالوشاملتوسعهیکلضخامتمخزن،	
• جلوگیریازتشکیلامولسیونهاورسوباتدرهنگامتماساسیدومایعاتمخزن،	
• مهارریزشبارشدرمخزنپسازواکنشاسیدباسنگ،	
• کاهشکششسطحیدرمرزتماس“اسید-نفت”تا0.07-0.01میلینیوتنبرمتر.	
• حداقلهزینهبرایآمادهسازیترکیباسیدی.	

تجربهیعملکرد:
• تعدادچاههایبهبودیافتهشده-400،	
• تولیداضافینفت-300تننفتدرهربارعملیاتپرداختچاه،	
• افزایشمتوسطتولیدنفتدرهرچاه-بیشاز2تندرروز،	
• مدتمیانگینماندگاریاثربخشی-بیشاز10ماه،	
• میزانموفقیتاجرایپرداختچاههایمولد-بیشاز85درصد.	

SNPKH-8905تثبیتکنندهییونهایآهن
• SNPKH-8905برایتثبیتیونهایآهندرفرایندهایتکنولوژیکیبهبوداسیدیناحیهیتهچاهطراحیشدهاست.	
• SNPCH-8905یونهایآهن3رابهیونهایآهن2تبدیلمیکند.میزانمصرفواکنشدهندهدرترکیباسیدی،بهصورت0.8تا	

1.0درصدحجمی)ppm Fe3+(،0.55000تا0.7درصدحجمی)ppm Fe3+ 2500(میباشد.
• 	ppm Fe3+ 5000

مزایا:
• نقطهذوبپایین)کمترازمنفی50درجهیسانتیگراد(؛	
• جلوگیریازریزشوتشکیلامولسیونهایپایدارهمراهبامایعاتمخرن؛	
• حفاظتازخواصجمعکنندگیمخزنمولد؛	
• قابلاستفادهدرترکیبباسایراجزایترکیباسیدیودراسیدهیدروکلریکباغلظتهایمختلف،	
• تجهیزاتنفتیاستانداردمورداستفادهقرارمیگیرد.	

اینتکنولوژیبرایآببندیستونهایعملیاتیوحذفنشتزیرروکش)behind casing leak(استفادهمیشود.
SNPKh-3002دارایویسکوزیتهکماست،کهامکانتزریقآندرمخازنکمتخللومخازنبانفوذپذیریکمرافراهممیکند.

ترکیبدارایطیفگستردهایاززمانسختشوندگیاست،دردمایمخزنتا90درجهسانتیگراداستفادهمیشود.مقاومتاین
ترکیبدربرابرخمش،دربرابرفشاربیشازمقاومتسنگسیماناستکهاجازهمیدهدتاازآنبرایایزولهکردنبخشهاییاز

ستونهایعملیاتیایکهدرمعرضفشارباالدرطولعملیاتچاهقراردارنداستفادهشوند.

برایاجرایکارهایعایقکاریآبیدرچاههایتولیدیوبرایتوزیعمجددجهتحرکتجریانهایتصفیهدرچاههایتزریقی
طراحیشدهاست.هنگامتعاملباآب،یکسیستمناهمگونیمانندالستیکتشکیلمیدهد.قابلیتانتخابافزودهداردبهاینمعنی
کههنگامتعاملباآب،یکسیستممتراکمراتشکیلمیدهدومخازناشباعشدهازآبرابلوکهمیکندودرادامههنگامتوسعه

چاههایتولیدیخارجمیشود.

مزایا:
قابلیتانتخاب،همگن،ویسکوزیتهکم،چسبندگیباال،زمان1چاهپرداختحداکثر6ساعتطولمیکشد،تجهیزاتاستانداردنفتی

استفادهمیشود.

تجربهیعملکرد:

تجربهیعملکرد:
• تعدادچاههایتحتعملیات:150،	
• میزانموفقیت:80درصد.	

تشدیدجریاننفت
SNPKh-8903بستهیاسیدی

افزودنیهایچندمنظورهیترکیبیبرایاصالح)ارتقا(یکاسیدهیدروکلریکمهارشدهویامخلوطیازاسیدهایهیدروکلریکو
هیدروفلوئوریک.

یکافزودنیکهیکترکیبمتعادلراشاملمیشودشاملمواردزیرمیباشد:کاهشدهندهیسرعتواکنشباماتریسمادهیجامد،
یکحاللمتناظر،یکعاملپیچیده،مخلوطیازموادفعالسطحیکهبهترکیبخاصیتدمولیسایفریدادهوقابلیتشستشوی

رسوباتآسفالتینراایجادمیکند.
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SNPKh-9010Zhمخزنکربناته
SNPKh-9021مخزنتریجینیوس

اینفنآوریهابرایتشدیدتولیدنفتازمخازنکربناتهومخازنتریجینیوس،جلوگیریازتشکیلامولسیونهاینفتی،
تمیزکردنموثرتهچاهطراحیشدهاند.

مزایا:
• پایداریحرارتیتا80درجهسانتیگرادر،	
• 	،Fe3+تواناییتثبیتیونهای
• مهارفرآیندهایپوستهپوستهشدن،	
• بهینهسازیپایگاهموادخام،	
• هزینهیرقابتپذیر.	

حسنثرازطریقزیربدستمیآید:
• افزایششعاعزهکشیفعالناحیهیتهچاهدرنتیجهیانحاللجزئیماتریسمادهیجامدوپراکندگیشدنذراتخاک؛	
• پاکسازیکانالهایمنفذازناخالصیهایمکانیکی،خاکهایپراکندهورسوباترسوباتآسفالتین،	
• کاهشنیروهایمویینگیدرمرزنفت-آب،	
• جلوگیریازتشکیلامولسیونهاینفتی-اسیدی،	
• پاکسازیموثرناحیهیتهچاهازازموادآالیندهیمحیطمتخلخل	

SNPKh-9010Zhتجربهیاستعمال

افقهایکاشیرسکی
وپادولسکی

SNPKh-9021تجربهیاستعمال

سوییتهایواسیوگان،
مگیونسکی،وارتوفسکی

افقهایکینوفسکی،افقمالکسکیسوییتآچیمو
بابریکوفسکی

مورداصلیتحقیق

میزانتولیداضافینفت
بهازای1چاه/پرداخت

1145 6500 1360 1300

میزانمیانگینافزایش
تولیدنفتبهتندرروز

2,1 1,6 1,6 –6,00 2,00 –20,00
)بامیانگین6(

میزانموفقیتبهدرصد 100 — 100 82

اشکوبباشقیری،
افقوریزیان

اشکوبتورنزین
وباشقیری

میزانتولیداضافی
نفتبهازای1چاه/پرداخت

1270 1000-600 860

میزانمیانگینافزایش
تولیدنفتبهتندرروز

2,0 2,1 2,3

میزانموفقیتبهدرصد 93 85 90

موردتحقیق

تکنولوژيپرداختاسیدیهدایتشدهیمخازنبامیزاننفوذآبباال
اینتکنولوژیبرایافزایشبازدهپرداختاسیددرشرایطمخازنکربناتهیاتریجینوسناهمگنهمراهبامیزانشوريمختلف

آبهمراهتولیدیدرمواردمیزانباالینفوذآبمحصوالت)بیشاز80درصد(طراحیشدهاست
اینروشبرپایهیافزایشبازدهپرداختاسیدیازطریقمسدودسازیمناطقبانفوذپذیریافزایشیافتهاستواراست.

مسدودکردنمناطقنفوذپذیرباکمکسیستمهایامولسیونیژلهایلزجنوعمعکوسکهدرتماسباترکیباتهیدروکربنی
تشکیلمیگردند،انجاممیشود.

موادفعالسطحیباآبهایمعدنیشدهنفوذکنندهبهچاه.تزریقازطریقرداسیدبهمناطقبانفوذپذیریباالارسال
نمیشود،بلکهبهنواحیبانفوذپذیریپایینواشباعشدهبانفتکهقبالتحتتاثیرقرارنگرفتهاند،ارسالمیشوند.

تجربهیاستعمال)43چاه-پرداخت(:
• افزایشمیزانتولیدنفتتا1,5-5برابر،	
• تولیداضافینفت-بیشاز800تنبرچاه-پرداخت،	
• کاهشحجمآبهمراهتولیدی-بیشاز2000تنبرچاه-پرداخت،	
• میانگیندواماثربیشاز1سال،	
• میزانموفقیتروشبیشاز70درصد.	
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کیلینگچاهها
مایعکیلینگبرپایهیامولوسیون

امولسیفایرSNPKh-9777 برایتولیدامولسیونهایمعکوسمورداستفادهدرمواردزیرطراحیشدهاست:
• برایکیلینگچاههاینفتوگاز،	
• بهعنوانیکواکنشدهندهیاساسیبرایتهیهیمایعاتفرایندمورداستفادهدرفرایندهایافزایشتولیدنفتمخازنودرطول	

تعمیراتاساسیچاه،
• درتوسعهمیدانهاینفتیومیعاناتگازیدرهرمرحلهیدلخواهسیالببهمنظورافزایشمیزانتولیدمخزن.	
• قبلازپرداختاسیدیمحدودهیتهچاهبرایایزولهکردنموقتالیههایمیانیسیالبیپرمحصولده.	

مایعکیلینگیرپایهیامولسیونیکامولسیونمعکوسمیباشد:
• 	، SNPKh-9777فازپیوسته-محلولهیدروکربنیامولسیفایر
• فازپراکنده-آب،معدنیشدهتوسطنمکهایمختلف.	

ویسکوزیتهوچگالیمایعکیلینگتوسطنسبتفازودرجهمعدنیسازیآبکنترلمیشود.

مزایا:
• حفاظتازخواصمخزنیمخزنتولیدی،	
• خروجچاهبهحالتعملیاتیدرکوتاهترینزمانممکن،بدونازدستدادنمیزانتولیدنفت،بااحتمالکاهشمیزاننفوذآب	

محصوالت،
• تنظیمچگالیمایعکیلینگدربازهیوسیعیاز1.0تا1.6گرمبرسانتیمترمکعب،	
• پایداریحرارتیتا90درجهیسانتیگراد،	

ترازپروفایلتزریق
مدرنسازیفنآوریهایاثرگذاریترکیبیبرچاه

اینفنآوریهابهمنظوربکارگیریذخایرنفتبرداشتنشدهازطریقافزایشپوششمخزنباسیالببههمراهافزایش
ظرفیتآبتزریقیبرایجابجایینفتطراحیشدهاند.

ماهیتاینتکنولوژیدرواقعگسترششرایطاستفادهوافزایشکاراییپرداختبااستفادهازترکیبمطلوبمواد
فعالسطحیباماهیتهایمتنوع،غلظتاجزاءوپراکندگیواکنشگرهادرسیستمهایجاروکنندهینفتوسیتمهای

است. مسدودکننده
اینتکنولوژیازاینجهتمتمایزاستکهدرآنازیکترکیبمیسلیباخواصحذفنفتباالبهعنوانیکترکیب

موادفعالسطحی،وازیکپلیمرویکپرکنندهیباقدرتپراکندگیباالبهعنوانیکسیستمپراکندهکنندهیپلیمری
استفادهمیشود.

 
تجربهیعملکرد
تکنولوژی تعدادکلبخشهایپرداختشده

49 196,3
53 190

تولیداضافینفت،هزارتن

چاهتولیدی

نفتسیالتر
میشود

نفتگیر
افتاده

سنگ

چاهتزریقی

آب

نفت

% 100

% 65

% 30

ده
مان
ی
باق
ع
شبا

تا
نف

SNPKh-95М

PG-UVS

روشهایفیزیکیوشیمیاییازدیادبرداشتنفت
پرداختشیمیاییهمراهباسونوکاتالیست

اینفنآوریبراساسترکیبیازروشهایشیمیاییوفیزیکیافزایشتولیدنفتاست.استفادهازواکنشگرهایشیمیاییو
میدانهایفیزیکیامکاندستیابیبهیکاثرهمافزاییرافراهممیکند:میزاناثربخشیپرداختبهطورقابلتوجهیافزایش

مییابد.
یااسیدهیدروکلریکاصالحشدهبا SNPKH-9021 )9030(, SNPKH-9010Zh(اینروشنوآورانه،تزریقترکیباسیدی

افزونهیSNPKH-8903A(وپرداختبوسیلهیامواجصوتیراپیشنهادمیدهد.
کاربردترکیبیامکانمواردزیررافراهممیکند:

تاچندینبرابرنفوذترکیباسیدیبهچاهراافزایشمیدهد،
واکنششیمیاییدرناحیهیتاثیرصوترابهصورتکنترلشدهفعالمیکند.

باتوجهبهویژگیهایچاههایتحتپرداخت،امکاناستفادهازامواجصوتیاولتراسونیکوامواجصوتیشوکوجوددارد.
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SNPKh-7909, SNPKh-7963

16
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توسعه،تولیدوپیادهسازی
محصوالتشیمیاییبرای

تولید،انتقالوآمادهسازی
نفت

یکیازفعالیتهایشرکتسهامی»انای
اینفتپرومخیم«تامینکاراییفرایندهای

استخراج،جمعآوری،انتقالوآمادهسازینفت
است.استفادهازگروههایمختلفافزودنیها
وعاملهایشیمیاییباعثکاهشهزینههای

عملیاتیوبهبودعملکردسیستمهایشیمیایی
میادیننفتیمیشود.

آمادهسازینفت

حفاظتازخطلوله،
کاهشویسکوزیتهینفت

مبارزهباباکتریهای
کاهشدهندهیسولفات

تمیزکردنچاه،
لولههاینفتمیدانوفشار

حفاظتازتجهیزاتزیرزمینی

جلوگیریازرسوباتپارافینیونمکیدر
تجهیزاتپمپوزیرزمینیچاه،درخطوط
تخلیهومخازانجمعآورینفت

دمولیسایفرها
SNPKh-4410, SNPKh-4103, SNPKh-4114, SN-
PKh-4315, SNPKh-4480, SNPKh-4460, SNPKh-4880,  
SNPKh-4901, SNPKh-4810 А

باکتریکشهای
SNPKh-1050, SNPKh-1517

حذفکنندهیرسوبپارافین
SNPKh-7870, SNPKh-7p-14 ,عاملشیمیای
SNPKh-7890)بهشکلحاللآبی(

SNPKh-6030, SNPKh-6418, 
SNPKh-6035,  SNPKh-6825, 
SNPKh-6438, SNPKh-6201

مهارکنندهیخوردگی

SNPKh-EPG-11, SNPKh-7941, 
SNPKh-7920,  SNPKh-7909, SN-
PKh-7963, SNPKh-7912М

مهارکنندهیرسوباتآسفالتین

SNPKh-5311-Т, SNPKh-5312 (T, S), 
SNPKh-5313 )S, N(,  SNPKh-5314, 
SNPKh-5316, SNPKh-5317

مهارکنندهیرسوباتنمکی
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SNPKh-4103

SNPKh-4315

SNPKh-4460

SNPKh-4880

SNPKh-4810А

SNPKh-4901

SNPKh-4114

SNPKh-4410

SNPKh-4802

دمولیسایفرها
ازآنهادرفرآیندآبزداییونمکزدایيازنفتدرسیستمهايجمعآوريودرواحدهايآمادهسازینفتدرطیفگسترده

ايازدرجهحرارت؛براینمکزداییشدیدنفتدرپاالیشگاههاینفت؛برایآبزداییمازوتها؛پرداختوبازیافتپسآبهای
صنعتی؛برایتخریبالیههایمیانیکهباناخالصیهایمکانیکی)ازجملهسولفیدآهن(تثبیتشدهاندومرتبطبارسوبات

آسفالتینهستنداستفادهمیشود.

شرکت»انایاینفتپرومخیم«شرکتبرترازنظرحجمتولیددمولیسایفرهادرروسیهاست.

مارک
برایآبزداییونمکزدایيشدیدنفت،موثردرطیفوسیعیازدماهایمختلفدرشرایطمیزانمصرف

پایین)محلولدرنفت،پراکندهشوندهدرآب(

برایتخلیهمقدماتیآبوکاهشویسکوزیتهامولسیونهاینفت-آب،موثردربازهی
گستردهایازدماهایمختلفودرشرایطمیزانمصرفپایین

برایپرداختلجننفت،تخریبامولسیونهایپایداربهدامافتادهیآب-نفت،الیههایمیانیپایدارتثبیتشدهبوسیلهی
تعدادزیادیناخالصیهایمکانیکی،ازجملهسولفیدآهن

مناطقمورداستفاده

ناحیهخودگردانخانتیمانسی– یوگرا

ساراتوف،اولیانوسک،سامارا،پرم،
ناحیهخودگردانیامالو-ننتس

جمهوریتاتارستان،اودمورتیا،منطقه
اورنبورگ،منطقهپرم،جمهوریکومی،
منطقهساخالین؛قزاقستان،ازبکستان

منطقهسامارا،جمهوریتاتارستان،
کراسنودار،منطقهاورنبورگ،جمهوری
باشکورتستان؛تاجیکستان،ازبکستان

جمهوریتاتارستان،پرم،قزاقستان

جمهوریکومی،ناحیهخودگردان
خانتی-مانسی،تومسک

اودمورتیا،اولیانوفسک،تومسک،
نوواسیبیرسک جداییسریعوخلوصآبزیرینرافراهممیکند

موثربرایآبزداییونمکزدایینفتهایسنگینبا
ویسکوزیتهیباال

تخریبموثرالیههایپایدارمیانیراموجبشده،یکمرز
مشخصبیناجزایفازهاایجادمیکند.دارایخواصضد

خوردگیوقابلیتمهاررسوباتآسفالتیناست

محلولدرنفت،پراکندهشدهدرآب.جداسازیسریعو
خلوصآبزیرینرافراهممیکند،میتوانددرسیستمهای

جمعآورینفتوواحدهایآمادهسازینفتاستفادهشود

محلولدرآب.جداسازیسریعوپاکیزگیآبزیرینرافراهم
میکند.موثربرایآبزداییونمکزدایینفتدرواحدهای
آمادهسازینفت،وهمچنینبراینمکزداییشدیدنفتدر

پاالیشگاهها.

محلولدرآب.بستهبهخواصوترکیبتثبیتکنندههای
الیههایمیانی،نفتهایپایداربهدامافتاده،لجننفت،به
صورتچندینمارکتولیدمیشود.بهطورقابلتوجهی

میزانسولفیدآهنراکاهشمیدهد،ازطریقتخریبیک
الیهیپایدارمیانی،منجربهتولیدحجمبیشتریازنفت

تجاریمیشود.

موثربرایآبزداییامولسیونهایپایدارباویسکوزیتهیزیاد
واحدهایدوونینوزغالسنگی.دارایتواناییمهاررسوبات

آسفالتیناست

دارایخواصضدخوردگیبوده،برایتخریبامولسیونهای
پایدارآب-نفت،آبزداییازمازوتها،پرداختوبازیافت

پسآبهایصنعتیبسیارمؤثراست

موثردرپرداختمخلوطهایامولسیونافقهایمختلف.
جداییسریعوخلوصآبزیرینرافراهممیکند

پرم،منطقهکراسنویارسک،جمهوریکومی،
ناحیهخودگردانخانتی-مانسی،ساخالین،
ایرکوتسک،منطقهیولگاگراد،جمهوری
تاتارستان،جمهوریداغستان،منطفهی

کراسنودار

ساراتوف،اولیانوفسک،مناطقولگاگراد،
جمهوریتاتارستان،پرم،جمهوریکومی،
ناحیهخودگردانخانتی-مانسی،منطقه

تیومن؛قزاقستان

عملکرد
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SNPKh-6030

SNPKh-6035

SNPKh-6825,  
SNPKh-6418

SNPKh-6201

SNPKh-6438

SNPKh-7941  
SNPKh-7941 М 
SNPKh-7920  
SNPKh-7920 М  
SNPKh-7821

SNPKh-EPG-11

SNPKh-7909  
SNPKh-7912 М  
SNPKh-7963

SNPKh-7890

SNPKh-2005

SNPKh-7870, 
SNPKh-7Р-14

SNPKh-7850

مهارکنندههایخوردگی
باتغذیهمداوم،سرعتفرایندهایخوردگیتجهیزاتوخطوطلولهنفتیبهطورچشمگیریکاهشمییابد.آنهامیتوانندبرای

سرکوبخوردگیدرچرخهیپرداختآبصنایعپاالیشنفتومتالورژیاستفادهشوند.

مهارکنندهیرسوباتآسفالتین
ازرسوبرسوباتآسفالتیندرتجهیزاتنفتیوخطوطلولهطیبرداشت،ذخیرهوحملونقلنفتجلوگیریمیکند.

جمهوریتاتارستان،پرم
جمهوریباشکورتستان،اودمورتیا،

سامارا،پرم؛بالروس

جمهوریباشکورتستان،پرم،
اودمورتیا،کراسنودار،تومسک

جمهوریباشکورتوستان،
اودمورتیا،ساراتوف،اولیانوفسک،

سامارا،پرم

کراسنودار

منطقهایرکوتسک،جمهوری
قالموقستان؛آذربایجان

منطقهولگاگراد،جمهوریقالموقستان،
کراسنویارسک،ایرکوتسک؛خطلوله

اصلیدرمناطقمختلفروسیه

ایرکوتسک،ناحیهخودگردانخانتی
مانسی– یوگر

برایجلوگیریازرسوباتپارافینطیبرداشتوحملونقل
نفت.درنظرگرفتهشدهبراینفتنوعپیچیده

برایجلوگیریازرسوباتپارافیندرفرآیندبرداشتوحمل
ونقلنفت

برایجلوگیریازرسوباتپارافینطیبرداشتنفتنوع
پیچیده،کاهشویسکوزیتهطیحملونقلنفتخام

برایشستشویتجهیزاتنفتیازرسوباتباحاللهایآبیداغ

برایکاهشنقطهیانجمادوویسکوزیتهینفت،بهبودویژگی
هایرئولوژیکینفتهایتجاری

حذفرسوباتآسفالتیندرتجهزاتچاهودیگرتجهیزات
صنایعنفتی

حذفرسوباتهیدراتپارافین

تومسک،پرم

حذفکنندههایرسوباتآسفالتین

پرم

)دپرسور(

اولیانوفسک،جمهوریتاتارستان،
پرم،جمهوریکومی،ایرکوتسک؛

ازبکستان،قزاقستان

محلولدرآب.اثرضدباکتریاییداشتهدرمحیطهایخوردندهی
حاویسولفیدهیدروژنواسیدکربنیککارآمداست

پراکندهشوندهدرآب.موثردرمحیطهایخوردندهیحاوی
سولفیدهیدروژنواسیدکربنیکاست.دردوزهای15تا25گرم

برمترمکعب،اثر88تا92درصدیدارد

پراکندهشوندهدرآب.اثرضدخوردگیباالییدرمحیطهای
خورندهیحاویسولفیدهیدروژنوهمچنیندرمحیطهایاسید

هیدروکلریکیطیپرداختتهچاهازخودنشانمیدهد

جمهوریتاتارستان،اولیانوفسک،
پرم،ناحیهخودگردانیامالو-

ننتس؛ازبکستان

محلولدرآب.دردوزهای15تا25گرمبرمترمکعب،محافظت
CO2و ،H2S مطمثنیدرمحیطهایبسیارمعدنیشدهحاوی

بدونآنهارافراهممیکند.تشکیلدهندهیپوششفیلمیبوده،
دارایتأثیراتثانویهیباالاست.خواصرئولوژیکینفترابهبود

میبخشد

محلولدرآب.بسیارکارآمددرمحیطهایمعدنیشدهیافق
دوونین،وهمچنیندرمحیطهاینفتیخورندهحاویگازهای

،،، H CO2O2 S2 محلول:
اثرمحافظتیطیمصرف15-25گرمبرمترمکعب90-95درصد

است.
دارایاثراتثانویهیقویاست

مارکمارک

مارک

مناطقمورداستفادهمناطقمورداستفاده

مناطقمورداستفاده

عملکردعملکرد

عملکرد
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SNPKh-5311-T

SNPKh-5312,  
SNPKh-5316,  
SNPKh-5325,  
SNPKh-5350TS  
SNPKh-5315

SNPKh-5313,  
SNPKh-5314

SNPKh-5317

SNPKh-53R

SNPKh-1050
SNPKh-1517

Desulphone-SNPKh-1200 
Desulphone-SNPKh-1100

مهارکنندههاوحاللهایرسوباتنمک
برایمحافظتازتجهیزاتنفتیدرفرآیندبرداشتوآمادهسازینفتازرسوباتنمکهایمعدنی،ازجملهسولفاتها،کربنات

کلسیمومنیزیم،سولفاتباریموترکیباتآهندرنظرگرفتهشدهاست.

باکتریکشها

خنثیکنندهسولفیدهیدروژنومریکپتان

مارک

مارک

مارک

مناطقمورداستفاده

مناطقمورداستفاده

مناطقمورداستفاده

عملکرد

عملکرد

عملکرد

ناحیهخودگردانخانتیمانسی– 
یوگرا،اورینبورگ

جمهوریتاتارستان،جمهوری
کومی،استانایرکوتسک؛

آذربایجان

اورنبرگ،جمهوریباشکورتستان،
اودمورتیا،جمهوریکومي؛

قزاقستان

منطقهسامارا،جمهوریتاتارستان،
اودمورتیا،آستاراخان،اورنبورگ،

پرم،کراسنویارسک،جمهوری
کومی،استانایرکوتسک

جمهوریتاتارستان،جمهوری
باشکورتستان،جمهوریکومي؛

قزاقستان

جمهوریقالموقستان،ناحیه
خودگردانخانتیمانسی– یوگرا

منطقهیاورالولگا،سیبریغربی،
خاوردور؛قزاقستان

برایجلوگیریازرسوبکربناتکلسیم

مقابلهباباکتریهایکاهشدهندهی
)SRB(درتجهیزاتچاههاو سولفات

تجهیزاتنفتی

برایجذبسولفیدهیدروژنومری
کپتانهایسبکدرنفتهایتجاری

)آمادهسازینفتبرایتحویلباتوجهبه
)GOST

برایجلوگیریازرسوبسولفاتوکربناتکلسیمدر
شرایطمعدنیسازیشدیدآبهایتولیدی

برایجلوگیریازرسوباتسولفیدآهن،اکسیدو
هیدروکسیدهایآهن،سولفاتباریم،کربناتکلسیم.

برایجلوگیریازرسوباتسولفاتوکربناتباریم،
استرانسیوم،کربناتوسولفاتکلسیم

برایحلرسوباتکربناتباافزودنسولفیدهاو
اکسیدهایآهنبررویسطحتجهیزاتچاه،خطوط
لولهآمادهسازیوانتقالنفتوآب،وهمچنیندر

تجهیزاتگرمایشیوبرق
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آزمایشگاهمعتبر
آزمایشگاهشرکتسهامی»انایاینفتپرومخیم«توسط

آژانسفدرالتنظیممقرراتفنیومترولوژیفدراسیون
GOSTشماره روسیهبرایصالحیتواستقاللفنیمطابقبا)
РОСС RU.0001.22ХИ50(تاییدشده ثبتدرادارهثبت

است.

تحقیقاتانجامشده
• بررسیقابلیتدمولیسایفریدمولیسایفرامولسیونهایآب	

ونفت،
• تعیینفعالیتمحافظمهارکنندههایخوردگیبااستفادهاز	

روشهایگرانشیوالکتروشیمیایی.
• تعییناثرحفاظتیمهارکنندههایخوردگیدرنصب	

آزمایشی»میزمانیکور«
• تعیینخواصفیزیکيوشیمیایيدمولیسایفرها،مهارکننده	

هايخوردگي،مهارکنندههايرسوباتنمکی.باقیمانده
خشک،چگالی،لزجتسینماتیک،درجهحرارتقابلجذب،

pH،تعدادهیدروکسیل،کسرجرمیفسفر،کسرجرمی
نیتروژن،تعدادآمین،میزاناسید،کسرجرمییونهایهالید.

• تعیینمیزاننمکهایکلرید،ناخالصيهايمکانیکي،سولفید	
آهن،درصدجرمیآبدرنفت

• تعیینمیزانسولفیدهیدروژنواکسیژنمحلولدرآبمخزن	
)تهچاله(.

آزمایشگاهتاییدشدهیفیزیک-
شیمیومکانیکمخزن

تحقیقاتانجامشده:
• تستنفوذبررویمادهیهستهومدلهایمخزن.	
• تجزیهوتحلیلکاراییفرآیندهایازدیادبرداشتنفت	

وبهبودتهچاهدرشرایطنزدیکبهشرایطمخزنمیدان
مشخص.

• تعیینضریبجابجایينفتتوسطآبدرشرایط	
آزمایشگاهيتصفیهثابت.

• تجزیهوتحلیلتخلخلوساختارفضایمنافذ.ارزیابی	
تاثیرواکنشگرهایشیمیاییبررویسنگ.

آزمایشگاهتاییدشدهیشیمیکمپلکسهای
شیمیایی

تحقیقاتانجامشده:
• بررسیآبمخزنوتشکیلوپساب.	
• تعیینترکیبشیمیاییرسوباتنمک.	
• تستوانتخابمهارکنندههایرسوباتنمکباتوجهبهشرایط	

یکشرکتخاص.
• تعیینمحتوایباقیماندهمهارکنندههایرسوباتنمکدر	

محیطآبیطیفرآینداستفادهازآنها.
• تستمهارکنندهیرسوباتنمکمنطبقبادستورالعملهای	

شرکتهاینفتوگازپیشرو.
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تحقیقاتآزمایشگاهیو
خدماتپشتیبانیمهندسی

شرکتسهامی»انایاینفتپرومخیم«فعالیت
هایخودرابهتامینموادشیمیاییبرایافزایش
بداشتنفتازمخازن،پرداختنواحیتهچاهو
کارهایتعمیراتی-عایقکاریمحدودنمیکند.

اینانستیتودارایکادرمجرببرایبکارگیریفن
آوریهایتأثیرگذاردرمناطقچاههایمولدبه
منظوربهینهسازیتوسعهیمیدانهاینفتیو

افزایشتولیدنفتدرمخازناست.تجربهیکاری
زیادمتخصصانامکانارائهیمشاورهوپشتیبانی
فنیازمحصوالتوفنآوریهایتوسعهیافته

شرکتدرباالترینسطحرافراهممینماید.

یکیازفعالیتهایاولویتیشرکتسهامی»انایاینفتپرومخیم«تحقیقات
آزمایشگاهیاولیهومدلسازیروشهایفیزیکیوشیمیاییتاثیرگذاریبرمخزننفت،

انتخابموثرترینواکنشدهندههاوفنآوریهایباهدفحلمشکالتموجوددرصنعت
نفتاست.
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تجهیزاتبرایصنایع
نفتوگاز

شرکتسهامی»انایاینفتپرومخیم«دارای
بیشاز20سالتجربهدرزمینهیتامینونصب

تجیهزاتآزمایشگاهی،مواد،آزمایشگاههایجامع،
مبلمانآزمایشگاهیودیگرموادوتجهیزات

برایصنایعگوناگونضمنهمکاریبابسیاریاز
تولیدکندگانداخلیوخارجیمیباشد.

برایتعییناثربخشیمهارکنندههایخوردگی،رسوباتپارافینیودمولیسایفرهابهطور
مستقیمدرمیادینودرآزمایشگاهها،شرکتماتجهیزاتتخصصی،آزمایشگاههایقابل

حمل،مجتمعهایآزمایشگاهیراتوسعهدادهوعرضهمینماید.

شرکتسهامی»انایاینفتپرومخیم«
عرضهیتجهیزاتبرایمواردزیرراانجام

میدهد:

• تجزیهوتحلیلنفت،محصوالتنفتیوگازها،	
• کارخانههایشیمیاییوپتروشیمی،	
• حفاظتازمحیطزیست،	
• آبیونیروگاهی،	
• کارخانجاتتولیدسیمانودیگرمصالحساختمانی،	
• تجزیهوتحلیلعاملهایشیمیاییومایعاتحفاری،	
• صنایعغذایی،	
• آزمایشترکیباتاسیدی)آزمایشگاهمیدانی(.	

شرکتسهامی»انایاینفتپرومخیم«
پیشنهاداتزیرراارائهمیدهد:

• کمکدرطراحیوتجهیزجامعآزمایشگاهها،	
• نصب،راهاندازیتجهیزات،آموزشپرسنل،	
• گارانتیوخدماتپسازفروش،	
• راهحلعملیمشکالتفنی.	

همچنینتولیدریختهگرینوآورانهبهطور
جداگانهدرحالتوسعهاست.استفادهاز

تکنولوژیمدلسازی3بعدی،اسکن،روند
تحقیقتوموگرافی،تکنولوژیتجزیهوتحلیل
کامپیوتری،چاپسهبعدیبااستفادهازمدرن
ترینتجهیزاتمواردزیررافراهممیسازد:

تولیدنمونههایاولیه،باتوجهبهمستندات
طراحی-فنیمشتری)محصوالتبهعنوان

بخشیازمحصولاصلیتولیدومورداستفادهی
عملیاتیقرامیگیرند(.

تولیدقطعاتیدکیبرایتجهیزاتوماشینآالت
وارداتیمدرن)بجایواردات(درصنعتخودرو

سازی،هوایی،انرژی،نفتوگازوغیره،ازجملهبا
استفادهازمهندسیمعکوس.

تولیدسریهایکوچکبرایانجامتحقیقاتو
تاییدمشخاتعملیاتیمحصول.

تولیدمحصوالتباطراحیپیچیده)بیودیزاین،و
غیره(کهنمیتواندتوسطفنآوریهایسنتی

تولیدشود.
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