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« گاز و نفت یهاچاهبندی آب منظور به ییایمیش مواد توسعه »  

 

 بسمه تعالی
 

بنیان با رویا د نوآوری باز و های دانشتقویت توان توسنننعه یناوری شننن  ت منظوربهوق نوآوری و شننناویایی صنننند

همااری یناورانه، خدمت جدیدی را ط احی و ع ضنننه   ده اسنننت  ه در نا ن آن، نیازهای تیقیقاتی و یناورانه 

و توسنننعه های تیقیقاتی های پژوهشنننی و یناور توانمند ب ای اج ای ط  بنیان و متعانباً، گ وههای دانششننن  ت

 .نمایدها را شناسایی میاین ش  ت موردنیازهای یناوری

ش  ت صندوق نوآوری و های دانشآنچه پیش رو دارید، نیاز تیقیقاتی/یناورانه یای از  سط  ست  ه تو ضی ا بنیان متقا

 :ی مایید طفاً به موارد زی  توجه  .شاویایی شناسایی و در نا ن ی اخوان منتش  شده است

ستش  ت در ای (1 سازمانی مجاز ا ش  تی یا  همه  .ن ی اخوان تیقیقاتی و ارائه پ وپوزال در نا ن انف ادی، گ وهی، 

های ها و م ا ز تیقیقاتی، شنن  تی دانشننااهعلمئتیهآموختاان و اعضننای پژوهشننا ان، دانشننجویان، دانش

 .در این ی اخوان ش  ت  نند توانند با تدوین و ارسال پ وپوزالمی مندانعالنهبنیان و یناور و سای  دانش

در  1400 آذرماه 20 خیتار تا حدا ث  و ییشاویا و ینوآور صندوق شدهنیتدو چارچوب در دیبا ص یاً هاپ وپوزال (2

هایی  ه در چارچوبی پ وپوزال .ارسنننال شنننوند ir/grant.inif.https://ghazal در سنننامانه لزال به آدر  Wordنا ن 

 .های دیا  به دست صندوق ب سند، وارد ی ایند ارزیابی نخواهند شد، یا به روش ازآنیل

سال پ وپوزال (3 شد هاآنها، ی ایند ارزیابی پس از اتمام مهلت ار شاویایی آلاز خواهد  صندوق نوآوری و  سط   .تو

ب ای « مج ی» عنوانبهاز تیقیقاتی داشننته باشنند، انتخاب و پ وپوزا ی  ه بیشننت ین تناسننن را با ا زامان این نی

 .بنیان متقاضی مع یی خواهد شدمذا  ان تامیلی به ش  ت دانش

بنیان )متقاضنننی تیقیر(، ن ارداد دهنده منتخن )مج ی تیقیر( و شننن  ت دانشدر صنننورن توایر پ وپوزال (4

ضی»، «صندوق»ای مابین جانبه3 صندوق نوآوری تا  .شدمنعقد خواهد « مج ی»و « متقا در نا ن این ن ارداد، 

ای و م حله طوربهدرصنند هزینه اج ای ط   تیقیقاتی را به شنناع بالعو  به متقاضننی خواهد پ داخت تا  70

 .متناسن با پیش یت اج ای ط  ، در اختیار مج ی ن ار گی د

گام (5 چه در این ی اخوان،  ما های  لی ب ای اج ای تیقیر مورد نظ  پیشگ  بینی و مع یی شننننده اسننننت، ا

توانند ایزون ب  ب نامه مع یی شنننده، از ه  روش یا یناوری د خواه و در نا ن یر ب نامه پیشننننهاددهندگان می

 .فاده  نندتیقیقاتی و دستیابی به اهداف آن است مسئلهتیقیقاتی متفاون ب ای حع این 

های صننندوق نوآوری و شنناویایی مندی از حمایتبه ه منز هبهتدوین و ارسننال پ وپوزال در نا ن این ی اخوان،  (6

ستنده حقی ایجاد نمی شاویایی خود را ملزم به رعایت می مانای  . ندنخواهد بود و ب ای ی  صندوق نوآوری و 

 .دوق بانی خواهد ماندهای ارسا ی می مانه نزد صندانسته و مفاد  لیه ط  

 ارگزار صننندوق در میان باذارید  عنوانبهیا ابهام در خصننوا این ی ایند را با شنن  ت بوم ن   سننلاله گونه  (7

 (021-88398563و  88398543)شماره تما : 

https://ghazal.inif.ir/grant
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بنیان متقاضیدرباره شرکت دانش   

 

 خدمان ارائه نهیزم  ه در است شده ارائه نفت یباالدست یعاصن در یعال انیبندانش ش  ت ری سفارش به ی اخوان نیا

 تییعا  (PVT) مخزن االنیس خواا زیآنا  و (Core Analysis) نفت ینی زمیز مخازن سن  خواا زیآنا  ب ای یشااهیآزما

 ارشناسان  اللن و شده سیتأس نفت یمهندس رشته النا تیصییارغ توسط 1392 سال در ،یمتقاض ش  ت. نمایدمی

 .تخصص دارند حوزه نیهم درنیز  ش  ت و مدی ان

 تخلخع، شستشو، پالگ، هیته) مغزه یمعمو  زیآنا  به م بوط زانیتجه و یاختصاص شااهیآزما اماانان ش  ت نیا

را در  الیس زیآنا  و زنیالبیس هایستاپ انواع ،(یناییمو یشار و ینسب ییت اوا) مغزه ژهیو زیآنا  ،(ییت اوا و یچاا 

 یزاتیتجهو اماانان  یانسان ی وین یتوانمند ،ی ار تج به به توجه بااین ش  ت  مدن وتاه اهداف از. اختیار دارد

 در خصواهب گاز و نفت ب داشت ادیازد و بهبود خدمان سن دانش ینی ارائه  و قانیتیق حوزه به ورود ،موجود

 .است آن اط اف و چاه ا یمق
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 ضرورت مسئله
  

تع یف  بخش سه در ایدن در گاز و نفت استخ اج شیایزا و ی ایند بهبود هایروش

 :شوندمی

 االرضیسطح یندهایآی  -

 میورچاه یندهایآی  -

 میورمخزن یندهایآی  -

از  دیتو  بهبود گاز، و نفت استخ اج ارزان و عیس  شیایزا یب ا راهاارها نیبهت  از یای

 5500 مجموع از چاه حلقه 2000 حدود حاض  حال در. است میورچاه یندهایآی ط یر 

 .اندخارج شده دیتو  مداراز  مختلف ، به د یع انیا در شده یحفار هایچاه حلقه

احیای  یب اماده شیمیایی  توسعه یین دانش دستیابی به ،حاض  یقاتیتیق ط   هدف از 

 .های نفت و گاز استچاه بازدهی استخ اجمجدد و ایزایش 

 یجد مشاع ا،یدن زیخنفت ی شورها تماممیادین نفتی  در آب دیتو  مسا هاست بدیهی

  شور به میدود تنها ،آن  اهش و  نت ل به م بوط یین دانش بازار و است یتیاهم با و

 .شودینم

 جهان، در نفت بشاه ه  استخ اج یازا به متوسط طوربه  هاست  توجهنابعاین ناته 

 و نفت هایچاه به یشت یب آب زمان، گذشت باشود. یم استخ اج آب بشاه سه حدود

 چند) باال یلیخ یشور عید ه ب آباین  .ابدییم شیایزا آب دیتو  و  ندیم نفوذ گاز

 به دیع اماان ،یسم   اللن و یمعدن ،یآ  مواد داشتن هم اه و( ایدر آب یشور ب اب 

 .ندارد را زیستمییط

 600 گذشته سال تا  ان،یا نفت یمل ش  ت یرسم آمار طبر شد اشاره  ه طورهمان

با  یآت انیسا  در آمار نیا واند شده خارج مدار از آب امتزاج بیش از حد با عید  به چاه

 ،گاز و نفت هایچاه در آب تو ید  اهش ،در نتیجه .ایتی خواهد شیایزا س عت بیشت ی

  .است جهان و منطقه  ان،یا در نفت صنعت یب ا یاتیح ازین ری

 

 
 
 
 
 
 

 اصلی تحقیق مسئله
 )نیاز تحقیقاتی(: 

 این تحقیق عبارت است ازمسئله 

 منظوربه ییایمیش مواد وسعهت »

 «گاز و نفت یهاچاه بندیآب
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 تحقیقاتی مسئلهمشروح 

 اللن اما. است گاز و نفت استخ اج ،یدالر ونیلیم ده چند هاینهیهز با گاز و نفت هایچاه حف  از هدف   

 یحت )به عنوان میصول جانبی(آب میزان ، طیش ا یب خ در .شودیم استخ اج هم آب گاز، و نفت هم اهبه 

  . ندیم مختع را ی ایند استخ اج نفت و گاز  ه ییجا تا ،است شت یب زین موردنظ  گاز و نفت زانیم از

 با فعع و با قوه مناسن هایروش یتمامضمن ب رسی  مج ی الزم است ،حع این چا ش تیقیقاتی منظوربه

ریع  و ی یشایپ یراهاارها آن، منشأ و آب تو ید عیدال) گاز ای نفت چاه از آب استخ اج  نت ل و  اهش

 درنظ  گ یتنبا  نموده و در نهایتمقایسه ینی و انتصادی را از نظ    انیا مخازن طیش ا متناسن با ،(مشاع

با )ش رو نت ینهیبه (موردنیاز زانیتجه و مواد ازنظ ) موجود یین هاییتوانمند و یبانیپشت ،یاتیعمل موارد

 .نماید پیشنهادرا  (پلیم تا ید ب  ژل

 جهت ییایمیش مواد از استفاده چاه، از یدیتو  آب  نت ل یب ا شدهاثبان هایراه از یای ناهیا به توجه با

 یمج  است، انیج   یمس  ییتغ و یمسدودساز ، زوم صورن در و ینسب ییت اوا  ییتغ ،یت شوندگ  ییتغ

 مواد یط اح و ییشناسا یب ا ازیموردن شانیآزما و مطا عان انجام یب ا ی ای دانش و تج به دیبا تیقیر

  .باشد داشته را  انیا مخازن یشار و دما ،یشور معمول طیش ا در مناسن ییایمیش

 با و ارائه را گوناگون یراهاارها متناسن با ییایمیش مواد از استفاده ی ب ایتیاو و بتواند دیبا یمج  همچنین

 ییایمیش مواد هیته یا او چند ای ری ،مخزن و چاه طیش ا و  شور یانتصاد  تیوضع و ییناور سطح به توجه

  .دینما ارائه را آن از استفاده روش و

 جهت را یخاص ییایمیش نیت   ،یمخزن معمول طیش ا مجموعه گ یتن نظ  در باباید  یمج  در گام بعدی،

 و یابیارز شااهیآزما در را آن عملا د صیت و نموده( سنتز) نیت   و هیته ،یط اح ،آب استخ اج  اهش

 .دینما اثبان

  ارب د دامنه توسعه و چاه اط اف به ریتزر جهت یاصل ییایمیش مواد سنتز و ساختدر این پ وژه تیقیقاتی، 

 . است مدنظ  گاز و نفت زی زمینی مخازن ییت اوا و تخلخع ،یشور یشار، دما، مختلف طیش ا در آن

 از نفت صنعت در آن ع ضه و یصنعت ابعاد در شدهشناسایی ییایمیش بانیت   انبوه دیتو  الزم به ذ   است

  .باشدمی ش  ت نیا بلندمدن اهداف
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 های تحقیقگام 

  های نفت و گازچاه استخ اجهای شیمیایی احیای مجدد و ایزایش ب رسی روش 

 متناسن با ش ایط چاه مانند شوری، دما، یشار و ت شوندگی )با تا ید ب  ژل پلیم ( توسعه مواد شیمیایی 

 در مقیا  آزمایشااهی

  ا یمق در آب استخ اج  اهش جهتازآن استفاده یچاونا و مناسن ییایمیش ماده هیته یا اوتوسعه 

 آن وارهید ای اط اف چاه، دهانه

              

 خروجی تحقیق            

 ییتغ) آب استخ اج به منظور جلوگی ی از  انیا مخازن معمول طیش ا مناسن ییایمیش ماده ری  

 مانند ژل پلیم  (انیج   یمس انسداد ای ینسب ییت اوا  ییتغ ،یت شوندگ

 

 الزامات تحقیق    

 ش ایط زی ؛ماده شیمیایی ب ای مییط با  توسعه 

 ونیلیم در بخشهزار  200تا  هزار 100در بازه  یشور (200.000تا  100،000 ppm) 

 ا ادیسانت درجه 150تا  80 در بازه دما 

 پام 7500تا  2500 در بازه یشار 

 (تیدو وم و تی لس شامع   بنان) تی لس لا ن بایت: ین ا وژیم 

 استاندارد هایدستورا عمع با مطابرماده  توسعه API، ASTM مغزه زیآنا   تاب و Macphee 

  تومان ونیلیم 500 توسعه ماده شیمیایی ) مت  از یر  یلوگ م( با تا ید ب  ژل پلیم  با حدا ث 

 

 احتمالی: هایگلوگاه            

  ،شیمیایی مناسن و با راندمان باال در ش ایط دما و یشار و شوری باالسنتز مواد ت  ین/تهیه 

  و در دست   با اماان تو ید در مقیا  انبوه شیمیایی ارزانتهیه و دست سی به مواد 
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 :تواند در اختیار مجری قرار دهدهایی که متقاضی میو زیرساخت تجهیزات           

  سن ()پالگ، مغزه، مقطع و تاهیتو وژی نمونه سن  مخزن با مشخصان مختلف تخلخع، ت اوایی و  ارائه 

  ،یشار، عمر، شوری آب، بازه تخلخع، ت اوایی و نوع  یتو وژی مخازنارائه اطالعان م بوط به دما 

 سیاالن مخزن با مشخصان مختلف چاا ی،  زجت، اسیدی یا بازی بودن  ارائه نمونه 
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 معیارهای ارزیابی و انتخاب مجری

  مسئلهتیصیالن و سوابر تیم تیقیقاتی و تناسن آن با 

  مسئلهرویا د ینی تیم تیقیقاتی به 

 دست سی به تجهیزان آزمایشااهی و مواد او یه و سای  ا زامان اج ای تیقیر 

 هزینه اج ای تیقیر زمان و 

 

 تسهیم مالکیت فکری

  مج ی در ما ایت معنوی ناشی از اج ای تیقیر سهیم خواهد بود و انتشار مقا ه مشت ک معنویمالکیت :

ها و سمینارها با موایقت و اشاره مقا ه در  نف انس ارائههای داخلی و خارجی، توسط مج ی و متقاضی در ژورنال

 .اندر اران مجاز خواهد بودبه نام همه دست

 و ار ش  ت متقاضی، منایع ما ی ناشی از توسعه این یناوری تمامًا : با توجه به مدل  سنمالکیت منافع مادی

 .تیقیقاتی را دریایت خواهد   دا زحمه اج ای پ وژه متعلر به ش  ت متقاضی بوده و مج ی ص یاً حر

 

 ارسال پروپوزال 

 آذرماه 15صندوق نوآوری و شاویایی، تدوین و حدا ث  تا تاریخ  موردنظ ها ص یاً باید در چارچوب پ وپوزال

، یا  ازآنیلهایی  ه در چارچوبی پ وپوزال .شوندارسال  ir/grant.inif.https://ghazalدر سامانه لزال به آدر   1400

 .های دیا  به دست صندوق ب سند، وارد ی ایند ارزیابی نخواهند شدبه روش

 طرح داور شرکت متقاضی

یوق  "بیانیه نیاز یناورانه"عنوان و میتوای مندرج در متن 

 ب رسی شد و مورد تایید است.

 

 نام و نام خانوادگی

 

 تاریخ

 امضا

یوق  "بیانیه نیاز یناورانه"عنوان و میتوای مندرج در متن 

 ب رسی شد و مورد تایید است.

 

 نام و نام خانوادگی

 

 تاریخ

 امضا

 

  

https://ghazal.inif.ir/grant
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