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تعريف پروژه پژوهشي

مهلت دریافت پروپوزال پژوهشی براي این پروژه از تاریخ 1396/12/24  لغایت 1397/03/24  میباشد.

 R-94-62- 0183           :پروژه مربوط به RFPمشخصات  - 1

  -    :مديريت متقاضي-:     تاريخ- :شماره

:عنوان كامل پروژه  - 2

  :زبان فارسي  -2-1

فشار ايستايي آب آزمون  سازگار با محيط زيست جهتچند منظوره بازدارنده خوردگي بومي سازي دانش فني و ساخت 

:زبان انگليسي  -2-2
Localization  of Technical  Knowledge &  Manufacturing of Multi Phase Green  Corrosion Inhibitor For Hydrostatic Test 

غيره   و قطعات      ومي سازي و ساخت تجهيزاتب      توسعه اي      كاربردي      بنيادي:  نوع پروژه - 3

)ماه(                   تخمين مدت اجراي پروژه  -4

خير                  ريآ                ؟    باشد ميديگري  طرح اي آيا اين پروژه ادامه پروژه  - 5
).قبلي معرفي گردد طرح/ ژه پروبصورت اختصار  ,پاسخدر صورت مثبت بودن  ( 

:مشخصات موضوعي پروژه  -6

از آزمون فشار ايستايي، خوردگي داخلي ناشي معضالت در صنايع نفت و گاز در حال حاضر يكي از : شرح كلي پروژه  -1- 6
،رودخانه/ آب دريا ي همچون استفاده ازلبدالي... ) ظروف تحت فشار و / مخازن / خطوط لوله ( تجهيزات مختلف در  آب 

بق استانداردهاي وزارتط. مي باشد و خشك نمودن جداره داخلي كامل آبعدم تخليه  ،نگهداشت آب به مدت زمان طوالني 
تزريق ماده بازدارنده خوردگي داخلي در حين انجام آزمون فشار IPS-C-PI-350 (2) و IPS-C-PI-370 (2)نفت از جمله 

زمين/ رودخانه(محيط اطراف  سمي و ريسك باالي تخليه مواد مذكور دراز طرفي بدليل وجود تركيبات  .ايستايي آب الزامي است
با بررسي هاي صورت گرفته استفاده از مواد بازدارنده. مواد عمال ميسر نمي باشد، تزريق اين )تاسيسات صنعتي/ كشاورزي

رايج شده است و در اين زمينه تعدادي دنياخوردگي سازگار با محيط زيست جهت آزمون فشار ايستايي آب در صنايع نفت و گاز 
هاي تامين اينبا توجه به محدوديت از طرفي. گونه مواد مي باشند بصورت تخصصي در حال توليد ايني خارجي از شركت ها 

وادمداخل نياز به بومي سازي و توليد ، و افزايش دغدغه و ضرورت رعايت مالحظات زيست محيطياز خارج كشور  گونه مواد
 .دره شده ضروري مي باشاشا

:شماره فايل
FQHQ 410/0200 

شركت ملي نفت ايران
)سهامي خاص(شرآت ملي مناطق نفتخيز جنوب 
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  :اهداف پروژه  -6-2 

  ...كاهش نرخ خوردگي داخلي تجهيزات از قبيل خطوط لوله ، مخازن ، ظروف تحت فشار و   - 1        

  هاي زيست محيطي  ناشي از تخليه مواد بازدارنده خوردگي مورد نظر رفع دغدغه  - 2        

  . بومي سازي توليد اين گونه مواد در راستاي اقتصاد مقاومتي   - 3        

در زمينه استفاده از مواد ضد خوردگي در حين  IPSرعايت الزامات قيد شده در استانداردهاي  :ضرورت اجراي پروژه  -3- 6  
الطبع كاهش عمر مفيد تجهيزات پس از آزمون مورد آزمون فشار ايستايي و تجارب عملياتي مبني بر مشاهده خوردگي داخلي و ب

  . نظر و با در نظر گرفتن دغدغه ها و الزامات زيست محيطي ، ضرورت توليد اين گونه مواد را مورد تاييد قرار داده است

  :ملزومات اجراي پروژه  - 4- 6    

  توليد كننده در زمينه مواد شيمياييدانشگاهي وشركت هاي معتبر داخلي / همكاري متقابل مراكز پژوهشي  - 1

اخذ تاييديه و گواهينامه هاي معتبر از مراكز آزمايشگاهي در زمينه تاييد كارائي بازدارنده خوردگي و مراكز ذيصالح زيست  - 2
   محيطي در زمينه سازگاري با محيط زيست

  توليد انبوه  در ابعاد صنعتي با در نظر گرفتن صرفه اقتصادي  - 3

  .ي واحد مورد نظر با مالحظات زيست محيطي باشدنبايد باعث تعارض مشخصات آب خروج وادبكارگيري اين م -4

  

  :اثربخشي پروژه  -6-5   

  .جلوگيري از تبعات احتمالي ناشي از تخليه مواد بازدارنده خوردگي حاوي اجزا سمي در محيط :  محيطي-جنبه زيست  - 1

افزايش عمر مفيد بهره برداري و رعايت استانداردهاي / كاهش تعميرات  /كاهش نرخ خوردگي داخلي تجهيزات  :جنبه فني  - 2
)IPS(  

  جلوگيري از تحميل هزينه هاي مرتبط و غير مرتبط با كاهش و يا توقف توليد و موارد مشابه:  جنبه اقتصادي - 3

   :سي قرار گيرد بايست در اين پروژه پژوهشي مورد برر سؤاالت، ابهامات و انتظارات اصلي كه مي - 6- 6          

  وامل متعدد از قبيل، آب، رسوب و غيره حذف و يا كاهش خوردگي ناشي از ع توليد مواد شيميايي با قابليت - 1 
 

 :شماره فايل 
FQHQ 410/0200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
نفت ايران شركت ملي  

)سهامي خاص(شرآت ملي مناطق نفتخيز جنوب   
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  تاييد كارائي مواد شيميايي توليد شده در آزمايشگاه هاي معتبر داخلي  - 2  

هاي مورد  هاي زيست محيطي داخلي و خارجي و تعريف آزمايش پروتكل/ دستورالعمل / استاندارد هاي مرتبط با تعيين و اخذ تاييديه - 3 
  .نياز و انجام آن ها

  اخذ تاييديه از مراجع زيست محيطي مبني بر صدور مجوز تخليه آب حاوي مواد مورد نظر در محيط اطراف از جمله - 4 
  . دريا/ رودخانه / هاي كشاورزي  زمين 

  .ليد انبوه با توجيه اقتصادي براي مصرف كننده امكان تو - 5

  : پيش بيني مراحل اجراي پروژه  -6-7 

  دستيابي به دانش فني بومي سازي شده در زمينه ساخت ماده مورد نظر و توليد آن در مقياس آزمايشگاهي - 1 

  تاييد كارائي مواد شيميايي توليد شده - 2 

  زيست محيطي و انجام آن ها برروي ماده و دورريز واحد تعريف آزمايش هاي مورد نياز - 3 

  اخذ تاييديه از مراجع زيست محيطي - 4 

  ليتر از ماده مورد نظر 200بشكه با ظرفيت  20توليد حداقل  - 5 

  )درصورت امكان( : خارج از كشورو يا داخل  در فعاليتهاي مشابه با پروژه سوابق -6-8 
پروژه / زدارنده خوردگي سازگار با محيط زيست جهت آزمون فشار ايستايي آب در داخل كشور فعاليت در زمينه توليد مواد با
ولي تعداد محدودي از شركت هاي معتبر خارجي اين موادرا توليد و با اخذ تاييديه هاي زيست محيطي در . شناسايي نشده است

  . كشور متبوع خود بكار مي برند

  مده، مدت زمان الزم جهت اخذ پروپزال پژوهشي از طريق سايت پژوهش از براساس بررسيهاي بعمل آ- 7 
  .ماه تعيين گرديده است                  مراكز تحقيقاتي حداكثر          
 

  :در اختيار پروژه قرار گيردمناطق نفتخيز جنوب بايست توسط  مورد نياز كه مي پيش بيني خدمات - 8
  لي اين خدمات نيز پيش بيني گرددو بارماامكان مدت  درصورت(            

    
 

 :شماره فايل 
FQHQ 410/0200 

 
 
 
 
 

 
 شركت ملي نفت ايران

)سهامي خاص(شرآت ملي مناطق نفتخيز جنوب   
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           تحقيق اين از نتايج غير از شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب كه احتماالً  ارگانها و سازمانها/ كليه ادارات -9     
  : نمايند  مياستفاده             

پتروشيمي و ديگر سازمانهاي / خطوط لوله و مخابرات / گاز / نفت  كليه سازمان هاي زير مجموعه وزارت نفت شامل شركت ملي
   .مرتبط همچنين ارگان هاي زيست محيطي منتفع خواهند شد

  
 

  اطالعات موردنياز مجري جهت تهيه پروپزال پژوهشي بنا به تشخيص اداره متقاضي و   ساير اقدامات و  - 10    

  : تخصصي  تائيد گروه           

لذا مجري    مي بايست پيش بيني كامل و . در تعريف پروژه موضوع فوق اخذ تاييديه زيست محيطي مي باشد چالش اساسي
تامين و تجهيز آزمايشگاه را بنمايد و / قوانين و دستورالعمل هاي زيست محيطي / جامع در زمينه شناسايي مراجع ذيصالح 

   ي مناطق نفتخيز جنوب ارائه نمايدبصورت مستند و مرحله اي فعاليت هاي خود را به شركت مل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

  
  
  

 
 :شماره فايل 

FQHQ 410/0200 
 
 

 
ملي نفت ايرانشركت   

)سهامي خاص(شرآت ملي مناطق نفتخيز جنوب   

 



FQHQ410/0300 

   

 پژوهشي پروژه/ طرح پيشنهاد داوري فرم

 

  

  ايران نفت ملي شركت
 )خاص سهامي( جنوب نفتخيز مناطق ملي شركت

  ):پروپزال( پروژه/طرح پيشنهاد عنوان
  آزموناستفاده در جهت  زيست محيط با سازگار منظوره چند خوردگي بازدارنده  ساخت و فني دانش سازي بومي

 آب ايستايي فشار

 داوري شاخصهاي
  وزني ضريب
 )5 تا 0(موثر

       امتياز
 )100 تا 0(

    مؤثر امتياز
)وزني ضريب×  امتياز(

 توضيحـات

   3 پروپزال دهنده پيشنهاد سازمان اجرايي سوابق  -1

   5)كاري تجربه/ تحصيالت/تخصص(  مجري تيم پرسنلي توانايي  -2

   5 پروپزال در مسئله نگري جامع  -3

   4 مسئله حل روش و مناسب گذاري هدف  -4

   5 زمانبندي جدول در اجرا مراحل شفافيت  -5

   5 پروژه انجام براي مجري تجهيزات و امكانات  -6

   5 ها هزينه برآورد شفافيت ميزان  -  7

   2 پروپزال دهنده پيشنهاد سازمان پشتيباني و مالي توان  -8

  پروپزال اوليه ايده ويژه امتياز - 9
 ميگردد تكميل پژوهش اداره توسط 10 و 9 آيتم دو

  

  

  2 مناطق با قبلي پژوهشي فعاليتهاي سابقه حسن امتياز   -10
  

  ندارد                                  دارد:                     راپروژه انجام تواناييمجريكليبطور -11

 ) :مجري(  پروژه/ طرح دهنده پيشنهاد سازمان نام

 

 :مجريوپروپزال خصوص درداوركلينظرنقطه
 

  :نهائي امتياز:                                                                          داور خانوادگي نام و نام

 : امضاء:                                                                                                      تاريخ
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