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معرفی شرکت 1

ومهندسیتخصصیخدماتارائههدفبافعالایرانیخصوصیشرکتاولینبعنوان1383سالدرپارسحفاریسیاالتشرکت•
انشدشرکتیکعنوانبهوگردیدتشکیلدریاوخشکیحفاریهایپروژهدرپسماندمدیریتوحفاریسیالعملیاتی

.داردفعالیتوثبتصنعتیبنیان
سیالخدماتاستتوانستهداخلیمتخصصنیرویازگیریبهرهباوتوسعهوپژوهشمحوری،دانشبراساسشرکتاین•

.نمایدارائهخشکیودریادرحفاریدکلبرویهمزمانبصورتراپسماندمدیریتوحفاری
.استشدهدریاییوخشکیچاهحلقه250ازبیشدرمذکورخدماتاجرایبهموفقتاکنونشرکتاین•

آموزش را سرلوحه کار  فناوری و این شرکت بمنظور انجام فعالیت های خود در داخل و خارج از ایران پژوهش، 
:و تواناییها قابل ارائه به شرح زیر می باشدخدمات . خود قرار داده است



گواهی دانش بنیان شرکت/معرفی شرکت 2



شرکتافتخارات و توانمندی های معرفی  3

حفاری در ایرانسیال تاسیس بعنوان اولین آزمایشگاه خصوصی : 1383
افزایه های ویژه سیال حفاری ، تامین تایید صالحیت توسط شرکت های بیکر و هالیبرتون جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی، کنترل کیفی: 1384
برای ارائه سرویس سیال حفاری در میدان دارخویینENIتایید توسط شرکت : 1385
Norskتایید توسط شرکت : 1386 Hydroبرای ارائه سرویس سیال حفاری در میدان آذر
پارس جنوبی برای ارائه سرویس سیال حفاری 5و 4برای فازهای ENIتایید توسط شرکت : 1387
مناطق نفت خیز جنوبشرکت -اهوازجایگزینی موفقیت آمیز سیال با تکنولوژی باالی پایه آبی بجای سیال پایه روغنی در میدان : 1388
برگزاری اولین مدرسه سیال حفاری بین المللی برای کارکنان شرکت ملی حفاری ایران: 1389
CNPCو SINOPECارائه خدمات سیال حفاری در میادین یادآوران و آزادگان شمالی با شرکت های : 1390

عضویت در پارک علم و فناوری خوزستان: 1391
بعنوان تنها آزمایشگاه ارائه دهنده خدمات سیال حفاری در ایران تحت نظر مرکز تایید صالحیت و سازمان ملی 17025اخذ ایزو : 1392

استاندارد
اخذ مدرک شرکت دانش بنیان از معاونت فناوری ریاست جمهوری : 1392
یش آغاز همکاری با دانشگاه صنعتی شریف و برگزاری دوری سیاالت حفاری پیشرفته و افزایش تولید بین المللی در جزیره ک: 1394
تکمیل عمیق ترین چاه دما و فشار باالی مارون و جایگزینی سیال پایه آبی با پایه روغنی برای اولین بار: 1395
بعنوان تنها شرکت ارائه دهنده سرویس سیال حفاریWorld Oilمعرفی و ثبت توسط نشریه معتبر : 1395
تجهیز آزمایشگاه مجهز سیال حفاری در پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف در جزیره کیش : 1396



آزمایشگاهواحدمعرفی 4

مدیریتویحفارسیالعملیاتیومهندسییکپارچهخدماتارائهزمینهدرفعالایرانیخصوصیشرکتاولینعنوانبهپارسحفاریسیاالتشرکت
یالسخصوصیبخشآزمایشگاهاولینملی،سطحدرآزمایشگاهیمعتبرمرجعجایگاهارتقاوحفظهدفبادریا،وخشکیهایپروژهدرپسماند
وگمرکاتفنی،بازرسیهایشرکتحفاری،هایافزایهکنندگانتولیدوکنندگانتامینبهحفاریسیالزمینهدرخدماتیارائههدفباراحفاری
مشتریانوعملیاتیهایپروژهبهسریعتروترمناسبخدماتارائهمنظوربههمچینن.نموداندازیراهوتجهیز1383سالدرعالیآموزشمراکز

.نموداقدام94و93هایسالطیدرکیشجزیرهواهوازشهردرحفاریسیالآزمایشگاههایتجهیزبهنسبتبیرونی
:نموداشارهزیرمواردبهخالصهطوربهتوانمیپارسحفاریسیاالتهایآزمایشگاههایفعالیتمهمتریناز
ارزیابی تمامی  افزایه های سیال حفاری بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی•
ارزیابی انواع سیاالت حفاری  پایه آبی، روغنی •
ارزیابی سیال حفاری در شرایط دما و فشار باال•
ارزیابی افزایه های ویژه بهره برداری •
( اندازه گیری میزان تراوایی) ارزیابی آسیب سازند •
آنالیز آب و پساب•
برگزاری دوره های کارآموزی برای دانشجویان کارشناسی  •
آموزش دوره های تئوری و عملی سیال حفاری•
پشتیبانی از پروژه های دانشجویی در تمامی مقاطع•
تهیه و استاندارد سازی محلول های مورد استفاده جهت ارزیابی سیال حفاری•
ISO/IEC 17025مشاوره جهت پیاده سازی استاندارد •



شرکتافتخارات و توانمندی های معرفی  5

رولر آون

ویسکومتر



شیلیسازندهایحفاریهنگامبهموجودهایچالششرح 6

توپی شدن مته Bit Balling 

تنگی چاه به علت تورم رس ها در اثر جذب آب

 توپی شدن مته و رشته حفاریBit/BHA Balling

 شستشوی دیواره چاهWashout

ناپایداری دیواره چاه

نده  افزایش خواص رئولوژیکی سیال حفاری به علت پراکنده شدن ک

شیلی داخل سیال/های رسی

نساز به عملیات رقیق  /به هم ریختگی خواص سیال حفاری

افزایش هزینه های حفاری/سازی

 تجمع خرده های حفاریpack off

رشته حفاری/گیر لوله حفاریStuck Pipe 

افزایش زمان حفاری



محصوالتیامحصولفنیمعرفی 7

نانوافزایه بازدارنده شیل: نام محصول

CLAY-BOND L/N: نام تجاری محصول

محصولمعرفی:

مینانوذراتارسازیپایدمنظوربهپلیمریهایسورفکتانتوکمکیواصلیهایحاللنانوافزایه،ازمتشکلکهاستشیمیاییترکیبیکشیلبازدارندهنانوافزایه
.باشد

محصولکاربرد:

فعالشیلی/رسیسازندهایدرکاربردقابلیت
آبیپایهحفاریسیاالتمختلفانواعدرکاربردقابلیت
مکعبفوتبرپوند130وزنتافارنهایتدرجه250دمایدرکاربردقابلیت
رئولوژیکیخواصبهبودوارتقا
کلرایدپتاسیمحضورعدمدرمناسبکارایی
پتاسیمکاتیونبهحساسهایمحیطدرکاربرد



ابمحصولتمایزهایوویژگیهانانو،فناوریبامحصولارتباطبیان
معمولیمشابهمحصوالت

8

نانوافزایه بازدارنده شیل: نام محصول

CLAY-BOND L/N: نام تجاری محصول

سایز  فرد از منظر تطابقبهنانوافزایه مذکور در مقایسه با افزایه های رایج بازدارنده شیل مانند پتاسیم کلراید، گالیگول و پلی آکریل آمیدها دارای ویژگی منحصر
و شیل سهابا خلل و فرج الیه های شیلی، تبادل یونی با سطح و دیواره شیل بدلیل ساختار آن و همچنین مکانیزم محیط کلوییدی دارای سورفکتانت با ر

.بصورت مکمل است که در هیچ بازدارنده دیگری مشاهده نمی گردد
:مکانیزم های بازدارندگی این نانوافزایه به صورت شکل ذیل می باشند

 Pore Plugging
 Physisorption
 Encapsulation



گواهینامه های تایید عملکرد 9



محصوالتیامحصولفنیمعرفی 10

نانوسیال حفاری پایه آبی بازدارنده شیل: نام محصول

CLAY-BOND/N-INHIBIT Fluid System: نام تجاری محصول

محصولمعرفی:

کنندهکنترلولزیسلپلیمرهایسیال،پایهعنوانبهنمکآبمحلولشاملکهاستآبیپایهحفاریسیالسیستمیکشیلبازدارندهآبیپایهحفارینانوسیال
CLAY-BONDشیلبازدارندهنانوافزایهودهندهغلظتپلیمرصافاب، L/Nباشدمی.

:محصولکاربرد

کلرایدپتاسیمحاویآبیپایهحفاریسیاالتواشباعنمکباآبیپایهحفاریسیاالتجایگزین
شوندهمتورمهایشیلوفعالشیلی/رسیسازندهایدراستفادهقابل
دارندکلریدیونیاوپتاسیونکاتیونبهباالحساسیتکههاییمحیطدراستفادهقابلیت
مکعبفوتبرپوند100وزنوفارنهایتدرجه250دمایتاکاربردقابلیت



ابمحصولتمایزهایوویژگیهانانو،فناوریبامحصولارتباطبیان
معمولیمشابهمحصوالت

11

نانوسیال حفاری پایه آبی بازدارنده شیل: نام محصول

CLAY-BOND/N-INHIBIT Fluid System: نام تجاری محصول

درکهآمیدیآکریلپلی/مریپلیپایهسیالسیستموگالیکولیپایهسیالسیستمپلیمری،آبیپایهحفاریسیالهایسیستمبامقایسهدرسیالسیستماین
الیهفرجولخلباسایزتطابقها،افزایهسایروسیالپایهباسازگاریشاملهاویژگیاینکهداردفردیبهمنحصرهایویژگیهستندرایجحفاریصنعت

کهاستمکملورتبصشیلورسهاباسورفکتانتدارایکلوییدیمحیطمکانیزمهمچنینوآنساختاربدلیلشیلدیوارهوسطحبایونیتبادلشیلی،های
پیداکاهشدرصد50حدودشدهاشارهسیاالتسایربامقایسهدرکلرایدپتاسیممصرفمقدارسیال،ایندر.گرددنمیمشاهدهدیگریبازدارندههیچدر

.استنموده

.باشدمیشیلبازدارندهنانوافزایههمانندشیلبازدارندهآبیپایهحفارینانوسیالعملکردمکانیزم



گواهینامه های تایید عملکرد 12

تعداد مصرف واحد محصول نام پروژه

500 گالنی5بشکه CLAY-BOND L/N 2و 1چاه نام آوران 

146 گالنی5بشکه CLAY-BOND L/N 5چاه شماره -نفتی اهوازمیدان

20 گالنی5بشکه  CLAY-BOND L/N آزادگان

461 گالنی5بشکه  CLAY-BOND L/N 450مارون چاه 

13500 لیتری 159بشکه CLAY-BOND Fluid System 450مارون 

362 گالنی5بشکه CLAY-BOND L/N 454مارون چاه 

7300 لیتری 159بشکه CLAY-BOND Fluid System 454مارون 

10317 لیتری 159بشکه CLAY-BOND Fluid System 2شماره یلدا چاه

352 گالنی5بشکه  CLAY-BOND L/N 2شماره یلدا چاه

134 گالنی5بشکه  CLAY-BOND L/N پارس جنوبی11فاز

151 گالنی5بشکه  CLAY-BOND L/N پارس جنوبی14فاز

14688 لیتری 159بشکه CLAY-BOND Fluid System پارس جنوبی11فاز



شرکتمحصوالتخریددسترسیوفروشهایراهمعرفی 13

اتارسال درخواست از طریق ایمیل و یا فکس به واحد پیشنهادات یا مناقص

Website: www.parsdrill.com
E-mail: tender@parsdrill.com یا info@parsdrill.com

Phone: 02144849772-6
Fax: 02144849789

 مراجعه به وب سایت شرکت

http://www.parsdrill.com/
mailto:tender@parsdrill.com
mailto:info@parsdrill.com


صادراتیهایفرصتوهاتوانمندیبیان 14

الجستیکوکیفیتکنترلتولید،ازکاالتامینکاملزنجیره

فعالبازرگانیکارت

استانداردبراساسحفاریسیالهایافزایهکیفیتکنترلمرجعآزمایشگاهAPI

همسایههایکشوربهحفاری-شیمیاییویژههایافزایهصادراتتجربه

حفاریسیالنوینهایتکنولوژیتوسعهوتعریفدرهمکاریامکان

قراردادعقدومذاکرهدرتوانمندیوالمللیبینارتباطیهایکانال

کاالگارانتیوفنیپشتیبانی

وتحقیقواحدهایوکشورازخارجهایدانشگاهبامشترکپژوهشیهایپروژهدرهمکاریامکان

گازونفتباالدستیهایشرکتتوسعه



ومخاطبانوصنایعباهمکاریفروش،وبازاریابیتحقیقاتی،همکاریهایفرصتبیان
نیازهارفعواعالم نیاز 15

بهرهوحفاریهایچالشرفعجهتنانوبرپایهمحصوالتتوسعهبرایپژوهشیمشترکهایپروژهتعریف

تولیدبهبودوبرداری

متقاضینیازمیزاناساسبرشیمیاییویژههایافزایهتولیدامکان

فنیارگروهکتشکیلنیازسنجی،وسنجینظرهایفرمتکمیلقالبدرکارفرماهایشرکتنیازرفعامکان

جودمونیازهایرفعراستایدرمالی/فنیهایپروپوزالارائهفنی،جلساتتشکیلمنظوربهمشترک



شرکتارتباطیهایراهوتماساطالعات 16

Website: www.parsdrill.com
E-mail: info@parsdrill.com
Phone: 02144849772-6
Fax: 02144849789

43تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، باالتر از پل نیایش، خیابان سوم سوری، پالک: آدرس

http://www.parsdrill.com/
mailto:info@parsdrill.com


با سپاس از توجه شما


