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: بخش اول 
معرفی شرکت و محصوالت
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مادرباره
در شهر اهواز 1393تاسیس 

تایید صالحیی  داشالب یایالاشز از سالوا نتا شال 
1394علمز ریاس  جمهور در سال 

ز یالر شرک  تحقیقاتز، پژ هشالز   توییالدا نن اال
فاا را هاا شوین یوزه نهادسز شف ، گاز 

ت تواشایز تتریف تا تجارا سازا فاا را ها، خالدنا
ور   نحصوالت یا ا یوی  کاریردهاا نورد شیاز کش



معرفی محصوالت فناورانه
ساخت و تولیددانش فنی، مطالعات تحقیقاتی، امکان سنجی، توسعه 

سترپترو پژوهان نانو گ: تولید کننده 

o افزایه بازدارنده تورم شیل

oمبتنی بر نانو فناوری

o جایگزین گل روغنی

oگواهی ثبت اختراع

oدارای تاییدیه از مناطق نفتخیز جنوب

oتاییدیه از پژوهشگاه صنعت نفت

oگواهی نانو مقیاس از ستاد نانو

NACOLنانو افزایه 
سیاالت حفاری: کاربرد محصول 

1392سال : R&Dشروع 

1395سال : تولید صنعتی

1396سال : معرفی به صنعت

% 0 تا 
کاهش هزینه ها
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محصولا ر ا ئه مسئله  و  معرفی 

oیکی از ویژگی های سازند های رسی و شیلی توانایی جذب آب در الیه ها و فضاهای آن می باشد  .

o متشکل از انواع شیل می باشدسازندها% 75بیش از.

o مشکالت مربوط به پایداری چاه مربوط به شیل ها می باشد% 90بیش از.

o انواع مشکالت ناشی از شیل ها عبارتند از:

تنگ شدن دهانه چاه  که منجر به گیر لوله ها می شود-1

و ریزش دیواره چاهمنفذیافزایش فشار -2

پدیده توپی شدن مته-3

کاهش نرخ سرعت حفاری-4

های حفاری و هزینههامشکالت، چالش



کنولوژی یک افزایه کنترل کننده تورم شیل مبتنی بر نانوت❑

به منظور حفظ پایداری دیواره چاه❑

بهبود سرعت حفاری و کاهش هزینه های ساخت سیال ❑

.  حفاری به کار می رود

معرفی ناکول، عملکرد و مزایا

NACOL  معرفی نانو افزایهNACOL  کاربرد های نانو افزایه

کنترل کننده تورم رس و شیل در سیال حفاری✓

بهبود دهنده خواص رئولوژی و ویسکوزیته سیال حفاری✓

به عنوان جایگزین گل روغنی در حفاری جهت حفظ محیط زیست ✓

کنترل کننده خواص فیلتراسیون سیال حفاری✓

NACOL
A New High-Performance 

Water-Base Drilling Fluid
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ارتباط محصول با فناوری نانو

o سطح شیل به دلیل وجود ذرات بسیار ریز در مقیاس نانو، در منافذ بسیار کم تراوای: خاصیت ایزوله کردن فیزیکی

.یک الیه جهت ایزوله کردن آن برای جلوگیری از ورود مولکول های آب ایجاد می شود

1مکانیزم شماره 



ارتباط محصول با فناوری نانو

o این  ذرات : ایجاد تعااد  شایمیایی در سارس ر

ار بواسطه وجود عامل های باردار، به سمت سطوح ناپاین 

ادل رس و شیل حرکت کرده و با خنثی سازی و ایجاد تع

شیمیایی منجر به جلنوگیری از جنذب و نذنوذ آب منی 

.شود

2مکانیزم شماره 



مزایای سیال با عملکرد باال

مزایای بیشتر از گل روغنی

نرخ باالی سرعت حفاری باال ✓
پایداری باالی الیه های شیلی و دیواره چاه✓
روانکاری و کیفیت خوب فیلتر کیک✓
سیال قابل استفاده مجدد می باشد✓

مشکالت زیست محیطیکاهش ✓
مدیریت پسماند ارزان قیمت✓
formation evaluationبهبود ✓
قیمت ارزان تر✓

Synthetic-Based 

Mud

Water-Based Mud

NACOL 

HPWBM
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مزایای سیال با عملکرد باال
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در مقایسه با گل روغنی و گالیکول در تست شیلNACOLعملکرد 

گل روغنی ناکول گالیکول

رد به گل برابری نسبت به گالیکول  و نزدیکترین عملک2عملکرد 
روغنی در تست تورم شیل
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ازدیاد برداشت
مهندسی مخزن

افزایه های اسید
حفاری و بهره برداری

کنترل هرزروی
حفاری

سیمان تکمیل
حفاری و تکمیل چاه

سایر محصوالت فناورانه

Brainstorm

Conceptualization

Proposal

Revisions
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قراردادها و افتخارات

اکول عقد قرارداد بکارگیری محصول فناورانه نانو افزایه ن✓
شرکت مناطق نفتخیز جنوب–

ان و در همایش شرکت های دانش بنیرتبه طالیی کسب ✓
استارت اپ های توسعه زیست بوم وزارت نفت
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: دوم بخش 
فرصت های همکاری
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آشنایی کلی با اصول ایده پردازی شرکت
نگاهی گذرا بر چرخه جریا نی حاکم بر شرکت

در حضور فعا ، ایجاد تباد  و ارتباط با مراکاز صانعتی
ریق حوزه نفت و گاز و شناسایی مشکالت و معضالت از ط

برگزاری جلسات متعدد با متخصصین امر

تعریف مسئله

ان تشکیل جلسه های طوفان مغزی و دعوت از کارشناس
و اساتید مرتبط و بین رشته ای جهات اراهاه راه حال و 

پخته کردن ایده

ا یده پرد ازی
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شناسااایی، دعااوت و اسااتفاده از نیروهااای فااار  
هات التحصیل جوان، با تجربه و دارای پتانسیل در ج

پیاده سازی و اجرای نمونه اولیه و یاا راه حال اولیاه 
جهت حل معضالت از قبل تعریف شده

راه حل اولیه/ پیش نمونه 

پس از ساخت نمونه اولیه و تایید آن، اقادامات الزم جهات راه 
اندازی خط تولید با همکااری ساازمان هاای حاامی کسا  و 

همچنین در این مرحلاه. کارهای دانش بنیان صورت می گیرد
اقدامات الزم در جهت پایش و بهبود سیستم هماواره در حاا  

.انجام می باشد

ساخت  و  راه ا ندازی و پایش
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حل مسئله و چالش
اقدام به تولید ، نو آوری  و تکنولوژی

کسب ثروت
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فرصت های همکاری

توسعه فناوری نانو در حوزه سیاالت بهبود و ازدیاد برداشت نفت و گاز-1

زگاونفتهایچاهاسیدکاریسیاالتدرفناورینانوبکارگیری-2

هاکاتالیستاستحکاموکیفیتبهبوددرفناورینانوبکارگیری-3

روشیمیپتنفت، گاز وصنایعتجهیزاتدرخوردگیبازدارندهسیاالتنانوطراحی-4
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اطالعات تما  شرکت
09169411098: موبایل

info@petropng.com: ایمیل

02128427578: تلفن

petropng.com: وبسایت شرکت

-: اینستاگرام

09169411098: تلگرام

09169411098: واتساپ



تشکر از توجه شما


