
 



 مقدمه 
 تهران دانشگاه مایع طبیعی گاز انستیتو اقدامات و هاپروژه ها،فعالیت از جامعی گزارش رو، پیش متن

(ILNG )حوزه توسعه و تحقیق کارشناسان و پژوهشگران از تعدادی همکاری با که است 9911 سال در 

 هیئت اعضای نیز و صنعت و دانشگاه از اعم مختلف، هایبخش از طبیعی گاز سازیمایع و سردفوق فناوری

 انستیتو تأسیس متولی عنوان به ایران گاز ملی شرکت. است شده انجام انستیتو محوریت با هادانشگاه علمی

 حمایت در اساسی نقش تهران، دانشگاه فنی هایدانشکده پردیس در شده فراهم تحقیقاتی و علمی بستر در

 سازیمایع کلیدی و راهبردی فناوری فنی دانش به دستیابی هدف با کاربردی هایپژوهش از پشتیبانی و

 شرکت فناوری و پژوهش مدیریت همکاری نیز، هابرنامه اجرای مرحله در. است گرفته عهده به طبیعی گاز

 از پس حاضر، گزارش در. است بوده امور پیشبرد در مهمی عامل فنی هایدانشکده پردیس با ایران گاز ملی

 که انستیتو باالدستی مصوب اسناد آن، پژوهشی و اجرایی مدیریتی، ساختار با آشنایی و انستیتو معرفی

 اساسنامه تهران، دانشگاه و ایران گاز ملی شرکت مابینفی( تأسیس قرارداد یا) پژوهشی همسان قرارداد

 به باشند،می ایران گاز ملی شرکت مدیره هیئت مصوب سالهپنج جامع طرح و دانشگاه رئیسه هیئت مصوب

 وضعیت پیرامون توضیحاتی ادامه در. گرددمی ارائه انستیتو راهبردهای و اهداف کنندهتعیین اسناد عنوان

 جاری هایپروژه و یافتهخاتمه هایپروژه بخش دو در ،9911 سال پایان تا انستیتو اقدامات و هاپروژه

 جلسات مصوبات و جامع برنامه با مطابق انستیتو روی پیش برنامه سپس،. شودمی ارائه شده پرداخته

 با آینده، هایسال در است امید. گرددمی ارائه انستیتو اقدام دست در هایپروپوزال همراه به مدیریتی

 گام سرد،فوق فناوری حوزه متخصصین تجارب از بیشتر گیریبهره و امر متولیان پیش از بیش همکاری

 .شود برداشته طبیعی گاز سازیمایع فنی دانش به دستیابی هدف سوی به بلندی

 

 

 از عبارتند انستیتو خدمات اهم: 

 صنعتی؛نیمه و پایلوت بنچ، هایپروژه( نظارت و اجرا ریزی،رحط) ایحرفه مدیریت 

 فناوری؛ ملی شبکه سطح در فنی دانش از استفاده و انتشار رسوب، ،(جذب و تولید) اکتساب چرخه مدیریت 

 تخصصی؛ هایآموزش خدمات نظام به دهیجهت 

 بنیادی موارد برخی در و کاربردی هایپژوهش انجام. 

 

 .شودمی مشاهده 9 شکل در ،9۰۴۱ افق در LNG انستیتو اندازچشم مذکور، سند مطابق



 
.1041انداز انستیتو گاز طبیعی مایع در افق . چشم1شکل   

 

 

 توان در قالب موارد ذیل بیان نمود:اف تشکیل انستیتو را نیز میاهد 

 ؛یافزایش درآمد از طریق ارائه خدمات تخصصی و آزمایشگاه 

 المللی فناوریایجاد و مدیریت شبکه ملی و بین LNG ؛ردر کشو 

 ؛طها و صنایع مرتبگری علمی و فناوری دانشگاهافزایش نقش تسهیل 

 ؛یسازی گاز طبیعوب دانش فنی مایعتوسعه مدیریت اکتساب و رس 

 توسعه و بهبود نیروی انسانی انستیتو LNG؛ 

 ؛هتوسعه تعامالت انستیتو با ذینفعان این حوز 

 افزایش سهم تحقیقات راهبردی در انستیتو LNG؛ 

 پذیری انستیتوجایگاه و توان رقابت ءارتقا LNG؛ 

 ؛یالمللی توسعه فناورر شبکه ملی و بینسازی گاز طبیعی دگسترش و انتشار دانش فنی موجود مایع 

 ؛فافزایش نقش در تدوین استانداردهای حوزه انتقال و استفاده از گاز طبیعی در مناطق مختل 

 ؛یسازی گاز طبیعهای حوزه مایعافزایش سهم انستیتو در مدیریت تحقیقات و پروژه 

 ؛یتحقیقات هایسازی پروژهافزایش درآمدهای انستیتو از محل انجام و تجاری 

 ؛یسازی و تولید تجهیزات کلیدهای نوین حوزه مایعافزایش سهم انستیتو در تأمین فناوری 

 و.های انستیتای خارج از کشور در سبد پروژههای تحقیقات کاربردی و توسعهافزایش سهم پروژه 
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 نشان داده شده است. 2نیز در شکل های انستیتو های فعالیت و توانمندیزمینه

 

 
 

 های فعالیت و توانمندی انستیتو گاز طبیعی مایع.. زمینه2کل ش

 

                   
                     

                                                                                                
                                                                                                            

                                                                                                 

                                                                                                      
                         

                                                                                                 
                                            

                                                                        

                                                                       



 انستیتو ساختار -3

 باالترین نهاد، و مورد تأیید وزارت علوم 9۰/۴0/1۱مطابق اساسنامه مصوب هیئت رئیسه دانشگاه تهران مورخ 

امناء به شرح ذیل  . ترکیب اعضاء هیئتباشدهیئت امناء میانستیتو گاز طبیعی مایع گیری تصمیم مدیریتی و

 باشد:می

 ؛ت امناء(أمعاون پژوهش و فناوری وزارت نفت )رئیس هی 

  ؛(نایب رئیس)تهران معاون پژوهشی دانشگاه 

 ؛ملی گاز ایران مدیرعامل شرکت 

 ؛ملی گاز ایران شرکتو فناوری  پژوهش دیرم 

 ؛)رئیس کمیسیون دائمی( های فنی دانشگاه تهراندانشکده رئیس پردیس 

  ؛)دبیر( ستیتوانرئیس 

 ؛ملی گاز ایران مدیر عامل شرکت خبره به انتخاب یک نفر 

 دانشگاهو حکم رئیس ت علمی دانشگاه تهران به پیشنهاد معاون پژوهشی أاز اعضای هی دو نفر. 

ابالغ  «وزارت نفت یدستنییپا یقاتیسسات تحقؤم یو ساختار سازمان یارکان اصل» نامهنییبر اساس آسوی دیگر از 

باشد که اعضای آن ترکیبی از باالترین سطح مدیریتی انستیتو، شورای راهبری می، 9911 سال ماه وریدر شهر شده

های فنی مدیران ارشد شرکت ملی گاز ایران )به انتخاب هیئت مدیره( و اعضای هیئت علمی پردیس دانشکده

 باشند می

و کمیسیون  ت امناء و شورای راهبری انستیتو به عهده کمیته تخصصیهمچنین وظیفه پیگیری اجرای مصوبات هیئ

 .دائمی گذاشته شده است

از  متشکل که باشدمی ییساختار اجراپیشبرد امور انستیتو به عهده گروهی از مدیران و کارشناسان در قالب یک 

 .بوده اداریپژوهشی، مالی و امور 

 



 انستیتو اسناد باالدستی -4

 پژوهشی )قرارداد تأسیس( قرارداد همسان -۰-9

سازی آن و سازی گاز طبیعی و بومیی گاز ایران، با هدف دستیابی به دانش فنی مایعملشرکت  991۰در سال 

تحقیقاتی با دانشگاه  -همکاری علمی نامهتفاهمهای داخل برای افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی، افزایش پتانسیل

گاز طبیعی مایع انستیتو » یک مؤسسه تحقیقاتی تحت عنوانایجاد  نامههمتهران انعقاد نمود. موضوع این تفا

(ILNG »)تدوین دانش فنی فرآیند»با عنوان  یو اجرای طرح Mini LNG باشد. بر این می «و تجهیزات کلیدی آن

 ۴0/۴9/9911 در تاریخنیز ( LNGسیس انستیتو گاز طبیعی مایع )قرارداد تأاساس، و پس از ابالغ مقام عالی وزارت، 

منظور تحقق راهبرد ، با هدف انجام مطالعات پژوهشی و فناورانه بهی گاز ایران و دانشگاه تهرانملبین شرکت مافی

و تجهیزات کلیدی آن از طریق ایجاد شبکه همکاری با  Mini LNGتوسعه فناوری مرتبط با تولید دانش فنی فرآیند 

امضا شده  های اصلی تعیین شده،های کاری و فعالیترجی به شرح بستهخاها، مراکز تحقیقاتی داخلی و انشگاهد

 ارائه شده است. ۰سیس این انستیتو در جدول اطالعات مربوط به تأ است.

 

 . اطالعات قرارداد همسان پژوهشی )قرارداد تأسیس( انستیتو گاز طبیعی مایع.9جدول 

 شرح موضوع

 گاز طبیعیسازی مایعانستیتو تحقیقاتی تأسیس  عنوان

 / مدیر طرح کارفرما
)مدیرعامل  / مهندس حمید رضا عراقی شرکت ملی گاز ایران

 وقت(

 )رئیس( / محمود نیلی احمد آبادی دانشگاه تهران / مدیر طرح پژوهشی مشاور

 سال 1، دانشگاه تهران اجرا و مدت محل

 میلیارد ریال 1۴۴ کل اعتبار تخصیص یافته

 دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعت نفت روه برنامه ملی وزارت نفتمصوبه کارگ همکاران در

 عنوان برنامه جامع تحقیقاتی

ایجاد انستیتو گاز طبیعی مایع و انجام مطالعات پژوهشی و 

منظور تحقق راهبرد توسعه فناوری مرتبط با تولید فناورانه به

 و تجهیزات کلیدی آن mini-LNGدانش فنی 



 اساسنامه -۰-2

به تصویب رسید و پس از  9۰/۴0/1۱مورخ هیئت رئیسه دانشگاه تهران انستیتو گاز طبیعی مایع در جلسه ساسنامه ا

، مطابق این اساسنامه .قرار گرفتنیز  وزارت علوم تأیید نهایی موردتأیید در کمیسیون دائمی و هیئت امنای دانشگاه، 

ها به پیشنهاد رئیس انستیتو و تصویب اعضای این گروه انستیتو دارای چهار گروه پژوهشی ذیل بوده که ترکیب

 شود:شورای علمی مشخص می

 سرد )کرایوژنیک(؛گروه فرآیندها و تجهیزات فوق 

 تصفیه گاز طبیعی؛گروه پیش 

 سازی؛سازی و شبیهگروه طراحی، مدل 

 .گروه کاربردهای نوین گاز طبیعی مایع 

  های ها و پروژهها، تصویب موضوعات و عناوین طرحولویتبا هدف بررسی، تعیین ا انستیتو علمیشورای

المللی و بررسی و تأیید صالحیت علمی پژوهشگران با های داخلی و بینپژوهشی، بررسی و تأیید همکاری

 گیرد:ترکیب زیر شکل می

  ؛عنوان رئیس شورابه انستیتورئیس 

 ؛انستیتو یمعاون پژوهش 

 ؛ایرانملی گاز  مدیر پژوهش و فناوری شرکت 

 ؛انستیتوهای پژوهشی مدیران گروه 

 ؛ملی گاز ایران نظر به معرفی شرکتیک نفر صاحب 

  رئیس پردیس.با معرفی های فنی پردیس دانشکدهیک نفر از اعضای هیئت علمی 

 

 طرح جامع -۰-9

عنوان به LNGدر کشور و همچنین تدوین برنامه عملیاتی انستیتو  mini-LNGمنظور تعیین مسیر توسعه فناوری به

و تدوین طرح جامع  mini-LNGراه فناوری بازنگری نقشه»با عنوان  ایمتولی اصلی توسعه این فناوری، پروژه

 سالهپنج جامع طرحدر انستیتو اجرا گردید. دستاورد اصلی این پروژه  9911تا  9911های ، طی سال«LNGانستیتو 

ها و اقدامات فنی و غیرفنی الزم انستیتو ب آغاز هر یک از پروژهبندی و زمان مناسبرنامه زمانانستیتو است که 

LNG ساله انستیتو و . شایان ذکر است جزئیات برنامه جامع پنجه استارائه گردید (1)جدول ، در قالب یک جدول

 .هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران به تصویب رسیده است 2۱/92/9911اعتبار برآورد شده در جلسه مورخ 

 

 



 ساله انستیتو گاز طبیعی مایع.. برنامه جامع پنج2جدول 

 ردیف

مدت  اقدامات

زمان 

 )ماه(

زمان 

 سطح سه سطح دو سطح یک شروع

9 
گیری شکل

 انستیتو

اصالح ساختار 

 9 بخشی به برنامه جامع(تصویب برنامه جامع انستیتو در هیئت امنای انستیتو )اولویت انستیتو
دی ماه 

9911 

2 

در ذیل  Mini LNGسازی برنامه جامع انستیتو و سند توسعه فناوری تشکیل کمیته دائمی اجرایی

بینی نشده در ترین سطح ساختاری انستیتو به منظور رصد، پایش و پیشنهاد تغییر در اقدامات پیشعالی

 راه توسعه فناوریبرنامه جامع و نقشه

92۴ 
فروردین ماه 

991۱ 

9 
گرایانه های تصدیاساسنامه انستیتو و ایجاد محدودیت حقوقی و قانونی در ورود انستیتو به فعالیت اصالح

 غیرضروری و تکمیل و تغییر هئیت امنا
9 

فروردین ماه 

991۱ 

 92۴ هاتشکیل و راهبری بخش مدیریت پروژه ۰
فروردین ماه 

991۱ 

 92۴ سازیسازی و شبکهو راهبری بخش ظرفیت تشکیل 1
فروردین ماه 

991۱ 

 9۴0 و راهبری بخش زیرساخت و خدمات فناورانه تشکیل 1
فروردین ماه 

9910 

 99۰ پژوهی و مطالعات توسعه فناوریو راهبری بخش سیاست تشکیل ۱
مهر ماه 

991۱ 

0 
و ارزیابی فناوری در ذیل بخش  سنجیپژوهی فناوری، علمهای رصد و آیندهاندازی  و راهبری کمیتهراه

 پژوهی و مطالعات توسعه فناوری انستیتوسیاست
9۴0 

فروردین ماه 

9910 

مهر ماه  99۰پژوهی فناوری، ابزار دقیق، مهندسی گذاری و آیندههای سیاستاستفاده از کارشناسان و متخصصان حوزهتکمیل نیروی انسانی  1



 ردیف

مدت  اقدامات

زمان 

 )ماه(

زمان 

 سطح سه سطح دو سطح یک شروع

 LNG 991۱به عنوان کارشناس انستیتو  مکانیک، ایمنی، تحلیل پتنت و .... انستیتو

9۴ 
پژوهی، مدیریت های آموزش و توانمندسازی ویژه کارشناسان  انستیتو در موضوعات سیاستبرگزاری دوره

 پژوهی، اقتصاد انرژی، ایمنی فرآیند و ....پروژه، آینده
92۴ 

فروردین ماه 

991۱ 

 99۰ مه وقت و یا تمام وقت کارشناسان توانمند با سابقه فعالیت در واحدهای صنعتی مرتبطجذب و استخدام نی 99
مهر ماه 

991۱ 

 92۴ الزحمههای مختلف در قالب قراردادهای مشاوره، حقتعامل و همکاری با نخبگان مختلف در پروژه 92
فروردین ماه 

991۱ 

99 
های ایجاد سازوکار حقوقی الزم جهت همکاری با متخصصان به دستورالعمل ها ونامهتهیه و تدوین آیین

 های مختلفای، عضویت در کمیتهعنوان همکاری پیوسته، مشاوره
92 

فروردین ماه 

991۱ 

 92۴ های آموزشیاستفاده از متخصصان و کارشناسان مرتبط در قالب برگزاری کارگاه 9۰
فروردین ماه 

991۱ 

91 
توسعه توان 

 11 المللی مرتبط در قالب کمک به توسعه فناوریجذب منابع مالی بین درآمدزایی
فروردین ماه 

9911 

 0۰ های حمایت از توسعه فناوریهای دولتی و غیردولتی در قالب استفاده از ردیفها و مشارکتجذب کمک 91
فروردین ماه 

9۰۴۴ 

 0۰ منابع مالی مورد نیاز از طریق فروش خدمات پژوهشی، خدمات فناورانه و ...تأمین بخشی از  9۱
فروردین ماه 

9۰۴۴ 



 ردیف

مدت  اقدامات

زمان 

 )ماه(

زمان 

 سطح سه سطح دو سطح یک شروع

90 
گذاری داخلی و خارجی و تصویب با رویکرد جلب سرمایه LNGهای طراحی بسته جامع تأمین مالی پروژه

 آن در شرکت ملی گاز
92 

فروردین ماه 

9911 

 11 سازی و فوق سردسازیهای آموزشی تخصصی در رابطه با فرآیندهای مایعبرگزاری دوره 91
فروردین ماه 

9910 

 92 گذاری در این حوزهتدوین بسته جامع راهکارهای حمایت از جذب سرمایه 2۴
فروردین ماه 

9911 

29 
تکمیل 

ها زیرساخت

فیزیکی و 

 تحقیقاتی

های توسعه زیرساخت

 92 ی و اجرای طرح توسعه فیزیکی انستیتوطراح فیزیکی
فروردین ماه 

991۱ 

22 
های توسعه زیرساخت

 تحقیقاتی
های شکست مواد، آنالیز فشار، سرد در ذیل انستیتو دارای تستاندازی و تجهیز آزمایشگاه فوقساخت، راه

 دما و ترکیب درصد در دمای پایین و ...
92۴ 

فروردین ماه 

991۱ 

 LNG 92۴های آزمایشگاهی مرتبط به زیرساخت تدوین و اجرای طرح تکمیل اطلس 29
فروردین ماه 

9910 

2۰ 
کیلوگرم در روز بر  1۴سازی گاز طبیعی با ظرفیت کمتر از اندازی پایلوت آزمایشگاهی مایعساخت و راه

 تلفهای مخمنظور تحقیقات و توسعه در زمینهبه SMRمبنای فرآیند 
92۴ 

فروردین ماه 

991۱ 

 92۴ ایجاد و راهبری ساختار بایگانی، مستندسازی و رسوب دانش و راهبری آن 21
فروردین ماه 

9910 

21 
پژوهی و سیاست

مطالعات توسعه 

پژوهی توسعه سیاست

 فناوری
های مرتبط جهت استفاده از خدمات هها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشکدنامه همکاری با دانشگاهعقد تفاهم

 پژوهی فناوریها در حوزه مطالعات سیاستآن
2۰ 

فروردین ماه 

9910 



 ردیف

مدت  اقدامات

زمان 

 )ماه(

زمان 

 سطح سه سطح دو سطح یک شروع

2۱ 
 فناوری

 92 هاای فوق سردسازی در دانشگاههای بین رشتهمشارکت در رایزنی در برای ایجاد رشته و گرایش
فروردین ماه 

991۱ 

 11 در در نشریات معتبر LNGتخصصی با برند انستیتو  هایحمایت از چاپ مقاالت و کتاب 20
فروردین ماه 

9911 

21 
تحقیقات توسعه 

 فناوری
عنوان سوخت در حمل ( بهLNGمحیطی طرح استفاده از گاز طبیعی مایع )مطالعات فنی، اقتصادی و زیست

 ازیای )خودروهای سنگین( با همکاری وزارت راه و شهرسو نقل دریایی و جاده
92 

فروردین ماه 

991۱ 

 1 (FLNGشناور ) LNGمحیطی واحدهای تولید مطالعات فنی، اقتصادی و زیست 9۴
فروردین ماه 

9۰۴۴ 

99 
عنوان سوخت با هدف اجرایی نمودن در مقیاس ( بهLNGمشارکت در طرح استفاده از گاز طبیعی مایع )

 یریت، مستندسازی و تجمیع دانشپایلوت جهت ایجاد کوریدور سبز و مد
2۰ 

مهر ماه 

9910 

 91 مطالعات تجربی بر روی پایلوت آزمایشگاهی 92
فروردین ماه 

9911 

99 
با استفاده از پایلوت  ها از طریق انجام آزمایشسازی فرآیندها و اعتبارسنجی آنمطالعات مدلسازی و شبیه

 آزمایشگاهی
2۰ 

فروردین ماه 

9911 

 91 سازی چرخه سردسازیمطالعات بهینه 9۰
فروردین ماه 

9911 

 90 ای و کلدباکسعملکردی کلی فرآیند مبرد آمیخته تک مرحله-نویس استانداردهای فنیتدوین پیش 91
فروردین ماه 

9910 



 ردیف

مدت  اقدامات

زمان 

 )ماه(

زمان 

 سطح سه سطح دو سطح یک شروع

91 
با فرآیند  Mini-LNGواحدهای سازی و نوآوری در طراحی و احداث همکاری در مطالعه در زمینه بهینه

SMR )بر مبنای واحد ساخته شده( 
90 

خرداد ماه 

9۰۴9 

9۱ 
سازی و ظرفیت

 سازیشبکه

ایجاد و مدیریت 

شبکه ملی فناوری 

LNG در کشور 

برگزاری رویدادها و سمینارها جهت تبادل دانش میان صنعت و دانشگاه و تقویت ارتباطات میان بازیگران 

 شبکه
92۴ 

روردین ماه ف

991۱ 

 99۰ سازی گاز طبیعی در کشورایجاد و مدیریت شبکه توسعه فناوری مایع 90
مهر ماه 

991۱ 

91 
های فناورانه مرتبط در مراحل مختلف توسعه فناوری جهت حلایجاد و توسعه یک بانک دانشی پویا از راه

 استفاده اعضای شبکه
9۴0 

فروردین ماه 

9910 

۰۴ 
های مختلف تحقیقاتی و صنعتی در های ملی کشور در بخشایجاد سایت مرجع به منظور معرفی ظرفیت

 ذیل برند انستیتو
92۴ 

فروردین ماه 

991۱ 

۰9 
ها، مراکز پژوهشی و صنعتی مرتبط جهت استفاده از خدمات دانشی، نامه همکاری با دانشگاهعقد تفاهم

 هاآنپژوهشی و صنعتی 
92۴ 

فروردین ماه 

991۱ 

۰2 
سازی جهت افزایش سطح اندیشی با نهادها و بازیگران مختلف حوزه مایعهای همبرگزاری سلسله نشست

 تعامالت
۱2 

فروردین ماه 

9۰۴9 

۰9 
 Linkedهای اجتماعی )از جمله در قالب بسترهای مختلف شبکه LNGشناسایی و تشکیل شبکه نخبگانی 

in)... تلگرام و ، 
92۴ 

فروردین ماه 

991۱ 

۰۰ 
رسانی و اطالع

 سازی ذینفعانآگاه
های فوق سردسازی در صنعت نفت بخشی در رابطه با ضرورت توسعه فناوریهای آگاهطراحی و اجرای برنامه

 و گاز کشور
9۴0 

فروردین  

 9910ماه 



 ردیف

مدت  اقدامات

زمان 

 )ماه(

زمان 

 سطح سه سطح دو سطح یک شروع

۰1 
گذاری خارجی برای جلب سرمایه Mini-LNGای احداث واحدهای گذاری برهای سرمایهمعرفی فرصت

 گذاری()تهیه اطلس سرمایه
0۰ 

فروردین ماه 

9۰۴۴ 

 11 تخصصی در حوزه فرآیندهای فوق سردسازی-تهیه و چاپ نشریه علمی ۰1
فروردین ماه 

9911 

۰۱ 
مدیریت نظارت بر  هامدیریت پروژه

طراحی، ساخت و 

ی واحد اندازراه

Mini LNG  بر

 SMRمبنای فرآیند 

 بر اساس انتقال دانش

 1 همکاری در تشکیل کنسرسیوم بین شرکت مشاور داخلی و صاحب الیسنس خارجی
فروردین ماه 

991۱ 

 1 سازی الزم برای انعقاد قرارداد همکاریمشارکت در زمینه ۰0
فروردین ماه 

991۱ 

۰1 
بر مبنای مالحظالت داخلی و دانش فنی )الیسنس(  LCNGو  Mini-LNGهومی واحد نظارت بر طراحی مف

 منتخب
1 

مهر ماه 

991۱ 

1۴ 
بر مبنای طراحی مفهومی صورت گرفته با همکاری  LCNGو  Mini-LNGنظارت بر طراحی پایه واحد 

 شرکت خارجی
0 

فروردین ماه 

9910 

19 
بر مبنای طراحی پایه صورت گرفته با همکاری  LCNGو  Mini-LNGد نظارت بر طراحی تفصیلی واح

 شرکت خارجی
92 

آذر ماه 

9910 

 90 های صورت گرفتهبر مبنای طراحی LCNGو  Mini-LNGاندازی واحد نظارت بر خرید، ساخت، نصب و راه 12
آذر ماه 

9911 

19 
و  SMRبر مبنای فرآیند  Mini-LNGی و احداث واحد مدیریت، مستندسازی و تجمیع دانش فنی طراح

 LCNGواحد 
1۴ 

فروردین ماه 

991۱ 

خرداد ماه  92 نظارت بر ارزیابی و پایش عملکرد واحد ساخته شده 1۰



 ردیف

مدت  اقدامات

زمان 

 )ماه(

زمان 

 سطح سه سطح دو سطح یک شروع

9۰۴9 

11 
 کلدباکس

 1 های داخلی و خارجیهمکاری در تشکیل کنسرسیوم بین سازنده
فروردین  

 9910ماه 

 ۱0 مستندسازی دانش فنی طراحی و ساخت کلدباکس 11
فروردین ماه 

9910 

 92 سازی تجهیز با همکاری خارجینظارت بر طراحی و شبیه 1۱
مهر ماه 

9910 

 1 همکاری در ارزیابی و پایش عملکرد تجهیز ساخته شده 10
فروردین ماه 

9۰۴۴ 

11 
های جدید صورت گرفته )برای واحد بر مبنای طراحی خلی حداقل یک کلدباکسنظارت طراحی و ساخت دا

 افزایش ظرفیت(
92 

فروردین ماه 

9۰۴9 

1۴ 
سازی قابل واحد مایع

 حمل
تن  91سازی گاز طبیعی به ظرفیت نظارت بر پروژه طراحی مفهومی و پایه یک واحد )مقیاس کوچک( مایع

 ( و مدیریت، مستندسازی و تجمیع دانشSkid-mountedدر روز از نوع ایزوکانتینر )
92 

بهمن ماه 

9911 

 92 با همکاری شرکت مهندسی مشاور و پژوهشگاه صنعت نفت Skid-mountedطراحی تفصیلی واحد  19
بهمن ماه 

991۱ 

 2۰ های سازندهبا همکاری شرکت Skid-mountedاندازی واحد نظارت بر ساخت و راه 12
بهمن ماه 

9910 

 92 ساخته شده Skid-mountedارزیابی و پایش عملکرد واحد  19
بهمن ماه 

9۰۴۴ 



 ردیف

مدت  اقدامات

زمان 

 )ماه(

زمان 

 سطح سه سطح دو سطح یک شروع

 Skid-mounted ۰0مستندسازی دانش فنی طراحی و ساخت واحد  1۰
بهمن ماه 

991۱ 

11 
همکاری در تشکیل کنسرسیوم  گذاران به منظور انتخاب مجری ومشاوره در ارزیابی فنی و مالی سرمایه

 داخلی با هدف توسعه دانش فنی
9 

فروردین ماه 

9910 

 



 انستیتو یهاپروژه -5

 11در سال  خاتمه یافتههای  پروژه -1-9

 .11های خاتمه یافته انستیتو در سال پروژه. 9جدول 

 عنوان پروژه ردیف
 مبلغ

 )میلیون ریال(
 تاریخ پایان تاریخ شروع

9 

العات فنی و اقتصادی طرح استفاده از گاز طبیعی مایع مط

(LNGبه ) ای در حمل و نقل جاده سوختعنوان

 )خودروهای سنگین(

۰/9921 ۴9/۴1/1۱ 99/۴9/11 

2 

سرد اندازی ایمن آزمایشگاه فوقمطالعات اولیه راه

(Cryogenicو امکان ) سنجی ساخت پایلوت آزمایشگاهی

احی آن بر اساس ظرفیت تعیین سازی گاز طبیعی و طرمایع

 شده

1۰0۴ 9۱/۴9/10 99/۴1/11 

9 

کاال و  نیتام ،یطراح یبرا طیواجد شرا یانتخاب مجر

واحد  کی هیتصفشیواحد پ یاندازساخت و راه زات،یتجه

تن در  91 تیبه ظرف یعیگاز طب یسازعیکوچک ما اسیمق

 نریزوکانتیروز و از نوع ا

2/29۰9 ۴1/۴1/10 ۴2/92/11 

 

 11سال  های جاریپروژه -1-2

 .11های جاری انستیتو در سال پروژه. ۰جدول 

 عنوان پروژه ردیف
 مبلغ

 )میلیون ریال(
 تاریخ شروع

 مدت اجرا

 )ماه(

9 
طرح استفاده از گاز  یطیمحستیو ز یاقتصاد ،یمطالعات فن

 ییایعنوان سوخت در حمل و نقل در( بهLNG) عیما یعیطب
1/1990 9۱/۴1/10 92 

2 
 بندیتیموجود و اولو یاستانداردها یبندو دسته یآورجمع

 کشور LNGدر صنعت  ازیمورد ن یاستانداردها
920۴ 2۰/۴9/11 1 



  

 وانستیت فنی اقدامات غیر -6

 طرح توسعه فیزیکی -1-9

دیس پرصورت موقت در طبقه همکف انستیتو مهندسی نفت واقع در در حال حاضر انستیتو گاز طبیعی مایع به

بوده و امکان  مترمربع 9۰۴فعلی مکان استقرار مساحت باشد. فنی دانشگاه تهران مستقر می هایدانشکده 2شماره 

وجود دارد. در قرارداد  LNGاستفاده از سالن کنفرانس و سایر امکانات انستیتو مهندسی نفت نیز برای انستیتو 

سیس انستیتو تحقیقاتی گاز طبیعی مایع، ردیف ان با هدف تأن و شرکت ملی گاز ایربین دانشگاه تهرامامنعقده فی

و اولین نشست  ءت امنائدر سومین نشست هیی انستیتو در نظر گرفته شده است. مین مکان دائمأای برای تبودجه

 بودجه نیمأت اتیکل، بین اعضاء پس از بحث و گفتگو ،2۴/9۴/11تو گاز طبیعی مایع مورخ راهبری انستی شورای

 سیپرد Dطبقه از بلوک  کی، در قرارداد تأسیس «عیما یعیگاز طب تویانست یریگشکل» ردیفاز  مکان دائم،ساخت 

در پردیس  29/۴9/991۱در تاریخ پیرو جلسه برگزار شده . قرار گرفت بیدانشگاه تهران مورد تصو یفن یهادانشکده

یع و امور مالی و پشتیبانی تو گاز طبیعی ما، انستیایران گازملی با حضور نمایندگان شرکت  های فنیدانشکده

توسط شرکت گاز مورد بررسی قرار گرفته و نظرات  Dساختمان بلوک  سومنقشه اولیه طبقه  پردیس، مقرر گردید

کت ملی گاز ایران در محل مدیریت پژوهش و فناوری شر ۴9/۴۰/991۱ای در تاریخ اعالم شود. بدین منظور جلسه

پس از انجام  آزمایشگاه و استانداردهای مربوطه بررسی گردد.ملزومات ایمنی  مقرر شد آنطی  برگزار گردید و

همچنین . و تهیه شده و به شرکت گاز ارسال گردیدتگزارشی از سوی انستیها و رفع نقاط ابهام در این زمینه، بررسی

ر جلسه کمیسیون دائمی و چگونگی پرداخت مبلغ در نظر گرفته شده از سوی شرکت ملی گاز ایران به پردیس د

به تأیید اعضاء رسید و هم اکنون پروژه تکمیل ساختمان در حال پیشرفت  9۰/۴1/1۱کمیته تخصصی مورخ 

های فنی دانشگاه تهران را نشان دانشکده 2واقع در پردیس شماره  D، نمایی از ساختمان بلوک 9تصویر  .باشدمی

 دهد.می

 



 
   
   

2 

 

 
 های فنی دانشگاه تهران.دانشکده پردیس D. ساختمان بلوک 9تصویر 

 

 اینترنتیسایت  -1-2

و نیز ایجاد بستر مناسب  هایتفعالسایر و ها ، پروژهها، همکاریهامعرفی ظرفیت انستیتو با هدفاینترنتی  سایتوب

 ilng.ut.ac.irبه آدرس  در کشور، تحت دامنه دانشگاه تهران LNGبرای تشکیل و راهبری شبکه ملی فناوری 

بدین منظور قراردادی با طراح لوگوی انستیتو منعقد  باشد.ن در مرحله تکمیل محتوا میاکنوهم و ی گردیداندازاهر

 دهد.نمایی از صفحه اصلی سایت را نشان می 2تصویر  گردید.

 



 
   
   

3 

 

 
 سایت انستیتو گاز طبیعی مایع.. صفحه اصلی وب2تصویر 

 

 نامه های همکاریتفاهم -1-۰

از ابتدای آغاز به کار تا به های مختلف، های همکاری انستیتو گاز طبیعی مایع با شرکتنامههممشخصات کلی تفا

مابین انستیتو و شرکت جهانپارس، نامه همکاری فیتفاهم 9۱/۴۱/1۱ تاریخ اند. درخالصه شده 0در جدول امروز، 

عتی، در محل این شرکت منعقد های ساخت واحدهای صنهای مجری پروژهعنوان یکی از معتبرترین شرکتبه

های انستیتو بوده های این شرکت در راستای اجرای پروژهنامه استفاده از توانمندیگردید. هدف از امضای این تفاهم

 است.

یافته و در حال اجرا، محدود به امضای های مختلف خاتمههای انستیتو در قالب پروژهشایان ذکر است، همکاری

ها و ها، دانشگاهتاکنون، با شرکت 9911و انستیتو در طول مدت آغاز به کار رسمی خود از سال نامه نبوده تفاهم

 ها همکاری جدی داشته است:مؤسسات متعددی به شرح ذیل، در پیشبرد پروژه

 ؛مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 

 ؛شرکت مشاوران مدیریت توسعه عمید 

 ؛شرکت مهندسان مشاور سازه 

 ؛یاشرکت تدبیر و فن آس 

 ؛شرکت طرح و فرآیند کیمیا 

 ؛شرکت مشاوره مهندسی نداک گستر ایرانیان 

 ؛پژوهشگاه صنعت نفت 



 
   
   

4 

 

 ؛وزارت راه و شهرسازی 

 ؛دانشگاه صنعتی شریف 

 ؛دانشگاه صنعت نفت اهواز 

 ؛شرکت طراحی و مهندسی تراوش جم 

 ؛گروه جهانپارس 

 ؛شرکت بارون 

 از کره جنوبی شامل کنسرسیومی Keit ،KITECH ،KOGas-Tech ،OCEAN-US ،SUNG IL 

ENCARE. 

 

 های همکاری انستیتو گاز طبیعی مایع.نامه. تفاهم1جدول 

 تاریخ انعقاد نامهطرف تفاهم ردیف

 1۰آذر ماه  پژوهشگاه صنعت نفت - شرکت ملی گاز ایران 9

 1۰دی ماه  شرکت ملی گاز ایران  2

 11خرداد  کنسرسیوم کشور کره جنوبی –پژوهشگاه صنعت نفت  9

 11اردیبهشت  رکت تدبیر و فن آسیاش ۰

 1۱مهر  شرکت جهانپارس 1

 

 انستیتوهای آتی برنامه -7

 ،برنامه جامع انستیتوپژوهی و نقشه راه تدوین شده انستیتو گاز طبیعی مایع و نیز بر مبنای مطالعات آینده بنا بر

 و ت و هزینه مناسب و تحویل به موقعبا هدف دستیابی به محصول با کیفی LNGهای اجرای هر چه بهتر پروژه

نیاز به تعریف ، LNGهای طراحی، ساخت و آزمون تجهیزات رسیدن به سطح قابل قبولی از فناوری و توانمندی

با توجه به مطالعات و  LNGنماید. لذا انستیو های در سطح پایلوت و آزمایشگاهی را بیش از پیش ضروری میپروژه

 زمینه: دودر  را های تحقیقاتیجام شده، اجرای پروژههای پایه اولیه انطراحی

 سرد،اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری فوقتجهیز و راه 

 اندازی پایلوت آزمایشگاهی تولید ، ساخت و راهتفصیلی طراحیLNG، 

 باشد.نیز می ملی گاز ایران شرکتوزارت نفت و در دستور کار خود قرار داده است، که مورد تأیید 

باشد که با هدف ایجاد سرد میاندازی آزمایشگاه تحقیقاتی فنّاوری فوقهای مهم انستیتو، تجهیز و راهکی از پروژهی

سرد با قابلیت ارائه خدمات آزمایشگاهی به عنوان یک آزمایشگاه مرجع یک مرکز تحقیقاتی متمرکز بر فنّاوری فوق

در خصوص تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز یک آزمایشگاه اکنون تحقیقات کاملی در کشور تعریف شده است. هم

های سازنده و مسیرهای های مربوطه به همراه شرکتمرجع در این حوزه در انستیتو به انجام رسیده است و دستگاه

 سرد ارائه شده است.اندازی آزمایشگاه فوقتجهیزات مورد نظر برای راه 1اند. در جدول تأمین آنها تعیین شده
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 .سردتجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه تحقیقاتی فنّاوری فوق .1دول ج

 محل تأمین

 ردیف نام دستگاه، وسیله یا مواد مصرفی ایسرمایه
 خارج

داخ

 ل

*  *  
Portable/Laboratory Density Meter for 

LNG 
9 

*  *  Cryogenic vials 2 

*  *  Trace Moisture Analyzer 9 

*  *  race Moisture Measurement+ T 2CO ۰ 

*  *  Mercury Analyzer 1 

*  *  Heating Value Measurement 1 

*  *  Cryogenic Freezer ۱ 

*  *  Gas Chromatography 0 

*  *  Cryogenic Gloves 1 

*  *  
Cryogenic Dewar Flasks (With different 

volumes) 
9۴ 

*  *  Electronic Analytical Balance 99 

*  *  Electronic Precision Balance 92 

 99 هواکش  * * 

 9۰ گاز یسامانه هشدار نشت  * * 

 * *  
ی منیجعبه ای، شوشامل دوش، چشمی )منیا زاتیتجه

 نشانی(و کپسول آتش
91 

 91 گاز یاتصال به دستگاه کروماتوگراف یبرا وتریکامپ  * * 

 9۱ عیمحاسبات سر وتریکامپ  * * 

 * *  

 کیکنار  زیوسط دوطرفه، م زیم) شگاهیآزما یسکوبند

 ،ییایمیمواد ش یکمد نگهدار ،یوارید نتیطرفه، کاب

و  نیتوز زیپرسنل، م لیکمد وسا ،یشگاهیآزما نکیس

 (GCدستگاه  یریقرارگ زیم

90 

 91 1 دیگر ومیگاز هل *  * 

 2۴ 111/11نیتروژن با خلوص گاز  *  * 

 29 یا تیوب ذخیره گاز (Tedlar bag)گهداری گاز کیسه ن *   

 22 مخزن ذخیره نیتروژن مایع  *  *

دستی و  فوق سرد، شیرآالت سیستم انتقال مایع  *  * 29 
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 مسیر و پمپ برگشت، اطمینان

 2۰ تبخیرکننده  *  *

 21 آزمون ۀمحفظ  *  *

 21 دستگاه آزمون کشش  *  *

 2۱ دستگاه آزمون خستگی  *  *

 20 دستگاه آزمون ضربه  *  *

 21 دستگاه کوانتومتری  *  *

 9۴ دستگاه آزمون سختی  *  *

 

 فنی دانش انتشار و گسترش» کالن هدف راستای در LNG انستیتو جامع طرح مطابق که مهم هایپروژه دیگر از

 یک اندازیراه و ساخت طراحی، تعریف شده است؛ «فناوری توسعه ملی شبکه در طبیعی گاز سازیمایع موجود

 مشکالت حل برای مرجعی عنوانبه فرآیند طراحی دانش افزایش بر عالوه بتواند تا باشدمی آزمایشگاهی پایلوت

مطابق مطالعات انجام شده در . باشد بنیادین و نو هایایده سازیپیاده برای بستری چنینهم و راهکار ارائه و صنعتی

های شده شروع کرد تا چگونگیر جهان، در ابتدا باید از یک فناوری موجود و شناختهزمینه دستیابی به دانش فنی د

 Know( دانش Creative imitation( استخراج شوند. سپس در مرحله تقلید خالقانه )Know Howفناوری )

How  موجود ارتقا داده شود. از این مرحله به بعد دانشKnow Why له خلق فنّاوری تولید خواهد شد که مرح

شود. مطابق این باشد. در نهایت نیز نوآوری بنیادین در فرآیند حاصل می( میKnowledge creationدانش )

، در قدم اول باید پایلوت آزمایشگاهی، طراحی، LNGسازی فنّاوری تولید مراحل برای دستیابی به پتنت و تجاری

این پایلوت باید قابلیت اعمال انواع تغییرات شامل  دست یافت. Know Whyاندازی شود تا به دانش ساخته و راه

اندازی پایلوت همین دلیل پروژه طراحی، ساخت و راهنوع خوراک، نوع مبرد، شرایط عملیاتی و ... را داشته باشد. به

 باشد. های انستیتو در راستای دستیابی به دانش فنی میترین پروژهآزمایشگاهی یکی از کلیدی

 معتبر شرکت یک همکاری با آزمایشگاهی پایلوت پایه و مفهومی طراحی پروژه، این اول فاز در ،راستا همین در

های خارجی و داخلی متخصص در ی و شرکتقاتیمراکز تحق ،هادر ابتدا دانشگاه. گرفت انجام داخلی مشاور مهندسی

ورد بررسی دقیق قرار گرفتند. هدف از سرد با تأکید بر گاز طبیعی مایع شناسایی شده و مهای فوقحوزه آزمایشگاه

های آزمایشگاهی مرتبط در دنیا و درک مسیر سازی گاز طبیعی و سامانههای مایعاجرای این بخش شناسایی پایلوت

های موجود در کشور بود. تحقیقات و روند مطالعاتی در پیش گرفته شده از سوی آنها و همچنین شناسایی ظرفیت

صورت گرفته است که هر یک با رویکرد مشخصی یکی از  LNGمختلف جهان در حوزه  ای در کشورهایگسترده

و کاربرد آن  LNGمجدد  یگازساز، LNGحمل  ،یعیگاز طب یسازعیما فرآورش گاز طبیعی،مباحث مرتبط با پیش

حقیقات در این گیرد. کشورهای چین، نروژ، استرالیا، کره جنوبی و هند بیشترین تبرای مصارف مختلف را در بر می

دهند. اگرچه تحقیقات دیگری نیز در سایر کشورها از جمله آمریکا، قطر، هلند، ژاپن، حوزه را به خود اختصاص می

های داخل کشور که در حوزه ها، مراکز تحقیقاتی و شرکتاندونزی و فرانسه صورت گرفته است. در ادامه دانشگاه
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LNG .نتایج نشان داد که تاکنون مطالعات تجربی در حوزه  فعال هستند مورد بررسی قرار گرفتندLNG  در کشور

 سرد انجام شده است. پیش از شروع طراحی مفهومی پایلوتهایی در حوزه فوقصورت نگرفته است اما پژوهش

ی و با توجه به اینکه این پروژه نخستین تجربه رویارویی جدی متخصصین ایرانی عیگاز طب یسازعیما یشگاهیآزما

باشد، الزم بود کلیه نکات ایمنی مربوطه استخراج شود. از آنجا که سرد میهای فوقر زمینه طراحی و ساخت سامانهد

سرد از اهمیت باشد، شناسایی خطرات کار با این سیال فوقمی LNGمحصول نهایی این پایلوت، گاز طبیعی مایع یا 

ها و خطرات ناشی از کار و تماس با این ین ماده، ویژگیباالیی برخوردار است. در همین راستا مشخصات ایمنی ا

اندازی آزمایشگاه و پایلوت ، برای راهLNGسیال برای افراد و تجهیزات استخراج گردید. پس از شناسایی خطرات 

رسید تا با اند ضروری به نظر میهای صنعتی رخ دادهتا کنون در مقیاس LNGشناسایی حوادثی که در فرآیندهای 

های مختلف تولید، شده در حوزه نظر گرفتن این موارد طراحی ایمنی انجام داد. در نتیجه حوادث گزارش در

آوری شدند. همچنین در حوزه ایمنی پایلوت تحقیقاتی فهرست و نقل جمعسازی، بارگیری و حملنگهداری، ذخیره

ارائه شدند تا با استفاده از این استانداردها طراحی های موردنیاز برای طراحی این فرآیندها استانداردها و دستورالعمل

ایمنی برای پایلوت داشت. پس از تکمیل دو مرحله اول، طراحی مفهومی پایلوت آزمایشگاهی آغاز گردید که برای 

 شد: این بخش باید به سه سوال اساسی زیر پاسخ داده می

 نوع فرآیند چه باید باشد؟ -9

 ظرفیت مطلوب پایلوت چیست؟ -2

 خوراک چه باید باشد؟نوع  -9

 آیا به واحد پیش تصفیه نیاز است؟ -۰

آوری های آزمایشگاهی خارج از کشور جمعتمنظور مشخص نمودن این موارد، کلیه اطالعات قابل استخراج از پایلوبه

ی توان دریافت فرآیندهای انتخابی شامل دو دسته کلآورده شده است. همانطور که از این جدول می 9۴و در جدول 

های هر یک در انتخاب فرآیند مناسب شوند. که شناخت ویژگیمی 2و فرآیندهای تراکم بخار 9فرآیندهای انبساطی

 موثر است.

 

 .های آزمایشگاهی خارج از کشورتاطالعات پایلو .۱جدول 

 محصول تولیدی
واحد 

 تصفیهپیش
 خوراک

ظرفیت 

(/dayLNGton) 
 نوع فرآیند

دانشگاه / 

 مؤسسه

عنوان ارگیری مجدد بهبه ک

 خوراک
 ندارد

 کپسول

 )مخلوط گازی(
9۱/۴ DMR 

دانشگاه نفت 

 چین

عنوان به کارگیری مجدد به

 خوراک
 ۰9/9 کپسول )نیتروژن( ندارد

2DN-CFC 

 )ظرفیت پایین(

مؤسسه 

تحقیقاتی 

CNOOC 

                                                           
9 Expansion Processes 
2 Vapor Compression Processes 
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 های جانبی مورد نیاز ازخوراک، مبرد )پروپان(، نیتروژن و سرویس

گردد واقع در پایانه گازی خلیج بوهای تأمین می LNGواحد تولید 

 گردد.تولیدی نیز به این واحد برمی BOGو  LNGو 

29/9۰ 
2DN-9C 

 )ظرفیت متوسط(

مؤسسه 

تحقیقاتی 

CNOOC 

عنوان به کارگیری مجدد به

 خوراک
 ندارد

کپسول )متان 

 خالص(
۱۰/9۴ 

SMR  چرخه +

سرمایش پیش

مبرد آمیخته با 

 R22مبرد 

وم آکادمی عل

 چین

عنوان به کارگیری مجدد به

 خوراک
 ندارد

کپسول )متان 

 خالص(
۴9/۴ SMR 

دانشگاه 

 ژجیانگ

عنوان به کارگیری مجدد به

 خوراک
 ندارد

 کپسول

 )مخلوط گازی(
9 

SMR   +

سرمایش پیش

مبرد آمیخته با 

 مبرد پروپان

 مؤسسه

SINTEF 

آوری در مخزن جمع

بر روی  LNGنگهداری 

 Norgasکشتی 

 ردندا

( BOGگاز تبخیری )

حاصل از مخازن 

 LNGنگهداری 

2۴ 

 )مقیاس کامل(

SMR   +

سرمایش پیش

مبرد آمیخته و 

با  BOGهمچنین 

مبرد پروپیلن و 

 آب دریا

 مؤسسه

SINTEF 

آوری در مخزن جمع

 LNGنگهداری 
 دارد

 BOGخط لوله یا 

خروجی از واحد 

 LNGتولید 

9۴ SMR ACLNG 

 

ها متفاوت هستند و مبرد اصلی مورد اس نوع چرخه )باز یا بسته( و نیز تعداد چرخهفرآیندهای انبساطی بر اس

گونه فرآیندها، سرمایش را از طریق انبساط از فشار باال و بدون ها نیتروژن است. مبرد در ایناستفاده در این چرخه

استفاده نمود تا بخشی از توان مصرفی توان از توربین کند و به همین دلیل در مرحله انبساط میتغییر فاز تولید می

کمپرسورها را بازیابی نماید. در فرآیندهای تراکم بخار سرمایش از طریق تغییر فاز مبرد و به کمک گرمای نهان 

گردد و این مبردها دو نوع خالص و آمیخته هستند. استفاده از مبردهای آمیخته نسبت به مبردهای تبخیر تأمین می

گیرند به همین دلیل طیف وسیعی از دما، از ؛ زیرا مبردها تحت تغییر فاز فشار ثابت قرار میخالص ارجحیت دارد

 شود.شبنم تا نقطه حباب مخلوط، ایجاد می نقطه گستره

ی برای پایلوت تحقیقاتی، بر مبنای برخی امرحلهتک ختهیمبرد آمانتخاب بین فرآیندهای چرخه انبساطی و 

اندازی و کنترل، سهولت پذیرد. فرآیندهای چرخه انبساطی به علت سادگی، سهولت راهمیپارامترهای اساسی صورت 

تر بودن گزینه مناسبی هستند. از طرف دیگر فرآیندهای مبرد آمیخته تامین و شارژ مبرد، نیاز به فضای کمتر و ایمن
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اتی و قابلیت افزایش مقیاس با حفظ های عملیتر بودن هزینهای به علت راندمان حرارتی باالتر و پایینمرحلهتک

های تحقیقاتی خارج از کشور از در اکثر موارد در پایلوت 9۴راندمان حرارتی مورد توجه هستند که مطابق جدول 

ای قابلیت افزایش مقیاس را دارد در مرحلهاین فناوری استفاده شده است. با توجه به اینکه فرآیند مبرد آمیخته تک

 فرآیند منتخب برای پایلوت در نظر گرفته شد.نتیجه به عنوان 

تواند شامل گاز طبیعی، کپسول متان و مخلوط گازی باشد که مطابق مطالعات خوراک پایلوت آزمایشگاهی می

(، در بیشتر موارد از کپسول متان و مخلوط گازی 9۴های تحقیقاتی خارج از کشور )جدول صورت گرفته از پایلوت

یابند و همچنین ها کاهش میتصفیه نیست و در نتیجه هزینهدر این موارد نیاز به واحد پیشاستفاده شده است که 

ها، مخلوط گازی هم با سازی حذف خواهند شد. از بین این گزینهها به بخش مایعمشکالت ناشی از ورود ناخالصی

اند گزینه مناسبی باشد. همچنین توها میدرنظر گرفتن مشخصات خوراک گازی خط لوله و هم میزان مجاز ناخالصی

 آورد که برای گازهای مختلفی بتوان عملکرد پایلوت را ارزیابی نمود.کپسول گازی این شرایط فراهم می

تواند کیلوگرم در روز می 9۴۴۴کیلو گرم تا  9۴۴پایلوت بین  توان دریافت که ظرفیتمی 9۴با نگاهی به جدول 

کیلوگرم در روز برای پایلوت انتخاب گردید. پس از نهایی  1۴۴ها ظرفیت زینهانتخاب شود که با در نظر گرفتن ه

ای دیاگرام جعبه ۰ تصویرنمودن نوع فرآیند، نوع خوراک و ظرفیت پایلوت، طراحی مفهومی فرآیند انجام شد که در 

. رک تولید گردیدمد 1۱یید طراحی مفهومی، طراحی پایه انجام شد که تعداد أفرآیند آورده شده است. پس از ت

 آورده شده است. 99در جدول  مدارک تولید شدهت فهرس

 

 
 .ای فرآیند پایلوت آزمایشگاهیدیاگرام جعبه .۰تصویر 

 

 .مدارک طراحی پایه پایلوت آزمایشگاهی فهرست .0جدول 

Discipline Documents Description 

  
General Progress Measurement Procedure 

General Basic Engineering Work Breakdown Structure (WBS) 

General Basic Engineering Cost Breakdown Structure (CBS) 

General Basic Engineering Time Schedule 

General Basic Engineering Master Document List (MDL) 

General Sub Vendor List 

General Numbering Procedure 
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General Coordination Procedure 

  
Process BFD 

Process Duty spec for LNG pilot 

Process Process Basis and Process Design Criteria 

Process Process Flow Diagram with HMB 

Process Piping and Instrumentation Diagram 

Process Relief System Calculation Report 

Process Process & Utility Description 

Process Process Control Description 

Process Process Equipment List 

Process Alarm Set Point List 

Process Process Datasheets 

Process Utility Consumption Summary 

Process Cause and Effect Charts 

  
Safety SAFETY CONCEPT 

  
Material Material Selection Report 

Material Material Selection Diagram (Process) 

Material Material Selection Diagram (Utilities) 

Material Welding & NDT Specification 

Material Internal Protection of Equipments by Coating Specification 

Material Specification for Positive Material Identification 

  

Instrument 
Technical Specification for Instrument and Unit Control 

Panel 

Instrument Calculation report for Instrument 

Instrument Basic I/O List 

Instrument Basic Instrument Index 

  
Electrical Power LAYOUT 

Electrical CABLE ROUTING LAYOUT 

Electrical LOAD LIST 

Electrical SINGLE LINE DIAGRAM 

Electrical ELECTRICAL EQUIPMENT LIST 

Electrical ELECTRICAL Design Criteria 

Electrical ELECTRICAL INSTALLATION IN PACKAGES 

  
Piping Piping Line List 

Piping Plot Plan 

Piping Piping Material Specification 
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Piping Specification For Insulation 

Piping Specification For Painting 

Piping Piping Design Criteria 

Piping Wall Thickness Calculations 

Piping Piping Route Study 

Piping Piping Material Take Off(A/G) 

  
Mechanical (Fix) Specification For Pressure Vessel 

Mechanical (Fix) Specification For Air Cooler 

Mechanical (Fix) Specification For Heat Exchanger 

Mechanical (Fix) Mechanical Design Basis 

  

Mechanical 

(Rotary) 
Mechanical Design Criteria for Packaged Equipment 

Mechanical 

(Rotary) 

Mechanical Design Criteria for Rotating Machinery 

Equipment 

 

های اخیر و پیرو حسن توجه مقام عالی ها و مطالعات انجام شده در سالسازیهای فوق و آمادهرغم انجام فعالیتعلی

های پایین دستی پیگیری و تسهیل اجرای انستیتوبرای  29/2/9911مورخ  2/2۴-00وزارت نفت در ابالغیه شماره 

های مذکور با های پروژهامکان تأمین هزینه ،های اخیردلیل نوسانات شدید ارز و تورم در سالها، متأسفانه بهدانشگاه

 برای LNGهای زیرساختی انستیتو های مربوط پروژه. با توجه به شرایط فعلی، هزینهنداشتبرآوردهای قبلی وجود 

، 11های مهم انستیتو در سال ای یافت و یکی از مأموریتافزایش قابل مالحظهسازی گاز طبیعی توسعه فناوری مایع

های انستیتو بوده رایزنی با شرکت ملی گاز ایران و در سطحی باالتر وزارت نفت برای تأمین هزینه توسعه زیرساخت

، هیئت مدیره شرکت ملی نظر مستقیم وزیر محترم نفتو با  مدههای قابل توجه به عمل آاست. در نهایت، با پیگیری

-، حمایت کامل مالی از دو پروژه تجهیز و راه90/99/11مورخ  9111۱-۴/119/دب۴گگاز ایران طی ابالغ شماره 

 سازی گازاندازی پایلوت آزمایشگاهی مایعطراحی، ساخت و راهسرد و نیز اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری فوق

 .مصوب نمودهای مهندسی مشاور داخلی را با همراهی شرکتطبیعی 

متر مربع در طبقه همکف  99۴سرد، مکانی به مساحت در حال حاضر، برای جانمایی تجهیزات آزمایشگاهی فوق

در  2های فنی دانشگاه تهران، واقع در پردیس شماره ساختمان جدید دانشکده مهندسی مکانیک پردیس دانشکده

های مربوطه با ریاست محترم دانشکده به عمل آمده و فضا در اختیار انستیتو گاز طبیعی رفته شده و رایزنینظر گ

با بر اساس نظر مشاور محترم انستیتو و سازی، مایع قرار گرفته است. اما در مورد جانمایی پایلوت تحقیقاتی مایع

کنند، جانمایی واحد در فضای گاز طبیعی استفاده می سرد که از خوراکهای فوقمالحظات ایمنی سامانهعنایت به 

هایی با معاونت پژوهشی دانشگاه برای اختصاص فضایی در دانشگاه چندان مناسب نخواهد بود. بدین منظور، رایزنی

تر دانشگاه انجام گردید که هنوز به سرانجام نرسیده است. از سوی دیگر، یکی از پیشنهادهای امالک با مساحت بزرگ
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مطرح شده، استفاده از مکانی در پارک علم و فناوری صنعت نفت در منطقه شهرری و در نزدیکی پاالیشگاه تهران 

 باشد.است که این امر نیز در دست بررسی و رایزنی با مسئولین مربوطه می

بلغ سرد به ماندازی آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری فوقهم اکنون پروپوزال پژوهشی پروژه تجهیز و راه

ریال در آستانه تأیید نهایی و انعقاد قرارداد و ابالغ آغاز پروژه بوده و پروپوزال پروژه طراحی  ۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴,2۴۴

سازی گاز طبیعی پس از تعیین مکان احداث آن، به مدیریت تحقیقاتی مایع اندازی پایلوتتفصیلی، ساخت و راه

 گردید.پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران ارائه خواهد 

 


