
 
 

 آزمایشگاه مرکزی   تجهیزات

 زه نفت حو    
 

 دانشکده 

 مهندسی شیمی، نفت وگاز

قابل انجام ی تست ها نام دستگاه ردیف ویر دستگاهتص   

1 IFT 700 
امتزاج   الیدو س   یسطح  نیکشش ب نییتع

مخزن  ط یدر شرا ریناپذ  

 

2 Anton 

Densitometer 
در دما و فشار بال  الیس  تهیدانس  نییتع  

 

3 Slim Tube 
  طیدر شرا  یفشار امتزاج ن یکمتر نییتع

 مخزن

 

4 Flass 
رسوبات  زانیو م نیفشار آغاز  نییتع

و وکس  نیآسفالت  

 

5 PVT 
-CCE-DL-CMDی تست ها انجام

CVD  جهت سیالت مخزن 
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6 Recombination 
  ه یو ته یمجدد نفت و گاز سر چاه بیترک

مخزن  ال یس  

 

7 Automated 

gasometer 
استاندارد  طیحجم گاز در شرا نییتع  

 

8 Manual 

gasometer 
استاندارد  طیحجم گاز در شرا نییتع  

 

9 GC 
 آنالیز نفت خام و 

گاز های هیدروکربنی    

 

10 

Rocking 

 

 
Heating 

Trolley 

 

کمک به تک فاز نمودن سیال مخزن از  

 طریق اعمال دما و همزدن 
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11 Liquid 

shipping bottle 

های مایع سیال مخزن از  انتقال نمونه

 میدان به آزمایشگاه 

 

12 Gas shipping 

bottle 

سیال مخزن از   گازی انتقال نمونه های  

 میدان به آزمایشگاه 

 

13 Core Slabbing 

 

آنها به  برش سنگ های بزرگ و تبدیل 

 قطعات کوچکتر 

 

14 Plugging 

Machine 

   و تمام مغزه ها از سنگ یگیرمغزه 

( 1"و  5/1"قطر های  )  

 

15 Trimming Saw 
 مغزهاز  یسطح مقطع عرض  یهته

 برش سطوح ناصاف مغزه
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16 Precision End-

Face Grinder 
مغزه و ناصاف  یزح توصاف کردن سط  

 

17 Solvent /2CO

Core Cleaner 
کربناته  یرغ  ینچیا 4مغزه  یشستشو  

 

18 Gas 

Permeameter 
ینچ ا 1مغزه با قطر  گازی  ییتراوا یینتع  

 

19 Saturator 

 یال تخلخل به کمک س  یری اندازه گ

 

همزمان چند مغزه  کردن اشباع  

 

19 
He-

Porosimeter 

 

به کمک گاز  مغزه تخلخل  یری اندازه گ

 ماریوت  – یلبر اساس قانون بو یومهل

 
 اندازه گیری دانسیته دانه های مغز
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20 Wholeperm ینچ ا 4 مغزه با قطر ییتراوا یینتع 

 

21 COREVAL 

مغزه با   ییهمزمان تخلخل و تراوا یینتع

تا   400تحت فشار روباره  ینچ ا 5/1 قطر

 پام 10000

 

22 

Capillary 

Pressure 

Desaturation 

Cell 

بین آب و هوا برای  ینگی فشار موئ  یینتع

 به صورت همزمان  مغزه چندین

 

23 Capri 

فشار  گیری مقاومت الکتریکی و اندازه

موئینگی بین آب و نفت در شرایط مخزن  

 به روش صفحه متخلخل 
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24 
Formation 

Damage 

System 

 اسید زنی 

 

ررسی میزان آسیب سازند در اثر گل  ب

 اینچ  4یا  5/1حفاری برای مغزه با قطر 

 

25 
Acoustic 

Velocity 

System 

 اندازه گیری سرعت صوت در سنگ

 

 


