
حوزەعنوان نيازرديف

مواد شيميايي و كاتاليستكاتاليست نقره بر پايه آلفا آلومينا1
2(Stoper)مواد شيميايي و كاتاليستماده شيميايي ترشيو بوتيل پيروكتكول
مواد شيميايي و كاتاليستافزايش منابع توليد كننده داخلي براي الپروكس3
4(DEPANOL) مواد شيميايي و كاتاليستافزايش منابع توليد كننده داخلي براي دپانول
مواد شيميايي و كاتاليست توليد يا بازيافت آلفا سلولز مصرفي واحد كلر آلكالي5

محصوالت جديددريافت پيشنهاد براي استفاده بهينه از هيدروژن مازاد6

7(PVA 80) مواد شيميايي و كاتاليستافزايش منابع توليد كننده داخلي براي آلكوتكس

8552P مواد شيميايي و كاتاليست افزايش منابع توليد كننده داخلي براي آلكوتكس
فرايندي/ساخت غشاساخت غشاي مورد استفاده در الكتروليز كننده هاي واحد كلر آلكالي9
10VCM فرايندي/پوشش دهيپوشش هاي نوين كوره هاي كراكينگ

11DDS 65 مواد شيميايي و كاتاليستافزايش منابع توليد كننده داخلي براي امولسيفاير

12(DC) فرايندي/تغيير تكنولوژيامكان سنجي تغيير تكنولوژي واحد كلريناسيون مستقيم

13Air fan فراينديبررسي راهكارهاي كاهش تشكيل رسوب بر روي فين هاي
فرايندي/پوشش دهيامكان سنجي استفاده از پوشش هاي ضد جلبك و خزه در برج هاي خنك كننده14
فراينديبررسي روش هاي كاربردي در افزايش راندمان كوره هاي كراكينگ و افزايش طول عمر آن ها15

16EDC/VCMفرايندي/تغيير تكنولوژيامكان سنجي تغيير تكنولوژي واحد كوره زباله سوز

فرايندي/پوشش دهيافزايش سيكل كاري ريبويلرهاي واحد خالص سازي اتيلن دي كلرايد با تكنولوژي نانو پوشش ضد رسوب 17
مواد شيميايي و كاتاليستافزايش منابع توليد كننده داخلي براي هيدروكسي پروپيل متيل سلولز18
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دانش فنياليسنس واحدهاي الفيني و پلي الفيني19

20( HDPE )فراينديطرح واحد بازيابي هگزان از گاز فلر و جداسازي هگزان از اوليگومر واحد پلي اتيلن سنگين
21HDPE تجهيزات و قطعاترفع مشكل سانتريفيوژهاي واحد
22HDPE مصرفي واحد RZ مواد شيميايي و كاتاليستبومي سازي كاتاليست
محصوالت جديدتوليد هيدروژن مايع23
فراينديجداسازي BTX از بنزين24
فراينديبهينه سازي فلرينگ واحد الفين25
فراينديبهينه سازي مصرف آب26
27HDPE فراينديافزايش ظرفيت واحد
فراينديطرح واحد توليد رزين هاي C5,C9 از بنزين پيروليز در واحد الفين28

تجهيزات و قطعاتسختي عمليات اطفاي حريق در ارتفاع هاي زياد به علت سختي فعاليت نيروهاي آتش نشاني و ارسال آب29

30 Hot)                   پوشش المانايز و گالوانايز داغ بر روي سطوح تيوپ هاي مبدل حرارتي باپايه فوالد كربني
(Dip Aluminized & Galvanized

تجهيزات و قطعات

مواد شيميايي و كاتاليستداخلي سازي خاك رس فعال واحد آروماتيك31

32MTBE مواد شيميايي و كاتاليستداخلي سازي كاتاليست هاي واحد

تجهيزات و قطعاتهيتر الكتريكي ضد انفجار33

تجهيزات و قطعاتحل مشكالت فرايندي، عملياتي توربو اكسپندرها جهت كاركرد با ظرفيت نامي34
تجهيزات و قطعاتاستفاده از انرژي خروجي استك توربين هاي گازي استحصال اتان35

بررسي انتخاب جاذب مولكوالرسيو/ مولكوالرسيوها جهت جذب ناخالصي هاي رطوبت و متانول از جريان هاي گاز 36
مواد شيميايي و كاتاليستخوراك ورودي به مجتمع و محصول اتان خروجي از مجتمع
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محصوالت جديدتبديل محصول بوتان به محصوالت پايين دستي37

 خوردگي پوشش كابل هاي واحد استايرن منومر و اتيل بنزن (در مقابل مواد آروماتيك نظير بنزن، استايرن 38
فرايندي/پوشش دهيمنومر، تولوئن، ...)

39A تجهيزات و قطعاتمشكل پكينگ هاي كريستااليزر واحد پلي
40PTA-2 تجهيزات و قطعاتمشكالت دكانترهاي افقي و عمودي
41Terminol66 مواد شيميايي و كاتاليستساخت روغن انتقال حرارت
مواد شيميايي و كاتاليستكاتاليست پالتين بر پايه آلومينا42
434A مواد شيميايي و كاتاليستبومي سازي مولكوالرسيو
44Biodegradable PET محصوالت جديدتوليد
45PTA2 فراينديافزايش 20 درصدي ظرفيت توليد واحد عملياتي
46SSP-F فراينديپروژه ي افزايش ظرفيت 20 درصدي در
فراينديتكميل سيستم مانيتورينگ يوتيليتي-هاي مجتمع و انتگراسيون آن47
فرايندياصالح سيستم دي سوپر هيترها48
فرايندياصالح سيستم جمع آوري كندانس واحدهاي PET-2 و نساجي49
ابزار دقيقتامين كارت هاي سيستم كنترل ابزاردقيقي50
ابزار دقيقتعويض سيستم كنترل واحد فسژن51
تجهيزات و قطعاتتهيه SPARE PART براي ماشين هاي دوار52
تجهيزات و قطعاتتهيه SPARE PART براي دستگاه سانتريفيوژ53
تجهيزات و قطعاتتهيه SPARE PART براي دستگاه كاتر54
ابزار دقيقداخلي سازي تجهيزات ابزاردقيقي55
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56PROMOTED توليد كاتاليست رزين كاتيوني
مواد شيميايي و كاتاليستبراي استفاده در سنتز بيسفنل آ

57(low viscus) محصوالت جديدرزين اپوكسي مايع
محصوالت جديدرزين اپوكسي جامد58
59EXTRUSION در قالب فرايند HDPE تجهيزات و قطعاتتبديل پودر پليمر

فراينديبررسي، اجرا و پايش پايلوتيك سيستم حفاظت كاتدي داخلي60
مواد شيميايي و كاتاليستتوليد صنعتي تركيب شيميايي ارتودي كلروبنزن61

توليد دانش فني، طراحي وساخت كاتاليست راني نيكل جهت واكنش هيدروژناسيون دي نيترو تولوئن و نيترو 62
مواد شيميايي و كاتاليستبنزن

تجهيزات و قطعات (ايمني)تكنولوژي نشتيابي براي واحد ايستگاه تقليل فشار با قابليت نصب روي لباس اپراتور63

64         Pressure Wave مانند نمونه توسعه داده شده با عنوان HRSG تكنولوژي هاي نوين تميزكاري
(GE توسعه داده شده توسط شركت )

فرايند 

دانش فنيدانش فني براي واحدهاي پلي اتيلن به ظرفيت 300 تا 600 هزارتن در سال65

دانش فنيدانش فني براي واحدهاي پلي پروپيلن به ظرفيت 300 هزارتن در سال66

تجهيزات و قطعاتاكسترودر( Twin Pelletizer) با ظرفيت 300 و 450 هزار تن در سال مربوط به واحدهاي پلي الفين67

مواد شيميايي و كاتاليستكاتاليست سنتز آمونياك68
محصوالت جديدكريستال مالمين69
محصوالت جديدواحد آمين (متيل آمين)70
فراينديتصفيه بلودان برج هاي خنك كننده71
مواد شيميايي و كاتاليستكاتاليست سنتز آمونياك72
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تجهيزات و قطعاتكمپرسور سنتز آمونياك- كمپرسور هوا73

مواد شيميايي و كاتاليستتامين آمين  به دليل وجود تحريم ها74
مواد شيميايي و كاتاليستتامين آنتي فوم  به دليل وجود تحريم ها75

مواد شيميايي و كاتاليستتامين كربن اكتيو  به دليل وجود تحريم ها76
مواد شيميايي و كاتاليستتامين اكتيويتور (هيدروكسي اتيل پيپرازين) به دليل وجود تحريم ها77

فراينديبررسي توليد برق سبز از جريان آب برگشتي كولينگ78

فراينديبررسي توليد برق از ايستگاه تقليل فشار گاز79


