REFINERY TREATMENT CHEMICALS
مواد شیمیایی مورد استفاده در پاالیشگاه
Water in oil emulsions. Used to resolve emulsions in desalter applications for broad range
of crude oil types.

DEMULSIFIER

امولسیون آب در روغن (دارای قابلیت حذف امولسیون در فرایند نمک زدایی از انواع نفت خام)

تعلیق شکن

Removing oil in water emulsions.

DEMULSIFIER

Product Code
کد محصول

Application

کاربرد

WET-Treat® 10000

حذف روغن در امولسیون های آبی

تعلیق شکن

Used to neutralize acidity in oil production, in oil refining and in petrochemical processes.

NEUTRALIZIG AMINES

کنترل اسیدیته ( )pHدر فرآیندهای پاالیش نفت و پتروشیمی

آمین های خنثی کننده

Prevent corrosion in oil production, tanks, pipelines, oil refining and petrochemical processes.

FILMING CORROSION INHIBITORS

جلوگیری از خوردگی دراستخراج نفت ،تانک های ذخیره ،خطوط لوله ،فرآیندهای پاالیش و پتروشیمی

مهارکننده های خوردگی با ایجاد فیلم محافظ

Used to neutralize acidity and to prevent corrosion in oil production, tanks, pipelines, oil
refining and petrochemical processes.

FILMING & NEUTRALIZING
CORROSION INHIBITIORS

WET-Treat® 10090

با سولفید هیدروژن به طور کامل و با بخشی از دی اکسید کربن ،وارد واکنش می شود.

متیل دی اتانل آمین

Designed for pH control

NEUTRALIZING AMINES

کنترل اسیدیته ()pH

آمین های خنثی کننده

Help prevent corrosion caused by strong acids in condensing systems

CORROSION INHIBITOR

کمک به مهار خوردگی ناشی از اسیدهای قوی در سیستم های کندانس

مهارکننده خوردگی

Are intended to facilitate gas and liquid disengagement by weakening the cell structure
of the bubbles.

ANTIFOAM

WET-Treat®10630

WET-Treat ®10640

WET-Treat® 10100

تضعیف ساختار سلولی حباب ها در رفع مشکل اختالط گاز در مایع

WET-Treat® 10200

WET-Treat®10650
ضد کف

OIL & GAS FIELD TREATMENT CHEMICALS
مواد شیمیایی مورد استفاده در میادین نفت و گاز

WET-Treat® 10250

کنتــرل اســیدیته ( )pHو جلوگیــری از خوردگــی در اســتخراج نفــت ،تانــک هــای ذخیــره ،خطــوط لولــه ،فرآیندهــای پاالیــش و مهارکننــده هــای خوردگــی خنثــی کننــده و ایجــاد
کننــده الیــه محافــظ
پتروشیمی

)Reacting with all of the hydrogen sulfide (H2S) , and only part of the carbon di-oxide (CO2

FORMULATED MDEA

WET-Treat®10620

These give protection from mineral scale deposition even under elevated temperatures and pressure.

SCALE INHIBITORS

جلوگیری از ترسیب رسوبات معدنی حتی در شرایط دما و فشار باال

بازدارنده های رسوب

Increasing the viscosity of water by the use of polymer it's possible to remove the remaining oil from
the formation.

EOR & PROFILE MODIFICATIONS

افزایش ویسکوزیته آب با استفاده از پلیمر ،به منظور حذف روغن باقی مانده

افزایش برداشت نفت

Used to organic chelating agent for concentration control of iron and other metal ions in water systems.

IRON CHELATING AGENTS

مورد استفاده درعوامل کی لیت ساز آلی ،برای کنترل غلظت آهن و سایر یون های فلزی در سیستم های آب

عامل کی لیت ساز آهن

Designed to inhibit the attack of hydrochloric acid on iron and steel during acid operation in oilfield at
low and high temperature profile.

ACID INHIBITORS

مهارکننده حمله اسید هیدروکلریدریک به آهن و استیل حین انجام عملیات اسیدی در میادین نفتی در دما و فشار باال

مهارکننده های اسید

A proprietary formulation designed to remove hydrogen sulfide.

H2S SCAVENGERS

آنتی اکسیدان ها(مصارف نظامی)

دارای فرموالسیونی اختصاصی برای حذف سولفید هیدروژن

حذف کننده های سولفید هیدروژن

Used to prevent foaming in such processing equipments such as delayed Coker, Udex
units, Vacuum units, Propane de-asphalting, Amine scrubbing units, Caustic systems, etc.

ANTIFOAM

Highly effective biocide for control of both aerobic and anaerobic bacteria in fresh water, sea water,
and low brines.

BIOCIDES

ُ
جلوگیــری از تشــکیل کــف در تجهیــزات فرآینــدی (ماننــد کک ســاز ،واحدهــای خــاء ،جداســازی آســفالت بــا اســتفاده از پروپــان،
عاری ســازی با اســتفاده از آمین ،سیســتم های سودســوزآور ،و )...

ضد کف

زیست کشی بسیار موثر برای کنترل باکتری های هوازی و بی هوازی در آب شیرین ،آب دریا و آب های کم نمک

ُ
زیست کش ها

Widely used in hydrocarbon and chemical processing facilities. These specialized
chemicals react selectively and remove H2S

H2S SCAVENGER

Allowed pipeline systems to greatly increase in traditional capacity and extend the life of exiting
system.

DRAG REDUCERS

بــه طــور گســترده ای در تجهیــزات فرآینــدی شــیمیایی و هیدروکربنــی بــه کار مــی رود .ایــن مــواد شــیمیایی ،بــه طــور انتخابــی
بــا ســولفید هیــدروژن واکنــش داده و آن را حــذف مــی کننــد.

افزایش قابل توجه ظرفیت و طول عمر خطوط لوله

کاهش تالطم سیاالت در خطوط لوله

حذف کننده سولفید هیدروژن

Offer custom antifoams silicone and non-silicone based for oil and gas exploration.

ANTIFOAMS

Can prevent against engine wear and reduce maintenance costs.

LUBRICITY IMPROVER

ضدکف های پایه سیلیکون و غیرسیلیکونی برای اکتشاف نفت و گاز

ضد کف ها

جلوگیری از فرسایش موتور و کاهش هزینه های نگهداری

بهبود دهنده خاصیت روانکاری

Water in oil demulsifire & wetting agent intended to effectively separate formation water from
emulsion in crude.

DEMULSIFIERS

عامل تر کننده و دمولسیفایر آب در روغن که مانع از تشکیل آب در امولسیون نفت خام می شود.

تعلیق شکن ها

Designed for removing oil particles emulsified (or dispersed) in the produced water in oil production.

DEOILERS

برای حذف ذرات روغن معلق در آب تولید شده (محصول جانبی ) در پاالیش نفت

حذف کننده های روغن

Developed a broad range of high performance corrosion inhibitors designed to protect metal
components, equipment, and pipelines from failure throughout all stages of oil production.

CORROSION INHIBITORS

جلوگیــری از تخر یــب اجــزاء تشــکیل دهنــده فلــز ،تجهیــزات ،و خطــوط لولــه در فرآینــد تولیــد و پاالیــش نفــت ،بــا اســتفاده از طیــف گســترده ای از
مهارکننــده هــای خوردگــی

مهارکننده های خوردگی

DESPERSANT & ANTIPOLYMERIZANT
پخش کننده و آنتی پلیمریزه
DISPERSANT & ANTIOXIDANT
پخش کننده و آنتی اکسیدان
Used in fractionating towers, crude units, furnaces, heat exchangers, reboilers of refinery
and petrochemical plants. To prevent metal contamination, oxidation and gums formation in hydrocarbon fluids as gasolines and jet fuels.
مــورد اســتفاده در بــرج هــای تقطیــر ،واحدهــای نفــت خــام ،کــوره هــا ،مبــدل هــای حرارتــی ،و ریبویلرهــای پاالیشــگاه هــا
و نیروگاهــای پتروشــیمی ،بــرای مهــار آلودگــی هــای فلــزی ،اکسیدشــدن ،و تشــکیل مــواد لــزج و چســبناک در ســوخت هــای
هیدروکربنی(ماننــد بنزیــن ،ســوخت جــت و ) ...

& DISPERSANT & ANTIOXIDANT
METAL CHELANT

WET-Treat® 10320

Downstream Processes
فرآیندهای پایین دستی

Description
شرح

Function
کارایی

WET-Treat® 10300

WET-Treat® 10340

پخش کننده ،آنتی اکسیدان ،و کی لیت فلز
ANTIOXIDANT

WET-Treat® 10360

WET-Treat® 10380

آنتی پلیمریزه ،برج سود سوزآور
)ANTIOXIDANT (MILITARY APPROVED

WET-Treat® 10390

WET-Treat® 10400

WET-Treat®10500

اصالح اندازه و شکل کریستال های موم برای عملکرد بدون مشکل دیزل در دماهای پایین

بهبود دهنده های نقطۀ انسداد فیلتر سرد

Used especially in heavy fuel oil helps to enhance the handling properties of the fuel itself

)PPD (POUR POINT DEPRESSANT

بهبود مدیریت سوخت در مشتقات سنگین

کاهنده نقطه ریزش

Designed to lower the pour point of heavy waxy crude and other heavy fuels to control
the deposition of wax in the downstream facilities of refineries, crude oil piplines and
other surface equipment. aliphatic hydrocarbon waxes are present in most of crude oils.

WAX DISPERSANT

کاهــش دهنــده نقطــه ر یــزش مشــتقات ســنگین و مومــی نفــت خــام و ســایر ســوخت هــای ســنگین ،بــه منظــور کنتــرل ترســیب
مــوم در تجهیــزات پاییــن دســتی پاالیشــگاه هــا ،خطــوط لولــه نفــت خام و ســایر تجهیزات ســطح االرضی (موم هــای هیدروکربنی
آلیفاتیک در اکثر نفت های خام وجود دارند)

پخش کننده موم

Reduce the precipitation of asphaltenes from crude oil.

ASPHALTENE DISPERSANT

کاهش بارش آسفالتین از نفت خام

پخش کننده آسفالتین

OIL-Treat®15100

OIL-Treat®15150

OIL-Treat®15225

OIL-Treat®15260

OIL-Treat®15300

OIL-Treat®15600

OIL-Treat®15650
WET –Treat®10510

WET-Treat®10520

WET-Treat®10530

WET-Treat®10540

WET-Treat®10550

Finished – Additives
افزودنی های نهایی

CFPP (COLD FILTER PLUGGING POINT Designed to modify the size and shape of the wax crystals in order to allow the treated
)IMPROVERS FOR GASOIL
diesel to operate at lower temperatures without problems.

Product Code
کد محصول

OIL-Treat®15200

آنتی اکسیدان
ANTIPOLYMERIZANT CAUSTIC TOWER

Amine Unit
واحد آمین

گــروه صنعتــی فامکــو ،بــا بیــش از دو دهــه فعالیــت در زمینــه واردات و تامیــن مــواد شــیمیایی و تجهیــزات صنعتــی کوشــیده تــا بــا بــه کارگیــری
کادری مجـ ّـرب و بهــره گیــری از دانــش روز دنیــا ،کلیــه مایحتــاج صنعــت ،از طراحــی و ســاخت تــا بهــره بــرداری را بــا باالتریــن کیفیــت و مناســبترین
قیمــت از یــک ســو و ارائــه بهتریــن خدمــات پشــتیانی از ســوی دیگــر تامیــن نمایــد .کیفیــت بــاال ،رضایتمنــدی مشــتری ،مدیریــت زمــان و تعهــد
بــه اســتانداردهای بیــن المللــی بــا رعایــت اصــول ایمنــی و احتــرام بــه محیــط زیســت از مهمتریــن اهــداف ایــن شــرکت بــوده اســت.
دپارتمــان شــیمی و مهندســی شــیمی گــروه فامکــو بــا بــه کارگیــری نیروهــای متخصــص و کارآزمــوده مــی کوشــد تــا بــا تامیــن طیــف وســیعی از
مــواد شــیمیایی موردنیــاز صنایــع مختلــف از جملــه نفــت ،گاز و پتروشــیمی ،تصفیــه آب و فاضــاب ،صنایــع فلــزی ،حفــاری و معــدن ،صنایــع
ســلولزی و چســب ،و تکنولــوژی زمین-گرمایــی ،گامــی موثــر در جهــت بهبــود بــازده ایــن صنایــع بــردارد.

Description
شرح

Function
کارایی

REFINERY TREATMENT CHEMICALS
مواد شیمیایی مورد استفاده در پاالیشگاه

OIL-Treat®15750

OIL-Treat®15880

OIL-Treat®15990

Green
Chemicals
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Holding
Holding
www.green-chemicals .com
www.famcocorp.com
www.febit.com

گرین کمیکالس برای
آینده ای سبز می ماند.

اســتفاده از تکنولــوژی روز دنیــا بــرای تهیــه و تولیــد محصوالتــی بــا
باالتریــن کیفیــت و مانــدگاری
پیشگام در تکنیک ،همسو با کاهش هزینه های مشتریان.
آزمایشــگاه هــای تحقیــق و توســعه بــا بهرهمندی از فناوری روز دنیا
بیــش از  400محصــول دوســتدار محیــط زیســت و قابلیــت طراحــی
محصــوالت خــاص ،بــا توجــه بــه نیــاز مشــتریان
دارای گواهینامه های کیفیت ایزو

انتخــاب شــرکت گریــن کمیکالــس بــه
عنــوان موفــق تریــن شــرکت تولیدکننــده
مــواد شــیمیایی در منطقــه مرمــره ،در دو
ســال متوالــی  2015و  2016میــادی ،از
کوجاالــی
ســوی اتــاق صنعــت
ِ

سیستم خدمات مشتریان و خدمات پس از فروش با کیفیت باال
بیش از  20سال سابقه درخشان از سال  1995میالدی

گرین کمیکالس برای
آینده ای سبز می ماند.

دفتر مرکزی:
تهــران  -خیابــان ســعدی جنوبــی -مجتمــع تجــاری اداری ســعدی طبقــه
ششــم -واحــد 617
Tel: +9821-33948257
کارخانه:
تهــران  -کیلومتــر  21جــاده مخصــوص کـــــرج -روبــروی پاالیشــگاه نفــت
پــارس ،پــاک 12
(30خط) Tel: +9821-33113377
دفتر ترکیه:
استانبول،بشیکتاش ،گایرتتپه ،شماره  ،8کوچه حتات حلیم
Tel: +90-2123470626
Fax: +90-2123470656

Chemicals & Technical Solutions
Oil & Gas Field / Refinery / Petrochemical

محصوالت تخصصی نفت ،گاز و پتروشیمی

