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"بهرهبرداری" از دانش مهندسی تا مدیریت یکپارچه تولید
سردبیر

قسمت عمده دانش مهندسی بهرهبرداری در رابطه
با عملیات ب��ه روی چاهها و واحدهای بهرهبرداری
بوده که پ��س از حفاری و از ابت��دای تکمیل چاه
ش��روع میش��ود .مهندس بهرهبردار با جمعآوری
اطالع��ات الزم از وض��ع تولید چاهه��ا و تجزیه و
تحلیل آنها ،بهمنظور باال ب��ردن بازدهی ،اقدامات
الزم در خص��وص طراح��ی و انتخ��اب تجهیزات
درونچاهی و س��رچاهی و همچنین نحوه تکمیل
مجدد چ��اه و در موارد ل��زوم برنامهیزی عملیات
انگی��زش مخزن و چ��اه را انجام میده��د .بهطور
کلی مجموع��ه اقداماتی که در فرایند مهندس��ی
بهرهب��رداری بهط��ور متداول ص��ورت میگیرد را
میتوان در بندهای زیر خالصه کرد:
ارزیاب��ی قابلی��ت تولی��د مخ��ازن و بررس��ی
امکانپذیری روشهای بهرهبرداری موردنظر
بررسی فنی  -اقتصادی مخازن و تجهیزات آن
طراحی و اجرای بهینه عملیات بهرهبرداری
تش��خیص ویژگیها و چگونگ��ی رفتار با چاه در
موقعیتهای گوناگون
توجیه و انتخاب روش مناسب برای بهرهبرداری
و ازدیاد برداشت با توجه به شرایط فنی و اقتصادی
صیان��ت از مناب��ع نف��ت و گاز و ارائه روشهای
عملی برای افزایش طول عمر این منابع
بررسی و ارزیابی اثرات روشهای بهرهبرداری بر
محیط زیست
با اینحال موارد اشاره شده در حوزه دانش مهندسی
و در واق��ع ،فعالیته��ای الزم در انجام یک فرایند
بهرهبرداری اس��ت .آنچه امروزه یک صنعت نفت را
بهلحاظ «بهروز بودن» متمایز میکند ،دسترسی و
اجرای فاز دیگری از روند تولید و بهرهبرداری است
و آن "مدیریت یکپارچه تولید" است.
اهمی��ت و ض��رورت «یکپارچگی» زمانی آش��کار
میشود که بتوان با کنارهمقراردادن درست منابع
و عوامل تولید ،در کوتاهترین زمان ممکن ،نس��بت
به حداکثرسازی خلق ارزش و مدیریت ریسکهای
موج��ود در بخ��ش تولید که اتفاق��اً قابلتوجه نیز
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هس��تند ،اقدام کرد .خلق ارزش و ایجاد درآمد در
بخش باالدستی صنعت نفت نیازمند هنر ،خالقیت
و مدیریت ریس��ک اس��ت .از اینرو توجه کافی به
مولفه "یکپارچگ��ی" کمک میکند که هیچ عامل
تولی��دی بیکار یا م��ازاد در مجموع��ه باقی نماند.
بهطور مثال ممکن است میلیاردها دالر تأسیسات
ک��ه آم��اده خل��ق ارزش هس��تند ،تنه��ا بهخاطر
عدمتعمیر و نگهداری یک تجهیز کوچک ،از ایجاد
ارزش باز بمانن��د؛ در صورتی که با نگاه یکپارچه،
شاهد چنین ناکارآمدیهایی نخواهیم بود.
از ای��نرو ،مدیریت یکپارچه تولی��د تنها به تولید
و بهرهبرداری از یک چ��اه و مخزن اکتفا نمیکند
بلکه کلیه بخشهای باالدستی و پاییندستی اعم
از مخزن ،چاهها و تأسیسات سطحاالرضی را درون
ش��بکهای از تولید بهصورت یکپارچ��ه موردتوجه
قرار داده و به شکل هدفمند در حال بهروزکردن و
پایش دقیق همزمان تولید از مخزن و چاههاست.
مدیری��ت یکپارچ��ه تولی��د از گس��تردگی باالیی
برخوردار بوده و شامل زیربخشهای متنوعی است.
یکی از بخشهای مهم" ،مدیریت یکپارچه چاهها"
اس��ت که با هدف نگهداش��ت تولید صیانتی ،ایمن
و پایدار و همچنین ارتقای س��طح ایمنی چاههای
تولی��دی ،معل��ق و یا متروک��ه اجرایی میش��ود.
مدیریت یکپارچه چاهها ،امکان تخصیص هدفمند
منابع به پروژههای اصالح��ی و تعمیراتی چاههای
میادین تحت اختیار را فراهم میکند.
یکپارچگی چاهها به این معنی اس��ت که هیچگونه
س��یال ناخواس��تهای در هیچی��ک از بخشه��ای
ساختمان چاه از قبیل مسیر تولیدی و یا فضاهای
حلقوی وارد نشود .بهعبارت دیگر موانع درونچاهی
و سرچاهی از قبیل سیمان پشت لولههای آستری
و جداری ،تجهیزات تکمیلی چاه از قبیل مجرابند
دائمی ،ش��یر ایمنی درونچاهی و رشته تکمیلی،
تجهیزات س��رچاهی و تاجچاه در ش��رایط مناسب
و منطبق بر اس��تانداردهای مورد اس��تفاده باشند.
ایج��اد اختالل در عملکرد هر یک از موانع مذکور،

باعث کاهش سطح ایمنی چاهها میشود.
مجموع��ه اقداماتی که در راس��تای ارزیابی ایمنی
و یکپارچگ��ی کلی��ه چاههای تح��ت اختیار انجام
میپذیرد ،منجر به پیادهسازی مدیریت یکپارچگی
چاهه��ا ()Wells Integrity Management System
میش��ود .در مدیریت یکپارچ��ه چاهها (،)WIMS
تع��داد چاههای ایمن و س��الم ،چاهه��ای نیازمند
پایش مستمر و چاههای نیازمند انجام تعمیرات با
تعیین اولویتهای تعمیراتی بهصورت مستمر قابل
دسترس��ی خواهند ب��ود و برنامهریزی الزم جهت
انجام عملیات تعمیری چاهها ساماندهی میشود.
مدیریت یکپارچ��ه چاهها ،اکنون بیش از آنکه یک
انتخ��اب در امور تولید باش��د ،به ی��ک ضرورت در
اجرای بهتر و کمهزینهتر پروژهها تبدیل شده است.
تن��وع پیمانکاران و س��ازندگان تجهی��زات و نگاه
پروژهمح��ور ب��ه وضعی��ت یکپارچگ��ی و ظرفیت
تولیدی چاهها ،موجب بُ��روز اختالفنظر در مورد
معیارهای پذیرش سطح ایمنی و پتانسیل تولیدی
چاهها میشود .همچنین صرف هزینههای اقدامات
اصالح��ی و تعمیری بهص��ورت پروژهمحور و تأثیر
نوع قراردادها یا میزان همکاری پیمانکاران حفاری
طرحهای توسعه در نحوه حفاری و تکمیل چاههای
مشکلدار یا پذیرش تعمیر چاههای ناایمن ،همواره
س��بب تنوع چاههای تولیدی یا در حال تکمیل به
لحاظ پتانس��یل تولید یا ایمنی میشود .از اینرو،
مدیریت یکپارچهی چاهها توصیه میشود تا نسبت
پذیرش ش��رایط یکپارچگی و
به تعیین معیارهای
ِ
توان تولیدی چاهه��ا و هدفمند کردن هزینههای
اقدامات اصالحی/تعمیری و پیشگیرانه ،اقدام شود.
همانطور که اش��اره ش��د مقوله یکپارچگی در صنعت
نفت باالدس��تی از تنوع و گس��تردگی باالیی برخوردار
ب��وده و در ای��ن مقاله کوت��اه ،تنها به بی��ان تعاریف و
اشارهای کوتاه به مدیریت یکپارچه چاهها پرداخته شد.
امید است نگاه یکپارچه مدیریتی در تمامی بخشهای
مهم باالدس��تی صنعت نفت کشورمان از جمله مخزن،
چاهها و تولید بهطور کامل اجرایی شود.
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بررسی آزمایشگاهی تأثير سورفاکتنت طبیعی(عصاره برگ درخت زالزالک) بر میزان
تحرکپذیری و ازدیاد برداشت نفت در مخازن کربناته
عبدالرحمن مغانی* ،ابوذر صادقی ،دانشگاه صنعت نفت آبادان علی رحیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه

چکیده

اطالعات مقاله

اس��تفاده از تزریق ش��یمیایی برای افزایش بازیافت در مخازن نفتی در دهههای اخیر بس��یار رواج داشته
است .اما این مواد هرچند در تغییر ترشوندگی و کاهش نیروی کشش بین سطحی آب و نفت موثر بودهاند
تاریخ پذیرش د   اور98/05/18 :
ولی هزینهی باالی آنها و آس��یبهایی که بر محیطزیست وارد میکنند ،همواره دغدغهی اصلی صنعتگران
بوده اس��ت .در این مطالعه هدف اصلی ،بررس��ی تأثير س��ورفاکتنت طبیعی عصارهی برگ درخت زالزالک
بر روی تحرکپذیری س��یاالت مخزن و همچنین ،ازدیاد برداش��ت نفت میباشد .برای این کار غلظتهای
مختلفی از این س��ورفاکتنت با آب س��ازندی تهیه گردید .با اس��تفاده از تست  pHو هدایتسنجی ،غلظت
بحرانی محلول مش��خص ش��د .تزریق در مغزهی کربناته با استفاده از غلظت بحرانی سورفاکتنت انجام شد.
نتایج بهدست آمده در قالب منحنیهای بازیافت نفت ،افت فشار در طول مغزه و جریان جزئی ارائه گردیدند.
بعد از آنالیز این منحنیها ،مش��خص شد که این سورفاکتنت تأثير باالیی در افزایش بازیافت نفت ،تشکیل
امولسیون و کاهش اشباع نفت باقیمانده در مغزه داشته است .لذا استفاده از این سورفاکتنت طبیعی بهدلیل
واژگان کلید ی:
کمهزینه بودن و س��ازگار بودن با محیطزیست ،میتواندگزینهای خوب برای تحقیقات عملیاتی در حوزهی
سورفاکتنت طبیعی ،تحرکپذیری ،ازدیاد
باالدستی صنعت نفت باشد.
برداشت ،جریان جزئی ،سیالبزنی.
تاریخ ارسال نویسند   ه98/02/13 :
تاریخ ارسال به د   اور98/02/21 :

مقدمه

باتوج��ه به اینکه به کم��ک روشهای طبیعی و ثانویه تنها میتوان  35درصد
نف��ت درجای مخ��زن را تولید کرد و  65درصد آن دس��ت نخ��ورده بر جای
میمان��د ،اس��تفاده از روشه��ای ازدیاد برداش��ت نفت بس��یار حیاتی بهنظر
میرسد[.]1
س��یالبزنی پرکاربردتری��ن روش ثانویه تولید نفت در مخازن در خش��کی و
دریا بهش��مار میرود .با این حال وقتی اشباع آب در ناحیهی متخلخل مخزن
افزای��ش مییاب��د ،در اثر نیروی موئینگ��ی ،نفت موج��ود در گلوگاهها بلوکه
میشود و نمیتواند به سمت چاه تولیدی حرکت کند .در نتیجهی این فرایند،
میزان بازیافت نفت کاهش پیدا میکند .برای غلبه بر این فرایند اس��تفاده از
سورفاکتنتهای شیمیایی و طبیعی میتواند موثر باشد؛ زیرا سورفاکتنتها با
کاهش نیروی کشش بینسطحی سیاالت و همچنین تغییر دادن ترشوندگی
س��نگ باعث میش��وند که نیروی موئینگی در فضای متخلخل کاهش یابد و
نفت بتواند به حرکت درآید[.]2
تزریق س��ورفاکتنت یکی از روشهای ازدیاد برداش��ت نفت است که به دلیل
خاصی��ت س��ورفاکتنت میتواند تأثير باالیی در افزایش بازیافت نفت داش��ته
باش��د .از بزرگترین معایب استفاده از سورفاکتنتها قیمت باالی آنهاست و
با توجه به اینکه در حجم بس��یار بزرگی باید تزریق ش��ود ،در خیلی از موارد
مقرونبهصرفه نمیباشند[.]3
ش��ادیزاده و دیمه در س��ال  2011بر روی ازدیاد برداش��ت نفت در مخازن

کربناته با اس��تفاده از دو س��ورفاکتنت طبیعی عصارهی برگ درخت سِدر و
رزماری 2کار کردند و مشاهده کردند که هر دو سورفاکتنت در افزایش میزان
بازیافت نف��ت موثر بودند ،به طوری که س��ورفاکتنت عصارهی سِ��در میزان
بازیافت نفت درجای مخزن را  15/49درصد و سورفاکتنت عصارهی رزماری
میزان بازیافت نفت را  12/39درصد افزایش داد[.]4
پ��وردل و هم��کاران در س��ال  2012از عص��ارهی حنا برای ازدیاد برداش��ت
نفت اس��تفاده کردند .آنها ای��ن ماده را خصوصاً برای کاهش نیروی کش��ش
بینس��طحی آب و الکل بهکار بردند .نتایج تحقیقات آنها نشان از تأثير باالی
این ماده در کاهش نیروی کشش بینسطحی آب و الکل داشت[.]5
4
یتَب ، 3اِسدیاس
امیرپور در سال  2013با استفاده از چهار سورفاکتنت س 
 ،تریتونایکس100 5و عصارهی برگ درخت س��در تغییرات ترش��وندگی در
سنگهای کربناته و همچنین افزایش بازیافت نفت در این مخازن با استفاده
از تزری��ق س��ورفاکتنت را مورد بررس��ی ق��رار داد .او در مطالعهی خود از دو
مغزهی کربناته و یک مغزهی ماسهس��نگی اس��تفاده ک��رد .مغزههای کربناته
از میدانهای آزادگان و بینک انتخاب ش��دند و مغزهی ماسهسنگی از میدان
اهواز انتخاب ش��د .اميرپور تغییرات ترشوندگی را با استفاده از دو روش کمی
زاویهی تماس و روش  USBMمورد بررس��ی ق��رار داد .نتایج حاصل از این
مطالعه در جدول 1-آورده ش��ده اس��ت .همانطور که مشاهده میشود میزان
نفت باقیمانده در مغزههای مورد اس��تفاده با استفاده از هر چهار سورفاکتنت
1
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ب��ه می��زان قابلتوجهی کاهش یافته اس��ت .همچنین طب��ق نتایج حاصل از
اندازهگیری زاویهی تماس ،هر چهار س��ورفاکتنت توانایی تغییر ترش��وندگی
از نفتدوس��ت به آبدوست را داشتند ،اما سورفاکتنت طبیعی عصارهی سدر
تأثيرگذارتر از بقیه بود[.]6
احمدی و همکاران در س��ال  2013از عصارهی برگ درخت بلوبری بهعنوان
س��ورفاکتنت اس��تفاده کردند و نتایجی که به آن دست یافتند به این صورت
بود که این س��ورفاکتنت درمق��دار یک درصد وزنی قادر بود نیروی کش��ش
بینسطحی آب و نفت سفید را تا  60درصد کاهش دهد[.]7
احمدی و ش��ادیزاده در س��ال  2014از عصارهی برگ درخت سدر بهعنوان
س��ورفاکتنت طبیع��ی اس��تفاده کردن��د .آنه��ا از غلظت 8درص��د وزنی این
س��ورفاکتنت در آب نمک تهیه ش��ده از آب مقطر و س��دیمکلرید در غلظت
 15000 ppmاس��تفاده و بیان کردند که این غلظت از سورفاکتنت قادر است
بازیافت نفتِ درجای مغزه را تا  81درصد افزایش دهد[.]8
سمیرا عمادی و شادیزاده در سال  2015با استفاده از سورفاکتنت طبیعی
عصارهی برگ س��در و نانوسیلیکا برای کنترل تحرکپذیری سیال موجود در
مخزن میدان آزادگان بهمنظور ازدیاد برداش��ت نفت اس��تفاده کردند .روش
کار آنها بدینگونه بود که ابتدا غلظت بحرانی س��ورفاکتنت و نانوس��یلیکا را
6
با اس��تفاده از تست  pHو هدایتسنجی تعیین کردند .مقدار غلظت بحرانی
ب��رای س��ورفاکتنت طبیعی عص��ارهی برگ س��در برابر با  %5وزن��ی و برای
نانوس��یلیکا برابر با  1000 ppmتعیین ش��د .با اس��تفاده از غلظت بحرانی
عملیات س��یالبزنی مغزه را آغاز کردند و میزان بازیافت نفت با اس��تفاده از
تزری��ق آب ،تزریق عصاره س��در و تزریق نانوس��یلیکا را اندازهگیری نمودند.
سورفاکتنت طبیعی عصارهی برگ سدر تأثير خوبی در افزایش بازیافت نفت  -1روش کار و مواد مورد استفاده
 -1-1فاز نفتی
داشته است[.]9
س��اران و شادیزاده در س��ال  2016از عصارهی گیاه ش��یرینبیان بهمنظور نفتخام مورد استفاده در این مطالعه از سازند سروک در میدان  Xتهیه شده
ازدیاد برداش��ت نفت و تغییر ترشوندگی سطح مغزه اس��تفاده کردند .آنها از است .مشخصات نفت سازند در جدول 2-آورده شده است.

روش اشباع خودبهخودی بهره بردند .نتایج کار آنها به این صورت بود که این
س��ورفاکتنت در غلظت 4درصد وزنی قادر بود بازیاف��ت نفت را تا  10درصد
افزایش داده و همچنین ترش��وندگی س��طح مغزه را از نفتدوس��ت به میانه
تبدیل کند[.]10
امروزه در بس��یاری از کش��ورهای صاحب صنعت نفت اس��تفاده از روشهای
ازدیاد برداش��ت نفت برای تولید نفت باقیمانده در مخزن بس��یار رواج یافته
اس��ت .دلی��ل این امر ب��ه کافی نبودن ان��رژی طبیعی مخرنی ب��رای تولید و
همچنین کم بازده بودن روشهای ثانویه است .در بسیاری از تحقیقات انجام
شده در دههی گذشته ،از مواد شیمیایی برای تزریق در مخازن نفتی و ازدیاد
برداشت استفاده شده اس��ت .در این مطالعه میخواهیم سورفاکتنت طبیعی
جدی��دی را معرف��ي كنيم که در ص��ورت کارامد بودن ،بهدلی��ل وفور آن در
منطقهی خاورمیانه و کش��ورایران ،میتواند از لحاظ اقتصادی بس��یار مناسب
باشد .همچنین از لحاظ زیستمحیطی نیز کمترین اثر منفی را داشته باشد.
هدف این مطالعه بررس��ی تأثي��ر عصارهی برگ درخ��ت زالزالک بر تغییرات
ترش��وندگی و همچنین ازدیاد برداشت مخازن کربناته میباشد .برای نیل به
این هدف ،آزمایشها و ارزیابیهای زیر انجام میشوند:
تست هدایتسنجی و  pHبرای تعیین غلظت بحرانی محلول
تست اندازهگیری تخلخل و نفوذپذیری مطلق مغزه
اندازهگیری زاویهی تماس بهمنظور بررسی تغییرات ترشوندگی
تزریق س��ورفاکتنت در غلظت بحرانی به مغزهی کربناته و بررس��ی میزان
ازدیاد برداشت نفت

 1نتايج حاصل از تزريق چهار سورفاکتنت مختلف در مغزههاي کربناته و ماسهسنگی .درصد کاهش نفت باقیمانده ( )%Sorدر این جدول نسبت به حالت تزریق آب
بدون سورفاکتنت محاسبه شده است.]6[ .

بدون سورفاکتنت سدر (CTAB SDS TX-100 )Cedr

نوع مغزه
 Sor%در غلظت بحرانی سورفاکتنت
ماسهسنگی ()S

غلظت بحرانی سورفاکتنت ()%wt
درصد کاهش Sor
 Sor%در غلظت بحرانی سورفاکتنت

کربناته ()C1

غلظت بحرانی سورفاکتنت ()%wt
درصد کاهش Sor
 Sor%در غلظت بحرانی سورفاکتنت

کربناته ()C2

4

غلظت بحرانی سورفاکتنت ()%wt
درصد کاهش Sor

28

24

0/5

18

0/5

0/2

-

14

35

25

30

36

29

24

23

15

-

4

1

0/5

0/5

33/5
-

19
28
4
17

33
24
0/5
28

36
26
1
22

58
20
0/2
40

-

2

21

19/5
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 -2-1فاز آبی

-2اندازهگیری غلظت بحرانی

در این مطالعه از آب س��ازند سروک استفاده شده که چگالی و ویسکوزیتهی
آن در دمای محیط درجدول 3-آورده شده است.

تعداد زیادی مولکول ماده فعال س��طح میتوانند در توده محلول بههم وصل
ش��ده و تش��کیل تودهای به نام میس��ل دهند .با توجه به خواص طبقهبندی
ش��دهي سطوح ،مواد فعال س��طحی قادرند که در خصوصیات سطح و مابین
سطوح ،تغییراتی ایجاد کنند .قرار گرفتن مواد فعال سطحی در فصل مشترک
بین فازها و جذب ،موجب کاهش کش��ش سطحی بین سطوح میشوند .مواد
فعال س��طحی بهدلیل ساختارش��ان پس از تجمع در فصل مش��ترک ،باعث
کاهش انرژی آزاد سیس��تم میگردند که پس از جذب ،سبب تشکیل میسل
میشوند .فعالیت سطحی و خواص میسلی مواد فعال سطحی یک توانایی مهم
بوده که مورد توجه دانش��مندان قرار گرفته است .میسلی شدن در مواد فعال
سطحی در محلولها بعد از یک غلظت بحرانی که همان غلظت بحرانی میسل
یاُفتد .این غلظت بحرانی میسل به ساختمان مولکولی ماده
میباشد ،اتفاق م 
فعال س��طحی ،ساختار آبگریزی (مانند طول زنجیر هیدروکربنی ،شاخهای یا
زنجیری بودن ،اشباعی یا غیراشباعی بودن زنجیر) ،فشار، pH ،درجه حرارت و
مواد افزودنی آلی و الکترولیتها بستگی دارد .معموالً غلظت بحرانی یک ماده
بهعنوان موثرترین غلظت آن ماده شناخته میشود و برای ازدیاد برداشت نفت
بهكمك تزریق ش��یمیایی نیز از این غلظت استفاده میشود[ .]6از روشهای
مختلفی برای بهدس��ت آوردن این غلظت استفاده میشود که عبارتند ازpH :
سنجی ،هدایتسنجی ،اندازهگیری نیروی کشش بینسطحی ،کدورتسنجی
و سایر روشها .اندازهگیری غلظت بحرانی به این صورت است که غلظتهای
مختلفی از محلول یک ماده بر حس��ب خاصیت اندازهگیری شده بر روی یک
نمودار رس��م میش��ود و از نقاط موجود دو روند مختلف را نشان میدهند .از
این نقاط دو خط مس��تقیم بهصورت رگرس��یون عبور داده میش��ود و محل
برخورد این دو خط ،غلظت بحرانی را بر روی محور افقی نشان میدهد.
در این مطالعه از روشهای pHس��نجی و هدایتس��نجی که پیش��تر توسط

 -3-1مغزهی مورد استفاده

مغزهی مورد بررس��ی در این مطالعه از س��ازند س��روک میدان  Xتهیه شد.
جنس مغزه از کلسیت و دولومیت تشکیل شده است .مشخصات مغزهی مورد
نظر در جدول 4-آورده شده است.
 -4-1سورفاکتنت مورد مطالعه (عصارهی برگ زالزالک:)7

زالزالک نوعی درخت اس��ت که دارای برگها و میوههایی ترشمزه میباش��د.
این درخت در بس��یاری از مناطق جنوبی ایران و همچنین در بیش��تر مناطق
خاورمیان��ه بهوفور یافت میش��ود .عصارهی برگها و میوهه��ای این درخت
دارای مولکولهایی با س��اختار یک سرقطبی و یک سر غیرقطبی هستند که
میتواند بهعنوان سورفاکتنت مورد استفاده قرار گیرد .زالزالکَ ،خفجه،کیالک،
یا کویج ،نامهای مختلف این گیاه اس��ت .ای��ن گیاه دارای دو نوع زرد و قرمز
(شغالی) میباشد.
عصارهی برگ درخت زالزالک از ش��رکت داروس��ازی ابنماس��ویه تهیه شده
اس��ت[ .]11س��اختار ش��یمیایی ترکیبات موجود در این عصاره در شکل2-
آورده شده است.
 2مشخصات نفتخام سازند سروک
مشخصات

مقادیر ()wt %

3/2

آسفالتن()Asphaltene
رزین()Resins
آروماتیک()Aromatics

6/1
42/7
48

اشباع ()Saturates
چگالی ()g/cm2
ویسکوزیته ()cp

25 °C
76 °C

0/87
0/75

25 °C
76 °C

4/6
3/7

 3مشخصات آب سازند سروک

نفت خام سازند سروک

چگالی ()gr/cm3

ویسکوزیته()cp

1/15

1/385

 1الف :عصارهی برگ درخت زالزالک ،ب :درخت و میوهی زالزالک

 4مشخصات پتروفیزیکی مغزهی مورد استفاده
طول ()cm

قطر ()cm

7/85

3/67

تراوایی گازی ( )mdتراوایی مطلق ()md

3/4

1/91

حجم فضای خالی ()cm3

تخلخل ()%

جنس

2/11

13/49

کلسیت+دولومیت
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امیرپ��ور[ ]6و عمادی[ ]9برای بهدس��ت آوردن غلظت بحرانی س��ورفاکتنت
طبیعی عصارهی برگ درخت س��در بهکار گرفته شد ،استفاده شده که نتایج
آن در ش��کلهای 3-و  4مش��خص است .قابل ذکر اس��ت که برای تزریق در
مغ��زهی کربناته از مق��دار  % 3/84که میانگین غلظتهای بهدس��ت آمده با
استفاده از این دو روش است ،استفاده شد.

باش��د ،یعنی تحرکپذیری کمتر از یک باشد ،ضریب جابهجایی باالتر خواهد
بود.
در ای��ن مطالعه ب��ا افزودن عصارهی موردنظر به آب س��ازندی ،ویس��کوزیته
افزای��ش مییاب��د و این میتواند تأثير مثبتی در بازده جابهجایی کل داش��ته
باش��د .شکلهای 5-و  6بهترتیب تأثير غلظتهای مختلف این سورفاکتنت بر
روی چگالی سیال و ویسکوزیته را نشان میدهند.

 -1-3تأثير سورفاکتنت بر روی چگالی و ویسکوزیته ی محلول

-2-3ارزیابی بازیافت نفت

-3نتایج و بحث

با اف��زودن عصارهی برگ درخت زالزالک به آب س��ازندی ،چگالی آن اندکی
کاه��ش پیدا می کن��د که علت آن ،پایین بودن چگالی عصاره نس��بت به آب
س��یال جابهجاکننده به سیال
س��ازندی است .نسبت چگالی و ویسکوزیتهی
ِ
جابهجا ش��ونده ،از جمله پارامترهای تأثيرگذار در جابهجایی ماکروس��کوپی
و میکروس��کوپی مخزن میباشد .شایان ذکر اس��ت که نسبت ویسکوزیتهی
سیاالت ،عامل بسیار مهمتری در مقایسه با نسبت چگالی سیاالت میباشد.
تحرکپذیری س��یاالت در مخزن ،با ویس��کوزیتهی آنها نیز در ارتباط است؛
هرچه تحرکپذیری س��یال جابهجاکننده نسبت به سیال جابهجاشونده کمتر

بعد از مشخص کردن غلظت بحرانی ،تزریق به مغزهی کربناته با دبی مشخص
آغاز میشود .این قسمت شامل دو مرحله است:
تزریق آب سازند
تزریق محلول عصارهی برگ زالزالک با غلظت %3/84
دبی تزریق برابر با  0/5سیس��ی بر دقیقه انتخاب ش��د .نتایج آزمایش��گاهی
هرکدام از موارد باال در این قسمت تحلیل و ارزیابی میشوند .برای هر تزریق،
س��ه مورد می��زان بازیافت نفت ،افت فش��ار و جریان جزئی بررس��ی خواهند
ش��د .منحنی بازیافت نفت ،روش��ی بسیار مناس��ب برای ارزیابی تأثيرگذاری

 5مشخصات فیزیکی و شیمیایی سورفاکتنت مورد استفاده

محصول

برگ درخت زالزالک

مورد استفاده

عصاره برگ

حالت فیزیکی
رنگ
انحالل پذیری
چگالی ()g/ml
pH

مایع
قهوهای روشن تا تیره
محلول در آب
1/05 -1
6/5- 4/5

3

 2ساختار شیمیایی ترکیبهای سازندهی عصارهی برگ درخت زالزالک []11

6

 pHغلظتهای مختلف سورفاکتنت؛ غلظت بحرانی برابر با % 4/15

 4هدایت الکتریکی غلظتهای مختلف سورفاکتنت؛ غلظت بحرانی برابر با % 3/54
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تزریق انجام ش��ده است؛ زیرا افزایش بازیافت نفت نش��ان از تأثيرگذار بودن
ِ
مادهی استفاده شده میباشد .منحنی افت فشار مشخص می کند که در طول
س��یالبزنی مغزه چهموقع امولس��یون تشکیل میش��ود .در نهایت ،با کمک
منحنی جریان جزیی میتوان جابهجایی س��یال امتزاجناپذیر را بررسی كرده،
تغییرات ترشوندگی را مورد ارزیابی قرار داد.
بدي��ن منظور ،ابت��دا میزان نفت خروجی از مغزه و لحظهی میانش��کنی آب
یادداشت میشود .بعد از لحظهی میان شکنی آب ،حجم نفت و آب خروجی
در بازهه��ای زمانی معینی اندازهگیری میگردد .با تقس��یم نفت خروجی در
بازههای زمانی به میزان نفت درجا ،بازیافت نفت محاس��به میشود .شکل7-
الف ،بازیافت نفت در مقابل حجم آب تزریقی به مغزه را نشان میدهد .میزان
بازیافت نفت بعد از تزریق  2/7 PVبه  38درصد میرسد.
بع��د از تزریق آبِ س��ازندی در مغزهی موردنظر ،مغ��زه از مغزهنگهدار بیرون
توشو و آمادهسازی مغزه انجام میشود .بعد
آورده ش��ده و دوباره مراحل شس 
از آمادهسازیِ مغزه ،مراحل اشباع با آب و سپس نفت ،دوباره انجام میشود و
مغزه آمادهی تزریق سورفاکتنت میشود .در این مرحله ،محلول سورفاکتنت
با غلظت بحرانی  3/84درصد تزریق میشود که در نتيجهي آن ،بازیافت نفت
به  53درصد افزایش پیدا میکند(شکل ،7-ب).

 5چگالی غلظتهای مختلف س��ورفاکتنت؛ با افزایش غلظت س��ورفاکتنت چگالی
کاهش پیدا میکند

 6ویس��کوزیتهی غلظتهای مختلف سورفاکتنت؛ با افزایش غلظت سورفاکتنت
ویسکوزیته افزایش مییابد

 -3-3بررسی تغییرات افت فشار دو سر مغزه

ش��کل 8-الف ،رابطهی بین فش��ار تزریقی و حجم آب تزریق ش��ده را نشان
میدهد .فش��ار تا نقطهی میانش��کنی آب افزایش یافته ،از صفر به 565 psi
رس��يده و س��پس ،کاهش مییابد .نهايتاً در فش��ار  528 psiثابت میش��ود.
منحنی افت فش��ار در تزریق عصاره زالزالک نس��بت به تزریق آب س��ازندی،
به مقدار بزرگتری میرس��د و روند افزایشی واضحتری دارد .این بدان معنی
میباشد که س��یال جابهجاکننده توانسته است حالت امولسیونی بهتری پیدا
کند .از عوامل دیگر افزایش افت فش��ار دو س��ر مغزه در تزریق س��ورفاکتنت،
بسته شدن احتمالی تعدادي از حفرات و آسيب سازند به علت تشكيل ذرات
بزرگت ِر سورفكتانت است .شکل 8-ب ،منحنی تغييرات فشار را نشان میدهد
بهطوريکه ابتدا فش��ار از  635 psiبه  2463 psiافزایش پیدا میکند اما در
ادامه ،کاهش يافته ،در فشار  1941 psiثابت میشود.
 -4-3بررسی جریان جزیی و اشباع سیاالت

ش��کل9-الف ،منحنی جری��ان جزئی تزریق آب را نش��ان میدهد .در نمودار
جریان جزئی خطی که مماس بر منحنی رس��م میش��ود ،در نقطهی مماس،
میزان اش��باع آب برابر با اشباع نقطهی میانشکنی آب میباشد .چنانچه این
خط را ادامه دهیم ،محل قطع آن با محور اشباع آب برابر با اشباع آب متوسط
در مخزن میباشد.
مقدار نفت تولید ش��ده برابر خواهد بود با اختالف اشباع آب متوسط و اشباع
آب اولیه.
Np = Swa – Swc
()1
ش��کل9-ب ،منحنی جریان جزئی در تزریق سورفاکتنت را نشان میدهد .در
این شکل مشخص است که میزان اشباع آب متوسط بعد از تزریق سورفاکتنت
در غلظت بحرانی ،افزایش یافته است .افزایش اشباع آب در مغزه بدان مفهوم
اس��ت که نفت بیش��تری از مغزه خارج ش��ده و همچنین آب توانسته حفرات
ریز موجود در مغزه را پر کند .وارد ش��دن آب به این حفرات میتواند بهعلت

 7الف :فاکتور بازیافت در تزریق آب ،ب :فاکتور بازیافت در تزریق سورفاکتنت
در غلظت بحرانی
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 امولسیون تش��کیل شده باعث.کاهش نیروی کشش بینسطحی آب و نفت و بعضاً به خاطر تغییر ترشوندگی تش��کیل امولس��یون در داخل مغزه میباشد
.از نفتدوست به آبدوست باشد
 بهتر، یعنی محلول س��ورفاکتنتِ مورد استفاده،می شود سیال جابهجاکننده
.بتواند نفت موجود در فضای متخلخل سنگ را جاروب کند
نتیجهگیری
،از دیگ��ر عوامل افزایش افت فش��ار دو س��ر مغزه در تزریق س��ورفاکتنت-4
 چگالی میتواند بس��ته ش��دن احتمالی تعدادي از حفرات و آس��يب س��ازند به علت، درصد10  درصد ب��ه1  ب��ا افزایش غلظ��ت این س��ورفاکتنت از-1
. به تشكيل ذرات بزرگتر سورفكتانت باشد،محلولها اندکی کاهش یافت اما ویسکوزیتهی محلولها با افزایش غلظت
.مقدار قابل توجهی افزایش نشان داد
با رس��م منحنی جریان جزئی در تزریق آب سازندی و تزریق سورفاکتنت-5
 مش��خص ش��د که اش��باع متوس��ط آب پ��س از تزریق، میزان در غلظ��ت بحرانی،با افزودن سورفاکتنت مورد نظر به آب سازندی و تزریق آن به مغزه-2
 افزایش اشباع متوسط آب بدین معنی است. افزایش یافت که نش��ان از کارایی باالی این س��ورفاکتنت افزایش یافته است%53  ب��ه%38 بازیاف��ت نف��ت از
.سورفاکتنت بوده است
%46  اشباع متوسط، در تزریق آب.که نفت بیشتری از مغزه خارج شده است
. بوده است%53 افزایش فشار در تزریق س��ورفاکتنت نسبت به تزریق آب سازندی بهدلیل و در تزریق سورفاکتنت-3

 تغیی��رات جری��ان جزئی بر حس��ب اش��باع آب در تزریق آب س��ازندی (الف) و9
)سورفاکتنت در غلظت بحرانی (ب

 تغییرات افت فشار دو سر مغزه در تزریق آب و سورفاکتنت8

پانویس ها
1. Zizyphas Spina Christi
2. Seidlitzia Rosmarinas
3. CTAB
4. SDS

5. TritonX-100
6. CMC(Critical Micelle Concentration)
7. Hawthorn Berry
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تحلیل نگهداشت زاویه در حفاریهای جهتدار با متد  Slidingو لرزهنگاری
  سجاد مظفری*  ،محمد بهنود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات

چکیده

اطالعات مقاله

حفاری جهتدار و بهطور خاص  geosteeringیک ابزار قدرتمند زمینشناسی جهت توسعه یک میدان به روش
ایدهال بوده و همچنین ،باعث افزایش پایداری چاه در حفاری جهتدار است .عالوهبر لرزهنگاری چها ربُعدی و تکمیل
تاریخ پذیرش د   اور98/05/05 :
چاه پیش��رفته geosteering ،نیز به نس��ل جدیدی از تکنیک های توسعه مخازن اضافه گردید که شرایطی را برای
متخصصان مخزن ایجاد میکند تا آنها بتوانند کار خودش��ان را به یک روش بس��یار موثر و درس��ت انجام دهند .هدف
این مقاله نش��ان دادن این موضوع اس��ت که چگونه نمودارهای پیشرفته چاه میتوانند در ساخت یک مدل چاه پایدار
و مخزن اس��تفاده شوند .مدلسازی پیشرفته مخزن توس��ط لرزهنگاری انجام میشود که بهطور کلی امروزه بهصورت
سهبعدی است .بنابراین یک مجموعه داده منحصربهفرد تولید میکند که میتواند کل حجم مخزن را شامل شود .داده
واژگان کلید ی:
جمعآوری شده از چاهها میتواند نقاط کالیبراسیون را برای لرزهنگاری فراهم کند .حجم مخزن میتواند با پارامترهای حفاری جه��تدار ،تکمیل چاه پیش��رفته،
لرزهنگاری ،کالیبراسیون ،پایداری چاه
واقعی مخزن تکمیل شود.
تاریخ ارسال نویسند   ه98/02/21 :
تاریخ ارسال به د   اور98/02/21 :

مقدمه

چاههای جهتدار و افقی نس��بت به چاهه��ای عمودی میتوانند
الی��ه هدف را در مخزن در یک بازه طوالنی دنبال کنند .بنابراین،
نس��بت به چاههای عم��ودی نرخ تولید بیش��تری دارند .بهعنوان
مثال ،در میدان فراس��احلی  Wytch Farmدر انگلستان ،به دالیل
زیس��تمحیطی ،حفاری از بخش خش��کی صورت گرفت .اپراتور
این پروژه ،شرکت بریتیشپترولیوم ،توسعه بخشهای مرزی این
میدان را با حفاری توس��عه یافته انتخاب کرد(چاههای افقی بسیار
طوالن��ی) .بعضی از چاهها انح��راف یا جابهجایی افق��ی تا میزان
 10000متر و عمق عمودی کمی بیش��تر از  1600متر زیر سطح
دریا داش��ت .شکل 1-مسیر و ساختار مخزن یکی از این چاهها را
نش��ان میدهد .چاههای مشابه دیگری در نقاط دیگر میدان Ara
در  Tierra del Fuegoآرژانتین حفاری ش��ده اس��ت .در Austin
 ،chalkچاههای افقی در زاویه مس��لط به سیستم شکاف حفاری
ش��ده است ،در نتیجه ،نس��بت به چاههای عمودی سود اقتصادی
میادی��ن از طریق افزایش نرخ تولید هر چ��اه افزایش مییابد .در
نق��اط دیگر جهان ،چاههای افق��ی درون زونهای باریک یا درون
مخ��ازن کناری حفاری میش��وند که گاز یا آب ممکن اس��ت به
درون چاه نفوذ کرده و پدیده مخروطی ش��دن یا هاللی شدن رخ
دهد[.]1
حفاری چندگانه اصوالً در اتحادیه جماهیر شوروی توسعه یافت و
روشی است که در آن شاخههای زیادی از یک حفره اصلی حفاری
میشوند .اغلب دارای شعاع زاویهسازی کوتاه هستند .دو نوع کلی

از چاهه��ای چندگانه را میتوان از هم متمایز کرد :چاههای جانبی
ی��ک در میان عمودی و چاههای جانبی گس��ترده افقی .نوع اول،
مخازن با الیهه��ای مخزنی چندگانه را هدفگ��ذاری میکند ،در
حالی که نوع دوم ،مناطق متفاوت از الیه یکس��ان را هدفگذاری
مینماي��د .حف��اری و تکمیل چاه چندگانه به فن��اوری پیچیدهای
نیاز دارد و اگرچه اس��تفاده از این فناوری در حال افزایش اس��ت،
اما هنوز به سبب خطرات موجود رایج نشده است (& El- Khatib
.]2[)Ismail, 1996
بس��یاری از چاههای چندگانهي اخیرا ً حفاری ش��ده ،یک مس��یر
طراحی شده ساده همراه با تکمیل چاه حفره باز دارند .به هرحال،
مزای��ای بالقوه آنها زیاد اس��ت و میت��وان پیشبینی کرد که یک
افزایش قابل توجه در چاه های چندگانه در سالهای آتی بهوجود
خواه��د آمد(& Ehlig-Economides et aI., 1996; Longbottom
.]1[ )Herrera, 1997
امروزه ،پیشبینی میش��ود حدود  40درصد همه چاههای حفاری
ش��ده ،جهتدار یا افقی ش��وند .مزایای این چاهه��ا را میتوان به
صورت زیر خالصه کرد:
الیههای زمینشناس��ی میتوانند بهطور صحیح حفاری ش��وند،
حتی اگر شیب تغییر کند و گسلهایی در مسیر بهوجود آید.
بازههای تولیدی بهطور قابلتوجهی نس��بت به چاههای عمودی
بلندتر میشوند ،که در نهایت منجر به افزایش نرخ جریان میگردد.
تولید در چاههای جهتدار یا افقی نسبت به چاه عمودی میتواند

* نويسند   هي عهد 
   هد   ار مکاتبات ()Sajad.mozafari@yahoo.com
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در افت فش��ار کمتر صورت بگیرد .بنابراین ،کاهش خطر مخروطی
شدن آب یا گاز بهوجود میآید.
در مخازن شکافدار ،اگر چاه بهطور صحیح منحرف شود ،تعداد
زیادی از ش��کافها میتوانند حفاری شوند .بنابراین ،افزایش تولید
از چاه حاصل میگردد.
ای��ن مزای��ا میباید بهطور صحی��ح و دقیق در مقاب��ل هزینههای
افزایش یافته چاههای افقی بررس��ی شوند(see e.g. Mukherjee
 )& Economides, 1991و اغل��ب موارد زم��ان قابلتوجهی صرف
برنامهریزی یک چاه افقی نسبت به چاه عمودی میشود[.]2
 -1تکنیکهای حفاری جهتدار

 housingباعث میش��ود مته حف��اری بهدلیل انحراف بیرونی مته،
چاه را با اندازه کمی بزرگتر از اندازه شرایط معمولی حفاری کند.
زمانیک��ه حفاری از دورانی به  slidingمنتقل میش��ود ،فقط مته
حفاری میچرخد .از آنجایی که  bent housingدر جهتی با فاصله
از محور قبلی قرار گرفته اس��ت ،انحراف چاه از محور قبلی ش��روع
ش��ده و مسیر مته حفاری را دنبال میکند(شكلهاي 2-و  .)3این
می��زان انحراف یا زاویه چاه بهكمك زاویه  bent housingو فاصله
از مته حفاری تعیین میش��ود و این موض��وع تا وقتی که حفاری
حال��ت  slidingجریان دارد ،ادامه پی��دا میکند .چاه در طول این
زمان با قطر یکس��ان حفاری میشود ،یعنی قطر چاه با اندازه مته

تعداد زی��ادی تکنیک حفاری جهتدار وجود دارد .حفاری دورانی
که امروزه رایج اس��ت ،از طریق میز دوار و سیستم موتور در باالی
لوله حف��اری 1انجام میش��ود .انحراف چ��اه حفاری(آغاز حفاری
جه��تدار) از طریق قرار دادن یک ابزار در عمق مش��خص صورت
میگیرد که بهكمك این ابزار میتوان یک انحراف با زاویه نس��بتاً
دقیق در مس��یر حفاری عمودی ایجاد نمود .تنظیمات بیش��تر در
انحراف چاه میتواند از طریق پایدارکنندههای درونچاهی صورت
بگیرد که قطر پایدارکننده با توجه به تغییرات وزن روی مته تغییر
میکند .این قطعه ،زاویهي قس��مت پاییندس��ت رشته حفاری از
محل پایدارکننده به سمت مته حفاری را تغییر میدهد.
موتورهای درونچاهی یا موتورهای جابهجایی مثبت (،2)PDMدقیقاً
باالی مته حفاری در مجموعه تهچاهی قرار میگیرند .آنها بهوسیله
ان��رژی حاص��ل از جابهجایی گل کار میکنند؛ ب��ه این صورت که
گ��ردش گل درون رش��ته حفاری باعث چرخش ش��فت مارپیچی
داخل استاتور شده و در نهایت ،روتور را میچرخاند(شكل .)2-این
ش��فت به مته حفاری متصل شده اس��ت و هر دو در دورهای باال
چرخش دارند .در حالی که مابقی رش��ته حفاری بهصورت ساکن
باقی میمانند .این حالت حفاری اصطالحاً  slidingنامیده میشود
زیرا کل رشته حفاری به درون چاه بدون چرخش حرکت میکند.
 -2موتورهای درونچاهی

موتوره��ای درونچاه��ی میتوانند برای ایجاد انح��راف در چاه به
روشهای مختلف در حفاری دورانی استفادهشوند .این موضوع با
قراردادن ی��ک منحرفکننده به نام  bent housingدرون مجموعه
تهچاهی انجام میش��ود .این وس��یله معموالً انحراف��ی دائمی در
حدود  0/5تا  1/5درجه فراهم میکند[ .]3در حالت دورانیbent ،
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 2شماتیک یک موتور جابه جایی مثبت استفاده شده برای حفاری در حالت .sliding
موتور از چرخش روتور داخل استاتور با استفاده از گل حفاری کار میکند.

برابر اس��ت .به محض اینکه جهت چاه به جهت مورد نظر رس��ید،
حالت حف��اری به حالت دورانی باز میگردد ،زیرا نرخ نفوذ در این
حالت زیاد اس��ت و میزان آن میتواند تا  100متر در س��اعت در
یک چاه افقی افزایش یابد .همچنین ،حفاری دورانی ،سگدس��تی
کمت��ر (انحراف در حفره چاه) و در نهایت ،اصطلکاک کمتري را با
دیواره چاه ایجاد میکند.
Geosteering -3

 3در حالت دورانی ،مته حفاری بهطور مس��تقیم حفاری میکند ،اما مس��یر بسیار
بزرگ اس��ت .در حالت حف��اری  slidingفقط مته حفاری میچرخد ،مس��یر چاه با
مسیر حرکت یکسان خواهد بود و قطر چاه یکسان میشود.

 4اب��زار  Geosteeringش��امل اندازهگی��ری اش��عه گام��ا و مقاوم��ت زی��ر موتور
درونچاهی جابهجایی مثبت میش��ود .یک ابزار خمش قابل تنظیم و ثابت برای
دوران مته در حالت حفاری  slidingاستفاده میگردد .اندازهگیری  MWDبرای
شیب ،تعداد دوران در دقیقه و وزن روی مته انجام میشود.

به ترکیب تکنیکهای حفاری جهتدار با یک مدل زمینشناس��ی
زیر س��طحی  Geosteeringگفته میشود و هدف ،رسیدن به الیه
زمینشناس��ی موردنظر با وجود خطاهای انحرافی توصیف ش��ده
است .اهداف این طرح با اهداف حفاری هندسی قابلمقایسه است
که در آن ،هدف ،حفاری یک چاه با وجود محدودیتهای هندسی
است.
ابزار ( Geosteeringش��کل )4-شرکت شلمبرژه یک انحراف اضافی
ایجاد میکند که میتواند زمانی که ابزار در س��طح هستند کنترل
و تنظیم ش��ود .این موضوع ایجاد زاویه حفاری در چاه را با سرعت
باالتري فراهم میکند .با اس��تفاده از پایدارکنندههای درونچاهی
میتوان کنترلهای بیش��تری در حوزه انح��راف چاه بهوجود آورد
که بین مته حفاری و پایدارکننده ثابت در قس��مت باالتر مجموعه
تهچاهی نصب میش��ود .با تغییر قطر پایدارکننده ،انحراف توسط
نقط��ه تماس پایینی مته رخ میده��د و پایداریهای قابلتنظیم و
ثاب��ت جهت جدید حفاری را تعیین میکنند(،)Poli et aI., 1996
در این حالت کنترل دقیق شیب مته بهمنظور حفظ جهت موردنظ ِر
حفاری ،ضروری و الزم است.
اندازهگیری جهت مته حفاری بهوسیله تجهیزات  MWDکه پشت
مته حفاری نصب ش��ده ،صورت میگی��رد .در بین بقیه تجهیزات،
چپ سمت باالی چاه
ابزار  toolfaceجهت مته نس��بت به راست یا ِ
را نمای��ش میدهد .اگر مته حفاری در جه��ت مدنظر قرار نگیرد،
تنظیمات حفاری جهتدار را میتوان از طریق تغییر وزن روی مته

 5واح��د  biasاز ابزارآالت ش��رکت ش��لمبرژه در سیس��تم حف��اری دورانی .این
بالش��تکها به ترتیب عم��ل میکنند و در نهایت ،مته را به س��مت جلو هدایت
میکنند.
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و در نهایت ،تغییر گشتاور روی مته در حالت حفاری  slidingایجاد میگیرن��د که یک نیرو به خارج از مت��ه حفاری اعمال میکنند و
کرد .تنظیمات زوایای بزرگتر بهوس��یله باالبردن رشته حفاری و ش��دت آن ،به میزان مقاومت سازند در حال حفاری بستگی دارد.
این اندازهگیری میتواند برای ثبت تغییرات در مته اس��تفاده شود.
یا از طریق منحرف سازی کل مجموعه تهچاهی ایجاد میشود.
در حفاریهای جهتدار طوالنی همانند  ،Wytch Farmاصطکاک اگر مته در یک ش��یل در حال حفاری باش��د و به س��طح ماسهای
بر روی رشته حفاری در حالت  slidingبعد از حدود  8کیلومتر در
عمق کلی ،بس��یار زیاد میش��ود .بنابراین ،میباید از یک مجموعه
دوار هدایت شونده استفاده شود که بهكمك آن ،اصطکاک حفاری
بر روی سیس��تم مته کنترل و مته حفاری به جهت مدنظر هدایت
گردد .در این سیستمها ،دو واحد درگیر هستند؛ یکي ،واحد bias
(ش��کل )5-و ديگري ،واحد کنترل .مته بهوسیله تعدادی بالشتک
بیرونی بهصورت دورانی همراه با واحد  biasو گشتاور جانبی درون
چاه قرار میگیرد .این بالش��تکها بهصورت ثابت با دیواره چاه در
تماس هستند .عملکرد این بالشتکها از طریق عملگرهای قدرتمند
گل حفاری کنترل میش��ود .زمانیکه نی��از به تغییر زاویه حفاری
چاه است ،عملگرها بالشتکها را در جهتی مخالف با جهت انحراف
موردنظر قرار میدهند .بنابراین ،بهکمک بالش��تکها ،مته حفاری
در جهت موردنظر ق��رار میگیرد .واحد کنترل بهطور مکانیکی به
واحد  biasمتصل اس��ت و جهت و انح��راف را تنظیم میکند .این
واحد از چند حسگر تش��کیل ش��ده و قطعات الکترونیکی ،داخل
یک جعبه بر روی یاتاقانها درون لوله وزنی غیرمغناطیس��ی نصب
شده اس��ت .واحد کنترل میتواند از سطح با توالی پالسهای گل
برنامهریزی ش��ود و یک سیستم سطحی تنظیمات و جهت جدید
را نمایش دهد.
حفاری دورانی هدایت شونده بهعنوان تکنیک جدید در نظر گرفته
 Geostopping 6یک کاربرد خاص از اندازهگیری مقاومت نزدیک مته ،نمودارهای
میش��ود که دارای مزایای زیادی است .میزان تغییرات وزن روی
وایرالین برای پیشبینی مخزن و تعیین نقاط نصب لوله جداری]1[.
مته و س��رعت چرخش آن میتواند براي مقادیر بیش��تری نسبت
به حفاری با اس��تفاده از موتوره��ای درونچاهی تنظیم گردد .در
نتیجه ،نرخ نفوذ در این حالت نسبت به حفاری جهتدار با استفاده
از موتور درونچاهی اغلب بس��یار بیش��تر است .نوسانات toolface
به سبب کشش و گشتاور  reativeایجاد میشود .زمانیکه حفاری
چاه به ش��کل  slidingبهطور قابلتوجهی نسبت به حالت حفاری
دوران��ی کاهش یافته اس��ت ،کنترل جهت بس��یار دقیقتر بوده و
انحراف ناخواستهي کمتری در دیواره چاه اتفاق میافتد.
Geostopping -4

 Geostoppingیک روش تصمیمگیری س��رچاهی است که شامل
اب��زار مقاومت نزدیک مته ميش��ود .چنبرهها داخل بدنه ابزار قرار
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نزدیک ش��ود ،مقاومت افزایش خواهد یاف��ت .این افزایش ممکن
اس��ت هشدارهایی به زمینشناس که در محل حفاری حضور دارد
بدهد که عملیات حفاری باید متوقف شود ،لوله جداری باید نصب
و یا مغزهگیری انجام شود .مانند آنچه در  geosteeringوجود دارد،
یک دان��ش مقدمات��ی از پیشبینی ادامه عملیات حفاری اس��ت.
بهعنوان مثال ،سطح مقاومت موردانتظار در الیه مورد بررسی قرار
گرفته است .مث ً
ال در شکل 6-یک مورد از محلی که مقاومت RAB
با مقاومت قسمت آخر چاه مقایسه شده ،نشان داده شده است .به
محض اینکه بهنظر برسد در عمق موردنظر ،مقاومت به میزان مورد
انتظار افزایش یافته  ،حفاری متوقف ميگردد.
 -5کانتورهای isopach

مثالی در ش��کل 7-نشان داده شده اس��ت .این شکل ،نقشه اصلی
همراه با موقعیت چاهها را نشان میدهد .همه این چاهها جهتدار
میباش��ند .کانتورهای  isopachضخامت زون تولیدی را ترس��یم
میکند؛ رابطهای که از یک چاه به چاه دیگر ایجاد شده و بهوسیله
لرزهنگاری تأیید میشود .در این شکل یک ناحیه ماسهای مشاهده
میش��ود که جریان ش��مالی و جنوبی در آن قابل مشاهده است و
نش��ان میدهد که ضخامت الیهها به سمت شمال و شرق در حال
کاهش و تعداد الیهها در همین جهت افزایش یافته است.
رنگهای قرمز و روش��نتر تخلخل زون تولیدی را نشان میدهد.
ای��ن پارامتر از مقایس��ه امپدانس صوتی ناش��ی از داده لرزهنگاری
سهبُعدی در چاه با تخلخل حاصل از تحلیل دادههای پتروفیزیکی
نمودار چاهها در یک زون تولیدی بهدس��ت آمده است .رگراسیون
خطی اين دو مورد ،رابطه خوبی را نش��ان میدهد و س��پس ،برای
نقشه برداری تخلخل کل الیه از داده لرزهنگاری استفاده میشود.
بنابراین ،داده چاه ،کنترل موضعی و داده لرزه نگاری ،پوش��ش دو
بعدی را فراهم می کند.
 -پردازش و استنتاج

ش��کل 7-یک مدلسازی مخزن اس��ت .در حقیقت ،این ،یک جزء
ترکیبی مهم برای شبیهس��ازی مخزن ميباش��د ،زی��را تخلخل و
ضخامت زون تولیدی ماسه در بین پارامترهای اساسی و اصلی قرار
دارن��د isopach .بههمراه تحلیل میزان تخلخل ،دالیلی برای وجود
تخلخل باال هس��تند .در نهایت ،میت��وان نتیجه گرفت که مخزن
ضخام��ت باالیی دارد .دلیل دیگر این اس��ت ک��ه تخلخل به روش
تکهتکه توزیع ش��ده اس��ت .آیا این یک پردازش غیرواقعی است یا
یک واقعیت؟ بنابراین ،نقش��ه هیچ سرنخی برای مخزن و مشکالت

بالقوه آن ارائه نمیدهد .این امر به سادگی شامل دادههایی از یک
زنجیره متش��کل از مراحل پردازش و گردآوری ش��ده است .بدون
تفس��یر و ارزیابی ،هیچ درکی از آن وجود ندارد و هیچ تش��خیصی
ممکن نیست .در مورد مخزن ،تغییرات ناگهانی ضخامت به سمت
شمال و ش��رق ممکن است معادل گس��لهای کوچک مقیاس یا
فرسایش باشد .تغییرات تخلخل ممکن است بهطور اولیه رخ دهد،
اما کاهش در تخلخل در بخش شمالش��رقی مخزن مشهود است.
منظور این است که شاید انواع ُرس غیرمطلوب وجود داشته باشد
که تراوایی را بیش از حدمورد انتظار کاهش دهد.
تفاوتهای اساس��ی بین رفتار مخازن ش��کافدار وج��ود دارد؛ به
عب��ارت دیگر ،مخازن ش��کافدار اغلب بس��یار تراوا هس��تند ،اما
قدرت ذخیرهس��ازي پایینی دارند و ممکن است خروج آب بسیار
زودهنگام رخ دهد .این موضوع بهطور اساس��ی شبیهسازی جریان
را تحت تأثیر قرار میدهد .از بررس��یها میتوان نتیجه گرفت که
عمدهي ش��کافهای تولیدکننده ،یک جهت اصلی دارند و میتوان
طرح توسعه میدان را برنامهریزی کرد ،زیرا جهت چاه و فضاها قویاً
بهوسیله شبکه شکاف تحت تأثیر قرار میگیرد.
 -6تقلیل داده

تقلیل داده ،بررس��ی دقیق اطالعات بهمنظور اس��تخراج بیشتر
اطالعات اس��ت .جمعآوری داده چاه ممکن است بسیار سنگین و
پرحجم باشد .بسیاری از این دادهها توسط ابزارهای تصویربرداری
دیواره چاه و ابزار فرستنده موج صوتی تهیه شده است .دادههای
مرتبط بعد از تفس��یر در حدود چند بایت حجم خواهند داش��ت.
عمقه��ا ،پهنا و جهت ش��کافها و گس��لها و ناهمگونیها باقی
میمانند .بنابراین ،دادهها ممکن اس��ت ب��ا واقعیت ،مقدار خیلی
کمی اختالف داشته باشند(از مقدار واقعی کمتر باشد) .برای یک
مخزن که خصوصیاتش تابع رخس��ارهای میباش��د ،کاهش داده
ممکن اس��ت خیلی بزرگ نباش��د ،اما همچنان حجم آنها مهم و
قابلتوجه است .هر رخس��اره میتواند به شکل حروف اختصاری
بیان ش��ود ،اما حروف اختصاری به خصوصیات مخزن و محدوده
مورد انتظار از خصوصیات مرتبط است .فاصله توزیع آنها می باید
در هر دو روش احتمالی و قطعی توصیف شود.
 -7ابزارهای تقابلی

محاسبات پیشرفته بهعنوان ابزارهای تقابلی در استخراج اطالعات
بس��یار مهم حذف هستند .تفسیر میتواند از یک مجموعه داده به
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مجموعه دیگر تغییرکرده و جس��توجو شود و یا برنامههایی برای
اجرای یک کار مش��خص و تحلیل نتایج بهدس��ت آمده فراخوانی
ش��وند .ش��کل 8-تصویری از این چنین سیس��تم تقابلی را نشان
میدهد .نمودارهای پردازش ش��ده و خ��ام عالوهبر تصاویر دیواره
چاه بر روی پرده یک خط لرزهنگاری تفسیر و پردازش شده نشان
مثال فرضی برای نشان دادن چگونگی ارزیابی
داده میش��ود .این
ِ
یک گس��ل بهکار میآید .این تحلیل ،از طریق مقایس��ه مسیر چاه
بر روی خط لرزهنگاری با تصاویر دیواره چاه به دس��ت میآید و در
نهایت ،با این روش میتوان گس��ل را در صورت وجود ،شناس��ایی
نمود .با تفس��یر نمودار می توان پی برد که گس��ل در کدام قسمت
مخزن قرار گرفته اس��ت .براساس این تحلیل ،زمینشناس ممکن
اس��ت تصمیم ثانویه را در صورت نیاز توصیه و پیش��نهاد کند .به
عنوان مثال ،حفاری کنار گذر را پیشنهاد نماید.
 -8مدلهای ترکیبی ،تیمهای ترکیبی

مهمترین دیدگاه در مدلس��ازی مخزن ،ترکیب موثر و مناس��ب
همه دادههای موجود مخزن است .بعضی مواقع ،مشخصات مخزن
را بهعنوان اطالعات شبیهس��ازی جریان موجود در مخزن در نظر
میگیرن��د و در این حالت ،این تنها هدف شبیهس��ازی اس��ت .در
حقیق��ت ،ای��ن موضوع ،همکاری بس��یار نزدیک زمینش��ناسها،
مهندسهای پتروفیزیک ،ژئوفیزیک و مخزن را نیاز دارد تا از مدل
اصلی مخزن اطمینان حاصل ش��ود که همه دادههای در دسترس
در نظر گرفته ش��ده است .در این مورد ،متخصصان میباید مرزها
را ارتقا دهند .در صورت��ی که متخصصان مفاهیم یکدیگر را درک
نکنن��د و نتوانن��د مفاهیم و نتای��ج خود را با یکدیگر به اش��تراک
بگذارن��د ،بهن��درت ،این موض��وع منجر به از بی��ن رفتن مرزهای
قبل��ی موجود میش��ود .مهندسهای پتروفیزی��ک اغلب در مورد
قبلی صورت گرفته توس��ط زمینشناسها سوال میکنند.
کارهای
ِ
مهندسهای مخزن در مورد گس��لها و رخسارهها اطالعات کسب
میکنند .همکاری تیمها برای یک شرکت عملیاتی ضمانتی است
ک��ه دادهها بهدرس��تی مدیریت و جمعآوری میش��ود .نتایج آنها
اس��اس تصمیمگیری در مورد این پرس��ش است كه آیا این چنین
هم��کاری از لح��اظ اقتصادی بهصرفه اس��ت یا ن��ه و اگر از لحاظ
اقتصادی جذاب است ،چگونه آن را باید توسعه داد.
 -9تکنیک

در  ،Geosteeringابزار  MWDو  LWDاجزا اصلی و حیاتی هستند.
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دادهه��ای آنه��ا از طریق پالسهای گل حفاری به س��طح منتقل
میشود و بهعنوان اطالعات کلیدی در تصمیمگیریهای حفاری
جهتدار مورد اس��تفاده قرار ميگيرد .ی��ک روش Geosteering
معمولی از مقایسه اندازهگیریهای نمودار بهدست آمده از درون
چاه تش��کیل شده است .مدل از ساختارهای زمینشناسی میدان
و خصوصی��ات الیههای آنها تهیه گردیده اس��ت .این اطالعات یا
از چاههای حفاری ش��ده قبل��ی یا از چاههای آزمایش��ی حاصل
ش��ده اس��ت .خصوصیات پتروفیزیک مدل مدنظر بهطور کلی در
قالب منحنیهای میانگین یا مربعی برای هر الیه تهیه میش��ود.
پاسخهای نمودار میتواند از طریق توابع پاسخ ابزار و دانش شیب
الیه و انحراف چاه محاسبه گردد .معموالً ،نمودارهای اشعه گاما،
مقاومت و اخیرا ً نوترون و چگالی استفاده میشوند .شیب ظاهری
یعنی زاویه بین ش��یب الیه و صفحه عمود ب��ر محور چاه بهطور
ویژه برای مدلس��ازی ابزارهای مقاومت ،مهم تلقی میشود .زیرا
بهطور کلی ش��یب ظاهری زیاد باعث بُروز پدیده دو قطبی شدن

 8تصویر از صفحه سیستم تفسیر سیستم تقابلی برای نمودارهای چاه ،تصاویر
چاه و داده لرزهنگاری که بهطور یکسان نشان داده شده است]1[.

 9م��دل  Geosteeringش��امل مدلهای الیهای ،دو بعدی ب��رای چاههای جهتدار
حفاری ش��ده .اش��عه گاما و مقاومت هر الیه بهعنوان تابع��ی از جابهجایی افقی
نمایش داده شده است .اهداف موجود در دو الیه توسط مقاومتهای باالی آنها
شناسایی میشوند]1[.
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میش��ود .منحنیها پاس��خ نمودار مدلسازی ش��ده ،برای مدل
الیهبندی ش��کل 9-نش��ان داده شده اس��ت .آنها از اشعه گاما و
انتقال فاز و ابزار نگارهبرداری مقاومت با قدرت  2مگاهرتز LWD
تشکیل شدهاند.
اندازهگیریه��ای  LWDب��ا ابزاری همانن��د  Geosteeringکه در
شکل 10-نشان داده شده تهیه و گردآوری میشود.
اين ابزار ش��امل ابزار نمودارگیری گاما و مقاومت و bent housing
برای چرخش مته در حالت لغزش است که پس از مته قرار میگیرد.
نمودارهای تهیه ش��ده بهطور پیوسته با نمودارهای محاسبه شده
یا پیشبینی شده مقایسه میشوند .زمانی که اختالف بین دادهها
رخ میدهد ،دو احتمال وج��ود دارد :اختالف زاویه انحراف چاه یا
ش��یب الیه با مدل موردنظر و ی��ا تغییر خصوصیات ،همانند اینکه

تغییر رخس��ارهها رخ داده یا اینکه از یک گس��ل عبور کرده است.
نفرات حاضر در محل چ��اه باید تالش کنند تا بفهمند چه اتفاقی
افتاده است .بنابراین ،اگر حفره چاه یک الیه ماسهای را دنبال کند،
اما بهآرامی بهسمت الیه ش��یل که باالی ماسه قرار دارد ،منحرف
ش��ود ،اندازهگیریها میتواند تحت تأثیر ضخامت الیه یا موقعیت
قرارگیری حسگر باشد.
ای��ن تحلیل اگر نیاز باش��د میتواند بعد از حف��اری چاه رخ دهد
و عم��ل تصحیح میتواند در قالب چ��اه کنارگذر یا حفاری مجدد
صورت بگیرد .ش��کل 10-پاس��خ ابزار مدلس��ازی ش��ده همراه با
اندازهگیری واقعی را نشان میدهد و بهنظر میرسد که یک انطباق
خوبی برقرار شده اس��ت ،اگرچه حقیقت موضوع بسیار پیچیدهتر
از مدل است.
 -1-9تصاویر آینده چاه

 10م��دل  Geosteeringو اندازهگی��ری واقع��ی .در قس��مت آب��ی ،اش��عه گام��ا
مدلسازی شده و مقاومتهای بهدست آمده از پاسخ نمودار .در قسمت قرمز،
اندازهگیری واقعی از اشعه گاما  LWDو اندازهگیری مقاومت .نوسانات شدید

یک��ی از بهتری��ن روشهای��ی که ب��رای تصمیمات س��رچاهی و
 Geosteeringمناس��ب اس��ت ،تصاویر دیواره چاه بوده که از روش
 LWDبهدست میآید .اگر چاه در زاویه برنامهریزی شده نسبت به
الیهها باقی بماند ،ش��یبهای ظاهری میتواند از تصاویر استخراج
گردد و ممکن اس��ت برای تأیید و اعتبارس��نجی استفاده شود در
غیراینصورت ،مقدار انحراف چاه که می باید تصحیح شود ،میتواند

مقاومت ناش��ی از ورود و خروج به دو الیه نفتی اس��ت .ه��دف دوم کامال ً نفتی
یافت میشود]1[.

 11تصاویر مقاومت گرفته شده از  LWDبا ابزار  RABدر  .Austin chalkنتایج
بر روی یک اس��توانه شبیهس��ازی از دیواره چاه شیب جهت چاه ،ازیموت و یک
شکاف عمودی را نشان میدهد .طول بازه  6متر است]1[.

 13س��ه تصویر ثبت شده توس��ط  LWDبا ابزار  RABدر عمق های نفوذ کوتاه،
متوس��ط و بلند .چاه شدیدا ً جهتدار است و تصاویر قسمت باالیی چاه در سمت
چپ و قس��مت پایین در سمت راس��ت قرار دارد .طول نمونه نشان داده شده
 12تصاویر ثبت شده توسط  LWDبا ابزار  RABبرای بخش تبخیری .تصویر یک
چین را نشان میدهد .طول نمونه برابر  12.5متر است]1[.

برابر  26متر است .قسمت تیره در بخشهای کمعمق توسط شکستها صورت
گرفته است]1[.
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بهسرعت بهدست آید .البته مهم و ضروری است که
حسگر تا حد ممکن به مته حفاری نزدیک باشد ،تا اینکه زمان
تأخیر حداقل شود.
داده سریع به سطح منتقل شود ،تا حالت واقعی بهدست آید.
س��رعت باالی داده مرتبط ب��ا تصاویر دیواره چاه بعدا ً مش��کالت
پیچیدهتری ایجاد میکند .ش��یبهای  LWDدرون چاه تهیه شده
و بهطور لحظهای به س��طح منتقل میش��ود .این سیس��تم قبل از
دادههای حاص��ل از تصویربرداری از مقاومت و چگالی میتواند در
دسترس باشد.
س��هم بالقوه تصاویر دیواره چاه  LWDبرای  geosteeringمیتواند
از شکلهای 11-تا  13استنباط شود .همه تصاویر الکتریکی ثبت
ش��ده با ابزار  RABهس��تند .اطالعات برداشت شده بیان میکنند
که چاه ،با زاویه حفاری بیش��تر از مقدار پیشبینی اما در آزیموت
درست در حال پیشروی است .شکل 12-یک بخش طوالنی 12/5
مت��ری از چاه افقی از درون یک توالی تبخیری را نش��ان میدهد.
هدف این چاه پیگیری الیه تبخیری اس��ت که مش��خصات جریان
پالستیسیته چینها را نشان دهد .تصاویر لحظهای شرایط تصحیح
سریع را فراهم خواهند کرد.
شکل 13-از یک چاه جهتدار از نواحی رسوبی در خلیج مکزیک
گرفته ش��ده است .این س��ه تصویر  RABبهترتیب با عمقهای
کم ،متوس��ط و عمیق ثبت شده اس��ت .مقاومت بهعنوان تابعی
از عمق در مقابل جهت چاه نش��ان داده ش��ده است ،بهطوری
که بخش باالیی چاه در س��مت چپ و در س��مت راست بخش
پایینی چاه میباش��د .رنگهای تی��ره هدایتپذیری پایینتر را
بیان میکن��د .الیهبندی میتواند بهعن��وان جریانهای موجی
دیده شود و شیبهای زیاد را نشان میدهد .اما به دلیل نسبت
باالی ابعاد به فشردگی ،در عمل شیب الیه پایین است .خطوط
تیره هدایتپذیری به س��مت تصویر کمعمق در سمت چپ در
تصاویر دیگر دیده نمیشود ،یا حداقل بهطور غالب وجود ندارد.
این خطوط بهوسیله شکستهای ایجاد شده در دیواره چاه رخ

میدهند؛ یعنی شکس��ت برشی و مچالگی دیواره چاه در جهت
حداقل تنش .بهدلیل وجود شکست در بخشهای کمعمق ،آنها
به طور ش��فاف در تصاویر ثبت ش��ده در بخشهای متوس��ط و
عمیق دیده نمیش��وند .از آنجایی که شکس��تهای موجود در
قس��مت باال و پایین چاه در بازه مورد نظر یافت ش��ده اس��ت،
م��ا چاه را به این صورت تفس��یر میکنیم ک��ه تحت تنشهای
تراکمی جانبی قرار دارد .این چنین اطالعات برای حفار بس��یار
مهم و با اهمیت اس��ت ،زیرا چاه ناپایدار بوده و کندهها ممکن
اس��ت در چاه تجمع یابن��د و در نهایت ،ش��رایط گیر لولههای
حفاری را مهیا س��ازند .وج��ود این تصاویر در حین حفاریِ چاه
به حفار کمک خواهد کرد تا تصمیم درستی حین وقوع مشکل
بگی��رد؛ همانند اینکه با افزایش وزن گل میتوان از آس��یب به
دیواره چاه جلوگیری نمود.
جمعبندی

 -1زمانی که تولید چاه افقی با متدهای مختلف و پرهزینه از جمله
 Sliding Methodاف��ت پیدا میکند و مش��کل ناپایداری برطرف
میگردد ،دوباره بحث اقتصادی مطرح و بررسی میشود؛ اگر نتیجه
نهایی مثبت باش��د ،برنامه توسعه مخزن توأم با نگارهبرداری ادامه
پیدا میکند ت��ا اینکه مخزن متروکه گردد .بنابراین ،مدلس��ازی
مخزن بهوس��یله نگارهبرداری ،یک اصل حیاتی و مهم را در فرایند
مدیریت مخزن تشکیل میدهد که بسیار قابل اطمینان است.
 -2در موضوعات بحث ش��ده در بخش اصلی این مقاله تالش شده
ت��ا چگونگی دریافت پاس��خ بس��یاری از س��واالت با اس��تفاده از
مثال
نموداره��ای زمین شناس��ی چاه نش��ان داده ش��ود .بهترین
ِ
ممکن ،مخازن کربناته ش��کافدا ِر مطالعه ش��ده اس��ت که در آن،
تحلیل دقیقی از انواع و جهت شکافها بیان شده و توضیحی برای
هر بازه تولیدی فراهم ش��ده اس��ت .نکته جال��ب آنکه ،دو مورد از
بازههای تولیدی انتخاب ش��ده شکافدار نبودند ،اما از منافذ vugs
تولید صورت گرفته است.

پانویس ها
2. positive-displacement-motor

1. Top drive
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مروری بر خستگی رشته حفاری ،تعیین برنامه بازرسی و شناسایی ناتوانی خستگی
غالمرضا شهروزی ،هادی نوریزادگان* ،شرکت نفت مناطق مرکزی ایران  

چکیده

اطالعات مقاله

خستگی بهعنوان دلیل اصلی ناتوانی اجزا رشته حفاری شمرده میشود .ناتوانی خستگی یکی از مشکالت
پرهزینه در عملیات حفاری چاههای نفت و گاز اس��ت که ممکن اس��ت عالوهبر اینکه باعث ایجاد وقفه های
تاریخ پذیرش د   اور98/05/11 :
طوالنی عملیات حفاری گردد ،منجر به افزایش هزینهي ماندهیابی و حتی در برخی موارد از دست رفتن چاه
شود .ناشناخته بودن برخی از پارامتر های موثر بر خستگی مانند کیفیت متریال و ساخت قطعات ،فرکانس
بارگذاری و ش��رایط عملیات موجب پیچیدگی موضوع خس��تگی و تخمین نادرس��ت عمر کارکرد قطعات
میگردد .در بخش اول این مقاله پارامتر های موثر بر خستگی اجزا رشته حفاری بررسی می گردد .در بخش
دوم ،تعیین برنامه بازرسی دوره ای رشته حفاری توضیح داده شده است .در این بخش استفاده از روش های
س��نتی مانند س��اعت کارکرد یا متراژ حفاری با معیار آسیب خستگی تجمعی جهت تعیین فواصل بازرسی
دوره ای مقایسه گرديده است .نشان داده می شود تقریب عمر خستگی با روش های تنش-عمر ،کرنش-عمر و
مکانیک شکست جهت تعیین آسیب خستگی قابل انجام است .همچنین مشخص می شود استفاده از معیار
آس��یب خستگی تجمعی که در اس��تاندارد  APIارائه گردیده در برخی موارد مانند محیط های غیر خورنده
و تنش های پایین ،غیرمحافظهکارانه و در محیط های خورنده و تنش باال محافظهکارانه است که دلیل آن،
خس��تگی بهکار گرفته شده و فرضیات اولیه بوده اس��ت در حالی که استفاده از روش
روش محاس��به عمر
ِ
مکانیک شکست بر مبنای شروع و گسترش ترک ،یک راهحل عملی برای تعیین فواصل بازرسی و جلوگیری
واژگان کلید ی:
از ناتوانی خس��تگی را نتیجه میدهد .همچنین ،در بخش س��وم به روشهای شناس��ایی ناتوانی خس��تگی خستگی ،رش��ته حفاری ،بازرسی دورهای،
آسیب خستگی تجمعی.
پرداخته شده و اقدامات اصالحی بهمنظور کاهش این آسیب توضیح داده می شود.
تاریخ ارسال نویسند   ه98/3/21 :
تاریخ ارسال به د   اور98/03/27 :

مقدمه

اجزا رش��ته حفاری به ش��کلهای مختلف دچار ناتوانی میش��وند.
نیروی کشش و پیچش بیش از اندازه ،بارگذاری ترکیبی ،خستگی/
خوردگی تنشی و
خس��تگی خوردگی و عوامل محیطی مانند ترک
ِ
سولفیدی از ش��ایعترین ناتوانیهای اجزا رش��ته حفاری است .در
این میان ،شکس��ت ناشی از پدیده خس��تگی و خستگی خوردگی،
عمدهتری��ن عل��ت خرابی و ناتوانی اجزا رش��ته حف��اری و یکی از
مش��کالت پرهزینه در عملیات حفاری چاههای نفت و گاز اس��ت.
عموم��اً در طراحی رش��ته حف��اری ،طراح بهندرت ب��ه ویژگیهای
خ��اص یک قطعه میپردازد .طراح س��عی خواهد کرد اجزا رش��ته
حف��اری را بهصورتی انتخاب کند که تعداد زی��ادی از نیازها مانند
تحمل بار ،هیدرولیک حفاری ،تمیزس��ازی حفره ،سرعت حفاری،
جهتدهی مس��یر حفاری و ش��اید مهمترین وظیفه یعنی پایداری
ساختاری رشته حفاری را تعمیم دهد .در بحث پایداری ساختاری،
طراح با دو مقوله مواجه اس��ت .اول ،جلوگیری از ناتوانی در اثر بار
بی��ش از ان��دازه و دوم ،جلوگیری از ناتوانی خس��تگی .مقاومت در

براب��ر ناتوانی در اثر بار بیش از اندازه ،تمرکز اصلی اس��تانداردها و
مشخصات فنی اجزا رشته حفاری میباشد[ ]1در حالیکه در بحث
مقاومت بهخس��تگی پارامترهایی مانند چقرمگی شکست و کیفیت
ساخت مطرح است که معموالً توسط شرکتهای سازنده تجهیزات
رش��ته حفاری ارزیابی نشده و از الزامات اس��تاندارد نیز نمیباشد.
خس��تگی بهدلیل ایجاد تنش های نوسانی در هنگام حفاری دورانی
رخ می ده��د .هنگام��ی که رش��ته حفاری به چرخ��ش در می آید
بخش هایی از رش��ته که انحنا پیدا کرده اس��ت تنش نوسانی را به
ازای هر دور چرخش رش��ته تجربه می کند .اندازه هر تنش نوسانی
بهطور مستقیم با مقدار انحنای آن بخش رشته ارتباط دارد .انحنای
رشته حفاری اغلب به دلیل یکی از سه مورد زير است:
 -1انحنای حفره  -2پدیده کمانش  -3پدیده ارتعاش
بخشی از رشته حفاری به دلیل انحنای حفره ،وجود لبه های تیز و
یا بی قاعدگی های شکل حفره دچار انحنا می شود .هرچه شدت این
بخش رشته حفاری
انحنا بیش��تر باشد ،آسیب های خستگی در آن
ِ

* نويسند   هي عهد 
   هد   ار مکاتبات ()noorizadegan_hadi@yahoo.com
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 1پارامترهای موثر در طراحی خستگی و عدم قطعیتهای آن

 2موقعیت چهار پارامتر قابل اعمال به رشته حفاری بمنظور کاهش اثرات خستگی
در حفاری دورانی [ ]4موقعیت چهار پارامتر قابل اعمال به رشته حفاری بمنظور
کاهش اثرات خستگی در حفاری دورانی []4
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بیشتر است.
اعم��ال وزن روی مته بیش��تر از مقداری که رش��ته حفاری تحت
آن پایدار اس��ت باعث کمانش می شود .کمانش اغلب انتهای رشته
حفاری ایجاد می شود اما ممکن است بنا بر شرایط در هر موقعیتی
بهصورت موضعی ایجاد شود.
ارتع��اش نیز میتواند ب��ا ایجاد جابهجاییهای مک��رر و چرخه های
تنش مرتبط با آن باعث ایجاد خستگی گردد .عموماً خستگی ناشی
از ارتعاش در نزدیک مته حفاری رخ می دهد.
بهط��ور کل��ی امکان ندارد که حف��اری دورانی ب��دون ایجاد برخی
آسیب های خس��تگی ایجاد گردد .به هرحال این امکان وجود دارد
تا بهگونه ای رش��ته حف��اری طراحی گردد تا حداقل آس��یب های
خس��تگی ایجاد گردد .از آن جمله می توان به بهینه سازی انحنای
حف��ره ،حداقل نمودن اثرات تنش مانند کاهش نقاط ناپیوس��تگی
و تمرک��ز تنش ،حداقل نمودن و یا حذف ایجاد کمانش در رش��ته
حفاری ،بهینه س��ازی اتصاالت اجزا ساق حفاری و کاهش خوردگی
سیال حفاری اشاره نمود.
عمر خس��تگی قطعات را می توان به س��ه فاز تقس��یم كرد :شروع
ترک ،س��پس گسترش ترک و در نهایت ،شکست ناگهانی [ .]2فاز
اول ش��امل پیدایش یک یا تعدادی ترک در مقیاس میکروسکوپی
اس��ت .ش��روع ترک می تواند از نقاط تمرکز تن��ش مانند خوردگی
حف��ره ای نواحی  ،Slip cutمارکینگ و نش��انه گذاری ،نواحی تغییر
س��طح مقطع ،اتص��االت و ناپیوس��تگی های موج��ود در متریال از
جمل��ه ناخالصی ها و ناهمگنی ها آغاز ش��ود .این ف��از تا زمانی که
رش��د ترک مس��تقل از هندسه و ویژگی های س��طحی قطعه باشد
ادامه می یابد .فاز بعدی ش��امل تبدیل ترک های میکروس��کوپی به
مقیاس ماکروس��کوپی بوده و درصورتی که توسط بازرسی دورهای
شناس��ایی نشود و اندازه ترک به مقدار بحرانی خود برسد ،تا زمان
ناتوانی قطعه ش��امل نشتی ،شکست ترد و یا تغییر شکل پالستیک
قطعه ادامه می یابد .فاز س��وم در طی س��یکل نهایی تنش هنگامی
که باقیمانده قطعه دیگر قادر به تحمل بار نیس��ت ،رخ می دهد که
منجر به یک شکست ناگهانی و سریع می گردد.
طراح رشته حفاری در موضوع خستگی با طیف وسیعی از اطالعات
ناشناخته روبهروست .در ش��کل 1-پارامتر های ورودی در طراحی
خس��تگی شامل نیرو ها ،متریال ،ش��رایط محیطی ،ساخت قطعه و
عدمقطعیت های مربوط به هر دسته نشان داده شده است[.]3
موض��وع دیگر که الزم اس��ت مورد توجه قرار گيرد این اس��ت که
آسیب خستگی از نوع تجمعی است؛ یعنی در هر مرحلهي عملیات
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حفاری از حفره ای به حفره دیگر و بهازای هر بارگذاری نوسانی در
قطعه تجمع پیدا می کند .به هرحال ،به جهت اقتصادی شناس��ایی
ترک خس��تگی با استفاده از روش های بازرسی دوره ای مادامی که
اندازه ترک به مقدار بحرانی خود نرس��د ،مقرونبهصرفه نمیباشد.
بنابراین ،هنگامیکه طراح رش��ته حفاری قصد استفاده از قطعهای
در رش��ته را دارد ،س��وابق کارکرد آن به لحاظ تجمع آس��یبهای
خستگی ایجاد شده در آن را در نظر گیرد.
ِ
ب��ا توجه به موارد فوق و عدمقطعیتهایی که در موضوع خس��تگی
وج��ود دارد ،مش��خص اس��ت که اطمین��ان از طراح��ی مقاوم در
برابر ناتوانی خس��تگی تقریباً غیر ممکن اس��ت .به هرحال می توان
براساس ش��یوه طراحی مقایس��ه ای به بهترین طراحی دست پیدا
کرد .برهمین اس��اس عموماً چهار پارامتر در طراحی رشته حفاری
1
از دیدگاه خس��تگی مطرح می ش��ود که عبارتند از  -1نرخ سفتی
3
( -2 )SRنرخ اس��تحکام خمشی -3 )BSR( 2شاخص خمیدگی
( -4 )CIش��اخص پای��داری .)SI( 4البته اخی��را ً پارامتر دیگری با
عنوان ش��اخص خستگی اتصال )CFI( 5مطرح و در بسیاری موارد
آن را جایگزین پارامتر نرخ استحکام خمشی توصیه شده است[.]4
هر کدام از پارامترهای فوق به تجهیز خاص تحت ش��رایط مشخص
اعمال می شود و بهگونهای نیست که هر پارامتر به هر مولفه رشته
حفاری قابل اعمال باشد .در ش��کل 2-موقعیت اعمال پارامترهای
مذکور به مولفه های رشته حفاری نشان داده شده است.
ذک��ر این نکته حائز اهمیت اس��ت ک��ه صرفنظ��ر از پدیده هایی
س��اییدگی اجزا رش��ته حفاری و اضافه ب��ار ،تعیین برنامه
همچون
ِ
بازرسی براساس موضوع خستگی با استفاده از پارامتر های شاخص
خمیدگی و ش��اخص پایداری بهصورت دقیق قابل انجام اس��ت که
در بخ��ش دوم مقاله توضیح داده خواهد ش��د .در ادامه ،به توضیح
پارامتر های فوق و نحوه استفاده از آن پرداخته میشود.

داخلی ( )inاست.
بهعنوان مث��ال در صورتیکه از لولههای وزنی Drill Collars9 -1/ 2
 inch×2- 13/ 19 inchبههمراه لولههای حفاری سنگین
استفاده ش��ود ،نرخ سفتی بهصورت زیر
محاسبه میشود:
9.54- 2.81254
9.5
= 7.82
54- 34
5

Zcollar
= ZHWDP

 -2-1نرخ استحکام خمشی ()BSR

پارامتر  BSRفقط به اتصاالت لوله های وزنی و اجزایی مانند موتور
و استبالیزر که سفتی اتصال و بدنه آن مشابه یکدیگر است ،اعمال
می ش��ود .این پارامتر از نس��بت مدول س��طح مقطع باکس(سفتی
باکس) به مدول سطح مقطع پین(سفتی پین) محاسبه می شود .در
شکل 3-مقاطع مذکور در اتصال با رنگ زرد نشان داده شده است.
رابطه 2-نحوه محاسبه پارامتر  BSRرا ارائه می دهد:
)(2

D4-d4
BSR = ZBOX = D
ZPin R4- d4
R

که  =BSRنرخ اس��تحکام خمشی =ZBox ،مدول سطح مقطع باکس
مدول س��طح مقطع پین
= قطر خارجی باکس
= قطر ریش��ه آخرین رزوه درگیر
= قط��ر داخلی پین
قطر ریشه آخرین رزوه درگیر پین ( )inمیباشد.
باکس
در محاس��به پارامتر  BSRنیاز به محاس��به قطر ریشه آخرین رزوه
درگیر(س��طح مقطع بحرانی اتصال) میباشد .سطح مقطع بحرانی
برای پین در فاصله " 0.75از ناحیه نشتنبد و برای باکس در انتهای
رزوه پین اندازهگیری میش��ود .بههرحال جهت س��هولت ،پارامتر

 -1پارامتر های خستگی در طراحی رشته حفاری

 -1-1نرخ سفتی ()SR

پارامتر  SRبه تغییر سطح مقطع در اجزا ساق حفاری و همچنین،
تغییر س��طح مقطع از س��اق حفاری ب��ه لولههای حف��اری اعمال
میش��ود .این پارامتر از نسبت مدول س��طح مقطع بخش سفتتر
به مدول س��طح مقطع بخش نرمتر محاسبه میشود .مدول سطح
مقطع با رابطه زير تعریف میشود:
π D4-d4
Z= 32
)(1
D
ک��ه  =Zمدول س��طح مقطع

= قط��ر خارجی

= قطر

 3مقاطعی که در محاسبه پارامتر  BSRاستفاده میشود []5
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 BSRعمدتاً در هندبوکها محاسبه شده است.
بههر حال تجارب میدانی نش��ان داده است که برای لولههای وزنی
مقدار رایج  BSRبرابر با  2/5بوده است که در این صورت به اتصال ب��ا قطر باالتر از  8اینچ ،حتی با  BSRبرابر با  2/5عمدتاً خس��تگی
مذکور ،باالنس گفته میش��ود .بهصورت تئوری مقدار باالی پارامتر در عضو باکس اتفاق می افتد که نشان دهنده این است که باید این
 BSRباعث تس��ریع در خستگی پین ش��ده و بالعکس مقدار پایین پارامتر برای این اندازه از لولههای وزنی عدد باالتری انتخاب شود.
آن ،خس��تگی باک��س را نتیجه میدهد(ش��کل .)4-بههمین دلیل
اتصال باالنس باید بهصورتی انتخاب شود که حداکثر عمر خستگی  -3-1شاخص خمیدگی ()CI
را بهدنبال داش��ته باش��د و بهعبارتی ،احتمال ناتوانی پین و باکس عمر خستگی لوله های حفاری در حفره انحرافی که تحت تنش های
نوسانی ناشی از خمیدگی و کشش قرار دارند( ،شکل )4-با پارامتر
یکسان بهدست بیاید.
ش��اخص خمیدگی مشخص می ش��ود .در محاس��بهي این پارامتر
مقدار انحنای حفره ،اندازه ،وزن ،گرید و کالس لوله حفاری ،اندازه
ترک احتمالی و اندازه نیروی کشش در نظر گرفته میشود.
روش محاس��به این پارامتر ،با استفاده از مدل های محاسباتی عمر
خستگی است .به این صورت که مقدار تنش خمشی و تنش کشش
بر روی سطح خارجی لوله حفاری که در حفره انحرافی قرار گرفته
اس��ت ،محاسبه ش��ده و سپس ،با اس��تفاده از مدل محاسبات عمر
خس��تگی ،عمر خستگی برحسب دور محاس��به میشود .بهمنظور
ساده س��ازی تعداد دور باقی مانده و جهت امکان مقایس��ه طراحی
رشته های مختلف ،از رابطه زير ،پارامتر  CIتعریف می شود.
)(3

در ش��کل 5-نمون��های از پارامت��ر  CIب��رای لول��ه حف��اری
با قطر خارجی اتصال در
انحناهای مختلف بر حس��ب نیروی محوری کشش نشان
داده شده است.

 4قرارگرفتن لوله حفاری در حفره انحرافی

 5مق��دار پارامت��ر  CIبرای لوله حفاری ppf, E-75, Premium Class

خارجی اتصال
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5×108
CI= number oƒ cycle to ƒailure

با قطر
 6کمانش ساق حفاری و اعمال گشتاور خمشی به اتصال
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 -4-1شاخص پایداری ()SI

عمر خس��تگی اتصاالت اجزا س��اق حفاری که دچار کمانش ش��ده
است(ش��کل ،)6-با پارامتر ش��اخص پایداری مشخص میشود .در
تعیین این پارامتر اندازه حفره ،اندازه س��اق حفاری و نوع اتصال در
نظر گرفته شده است.
روش محاسبه این پارامتر مشابه پارامتر  CIبا استفاده از مدل های
محاس��باتی عمر خستگی اس��ت .تفاوت پارامتر شاخص پایداری و
شاخص خمیدگی بهصورت زير است:
 -1ش��اخص پایداری فقط مربوطه به اجزا دچار کمانش شده ساق
حفاری اس��ت که در تماس ب��ا دیواره چاه ق��رار میگیرند .ناتوانی
خس��تگی با اس��تفاده از پارامتر ش��اخص پایداری در سطح مقطع
بحرانی اتصال اجزا ساق حفاری محاسبه می شود.
 -2ش��اخص خمیدگی فقط به لولههای حفاری که تحت خمیدگی
و کش��ش محوری قرار میگیرند ،اطالق میشود .ناتوانی خستگی
با اس��تفاده از پارامتر شاخص خمیدگی در سطح خارجی بدنه لوله
حفاری محاسبه میشود.
از رابطه زير پارامتر  SIمحاسبه میگردد:
)(4

5×108
SI= number oƒ cycle to ƒailure

در ش��کل 7-نمون��های از پارامتر  SIمحاسبهش��ده ب��رای تعدادی
از لولههای وزنی برحس��ب اندازه حفره نش��ان داده ش��ده اس��ت.
 -5-1مقادیر مجاز پارامترهای موثر بر استحکام خستگی

پس از مشخصشدن پارامترهای موثر در طراحی اجزا رشته حفاری
باید محدوده مجاز آنها مش��خص گردد .براساس استانداردDS-1
پارامترهای عنوانش��ده در باال در س��ه گروه طراحی دس��تهبندی
میشوند .انتخاب دستهبندی براساس شرایط و نیروهای اعمالشده
در عملی��ات حف��اری ص��ورت میپذی��رد و از آن در تعیین برنامه
بازرس��ی استفاده می ش��ود که بهطور کامل در بخش دوم مقاله به
توضی��ح آن میپردازیم .در جدول 1-مح��دوده مجاز چهار پارامتر
اصلی موثر بر خستگی ارائه شده است[.]4
 -6-1مواردی تکمیلی

 -1-6-1شاخص خستگی اتصال ()CFI

شاخص خس��تگی اتصال پارامتر جدید در طراحی رشته حفاری از
دیدگاه خستگی میباشد که جهت مقایسه و انتخاب بهترین اتصال
از دیدگاه خستگی بسیار موثر است .سابقاً استفاده از پارامتر BSR
مرس��وم بوده اس��ت .اس��تفاده از  BSRبه دالیلی محدود میباشد.

بهعنوان مثال دو اتصال متفاوت به لحاظ نوع و اندازه ممکن اس��ت
دارای مقدار  BSRیکس��انی باشند در حالی که عمر خستگی آنها
به شکل قابلتوجهی تفاوت داشته باشد .درصورتی که پارامتر CFI
ابزار جدیدی است که هندسه و فرم رزوهها ،متریال ،گشتاور بستن،

 7پارامتر  SIمحاسبه شده برای تعدادی از لولههای وزنی

 1مقادیر مجاز پارامترهای موثر برخستگی
پارامتر
نرخ سفتی ()SR
OD<6
نرخ استحکام
6<OD<7- 7/ 8
خمشی ()BSR
OD>8

گروه های طراحی
2
>5.5

1
>5.5

3
>3.5

1.8-2.5
2.75-2.75
2.5 -3.2

شاخص خمیدگی ()CI

6,000

10,000

20,000

شاخص پایداری ()SI

200

600

1,000

 2ورودیهای مورد استفاده در محاسبه دو پارامتر  BSRو  CFIو
تأثیر آن بر عمر خستگی پین و باکس
تأثیر پارامتر ها روی خستگی

پارامتر های اتصال

BSR

شعاع ریشه رزوه
گشتاور بستن
زاویه اتصال
قطر داخلی پین
قطر خارجی باکس

CFI

پین

باکس

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

رهایی تنش پین

x

رهایی تنش باکس

x

x
x

x
x

گشتاور خمشیDLS/

x

x

x

ویژگی متریال

x

x

x

خورندگی سیال حفاری

*

x

* در روش استفاده جهت محاسبه  CFIخورندگی سیال حفاری به عنوان ورودی می توان در نظر گرفت
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ش��رایط بارگذاری و مشخصههایی مانند رهایی تنش که همگی در
عمر خس��تگی اتص��ال تأثیرگذار میباش��د ،را در نظر میگیرد .در
تعیی��ن پارامتر  CFIبا اس��تفاده از آنالیز اِل ِمان محدود ( )FEAابتدا
اندازه تنش و کرنش محاسبهش��ده و س��پس ،با اس��تفاده از مدل
خستگی زمان ایجاد ترک و گسترش آن بهدست میآید.
بهمنظ��ور مقایس��ه ،در ج��دول 2-ورودیهای مورد اس��تفاده در
محاس��به دو پارامتر  BSRو  CFIو تأثیر آن بر عمر خستگی پین
و باکس نشان داده شده است[.]7
 -2-6-1ویژگی رهایی تنش ()Stress Relief Feature

است .از آنجاييکه رزوهها بهعنوان محل ناپیوستگی هندسی باعث
ایجاد تمرکز تنش می شوند ،لذا این نقاط ،مستعد برای شروع ترک
خس��تگی خواهند بود .ویژگی رهایی تنش در واقع اصالحاتی روی
اتصال بهمنظور افزایش اس��تحکام خس��تگی است؛ بدینصورت که
رزوه های انتهایی پین و باکس که با یکدیگر درگیر نیس��تند ،حذف
میشوند و به عبارتی ،نقاط ناپیوستگی و تنش باال به سطوح هموار
و یکنواخت تبدیل میگردند.
در ش��کل( 8-ب) ویژگ��ی رهایی تنش نش��ان داده ش��ده اس��ت.
الزم به ذکر اس��ت مش��خصه رهایی تنش در باکس بهغیر از شکل
 Borebackبهش��کل شیار دار (مش��ابه پین) هم میتواند باشد که
این طراحی کمتر مرسوم است[.]9

لولهه��ای حفاری در برابر نیروهای خمش��ی بهراحت��ی انحنا پیدا
می کنند و شکل حفره را به خود می گیرند .بههمین دلیل ،اتصاالت
لولههای حفاری نس��بت به بدنه کمتر در معرض تنش های خمشی در ش��کل 9-توزیع تنش در اتصال ان��دازه  6 -5/ 8" REGدارای
قرار می گیرند .لوله های وزنی و اجزا ساق حفاری نسبت به لوله های مش��خصه رهایی تنش نس��بت به طراحی معمولی نشان داده شده
حفاری بس��یار سفت تر هس��تند و به همین دلیل بیشت ِر تنش های اس��ت .نسبت تنش ایجاد شده در اتصال دارای رهایی تنش نسبت
خمشی همانطور که در شکل 6-نشان داده شده است ،به اتصال و به طراحی معمولی با فرض یکس��ان بودن قط��ر داخلی و خارجی
به رزوه های انتهایی پین و باکس بهاصطالح س��طح بحرانی اتصال یکسان در حدود  12درصد کاهش یافته است.
منتقل میشود[.]8
مش��خصه رهایی تنش برای اتصاالت اجزا س��اق حفاری و لولههای
در ش��کل(8-الف) موقعیت س��طح بحرانی اتصال نشان داده شده وزن��ی در اندازه بزرگتر مس��اوی  NC-38باید ص��ورت پذیرد .در
اندازههای کوچکتر پین ،بهدلیل ضعیف ش��دن آن در برابر گشتاور
پیچش��ی و نیروهای کش��ش ضروری نمیباش��د .اگرچه مشخصه
 Borebackبرای باکس در اندازه های کوچک محدودیت ندارد [.]8
 -3-6-1سخت کاری رزوهها

 8سطوح بحرانی در اتصال بدون ایجاد مشخصه رهایی تنش ،شکل (الف) .اتصال
با مشخصه رهایی تنش ،شکل(ب) []5

 9توزیع تنش در اتصال دارای مشخصه رهایی تنش (شکل سمت راست) نسبت
به اتصال دارای طراحی معمولی (شکل سمت چپ)
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س��خت کاری سرد س��طوح رزوه باعث افزایش اس��تحکام خستگی
رزوه ها با ایجاد تنش فش��ردگی پس��ماند روی سطح می شود .این
عملیات برای رزوه لوله های وزنی و لوله های حفاری سنگین توصیه
می شود.
 -4-6-1انتقال از لولههای حفاری به لولههای وزنی

بس��یاری از ناتوانیهای خستگی در لولههای حفاری در لوله مجاور
و ب��االی لولههای وزنی اتفاق میافتد .دلیل این موضوع ،تنشهای
خمش��ی باال در این مقطع رشته حفاری اس��ت .این ناتوانی بهویژه
در زمانی که زاویه چاه با عمق افزایش مییابد و حفاری در شرایط
 Rotating off Bottomقرار دارد ،بس��یار آش��کار اس��ت .نرخ کم
تغییرات زاویه چاه در ترکیب با انحنای حفره باعث ایجاد گش��تاور
خمشی باال در اولین لوله مجاور لوله های وزنی می شود.

ی علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 167
ماهنامه 

یک راه عملی برای کاهش ناتوانی خس��تگی در این ناحیه ،استفاده نیاز به بازرس��ی دارند .الزم به ذکر اس��ت بازرسی تجهیزاتی مانند
از  9یا  10لوله حفاری سنگین و یا لوله وزنی با قطر کمتر میباشد Jar .و  MDW/LWDو بهطور کلی ،تجهیزاتی که از دو یا چند قطعه
لولههای مورد اس��تفاده در ناحیه انتقال باید نس��بت به سایر اجزا مونتاژ می ش��ود ،نیاز به دستورالعمل و معیارهای پذیرش ارائه شده
توسط سازنده آنها دارد.
تحت عملیات بازرسی و کنترل بیشتری قرار گیرند.
 -2-2روش های بازرسی

 -2برنامه بازرسی رشته حفاری

همانطور که اشاره شد روش های بازرسی بسیار متنوع است و طراح
براس��اس نیاز و ش��رایط عملیات می تواند روش خاصی را بهمنظور
بازرسی انتخاب کند .به هر حال جهت سهولت در انتخاب روش های
بازرس��ی در اس��تاندارد های مرتب��ط از جمل��ه ،]9[ 2-7G API
 ]10[ 1-DSو  ]11[ 2-NSبرنامه بازرس��ی تعریف می ش��ود .هر
برنامه بازرسی شامل چندین روش بازرسی میباشد.

راه عملی بهمنظور جلوگیری از ناتوانی خستگی در رشته حفاری،
انج��ام عملیات بازرس��ی دوره ای و آزمون ه��ای غیر مخرب جهت
شناسایی لوله های آسیب دیده و کنار گذاشتن آنهاست .روشهای
بازرسی رش��ته حفاری که توسط شرکتهای ثالث انجام میشود،
متنوع بوده و بهطور کلی ش��امل بازرس��یهای ظاهری ،ابعادی و
غیرمخرب برای مش��خص کردن ترک های احتمالی و دس��تهبندی
لوله های حفاری میباش��د .تعیین روشهای بازرس��ی باید توسط
افرادی که آش��نا به ش��رایط بارگذاری و عملیاتی چاه میباش��ند -1-2-2 ،برنامه بازرسی در استاندارد 2-7G API
ص��ورت پذیرد ت��ا بهترین برنامه مطابق با ش��رایط حفاری تدوین برنامه بازرسی در استاندارد  APIبراساس شرایط عملیات حفاری،
گردد .هر برنامه بازرسی شامل  4مولفه است-1 :فهرست تجهیزات ریس��کهای احتمال��ی ،نیرو ها و مدت زمان کارک��رد قطعات به 4
سطح مطابق جدول 3-تقسیم میشود.
 -2روش بازرسی  -3معیار های پذیرش  -4فرکانس بازرسی.
برطبق برنامه بازرسی ،روشهای بازرسی مشخص میشود .بهعنوان
 -1-2فهرست تجهیزات
مثال روش های بازرس��ی بدنه لوله حفاری در جدول 4-ارائه ش��ده
اولین اِل ِمان در برنامه بازرس��ی ،مشخص نمودن تجهیزاتی است که است.
3

برنامههای بازرسی در استاندارد API 7G-2

برنامه های بازرسی
بسیار بحرانی

بحرانی

متوسط

استاندارد

خورنده (آب شور) ،احتمال فوران

خورنده (آب شور) ،احتمال فوران

متوسط (پایه آبی) ،باالتعادلی

کم (پایه نفت) ،باالتعادلی

خورندگی

سازند بسیار سخت ،نمکی

سازند سخت و ساینده

سایندگی متوسط

نرم ،غیر ساینده

سایش

o

o

o

o

ارتعاش زیاد،10 /100ft> ،
>180 RPM

ارتعاش زیاد،4 /100ft> ،
>150 RPM

ارتعاش متوسط،4 /100ft 2-،
120- 150 RPM

ارتعاش کم،2 /100ft ،
<120 RPM

خستگی

>135 pcf

>120 pcf

90 -120- pcf

90 pcf

وزن گل

>80%

>70%

40- 70%

<40%

کشش

>80%

>70%

40 -70%

<40%

پیچش

جار ضروری

جار متوسط

جار کم

بدون نیاز

نیاز به جار

عمق زیاد آب

عمق زیاد آب

دکل Jackup

دکل خشکی

هزینهدکل

پرخطر

پرخطر

نزدیک مسکونی

خارج از مسکونی

محیطی

بحرانی

بحرانی

غیر بحرانی

غیر بحرانی

فرایند

>500h

>300h

100- 200h

<100 h

شرایط
عملیات

نیروها

ریسک
پروژه

ساعت کارکرد
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 -2-2-2برنامه بازرسی در استاندارد DS-1
حفاری در آبهای عمیق باش��د و نیروهای کشش باالیی به رشته
مشابه اس��تاندارد  APIبرنامه بازرسی در استاندارد  DS-1شامل  6حفاری وارد شود (بیشتر از یک میلیون پوند و یا باالتر از  80درصد
دسته می باشد:
ظرفیت استحکام کششی) این دسته استفاده میشود.
دس��ته  :1این دس��ته ش��امل چاههای کمعمق یا چاههای بس��یار
عادي(روتين) در میدانهای اکتشافی است که هزینه ناتوانی بسیار  -3-2-2مقایسه برنامه بازرسی در استاندارد  API 7G-2و DS-1
کم و هزینه بازرسی های باال توجیه نشده می باشد.
بهطور کلی همبس��تگی دقیقی بین برنامه بازرس��ی دو اس��تاندارد
دس��ته  :2جهت حف��اری چاه های عادي بوده ک��ه هزینه ناتوانی و وج��ود ن��دارد .بههرحال با توجه ب��ه جزییات روشهای بازرس��ی
ماندهیابی بسیار کم است.
میتوان گفت دس��ته بازرس��ی  4اس��تاندارد  DS-1مش��ابه سطح
دسته  :3این دستهبندی برای شرایط متوسط حفاری طراحی شده اس��تاندارد از  API 7G-2و دسته  5مشابه سطح متوسط و بحرانی
است که برنامه بازرسی اس��تاندارد توجیهپذیر است .در این دسته از  API 7G-2است.
در صورت وقوع ناتوانی ،هزینه ماندهیابی یا از دس��ت دادن بخشی در س��الهای اخیر بهدلی��ل اینکه اس��تاندارد  DS-1فرايند کنترل
از حفره حداقل اس��ت .استفاده از پارامترهای موثر بر خستگی برابر و کالیب��ره نم��ودن تجهیزات را بهتر از اس��تاندارد  API 7G-2ارائه
با گروه طراحی ( 2رجوع به بند  )5-1در این دسته قرار میگیرد .میکند ،تمایل ش��رکت ها برای بازرس��ی اجزا رشته حفاری به این
دس��ته  :4در صورتی که شرایط عملیات حفاری سخت تر از دسته اس��تاندارد بیشتر شده اس��ت .از مزیتهای دیگر استاندارد ،DS-1
 3باش��د در این دسته قرار می گیرد .در صورت وقوع ناتوانی ،هزینه ارائه راهحل برای تعیین فواصل بازرس��ی دورهای طبق پارامترهای
مانده یابی یا از دس��ت دادن بخشی از حفره در این دسته قابلتوجه موث��ر در طراحی رش��ته حفاری ش��امل محاس��به تجمع آس��یب
است.
خس��تگی است درحالیکه معیار استاندارد ( API 7G-2همانطورکه
دسته  :5شرایط عملیات حفاری سخت مربوطه به این دسته است .در از جدول 5-مش��خص است) براساس ساعت کارکرد بوده که بسیار
این دس��ته چندین پارامتر با یکدیگر ترکیب میشود تا باعث افزایش محافظهکاران��ه و رعای��ت آن باعث افزایش قابلتوج��ه هزینههای
هزینه ناتوانی گردد .گروه طراحی  3جهت این دسته بهکار میرود .بازرسی حتی در پایینترین سطح آن میگردد.
دس��ته ( :Heavy Duty Landing String (HDLSدر صورت��ی ک��ه
 4ورودیهای مورد استفاده در محاسبه دو پارامتر  BSRو  CFIو
تأثیر آن بر عمر خستگی پین و باکس
روش های بازرسی
بررسی ظاهری بدنه لوله
کنترل قطر خارجی
کنترل ضخامت
بازرسی به روش الکترومغناطیس
بازرسی به روش التراسونیک(ترک های عرضی و
ضخامت سنجی)
بازرسی به روش التراسونیک (ترک های طولی ،عرضی و
ضخامت-سنجی)
بازرسی به روش الکترومغناطیس محل های بحرانی

بسیار
استاندارد متوسط بحرانی بحرانی

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x

x

x
x

بازرسی به روش الکترومغناطیس محل های بحرانی-
دوجهت
کنترل تغییرات ضخامت

بازرسی به روش التراسونیک محل های بحرانی
محاسبه حداقل سطح بحرانی
مرور مستندات
بازرسی به روش الکترومغناطیس  ،نواحی حساس داخلی
بازرسی به روش الکترومغناطیس ،نواحی حساس
داخلی دو جهت
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x

 -3-2معیارهای پذیرش

از وظایف طراح برنامه بازرس��ی دورهای ،مشخص نمودن معیارهای
پذیرش است .معیارهای پذیرش میتواند بر اساس گروههای طراحی
که در بخش  5-1اعالم گردید ،مش��خص ش��ود .بهعنوان مثال در
صورتی که ش��رایط عملیات حفاری در دسته  3یا ( 4بهطور مشابه
سطح استاندارد از  API 7G-2قرار داشته باشد ،طراح میتواند گروه
طراحی  2را انتخاب کند تا بازرس��ی و کنترل اجزا رش��ته حفاری
مطابق با این سطح انجام گردد .در این صورت بررسی مناسب بودن
کارکرد اقالم براساس معیارهای گروه طراحی  2صورت میپذیرد.
 -4-2فرکانس بازرسی

x

x
x
x
x
x

پاسخ به این پرسش که زمان بازرسی دورهای اجزا رشته حفاری چه
موقع است ،در عین س��ادگی ،پیچیدهتر از حساب های سرانگشتی
مانند س��اعت کارکرد و یا متراژ حفاری است .سادگی به این دلیل
ک��ه حداکثر بار مجاز ک��ه میتواند به قطعات اعمال ش��ود فقط با
اندازهگی��ری ابعادیِ تجهیزات در محل دکل قابل تعیین میباش��د
در حالی که تش��خیص ناتوانی و عمر کاری قطعاتِ تحت خستگی
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بس��یار پیچیده تر و تح��ت تأثیر عوامل مختلفی مانند مش��خصات
متریال ،شرایط کاری و پارامتر های نامشخص است.
از طرفی ،جزئیات فنی فرايند بازرس��ی رش��ته حفاری برای کسی
که آش��نا به این تکنیک نباش��د ،بس��یار ناملموس است .به همین
جهت کاهش فرایند بازرس��ی در حد الزامات اصلی مورد نیاز بسیار
کمک کننده خواهد بود .در بسیاری موارد ،صرفنظر از آسیب های
حم��ل و نق��ل ،فعالیت ب��ازرس ح��ول دو محور اس��ت؛ اگر طراح
برنامهي بازرس��ی روی این دو محور متمرکز ش��ود ،پیشبینی آن
بسیار دقیقتر از حس��اب سرانگشتی خواهد بود .دو محور بازرسی
عبارتند از:
 -1اطمینان از ظرفیت کافی تحمل نیروی قطعات
 -2ح��ذف قطعات دارای ترک خس��تگی (یا ترک ه��ای در اندازه
بحرانی)
بازرسی لولههای حفاری برای گروه طراحی ( 2دسته
فرایند شروع
ِ
 )3از زمان برداش��تن تجهیزات و برای گروه طراحی ( 3دس��ته 4و
 )5قبل از هر چاه آغاز می شود .این موضوع در جدول 5-برای لوله
حفاری و برخی از اجزا رشته حفاری نشان داده شده است.

بههمینترتی��ب ،اگر قطع��ه ای تحت تنش نوس��انی  σiبه تعداد ni

س��یکل قرار گیرد ،با استفاده از قاعده جمع نسبت سیکلها که به
دس��تور ماینر مشهور است ،آسیب خس��تگی تجمعی بهصورت زير
محاسبه میشود:

∑ ni = c
Ni

()6

که  niتعداد س��یکل ها در سطح تنش  σiیا بهعبارتی تعداد گردش
لوله حفاری برای حفر بخش��ی از حفره اس��ت که با در نظر گرفتن
پارامتر های س��رعت حفاری ( ،)ROPمتراژ حف��اری ( )Footageو
گردش میز دوار ( )RPMبهصورت زير تعریف میشود:
)(60×RPM×footage
ROP

()7

متراژ

که  =RPMس��رعت گردش می��ز دوار
متوسط سرعت حفاری ()ft/h
حفاری بخش��ی از حفره
میباشد.
 Niنیز عمر خستگی بهازای هر بارگذاری نوسانی است که با استفاده
 5زمان توصیه شده شروع فرایند بازرسی دورهای
قطعات

 -1-4-2تعیی�ن فرکانس بازرس�ی دوره ای برمبنای آس�یب خس�تگی
تجمعی

همانطور که اش��اره ش��د اس��تفاده از معیار زمان کارکرد بهصورت
سنتی جهت بازرسی دورهای اجزا رشته حفاری در مقایسه با زمان
حفاری یک حلقه چاه بسیار محافظهکارانه بوده و ممکن است نیاز
ب��ه توقف عملی��ات حفاری بهمنظور انجام بازرس��ی در چند مرتبه
باش��د که به لح��اظ هزینه قابلقبول نیس��ت .بههمین دلیل طراح
برنامهي بازرس��ی باید مطابق با شرایط عملیات و نیرو های وارد بر
رش��ته حفاری بتوان��د برنامه مورد نظر را برای زمانهای بیش��تر و
جلوگیری از وقفه در عملیات حفاری طراحی کند .امروزه ،استفاده
از برنامه های نرم افزاری و پایش وضعیت خستگی تجهیزات توسعه
زیادی پیدا کرده اس��ت .یک��ی از روشهایی ک��ه در تعیین برنامه
بازرسی بهکار می رود ،اس��تفاده از پارامتر آسیب خستگی تجمعی
خس��تگی تجمعی بهصورت اثر خستگی در
اس��ت .پارامتر آس��یب
ِ
خستگی
بارگذاری نوسانی تعریف می ش��ود .بهعنوان مثال ،آسیب
ِ
ایجاد شده در یک سیکل بارگذاری بهصورت زیر بهدست میآید:
			 آسیب خستگی
)(5
ک��ه  ،Nعم��ر خس��تگی ب��هازای ه��ر بارگذاری نوس��انی اس��ت.

=ni

لوله های حفاری

1

3-2

5-4

قبل از هر استفاده

قبل از هر استفاده

قبل از هر چاه

لوله های حفاری سنگین ،قبل از هر استفاده و قبل از هر استفاده قبل از هر استفاده و
لوله های وزنی ،استبالیزر و بعد از هر  400-250و بعد از هر  -150بعد از هر 250-150
ساعت گردش
 300ساعت گردش
ساعت گردش
تبدیل ها

 10پروفایل فرضی چاه بمنظور محاس��به عمر خس��تگی س��ایر مشخصات به شرح
زير است:
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از پارامتر ش��اخص خمیدگی و یا شاخص پایداری و از رابطههای 3
و  4قابل اس��تخراج اس��ت .پارامتر  cاز روش های تجربی محاسبه
میش��ود و معموالً در مح��دوده
و میانگین برابر با یک
اس��ت [ .]2این پارامتر در مورد لوله ها و تجهیزات رش��ته حفاری
براس��اس شرایط عملیات حفاری تعریف میشود؛ به این صورت که
برای ش��رایط حفاری بحرانی (گروه طراح��ی  )3برابر با یک ،برای
شرایط حفاری متوسط (گروه طراحی  )2برابر با  1/2و برای شرایط
عملی��ات حفاری چاه های عادي (گ��روه طراحی  )1برابر با  1/4در
نظر گرفته میشود .حال برای تعیین برنامه بازرسی دورهای به این
ص��ورت عمل میش��ود که مقدار آس��یب خس��تگی تجمعی ( )
محاسبه شده و در صورتی که برابر با مقادیر توصیه شده پارامتر c
شود ،زمان بازرسی دورهای خواهد بود.
ب��ه عنوان مثال میخواهیم از لوله حفاری 5inch, 19.5 ppf, E-75,
 Premium Classدر حفاری چاه جهتداری با پروفایل شکل 10-از
نقطه  Tangent Pointتا  TDاستفاده کنیم.

KOP Depth: 3,000 ft, Build angle and Rate: 60o & 3o/100ft,
KOP to Tangent Point (BC): 2,000 ft, Tangent Point to TD
(CD): 2,000 ft

در این صورت لولهای که وارد ناحیه  Buildمیشود درحالی که مته در
فاصله  2000 ftاز  TDقرار دارد تحت بیشترین نیروی کشش و خمشی
در عبور از ناحیه  Buildقرار می گیرد .فرض کنید با آنالیز & Torque
 Dragمش��خص شده است لوله مذکور تحت نیروی کشش متوسط
 ،120/000 lbس��رعت حف��اری  50 ft/hrو گردش میز دوار RPM
 120اس��ت .در این صورت براساس منحنی های شاخص خمیدگی
(ش��کل )14-پارامت��ر  CIبرای لوله مذکور برابر با  1250بهدس��ت
میآید.
با اس��تفاده از رابطه 3-تع��داد گردش لوله حفاری ت��ا زمان وقوع
ناتوانی (یعنی پارامتر  )Nبرابر خواهد بود با:

)(5×108
)= 400,000 (Rev
1,250

همچنین تعداد گردش لوله حفاری برای حفاری مس��یر 2000 ft
ناحیه  Buildبراساس رابطه 7-برابر خواهد بود با:
60×120×2000
)= 288,000 (Rev
50

آس��یب خستگی تجمعی لوله مورد نظر با استفاده از دستور ماینر
(رابطه )6-بهصورت زیر بدست میآید:
400,000
)288,000 = 0.75 (72%

بدیهی اس��ت لولههایی که کمتر از لوله فوق تحت خمش و نیروی
کش��ش بودهان��د و یا متراژ کمتری در ناحی��ه  Buildطی کردهاند،
کمتر دچار آسیب خستگی شدهاند.
در مثال فوق برای محاس��به آسیب خستگی تجمعی و تعیین زمان
بازرسی دورهای از پارامتر شاخص خمیدگی بهمنظور محاسبه عمر
خستگی استفاده گردید.
بهطور مش��ابه میتوان از پارامتر ش��اخص پایداری برای محاس��به
آسیب خس��تگی تجمعی و تعیین زمان بازرسی دورهایِ اجزا ساق
حفاری اس��تفاده نم��ود .به عنوان مثال جهت حف��اری حفره -12
 ”4/1چ��اه عمودی به مت��راژ  3000فوت میخواهی��م از لولههای
وزن��ی با مش��خصات inch, NC56 Connection 16/13-8-inch x 2
و
و پارامتره��ای حف��اری
اس��تفاده کنیم .فرض
براین اس��ت نیروی��ی بحرانی کمانش برای چاهه��ای عمودی صفر
اس��ت ،بهعبارتی اجزا ساق حفاری تا نقطه خنثی با کمترین نیروی
فشردگی تحت کمانش و بارگذاری نوسانی قرار می گیرند.
تعداد گردش رش��ته حفاری برای حفاری  3000فوت برابر خواهد
بود با:
60×120×2000
)= 1.125.000 (Rev
16

از طرفی ،مطابق ش��کل 8-پارامتر شاخص پایداری برای لوله وزنی
فوق در حفره  12 -1/4 inبرابر با  200بهدست میآید لذا:
)(5×108
)= 2,500,000 (Rev
200

در نتیجه ،آسیب خستگی براساس دستور ماینر برابر است با:
1,125,000
)2,500,000 = 0.45 (45%

 11درصد تجمع آس��یب خس��تگی لولهه��ای حفاری گری��د  Eدر  30 ftحفاری در
شرایط کاری غیر خورنده (تصویر راست) و بسیار خورنده (تصویر چپ)
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الزم به ذکر اس��ت غیر از روش فوق ،تخمین س��اعت کارکرد اجزا
ساق حفاری برای بازرسی دورهای در جدول 8-نیز ارائه شده است.
مش��ابه نمودار های ش��اخص خمیدگ��ی ،نمودار ه��ای مختلفی در
مراج��ع اس��تانداردی و مقاالت ارائه ش��ده اس��ت که در بس��یاری
موارد مقدار آس��یب تجمعی را بس��یار متفاوت محاس��به می کنند.
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یکی از این منابع نمودار های آس��یب خس��تگی در استاندارد API

 ]12[ 7Gاس��ت ک��ه براس��اس روابط تحلیلی ارائه ش��ده توس��ط
 Lubinskyو  Hansfordدر س��ال  1960ب��وده اس��ت .در توس��عه
این نمودار ها از آزمایشهاي فیزیکی خس��تگی که بین س��ال های
 1930تا  1940انجام ش��ده ،کمک گرفته ش��ده است .در شکل-
 11نموداره��ای مذکور برای گری��د  E-75قطر های" 4-1/2"- ،5و
" 3-1/2لوله حفاری بهازای سرعت حفاری  ،10 ft/hگردش میز دوار
 100 RPMو مت��راژ حف��اری  30ف��وت به ترتی��ب در محیط های
غیرخورنده و خورنده ارائه ش��ده است .الزم به ذکر است درصورتی
که سرعت حفاری و گردش میز دوار متفاوت با مقادیر پیش فرض
فوق باشد ،از رابطه زير درصد آسیب خستگی اصالح می شود:
آسیب خستگی محاسبه شده از نمودار های شکل11-
10ƒt/hr
× × Actual RPM
100RPM
Actual ƒt/hr

بهمنظور مقایسه ،آسیب خس��تگی ایجاد شده در مثال گفته شده
را بررس��ی می کنیم .براساس شکل 11-با ش��رایط مشابه (انحراف
 3º/100ftو نیروی کش��ش  )120000 lbمشاهده میشود كه نقطه

 12سوراخشدگی و ترک خستگی در ناحیه  Upsetداخلی

 13سوراخ شدگی لوله حفاری در ناحیه Slip

تالقی یافت نمیگردد .بهعبارتی ،مقدار تنش نوس��انی در محدوده
پایینتر از حد دوام ( )Endurance Limitبوده و لذا آسیب خستگی
ایجاد نمیش��ود .از نمودار شکل 11-آس��یب خستگی برابر با 2/5
درصد در  30فوت بهدس��ت می آید .با اص�لاح پارامتر های حفاری
با اس��تفاده از رابطه 4-برابر با  0/6در  30فوت بوده که با احتساب
 2000فوت حفاری ،در نهایت برابر با  40درصد محاس��به می شود
که از آسیب خستگی محاسبه شده با استفاده از نمودارهای شاخص
خمیدگی(که برابر با  72درصد بهدست آمد) کمتر است.
دلیل اختالف در محاس��به آس��یب خس��تگی تجمع��ی را میتوان
روش های متفاوت محاس��به عمر خستگی عنوان کرد .بهطور کلی
س��ه روش برای تعیین عمر خس��تگی وجود دارد ک��ه عبارتند از:
روش تنش-عمر ،کرنش-عمر و روش مکانیک شکس��ت االستیک
خط��ی .عموم��اً عمر خس��تگی در مح��دوده
را بهعنوان
خس��تگی س��یکل پایین و محدوده
را برای خستگی سیکل
ب��اال طبقهبندی میکنند .عمر خس��تگی لولهه��ای حفاری عمدتاً
باالت��ر از 104قرار میگیرد [ ]13که میتوان گفت لولههای حفاری
در محدوده س��یکل باال ق��رار دارند .روش تنش-عم��ر که تنها بر
مبنای س��طح تنش استوار است ،مرس��ومترین روش بوده و توسط
 Lubinskyو  Hansfordبرای محاس��به آس��یب خس��تگی تجمعی
لولههای حفاری بهکار گرفته شده است .در سیکلهای پایین و در
مواردی که تغییرشکلهای پالستیک موضعی ایجاد میشود(مانند
نواحی تمرکز تنش در ریش��ه رزوه اتصاالت) دقت کمی دارد .روش
کرنش-عم��ر با اس��تفاده از تحلیل دقیق تغییر ش��کل پالس��تیک
در مناطق موضعی تدوین ش��ده اس��ت و با اس��تفاده از آنالیز اجزا
محدود کارایی خوبی دارد .این روش بهویژه برای محاسبه خستگی
س��یکلهای پایین و در مواردی که تغییر ش��کل پالس��تیک وجود
دارد ،اس��تفاده میشود .از روش مذکور در محاسبه پارامتر شاخص
خستگی اتصال ( ،)CFIاندازه بهینه ناحیه رهایی تنش و عمق مجاز
 Slip Cutاس��تفاده می ش��ود .در روش مکانیک شکست االستیک
خطی فرض بر این اس��ت که یک ترک در قطعه وجود دارد .سپس
با کمک این روش ،رش��د ترک در تناسب با شدت تنش پیشبینی
میش��ود .از روش مذکور برای محاسبه شاخص خمیدگی ،شاخص
پایداری ،فاصله اس��تبالیزرها در رشته حفاری ،اندازه ناحیه گلویی
اس��تبالیزر ،طول ناحی��ه انتقال بین لولههای حف��اری با لوله های
حفاری سنگین و یا با لولههای وزنی استفاده میشود.
بههرحال تحقیقات نش��ان داده اس��ت که اس��تفاده از نمودارهای
آس��یب خستگی تجمعی که توس��ط  Lubinskyو Hansford
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محاس��به و توسط اس��تاندارد  7G APIارائه ش��ده ،در تنش های
پایی��ن در محی��ط غیرخورنده مقادی��ر غیرمحافظهکاران��های ارائه
میدهد و برعکس ،در تنش های باال در محیط های خورنده ،مقدار
محافظهکارانهای را نشان میدهد[ .]14دلیل این موضوع فرضیاتی
اس��ت که در محاس��بات بهکار گرفته شده است .بهعنوان مثال ،در
محاسبه آس��یب خس��تگی در محیط خورنده ،منحنی تنش-عمر
که بهصورت آزمایش��ات فیزیکی در محیط هوا انجام ش��ده بود ،به  -3شناسایی آسیب خستگی
ان��دازه  60درص��د کاهش داده ش��د و در نتیجه ،ح��د دوام نیز به ناتوان��ی خس��تگی در لوله های حفاری و اجزا س��اق حفاری بهطور
همین اندازه کاهش یافت .در حالی که نتایج مطالعات دیگر نش��ان مرتب اتفاق میافتد .این پدیده بهدلیل اینکه در اثر ش��روع و رشد
ترک های میکروس��کوپی اس��ت ،تقریباً بهص��ورت ناگهانی و بدون
اخطار قبلی اتفاق می افتد .خس��تگی در اتصاالت لوله های حفاری
بهن��درت رخ می دهد .دلیل این موضوع همانطور که در بخش های
قبل اشاره ش��د ،نرم بودن لوله های حفاری اس��ت که باعث انتقال
تنش های خمش��ی به بدنه می گردد .موقعیت ه��ای معمول ایجاد
ترک های خستگی در رشته حفاری شامل موارد زير است:
بدنه لوله حفاری :اغلب ناتوانی خستگی در لوله های حفاری در محل
 14ناتوانی خستگی اتصال لوله وزنی ،پین (شکل راست) و باکس (شکل چپ)
تغییر سطح مقطع در  Upsetقطر داخلی اتفاق می افتد (شکل)12-
ک��ه معموالً  24-16این��چ از انتهای پین یا باک��س فاصله دارد .به
همین دلیل هندسه  Upsetداخلی لوله های حفاری از موارد مهمی
اس��ت که در فرایند ساخت باید به آن توجه کرد و هرچه نامنظمی
و ناپیوس��تگی آن بیشتر باشد ،احتمال ایجاد ترک خستگی در آن
باالتر اس��ت .الزم به ذکر است در استاندارد مرجع ساخت لوله های
حف��اری  ]15[ API 5DPبرخی حداقل های هندس��ه  Upsetاعالم
ش��ده است .بههرحال سازندگام معتبر با بهینه سازی هندسی آن از
طریق کاهش تنش حداکثر ،افزایش استحکام خستگی لوله های را
طراحی می کنند.
عالوهب��ر محل  Upsetقطر داخلی ،موقعیت قرار گرفتن  Slipها نیز
مس��تعد ایجاد ترک خستگی اس��ت .تقریباً تمام سوراخشدگیهای
بدنه لوله های حفاری ( )Washoutبه دلیل خس��تگی میباش��د .در
شکل 13-سوراخ شدگی در محل  Slipها نشان داده شده است.
 -1اتصاالت اجزا س��اق حفاری :آخری��ن رزوه درگیر پین یا باکس
(س��طح مقط��ع بحرانی) معموالً نقاط آغاز ترک خس��تگی اس��ت.
اتصاالت مس��تعد خستگی در س��اق حفاری ،اتصاالت انتهایی اجزا
سفت تر و اتصاالت میانی ابزار های مخصوص مانند جار ها و موتور ها
هستند .خستگی در اتصاالتی که اجزای سفت تر را به یکدیگر وصل
می کنند نسبت به اتصاالتی که اجزا نرم تر را بههم متصل می کنند،
بیشتر است.
می دهد در محیط های خورنده ،حد دوام از بین می رود .همچنین،
در محاس��بات مربوطه ،تأثیر تماس لوله های حفاری با دیواره چاه
در نظر گرفته نش��ده است که این موضوع در نیرو های کششی باال
موجب کاهش نیروهای خمش��ی شده و در نتیجه ،آسیب خستگی
کمتری در لوله ایجاد می کند.

 15نمودار گردشی ناتوانی خستگی و اقدامات اصالحی
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 -2سایر موقعیت ها :خستگی در
 Groove -3لوله ه��ای وزنی ،بدنه اس��تبالیزر (اغلب نزدیک ناحیه
جوش در اس��تبالیز هايی که دارای تیغه های جوش��ی میباشند) و
هر موقعیتی از رش��ته حفاری که دارای ناپوستگی هندسی و تغییر
سطح مقطع است ،اتفاق می افتد.

از ا ِعمال صحیح گش��تاور بس��تن اتصال (در مواردی که ناتوانی در
اتصال است) اطمینان حاصل شود .همچنین ،علت ناتوانی به دلیل
زاویه زیاد انحراف چاه و یا ارتعاش رس��یدگی شود .سوابق قطعات
و بازرسی های انجام شده مطابق با شرایط چاه باید مرور گرديده و
وجود مش��خصه رهایی تنش در اتصاالت اجزا ساق حفاری بررسی
شود.

موقیعت Elevator

خس��تگی اغلب دارای ویژگی های مشخصی بوده که شناسایی آن
نسبت به سایر ناتوانی ها مانند اضافه بار متفاوت است.
 -1خستگی در لوله ها :در لوله ها ،ترک خستگی بهصورت صفحه ای
و عمود بر محور لوله اس��ت (شکل 14-و  .)15در صورتی که ترک
در جداره لوله گس��ترش پیدا کند ،باعث سوراخ شدگی خواهد شد.
علیرغ��م وجود س��اییدگی گل حف��اری در هنگام سوراخ ش��دگی،
جهت ت��رک بهصورت عمود بر محور لول��ه همچنان باقی می ماند.
در م��واردی که جنس لوله حفاری ترد باش��د ،پ��س از اینکه ترک
به مقدار کمی گس��ترش پیدا کند و هنوز به ضخامت لوله نرسیده
باشد ،باعث شکست ناگهانی میشود.
 -2خستگی در اتصاالت :ترک خستگی در اتصاالت ،صاف ،صفحه ای
و عمود بر محور لوله است .سطوح ترک ممکن است بهدلیل نشتی
گل حفاری ،س��اییده و یا تحت آسیب مکانیکی ابزارهای مانده یابی
قرار گرفته باش��د .بههرحال ،در صورتی که بخش��ی از رش��ته جدا
ش��ده باشد و از چاه خارج شود ،مشاهده میگردد كه سطوح ترک
خس��تگی کل سطح شکست را ش��امل نمیشود .هنگامی که ترک
خستگی به اندازهای گسترش باید که قطعه ،تحمل نیروهای اعمالی
بخش
را نداش��ته باشد ،شکست ناشی از اضافه بار رخ می دهد .این
ِ
بدون ترک معموالً بهدلیل اضافه بار نیروی کششی ،دارای زاویه 45
درجه است .همچنین بخش غیرترک دارای تغییر شکل پالستیک
بس��یار کمی می باشد .اندازه سطوح خستگی و سطوح غیر خستگی
به ویژگیهای متریال و نوع بار اعمالی بستگی دارد.

 -3-3توصیه ها برای اقدامات و ارزیابیهای بیشتر

 -1-3شکل شناسی آسیب خستگی

 -2-3اقدام�ات اصالح�ی س�ریع ب�رای جلوگی�ری از ناتوانی مجدد

خستگی

برای جلوگیری از ناتوانی مجدد خستگی در رشته حفاری ابتدا باید
قطعاتی که نزدیک به محل ناتوانی هستند ،از جهت وجود ترک به
دقت به بررسی ش��ود .هر قطعه ای که احتمال می رود دارای ترک
می باشد ،برای بازرس��ی های بعدی و یا عدم استفاده کنار گذاشته
ش��ود .گزارش های حفاری قبل از وقوع ناتوانی باید بررسی شود تا

قطع��ه معیوب باید به جهت ناتوانی خس��تگی و انطباق متریال آن
با الزامات اس��تاندارد از جمله مش��خصات مکانیکی بررس��ی گردد.
همچنین ارتباط ناتوانی با س��ایر عوامل مانند ترک خوردگی تنشی،
ترک خوردگی س��ولفیدی و غیره مورد ارزیابی قرار گیرد .بس��یاری
از موارد بررسی شکس��ت نیاز به فعالیت ها و امکانات آزمایشگاهی
دارند .در مواردی که حتی برنامه فوری برای ارس��ال قطعه معیوب
به آزمایشگاه وجود ندارد ،نگهداری قطعه ایده خوبی است .همواره
آنالیز شکست حرفه ای اطالعات ارزشمندی را بهدست می دهد .به
همین دلیل باید قطعه معیوب را از آسیب های احتمالی که ممکن
است نتیجه بررس��ی آزمایشگاهی را تغییر دهد ،بهخصوص سطوح
شکست حفظ ش��ود .عمدتاً آس��یب های بعدی بهدلیل حملونقل
نامناس��ب و خوردگ��ی ایجاد می ش��ود .برای حداق��ل نمودن این
آسیب ها موارد زير نباید اتفاق بیافتد:
قراردادن سطوح شکست روی یکدیگر
لمس کردن و ساییدن سطوح شکست
حذف بخشی از سطح شکست
تمیزس��ازی س��طح شکست با آب پُرفش��ار ،مواد حالل و یا برس
سیمی
رنگ آمیزی سطح شکست و یا نواحی مجاور آن
از اقدام��ات دیگری که می توان اش��اره کرد ،مرور برنامه بازرس��ی
اس��ت تا از فرکانس و س��طوح بازرس��ی دوره ای مناسب مطابق با
شرایط عملیات حفاری اطمینان حاصل شود .در صورتی که ناتوانی
در قطع��ات نزدیک به مته حفاری ب��ود ،بايداحتمال وجود ارتعاش
بررسی شود .همچنین در صورتی که خستگی اتفاق افتاده به دلیل
خوردگی باش��د ،الزم اس��ت از وجود پوش��ش پالس��تیکی محافظ
خوردگی در س��طح داخلی لوله اطمینان حاصل ش��ود .بههرحال،
بهمنظور جلوگیری از خستگي و بهدلیل پیچیدگی آن ،بايد اقدامات
متنوعی انجام داد .در شکل 15-بهصورت خالصه فلوچارت اقدامات
اصالحی مربوط به ناتوانی خستگی نشان داده شده است.
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مقاالت پژوهشی

، برخ��ی اقدامات اصالح��ی مانند بهینهس��ازی انحنای چاه-4
، بهینهسازی اتصاالت،حداقل نمودن و یا حذف کمانش رش��ته
کاهش خوردگی سیال حفاری و طراحی برنامه بازرسی کارامد
.میتواند از بُروز ناتوانی خستگی جلوگیری کند
 استفاده از پارامتر آس��یب خستگی تجمعی یکی از راههای-5
تعیین زمان بازرسی دورهای اجزا رشته حفاری است که نسبت
به روشهای س��نتی براس��اس متراژ حفاری و یا ساعت کارکرد
 در این خصوص استفاده از معیارهای ارائه.بسیار کارامد اس��ت
 در محیطهای غیرخورنده که مقدارAPI شده طبق استاندارد
 غیرمحافظهکارانه و در تنشهای باال در،تنش نوسانی کم است
ً محیطهای خورنده کام
 لذا استفاده.ال محافظهکارانه خواهد بود
از معیارهای جدید محاس��به آس��یب خس��تگی تجمعی مانند
ش��اخص خمیدگی و ش��اخص پایداری که براساس روشهای
نوین مانند مکانیک شکس��ت االس��تیک خطی بنا نهاده ش��ده
 طراحی قابلقبولی را برای تعیین فواصل بازرسی دوره ای،است
.ارائه خواهد کرد
 شناس��ایی آسیب خس��تگی و اقدامات اصالحی آن از موارد-6
مه��م در کاهش هزینههای عملیات حفاری ب��وده که میتواند
.بهمنظور جلوگیری از ناتوانیهای مجدد بهکار رود

نتیجهگیری

خس��تگی رش��ته حف��اری بهدلیل
 محاس��به دقی��ق عم��ر-1
ِ
پیچیدگی مکانیزم آسیب خستگی و تعدد پارامترهای ناشناخته
 با اس��تفاده از، با اينحال.و عدمقطعیته��ا امکانپذیر نیس��ت
پارامترهای موثر بر استحکام خستگی میتوان از طریق مقایسه
.طراحیهای مختلف به بهینهترین طراحی دست پیدا نمود
 اس��تفاده از پارامتر شاخص خستگی اتصال بهجای پارامتر-2
 بهدلیل در نظر گرفت��ن ورودیهای،نرخ اس��تحکام خمش��ی
 هندس��ه دقیق، مش��خصات متریال،بیش��ت ِر طراحی ازجمله
 بسیار موثر بوده و در،اتصال و ارائه مقادیر کمی عمر خستگی
طراحیهای مقایس��های بهمنظور انتخاب طراحی بهینه کمک
.خواهد کرد
، بررس��ی پارامترهای��ی مانند وجود مش��خصه رهایی تنش-3
س��ختکاری سرد رزوهها و هندس��ه تغییر سطح مقطع داخلی
لولهه��ای حفاری و کیفی��ت متریال بهویژه وج��ود ناخالصی و
ناهمگنی در ریز س��اختار و همچنین روشهای س��اخت که در
استاندارد های س��اخت تجهیزات به آن پرداخته نشده است در
افزایش عمر خس��تگی تجهیزات حائز اهمیت بوده و باید به آن
.توجه شود

پانویس ها
1. Stiffness Ratio
2. Bending Strength Ratio
3. Curvature Index

4. Instability Index
5. Connection Fatigue Index
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بررسی مکانیسمهای بهبود تولید نفت در روش تزریق آب با شوری کم با استفاده از
روش آنالیز دیجیتال مغزه
مهدی رضویفر* ،جعفر قاجار ،دانشگاه شیراز  

چکیده

امروزه کاهش تولید نفت از مخازن مش��کل اصلی در صنعت نفت است .برای افزایش تولید نفت روشهای متفاوت
در شرایط مختلف وجود دارد .تزریق آب از روش های مفید برای افزایش تولید نفت از مخازن است .در سالهای اخیر
با تغییر ش��وری آب تزریقی به مخزن و تزریق آب با ش��وری کم ،تولید از مخازن نفتی افرایش داش��ته اس��ت .تصاویر
دیجیتال سنگ روشی دقیق برای تحلیل و ارزیابی نتایج آزمایشها در محیط متخلخل هستند .تصاویر گرفته شده از
محیط متخلخل سنگ در مقیاس میکرو (و حتی نانو) دقیقترین اطالعات را از مکانیسمهای تولید نفت در روشهای
متفاوت از تولید نشان می دهد .در اين مطالعه ،مروري بر نتایج آزمایشهای تزریق آب با شوری کم در مغزههای سنگی
به روش آنالیز دیجیتال مغزه انجام ش��ده اس��ت .طبق نتایج حاصل از آزمایشهای دیجیتال سنگ،کاهش شوری آب
تزریقی با تغيير ترشوندگي سنگ از نفتدوست به آبدوست ،مهاجرت رسها و تشکیل امولسیون آب در نفت باعث
افزایش تولید نفت از مخازن نفتی مي شود .اگر آب تزریقی دارای شوری کم باشد؛ امکان تشکیل امولسیونهای آب در
نفت و مهاجرت رسها در حفرات سنگ افزایشیافته و راندمان تولید نفت بیشتر میگردد .هدف این مطالعه بررسی
و اثبات مکانیسمهای دخیل در فرایند تزریق آب با شوری کم در مخازن نفتی به کمک روشهای تصویربرداری است.
مقدمه

اطالعات مقاله

تاریخ ارسال نویسند   ه97/11/18 :
تاریخ ارسال به د   اور97/12/05 :
تاریخ پذیرش د   اور98/04/13 :

واژگان کلید ی:
آنالی��ز دیجیت��ال مغزه ،تصویرب��رداری از
س��نگ ،تزریق آب با ش��وری ک��م ،تغییر
ترشوندگی س��نگ ،تشکیل امولسیون آب
در نفت ،ازدیاد برداشت نفت

پ��س از حف��اری چاه تولیدی و دس��ت یابی به نفت موج��ود در مخازن تحرک پذیری  ،الگوی قرارگیری چاه های تزریقی و تولیدی ،فشار تزریق
نفتی ،تولید از چاه به واسطه فشار سیاالت موجود در اعماق زمین آغاز س��یاالت و زمان ش��روع تزریق از عوامل مهم و کنترلکننده تولید نفت
می ش��ود؛ این مرحله از استخراج ،بازیافت اولیه نفت 1نام دارد که عامل در روش تزریق آب هس��تند .ش��ماتیک از چگونگی انجام این روش در
اصلی آن فش��ار مخزن است .با افزایش تولید و کاهش فشارمخزن ،دبی شکل 1-نشان داده شده است[.]4-1
تولید نفت نیز کاهش مییابد؛ تا اینکه فش��ار به حدی میرسد که دیگر
تولید نفت مقرونبهصرفه نیست .در این مرحله بهصورت میانگین  -1 0/25روش تصویربرداری از سنگ
از کل نفت درجای مخزن بهطور طبیعی استخراج میشود .عالوهبر فشار روش میکرو سیتی 7با استفاده از پرتو ایکس از یک جسم تصویربرداری
مخزن ،عوامل دیگری مانند خواص س��یاالت مخ��زن ،میزان تخلخل و کرده و قابلیت پردازش سهبعدی آن را فراهم می کند؛پیشوند میکرو()µ
تراوایی سنگ مخزن و نیز دمای مخزن در میزان تولید تأثیر دارند .برای برای نش��ان دادن اندازه پیکسل سطح مقطع در مقیاس میکرومتر بیان
افزای��ش تولید نفت ،روش های متنوعی وج��ود دارد که هر روش دارای میگردد .تصاویر گرفته ش��ده وتحلیل اطالعات بهدس��ت آمده از روش
مزایا و معایب متفاوتی اس��ت و در ش��رایط خاصی قابلیت اجرایی دارد؛  Micro-CTیک روش دقیق برای مطالعه توزیع س��یاالت و توزیع اندازه
مانند تزریق گاز(هیدروکربن ها ،نیتروژن و کربن دیاکس��ید) بهصورت حف��رات در محیط متخلخل س��نگ اس��ت[ .]7-5ش��کل 2-به صورت
امتزاجی و غیرامتزاجی ،تزریق پلیمر ،تزریق سورفکتانت ،احتراق درجای شماتیک ،مراحل مدل س��ازی دیجیتال سنگ را نشان می دهد .در این
نفت ،2تزریق آب با شوری کم ،تزریق بخار 3آب با دمای باال و .]2-1[ ...روش ،پس از تصویربرداری از نمونه س��نگ و توصیف ویژگیهای سنگ
سیالب زنی آب 4روشی کاربردی و مؤثر در تولید ثانویه 5از مخازن نفتی و س��یاالت درون آن ،مدل دیجیتالی از س��نگ ،شبیه سازی می شود و
اس��ت .در این روش ،آب با فش��ار زیاد ،از طری��ق چاه های تزریقی وارد با اس��تفاده از این م��دل ،عوامل مؤثر در جریان س��یاالت درون محیط
مخزن شده و نیروی محرکه الزم برای جاروب نفت مخزن به سمت چاه متخلخل و س��ناریوهای متفاوت از تولید ارزیابی میگردد .در ش��کل3-
تولیدی و استخراج نفت را بهوجود میآورد .هدف اصلی از تزریق آب در تصویر شماتیکی از نمونه ماسهسنگ  Bereaبه ابعاد  3میلی متر و تصویر
مخزن ،تأمین انرژی موردنیاز برای جاروب نفت به سمت چاه تولیدی و سطح مقطع آن به روش  Micro-CTنشان داده شده است.
حفظ فشار مخزن است .بازده میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک ،نسبت تکنول��وژی دیجیتال س��نگ تقریباً به دو قس��مت تقس��یم می ش��ود:
6
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 )1تصویرب��رداری )2 ،مدل س��ازی .در این روش نیاز ب��ه تصویربرداری
و مدل س��ازی ب��ا تفکی��ک 8ب��اال و پوش��ش و گس��تردگی زیاد اس��ت
[ .]11-10در روش دیجیتال س��نگ  )DRP(9پس از تهیه تصاویر دقیق
از سنگ ،معادالت انتقال سیاالت به صورت عددی روی شکل دیجیتالی
از س��نگ حل می شود تا سناریوهای متفاوت از تولید ،ارزیابی و مقایسه
شوند .ش��کل 4-به صورت ش��ماتیک فرایند شبیه سازی شبکه حفرات
سنگ توس��ط تصویربرداری به روش  Micro-CTرا نشان می دهد .پس
از تحلیل تصاویر و شبیه س��ازی س��نگ ،جریان س��یاالت درون محیط
متخلخل مدل سازی شده است[.]12
بنابراین ،اطالعات بهدست آمده از  DRPدر سه دسته کلی تقسیم بندی
می شوند )1 :اطالعات دقیق س��هبعدی از ساختار سنگ (مانند تخلخل
و تراوای��ی س��نگ ،توزیع حفرات و سنگ شناس��ی ،مق��دار رس موجود
در س��نگ و  )2 ،]14-13[ )...جری��ان چندفازی ب��ه دلیل برهم کنش
ساده بین سیاالت و س��نگ (مانند فشار مویینگی اولیه) [)3 ،]16-15
برهم کنش 10پیچیده بین سیاالت و سنگ (مانند محاسبه تراوایی نسبی
سیاالت و فشار آشام.]17[)11
نمونه ای از اطالعات بهدست آمده از تصاویر گرفته شده در مورد ساختار
س��نگ ،در ش��کل های ( )5و ( )6نش��ان داده شده اس��ت .طبق شکل-
 5تخلخ��ل ،تراوایی و درصد کانی های موجود در س��نگ با اس��تفاده از
تصاویر اندازهگیری ش��ده است [ .]8در شکل 6-کانیهای سازنده نمونه
ماسه س��نگ  Bereaبع��د از تهی��ه مینیپالگ 12و با اس��تفاده از روش
تصویربرداری (با میکروس��کوپ الکترونی) بررسی ش��ده است .با آنالیز
تصاویر بهدس��ت آم��ده ،اطالعاتی در مورد کانی های س��ازنده هر نمونه
س��نگ و توزیع کانی ها در سنگ بهدس��ت آمد که طبق نتایج ،شباهت
قوی در س��اختار دو نمونه وجود داشته و بهطور میانگین برای هر نمونه
 4/5درصد ذرات رس وجود دارد[.]18
 -2تزریق آب با شوری کم

یکی از مؤثرترین روش های ازدیاد برداش��ت نف��ت ،روش تزریق آب با
ش��وری کم اس��ت .در اين روش با تغيير درجه ش��وري آب تزريقي (و
تركيب يوني آن) اثرات متقابل و برهم کنش بین آب-سنگ-نفت تحت
تأثیر قرار گرفته و راندمان برداش��ت نفت افزايش می یابد .در بسیاری از
مطالعات انجام شده ،به افزایش راندمان تولید نفت ،هم در ماسه سنگ ها
و هم در س��نگ های آهکی ،با تزریق آب با شوری کم اشاره شده است.
مکانیس��مهای متفاوتی از جمله تغییر ترش��وندگی س��نگ و تمایل به
آبدوست شدن آن در این فرایند تأثیردارند[.]21-19
در تحقیقات انجام شده و سوابق تحقیقاتی موجود ،مکانیسمهای افزایش
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راندمان تولید نفت در صورت تزریق آب با شوری کم بهخوبی در مقیاس
حفره و شبکه حفرات( 13مقیاس میکرو) بیان نشده است و فقط تحلیل
آزمایشهای تجربی انجام شده بهصورت جریان سیال در مغزه 14یا آشام
خودبه خودی ،15تغییر ترش��وندگی س��نگ و سایر مکانیسمهای مذکور
بیان شده است؛ بنابراین ،با توجه به لزوم افزایش تولید از مخازن نفتی،

 1شماتیک چگونگی تزریق آب به مخزن نفتی برای ازدیاد برداشت نفت

 2طرح شماتیک از مراحل مدلسازی دیجیتال سنگ[]8

 a( 3نمونه ماسهس��نگ  Bereaمورد اس��تفاده در روش  Micro-CT، (bتصویر
از سطح مقطع س��نگ در فاصله  0/378میلیمتری از سطح ،رنگ سیاه نشانگر
دانههای سنگ و رنگ سفید فضاهای خالی را نمایش میدهد [.]9

 4روند شبیهس��ازی ع��ددی محیط متخلخل با اس��تفاده از تصویر  Micro-CTاز
سنگ []12
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توج��ه به روش تزریق آب در این مخازن به عنوان یک روش پُرکاربرد و این تحقیق می تواند برای توس��عه اس��تفاده از روش تزریق آب با شوری
بررس��ی دقیق نتایج و مکانیسمهای این روش در سنگ مخزن ،در این کم در ازدیاد برداشت از مخازن نفتخام کاربرد داشته باشد.
مطالعه مکانیس��مهای مؤثر در تزریق آب با ش��وری کم در س��نگ های
مخزن با استفاده از روش های تصویربرداری بررسی گردیده است .نتایج  -3ارزیابی و تحلیل پیشینه تحقیق
در ای��ن بخش به بررس��ی پیش��ینه تحقیق��ات و آزمایشه��ای تجربی
انجامش��ده درباره تأثیر تزریق آب با ش��وری کم بر بازده تولید نفتخام
پرداخته شده است .نتایج آزمایشگاهی و میدانی نشانگر افزایش راندمان
تولی��د نفت در ماسه س��نگ های دارای رس با تزریق آب با ش��وری کم
اس��ت .به دلیل عدم ش��ناخت دقیق از این فرایند ،مقدار این افزایش در
بازده تولید از مخزن نفتی بسیار متنوع و تخمین آن بسیار سخت است
[.]4-3
در س��ال های اخیر محققان زیادی س��عی در ش��ناخت مکانیس��مهای
 5نمونه ماسهس��نگ با قطر  1/5اینچ ،با استفاده از تحلیل تصاویر گرفته شده ،مربوط به افزایش تولید نفت ناش��ی از تزریق آب با شوری کم داشته اند.
تخلخل دروندانهای  20/5درصد و  7/4درصد مقدار رسهای سازنده سنگ در برخی مطالعات اش��اره ش��ده است که وجود اش��باع آب اولیه و رس
است و نفوذپذیری سنگ  11/8دارسی محاسبه شده است [.]8
(مخصوصاً کائولینیت )16برای اثرگذاری تزریق آب کم ش��ور و مهاجرت
ذرات رس درون محیط متخلخل برای تولید نفت ضروری است[ .]19با
این حال تأثیر تزریق آبِ کم ش��ور حتی در سنگ های بدون کائولینیت
نیز دیده ش��ده است [ .]23-22افزایش سیال خروجی ناشی از تزریق
آب کمشور در سنگ های مخزن در برخی نتایج گزارش شده است[.]24
برخ��ی محققان تبادل یون های چندظرفیتی (مانند کلس��یم و منیزیم)
را عامل این افزایش راندمان تولید نفت دانس��ته و تأثیر نیروهای دافعه
الکتریکی را در این فرایند بررس��ی کرده اند[ .]26-25اما عامل مهم که
مقبولیت جامع تری دارد ،نقش اصلی برهم کنش بین آب -نفت-س��نگ
در صورت تزریق آب کمش��ور اس��ت[ .]27از نتایج تزریق آب کمشور،
تغییر ترش��وندگی س��نگ به سمت آبدوستی اس��ت که سبب افزایش
راندم��ان تولی��د نفت در صورت تزریق آب به مخزن نفتی میش��ود .در
برخ��ی از تحقیقات این مکانیس��م بهعنوان مکانیس��م اصلی در صورت
 6بررسی کانیهای سازنده نمونهها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی( .]18[)a-bتزریق آب با شوری کم مطرح شده است[.]30-28
بنابراین ،در بس��یاری از مطالعات انجام ش��ده ،به افزایش راندمان تولید
نفت هم در ماسه سنگ ها و هم در سنگ های آهکی با تزریق آب با شوری
کم اشاره شده است .مکانیس��مهای متفاوتی از جمله تغییر ترشوندگی
س��نگ و تمایل به آبدوس��ت ش��دن آن ،در این فرایند تأثیر دارند؛ اما
این مکانیسمها بهخوبی در مقیاس حفره و شبکه حفرات 17درون محیط
متخلخل سنگ اثبات نشده است و فقط تحلیل نتایج آزمایشهای انجام
شده نشانگر چنین مکانیس��مهایی بوده اند .از اینرو ،در سال های اخیر
از روش تصویربرداری  Micro-CTبرای اثبات این مکانیس��مها استفاده
شده است .این روش به عنوان روشی دقیق برای مطالعه توزیع سیاالت
 7تصویر  Mlcro-CTنمونه دارای قطر تقریبی  5میلیمتر با دقت  6/7میکرومتر[]8
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در حفرات س��نگ و توزیع اندازه حفرات استفاده می شود .نتایج حاصل
از  Micro-CTنش��انگر تغیی��ر در توزیع و چیدمان نف��ت درون محیط

متخلخل س��نگ در صورت تزریق آب کمش��ور است[ .]34-31نمونه از
تصاویر بهدست آمده از سنگ مخزن با استفاده از این روش در شکل7-
نشان داده شده است.
 -1-3تغییر ترشوندگی سنگ با تزریق آب با شوری کم

 8تصویر گرفته شده با  Micro-CTاز ماسههای پوشیده شده
با کائولینیت بعد از تخلیه نفت و  )Aging، (aبرش افقی دوبعدی با قطر  8میلیمتر
در تزریق آب با ش��وری باال )b( ،س��طح درونی این برش ( 2/7میلیمتر ×2/0
میلی-متر) ،ش 12نیز با تصویرسازی سهبعدی انجام شده از دادههای بهدست
آم��ده از  Micro-CTکاه��ش نفت موجود درون حفرات س��نگ با تزریق آب با
شوری کم نسبت به آب با شوری باال مشخص است[.]33

 Evgeniaو همکاران در سال  2011به بررسی تأثیر شوری آب تزریقی
در ترشوندگی س��نگ پرداختند .آنها از روش تصویربرداری Micro-CT
و (FESMمیکروس��کوپ الکترونی) بهصورت همزمان استفاده کرده و به
کمک تصاویر بهدست آمده به تحلیل نتایج پرداختند .آنها با استفاده از
تصاویر  FESMکانی های س��ازنده سنگ و رسهای کائولینیت موجود
در س��نگ را شناس��ایی کردند و با استفاده از تصاویر خروجی ازMicro-
 CTاقدام به تصویرس��ازی س��هبعدی از نمونه های س��نگ مورد بررسی
کردند .با جداس��ازی نواحی مختلف از تصاویر ،اشباع آب داخل حفرات
و اش��باع نف��ت درون محیط متخلخ��ل را تمایز داده و در س��ناریوهای
متفاوت این مقادیر را مقایسه کردند .شکل 8-چگونگی انجام این فرایند
و جداسازی فازها در تصاویر گرفته شده را نمایش میدهد[.]33
بررسی مقدار نفت باقیمانده در سنگ در سناریوهای مختلف از تزریق
آب ،با اس��تفاده از تصاویر گرفته شده بوس��یله Micro-CTباعث تحلیل
تأثیر ش��وری آب در راندمان تولید از مخازن می شود .همانگونه که در
ش��کلهای 9-و  10مربوط به تصاویر گرفته از نمونه ها قابل تش��خیص
است ،نمونه فاقد کائولینیت ( )spبا تزریق آب با شوری باال ( )H-Hدارای
حداقل نفت باقیمانده اس��ت و قطرات نفت موجود به هم متصل بوده،
اکثرا ً حفرات ریز را پوش��ش داده اند .درحالی که در صورت تزریق آب با
ش��وری کم( )H-Lبههمین نمونه سنگ ،اشباع نفت باقیمانده افزایش
یافته اس��ت .ولی این نفت های موجود جدا از ه��م بوده و اکثرا ً حفرات
بزرگ را پوش��ش داده اند .نمون��ه حاوی کائولینی��ت ( ،)spkدر صورت

 9تصویری از برش افقی دوبعدی از Tomogramجداش��ده از ماس��هها با قطر 8

34

میلیمتر دارای کائولینیت و بدون آن در تزریق آب با شوری کم و شوری زیاد.

 10مقادیر نفت باقیمانده بهدس��ت آم��ده از  Micro-CTبرای نمونههای فاقد

(دانهها به رنگ سفید ،آب شور به رنگ بنفش کمرنگ و نفت به صورت بنفش

کائولینیت ( )spو نمونه حاوی کائولینیت ( )spkدر صورت تزریق آب با ش��وری

پررنگ در تصویر قابل مشاهده است)[.]33

باال ( )Hیا شوری کم ( )Lیا هردو به ترتیب (.]33[)H-L
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و تصویرسازی 19سهبعدی از نمونه ها بعد از تزریق آب با شوری باال (spk

تزریق آب با ش��وری باال دارای بیش��ترین مقدار نفت باقیمانده است و
قطرات نفت به صورت توده ای 18اغلب حفرات بزرگ را پوش��ش داده اند )H-H .و س��پس تزریق آب با شوری پایین( )spk H-H-Lاست .در شروع
در حالی که با تزریق آب با شوری کم ،حفرات کمتری با هم در ارتباط عملی��ات تزریق ،آب در حالت ابتدایی خود و در حفرات ریز قرار گرفته
اس��ت .بعد از تزریق آب با ش��وری باال توزیع س��یاالت در حفرات تغییر
هستند و اشباع نفت کمتری نیز داریم[.]33
دلیل تفاوت در راندمان تولید نفت در حالت های مورد بررسی ،دو عامل ک��رده و توده های نفت بهصورت پیوس��ته در بعض��ی حفرات باقیمانده
اس��ت :یکی کائولینیت های موجود در ساختار سنگ ها و دیگری شوری است .در حالی که بعد از تزریق آب با شوری کم ،قطرات نفت از حفرات
آب تزریقی .شکل های 11-و  12نشانگر تصاویر دوبعدی گرفته از سنگ بزرگ خارج ش��ده اس��ت و در بعضی حفرات ،حج��م نفت کاهش یافته
اس��ت .تنوع اشباع سیاالت در حفرات به دلیل تفاوت در اشکال و اندازه
حفرات و کانی های متفاوت تش��کیل دهنده است؛ بنابراین ،با بررسی هر
دو شکل 11-و  12واضح است ،که با تزریق آب با شوری کم به نمونه ها،
مق��دار نفت موجود در محیط متخلخل کاهش داش��ته اس��ت؛ که این
عامل ،نش��انگر افزایش راندمان تولید از سنگ با تزریق آب با شوری کم
است .در تصویر 12-نیز با تصویرسازی سهبعدی انجام شده از داده های
بهدس��ت آمده از  Micro-CTکاهش نفت موجود درون حفرات سنگ با
تزریق آب با شوری کم نسبت به آب با شوری باال مشخص است[.]33
ش��عبانی نژاد و همکارانش در س��ال  2017تأثیرش��وری آب تزریقی
 11تصاویر متناظر از برش عمودی Tomogramهای جداشده بعد از تزریق آب در هش��ت نمون��ه از ماسه س��نگ ه��ای Bereaرا ب��ه روش آش��ام
با شوری زیاد و شوری کم در سه تصویر 7/6( ،میلیمتر × 7/4میلیمتر برای خودبهخ��ودی 20و با اس��تفاده از تصویربرداری  Micro-CTبررس��ی
تصاویر باال) و نزدیک نمایی این تصاویر از وسط ( 3/3میلیمتر × 3/7میلیمتر
کردند .با اطالعات بهدس��ت آمده در مورد تغییر اش��باع سیاالت در
برای تصاویر پایین) [.]33
س��نگ و برهمکنش بین س��یاالت و س��نگ ،نتایج زیر بهدست آمد.
مش��اهدات کیفی و تحلیل نتایج نش��ان داد که تزریق آب با ش��وری
کم ،تأثیر کم و متغیری در س��نگ های مورد بررسی دارد که بهخاطر
آبدوست ش��دن اندک سنگ اس��ت .گاهی حرکات رس ها 21درون
محیط متخلخل دیده ش��د؛ بنابراین ،این پدی��ده (مهاجرت رس ها)
در مقیاس درون حفرات بهدلیل برهمکنش آب و نفت سبب افزایش
 12تصویرس��ازی از حج��م درونیTomogramه��ا( 1/3میلیمت��ر × 1/3تأثیر تزریق آب با ش��وری کم می ش��ود .با تحلی��ل تصاویر ،افزایش
میلیمت��ر× 1/7میلیمتر) )a,b( .بعد از تزریق آب با ش��وری باال (نفت به رنگ ح��دود  3درصدی در بازده تولید نفت به دلیل تزریق آب با ش��وری
سیاه و دانهها به رنگ قهوهای) در شکل( )bفقط نفت نمایش داده شده است،
ک��م دیده ش��د .نتایج حاصل از آش��ام خودبهخ��ودی در نمونه ها در
( )cبعد از تزریق آب با شوری کم (فقط نفت به رنگ سبز) [.]33
ش��وری های متفاوت با نمونه خش��ک مقایس��ه و تصاویر سهبعدی از
نمونه ها در حالت خش��ک و شوری های متفاوت با استفاده از نرمافزار
 Mangoبازس��ازی شد .با تش��خیص و تمایز بین نفت و آب ،تصاویر
تحلیل شدند .ش��کل 13-نمونه ای از تصاویر  Tomogramسطحی از
نمونه های س��نگی را نش��ان می دهد که فازهای سنگی و نفت توسط
نرمافزار جداسازی و تمیز داده شده است[.]18
ش��کل 14-بزرگنمایی تصاویر Micro-CTاز س��طح مینی پالگ ها
 13تصوی��ر س��طحی  1/1( Tomogramمیلیمت��ر × 0/8میلیمت��ر) برای یکی از نمونه های مورد اس��تفاده (نمونه )Aمی باشد .با تزریق آب
ب��رای نمون��ه  )C، (aنمون��ه تح��ت تزری��ق آب ب��ا ش��وری ب��اال )b( ،کم ش��ور در نمونه  ،Aافزایش راندمان تولید  8/9درصدی بهدست آمد
جداس��ازی دوف��ازی تصوی��ر ب��ه ص��ورت نف��ت و باقیماندهه��ا [.]18
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که در بین نمونه ها بیش��ترین مقدار بوده اس��ت .در بعضی مناطق این
جایی ذرات ریز رس نیز مش��اهده
نمونه س��نگ بهصورت محل��ی جابه ِ
ش��ده اس��ت که باعث تولید نفت ش��ده و راندمان تولید را افزایش داده
است[.]18
 Bartelsو همکاران در س��ال  2016به بررس��ی این مکانیسم با استفاده
از روش  X-rayس��ریع و مطالعه س��هبعدی توموگرافی 22سنگ در طول

 14بزرگنمایی از سطح نمونه  1/1( Aمیلیمتر × 1/0میلیمتر) )a(،نمونه خشک،
( )bتزریق آب ش��ور)c( ،تزریق آب با ش��وری کم (رنگ سیاه نشاندهنده نفت
است) [.]18

تزری��ق آب کمش��ور پرداختند .نمونهها با ط��ول  20میلیمتر و قطر 4
میلیمت��ر ب��رای آزمایشها انتخاب ش��دند .ابتدا تزری��ق در نمونه ها با
آب با ش��وری باال ( )HSانجام گرفت؛ س��پس آب با شوری کم ( )LSبه
نمونه ها تزریق شد .تصاویر س��هبعدی گرفته شده از سنگ ها نشان داد
که توزیع اش��باع س��یاالت در نمونه ها تغییر کرده است و آب به دیواره
حفرات منتقل ش��ده اس��ت .بنابراین ،طبق نتایج و تصاویر گرفته شده
از محیط متخلخل س��نگ ،ترش��وندگی س��نگ با تزریق آب کمشور از
ترش��وندگی مرکب 23به س��مت آبدوست ش��دن تغییر یافته که سبب
افزایش راندمان تولید و جابهجایی نفت ش��ده است .طبق تصویر گرفته
از محیط متخلخل در ش��کل ،15-تغییر در توزیع نفت درون حفرات با
تزریق آب با ش��وری کم دیده می شود ،بهنحوی که با کاهش شوری آب
تزریقی ،نفت از حفرات ریز وارد حفرات بزرگ ش��ده است .این موضوع
نش��ان میدهد که ترشوندگی سنگ بعد از تزریق آب کمشور تمایل به
آبدوستی پیدا کرده است[.]34
 -2-3مهاجرت رس ها با تزریق آب با شوری کم

 15توزیع نفت درون حفرات با تغییر شوری آب تزریقی [.]34

 Kumarو همکارانش نیز در س��ال  2010به بررسی تأثیر تزریق آب
با ش��وری کم در ماسهس��نگها پرداختند .آنه��ا از تصاویر FESEM
اس��تفاده کردند .طبق نتای��ج آزمایشهای آنها ،کاهش ش��وری آب
تزریق��ی باعث مهاجرت و جابه جایی رس های درون محیط متخلخل
ش��ده و با این مکانیسم س��بب بهبود تولید نفت می شوند .شکل16-
نمونه ای از تصاویر گرفته ش��ده را نمایش می دهد که طبق ش��کل با
تزریق آب با شوری کم ،جابه جایی رس ها درون حفرات سنگ اتفاق
افتاده است[.]35
 -3-3تشکیل امولسیون آب در نفت

 16تصاویر  FESEMگرفته شده از ماسهسنگ ،Bereaقسمت  d,aمربوط به قبل
از تزریق آب است ،قسمت  b,eمربوط به تزریق آب با شوری زیاد است ،قسمت
 c,fمربوط به تزریق آب با ش��وری کم است .قسمتهای  a,b,cبه مقیاس 3/26
میلیمتر و d,e,fبه مقیاس  214میکرومتر هستند [.]35
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تش��کیل امولس��یون آب در نفت در صورت تزریق آب کمشور در سنگ
مخزن ،در بسیاری از مطالعات بیان شده است[ ]36و طبق نتایج بهدست
آمده ،یک مکانیسم دیگر برای افزایش راندمان تولید نفت است؛ چون با
افزایش گرانروی سیال باعث جاروب 24بهتر نفت به سمت چاه تولیدی
می شود .طبق نتایج تحقیقات شعبانی-نژاد و همکارانش در سال 2017
که در ش��کل 17-قابل مشاهده اس��ت ،وجود این مکانیسم تأیید شده
است .دایره های س��بز رنگ در تصویر ،نشانگر وجود امولسیون های آب
در نفت بعد از آش��ام خودبهخودی نفت در ش��وری های متفاوت از آب
تزریقی است[.]18
نتای��ج آزمایشها  Bartelsو همکاران در س��ال  2016تأیید می کند
که در تزریق آب کمش��ور عالوهبر مکانیسم تغییر ترشوندگی ،مکانیسم
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ایج��اد امولس��یون آب در نفت نیز وج��ود دارد .نتایج ای��ن تحقیق در
شکل 18-نشان داده شده است که تشکیل امولسیون های آب در نفت یک��ی از مؤثرترین روشهای ازدیاد برداش��ت نف��ت ،روش تزریق آب با
بهوض��وح در تصویر گرفته ش��ده از س��یال درون محیط متخلخل قابل شوری کم است .در واقع در اين روش با تغيير درجه شوري آب تزريقي
و تركيب يوني آن س��عي مي ش��ود تا اثرات متقابل آب ،سنگ و نفت را
مشاهده است[.]34
تح��ت تأثیر قرار داده و راندمان برداش��ت نفت از مخازن را افزايش داد.
در بس��یاری از مطالعات انجام ش��ده ،به افزایش راندمان تولید نفت هم
در ماسه س��نگ ها و هم در س��نگ های آهکی با تزریق آب با شوری کم
اش��اره شده است .مکانیس��مهای افزایش راندمان تولید نفت در صورت
25
تزریق آب با ش��وری کم ،به خوبی در مقیاس حفره و ش��بکه حفرات
بیان نشده است .از روش دیجیتال سنگ و تصویربرداری  Micro-CTبه
عنوان روشی دقیق برای مطالعه توزیع سیاالت در حفرات سنگ و توزیع
اندازه حفرات استفاده می شود.
 17تصویر س��طحی  0/66( Tomogramمیلیمتر × 0/66میلیمتر) برای نمونه  -1با اس��تفاده از روش دیجیتال س��نگ و تحلیل تصاویر گرفته شده به
 )A، (aتزریق آب شور)b( ،تزریق آب با شوری کم– دایرههای آبیرنگ نشانگر روش Micro-CTاز محیط متخلخل س��نگ و س��یاالت محصور در آن،
نفت جابهجاشده با تزریق آب کم شور است .دایرههای سبز رنگ نشاندهنده تغییر ترش��وندگی س��نگ به سمت آبدوس��تی در صورت تزریق آب با
امولسیونهای آب در نفت تشکیل شده بعد از تزریق آب کم شور است [ ]18شوری کم ،مشاهده و اثبات شده است.
 -2مهاجرت و جابه جایی رس ها درون حفرات س��نگ از مکانیس��مهای
اصلی در بهبود تولید از ماسهس��نگها به روش تزریق آب با شوری کم
اس��ت که با تحلیل تصاویر گرفته ش��ده ب��ه روش  Micro-CTاز محیط
متخلخل مشاهده و اثبات شده است.
 -3با اس��تفاده از روش دیجیتال س��نگ و تصاویر گرفته شده از محیط
متخلخل ،تش��کیل امولسیون آب در نفت در صورت تزریق آب با شوری
کم مشاهده و اثبات شد.
 -4بنابرای��ن در تحقیق��ات انج��ام ش��ده ب��ه روش دیجیتال س��نگ و
 18تفاوت در درجه تش��کیل امولس��یون آب در نفت برای نفتهای Sو  ،Cشکل تصویربرداری دوبعدی و س��هبعدی از سنگ ،افزایش راندمان تولید نفت
س��مت راست نش��انگر تصویر  Micro-CTاز نفت  Cاست که نشانگر تشکیل در صورت تزریق آب با ش��وری کم طبق دالیل ذکر ش��ده اثبات ش��ده
قطرات آب در نفت به صورت امولسیون میباشد [.]34
است.

پانویس ها
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اهمیت سطوح بینفازی و مواد سطح فعال در صنعت نفت
(بخش دوم) :كاربرد مواد سطح فعال
حسین رضایی* ،فاطمه حسنی ،دانشگاه صنعتي اميركبير  

چکیده

اطالعات مقاله

پدیدههای بینسطحی و برهمکنشهای شیمیایی در فصل مشترك بين فازهاي مختلف در تکنولوژی های
صنعت نفت بسيار حائز اهميت ميباشند .اين سطوح از فصل مشترك بين فازهاي جامد/مايع مانند سنگ
تاریخ پذیرش د   اور98/05/01 :
مخزن/نفت ،مايع/مايع مانند نفت/آب نمكي گرفته تا فصل مش��ترك بين فازهاي گاز/مايع مانند تش��كيل
فوم در صنايع پایيندس��تي را شامل ميگردند .سطح فعال ها بهدليل س��اختار و خواص ویژهای که دارند،
نق��ش مهمي را در رفتار س��طوح بي��ن فازي ايفا مينمايند ك��ه آنها را برای صنعت نفت بس��یار با ارزش
سطحی فیلم های سطح فعال،
سطحی مختلف مانند جذب
ساخته است .در مقاله پيشين ،پدیده های بین
ِ
ِ
خودشکل گیری و تشكيل مايسل ها ،زاویه تماس ،ترشوندگی ،فوم ها و امولسیون ها در فرایندهای مختلف
صنع��ت نفت بررس��ي گرديد .در بخش دوم اي��ن تحقيق ،اهمیت رفتار جذبی و تجمعی س��طح فعال ها و
کاربرد آنها در عمليات متفاوت اين صنعت نظیر حفاری ،ازدیاد برداشت ،کفزدایی ،جلوگیری از خوردگی،
پاکسازی لکه های نفتی ،جداسازی آب و نفت(نمكزدايي) و سیالسازی مواد بسیار ویسکوز نیز مورد بحث واژگان کلید ی:
س��طوح بینفازی ،س��طح فعال ،پدیدههای
قرار خواهد گرفت.
سطحی ،ازدیاد برداشت نفت
تاریخ ارسال نویسند   ه98/03/21 :
تاریخ ارسال به د   اور98/03/17 :

مقدمه

ام��روزه زندگ��ی اجتماع��ی و مصرف ان��رژی ارتب��اط تنگاتنگ و
غیرقابلان��کاری دارند .در بین منابع مختلف انرژی ،س��وختهای
فس��یلی یا نفتخام نقش اساس��ی را در تأمین ان��رژی جهان ایفا
میکند .نفتخام یکی از منابع انرژی است که به سهولت در اختیار
بش��ر قرار گرفته و بهعنوان مادهخام اولیه برای بس��یاری از صنایع
ش��یمیایی مورد اس��تفاده قرار میگیرد .س��طوح بین فازی ،بدون
ش��ک در اکثر (اگر نگوییم همه) فراینده��ای فناوری های نفتی-
از حف��اری نفتخام گرفت��ه تا تصفیه نفت و ف��راورش محصوالت
پتروش��یمی -و نیز در کاربردها و بس��یاری از صنایع وابسته دیگر
نقش اساسی و محوری دارند.
تمامی این فرایندها شامل پدیدههای بینسطحی و برهمکنشهای
شیمیایی سطح هستند .در تکنولوژیهای نفتی ،با خواص سطوح
ِ
بینفازیِ سیس��تمهای مختلفی نظی��ر نفتخام/هوا ،نفتخام /آب
یا آبنمک [آب ش��ور ]1و نفتخام/س��طوح جامد سروکار خواهیم
2
داش��ت .بنابراین ،کشش س��طحی ( )STو کش��ش بین سطحی
( ،)IFTزاویه تماس ،ترش��وندگی و بارهای س��طحی ( 3پتانس��یل
زتا) پارامترهایی هس��تند که برای مطالعه ی رفتارمواد در س��طح
اندازهگیری و بررسی میشوند[.]1
س��طح بینفازی شامل
شیمی
اساس��ی
در مقاله پيش��ين مفاهیم
ِ
ِ
ِ
فيلمهاي جذب شده ،مايسلها ،زاويه تماس و ترشوندگي ،فومها،

امولسيونها ،توان آبدوس��تي -چربيدوستي ،نسبت  Rوینسور،
4
دماي وارونگ��ي فاز ،اخت�لاف تمايل(ميل تركيبي) س��طح فعال
( )SADو ميكروامولسيونها و نحوه ارتباط پدیدههای مختلف این
س��طوح با صنعت نفت به بحث گذاشته شد .در اين مقاله چندین
زمینه مهم در صنعت نفت شامل ازدیاد برداشت نفت ،جلوگیری از
خوردگی ،پاکسازی لکه های نفتی ،روانسازی قیر ،امولسیونهای
آسفالتی ،جداس��ازی نفت/آب و نمكزدايی از نفتخام که در آنها
س��طح بینفازی نقش��ی اساس��ی را ایفا مینماید ،بررسی
شیمی
ِ
ِ
خواهد گرديد.
 -1کاربردها در صنعت نفت

مواد س��طح فعال در بخشهای مختلفی از صنعت نفت نقش خود
را یافته اند و بهخوبی بهکار گرفته میش��وند .از جمله این کاربردها
عبارتند از :استفاده در فرایندهای ازدیاد برداشت ،سیاالت حفاری،
انگیزش اسیدی چاه ،سیمانکاری چاههای نفت ،در دِامولسیفایرها
نفتی تانکر ها
و برای رفع آلودگیهای نفتی و پاکس��ازی لجنهای
ِ
که بهبود کیفیت ،تس��هیل اس��تخراج ،صرفهجوییهای اقتصادی،
افزایش تولید و حفظ جنبه های زیس��ت محیطی را در بر دارد[.]2
ِ
جدول 1-مثالهایی از کاربرد مواد س��طح فعال در صنعت نفت را
به تفکیک سیستم مورد نظر نشان میدهد.

* نويسند   هي عهد 
   هد   ار مکاتبات ()hrezaei@pedec.net
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 -1-1گِ ل حفاری

 -1-2-1سیالبزنی سطح فعال -پلیمر

گل حفاری مورد اس��تفاده در اکتشاف نفت ،سیستم پیچیدهای
اس��ت که حاوی مواد متنوعی است که هر یک از آنها در فرایند
حف��اری ،وظیفهای را ب��ه عهده دارند :آب ،ب��ا ظرفیت گرمایی
ب��اال ،گرمای تولید ش��ده دراث��ر اصطکاک بین مت��ه حفاری و
س��نگ را گرفته و مته را خنک میکن��د ،روغن ،مته حفاری را
لغزن��ده میکند ،خاکرس ،رئولوژی مطل��وب را فراهم میآورد
و نمکهای فلزات س��نگین ،دانس��یته گل حف��اری را افزایش
میدهند .بنابراین ،سنگریزههای کندهشده میتوانند به سطح
زمین انتقال یابند و از گل حفاری جداش��وند .س��طح فعالهای
پراکندهس��از و معلقکننده نیز برای تثبیت این مخلوط پیچیده
اس��تفاده میش��وند .شایان ذکر اس��ت که گل حفاری برای هر
منطقهای بهصورت ویژه فرموله میش��ود چراکه زمینشناس��ی
و ش��رایط فیزیکی-شیمیایی هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت
است[.]4

در این قس��مت به فناوریهای مرتبط با «سیالبزنی سطح فعال-
پلیمر» یا «سیالبزنی مواد ش��یمیایی» پرداخته میشود .اساساً،
نفتی
هدف سیالبزنی س��طح فعال-پلیمر ،تولید نفت از یک چاه
ِ
تمام شده (چاهي كه در اواخر عمر توليد خود با روش هاي معمول
در حال توليد اس��ت) میباشد ،بدینصورت که با استفاده از تزریق
دوغابی از مواد فعال س��طحی ،جابهجایی ِ
نفت به تله افتاده ممکن
میشود [.]9-5
شکل 1-بهصورت ش��ماتیک فرایند سیالبزنی سطح فعال-پلیمر
را نش��ان میدهد .مرحله اول ،تزریق محلول میباش��د ()preflush
که ش��رایط مخ��زن را با از بین ب��ردن نمکه��ای نامطلوب مهیا
مینماید .نمکهای نامطلوب باعث میش��وند که سطح فعالهای
با ارزش بههم چسبیده و کارایی خود را از دست بدهند[.]13-10
س��پس ،یک سطح فعال بهمنظور کاهش کشش بینسطحی نفت
محب��وس [ ]14 ,9-5و نیز به منظ��ور حرکت دادن نفت از درون
ش��کافهای باریک حفرات [ ،]8 ,6تزریق میشود .بنابراین ،بانکی
از نفت تشکیل میشود(شکل .)2-تشکیل بانک نفت اجتنابناپذیر
است چراکه این بانک نفت این امکان را فراهم میآورد که حرکت
نفتخا ِم بهتلهافتاده موثرتر شود .دوغاب سطح فعال توسط دوغابی

 -2-1ازدیاد برداشت نفت

نفتی
امروزه یکی از منابع جذاب انرژی ،نفتی است که در چاههای
ِ
رو به اتمام موجود میباش��د! این نفت در محیط متخلخل مخازن
توسط نیروهای موئینگی و ویسکوز به تله افتاده است .برای بازیابی
این ِ
نفت به تله افتاده ،فناوریهای متعددی بر اس��اس فرایندهای
ازدیاد برداش��ت ( )EORتوس��عه داده ش��دهاند .مثالهایی از این
فناوریها (که به روشهای س��وم ازدیاد برداش��ت نیز موسومند)،
عبارتند از :س��یالبزنی س��طح فعال-پلیمر ،ایجادفوم و ش��کافت
اسیدی[.]9-5
ازدی��اد برداش��ت نفت بهدلی��ل وجود فصول مش��ترک متعدد
و پیچیدگی مش��خصههای فیزیکوش��یمیایی و زمینشناس��ی
مخ��ازن ،به یک چالش علمی و فناوران��هی ممتاز تبدیل یافته
اس��ت .در این جهت ب��ه دانش دقیقی از مخ��ازن نفتی ،انتقال
از می��ان محیط متخلخل و پدیدههای متعدد بینس��طحی نیاز
است.
ازآن گذشته ،فناوریهای ازدیاد برداشت نفت معموالً بهدلیل وجود
شیمیایی گرانقیمت که به درون چاه نفت تزریق
مقادیر متعدد مواد
ِ
ش��ده و معموالً درطول فرایند از بین میروند ،هزینهبر میباش��ند.
علیرغم این مش��کالت ،از آنجاییکه چاههای به ظاهر بهتهکش��یده
هنوز دارای تقریباً  65درصد نفت دس��تنخورده میباشند ،فناوری
ازدیاد برداشت هنوز بسیار جذاب و مورد توجه هستند.
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 1مثالهایی از کاربرد مواد سطح فعال در صنعت نفت []3 ,2
سیستمکاربرد
سیستم

کاربرد

گاز -مایع

تولید فوم چاه نفتی و سرچاهی
فرایند معلقسازی نفت
فومهای برجهای تقطیر و تفکیک
فومهای تانکها (کامیونهای حمل)
سوختهای نفتی
سیال حفاری فومی
سیال اسیدزنی
فومهای انسدادکننده و جهتدهنده
فومهای کنترل حرکت گازها

مایع-مایع

سیاالت امولسیون حفاری
ازدیاد برداشت در شبه امولسیونها
دوغابهای فرایندی تعلیق سنگ نفت
امولسیونهای سرچاهی
امولسیونهای سوختهای نفتی
امولسیونهای خطوط لوله انتقال نفت
سنگین
امولسیونهای آسفالت
امولسیونهای ذرات کوچک نفتی
نشتی تانکرهای نفتی

مایع -جامد

اصالح کنندههای ترشوندگی مخازن
تثبیتکننده خاکهای نفتی
پراکندهساز لجن تانکها و وسلها
توزیعکننده گل حفاری
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 1نمایش شماتیک فرایند سیالبزنی سطح فعال-پلیمر

 2نمایش شماتیک نقش کشش بین سطحی بسیارکم بر تشکیل بانک نفت

از یک محلول تغلیظ ش��ده پلیمریِ پایه آبی رانده و توسط دوغاب
آب برگردانده میش��ود[ .]15 ,7 ,6دوغاب ویس��کوز پلیمر ،اجازه
نمیده��د ک��ه باریکههای آب ب��ه داخل بانک نفت نف��وذ نمایند.
چراكه نفوذ باریکه های آب به درون بانک نفت کارایی سیس��تم را
کاهش میدهد[ .]9برای بهینه کردن فرایند س��یالبزنی پلیمر-
س��طح فعال ،بانک نفت شکل گرفته باید به درون ناحیه متخلخل
گس��ترده ش��ده و نفت محبوس به انتهای پیشرفتهی بانک نفت
بپیوندند .حجم تحت پوشش توسط فرایند با تنظیم حرکت هریک
از دوغابها بهینه میشود(ش��کل ]9 ,8[)3-ک��ه این کار با ایجاد
فوق کم در فصل مشترک بانک نفت /دوغابِ سطح
کشش سطحی ِ
فعال محقق میش��ود[ .]16 ,8همچنین الزم است از ساختارهای
تجمعی سطح فعال ها مانند کریس��تالهای مایع الیهای که باعث
ِ
بهوجود آمدن ویس��کوزیتههای بس��یار باال میش��وند ،جلوگیری
کرد[.]19-17
پارامترهای سیس��تم باید طوری باشند که اختالطی بین سیاالت
در دوغاب های سطح فعال ،نفت و پلیمر صورت نپذیرد .پراکندگی
سطح فعال و نفت یک امولسیون نامطلوب را تشکیل خواهند داد،
در حالیکه پراکندگی س��طح فعال و پلیمر ،اگر ناس��ازگار باشند،
ممکن است منجر به جدایش فازی شوند که این امر باعث کاهش
تأثیر فرایند میش��ود .ن��کات دیگر که باید در نظر گرفته ش��وند،
عبارتند از )1 :انتقال جرم سطح فعال به بانک نفت می تواند کشش
بینسطحی را تغییر دهد و  )2ناسازگاری سطح فعال-پلیمر منجر
به جدایش فازی می ش��ود که می تواند اثربخشی فرایند را کاهش
دهد[.]18 ,8
پس از ازدیاد برداشت ثانویه(سیالبزنی آب) ،نفت محبوس درون
حفرات توس��ط نیروهای موئینگی و ویس��کوز به تل��ه میافتد که
بزرگی آن را می توان با عدد موئینگی ،NC ،نشان داد:
µ υ 
N C =  W W 
()1
 µ γυOOWW  
N C =  W W 
در این 
، µW υویس��کوزیته  µ υ 
W
سرعت آب و γOOWW ،
کشش

رابطه N C =  ،

آبN C =  W، W ،
س��طحی γ OW

O
W
نفت و آب میباشد 
[γ .]9-5دراین مرحله ،در فرایند
بین

 3نمایش شماتیک مخزن نفتی و جابجایی نفت با سیالبزنی آب یا مواد شیمیایی[]1
(ال��ف) :نفت در مخ��زن در ناحیه متخلخل مخزن محبوس اس��ت( .ب):باتزریق
س��یالب س��طح فعال-پلیمر ،نفت رانده ش��ده و بانک نفت ایجاد میشود( .ج):
باتزریق بیش��تر ،بانک نفت به س��مت چاههای تولیدی رانده میشود( .د) :نفت
بطورکامل ازناحیه متخلخل خارج می شود.

برداش��ت نفت ،عدد موئینگ��ی تقریباً  10-6میباش��د که به این
معناس��ت که نیروهایی که نفت را به تله میاندازند ،بس��یار بزرگ
هستند.
همانطور که معادله فوق نش��ان میدهد ،برای غلبه بر این نیروها،
واجب اس��ت که عدد موئینگی را با افزایش ویس��کوزیته یا سرعت
س��یال تا  10-3افزایش دهیم یا کش��ش بینس��طحی را از  30به
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حدود  10-3-10-4 mN/mکاهش دهیم .افزایش س��رعت نیازمند
اس��تفاده از فش��ارهای باالس��ت که ممکن اس��ت باعث شکستن
س��اختار سنگ مخزن شود و درنتیجه ،مس��یری را با حفرات زیاد  -2-2-1فومها در ازدیاد برداشت نفت
در صنعت نفت ،فوم توانس��ته کاربرد اصلی خود را در زمینه ازدیاد
ایجاد کند و امکان بهوجود آمدن کانال فراهم آید[.]9
افزای��ش ویس��کوزیته نیز غیرعملی اس��ت (مانن��د تالش برای برداش��ت نفت بهخوبی پیدا کند .فومه��ا دارای خواص رئولوژیکی
نواحی
دمی��دن عس��ل درون نی اس��ت) .بنابراین ،ب��رای افزایش عدد منحصربهفردی در محیط متخلخل میباشند و جهت بستن
ِ
موئینگی ،میباید کشش بین سطحی ( )IFTنفت محبوس شده بس��یار نفوذپذیر( از جایی که نفت از آنجا اصطالحاً جاروب ش��ده
را کاهش دهیم .کش��شهای بینس��طحی میتواند تاجایی که اس��ت) اس��تفاده میش��وند که به نفت این امکان را میدهد که از
فوق کم نواحی با نفوذپذیری پایین برداشت شوند .گاهی از دی اکسیدکربن
میتوان غلظت س��طح فعال را افزای��ش داد ،به مقادیر ِ
در فرایند فوم بهعنوان سیال جابهجاکننده استفاده میشود .سیال
برسد(شکل]8 ,6[)4-
در غلظتهای پایین سطح فعال ،سیستم بهصورت دوفازی است که دیاکس��یدکربن در همه نس��بتها ب��ا هیدروکربن های س��بک،
فاز نفت و فاز آبشور در تعادل با یکدیگر میباشند .تغییر کوچکی امتزاجپذیر اس��ت .این رفتار با جابهجایی توسط آب بسیار متفاوت
در غلظت س��طح فعال حول این ناحیه میتواند تأثیر زیادی روی
کش��ش بینس��طحی بگذارد .این چنین تغییری در غلظت سطح
فعال ممکن اس��ت بهدلیل جذب مولکولهای س��طح فعال بر روی
سطوح محیطهای متخلخل مخزن رخ دهد.
از س��وی دیگ��ر ،در سیس��تمهای ب��ا غلظ��ت باالی س��طح فعال
(تقریباً %4-%8وزنی س��طح فعال) ،یک میکروامولس��یون فازمیانی
در تع��ادل با فازهای آبش��ور و نفت اضافی بهوج��ود خواهد آمد.
این سیس��تمهای غلظت باال به فرموالس��یون بهینه بسیار نزدیک
میباش��ند (یعنی غلظتی که در آن ،بیشترین نفت حرکت خواهد
ک��رد) و بنابراین ،به سیس��تم ه��ای غلظت-پایی��ن ترجیح داده
میشوند(شکل.)5-
(یک سطح
سطحی
 4تأثیر غلظت س��طح فعال بر کشش بین
ِ
دانسیته بار سطحی یکی دیگر از عواملی است که میتواند بهشدت
فعال سولفوناتهی نفتی) + .الکل ایزوبوتیل ( )IBAدر  %1.5 NaClبا دودکان.
و ب��ا تمایل زیاد بر روی جابجایی موثر نفت محبوس تأثیر بگذارد.
یک  IFTبسیار پایین در غلظتهای باال و پایین سطح فعال اتفاق افتاده است:
 ،کشش بینسطحی میکروامولسیون  o/w؛  ،کشش بینسطحی میرکوامولسیون
این کار را با تغییر کش��ش بینس��طحی ،ویس��کوزیته س��طحی و
 .w/oجاییکه ( ) و ( ) برهم منطبق شدهاند ،سیستم سهفازی ( نواحی نفت-
الکتریکی نفت محبوس در محیط متخلخل صورت میدهد
دافع��ه
ِ
پیوسته ،آب-پیوسته و فاز میانی) میباشد.
(شکل.]20 ,10-8 ,6[)6-
ش��کل 7-ی��ک درجه ش��وری اپتیمم را نش��ان میدهد که در
سطحی
آن ،فرموالس��یون غلظت باالی س��طح فعال کشش بین
ِ
مینیم بین آب و نفت ،تش��کیل یک میکروامولسیون فاز-میانی
ب��ا آب و نفت یکس��ان که در فاز میانی پایدار ش��ده اند ،حداقل
هدررفت سطح فعال در محیط متخلخل ،حداقل زمان جدایش
فازی س��ه فاز ،حداقل افزایش فش��ار در هنگام پمپ کردن این
 5عواملی که بر توزیع س��طح فعال از فاز آبی به فازی نفتی تأثیر می گذارند .گذار
سیستم چندفازی به درون محیط متخلخل ،و ماکزیمم بازدهی
از ف��از پائینتر به ف��از میانی و به فاز باالئ��ی ( )l-m-uاز طرق مختلف امکانپذیر
اس��ت )1( :افزایش شوری )2( ،کاهش طول زنجیرهی نفت )3( ،کاهش دما)4( ،
جابه جایی نفت در این ش��وری بهینه اتفاق میافتد .این ش��کل
افزایش غلظت کلی سطح فعال )5( ،افزایش نسبت آبشور به نفت )6( ،افزایش
همچنی��ن نش��ان میدهد که موارد گفته ش��ده ب��ه پدیدههای
بینسطحی مرتبط هستند.

نسبت محلول سطح فعال به نفت ،یا ( )7افزایش وزن مولکولی سطح فعال.
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میباش��د .در جابهجایی با آب ،مقدار بسیار زیادی از نفت بهدلیل
امت��زاج ناپذیری نفت و آب بهص��ورت محبوس باقی میماند .یکی
دیگر از مزایای استفاده از دی اکسید کربن ،حاللیت کم آن در آب
است .بنابراین تمامی  CO2تزریق شده را می توان جهت حل کردن
در نفت بهکار گرفت و مقدار کمتری دراثر حل ش��دن در آب هدر
م��یرود .س��طح فعال ها برای جبران برخی از اث��رات نامطلوبی که
س��یالبزنی  CO2در بردارد ،بهکار گرفته می شود .مهمترین عیب
تزریق س��یالب  ،CO2ویس��کوزیته پایین  CO2مایع در مقایسه با

( 6الف) ش��کل قطره نفت در یک س��طح آب-تر یا نفت-تر( .ب) نقش بارسطحی
در فرایند جابجائی نفت

اجزای سنگین موجود در نفت می باشد.
ویسکوزیته پایین ،بیانگر قابلیت بیشتر و به این معناست که امکان
نفوذ  CO2با تشکیل انگشتی 5یا کانالی شدن 6فراهم می آید .سطح
فعال ه��ا ب��ا افزایش پایداری ف��وم جهت کاهش تحرک اس��تفاده
می ش��وند .همچنین ،از بخار نیز جهت ایجاد س��یال کفزا (فوم-
ساز) استفاده می شود .مشکل این مورد هم مشابه مشکل سیستم
دی اکس��یدکربن اس��ت؛ یعنی تحرک ب��االی بخ��ار .در اینجا نیز
سطح فعالها به همراه گاز یا بدون گا ِز کندانس شده برای افزایش
پایداری فوم استفاده میش��وند .تا زمانیکه دماهای عملیاتی زیاد
هس��تند ،سیستم سطح فعال می باید طوری طراحی شود که برای
گس��تره وسیعی از دماها تأثیرگذار باش��د .جذب سطح فعال ها بر
روی سطوح س��نگ مخزن ،در دماهای باالتر کمتر می باشد ،مگر
اینکه انواع یونی موجود باشند.
درصورتیک��ه فوم از بخار خالص (بخاراش��باع بهصورت الیه ای در
تعادل با آب) س��اخته شده باشد ،بر اساس معادله کلوین ،7حباب-
های کوچکتر که دارای فشار بیشتری هستند ،توسط حبابهای
بزرگتر متالش��ی و ج��ذب میگردند که باعث کاه��ش پایداری
فوم میشوند .مقادیر بس��یار کم از گاز نانوکندانسپذیر 8به جهت
افزایش پایداری فوم به سیستم افزوده می شود که اینکار با کاهش
سرعت کندانس بخار و از بین رفتن فوم صورت می گیرد.
در کتاب ش��رام [ ]21به جنبه های مختلف اس��تفاده از فومها در
صنعت نفت ،از اصول اولیه تا ازدیاد برداش��ت اش��اره ش��ده است.
در ای��ن کتاب همچنین ،دادههای مرب��وط به چند میدان نفتی به
همراه روش های مختلف آزمایش��گاهی برای تطبیق با تئوری های
پیشنهادی موجود ارائه شده است.
 -3-2-1شکافت اسیدی 9برای انگیزش چاه نفت

 7پدیدههای مختلف مرتبط با ازدیاد برداشت نفت در درجه شوری بهینه

ش��کافت اس��یدی یک فرایند انگیزش چاه نفتی است که در آن،
اس��ید ( HClیا  ،HFبس��ته به نوع ساختارس��نگ) به داخل چاه
نفتی بافش��ار تزریق ش��ده تا بتواند محیط متخلخل را ش��کافته
و یا ش��کافهای طبیعی موجود س��اختار مخزن را گش��اد کند.
برای جلوگيري از هدررفت س��یال ،كاهش نرخ مصرف اس��ید و
صرفهجوي��ي در هزینهها ،توجه به س��طوح بینفازی و ش��یمی
س��طح بس��یار حائز اهمیت می باش��د .لذا برای کنترل هدررفت
سیال ،سطح فعال هایی بهعنوان تغلیظکننده 10استفاده میشوند
که اسید را به کمک تشکیل مایسل ،اصطالحاً ژله ای می نمایند.
اس��یدهای ژله اي ،درمقابل نیروهای برشی پایدار هستند ،چراکه
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زنجیره ه��ای مایس��لی می توانند بالفاصله پ��س از برش ،دوباره
ش��كل بگيرند .مزیت س��طح فعال ها به عن��وان تغلیظکننده این
اس��ت که این م��واد می توانند ط��وری طراحی ش��وند که برای
محلول اس��ید زنده (فعال) ویسکوزیته های باال و بهطور همزمان
برای اس��ید مصرفی ویس��کوزیته پایین ایج��اد نمایند .علت این
قابليت ،توزيع س��اختارهاي مايلسي است كه تحت تأثير افزايش
غلظ��ت محصوالت واكنش��ي هس��تند كه حين مصرف اس��يد،
توليد مي ش��وند .کاهش ویس��کوزیته اس��ید مصرفی در بازیابی
س��یال عملیاتی کمک می کند[ .]22استفاده از اسیدهای فومي
و امولس��یون اس��ید-خارجی (نفت بهعنوان فاز پراکنده و اسید
ژله اي بهعنوان فاز پیوس��ته) ،روش های دیگری هستند که برای
کنترل هدررفت محلول اس��یدی بهکار گرفته می ش��وند .ا ِشکال
اس��تفاده از نفت بهعنوان فاز پراکنده این است که جهت کاهش
ویس��کوزیتهی امولس��یون ،غلظت بس��یار زی��ادی از نفت مورد
نیاز می باش��د و بههمان نسبت ،غلظت اس��ید .در نتیجه ،مقدار
اس��ید موجود برای قلمزنی 11شکاف (شكافتن سازند) را کاهش
میدهد .فومي س��اختن اسید همچنین مقدار اسید موجود برای
قلمزنی را کاهش میدهد ،چراکه مقدار اسید کمتری بهازای یک
واحد حجم تزریقی در حالت فومي موجود است.
برای کنترل سرعت واکنش اس��ید ،عوامل تأخیری 12نظیر آلکیل
س��ولفوناتها ،آلکیل فوس��فونات ها و آلکیل آمین ها برای تشکیل
فیلمهای آبدوست بر روی سطوح کربناته استفاده می شوند .این
فیلم ها بهعنوان موانعی جهت کاهش س��رعت حمله اس��ید عمل
مینمایند .روش دیگر ،اس��تفاده از عامل های کفزا می باش��د که
جهت تثبیت فوم دی اکس��یدکربن اس��ت CO2 .بهعنوان محصول
واکنش قلمزنی اس��ید تولید می شود .این فوم  CO2بهعنوان مانعی
جهت کاهش سرعت حمله اسید بهکار گرفته می شود.
روش دیگ��ری که برای کنترل فعالیت اس��ید در ی��ک چاه نفتی
انجام می ش��ود ،استفاده از امولسیونی شامل کروسن (نفت سفید)
یا دیزل بهعنوان فاز پیوس��ته نفتی و اس��یدهيدروكلريك بهعنوان
فاز آبی پراکنده میباش��د .امولسیون اس��ید در نفت متداولترین
نوع میباش��د ،چراکه نفت ،اسید را از سطوح کربناته جدا می کند
و بنابراین ،سطح خوردگی را کاهش میدهد[ .]1به عالوه ،سرعت
واکنش اسید می تواند بعدا ً توسط سطح فعال های تأخیری کاهش
یابد که اين سطح فعال ها ترشوندگی سطح کربناته نسبت به نفت
را افزايش مي دهند.
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 -3-1ضدفوم (ضدکف) و کفزدایی

فومه��ا دارای خواص عجیبی هس��تد که در ازدیاد برداش��ت نفت
مفید میباش��ند .اما فوم ها در ادامه ،در فرایندهای پاییندس��تی و
پس از استخراج نفت باعث بُروز مشکالت زیادی خواهند شد .علت
ایجاد فوم معموالً مربوط به ناخالصی های طبیعی و مواد حاصل از
خوردگی اس��ت که در جریان فرایند یافت می شوند .بهعنوان مثال
در فراینده��ای شیرینس��ازی و آبگیری در پاالیش��گاه های گاز،
تجزی��ه ترکیبات آمین و گالیکول منجر به پیدانش ناخالصی هایی
می ش��ود که باعث پیدایش کف میگردند[ .]23عاملهای ضدکف
و کف زدا به بسیاری از عملیات واحدها افزوده می شود که از ایجاد
فوم جلوگیری ش��ود .عامل ه��ای ضدکف به جه��ت جلوگیری از
ایجاد فوم جدید و کف زداها برای تخریب فوم های موجود استفاده
می ش��وند[ .]21س��یلیکاهای آبدوس��ت ،نفت های س��یلیکونی،
پلیمرهای پایه-گالیکولی ،آمیدها ،اس��یدهای چرب و اس��یدهای
نفتی معدنی ،عاملهای ضدکف متداول میباشند[.]21
ِ
 -4-1جلوگیری از خوردگی

اثرات خوردگی جزء جدائیناپذیر صنعت نفت میباش��د(همانطور
که در بحث امولس��یون های اس��ید-در-نفت اشاره ش��د) ،درواقع
خوردگ��ی پدیده ای اس��ت ک��ه تقریب��اً در تمام صنایع مش��اهده
می شود .قطعات فلزی همهجا از چاههای نفتی گرفته تا واحدهای
پاالیشگاهی و پتروشیمی ها در معرض خوردگی قرار دارند.
در س��ال  ،1999در آمری��کا بهتنهای��ی ،خوردگ��ی تقریب��اً باعث
هدررفتن  300بیلیون دالر س��رمایه شد که بیش از یکسوم آن با
اس��تفاده از روشهای موجود کنترل خوردگی ،قابل صرفه جویی
بود[.]24
متداولترین نوع خوردگی در صنعت نفت با جذب پروتونها روی
سطوح فلزی شروع می شود و در ادامه ،یک واکنش الکتروشیمیایی

 8نمایش ش��ماتیک (الف) س��طح یک فلز (ب) سطح در حضور فیلم سطح فعال به
عنوان موانعی در مقابل خوردگی
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بی��ن پروتون ها و اتم های فل��زی صورت می پذی��رد .کاتیون های
فلزی ،ممکن اس��ت در فاز آبی حل ش��وند یا ب��ا آنیون هایی نظیر
سولفور واکنش دهند ،بنابراین ،سطح فلزیِ بیشتری برای حمالت
بعدی در معرض قرار می گیرد .بررسی پدیدههای سطوح بینفازی،
امکان جلوگیری از خوردگی را فراهم می آورد(شکل.)9-
بازدارندگان اهمی 13که از جمله بازدارندگان فیلمس��از محس��وب
می شوند ،سطح فعال های کاتیونیای هستند که تمایل دارند روی
فیلم آبدوست
تمام نقاط منفی س��طوح فلزی جذب شوند و یک ِ
فشرده را تشکیل دهند.
این فیلمهای کمنفوذپذیر می باید ( )1ترشوندگی سطح را نسبت
ب��ه آب و آبش��ور کاهش دهند )2( ،تح��رک یون های مختلف را
کاه��ش دهند )3( ،گس��ترش پل های ارتباطی بی��ن آند و کاتد را
تقلیل دهند و ( )4برهمکنشهای احتمالی عامل های اکسیدکننده
(مث ً
منفی سطح فلز کم کنند.
ال پروتون ها ،اس��یدها و )...را با نقاط
ِ
رابینس��ون [ ]4بهطور مفصل در خصوص مش��کالت خوردگی در
مراحل مختلف عملیات پتروشیمی بحث کرده است.
 -5-1پاکسازی آلودگیهای نفتی

نقش مواد س��طح فعال در پاكس��ازي آلودگيه��اي نفتي را در دو
بخش آلودگي هاي خاك و آلودگي آب بررسي مي نمایيم:
پاکسازی خاکهای آلوده نفتی به جهت خطرهای زیادی که نفت
برای موجودات زنده و انسان دارد ،بسیار حائز اهمیت است .یکی از
روش های پاکسازی ،خاکشویی است .سابقاً از آب جهت خاکشویی
اس��تفاده می شد که بعدها به آن افزودنیهایی را بهمنظور باالبردن
بازدهی ،گسترش روش به محدوده بزرگتری از آالینده ها ،کاستن
جویی
هزینه های تمام ش��ده ،کاس��تن دفعات شستوش��و و صرفه
ِ
زمانی اضافه کردند .مواد س��طح فع��ال بهعنوان مهمترین افزودنی
خاکشویی در خارج از محل معرفی شدهاند[ .]25مواد سطح فعال
با کاس��تن کش��ش س��طحی بین آالینده و دانههای میزبان ،آنها
را از ه��م جدا مینماین��د .مولکولهای مواد س��طح فعال به علت
طبیعت دوقطبی خود ،انرژی آزاد سیس��تم را با جانش��ین نمودن
مولکولهای بزرگتر و با انرژی بیش��تر در فصل مشترکها کاهش
میدهند[ .]26عملیات خاکش��ویی بهبودیافته با مواد سطح فعال
ب��رای ح��ذف ایزومرهای کرس��ول ( 14که نوعی آالین��ده ی نفتی
آروماتیک اس��ت) از دو مکانیس��م امکانپذیر است :مکانیسم اول
ورقه شدن خاک است که در غلظتی زیر غلظت بحرانی مواد سطح
فعال ،CMC ،روی می دهد و مکانیس��م دوم انحالل اس��ت که در

غلظتهای باالی  CMCامکانپذیر اس��ت .در مكانيس��م نخست،
مونومرهاي سطح فعال ،مسئول فرآيند ورقهای شدن هستند كه در
دو گام رخ می دهد؛ در گام اول ،مونومرها در فصل مشترك خاك-
آالين��ده و خاك-آب تجم��ع يافته و زاويه ی تم��اس بين خاك و
آالينده را افزايش می دهند .مولكول هاي سطح فعال بر روي سطح
آالينده نشست كرده و نيروي دافعه اي بين سر مولكول سطح فعال
و دانه ه��اي خاك ايجاد مي گردد و بدي��ن طريق جدايش آالينده
از دانه ه��اي خ��اك را بهبود ميبخش��ند .در گام دوم ،جريان هاي
همرف��ت با ايجاد هوادهي و فرس��ايش ،ان��رژي الزم را براي ايجاد
س��طح مخصوص اضاف��ي در فاز نفت��ي توليد ك��رده و از اين راه
جداسازي آالينده از خاك را ممكن ميسازند[ .]27مكانيسم دوم،
انحالل اس��ت؛ در اين روش ش��ركت آالينده در هسته ي آب گري ِز
مایسل هاي س��طح فعال ،سبب كنده ش��دن آن از سطح دانه هاي
خاك مي گردد .همزمان با افزايش مايس��ل ها در محلول ،انحالل،
افزايش مي يابد .به همين دليل وجود غلظت باالتر از غلظت بحراني
مايسل ( )CMCمواد س��طح فعال براي رخ دادن اين حالت الزامي
است[.]25
15
ورود نف��ت ب��ه محیط دریای��ی ی��ک مرحل��ه اجنتابناپذیر
حین تولید و انتقال نفتخام و محصوالت پاالیش��گاهی اس��ت.
نش��تیهای نفت��ی بهعنوان یک��ی از مهمتری��ن آلودهکنندگان
محیطزیست محس��وب میش��وند ،چراکه باعث بدترین فجایع
محیط زیستی در تاریخ تمدن (اخیر) بشر میباشند .نشتیهای
نفتی ،زندگی آبزیان وابس��ته به اکس��یژن را بهخطر می اندازند
چراک��ه الیههای نفتی بهعنوان مانعی در فصل مش��ترک آب و
هوا عمل کرده و از انتقال اکس��یژن جلوگیری می کند .پرندگان
دریایی ،در صورتیکه بالهایش��ان آغش��ته به این نفت ها شود،
ِ
مرگ
دیگ��ر قادر به پ��رواز نخواهند بود و در نتیج��ه ،بالفاصله
آنه��ا را بههم��راه دارد .بهع�لاوه ،از نقطهنظ��ر زیباییشناس��ی
و بومشناس��ی ،نواحی س��احلی نیز ممکن اس��ت بهدلیل چنین
آلودگی ه��ای نفت��ی متحم��ل ضرره��ای اقتصادی ش��وند زیرا
س��واحل تفریحی ،بندرگاه ها و کش��تی ها ،صدف های دریایی و
تأمینی واحدهای قدرت و نمکزدایی آس��یب خواهند دید.
منابع
ِ
شکل 10-برخی از پدیدههای بینسطحی که آلودگی های نفتی
در سطح دریا با آن مواجه اند را نشان می دهد .برای زدودن این
نشتی های نفتی ،یک محلول سطح فعال (بهعنوان پراکنده ساز)16
در اطراف نفت افزوده می شود(توس��ط کشتی و هواپیما پاشیده
می ش��ود) ،که باعث بهوجود آمدن گرادیان کشش سطحی شده
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مقاالت پژوهشی

و نف��ت را وادار می کن��د که از مرکز عدس��ی نفتی 17به س��مت
بیرون کشیده شود .اين شرايط زدودن لکه های نفتی را آسانتر
مینماید .اثربخش��ی این روش ،به شرایط دریا و روش های مورد
اس��تفاده و نیز طبیعت ش��یمیایی نفت و پراکندهسازها بستگی
دارد .زم��ان ،یکی از فاکتورهای مهم در این فرایند می باش��د .از
آنجایيكه در اثرتماس با هوا ،ویسکوزیته نفت به سرعت افزایش
می یابد ،در نتیجه ،انتقال س��طح فعال ها به فصل مشترک نفت
و آب آهس��ته تر شده و اثرگذاری پراکنده سازها کاهش می یابد.
هنگامیکه نفت جمع آوری ش��د ،به س��مت مخازن جمع آوری
موج��ود در کش��تی ها منتقل می ش��ود که از س��طح فعال ها و
فیلترهای نفت-تر و آب-تر برای شکستن امولسیون نفت-آبشور
استفاده می شود .حتی بعد از زدودن توده لکه نفتی ،الیه نازکی
از نف��ت هنوز باق��ی خواهد ماند -که در قال��ب مانعی در مقابل
جذب اکس��یژن عمل می نماید بهطوریکه میکروبهای موجود
نیز قادر به تخریب این الیه نیس��تند .لذا الزم است که این فیلم
به قطرات بس��یار ریز شکسته شود تا از این طریق بتوان تخریب
آن را س��ریعتر کرده و انتقال اکس��یژن را از ج�� ّو به داخل آب
ممکن سازیم .این امر با افزودن محلول سطح فعال به لنز نفتی
ممكن می شود.
س��ابقاً سطح فعال ها بهعنوان پراکندهس��ازها استفاده می شدند که
به اثرات جانبي آنها توجه نمی ش��د .بع��داً ،بحث هایی روی اثرات
س��میت ای��ن پراکنده س��ازها بر ارگانیس��م های دریایی
نامطلوب
ّ
و محی��ط س��احلی ،مط��رح ش��د و درنتیجه ،جس��توجوها برای
س��میتهای کمتر ،م��ورد توجه قرار
فرموالس��یونهای جدی��د با
ّ
گرف��ت .امروزه روش هاي��ي نظير تبخیر ترکیبات نفتی ،اس��تفاده
از تکنی��ک خالء ،جذب و جداس��ازی از س��طح آب توس��ط انواع
مختلفی از جاذب ها بهخصوص جاذبهای تهیه ش��ده با اس��تفاده
از فناوری نانو ،اس��تفاده از عوامل بیولوژیکی و میکروارگانیس��م ها
برای تجزیه هیدروکربنها ،بهکارگیری تکنولوژی لیزر ،جداس��ازی
فیزیکی بهکمک کف گیر و تبدی��ل آلودگی های نفتی به ترکیبات
دیگر با روش هایی چون فتواکسیداس��یون ،از مهمترین روش های
جمع آوری ،حذف و پاکس��ازی آلودگی های نفتی از دریا بهش��مار
میرود(شکل.]28[)10-
 -6-1روانسازی قیر

 -7-1امولسیون آسفالتی

یک��ی دیگر از کاربردهای مهم علم س��طوح بینف��ازی در صنعت
نفت که اخیرا ً توجه زیادی به آن ش��ده است ،تولید امولسیونهای
آس��فالتی نفت در آب میباشد(آس��فالت در فاز پیوسته ی آبشور
ِ
پراکنده می شود) که در جاده سازی کاربرد دارد .در این امولسیون،

18

قی��ر نوع��ی هیدروکرب��ن طبیعی اس��ت ک��ه بهص��ورت جامد یا
شِ ��بهجامد وجود دارد .مهمتری��ن مخازن قیر در کان��ادا و ونزوئال
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یافت میش��ود .ویس��کوزیته باال یکی از مهمترین مشکالتی است
که هنگام اس��تحصال قیر با آن مواجه هس��تیم .ویسکوزیتهی قیر
طبیعی در دما و فش��ار اتمسفری و بر اساس اندازهگیری بدون گاز،
فراتر از  10000 mPaاست[ .]29اما خوشبختانه امروزه تکنولوژی
موجو ِد اس��تحصال ،اس��تفاده از این منبع غنی انرژی را امکانپذیر
مینماید[ .]1فرایند استخراج این مواد خالص نسبت به فرایندهای
تصفیه دیگر س��وختهای فس��یلی بهمراتب کمتر ب��وده و صنعت
استخراج قیر صنعتی ،نوظهور و رو به پیشرفت است .در این فرایند،
گازوئیل ،که محصولی میانی در فرایند تصفیه نفتخام می باشد ،به
درون چاه نفتی تزریق می شود که ویسکوزیته قیر را کاهش داده و
امکان پمپ کردن آن را از زیر زمین به سطح زمین فراهم میآورد.
محصوالت تجاری تحت عنوان اُریمولسیون(اُریمولسیون محصولی
از یکی ش��رکت نفتی ونزوئال به نام شرکت  INTEVEPمیباشد)،
مثالی از کاربرد س��طوح بینف��ازی در تکنولوژی تخصیص خواص
وی��ژه به نفتخام می باش��د .این محصول یک امولس��یون نفت در
آب است که با اس��تفاده از یک سطح فعال غیریونی ،از قی ِر تثبیت
ش��ده ساخته می شود .این سطح فعال ،ویسکوزیته نفت را از 105
به ح��دود  102 mPaکاه��ش می دهد و همچنین ،نش��ت NOx
را ضمن حفظ عملک��رد احتراقی باال ،کمت��ر مینماید[ .]30الزم
به ذکر اس��ت ،برای بهینه کردن ویس��کوزیته یک امولس��یون ،دو
امولس��یون با توزیع اندازه قطرات متفاوت باهم مخلوط میش��وند.
غلظت امولس��یون ریزتر و درشتتر بهترتیب  %25و  %75از غلظت
کل امولسیون میباشد[.]31

 9ش��ماتیک پدیدههای��ی که پس از نش��ت نف��ت در پیرامون لک��ه نفتی صورت
میگیرد.
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ویس��کوزیته آس��فالت کاهش یافت��ه ضمن اینک��ه از گازولین نیز
استفاده نمیش��ود .در روش های موجود از گازولین یا بنزین برای
شناورس��ازی آسفالت اس��تفاده می ش��ود که هزینه های اقتصادی
و زیس��تمحیطی زی��ادی را درب��ر دارد .برای چنی��ن کاربردهای
فناورانهای ،سطح فعال های اصلی مورد استفاده ،کاتیون ها هستند
چراکه س��طوح اکثر س��نگ ریزه ها بار منفی بهخ��ود گرفته اند .با
اس��تفاده از این روش ،هنگامیکه امولس��یون آس��فالتی در تماس
با زمین قرار می گیرد ،مولکول های س��طح فعال از س��طح قطرات
آس��فالت به سطوح س��نگها منتقل ش��ده ،امولس��یون آسفالتی
شکسته و آسفالت روی سطح زمین پهن می شود .سطح فعال های
کاتیونی ،با چشم پوش��ی از قیمت باالیشان ،بهدلیل اینکه تجزیه
امولسیون آسفالت را سرعت می بخشند ،نسبت به سطح فعال های
دیگر ارجح هستند .تجزیه امولسیون برای جلوگیری از بارانشویی
آس��فالت قب��ل از سفت ش��دن ضروری ب��ه نظر میرس��د .اگرچه
در ح��ال حاضر در امولس��یون به جهت کاه��ش هزینه و افزایش
مکانیکی آس��فالت ،از سطح فعال های غیریونی نیز استفاده
خواص
ِ
می شود.
 -8-1جداسازی آب/نفت و آبزدائی (نمكزدايي) از نفتخام

گرانش��ی بهب��ود یافته بهعنوان
روشهای الکترومغناطیس��ی و
ِ
روشهای شکستن امولسیون استفاده میشوند.
ش��یمیایی ش��کننده امولس��یون را قادر
چنی��ن روش هایی مواد
ِ
میسازند که امکان برخورد و تلفیق قطرات را فراهم آورده و باعث
جداس��ازی فازهای نفت و آب شود که برای این منظور الزم است،
دما و غلظت یون های متقابل و دانسیته بارسطحی بهخوبی تنظیم
ش��وند .برای افزایش تلفی��ق قطرات آب ،می ت��وان از پلیمرها نیز
استفاده کرد .جزئیات بیشتر در خصوص پدیده های الکترواستاتیک
موجود در این فرایند در مرجع [ ]32قابل دسترسی است .انعقادها
که معموالً از چندین یون متقابل تشکیل یافته است ،نمکهایی از
آلومینیوم و آهن و نمکهای کلسیم و مگنزیم هستند .هنگامیکه
از س��طح فعال های غیریونی استفاده می ش��ود ،گذار از امولسیون
پایدار به امولس��یون ناپايدار بر حسب تغييرات دما در دمای انعقاد
بحرانی )CFT( 20بسيار شديد است.
عموم��اً ذرات پراکنده در فاز آبی با افزایش دما ناپایدار می ش��وند،
درحالیک��ه ذرات پراکن��ده در محلول های غیرآب��ی با کاهش دما
ناپایدار می ش��وند .برای انح�لال عوامل پایدارکننده ،اس��تفاده از
کوحاللهایی مانند دیس��ولفیدکربن ،تتراکلریدکربن ،استن و ا ِتر
متداول است .مثالهایی از جداسازی آب/نفت و جزئیات بیشتری
در مورد شناورسازی هوای حل ش��ده ،فیلتراسیون بستر عمیق و
انتخاب و اندازهگذاری بس��یاری از تجهیزات ،در مرجع[ ]33برای
عالقهمندان ارائه شده است.

سیستم های امولسیون آب-نفت ،گاهی در مواردی چون انتقال
ِ
س��وخت برشهای نفتی س��بک،
نف��ت خام و افزایش بازدهی
بسیار مطلوب و حائز اهمیت می باشد .همچنین ،این سیستم ها
در برخی فرایندها مانند تقطیر و کراکینگ کاتالیستی نفتخام
نامطلوب می باش��ند .ماده اولیه بی��ش از  %50تمام محصوالت نتيجهگيري
نفت��ی ،در ابتدا بهصورت امولس��یون های آب-در-نفت بوده اند .در در بخش اول اين تحقيق در قالب مقاله ،اول به اهميت سطوح
نح��وه ایجاد این امولس��یون ها بدینصورت اس��ت که نفتخام بينفازي در صنعت نفت و بررس��ي نقش مواد س��طح فعال در اين
دارای س��طح فعال ه��ای طبیعی اس��ت و ترکیب اس��تخراجی س��طوح پرداخته ش��د .در ابتدا ش��يمي س��طح ،پديدهها ،رفتار و
س��طوح بينفازي نظير معادله گيبس ،فيلمهاي جذب
نف��ت و آب در حین عبور از تجهی��زات مکانیکی مانند پمپها تئوريهاي
ِ
و ش��یرها بهصورت امولس��یون در میآیند .قبل از هر عملیاتی ،ش��ده ،زاويه تماس و ترش��وندگي ،نس��بت وارونگي فاز ،نسبت R
الزم است آب از این ترکیب نفتی زدوده شود .درغیر اینصورت وينس��ور ،ت��وان چربيدوستي -آبدوس��تي( ،)HLBاخت�لاف
عملیات پاییندس��تی مانند تقطیر ،هزینههای بس��یار زیادی را تمايل(ميل تركيبي) س��طح فعال ( ،)SADو مفاهيم مايسل ،فوم و
جهت تأمین انرژی مورد نیاز متحمل میش��وند .همچنین آب امولسيون معرفي و بررسي گرديد و سپس ،در بخش دو ِم تحقيق،
ممکن اس��ت برای برخی فرایندها بهعنوان سم محسوب شود .به س��طوح بينفازي و نقش مواد س��طح فعال در رفتار اين سطوح
مث ً
ال باعت کاهش فعالیت کاتالیستها در فرایندهای کراکینگ در فرايندهاي مختلف صنعت نفت اش��اره شد .از جمله كاربردهاي
کاتالیس��تی میش��ود .در ابت��دا ،روش م��ورد اس��تفاده جهت مواد س��طحفعال در صنعت نفت اس��تفاده در ازدياد برداشت نفت،
ناپایدارکردن امولسیون نفت/آب ترسیب گرانشی-گرمایی بوده پاكس��ازي آلودگيهاي نفتي ،جداسازي آب از نفت(نمكزدايي) و
اس��ت .اما امروزه ،از امولسیونش��کن های 19شیمیایی بههمراه جلوگيري از خوردگي مورد بررسی قرار گرفت
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پانویس ها
1. Brine
2. Surface Tension
3. Interfacial Tension
4. Surfactant affinity difference
5. finger formation
6. channelling
7. Kelvin’s equation
8. noncondensable gas
9. Acid fracturing
10. Thickeners

11. Etching
12. Retarders
13. Ohmic inhibitors
14. Cresols
15. marine environment
16. Dispersant
17. Oil lens
18. Fluidization of bitumen

19. Demulsifier
20. Critical flocculation temperature
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ی علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 167
ماهنامه 

سنتز ذرات نانو ژل از پیش تشکیل شده و بررسی تأثیر مواد تشکیلدهنده آن بر میزان
نسبت تورم
حمیدرضا ثقفی* ،پژوهشکده ازدیاد برداشت نفت

چکیده

اطالعات مقاله

اس��تفاده از ژله��ای پلیمری یک��ی از مورد اعتمادتری��ن راهحلها برای بهبود یکپارچگ��ی تولید در مخازن
ناهمگن بهمنظور داش��تن بازده جارویی 1بهتر اس��ت .در این مقاله ،ذرات ژل از پیش تش��کیل ش��دهی جدید
تاریخ پذیرش د   اور98/04/23 :
برای کنترل یکپارچگی تولید در مخازن نفت با دما و ش��وری 2باال تولید ش��دهاند .در س��اخت این ذرات ،چهار
ج��زء مونومری N,N-dimethyl acrylamide (DA) ، 2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic sodium
 salt (AMPSNa) ،acrylamide (AMو (  N-vinylpyrrolidone (NVPبهمنظور س��نتز به روش همبس��تگی
رادیکاله��ای آزاد 3در دمای اتاق و با اس��تفاده از ( N,N-methylenebis (acrylamide) (MBAبهعنوان عامل
تورمی ذرات ژل از پیش تش��کیل ش��ده با افزودن
پیونددهنده 4پلیمرها ،بهکار رفته اس��ت .خواص مکانیکی و
ِ
 Nano clay Montmorillonite Na+و آمونیوم کلراید 5بهبود داده شدند .همچنین ،یک عامل پایدارکننده دما
برای سازگار کردن ذرات ژل از پیش تشکیل شده با شرایط مخازن دارای دما و درجه شوری باال نیز افزوده شد.
واژگان کلید ی:
مطالعات منظمی بر روی روش تهیه ذرات ژل از پیش تش��کیل ش��ده و تأثیر ترکیب درصد آنها بر میزان نسبت ذرات ژل از پیش تشکیل شده؛ یکپارچگی
تولید،سنتز،نسبت تورم.
تورم ذرات ژل از پیش ساخته شده انجام گرفت.
تاریخ ارسال نویسند   ه98/01/20 :
تاریخ ارسال به د   اور98/01/22 :

مقدمه

در طی س��الهای گذش��ته ،بهبود بازده جارویی س��یالب زنی با آب،
موضوع طیف وسیعی از مطالعات پژوهشی بوده است[ .]4-1از آنجایی
که بیش��تر مخازن نفتی در خواص ژئولوژیکی خود همگن نیس��تند،
تزریق آب میتواند منجر به مقدار زیاد جابهجایی غیر یکنواخت نفت
درون مخزن ش��ود .همانط��ور که میدانیم در بیش��تر مخازن ،مقدار
ت بعد از بازیابی ثانویه به علت بازده جارویی ضعیف
قابلتوجهی از نف 
در مخ��زن باقی میمان��د .اصلیترین دلیل ب��ازده جارویی ضعیف را
میت��وان وجود نواحی با نفوذپذیری باال دانس��ت ک��ه منجر به تولید
زودهن��گام آب در چاه های نفت در حال تولید میش��ود .رویکردهای
مختلفی (نظیر ایزوله مکانیک��ی ،ژلهای پلیمری و غیره) برای تحت
کنت��رل قرار دادن تولید زودهنگام آب و کاهش نس��بت آب تولیدی،
پیش��نهاد ش��دهاند .مقدار زیاد آب تولیدی باع��ث افزایش هزینههای
مرتب��ط با خوردگی ،جدای��ش آب و نفت از یکدیگر و رس��وبزدایی
میش��ود و حتی گاهی اوقات باعث از دس��ت رفتن قابلیت تولید چاه
و عدم صرفهی اقتصادی تولید از آن می گردد[ .]6-5هزینه س��الیانه
فرآورش و جداسازی این آب حدود  40بیلیون دالر 6تخمین زده شده
است[.]7 ،5
اس��تفاده از ژله��ای پلیمری یک��ی از مهمترین روشه��ای تصحیح
ناهمگنی مخزن است[ .]8برخی از روشهای کنترل یکپارچگی تولید
7
از طری��ق اس��تفاده از ژل ،معایب قابلتوجهی دارن��د :توده ژل درجا

معموالً به غلظتهای باالیی از پلیمر و مواد پیونددهنده پلیمری برای
تولید ژلی قوی نیاز دارد .پیشبینی زمان انعقاد و خواص فیزیکی آن
دش��وار است .تزریق پیدرپی ژالنت درون مخزن احتماالً باعث ایجاد
جدایش کروماتوگرافی در ترکیب درصد ژالنت 8میشود و بیشتر آنها
در ش��رایط مخزن با دمای باال(معموالً باالتر از  90درجه سانتیگراد)،
پایدار نیستند[.]9
یکی از رویکردهای جدید که فاقد معایب ژل درجاس��ت ،اس��تفاده از
9
ذرات ژل از پیش س��اخته شده میباش��د که انبساطپذیر و آبدوست
هس��تند .ذرات ژل از پیش تشکیل ش��ده محصوالتی پودری هستند
که از یک پیوند پلیمری تش��کیل يافتهاند و بعد از ش��ناور ش��دن در
آب تازه یا آب نمک ،متورم 10خواهند ش��د .ذرات ژل از پیشتشکیل
ش��ده برای ی��ک دورهی زمانی به آب تزریقی اضافه میش��وند و بعد
از آن ،دوباره آب معمولی تزریق میش��ود .ذرات ژل از پیشتش��کیل
ش��ده برای کاربرد در میادی��ن نفتی به علت آس��انی تنظیم اندازهی
ذرات در مح��دودهی میکرومتر تا میلیمتر ،توانایی تورم در آب نمک،
مقاومت در برابر محیط با درجه شوری متوسط ،خواص مکانیکی قابل
تنظیم و نس��بتهای تورم قابل تنظیم ،مناس��ب هستند[ .]10ذرات
ژل از پیشتش��کیل ش��ده در حدود  4000چاه در کشور چین برای
کاهش کانالیزه ش��دن س��یال در س��یالبزنی آب و پلیمر بهکار برده
شدهاند[.]11

* نويسند   هي عهد 
   هد   ار مکاتبات ()h.saghafi@nioc.ir
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هنگام اس��تفاده از آب نمک با درجه شوری باال برای تولید  PPGها،
آب نمک منجر به نس��بت تورم کمتر ،مقاومت بیشتر ذره متورم شده
و افزایش مقاومت ژل به وس��یله از دست دادن آب ذرات متورم شده،
میشود .در نتیجه ،باعث کاهش پیآمدهای تزریق و کاهش بیشتر در
نفوذپذیری آب میش��ود .همچنین  PPGهای کام ً
ال متورم شده یک
رفتار نازكش��دگي 11یا رفتار شبه پالستیک 12از خود نشان میدهند
و از یک مدل توان��ی تبعیت میکنند[ .]12فاکتور مقاومت با افزایش
غلظت آب نمک و عرض شکاف افزایش ولی با افزایش شدت جریان
کاهش مییابد[ .]1نتايج تعدادي از مطالعات نشان میدهند که ذرات
13
ژل از پیشتش��کیل شده بهطور موفق به درون مخازن بدون شکاف
و ش��كافدار تزریق شدهاند و زمان واقعی پاسخ فشاری تزریق میتواند
برای تنظیم غلظت و اندازهی ذرات ژل از پیشتش��کیل شده بهمنظور
تناسب بهتر با مخزن ،مورد استفاده قرار گیر د[.]12
موفقیت اس��تفاده از هر ماده شیمیایی شدیدا ً به مشخصههای میدان
نفتی بس��تگی دارد .به دلیل تفاوت در دما ،ترکیبات معدنی ،تخلخل،
نفوذپذیری ،س��ختی pH ،14و درجه ش��وری آب در میان میدانهای
مش��خص بهکار برده
نفتی ،ممکن اس��ت یک نوع خاص از این ذرات
ِ
ش��ده برای یک میدان نفتی ،برای سایر مخازن مناسب نباشد .ذرات
15
ژل از پیشتشکیل ش��ده بهصورت موفقیتآمیز در میدانهای بالغ
بهکار برده ش��دهاند ،اما تعداد بس��یار کمی گزارش آزمایش��گاهی در
ارتباط با بررس��ي اثر گروههای عاملی بر میزان نسبت تورم ذرات ژل
از پیشس��اخته ش��ده وجود دارد[ .]10در این مقال��ه اثر پارامترهای
ژل از قبل
مختلف��ی نظیر نوع و غلظت مونومرها بر میزان تورم ذرات ِ
شکل گرفته انجام شد.
 -1رويكرد آزمايشگاهي
 -1-1مواد شیمیایی

مونومرهای اس��تفاده ش��ده برای تهیه ذرات ژل از پیش ساخته شده
عبارتند از؛ ( acrylamide AMخلوص  98/5درصد)N,N-dimethyl ،
( acrylamide DAخل��وص  98/5درص��د)2-acrylamido ،
( 2methylpropane sulfonic sodium salt AMPSNaخل��وص
 99درص��د)( N-vinylpyrrolidone NVP ،خل��وص  98درص��د) ،و
( N,N’-methylenebis (acrylamide) MBAخل��وص  99درصد) به
عن��وان عامل پیوند دهن��ده پلیمری .آمونیوم کلرای��دN,N’,N,N’ ،16
( tetramethylethylenediamineخل��وص  99درص��د) و س��دیم
18
پرسولفات 17نیز به ترتیب بهعنوان عامل تورم ،کاتالیست ،و آغازگر
واکنش پلیمری س��نتز ژل مورد اس��تفاده قرار گرفتن��د .تمامی مواد
ش��یمیایی ذکر شده از شرکت ش��یمیایی بیجینگ 19چین خریداری
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شده بودند.
از  Nano clay Montmorillonite Na+ب��ه عن��وان اص�لاح کنن��ده
خواص مکانیکی اس��تفاده ش��د .این ذرات خاک رس ب��ا اندازه نانو از
ش��رکت آلدریچ 20تهیه ش��د .ضمناً از نیتروژن تولیدی گروه صنعتی
دلوار افزار با خلوص  99/995درصد در تهیه ذرات ژل از پیش تشکیل
شده ،استفاده گردید.
 -2-1سنتز ذرات ژل از پیش ساخته شده

ذرات ژل از پی��ش س��اخته ش��ده از طریق پلیمریزاس��یون مونومرها
ب��ه روش رادیکاله��ای آزاد در دم��ای اتاق ( 27درجه س��انتیگراد)
درون آب مقط��ر و با اس��تفاده از )N,N-methylenebis (acrylamide
 MBAبه عنوان عامل پیوند دهنده پلیمری و س��دیم پرس��ولفات به
عنوان آغازگر واکنش ،تهیه ش��دند .برخی افزودنیه��ا نظیر آمونیوم
کلرای��د( N,N,N’,N’ tetramethylethylenediamine،خل��وص 99
درصد) و  Nano clay Montmorillonite Naبه ترتیب به عنوان عامل
تورم ،کاتالیس��ت و اصالحکنن��دهی خواص مکانیکی مورد اس��تفاده
ق��رار گرفتند .تمامی س��نتزها در آب مقط��ر و در درصد جرمیهای
مختل��ف از acrylamide (AM) ، N,N-dimethyl acrylamide

(DA) ، 2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic sodium

 ، )salt (AMPSNaو  N-vinylpyrrolidone NVPانج��ام ش��دند.
دس��تورالعمل می��زان مصرف هر یک از این م��واد در جدول 1-آورده
شدهاند .فرایند ساخت به قرار زیر است:
 Nano clay Montmorillonite Na+ب��ه مق��دار الزم ب��ه آب مقطر
21
اضافه شد .بعد از آن ،میکسر به مدت  4ساعت در حمام فراصوتی
تحت تابش پیوس��ته اش��عه قرار گرفت .سپس ،مقدار مشخصی از
مونومرهای  AMو  NVPوزن ش��ده بهآرامی به محلول پراکندهی
خ��اک رس اضافه ش��دند .در حین همزدن محل��ول ،مونومرهای
 DAو  AMPSNaبههم��راه عام��ل پایدارکننده دما اضافه ش��دند.
ه��مزدن به مدت یک س��اعت ادامه داش��ت تا زمان��ی که تمامی
مونومره��ا بهطور کامل پراکنده ش��دند .در ادامه MBA ،به درون
محلول ریخته ش��د .س��پس آمونیوم کلراید اضافه و در عین حال
همزدن سیس��تم و پاکسازی توسط نیتروژن 22ادامه داشت .بعد از
همزدن به مدت  40دقیقه ،مقدار مش��خصی از س��دیم پرسولفات
و کاتالیس��ت  N,N,N’,N’-tetramethylethylenediamineاضاف��ه
شدند و پاکسازی به وسیلهی نیتروژن متوقف شد .سپس ،واکنش
گرماده پلیمریزاسیون فورا شروع شد و هیدروژلهای تشکیل شده
در مدت  20دقیقه مشاهده شدند .با برش ژلهای بهدست آمده به
تکههای کوچک و سپس ،خشک کردن آنها در اجاق در دمای 55
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 1ترکیبات شیمیایی ذرات ژل از پیش تشکیل شده و رفتار تورمی آنها در آب مقطر ( ،)DWآب تزریقی ( ،)IWآب تولید ( )PWو آب همزاد()CW
AM

NVP

DA

MBA NH4Cl AMPSNa

MB

TEMED APS

نسبت تورم نسبت تورم نسبت تورم نسبت تورم

(آب مقطر) (آب تزریقی) (آب تولید) (آب همزاد)

ن .م % .وزنی ن .م % .وزنی ن .م % .وزنی ن .م% .وزنی

 %وزنی  %وزنی  %وزنی  %وزنی

 %وزنی

گرم/گرم

گرم/گرم

گرم/گرم

گرم/گرم

24/87 30 PPG1

1

1/16

1

1/30

1

2/68

0

0/25

0/15 0/25

0/15

23/0

21/0

20/0

20/0

24/87 30 PPG2

1

1/16

1

1/30

1

2/68

0/15

0/25

0/15 0/25

0/15

27/0

23/0

22/0

22/0

24/87 30 PPG3

1

1/16

1

1/30

1

2/68

0/25

0/25

0/15 0/25

0/15

29/0

25/0

24/0

23/0

24/87 30 PPG4

1

1/16

1

1/30

1

2/68

0/5

0/25

0/15 0/25

0/15

31/0

26/0

25/0

25/0

24/87 30 PPG5

1

1/16

1

1/30

1

2/68

0

0/25

0/15 0/25

0/15

23/0

21/0

20/0

19/0

24/87 30 PPG6

1

1/16

1

1/30

1

2/68

0

0/5

0/15 0/25

0/15

23/0

21/0

20/0

20/0

24/87 30 PPG7

1

1/16

1

1/30

1

2/68

0

0/75

0/15 0/25

0/15

20/0

18/0

17/0

17/0

24/87 30 PPG8

1

1/16

1

1/30

1

2/68

0

0/5

0/5

0/15

0/15

22/0

20/0

19/0

18/0

24/87 30

1

1/16

1

1/30

1

2/68

0

0/5

1

0/15

0/15

21/0

19/0

18/0

18/0

24/87 30 PPG10

1

1/16

1

1/30

1

2/68

0

0/5

1/5

0/15

0/15

20/0

19/0

19/0

18/0

24/87 30 PPG11

1

1/16

1

1/30

1

2/68

0

0/5

2

0/15

0/15

19/0

18/0

18/0

18/0

24/87 30 PPG12

1

1/16

1

1/30

1

2/68

0

0/5

2/5

0/15

0/15

19/0

18/0

18/5

18/0

24/87 30 PPG13

1

1/16

1

1/30

1

2/68

0

0/5

3

0/15

0/15

19/0

18/0

17/5

17/5

24/87 30 PPG14

1

1/16

1

1/30

1

2/68

0

0/1

2/5

0/05

0/05

65/0

28/0

27/0

25/0

24/87 30 PPG15

1

1/16

1

1/30

1

2/68

0

0/1

2/5

0/1

0/05

63/0

27/0

27/0

26/0

24/87 30 PPG16

1

1/16

1

1/30

1

2/68

0

0/1

2/5

0/2

0/05

64/0

28/0

26/0

25/5

24/87 30 PPG17

1

1/16

1

1/30

1

2/68

0

0/1

2/5

0/2

0/1

64/0

27/0

26/0

25/0

23/85 24 PPG18

1

1/39

1

1/55

1

3/21

0

0/15

0/15 0/15

0/15

53/0

25/0

23/0

23/0

21/24 15 PPG19

1

1/97

1

2/21

1

4/57

0

0/15

0/15 0/15

0/15

102/0

29/0

27/0

26/0

PPG20

8

16/92

1

2/95

1

3/31

1

6/83

0

0/15

0/15 0/15

0/15

114/0

29/0

28/0

27/0

PPG21

5

13/41

1

3/74

1

4/19

1

8/66

0

0/15

0/15 0/15

0/15

115/0

28/0

27/0

26/0

PPG22

3

9/80

1

4/55

1

5/11

1

10/54

0

0/15

0/15 0/15

0/15

116/0

28/0

27/0

25/0

PPG23

2

5/26

1

3/66

1

4/11

2

16/97

0

0/3

2/5

0/1

0/05

57/0

20/0

18/5

18/0

PPG24

2

5/26

1

3/66

1

4/11

2

16/97

0

0/55

2/5

0/1

0/05

28/0

16/6

17/0

16/0

PPG25

2

5/26

1

3/66

1

4/11

2

16/97

0

0/65

2/5

0/1

0/05

27/0

14/5

15/0

14/5

PPG26

2

5/26

1

3/66

1

4/11

2

16/97

0

0/8

2/5

0/1

0/05

26/0

15/5

15/0

14/0

PPG9

51

مقاالت پژوهشی

درجه س��انتیگراد ،تحت شرایط خالء به مدت  24ساعت ژلهای
ذرهای از قبل شکل گرفته بهدست میآید.
 -3-1روش آزمایشگاهی

ترکی��ب درصد ش��یمیایی آبهای اصلی مورد اس��تفاده در تس��تها
در جدول 2-گزارش ش��دهاند .بر اساس دس��تورالعمل آورده شده در
جدول 26 ،1-عدد نمونه از ذرات ژل از پیش تش��کیل ش��ده س��نتز
ش��دند .برای هر نمونه یک مقدار وزن ش��ده پودر ژل خش��ک ()Wd
به آرامی و کمکم درون  50میلیلیتر لولهی آزمایش��گاهی پر شده با
آبهای مختلف در دمای اتاق ریخته شد .سطح مشترک بین قسمت
آب نمک در ته که ش��امل ذرات ژل از پیش تش��کیل شده بوده و آب
نم��ک در باال ،تا نقطهای که نرخ تورم صفر میش��د ،دنبال ش��د .در
آن نقط��ه ،هیدروژلها از مایع خارج و توس��ط ی��ک فیلتر کاغذی به
منظور حذف آب اضافی فیلتر ش��دند و وزن نهای��ی آنها اندازهگیری
شد( .)Wsهمهی آزمایشها چندین بار انجام شدند تا زمانی که چهار
وزن اندازهگیری ش��دهی متوالی در مح��دودهی یک درصدی خطای
آزمایش ،یکسان شدند .سپس ،نسبت تورم بر صورت زیر محاسبه شد:
()1

Ws - Wd
Wd

= Swelling ratio

ظرفی��ت ت��ورم در آب ،به گروه آبدوس��ت موج��ود در مولکول پلیمر
وابس��ته اس��ت .بنابرای��ن ،تعداد گروههای آبدوس��ت و اندازهی س��ه
بعدی س��اختار ژل پیوند خورده ،اث��رات قابلتوجهی بر ظرفیت تورم
دارند .با افزایش غلظت مادهی پیونددهنده پلیمری ،تعداد بیش��تری
ازگروههای آبدوست در واکنش تشکیل ژل شرکت میکنند ،که باعث
23
کاهش آبدوستی میش��ود .در همان زمان ،بهدلیل مقاومت فضایی
مولکولها ،مادامیکه غلظت مادهی پیونددهنده پلیمری بس��یار زیاد
است ،ظرفیت تورم کاهش خواهد یافت.
جدول 1-نش��ان میدهد که نس��بت تورم ژله��ای نانوکامپوزیتی با
افزایش درص��د وزنی رس ب��ه آرامی کاه��ش مییابد(تركيب درصد
 PPG8ت��ا  .)PPG13تقوی��ت ژل پلیم��ری بهوس��یلهی رس از طریق
تش��کیل یک کامپوزی��ت الیهای ،24برای مدت تقریباً  30س��ال مورد
 2ترکیب شیمیایی آب تزریقی( ،)IWآب تولید( )PWو آب
آب تزریقی آب تولید

عنوان

آب همزاد

سازند

-

-

یاماما

وزن مخصوص در دمای  60درجه فارنهایت

1/03

1/087

1/1575

غلظت

نتایج تس��تهای نسبت تورم برای تمامی  26نمونه در شکلهای 1-و
 2نشان داده شدهاند.
 -2نتایج و بحث

جدول 1-نس��بت تورم را برای نمونههای س��نتز ش��ده در آب مقطر،

گرم بر لیتر گرم بر لیتر گرم بر لیتر

K

0/230

0/025

Na

12/695

20/45

66/289

Ca2+

0/8

15/145

17/046

Mg2+

1/373

1/844

2/2

Fe2+

0/0014

0/0012

0/051

0/001

ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ Cl-
138/394
ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ اﺛﺮ
47/24ﻛﺮد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ
21/91ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮرم  PPG16و  PPG17ﻣﻲ
تزریقی ،تولیدي و همزاد ارائه میدهد .نتایج نشان میدهند که نسبت
20/44ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻋﺚ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮرم So
2/95
0/48
تورم ذرات ژل از پیش تشکیل شده به ترکیب درصد آنها و همچنین
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲﺷﻮد ،ﺑﺪون آﻧﻜﻪ ﺧﻮدش ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ)ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺋﻢ و ﭼﻪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ واﻛﻨﺶ
HCO0/18
0/355
0/32
به شرایط محیط اطراف آنها وابسته است.
ﻣﻮﻗﺖ( ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮد.
40/1394
لیتر)
بر
گرم
(
مجموع
224/776 85/5052
همانطور که در جدول 1-مشخص شده است ،با افزایش درصد وزنی
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100
80
60
40

ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮرم )ﮔﺮم /ﮔﺮم(

 NH4Clتا  2درصد وزنی ،نس��بت تورم افزایش یافته اس��ت (ترکیب
درص��د  PPG1ت��ا  )PPG3و افزایش درصد وزن��ی  NH4Clبیش از 2
درصد وزنی اثر خاصی بر نس��بت تورم ندارد (ترکیب درصد  PPG3تا
 .)PPG4غلظت  NH4Clمیتواند بهعنوان کنترلکننده ظرفیت تورم از
طریق اثر بر هیدرولیز گروه عاملی  –CONH2عمل کند.
غلظت عامل پیوند دهنده پلیمری اثری مهم بر س��اختار و خواص ژل
دارد .ترکیب درصد ش��یمیایی  PPG5ت��ا  PPG7ارتباط بین ظرفیت
تورم و غلظت مادهی پیوند دهنده پلیمری را نشان میدهد؛ با افزایش
غلظت ماده پیوند دهنده پلیمری ،ظرفیت تورم کاهش مییابد.

)SR (CW

)SR (PW

)SR (IW

)SR (DW

120

20
0

ﻫﻤﺰاد آب
مقطر(،)DW
ذراتآبژل
(.)CW
آب( )PWو آب
درﺗﻮﻟﻴﺪ
شدهآب
تشکیل(،)IW
پیش آب ﺗﺰرﻳﻘﻲ
از(،)DW
ﻣﻘﻄﺮ
های ﺷﺪه در
نمونهﺗﺸﻜﻴﻞ
تورمیاز ﭘﻴﺶ
رفتارذرات ژل
ﺷﻜﻞ  -1رﻓﺘﺎر ﺗﻮرﻣﻲ1ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي

تزریقی( ،)IWآب تولید( )PWو آب همزاد(.)CW
ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ  ،PPGﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻣﻮﻧﻮﻣﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﻟﻲ
( ،AM/)DA+NVP+AMPSNaﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮرم و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮونﺗﺮاﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ)ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  PPG18ﺗﺎ
 PPG22در ﺟﺪول 1-ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد( .ﺑﻪﻋﻼوه ،ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﻜﻞ ،1-ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻛﺮد
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻛﻪ آب ﺑﺎ درﺟﻪ ﺷﻮري ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮرم ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد ،ﻫﻴﺪروژلﻫﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ از
ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮرم در آب ﻣﻘﻄﺮ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ؛ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﻫﻢﻛﻨﺶ دﻓﻌﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﺎر
ﻣﻨﻔﻲ در زﻧﺠﻴﺮﻫﺎي ﭘﻠﻴﻤﺮي ﭘﻠﻲاﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ 29و واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آب در ﻧﺒﻮد ﻳﻮنﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﺗﻮﺟﻴﻪﭘﺬﻳﺮ
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻚ ،ﺑﺮﻫﻢﻛﻨﺶ ﺑﻴﻦ زﻧﺠﻴﺮﻫﺎي ﭘﻠﻴﻤﺮي ﺑﺎ ﺑﺎر ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ ﻓﻠﺰات دوﺗﺮﻛﻴﺒﻲ 30ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻲ ﻣﻨﺠﺮ
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مطالعه قرار گرفته است[ .]11شی و همکاران [ ]12اثرات بینسطحی
را بر روی اس��تحکام نانوکامپوزیتها با ای��ن فرض که پلیمرها بهطور
مستقیم روی سطح ذرات رس در حال اتصال هستند ،مطالعه کردند.
ذرات مس��طح و باریک خاک رس دو س��طح متفاوت داش��تند .سطح
مسطحتر بهصورت منفی و لبهی باریکتر به صورت مثبت شارژ شده
است .خواص سطح ،ناخالصی به جا مانده ،25و هندسه ذرات رس نقش
بسیار مهمی در س��نتز مواد کامپوزیتی ایفا میکنند .سایر گزارشها
نش��ان دادهاند که اف��زودن رس به پلیمر همگ��ن 26ذرات ژل ،خواص
مکانیکی آنها را بهطور چش��مگیری ارتقاء میبخشد .با افزایش غلظت
 ،Nano clay Montmorillonite Naظرفی��ت ت��ورم بهآرام��ی کاهش
مییابد ،اما تغییرات نس��بت ت��ورم قابل توجه نبودن��د .این روند ،در
شکل 1-قابل مشاهده اس��ت .ترکیبات پراکسید 27میتوانند بهعنوان
آغازگر واکنش پلیمریزاسیون و بهمنظور افزایش سرعت واکنش مورد
28
اس��تفاده قرار گیرند؛ یک کاتالیس��ت بهمنظور افزایش نرخ تفکیک
در دمای اتاق استفاده ش��د .ترکیبات پراکسید در زمان تفکیک خود
و در ش��رایط مناس��ب رادیکالهای آزاد تولید خواهند کرد اما غلظت
آغازگرهای واکنش برای ساختار و خواص ژل زیاد مهم نیست .ترکیب
ش��یمیایی  PPG14ت��ا  PPG16رابط��هی بین ظرفیت ت��ورم در برابر
غلظت آغازگرهای واکنش را نش��ان میدهد .زمانی که غلظت آغازگر
واکن��ش افزایش مییابد ،ظرفیت تورم کاهش نمییابد .ش��کل 1-اثر
ترکیبات پراکس��ید را بر نسبت تورم نشان میدهد .با مقایسه ظرفیت
تورم  PPG16و  PPG17میتوان مش��اهده کرد که غلظت کاتالیس��ت
اثر چش��مگیری بر ظرفیت تورم نگذاش��ته است .این موضوع میتواند
مربوط به این حقیقت باش��د که کاتالیست باعث افزایش نرخ واکنش
شیمیایی میش��ود ،بدون آنکه خودش هیچگونه تغییر شیمیایی(چه
به صورت دائم و چه موقت) متحمل شود.
برای س��نتز  ،PPGچهار نوع مونومر متفاوت اس��تفاده شده است .با
کاهش نس��بت مول��ی (  ،AM/(DA+NVP+AMPSNaنس��بت تورم
و مقاوم��ت برونترای��ی افزای��ش یافتند(ترکیب ش��یمیایی PPG18
تا  PPG22در جدول 1-مش��اهده ش��ود) .بهعالوه ،برای داش��تن یک
نتیجهگیری بر مبنای شکل ،1-میتوان بیان کرد که در این نقطه که
آب با درجه شوری باال منجر به نسبت تورم کمتر میشود ،هیدروژلها
مقادیر باالیی از نسبت تورم در آب مقطر از خود نشان میدهند؛ این
رفتار ب��ا در نظر گرفتن برهمکنش دفعی بی��ن گروههای با بار منفی
در زنجیرهای پلیمری پلیالکترولیت 29و وابس��تگی شدید آنها به آب
در نب��ود یونهای فلزی توجیهپذیر اس��ت .با افزای��ش غلظت نمک،
30
برهمکنش بین زنجیره��ای پلیمری با بار منفی با فلزات دوترکیبی

کاتیونی منجر به پیوند یونی عرضی شده و حجم هیدروژل را کاهش
میدهد[ .]13با مقایس��هی نتای��ج آب مقطر با آب نمکهای با درجه
ش��وری باالتر -که ش��امل آبهای تزریق��ی ،تولی��دي ،و آب همزاد
میشود -کاهش شدیدي در نسبت تورم دیده میشود(شکل ،)1-كه
این ،به دلیل وجود نیمهی آنیونی در شبکه پلیمری است(شکل.)2-
عالئم و اختصارات

CW
DW
IW

آب همزاد مخزن
آب مقطر
آب تزریقی

)اﻟﻒ(

(الف)

)اﻟﻒ(

(ب)

)ب(
)ب(

 2ظرفیت تورم ذرات ژل از قبل تش��کیل ش��ده  1تا ( 4الف) در آب مقطر (ب)

ﺗﺰرﻳﻘﻲ.
آبآب
)ب(در در
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه
ﻗﺒﻞﺗﺸﻜﻴﻞ
تزریقیازﻗﺒﻞ
ذراتژلژلاز
ذرات
ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﺷﻜﻞ -2
ﺗﺰرﻳﻘﻲ.
ﻣﻘﻄﺮ)ب(
آبﻣﻘﻄﺮ
)اﻟﻒ(دردرآب
ﺷﺪه  1ﺗﺎ ) 44اﻟﻒ(
ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﺷﻜﻞ -2
ﺗﻮرم آب
ﺗﻮرمدر
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مقاالت پژوهشی

AM ، DA ،NVP  در مونومرهای2:1:1:2  نس��بت جرم مولکول��ی.2
N,N-methylenebis وزن��ی

 درص��د0/65  ب��ه هم��راهAMPSNa و
Nano clay Montmorillonite Na+  درصد وزن��ی2/5  وacrylamide
پایدارترین حالت را در بین نمونه ژل های س��اخته شده (برای مخازن
.با درجه شوری و دمای باال) از خود نشان میدهد
 ماده اتصال دهنده، از بین اجزای تشکیل دهنده ژل، بر طبق نتایج.3
 بیش��ترین تأثی��ر را بر میزانAMPSNa عرض��ی و بعد از آن مونومر
 نتايج نشان داد كه با افزایش درصد وزنی اتصال دهنده.تورم داشتند
. درجهی تورم به کاهش یافت،عرضی و خاك رس
 تأثير آن، آغاز گر واكنش و كاتاليس��ت، همچني��ن بر طب��ق نتايج.4
.چناني بر ميزان تورم نمي گذارند

ذرات ژل از پیش تشکیل شده
آب تولیدی
نسبت تورم
جرم خشک پودر ذرات ژل از پیش تشکیل شده
جرم بعد از تورم ذرات ژل از پیش تشکیل شده

PPGs
PW
SR
Wd
Ws
نتیجهگیری

 یک س��ری ذرات ژل از پیش تشکیلشده در مقیاس آزمایشگاهی با.1
 نتايج نشان داد.ویژگیهای مطلوب بهصورت موفقیتآمیز س��نتز شدند
که نسبت تورم ذرات ژل از پیشساخته شده بهبودیافته با ترکیب درصد
.آنها و شرایط محیط اطراف آنها مانند غلظت آب نمک مشخص گردید

پانویس ها
1. Sweep efficiency
2. Salinity
3. Free radical cross linking
4. Cross-linker
5. Ammonium chloride
6. USD
7. In-situ bulk gel
8. Gelant
9. Hydrophilic
10. Swell
11. Shear thinning.
12. Pseudo plastic
13. Fracture
14. Hardness
15. Mature fields

16. Ammonium chloride
17. Sodium persulfate
18. Initiator
19. Beijing Chemical
20. Aldrich ,St Louis, MO, USA
21. Ultrasonic
22. Nitrogen purging
23. Steric hindrance
24. Intercalated composite
25. Trace impurity
26. Homopolymer
27. Peroxide compounds
38. Dissociation
29. Polyelectrolyte polymeric chains
30. Divalent
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ی علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 167
ماهنامه 

قواعد جهاني شدن و الزامات حرکت به سوی الگوي كسب و كار بينالمللي در
شرکتهای ملی نفت
رضا بندريان* ،پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

برخی از ش��رکتهای ملی نفت پس از تأس��یس بهطور فزایندهای میل به اجرای اس��تراتژیهای گس��ترش
بینالمللی از خود نش��ان داده و به رقابت با ش��رکتهای بینالمللی نفت و دیگر رقبا پرداختند .در این خصوص
شرکتهای ملی نفت كه قصد بينالمللي شدن را دارند با استفاده از تجربیات دیگر شرکتهای ملي نفت كه اين
مسير را طي كردهاند ،قادر خواهند بود بسیاری از چالشهای پیشروی خود را از میان بردارند.
مجموع��هاي از الزامات داخل��ي و بينالمللي انتظارات خاصي از صنعت نفت ايران بهوجود آورده که مهمترين
آن ،ض��رورت حفظ جايگاه و موقعيت ايران در بازارهاي جهاني بهعنوان بزرگترين دارنده ذخاير هيدروکربوري
دنياس��ت و الزمه آن ،حرکت به س��مت بينالمللي شدن است .ش��ركت ملي نفت ايران برای بین المللی شدن و
حضور در محیط بین المللی نیاز به پیروی از الگویی کامل و رویکردی تعاملی در زمینه بین المللی شدن دارد .با
توجه به وجود تجربههای موفق بینالمللی شدن در صنعت نفت جهان ،اين مقاله بهدنبال آن است تا بر مبنای
تحلیل الگوی حرکت موفق شرکتهای ملی ِ
نفت جهانی شده ،به ارائه یک الگوی عمومی از مسیر حرکت جهانی
شدن شرکتهای ملی نفت بپردازد.
مقدمه

محيط كسب و كار جهانی صنعت نفت در سالهای اخیر شاهد تغييرات
گستردهاي بوده است[ .]1اين شرايط باعث شد تا شرکتها و بازيگران
اصل��ي صنعت نفت براي بقای خ��ود در این عرصه مجب��ور به ایجاد
تغییر ش��وند[ .]2یکی از این تغیی��رات بهوجود آمده ،حرکت تعدادی
از ش��رکت های ملی به س��مت بین المللی ش��دن و در نتیجه ،ایجاد
گروه جدیدی از ش��رکت های نفتی با عنوان ش��ركتهاي ملي جهاني
نف��ت بود كه مش��خصه آن را میتوان میل ش��ركتهاي ملي نفت به
فعالیت بهصورت جهانی و تبدیل شدن به شرکتهای بينالمللي نفت
دانست که فراتر از عملکرد سنتی آن شرکتها(یعنی فعالیت در داخل
مرزهای کشور متبوع) است[3و.]4
1
پس از پدیده ملیسازی صنعت نف 
ت (پترو-ناسیونالیسم ) ،تعدادی از
ش��رکتهای ملی نفت بهطور فزاینده ای میل به اجرای استراتژیهای
گسترش بینالمللی از خود نشان داده و بهشدت برای بهدست آوردن
فرصتهای محدود سرمایه گذاری بینالمللی در گوشه و کنار دنیا به
رقابت با شرکت های بینالمللی نفت و دیگر رقبا پرداختند[5و.]6
مطالعه و بررس��ي پديده «بین المللی شدن ش��رکت های ملي نفت»
از اهمی��ت باالیی برخوردار اس��ت؛ چراکه پديده «بین المللی ش��دن
ش��رکت های ملي نفت» صحنه رقابت در عرصه صنعت نفت را بهطور
كل��ي تغيير داده و باعث حذف برخ��ي از بازيگران قبلي و ظهور گروه
جديدي از بازيگران نفتي ش��ده اس��ت .از اي��نرو ،بازيگران حاضر در
صنعت نفت بايد نس��بت به آن حس��اس بوده و تحليلهاي الزم را در

اطالعات مقاله
تاریخ ارسال نویسند   ه98/02/11 :
تاریخ ارسال به د   اور98/02/13 :
تاریخ پذیرش د   اور98/05/08 :

واژگان کلید ی:
بینالمللی ش��دن ،ش��رکتهای ملی نفت،
الگ��وی کس��ب و کار بینالمللی ،فناوری،
حوزه باالدستی صنعت نفت.

خصوص روندهاي آن ،داليل ش��كلگيري و پيامدهاي مربوطه داشته
باش��ند[ .]7هرچند بین المللی شدن ش��ركتهاي ملي نفت موضوع
جدید و نوپایی نیس��ت ،اما فرایندهای برنامه ریزی برای آن به تازگی
و ظرف چند س��ال گذش��ته به طور جدي مورد مطالع��ه قرار گرفته
است[.]8
در این خصوص ،ش��رکتهای ملی نفت كه قصد بينالمللي ش��دن را
دارند با اس��تفاده از تجربیات شرکتهای بینالمللی نفت قادر خواهند
بود بسیاری از چالشهای پیشروی خود را از میان بردارند .همکاری
با دیگر شرکتهای ملي نفت كه اين مسير را طي كردهاند و بهرهگیری
از تجارب عملی آنها میتواند به این شرکتها کمک شایاني نماید[.]9
ايران با توجه به حجم ذخاير نفت و گاز خود ميبايد نقش��ي بيش��تر
از ي��ك مخزندار را در عرصه بينالمللي صنعت نفت بر عهده داش��ته
باش��د .مجموع��هاي از الزامات داخلي و بينالملل��ي ،انتظارات خاصي
از صنع��ت نفت ايران بهوجود آورده ک��ه مهمترين آن ،ضرورت حفظ
جايگاه و موقعيت ايران در بازارهاي جهاني بهعنوان بزرگترين دارنده
ذخاير هيدروکربوري دنياس��ت .در اين راستا و به منظور حفظ جايگاه
مؤثر و برتر ايران در بازارهاي جهاني و همچنين بهرهبرداري س��ريع و
بهموقع از مزيت ذخاير نفت و گاز و تبديل اين ذخاير به س��رمايههاي
ماندگار و با ارزش افزوده بيشتر ،توسعه صنعت نفت و گاز کشور بايد
به لحاظ کمي و کيفي ش��تاب گيرد که الزمه آن ،حرکت به س��مت
بينالمللي شدن است.

* نويسند   هي عهد 
   هد   ار مکاتبات () bandarianr@ripi.ir
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مقاالت کاربرد ی

جهتگيري بينالمللي ش��دن جداي از اينکه زمينه توس��عه پرشتاب
اي��ن صنعت را در بخشهاي مالي ،فناورانه و مديريتي فراهم ميكند،
دربردارن��ده فرصته��اي متع��دد اقتص��ادي ،باالبردن ت��وان رقابتي
ش��رکتهاي داخلي و مزيتهاي سياس��ي و امنيتي نيز میباش��د .از
همین رو مطالعه ش��یوه های بین المللی ش��دن و می��زان نیاز به این
مقوله برای شرکت ملی نفت ايران بسیار حائز اهمیت است.
ش��ركت ملي نفت ايران ب��رای بین المللی ش��دن و حضور در محیط
بین المللی نیاز به پیروی از الگویی کامل و رویکردی تعاملی در زمینه
بین المللی ش��دن دارد .نکته قابل تأمل این است که برای رسیدن به
شرکت بین المللی نفت ایران ،نیازی به تجربه ای جدید و نو در صنعت
نفت دنیا نیس��ت .این امر خیلی قبل در شرکت های استاتاویل نروژ،
پتروناس مالزی ،پتروباراس برزيل و ...اتفاق افتاده است؛ شرکت هایی
که هم ملی و هم بین المللی هس��تند .مهم این است که به کمک این
تجارب و توانمنديهاي ش��رکت ملی نفت ایران ،بتوان این مس��یر را
هموار نمود[ .]10لذا بررس��ی الگوی این تغییر و رس��یدن به روش��ی
درس��ت با بهره گیری از تجربیات ش��رکت های دیگر ،هدفی است که
این مقاله به آن خواهد پرداخت.
اين مقاله بهدنبال آن اس��ت تا با تحلیل مس��یر حرکت ش��رکتهای
ملی نفت جهانی ش��ده ،الگویی برای حرکت ش��رکت ملی نفت ایران
در راس��تای بین المللی ش��دن ارائه نمايد .لذا بر مبنای تحلیل الگوی
موفق ش��رکتهای ملی ِ
نفت جهانی شده ،به ارائه یک الگوی
حرکت
ِ
عمومی از مس��یر حرکت جهانی شدن شرکتهای ملی نفت پرداخته
میشود .الگویی که میتواند برای تعیین اهداف ،استراتژی ها و وظایف
بین المللی ش��رکت ملی نفت ایران مورد استفاده قرار گیرد .در ادامه،
به بررس��ي لزوم بينالمللي ش��دن ش��ركتهاي ملي نفت پرداخته و
الگوی فرایند بینالمللی شدن شرکتهای ملی نفت تشريح میگردد.
س��پس ،به درس هایی که بینالمللی ش��دن شرکتهای ملی نفت در
اختیار س��ایر شرکت های ملی نفت می گذارد ،اش��اره و در نهایت ،با
نگاهی به وضعیت شرکت ملی نفت ایران ،مقاله نتيجهگيري میگردد.
 -1بینالمللی شدن

بینالملل��ی ش��دن ،فرایند گام به گام توس��عه ی تج��ارت بین الملل
اس��ت ک��ه بهموجب آن ،ی��ک ش��رکت ،درگیر در عملیات کس��ب و
کار بینالملل��ی ،از طری��ق محصوالت خ��اص در بازاره��ای منتخب
میشود[ .]11تولیدکنندگان ابتدا محصوالت تولیدی خود را در داخل
کشور عرضه میکنند تا نیاز بازار داخلی تأمین شود و سپس ،با وجود
رقابت داخلی و نیاز به فروش گس��ترده جهت افزایش س��هم بازار ،به
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بازارهای بین المللی وارد میشوند[.]12
بدون ش��ک روز بهروز بر ش��دت رقابت در بازارهای جهانی برای ارائه
محصوالت و خدمات توسط بخش های مختلف صنعت افزوده میشود
و در دهه های آتی ،ش��اهد شدیدتر ش��دن آن نیز خواهیم بود .برای
اینکه بت��وان در بازارهای جهانی دوام آورد و بر رقبا چیره ش��د ،باید
روش ه��ای قدیمی و س��نتی را کن��ار گذاش��ت[ .]13افزایش رقابت
در مقیاس جهانی به افزایش تعداد ش��رکت هایی منجر ش��ده اس��ت
ک��ه فرصت ها را در بازاره��ای بین المللی جس��توجو می کنند تا به
اهدافش��ان نائل آیند و جای��گاه بازار و بقایش��ان را حفظ کنند[.]14
از این رو ،برای رس��یدن به موفقیت در محیط بین المللی و داش��تن
صادرات مناس��ب در این بازارها ،نیاز به پیروی از مدل و الگویی کامل
و رویکردی تعاملی در زمینه بینالمللی شدن احساس میشود.
 -2لزوم بینالمللی شدن شرکتهای ملی نفت

تاری��خ نهچندان طوالنی صنعت نفت جهان روایتهایی مکرر از تالش
ش��رکتهای نفتی برای حفظ یا کسب منافع ملی کشورهایشان دارد
و اینگونه بهنظر میرس��د که امروزه ش��رکت های ملی نفت جهان در
حرکت به س��مت بین المللی ش��دن ،به مثابه بازوی دولتهایشان در
کسب منافع ملی عمل می کنند .وجه مشترک بسیاری از اتفاقات رخ
داده در حوزه نفوذ ش��رکتهای ملی ِ
نفت جهانی ش��ده این است که
امروزه ش��رکت های ملی نفت سعی دارند در ابتدا به میزان مناسب و
موردنظر خود ،بین المللی ش��وند و به بازارهای مقصود دس��ت یابند و
در ادامه ،با اس��تفاده از حوزه نفوذی که بهدست می آورند ،کشورهای
میزبان را به رعایت سیاست ها و منافع کشورشان الزام کنند .البته این
کار نه بهصورت علنی ،که در قاب سیاست های دیپلماتیک نفتی اجرا
می ش��ود .اما به هرحال ،باید پذیرفت که این شرکت ها وزنه ای موثر
بر شکل گیری رخدادهای سیاسی و اقتصادی هستند.
اما این ش��رکت ها که تا چند س��ال پیش اغلب تنها در کش��ور خود
شناخته شده بودند ،چگونه و به چه دالیلی ماهیت فعالیت ها ،ساختار
و اس��تراتژی های خ��ود را تغییر داده و به س��مت بازاره��ا و اقتصاد
بین الملل��ی حرک��ت کردند؟ حال ،به تحلیل دالی��ل اصلی این تغییر
اس��تراتژیک و پارامترهای اصلی که فرایند بین المللی ش��دن را مورد
تأثیر قرار می دهند ،پرداخته میشود .دالیل اصلی نیاز اَبَرشرکتهای
ملی نفت برای حرکت به سوی بین المللی شدن عبارتند از:
تالش در رقابت با شرکت های جدید :بازیگران زیادی در عرصه
رقابت��ی امرو ِز حوزه باالدس��تی صنع��ت نفت از طری��ق فعالیتهای
خصوصیسازی و یا صنعتیس��ازی پدیدار شده اند که تا سال 1990
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میالدی وجود نداش��تند .این در حالی است که بسیاری از رقبای مهم
در این صنعت از میدان خارج شدهاند.
کس�ب بازارهای مناسب یا حضور درکشورهای جدید :امروزه
در مقایس��ه با س��الیان گذش��ته ،تعداد بس��یار بیش��تری از کشورها
فرصتهایی برای مشارکت بینالمللی در زمینه صنایع باالدستی نفت
خود پیشنهاد میدهند.
حض�ور در پروژهه�ای س�ودآور یا حفظ فرصته�ای جدید:
کشورهای جدیدی که برای کسب و کار بین المللی پیشقدم شدهاند،
همراه با ترکیبات جدید و نوآورانه قراردادهای نفتی ،منجر به دستیابی
به مجموعه ای از فرصت های بکر در این صنعت گردیدهاند.
محافظت از ش�رکت در برابر ریس�ک های جدید :فرصتهای
جدید باعث نمایان شدن ریسکهای جدید در تمامی مراحل عملیاتی
این صنعت شده است.
رضایت سیاستمردان و ذینفعان و یا اولویتها و چالش های
جدی�د :ه��م ،ش��رکت های بین المللی و ه��م ،ش��رکت های ملی با
اولویت ها و چالش های جدیدی مواجه هس��تند IOC .ها عموماً تحت
تأثیر بازار اصلی و گروه سرمایه گذاران هدایت میشوند و  NOCها نیز
بهطور کلی ،توس��ط تقاضاهای اجتماعی -اقتصادی و سیاسی کنترل
می ش��وند .این تقاضاها و نیازهای این گروههای ذینفع ،در بازارهای
جدید متفاوت و متغیر بوده و برای دستیابی به آنها نیاز به هماهنگی
شرکت و شرایط بازار احساس می شود.
کس�ب مهارت های نو و فعالیت های فناورانه و مدل کسب و
کار جدید :گس��تره وسیع دانش و فناوری در حوزه باالدستی صنعت
نف��ت ،اث��رات ش��دید آن بر رش��د و توس��عه اقتصادی کس��ب و کار
ش��رکت های بین المللی در مقایس��ه با ش��رکت های مل��ی و نقش و
اهمیت آن در مقایس��ه با مزیتهای تعریف ش��ده در اقتصاد از قبیل
س��رمایه ،مواد اولیه و نی��روی کار ارزان ،همه و هم��ه بیانگر اهمیت
موض��وع فن��اوری در حیطه بین المللی حوزه باالدس��تی صنعت نفت
می باشد .در واقع ،فناوری و دانش باعث شده است کشورهای مختلف
ب��ا تغیی��ر دادن ظرفیت ها و توانمندی های خ��ود و اتخاذ روش های
مختلف جذب و ارتقاء آن ،سعی در بهدست آوردن جایگاهی در عرصه
رقابت بین المللی صنعت نفت داش��ته باش��ند .تش��کیل شرکتهای
بین المللی راهکاری تجربه ش��ده در کش��ورهایی چ��ون نروژ ،مالزی،
ژاپ��ن ،ایتالی��ا و بس��یاری از کش��ورهای اروپایی می باش��د که باعث
همافزای��ی توانمندی فناورانه ،قدرت بازاریاب��ی در عرصه بین المللی،
استفاده از مزیتهای جغرافیایی و در کل ،در اختیار داشتن مزیتهای
نس��بی شده است .بیتردید شرکت های بین المللی مهمترین نقش را

در تبادالت فناوری در بین مرزهای کش��ورها بر عهده دارند .از طرف
دیگر ،ش��رکت های بین المللی نه تنها بر اس��اس دارا بودن مزیت در
دانش و مدیریت فناوری ش��کل میگیرند ،بلکه دارای قدرت بازاریابی
و دسترس��ی به پتانس��یلهای بازار جهانی ،دارای مراکز تحقیقاتی در
مناطق مختلف جهان و نیز دارای سیس��تم متمرکز در تصمیمگیری،
ارتباطات و منابع هستند تا بتوانند تواناییهای فناورانه موجود در یک
منطقه جغرافیایی را برای حل مش��کل و یا اس��تفاده در یک موقعیت
ایجاد ش��ده در منطقه دیگر بهکار گیرند .تغییرات و چالش های فوق،
همانطور که ذکر شد ،حوزه باالدستی صنعت نفت را به سمت توسعه
و بهکارگی��ری محدوده جدیدی از فعالیت ه��ای فناورانه و مدل های
کسب و کار خالقانه هدایت میکند[.]15
 -3الگوی فرایند بینالمللی شدن شرکتهای ملی نفت

س��یر تحوالت شرکتهای ملی نفت به سوی جهانی شدن را می توان
در قالب پنج فاز تقسیم بندی کرد .این فازها بر اساس تغییرات بنیادی
در توانمندیها ،واقعیتهای کس��ب و کار که ش��رکتها و دولتها با
آن مواجه ش��دهاند و اهداف یا عملکردهایی که توسط شرکتها انجام
شده اند ،تفکیک شده است .این پنج فاز شامل موارد زیر میباشند:
صنعت نفت در کشورهای دارای منابع نفت قبل از ملی شدن
تأسیس و تکامل یک شرکت ملی نفت
فرابل��وغ ،تبدیل ش��دن به ی��ک بازیگ��ر عملیاتی و ش��روع فرایند
بین المللی شدن
خصوصی سازی و تکمیل فرایند بین المللی شدن
حرکت به سمت تبدیل شدن به یک بازیگر جهانی
در واقع ،پیدایش و تکامل اولویت های عملیاتی و وظایف شرکتهای
مل��ی نفت با این پنج فاز منطبق و همزمان اس��ت .ب��ه نحوی که در
هر کدام از مراحل ،با تغییر اهداف و س��اختار ش��رکتهای ملی نفت،
دوره ی جدیدی در اس��تراتژی ها و روند حرکت این ش��رکتها پدید
میآی��د .در این مس��یر و مراح��ل پنجگانه ،اولویت ه��ای غیرتجاری
شرکتهای ملی نفت در اوایل فعالیت ،به مرور زمان و طی سال های
پیشرفت آنها ،به وظایف و اولویت های خلق ثروت تبدیل میشود .این
شرکتها در ابتدا در زمینههای غیرتجاری دارای اولویت هستند .این
اولویت ها به مرور زمان و طی دوره های زمانی گذار کمرنگتر ش��ده
و ش��رکتهای مورد اشاره به س��مت یک اولویت واحد تجاری حرکت
میکنند [ 16و 17و .]18
اولویت های غیرتجاری اولیهی شرکتهای ملی نفت اغلب شامل ایجاد
ثروت ملی ،توس��عه اقتصادی و مدیریت و تنظیمگری (قانونگذاری)
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مقاالت کاربرد ی

است .ولی شرکتهای ملی نفت پس از جهانی شدن به سمت وظایف
و اولویتهای کام ً
ال تج��اری و تکبُعدی حرکت میکنند ،بهنحویکه
بتوانند مانند یک ش��رکت خصوصی ،تخصص��ی و حرفه ای در زمینه
خود عمل کنند و با در اختیار قرار دادن سود و بازگشت سرمایه برای
سهامداران خود ،باقی امور و تصمیم گیری در خصوص اهداف و نیازها
و موارد مصرف س��رمایه را بر عهده آنه��ا (از جمله دولتها) بگذارند.
بهطورس��اده اولویت تجاری شرکتهای ملی نفت پس از جهانی شدن
خلق ثروت 2ش��امل بازگشت س��رمایه و سودآوری و بازگشت سود به
سهامداران است.
به عبارت دیگر ،وظایف غیرتجاری شرکتهای ملی نفت قبل از جهانی
شدن شامل مواردی چون توزیع دوباره ثروت( 3جمعآوری و پرداخت
یارانه های س��وختی و سایر کمک هزینه ها به مردم از طریق پرداخت
حقوق بازنشستگی ،مشاغل و سایر روش ها) ،دخالت در سیاست های
ان��رژی ملی( 4تضمی��ن تأمین انرژی در بازار مص��رف داخلی و کمک
کردن در تأمین بودجه س��ایر پروژه های انرژی) و در اختیار داش��تن
ابزارهای سیاستگذاری خارجی( 5دیپلماسی نفتی ،ترکیب مشارکت با
سایر شرکت ها و توسعه بومی و یا روابط بسیار قدرتمند) است اما پس
از حرکت به س��وی جهانی ش��دن ،آن وظایف قبلی مانند ایجاد ثروت
مل��ی و مدیریت و تنظیمگری (قانونگ��ذاری) کاهش یافته و وظایف
مورد توقع از آن ش��رکتها بهصورت ساده و مختصر بر خلق ثروت از
طریق وظایف تجاری متمرکز میشود.
ب��ا توجه به اینک��ه هدف ای��ن مقاله ،بررس��ی الگوی حرک��ت فرایند
بین المللی ش��دن ش��رکتهای مل��ی نفت می باش��د ،در این بخش از
فازهای اول و دوم تغییرات صنعت نفت در کشورهای دارای منابع نفت
(مراحل قبل از ملی شدن و شکلگیری شرکتهای ملی نفت و تکامل
آن ش��رکتها) صرف نظر می شود .زیرا این شرکتها تا بعد از فاز دوم،
در مسیر بین المللی شدن گامی بر نمیدارند .در همین راستا ،در ادامه،
با بررسی علل و نحوه حرکت شرکتهای ملی نفت در صحنه جهانی در
هر کدام از فازهای س��وم ،چهارم و پنجم ،س��عی در یافتن فعالیت های
شاخص در حرکت بین المللی شدن آن شرکتها خواهد شد.
فاز س��وم :فرابلوغ یا تبدیل ش��دن به یک بازیگر عملیاتی و ش��روع
فرایند بین المللی شدن
پس از ش��کلگیری ش��رکتهای ملی نف��ت آنها دارای ق��درت زیاد
اقتصادی و سیاس��ی در کشور خود میش��وند و آرزوی کاهش قدرت
و ان��دازه آنها برای خیل��ی از افراد و صاحب منصبان کش��ور مربوطه
مطرح میش��ود .در همین راس��تا دولتها و سیاستمداران آنها سعی
در کاهش دادن اختیارات و قدرت آن شرکتها مینمایند .در یکی از
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اولین و مهمترین اقدامات ،دولتها حمایت خودشان را از شرکتهای
ملی نف��ت بر میدارند و اختیار کنترل ذخایر نفتی کش��ور خود را از
شرکتهای ملی نفت خود میگیرند و آنها را مجبور میکنند تا مانند
سایر ش��رکتهای بینالمللی با ریسک مش��ابه در صنعت نفت کشور
خود فعالیت نمایند و دیگر حمایت خاصی نخواهند داشت .اغلب این
اولی��ن و مهمترین دلیل و اولین محرک ش��رکتهای ملی نفت برای
حرکت به سمت بین المللی شدن است.
دومین کاتالیزور در جهت بین المللی ش��دن شرکتهای ملی نفت در
واقع مش��کل عدم مدیریت اثربخش این شرکتهای بزرگ بوده است.
بیشتر ش��رکتهای ملی نفت از طریق اتخاذ استراتژی یکپارچگی رو
به جلو 6اقدام به خرید پاالیش��گاه ،ترمینال نفتی ،کشتی نفتکش و...
اغلب ش��رکتهای ملی نفت پس از
در کش��ور خود کردهاند .در واقع ِ
ش��کلگیری باور داش��تند که یکپارچهس��ازی عمودی باعث افزایش
بازگش��ت سرمایه و همچنین باعث متنوع سازی و متعاقباً محافظت از
جریان درآمدهای آنها خواهد شد .ولی در اجرا این سیاست ها از نظر
زمان اجرا و انتخاب موقعیت ها و فعالیت های مناسب دچار اختالل و
عدم هماهنگی میشد.
اخت�لال و ناکارآمدی در مدیری��ت اثربخش ای��ن فعالیتهای اضافه
ش��ده توسط ش��رکتهای ملی نفت که در کش��ور خودشان متمرکز
بوده و دارای نگاه ملی گرایانه بود ،باعث ش��د تا شرکتهای ملی نفت
برای س��ایر پروژه های توسعهای و سرمایهگذاری خود صرفاً به دالیل
ملی گرایان��ه توجه نکنند و تمامی موقعیت ه��ا و فرصتها (داخلی و
خارجی) را بسنجد.
سومین حرکتی که در راستای بین المللی شدن شرکتهای ملی نفت
موثر بوده اس��ت عدم تطابق اس��تراتژی ها و ساختار شرکتهای ملی
نفت با اقدامات و وظایف جدیدی است که آن شرکتها با آنها مواجه
ش��ده بوده اند و در راس��تای آن ،دو تغییر صورت میگرفت؛ اول آنکه
اقدام به بازنویسی استراتژی ها و ساختار شرکت خود مطابق با وظایف
رش��د یافته آن میکردند و دوم آنکه ادراک��ی از قدرتی که در اختیار
شرکتهای ملی نفت بود در مدیریت آن شرکت بهوجود میآوردند.
چهارمی��ن حرکت در این راس��تا این بود که ش��رکتهای ملی نفت
مجبور بودند تا گزینه های توس��عه کسب و کار خود را بر روی منابع
کشور خود و رقابت برای چشم اندازهای بین المللی بازتعریف کنند که
در این حالت دو انتخاب کلیدی ظاهر میش��د؛ اول آنکه شرکتهای
مل��ی نفت تمرکز خود را بر روی منابع نفت و گاز کش��ور خودش��ان
افزای��ش دهند و یا اینکه به س��مت فرایند بین المللی ش��دن با عزم
بیش��تر حرکت کنند .برنامه بین المللی ش��دن شرکتهای ملی نفت
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اغلب از دو مس��یر دنبال می گردد -1 :اتحاد با شرکتهای بینالمللی
نفت و  -2تالش در جهت بر عهده گرفتن مسئولیت بینالمللی شدن
به تنهایی.
اتحاد شرکتهای ملی نفت با شرکتهای بینالمللی نفت نقطه عطف
مهمی برای این ش��رکتها به حس��اب می آید .از دی��دگاه عملیاتی،
تالش های توسعه کسب و کار جدید بین دو شرکت ملی و بینالمللی
نفت در مناطقی با منافع مش��ترک برای آنها آغاز میشود و به عنوان
نتیجه ،هزینه های ش��روع پروژه ها ،خصوص��اً در بخش تأمین نیروی
انسانی ،بسیار کاهش خواهد یافت.
نتایج��ی که در این همکاریها برای ش��رکتهای ملی نفت بهدس��ت
میآید ،نقش مهمی در زمینه برنامه بین المللی شدن شرکتهای ملی
نفت دارد .حتی با وجود اتمام مشارکت نیز ،ارتباطات شرکتهای ملی
و بینالمللی نفت همکار همچنان پابرجا میماند و این ارتباطات بعدها
باعث به ثمر رسیدن موقعیت های جدید بین المللی برای شرکتهای
ملی نفت میش��ود .اما با تمام این تفاس��یر ،در مجموع ،ش��رکتهای
منافع به نسبت اندکی از دارایی های حاصل از این
ملی نفت ،س��ود و
ِ
مشارکتها به دست می آورند.
بازنویس��ی سبد فعالیت های ش��رکتهای ملی نفت اغلب دربرگیرنده
منظ��م کردن س��رمایه گذاریهای قبلی آنها با اس��تفاده از سیاس��ت
یکپارچه س��ازی عمودی و متنوع س��ازی دارایی های بهدس��ت آمده
نیز میش��ود .اما این سیاس��ت ها باید در جهتی درس��ت و در قالبی
برنامه ریزی ش��ده و در زمان صحیح اتخاذ و اجراشوند؛ مانند حضور
ش��رکتهای ملی نفت در بازار خردهفروشی سایر کشورها و یا شروع
فعالیت در صنعت پتروشیمی.
پ��س از این گام ماهیت ش��رکتهای ملی نف��ت از ماهیت قبلی خود
متفاوت میشود؛ سازمانهایی با بلوغ بیشتر که دیگر نمی توانند تنها
بر روی مدل کس��ب و کار محوری خود ش��امل تولید صرف نفتخام
از ذخایر داخلی تکیه کنن��د .به عالوه اینکه این تغییرات باعث ایجاد
رابطه ای جدید میان شرکتهای ملی نفت و دولتهای 7آنها میگردید.
این تغییرات بنیادی در شرکتهای ملی نفت باعث گردید تا سواالتی
ب��ا این مضم��ون که چرا ش��رکتهای ملی نفت باید ب��ه صورت یک
ش��رکت ملی نفت��ی باقی بمانند ،مطرح ش��وند و یا اینک��ه با در نظر
گرفتن خط مش��ی های موجود و تعریف ش��ده قبلی ،آی��ا در اختیار
داش��تن صنایع باالدس��تی و یا واحد خردهفروشی در کشورهای دیگر
برای ش��رکتهای ملی نفت قابل دفاع است؟ همزمان با ادامه مالکیت
و حفاظت دولتهای ش��رکتهای ملی نفت از این شرکتها ،ساختار
شرکتهای ملی نفت و خط مش��ی های آنها دچار تغییر گشت و این

امر باعث ش��د تا ش��رکتهای ملی نفت روز بهروز بیشتر شبیه به یک
شرکت نفتی مستقل و بین المللی شوند.
توس��عه میادین نفتی توسط ش��رکتهای ملی نفت در خارج از کشور
خ��ود به روش��نی اثبات کرد که ش��رکتهای ملی نفت ب��ا قدرت در
جه��ت مخالف وظیفه خود بهعنوان یک بازیگر بومی صِ رف در حرکت
هس��تند .اما این ش��رکتها همچنان در میادین کش��ور خود فعالیت
خود را حفظ میکردند .در این زمان کاتالیزوری جدید برای تغییر به
س��مت بین المللی شدن پیدا میشود و آن کاتالیزور ،خصوصی سازی
شرکتهای ملی نفت است.
در واق��ع ،چالشهای پیش آمده برای ش��رکتهای مل��ی نفت دارای
جهتگیری حرکت بینالمللی بهگونهای بود که موضوع تغییر ساختار
مالکیت شرکتهای ملی نفت را ضروری مینمود و صراحتاً استفاده از
یک ش��رکت دولتی به عنوان تنها راه برای سازماندهی صنعت نفت در
کش��ورهای دارای ذخایر نفت و گاز رد می ش��د  .این باور آغاز حرکت
خصوصیسازی شرکتهای ملی نفت بود و خصوصیسازی شرکتهای
ملی نفت بهعنوان راهی برای حفظ توان رقابت آنها دیده می شد.
فاز چهارم :خصوصیسازی و تکمیل فرایند بینالمللی شدن
با ش��روع خصوصیس��ازی دوره مهم تمای��ل به بینالمللی ش��دن و
حرکت به س��مت آن در ش��رکتهای ملی نفت آغاز میشد .8بهدنبال
خصوصیسازی ،شرکتهای ملی نفت برنامه بین المللی شدن وسیعی
را آغ��از میکردن��د .در این دی��دگاه عملیات ش��رکتهای ملی نفت
9
بهصورت بنیادی مش��ابه صف عظیم شرکت های متوسط بین المللی
و یا ش��رکت های بزرگ ملی میش��وند که برای رس��یدن به رش��د،
فعالیت های خارجی خود را از فعالیت های داخلی جدا می کنند.
از دیدگاه سیاستگذاری شرکتهای ملی نفت ،خط مشی های جدیدی
برای تغییر س��اختار بهمنظور افزایش تمرکز مدیریت شرکتهای ملی
نفت بر توس��عه و بهبود بازگشت سرمایه تعریف میشود .این تغییرات
تدریجی در خط مش��ی ها ،اغلب با تغییرات تدریجی در سیاست های
داخلی کشورهای مربوطه نیز همراه میشود.
فاز پنجم :حرکت به سمت تبدیل شدن به یک بازیگر جهانی
همانطور که برنامه بین المللی ش��دن ش��رکتهای مل��ی نفت بهپیش
می رود ،مرحله ای جدید در توسعه شرکتهای ملی نفت پدید میآید.
شرکتهای ملی نفت بهدنبال یک سری از منافع ،نیازمند همکاری ،ادغام
و اکتساب میشوند .در واقع هم از منظر اندازه سازمانی و هم از دیدگاه
حیطه فعالیت های بینالمللی ،ش��رکتهای مل��ی نفت نیازمند توانایی
فعالی��ت در حد همتای��ان و رقبای بینالمللی خود مانند ش��ل ،بیپی،
توتال ،ش��ورون ،10اکس��ونموبیل 11و یا کونوکو فیلیپس 12میش��وند.
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ش��رکتهای ملی نفت از طریق همکاری ،ادغام و اکتساب توانستند در
برخی حوزهها بهش��دت توانمند شوند بهگونهای که شرکتهاي بزرگی
همچون رقبای بینالمللی در فاصله زیادي پس از آنها قرار گرفتند.
مش��خصات اصلی شرکتهای ملی نفت جدید ،تولید و توسعه تقویت
ش��ده در داخل کشور و در س��طح بین المللی ،حضور درون مرزهای
کش��ورهای جهان ،برنامه فشرده استخراج ،مهارت هاي انجام پروژه و
توسعه فناوري و اثبات آن ،پاالیش و بازاریابی یکپارچه با موفقیت هاي
تجاري قابل توجه ،تعهد به انرژي تجدیدپذیر و دریافت و تجزیه کربن
است که میتوان آنها را در پنج محور زیر طبقهبندی کرد:
آمادهسازی زیربنایی مستحکم برای تولید ارزش در کشور خود؛
تبدیل شدن به بازیگری قوی و بین المللی در صنعت جهانی نفت؛
دس��تیابی به رش��دی پرش��تاب در زمینه های ان��دازه ،دارایی ها و
توانایی ها؛
س��اخت پایگاه��ی مس��تحکم برای تس��هیل دس��تیابی ب��ه منافع
 -5درسهای�ی که بینالمللی ش�دن ش�رکتهای ملی نف�ت در اختیار
سهامداران؛
سایر شرکت های ملی نفت میگذارد.
آمادهسازی برنامههای واکنشی در برابر تغییرات عرصه رقابت؛
نکت��ه قاب��ل توج��ه دیگر در خص��وص هم��کاری ،ادغام و اکتس��اب هدف از تأس��یس ش��رکتهای ملی نفت در کش��ورهای دارای ذخایر
ش��رکتهای ملی نفت این است که در بسیاری از موارد این شرکتها نفت و گاز ،مشارکت در فعالیت هاي نفتی و از طرفی باال بردن توانایی
باید با شرکتهایی همکاری نمایند که در نقاط مختلف جهان همزمان کش��ور خود در اداره صنعت نفت داخلی بوده است .اما در بسیاری از
هر دو فعالیت دارند و بهعنوان رقیب یکدیگر محسوب میشوند.
 1فعالیتهای شاخص شرکتهای ملی نفت در جهت بینالمللی شدن
اما ش��رکتهای ملی نفت در راس��تای بینالمللی ش��دن یک مشکل
در بسترهای مختلف
اساسی داشتند و آن ،محدودیت منابع و یا مقیاس فعالیت بود .مشکل
فعالیت های شاخص بین المللی شدن شرکتهای ملی نفت
بسترهای فعالیت ها
دیگری که ش��رکتهای ملی نفت داشتند ،رقابت بر سر منابع محدود
مدیریت مالی یکپارچه
بود .در واقع ،دلیل اصلی ش��رکتهای ملی نفت برای همکاری ،ادغام
اقتصادی
بهره گیری از تجارب شکست پروژه ها
و اکتس��اب محدودیت منابع بود و نه کاهش هزینهها .این محدودیت
مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
منابع را می توان در موارد زیر خالصه نمود:
تغییر مدیریت
تغییر طرز فکر مدیریت
ایجاد موانع جدید بر سر راه فرصت های سرمایهگذاری جدید؛
مدیریتی
بازتعریف کردن گزینه های توسعه کسب و کار بعد از کاهش
محدودیت دستیابی به نیروی انسانی متخصص؛
یافتن جنبه های مختلف قدرت
حرکت استراتژیک در جهت بالندهسازی بخش هیدروکربنی کشور
کمی��اب بودن خدمات کلی��دی فیزیکی و س��رمایه ای(مانند دکل
استفاده از استراتژی های ادغام و همکاری
حفاری دریایی)
سیاست یکپارچه سازی عمودی و متنوع سازی دارایی ها
از طری��ق همکاری ،ادغام و اکتس��اب ای��ن محدودیت ها ،خصوصاً در
حرکت خالف موج سیاستمداران کشور
حیطه منابع انسانی ،بس��یار تعدیل میشد و توانایی های شرکتهای
سیاسی
اتحاد با شرکت های بین المللی
ملی نفت در صنعت نفت چندین برابر میگردید.
رایزنی و انتشار طرح های ادغام و همکاری
ملی نفت حرکت خود بهس��مت بین المللی ش��دن را آغ��از کردند .این
اتفاقات و تصمیم��ات در کل مجموعه ای از فعالیت ها در جهت جهانی
ش��دن را برای این شرکتها تش��کیل میدهند .این فعالیت ها ترکیبی
از اقدامات برنامه ریزی ش��ده و برنامه ریزی نشده است که برای اهداف
گوناگ��ون ولی همگی حول محور بین المللی ش��دن ش��رکتهای ملی
نف��ت روی داده اند .تمامی ای��ن فعالیت ها در کنار مدیریت درس��ت و
برنامه ریزی اس��تراتژیک و همچنین اس��تفاده از نیروی کار متخصص و
ماهر و فناوری روز دنیا در صنعت نفت ،منجر به موفقیت یک ش��رکت
ملی نفت در عرصه بین المللی شدن خواهد شد .نکته قابل ذکر آن است
که این اقدامات توسط مجریان و بازیگران مختلف در بسترهای متفاوتی
چون سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،قانونی و مدیریتی پایه ریزی شده اند
که در جدول زیر محور حرکت ش��رکتهای ملی ِ
نفت جهانی ش��ده در
هریک از بسترهای مختلف ارائه شده است[ 16و  17و .]18

ارائه طرح رسمی سازماندهی مجدد مالکیت بر دارایی ها

 -4فعالیت های ش�اخص ش�رکتهای ملی ِ
نفت جهانی ش�ده در جهت
حرکت به سمت بین المللی شدن

پس از روی دادن برخی اتفاقات و اتخاذ برخی تصمیمات ،ش��رکتهای
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این کشورها پس از گذشت چند دهه از فعالیت شرکتهای ملی ِ
نفت
آنها ،سیاستگذاران این کشورها جهت حفظ و تقویت رشد شرکتهای
ملی نفت خود اهداف و ماموریت هاي جدیدي را براي این ش��رکتها
تعریف کردهاندکه عمده ترین آنها تأکید بر حضور یکپارچه در تمامی
فعالیت ه��اي زنجی��ره ارزش صنعت (اع��م از نف��ت و گاز) ،تأکید بر
بین المللی ساختن حوزه فعالیت هاي شرکت و نیز واگذاري بخشی از
سهام شرکتهای ملی نفت خود به بخش خصوصی بوده است .بهطور
خالصه می توان چارچوب حرکت ش��رکتهای ملی نفت جهانی شده
را حرکت از یک موقعیت «مالکیت دولتی -حیطه فعالیت داخلی» به
ی��ک موقعیت «مالکیت خصوصی– حیطه فعالی��ت بینالمللی» بیان
نمود.
البته انتخاب و تغییر خط مشی های چندگانه دولتها به موفق شدن
شرکتهای ملی نفت خود در زمینه بین المللی شدن کمک بهسزایی
داش��ته اس��ت .از همین رو اجزای این خط مش��ی ها پس از تطبیق
ب��ا نیازهای خاص هر ش��رکت ملی نفت ،می توان��د بهعنوان الگویی
برای تغییر به س��مت جهانی شدن مورد اس��تفاده قرار گیرد .لذا در
ای��ن بخش ،پنج درس ک��ه از مطالعه اس��تراتژی ها و روند تغییرات
شرکتهای ملی نفت جهانی شده بهدست آمده تشریح میشود .این
دروس می توانند چارچوبی را برای حرکت س��ایر ش��رکت های ملی
نفت که به دنبال حفظ و توس��عه منابع و دارایی های خود هس��تند،
مشخص نمایند.
درس اول :خط مش��ی های روش��ن و پایدار که بر مدیریت بلندمدت
منافع ثروت حاصل از نفت متمرکز است.
ثروت در اقتصاد دولتی ،بهینهسازی بهره وری و دارایی های اقتصادی
تعریف ش��ده اس��ت .از همی��نرو ،برای ای��ن بهینهس��ازی و کاهش
هزینه ها و اثرات منفیای که ثروت حاصل از نفت ایجاد می کند ،باید
سیاس��ت هایی را برای مدیریت بلندمدت منافع ثروت حاصل از نفت
تعریف نمود که مهمترین آنها سیاس��تهایی هستند که برای حمایت
از تولید داخلی و صیانت از صنعت داخلی ،برای جلوگیری از فرسایش
سایر صنایع داخلی کشور خود توسط ثروت حاصل از نفت ،باید اتخاذ
و اجرا ش��وند .در واقع ،ثروت حاصل از نفت اگر درست مدیریت نشود
بهجای ایجاد رش��د و ارزش افزوده ،فس��اد و خرابی در سایر صنایع را
پدید خواهد آورد.
درس دوم :دخال��ت محدود خط مش��ی های غیرتج��اری در عملیات
شرکتهای ملی نفت
با توجه به اینکه دلیل اصلی تأس��یس ش��رکتهای ملی نفت ،افزایش
فعالیت های کش��ور آنها بر روی منابع نفت و گاز خودشان بوده است،

ای��ن موضوع منجر به ظهور ش��رکتهای ملی نفت دولتی ش��ده که
بهطور طبیعی دولتهای آنها در مدیریت ش��رکتهای ملی نفت آنها
دخالت گس��تردهای دارن��د و آن دولتها با اتخاذ سیاس��ت هایی در
جهت افزایش رونق اقتصادی کشور ،شرکتهای ملی نفت را از مسیر
تجاری خود منحرف مینمایند .چراکه ش��رکتهای ملی ِ
نفت جهانی
ش��ده ،فاصله زیادی با ش��رکتی دارند که تحت مالکیت کامل دولت و
مولد درآمد برای آن باش��د ،همچنین این شرکتها دخالتی در تغییر
اهداف سیاس��ی کشور خودشان ندارند و البته انجام این دخالت را هم
نمیپذیرند .در واقع ،ش��رکتهای ملی نفت جهانی شده از فشارهایی
که اکثر ش��رکت های ملی نفت با آنها مواجه هس��تند ،رها میباشند.
فش��ارهایی که هم شامل حضور در فعالیت های غیرتجاری می شود و
هم تطابق استراتژی های شرکت با اهداف کوتاه مدت سیاسی داخلی
را در بر می گیرد.
درس سوم :رقابت در صنعت نفت یک نیروی ارزش آفرین است.
مش��خصه اصلی رویه صنعت نفت در کش��ورهای دارای ش��رکتهای
مل��ی ِ
نفت جهانی ش��ده که نتایج آن به دفع��ات و بهطور مؤثر اثبات
ش��ده اس��ت ،ایجاد رقابت فعال میان ش��رکت های متفاوت است که
بهترین اس��تفاده ممکن از منابع را تضمین می نماید .در این مس��یر
این ش��رکت ها ،بهترین تالش خود را در برابر بقیه به نمایش خواهند
گذاشت.
دی��دگاه مثبت نس��بت به رقاب��ت و مناف��ع حاصل از اج��ازه حضور
ش��رکت های بین المللی و سهیم شدن آنها در پروژه های نفتی درون
کش��ور خود ،در ذه��ن مدیران ش��رکتهای ملی ِ
نفت جهانی ش��ده
وجود داش��ته اس��ت .برخی ش��اید این اجازه رقابت را نشانه ی ضعف
ش��رکتهای ملی نفت خود بدانند ،ولی باید خاطر نش��ان ساخت که
این امر همانگونه که در تجربیات نشان داده ،نهایتاً منجر به ایجاد یک
شرکت ملی نفت بسیار قدرتمند و با تجربه خواهد شد.
رشد مقبولیت ارزش رقابت در بسیاری از کشورهای دارای شرکت ملی
ِ
نفت جهانی ش��ده مشاهده میشود ،هرچند که در بسیاری از کشورها
سیاس��ت هایی معکوس دیده می ش��ود که این امر ناش��ی از دو دلیل
اس��ت؛ اول آنکه قیمت باالی نفت باعث تغییر ارزش قابلانتظار منابع
و توانایی های شرکت های ملی نفت شده است و دوم آنکه بسیاری از
کشورهای تولیدکننده نفت با سیاسی کردن وظایف شرکت ملی نفت
خود ،در یک جهت خاص به ادامه فعالیت می پردازند.
درس چهارم :ش��رکتهای ملی نفت ،قس��متی از بسته ی چند بُعدی
ابزارهای سیاستگذاری توسعه صنعت نفت کشور خود می باشند.
این دیدگاه که ابزارهای چندگانهی سیاستگذاری ،بهتر تمایالت دولت

61

مقاالت کاربرد ی

ش��رکتهای ملی نفت را پاسخگو می باش��ند ،در خط مشی مالیات و
استراتژی واگذاری مجوزها توسط دولتها منعکس شده است.
مالیات همواره با اس��تفاده از مکانی��زم دریافت تصاعدی بر روی قالب
س��ودمحو ِر خ��ود متمرکز بوده اس��ت .نکته مثبت در سیاس��ت های
مالیاتی در بس��یاری از کش��ورهای دارای ش��رکت مل��ی ِ
نفت جهانی
ش��ده ،حساسیت و انعطاف سیس��تم مالیاتی کشو ِر آنها برای پروژه ها
و ش��رکت های خودش��ان بوده اس��ت ،بهگونهای که در شرایط گذار،
دولتهای این کش��ورها با حساس��یتی منعطف بر نح��وه اخذ مالیات
توسط سایر کش��ورهای رقیب نظارت داشته و در مواردی ،مالیات ها
را به ش��رکت های ملی نفت خود بازگرداندهاند .ضمن اینکه ثبات نرخ
مالی��ات باعث توانایی ش��رکت های ملی نفت ب��رای برنامه ریزی های
بلندمدت می گردد.
در خصوص اس��تراتژی واگذاری مجوزهای فعالیت نیز این کش��ورها
جهت جلوگیری از تأثیر منفی بر س��ایر بخش های اقتصاد و از طرف
دیگر ،ایجاد رقابت س��الم برای شرکت های بین المللی ،دو اقدام مفید
ص��ورت داد هاند؛ اول آنکه به جای گس��ترش فعالی��ت در بخش های
مختل��ف حوزه باالدس��تی صنعت نف��ت ،مجوزها را در قس��مت های
مش��خص و مطمئن صادر میکردند .در واقع با این کار از گس��ترش
و تن��وع بیهوده فعالیت های ش��رکت های ملی ِ
نفت خود در گس��تره
وس��یعی از تنوع منابع و میادین نفت��ی جلوگیری میکردند تا بهطور
هدفمند به مقصود کارشناس��ی شده خود دس��ت یابند .دومین اقدام
آن ب��ود ک��ه دولتهای آنها ت�لاش میکردند از ش��رکتهای متنوع
بینالمللی استفاده نماید و هیچگاه به شرکت هایی که به تازگی با آنها
قراردادی ب��رای بهره برداری از ذخایر منعقد میکردند ،مجوز دیگری
واگذار نمی کردند .در واقع این امر بهعنوان امتیازی ویژه برای شرکت
ملی نفت خود بوده تا با ش��رکتهای مختل��ف بینالمللی ِ
نفت جهان
همکاری و از همه آنها یادگیری داش��ته باش��ند .ولی با این حال تمام
تالش دولته��ای آنها همواره در جهت حفظ رقابتی س��الم در میان
ش��رکت های بین المللی و شرکت های داخلی بوده است و این امر نیز
خود دلیل دیگری برای موفقیت ش��رکتهای ملی ِ
نفت جهانی شده،
تلقی می شود.
درس پنجم :دولتها نگرش��ی پویا نسبت به وظایف شرکت ملی ِ
نفت
خود و سایر شرکت های فعال در صنعت نفت کشور خود داشتهاند.
این نگرش در موارد زیر خالصه می شود:
برخورد ترجیحی با شرکت ملی نفت خود در تأسیس آن شرکت؛
فراهم ساختن شرایط دسترسی به ذخایر؛
فراهم ساختن شرایط دسترسی به سرمایه؛
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فراهم ساختن شرایط دسترسی به منابع انسانی؛
اطمینان حاصل کردن از اینکه هزینه های کلی اقتصاد کشور کاهش
می یابد.
شناسایی ماهیت تغییرات اقتصاد نفت و گاز؛
پذیرفتن برنامه پایدار بین المللی ش��دن ش��رکت ملی نفت خود از
ابتدا با در نظر گرفتن اهداف ملی[.]16
 -6بهرهگی�ری ش�ركت ملي نفت اي�ران از اولویته�ای فعلی خود در
راستای بینالمللی شدن

اي��ران به واس��طهی دارا بودن بزرگترين ذخاي��ر همزمان نفت و گاز
جهان بايد سياس��ت نفتي منحصربهفردي را دنبالكند كه هدف آن
ب��ه حداكثر رس��اندن مزاياي حاصل از دارا ب��ودن اين حجم عظيم از
ذخاير اس��ت .ايران يكي از بزرگترين توليدكنندگان نفت اوپك است
و حدود  4درصد كل نفت جهان را توليد مینمايد .ش��ركت ملي نفت
ایران يك شركت دولتي است که در پنج دهه اخير يكي از بزرگترين
ش��ركتهاي نفت دنيا بوده اس��ت .ميزان توليد فعل��ي نفت ايران در
حدود  4ميليون بش��كه در روز اس��ت و با در نظر گرفتن ذخاير اثبات
شده فعلي تا حدود  100سال ديگر میتواند استمرار داشته باشد.
ايران براي پاسخگويي به رشد سريع تقاضاي نفت مجبور است توليد
خود را افزايش دهد .بنابراين طرحهاي توس��عه مناطق جديد نفتي
(غرب كارون و ) ...را پيش برده است و ميادين نفتي اين مناطق در
كل ق��ادر به توليد  1/5ميليون بش��كه در روز نفت خواهند بود .اين
طرحه��اي عظيم ظرفيت توليد نفت ايران را از  4ميليون بش��كه در
روز به  5/5ميليون بش��كه میرس��اند .در خصوص ميادين مشترك
نفت و گاز به دليل اينكه توقف ايران از استخراج از اين منابع موجب
كاهش س��هم كش��ور ش��ده و عم ً
ال فرصتهاي درآمدزائي از دست
میرود ،اس��تراتژي وزارت نفت تمركز سريع روي اين مخازن است.
در حال حاضر در جنوب خليجفارس ،درياي خزر ،اس��تان گلستان،
ترکمنس��تان و مرز عراق ميادين مش��ترکي وج��ود دارد که بايد به
سرعت به آنها پرداخته شود .بنابراين ،هدف كلي ايران طي سالهاي
آتي افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز بهخصوص از ميادين مش��ترك
است.
اما این نگاه که بیشتر مبتنی بر موضوعات و ضرورتهای صنعت نفت
در داخل کشور است نباید منجر به فراموشی موضوع بینالمللی شدن
ش��رکت ملی نفت ایران بشود .چه بس��ا بتوان در راستای بهرهبرداری
بیش��تر و موثرتر از میادین مشترک ،زمینه همکاری و تعامل گسترده
با ش��رکتهای بینالمللی نفت را برای منابع داخلی بهگونهای فراهم
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نم��ود که فرصتی برای آمادگی و ارتقای توانمندیهای ش��رکت ملی
نفت ایران بهمنظور حرکت به سوی جهانی شدن مهیا نماید.
ایران در حالیکه  ۲۸میدان مشترک نفت و گاز با کشورهای همسایه
خ��ود دارد ،بهدلیل فعالیت کمتر در آنها س��االنه چندین میلیارد دالر
از مح��ل درآمد ای��ران در میادین مش��ترک عاید همس��ایگان ایران
میش��ود .13همین موض��وع میتواند بهعنوان یک تهدید ،زمینهس��از
توس��عه تعامالت بینالمللی ش��رکت ملی نفت ایران شود و از طریق
آن ،زمینه حرکت بینالمللی ش��رکت ملی نفت ایران فراهم گردد .در
واقع ،بس��ته به چگونگی نگاه و بهرهگیری از میادین مش��ترک کشور
بهعنوان یک دارائی استراتژیک ،میادین مشترک میتواند به تهدید یا
فرصت تبدیل شوند.
ایران میتواند با مش��ارکت با ش��رکتهای بینالمللی ضمن تس��ریع
س��رعت بهرهبرداری از میادین مش��ترک خود ،همزمان و در نتیجهی
تعامل با آنها ،با اس��تفاده از س��رمایه ،دانش و فناوری این ش��رکتها
صنع��ت نفت ایران را ب��هروز نموده و ضمن حصول به اثربخش��ی در
بهرهبرداری از میادین مشترک ،توانمندیهای رقابت بینالمللی خود
از جمل��ه فناوران��ه و مدیریتی را ارتقا داده و آم��اده حضور در عرصه
بینالملل��ی گردد .همچنین از درآمد حاصل از اس��تحصال نفت و گاز
بیش��تر از میادین مشترک نیز برای ارتقای توان مالی خود در راستای
فراهم ش��دن توانمن��دی س��رمایهگذاری الزم در عرص��ه بینالمللی
استفاده نماید.
در بهرهب��رداری از میادین مش��ترک بین ش��رکاء رقابت وجود دارد و
زم��ان ،عاملی بس��یار تعیینکننده اس��ت .ایران ب��رای بهرهبرداری از
میادین مش��ترک ،باید هم منابع مالی را جذب کند ،هم با اس��تفاده
از فناوری ،روند برداش��ت را تس��ریع نماید و همچنین مکانیسمی را
بهکار گیرد که بتواند وارد رقابت ش��ود .باید منابع داخلی ساماندهی و
قراردادهایی طراحی شود که برای جذب سرمایهگذار ،فناوری و منابع
مالی جذابیت ایجاد شود.
المللی
براین اس��اس اينطور منتج میشود كه استفاده از شُ ركاي بین
ِ
مطمئ��ن و مناس��ب و برخ��ودار از فناوريهاي جديد بای��د در صدر
اس��تراتژي وزارت نف��ت در خصوص ميادين مش��ترک ق��رار گیرد تا
عالوهبر تس��ریع بهرهبرداری از میادین مشترک ،زمینه یادگیریهای
الزم در راستای بینالمللی شدن شرکت ملی نفت ایران نیز فراهم آید.
نتیجهگیری

از ح��دود نیم قرن پیش ،ش��رکتهای ملی نفت با کس��ب قدرت در
قس��مت هایی که فاقد آن بودند و یکپارچه س��ازی مزیت هایشان ،به

سمت س��اخت شرکت هایی بین المللی گام برداش��تند که امکانات و
قدرت شرکت های ملی را نیز در اختیار داشتند.
شرکتهای ملی نفت با تدوین استراتژی درست و حرکتی هوشمندانه
در این مس��یر گام نهادند .این ش��رکتها با اس��تراتژی های سیاسی،
مدیریتی ،س��اختاری و اقتصادی که تدوین نمودند ،توانس��تند از نظر
میزان ش��تابِ رشد ،از شرکت های بزرگ بین المللی و همچنین سایر
شرکت های ملی که در حوزه بینالمللی شدن وارد نشده بودند ،پیشی
بگیرن��د و خود را ب��ه موقعیتی ناب در عرصه جهانی صنعت نفت وارد
نمایند.
شرکت ملی نفت ایران نیز با توجه به نواقص و محدودیت هایی که در
زمینه مدیریت و کنترل منابع خود ،با آنها مواجه ش��ده است ،نیاز به
بین المللی ش��دن را بیش از پیش احساس می کند .همچنین با نگاه
به پتانسیل های این شرکت در جهت رشد به سمت بینالمللی شدن،
رس��یدن به این هدف ارزش دو چندانی پیدا می کند .اما بهطور حتم
در این راه چالشهایی بهوجود خواهد آمد که این ش��رکت باید برای
حل آنها برنامه ریزی مناسبی صورت دهد.
امروز ش��رکتهایی که ب��ه مراتب جوانتر از ش��رکت ملی نفت ایران
هس��تند به شرکتهای بینالمللي بدل ش��دهاند اما شرکت ملی نفت
ای��ران بعد از يك قرن هنوز در جغرافياي اي��ران محدود مانده و وارد
عرصه كسب و كار بينالمللي صنعت نفت نشده است.
حضور نداشتن ش��رکت ملی نفت ایران در بازارهای بینالمللی سبب
ش��د تا چهارمین شرکت نفتی بزرگ دنیا ،از كسب و كار جهاني نفت
تنها نحوه فروش نفت و قیمتگذاری آن را بداند .اس��تقالل نداش��تن
این شرکت برای سرمایهگذاری در طرحهای توسعهای و وابستگی آن
به بودجه از جمله عواملی است که شرکت ملی نفت را سرگرم اجرای
پروژههای داخلی کرده است.
ای��ن پژوهش ب��ر مبنای تحلیل الگوی حرکت ش��رکتهای ملی نفت
به س��مت بین المللی ش��دن تالش کرده تا تصوی��ری کلی از آن ارائه
نماید .با توجه به مزایایی که یک شرکت بین المللی در عرصه جهانی
دارد ،بین المللی ش��دن ش��رکت ملی نفت ایران به عن��وان یک نیاز،
کام ً
ال محس��وس و ضروری اس��ت .از اینرو ،ش��رکت ملی نفت ایران
ِ
حرکت ش��رکتهای ملی نف��ت مختلف که در
باید با بررس��ی الگوی
زمینه بین المللی ش��دن حرکت کردهاند ،به یک الگوي كس��ب و كار
بينالمللي دس��ت یابد و نحوهگذار و رسیدن به آن از وضعیت موجود
را ترسیم نماید.
ش��رکت ملی نفت ایران در مس��یر حرکت خود به س��مت بین المللی
شدن نیازمند تغییراتی مثبت در خصوص نحوه نگرش مدیران خود به
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تالش در جهت ایجاد نگرش مثبت نسبت به مقوله بین المللی شدن
در صنعت نف��ت و فراهم كردن ارتباطات س��ازنده بینالمللی در اين
.زمينه
مش��خص نمودن نیازها و ضرورتهاي بین المللی شدن شرکت ملي
، سیاس��تمداران،نف��ت اي��ران در جهت بقا و رش��د ب��رای ذینفعان
.تصمیم گیران و تصمیم سازان در این صنعت
خارجي طرف مقابل
ترویج نگاه تخصصی و صنعتی به ش��رکت های
ِ
بهجای نگاه سیاس��ی به دولت هاي آنها و استفاده از طرفهاي مقابل
.در ارتباطات بین المللی برای کاهش ریسک

کسب و کار بین المللی و ایجاد تمایل به حضور در عرصه بینالمللی در
 این شرکت برای رسیدن به این اهداف و همچنین بقای خود.آنهاست
 چاره ای جز پیمودن،در صنعت نفت جهان و حفظ منافع ملی کشور
ِ
سرعت حرکت و توان
مسیر جهانی شدن را نداشته و ملزم به افزایش
 اس��تراتژی هایی که.خود در اس��تراتژی های بین المللی ش��دن است
 هنوز بهعنوان معما و نقطه ی،برخ��ی از آنها برای مدیران نفتی ایران
.مبهم و گنگی بهصورت تعریف نشده باقی ماندهاند
براین اساس میتوان پیشنهادهای زیر را به شركت ملي نفت ايران در
:راستاي حركت به سمت بينالمللي شدن ارائه داد

پانویس ها
1. Petro-nationalism

2.Wealth Creation
3. Wealth Re-distribution
4. National Energy Policy
5. Foreign Policy Tool
6. Forward Integration
7. Policy Makers
 در ادبیات دالیل بس��یاری بهعنوان علت مرجح بودن یک ش��رکت ملی نس��بت به.8
 با وجود این دالیل.س��ایر گزینه ها در اکثر دولت های مس��تقل بر ش��مرده شده اس��ت
 اثربخش��ی و کارایی تجاری،متعدد منطقی جهت ایجاد و حفظ یک ش��رکت ملی نفت

 بلکه بهطور کامل،این سازمان های ملی نهتنها در بیشتر موارد مطابق با انتظارات نبوده
 به نحوی که بیشتر، این نقص به تضییع منابع مربوط است.ناامیدکننده نیز بوده است
دولت ه��ا از ضعف آش��کار عدمتوانایی تبدیل ثروت منابع طبیعی به توس��عه اقتصادی
.پایدار رنج می برند
9. Mid-Size IOCs
10. Chevron
11. ExxonMobil
12. ConocoPhillips
 شرکتهای خارجی را با دانش، علت این است که رقبای ایران در میادین مشترک.13
.و فناوری نوین بهکار گرفتهاند ومیزان استخراج و برداشتشان را افزایش دادهاند
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جمهوریاسالمی ایران و جایگاه ژئوپلیتیکی-ژئواکونومیکی و انرژی حوزه خزر
سروش امیری* ،دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

اطالعات مقاله

لوفصل مس��ائل دریای خزر بر اس��اس اتفاق آرا تأکید دارد و معتقد اس��ت
ایران بر موضوع تصمیمگیری و ح 
که رعایت این اصل الزامی اس��ت و تنها در این صورت اس��ت که کشورهای ساحلی به یک توافق پایدار خواهند
تاریخ ارسال به د   اور98/04/25 :
تاریخ پذیرش د   اور98/05/08 :
رس��ید .همچنین ،با توجه به اینکه دریای خزر یک دریای بس��ته محس��وب میش��ود و تأمین منافع یک کشور
ساحلی درگرو همکاری با دیگر کشورهای ساحلی است ،همکاری در خصوص منافع مشترک و پرهیز از اقدامات
یکجانبه یا چندجانبه که در مغایرت با منافع دیگر کش��ورها باش��د ،در دریای خزر اهمیت زیادی دارد .این در
حالی اس��ت که در مقابل ایران ،کش��ورهای روسیه ،قزاقستان و آذربایجان با توجه به وجود منابع سرشار نفت و
گاز در س��واحل خود ،دریای خزر را دریای بس��ته میدانند و این دیدگاه را مطرح میکنند که حق هر کشور از
رژیم حقوقی خزر را باید با تقس��یم محاس��به کرد؛ دیدگاهی که البته موردتوجه ایران و ترکمنستان قرار نگرفته
اس��ت .مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار گردآوری کتابخانهای درصدد تبیین " جایگاه ژئوپلیتیکی
و انرژی(نفت،گاز) ایران در دریای خزر بعد از فروپاش��ی ش��وروی" میباشد .استخراج و فروش ذخایر انرژي خزر
بدون توجه به قراردادهاي  1921و  1940میان ایران و شوروي سابق و نیز نفوذ قدرتهای بیگانه در این منطقه
س��بب مشکالت عدیده ش��ده اس��ت .در مورد «موقعیت ژئوپلیتیکی -ژئواکونومیکی دریای خزر و خطوط لوله
انتقال انرژی آن و تأثیراتش بر منافع و امنیت ایران باید تأکید کرد که جمهوری اسالمی ایران پس از فروپاشی واژگان کلید ی:
نظام دوقطبی بهواسطه همجواری با این منطقه مهم و قرار گرفتن در هارتلند انرژی جهان ،بهترین ،کوتاه ترین ،دریاي خزر ،جمهوري اسالمی ایران ،منافع
ملی ،ژئوپلیتیکی-ژئواکونومیکی
بهصرفهترین و امنترین مسیر برای انتقال انرژی این منطقه به بازارهای جهانی به شمار میرود.
تاریخ ارسال نویسند   ه98/04/23 :

مقدمه

اهمی��ت بینالمللی و اس��تراتژیک دریاي خزر در چند ده��ه اخیر بهطور
فزایندهای رو به افزایش بوده اس��ت ،درحالیکه بخ��ش عمدهای از تاریخ
در انزوا بود .با فروپاش��ی شوروي در س��ال ، 1991تولد دولتهای جدید
در حاشیه دریايخزر و مطرحشدن وضعیت حقوقی ،این دریاچه بهصورت
یکی از جنجالبرانگیزترین مسائل دولتهای منطقه خزر تبدیلشده است.
اکتش��اف منابع سرش��ار نفت و گاز در منطقه دریایی ،ضرورت حل مسئله
دوگانه رژیم حقوقی دریا و نیز حقوق بهرهبرداری از معادن بس��تر خزر را
اجتنابناپذیر کرده است .عالوهبر روسیه و ایران بهعنوان دولتهای سنتی
حاش��یه دریاي خزر ،دولتهایی چون آذربایجان ،ترکمنستان و قزاقستان
نیز بهعنوان واحدهاي مستقل و داراي حاکمیت ،به دریاي خزر دسترسی
پیدا کردهاند .بدینترتیب ،این پهنه آبی به فصل مش��ترك و نقطه اتصال
پنج کشور مهم این منطقه تبدیلشده است .تا زمانی که ایران و شوروي،
تنه��ا دولته��ای کرانه خزر بودند ،با توجه به معادالت سیاس��ی و نظامی
جه��ان دوقطبی و اولویت داش��تن مرزهاي امن و با پ��ارهای از مزیتهای
اقتصادي و غیراقتصادي و نیز در س��ایه تساهل و تحمل ،چندین دهه این
ح��وزه داراي ثبات و همکاري بود و ضرورتی ب��راي تعیین دقیق و صریح
وضعیت حقوقی آن نزد طرفین احس��اس نمیشد .اما پس از افزوده شدن

سه کشور جدید به دو کشور سنتی ساحلی و تدارك و شروع فعالیتهای
مس��تقل هر ی��ک در زمینههای ماهیگیري و کش��تیرانی و بهرهبرداری از
مناب��ع نفت و گاز در پرتو تغییرات اساس��ی در نگرشه��ا و اوضاع احوال
بینالمللی ،توجه به وضعیت حقوقی دریاي خزر به یک ضرورت و اولویت
ب��راي همه دولتهای ذينفع تبدیلش��ده اس��ت .ازآنجاییکه تعیین رژیم
حقوقی دریاي خزر سبب میشود نحوه اداره ،تأمین حقوق و کسب منافع
براي هریک از دولتهای ساحلی اهمیت حیاتی پیدا کند ،نظرات و مواضع
متفاوتی از سوي کشورهاي س��احلی این دریا مطرح شده است .بنابراین،
ع��دم ثبات حقوقی ،موجب پیچیدگیهایی در رابطه با تالش و برنامههای
کش��ورهاي ساحلی خواهد شد .دریاي خزر بر اس��اس معاهدات  1921و
 1940بهعنوان آب داخلی محصور بین ایران و ش��وروي بود .دو دولت در
زمینه کشتیرانی و ماهیگیري داراي حقوق برابر بودند .دریاي خزر بهمنزله
دریاي مش��ترك میان ایران و ش��وروي داراي هیچگونه خط مرزي رسمی
نبود ،اما با اضافه شدن همسایگان جدید ،مهمترین مسئله میان دولتهای
س��احلی ،تعیین رژیم حقوقی جدید بوده اس��ت .همانگونه که اشاره شد،
کش��ف مناب��ع عظیم انرژي ،علت اصلی عدم ایج��اد رژیم حقوقی جدید و
ثابت میباشد که کشورهاي جدید استقاللیافته از شوروي بهخاطر شرایط
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بد اقتصادي بعد از فروپاشی ،شدیدا ً بدان نیازمندند .مجموعه سرزمینهای
دربرگیرنده خلیجفارس و دریاي خزر ،دو منطقهای که سرزمینهای ایرانی
را در می��ان خود دارند و ایران چون پلی اس��تراتژیک این دو منبع انرژي
جهان را به هم پیوند میزند .با توجه به ش��رایط مناس��ب ایران در حوزه
خ��زر و همچنین وجود مناب��ع عظیم انرژي در این حوزه آبی ،متأس��فانه
ش��اهد عدم بهرهبرداری مناس��ب جمهوري اس�لامی ایران از این شرایط
هس��تیم ،تاجایی که بر اساس آمار و ارقام منتشرشده از مؤسسه اطالعات
انرژي امریکا در س��ال  ،2012س��هم ایران در اس��تفاده از این ذخایر صفر
میباش��د ،این در صورتی است که بر اس��اس همین آمار کشورهاي دیگر
در ح��ال بهرهبرداری مناس��بتری از این منابع هستند(قزاقس��تان1384
 ،آذربایجان ،922ترکمنس��تان  216و روس��یه  120هزار بش��که در روز).
همچنین به موارد ذکرش��ده در باال باید مش��کالت رژیم حقوقی و س��هم
اندکی که کشورهاي س��احلی خزر براي ایران قائل میباشند را نیز اضافه
کرد ،تاجایی که این س��هم براي جمهوري اس�لامی ایران حتی تا کمتر از
15درصد هم ذکرش��ده که با توجه به پیشینه تاریخی ایران در خزر بسیار
غیرمنصفان��ه خواهد بود .عالوه بر این ،در بحث انتقال انرژي کش��ورهاي
حوزه خزر به بازارهاي جهانی ،علیرغم محصور بودن س��ه کشور جمهوري
آذربایجان ،قزاقس��تان و ترکمنستان در خش��کی و با توجه به اینکه ایران
به دلیل ش��رایط بسیار مناسب جغرافیایی و قرار گرفتن در میان دو حوزه
بزرگ نفتی خزر و خلیجفارس میتواند بیش��ترین نقش را در انتقال انرژي
این کش��ورها ،چه از طریق خط لوله و چه از طریق معاوضه نفت یا سوآپ
داش��ته باشد ،ولی در عمل ما با عکس قضیه مواجه میشویم و کشورهاي
دیگر علیرغم شرایط نامناسبتر ،جایگزین ما در این بخش شدهاند.
مبانی نظری

س��اختار نظام بینالملل بهوس��یله یک اصل نظامبخش و توزیع مقدورات
و توانای��ی بین واحدها تعریف و تش��کیل میش��ود .اص��ل نظامبخش در
سیاس��ت بینالملل که به س��اختار نظام بینالملل شکل میدهد آنارشی
است .)waltz ،1979 :27( .ازاینرو ،مهمترین عامل تعیینکننده سیاست
بینالملل و انگیزه و منبع ارجحیتها و رفتار سیاس��ت خارجی کش��ورها
نظام بینالملل و ویژگیهای آن بهویژه س��اختار آنارش��ی آن اس��ت(:13
 .)mearsheimer ،1999ازنظر نوواقعگرایی ،توانایی نظامی و اقتصادی
جمهوری اس�لامی ایران مهمترین عناصر تش��کیلدهنده قدرت ملی آن
هس��تند .ش��اخصهای توانایی نظامی بهعنوان عنصر کانونی قدرت ملی،
داش��تن سالح مناس��ب ،اندازه تعداد نیروهای مس��لح و بودجه نظامی آن
اس��ت .توان اقتصادی بهعنوان ق��درت نهان ،به معن��ای عناصر اجتماعی
– اقتصادی اس��ت ک��ه زیربنای ایجاد قدرت نظامی ق��رار میگیرد .قدرت
اقتصادی نیز بر مبنای شاخصهای تولید ناخالص داخلی ،حجم صادرات و
میزان ذخایر ارزی ،تعداد جمعیت و وسعت سرزمینی اندازهگیری میشود
( .)Rittberger ,18-2004:17در چارچوب نوواقعگرایی تدافعی ،الگوی
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رفتاری غالب سیاس��ت خارجی جمهوری اسالمی ایران موازنهسازی است،
بهگونهای که ایران بر پایه قدرت نسبی خود ،قرابت و مجاورت جغرافیایی،
نیات و موازنه دفاع – هجوم ،تهدیدات س��ایر کش��ورها نس��بت به خود را
ب��رآورد و ارزیابی کرده و در برابر آن به موازنهس��ازی درونگرا و برونگرا
میپردازد .بر پایه موازنه درونگرا ،جمهوری اس�لامی با تکی ه بر مقدورات
مل��ی خود و بهصورت یکجانبه درصدد افزای��ش قدرت و مقابله با تهدید
برمیآید(دهقان��ی فیروزآب��ادی .)23:1387 ،در چارچ��وب نوواقعگرایی،
رفتار سیاس��ت خارجی ایران تابعی است از شرایط و ویژگیهای موقعیتی
و موازن��ه ق��وای بینالمللی و منطقهای ،جایگاه نس��بی قدرت آن در نظام
بینالملل آنارشی و در رابطه با سایر کشورها .به این خاطر ،ساختار آنارشی
بینالمللی بهعنوان عاملی تداومبخش ،باعث میش��ود تا ایران بر اساس و
پایه عدم اعتماد به همه کش��ورها در پی تأمین امنیت ملی خود از طریق
افزایش حفظ قدرت نسبیاش برآید.
تحلیل داده ها

پر مناقش��ه ترین موضوع در خصوص دری��ای خزر ،بحث رژیم حقوقی این
حوزه آبی مش��ترک اس��ت .محوریترین عاملی که باعث شده این موضوع
از اهمی��ت ویژهای برخوردار ش��ود ،این اس��ت که نوع رژی��م حقوقی این
دری��ا بس��یاری از مباحث موجود دیگ��ر در این حوزه آب��ی را تحت تأثیر
ق��رار میدهد و درواقع بهصورت چتری عمل میکند که س��ایر مباحث را
زیر س��ایه خود قرار داده اس��ت .قبل از فروپاشی شوروی در سال ،1991
تنها ایران و ش��وروی حاشیهنش��ین دریای خزر محسوب میشدند و این
دو کش��ور مس��ائل حقوقی مربوط ب��ه این دریا را حلوفص��ل میکردند و
در عمل هم مش��کل چندانی پیش نیامد .پس از فروپاش��ی شوروی ،پنج
کشور ایران ،روسیه ،قزاقستان ،آذربایجان و ترکمنستان حاشیهنشین این
دریا ش��دند(قبادزاده .)38 :1383 ،مهمترین اختالف این کش��ورها ،نحوه
تقس��یمبندی ای��ن دریا ،برای بهرهب��رداری از منابع سرش��ار نفت و گاز و
موجودات آبزی دریا میباش��د .موانع متعدد دیگری نیز در راه دس��تیابی
به رژیم حقوقی دریای خزر وجود دارد :ازجمله ،طرح دیدگاههای مختلف
تعیی��ن رژیم خصوصی دریای خزر از یکس��و و تکرویهای کش��ورهای
س��احلی از س��وی دیگر و تالش قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای برای
کسب منافع اقتصادی وغیره .علیرغم گذشت سالهای بسیار از فروپاشی
ش��وروی و ایجاد وضعی��ت جدید برای دریای خزر ،هنوز این پنج کش��ور
ب��ه توافق همهجانب��ه دس��ت نیافتهاند(کریمی نی��ا .)1388 ،بنابراین ،در
یک جمعبندی از منظر ژئواس��تراتژیک ،حوزه خزر به س��بب س��ه عامل
منابع انرژی(نفت و گاز) ،موقعیت اس��تراتژیک(جایگاه امنیتی) و موقعیت
ارتباط��ی و مواصالتی ،از کانونهای اصلی کش��مکش سیاس��ی ،نظامی و
اقتصادی خواهد بود .ازاینرو هرگونه تغییر و تحولی در این حوزه ،مناطق
پیرامونی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد .همین مسئله کشورهای ساحلی و
قدرتهای فرا منطقهای را تحریک کرده که در پی بهدست آوردن حداکثر
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قبل از فروپاش��ی اتحاد ش��وروی(در س��ال .1991م) تنها ای��ران و اتحاد
ش��وروی حاشیهنش��ین دریای خزر محسوب میش��دند ،این دو کشور بر
اس��اس قراردادهای  1921م .و 1940مس��ائل حقوقی مربوط به این دریا
را حلوفص��ل کردند و در عمل هم مش��کل چندانی پی��ش نیامد .پس از
فروپاش��ی ،پنج کشور ایران ،روسیه ،قزاقس��تان ،آذربایجان و ترکمنستان
حاشیهنش��ین ای��ن دریا ش��دند .مهمترین اخت�لاف این کش��ورها ،نحوه
تقس��یمبندی این دریا و رژیم حقوقی آن بوده اس��ت(کریمی نیا:1388 ،
 )24که بر اساس دو دیدگاه قابلتجزیه و تحلیل است:
الف :دیدگاه دریاچه دانس��تن خزر :در این دی��دگاه منابع دریا تا محدوده
معین بهصورت انحصاری و بقیه آن بهصورت مشاع توسط همه دولتهای
س��احلی مورد بهرهبرداری قرار میگیرد؛ ب :دیدگاه دریا دانستن خزر :در
این دیدگاه ،تقسیم دریا بر اساس حوزه ساحلی ملی و امتداد آن به مرکز،
همانند تقسیمات بینالمللی دریاها موردتوجه میباشد(سراقی .)1394،تا
پیش از فروپاش��ی ش��وروی ،نظام حقوقی حاکم بر دریای خزر بر اس��اس
عهدنامههای مودت  26فوریه  1921و  25مارس  1940بهصورت مشترک
بود .بر طبق این معاهدات دریای خزر بین جمهوری اسالمی ایران و اتحاد
شوروی تقسیمشده و یک منطقه انحصاری  10مایلی نیز برای ماهیگیری
در نظر گرفتهش��ده بود .پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و از سال
 1991به بع��د ،دولتهای آذربایجان و قزاقس��تان عهدنامههای  1921و
 1940را از نظر حقوقی بیاعتبار دانسته و اصل تغییر اساسی اوضاعواحوال
را م��ورد تأکید قراردادند .ازآنجاییکه دریای خزر در قلمرو هیچ کش��وری
قرار نگرفته و درواقع منطقهای ماورای صالحیت ملی دولتها س��ت ،رژیم
حقوق��ی آن میبای��د با توافق دولتهای مورد اش��اره و ب��ا نگرش به این
اص��ل تعیین گردد که کلیه دولتهای س��احلی دارای حقوق مس��اوی در
بهرهبرداری از دریا میباش��ند .لذا طب��ق رژیم حقوقی دریای خزر تا زمان
تعیی��ن رژیم حقوقی جدید ،کلیه دولتهای س��احلی در انجام فعالیت در
سراس��ر دریا دارای حقوق مس��اوی میباش��ند و هیچیک از دولتها حق
انحص��اری در این مورد را ندارند( بای .)1 :1384 ،در حقیقت ،دش��واری
اصل��ی در ارتباط با وض��ع حقوقی منطقه دریای خ��زر از ابهام در تعریف
جغرافیایی-حقوقی دریایخزر ریش��ه میگیرد .از یکسو دریای خزر یک
دریای بسته یا یک دریاچه است و از این دیدگاه ،مقررات حقوق بینالملل
درباره رژیم حقوقی دریاها درباره آن مصداق پیدا نمیکند و از سوی دیگر،
دریای خزر بزرگترین دریاچه جهان است ،آنگونه که در عملکرد حقوق
بهزحمت میتوان آن را یک دریاچه تلقی کرد(دهکردی.)54 :1380 ،
نظام حقوقی و حاکمیت دستهجمعی “مالکیت مشاع”

ای��ن رژیم در س��اختار حق��وق بینالملل چن��دان متداول نیس��ت ولی از
دید حق��وق بینالملل ،نظام حاکمیت و بهرهبرداری مش��ترک میان چند

کش��ور از س��وی دیوان بینالمللی دادگستری به رس��میت شناختهشده
اس��ت .کاندومینیوم 2در مفهوم گستردهاش ،گونهای اشتراک و همپیمانی
میان کش��ورها در رابطه با یک پهنه س��رزمینی اس��ت که میتواند برآیند
دگرگونیها و ش��رایط تاریخی میان دو یا چند کشور درگذشته یا متوجه
آینده رژیم حقوقی آن پهنه سرزمینی باشد .گاهی نیز از رژیم کاندومینیوم
با عن��وان رژیم حقوقی “مالکیت مش��ترک” که در حق��وق داخلی عنوان
“مالکیت مش��اع” دارد ،یاد میش��ود(کریمی نیا .)24 :1388 ،ازنظر ایران،
تکمیل نظام حقوقی دریای خزر و وضع مقررات جهت روش��ن شدن نحوه
بهرهبرداری از منابع آن ،امری ضروری اس��ت زیرا هرگونه تأخیر در تعیین
ای��ن نظ��ام ،آثار زیانباری ب��رای دریای خزر خواهد داش��ت .ایران ،آماده
مذاکرات در مورد این موضوع است و تا زمانی که مقررات الزم وضع نشده
و یا مادامیکه نظام حقوقی الزامآور جایگزین نظام حقوقی موجود نگردیده
اس��ت ،باید از هرگونه اقدام یکجانبه و تحریککنن��دهای اجتناب گردد.
بهطورکلی ،ازنظر ایران هر توافقی در مورد نظام حقوقی دریای خزر باید با
اجماع دولتهای ساحلی بهدست آید .بههرحال رسیدن به چنین اجماعی
نمیتواند در ظرف چند جلسه حاصل شود ،بلکه متضمن یکروند طوالنی
است .نکته قابلتوجه آن است که بر کل دریا اعم از آب ،بستر و زیر بستر
آن باید فقط یک نظام حاکم باشد ،یعنی یا بهصورت مشترک مورداستفاده
ق��رار گی��رد ،که ترجیح ایران نیز همین اس��ت و یا تقس��یم کامل صورت
گیرد .بنابراین ،نظام دوگانهای برای آن بهصورت مش��ترک و دیگری برای
بستر و زیر بستر دریا به شکل تقسیم ،پذیرفتنی نیست(کاظمپور اردبیلی،
 .)55-44 :1377اس��تناد رژیم کاندومینیوم یا حاکمیت مش��ترک برای
رژیم حقوقی دریای خزر از س��وی جمهوری اس�لامی ایران و ترکمنستان
دنبال ش��ده بود و حتی این دو کش��ور در بیانیه مش��ترکی که در مورخه
17تیرم��اه  1377برابر با  8ژوئیه 1988صادر کردند ،بهصراحت به اعمال
این رژیم حقوقی برای دریای خزر اش��اره نمودند(جعفری.)156 :1389 ،
دولت روس��یه نیز تا سال  1998در مواضع رس��می خود به رژیمی مبنی
بر اس��تفاده مش��ترک از دریای خزر و منع اقداماتی که بدون توافق کلیه
کشورهای س��احلی منجر به تقسیم دریای خزر ش��ود ،یعنی موضعی که
بر مواضع ایران و ترکمنس��تان بس��یار نزدیک ب��ود ،تأکید میکرد .دالیل
ایران برای اثبات ادعای رژیم حاکمیت مش��ترک برای دریای خزر ،عمدتاً
مبتنی بر آن رژیم حقوقی اس��ت که قبل از فروپاش��ی ش��وروی سابق بر
ای��ن دریا حاکم ب��وده و نیز بر مبنای معاهدات دوجانبهای اس��ت که بین
طرفین صورت گرفته بود(س��راقی .)35 :1394،جمهوری اس�لامی ایران،
طرفدار رژیم حاکمیت مشاع یا کاندومینیوم بود و انتظار داشت که هرگونه
تقس��یمبندی نیز با عنایت به توافقات قبلی صورت گیرد .در همین زمینه،
ای��ران در ابتدا مح��دوده  10مایلی را بهعنوان منطق��ه اختصاصی در نظر
گرفت که در اسفندماه  1374به  20مایل افزایش یافت.
نظام مس�اوی  20درص�دی :بهدلیل مخالفتهایی که ب��ا رژیم حقوقی
حاکمیت مش��اع از س��وی آذربایجان و قزاقس��تان صورت گرفت و نیز به
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دنبال اقدام روس��یه در انعقاد قراردادهای دوجانبه و سهجانبه با دو کشور
یاد ش��ده طی سالهای  2001و  2002که حاکی از پذیرش اصل تقسیم
توسط دولت روسیه بود ،ایران بهناچار موضع خود را تغییر داده و خواهان
تقسیم دریا بهصورت مساوی بین پنج کشور ساحلی با میزان مساوی برابر
با  20درصد برای یکایک اعضاء گردید(میرفخرایی.)178-200 :1383 ،
استراتژی ایران
بهص��ورت خالص��ه در اینج��ا میتوان فراین��د و محورهای مه��م دیدگاه
جمهوری اسالمی ایران را به شکل زیر عنوان کرد:
 .1قرارداده��ای معتب��ر  1921و  1940فیمابین ای��ران و اتحاد جماهیر
ش��وروی س��ابق ،چگونگی بهرهب��رداری ایران و ش��وروی از دریای خزر را
مش��خص مینمای��د .2 .تا تعیین رژیم حقوقی جامع��ی برای دریای خزر،
قراردادهای  1921و  1940به قوت خود باقی است .با این نظر دولتهای
روس��یه و ترکمنس��تان نیز مواف��ق هس��تند(نوبخت .3 .)102 :1387 ،با
توجه به فروپاش��ی اتحاد جماهیر ش��وروی و پیدایش دولتهای س��احلی
جدید و ملزم بودن این دولتها به معاهدات شوروی که طبق اعالمیه 12
دس��امبر  1992آلماتی صورت گرفته اس��ت ،قراردادهای  1921و 1940
برای کلیه دول س��احلی خزر معتبر خواه��د بود .4 .هر قاعده جدیدی در
خصوص دریای خزر باید با توافق هر پنج دولت س��احلی آن باش��د .با این
نظر نیز هر پنج کش��ور س��احلی در اجالس وزی��ران 12نوامبر  1996در
عشقآباد موافقت نمودند .این اصل مورد قبول روسیه و ترکمنستان است.
.5ایران با هرگونه اقدامات یکجانبه و چندجانبه قبل از دستیابی به رژیم
حقوقی مورد توافق دول ساحلی مخالف است و اعتقاد دارد دولتهایی که
بهص��ورت یکجانبه یا چندجانبه از دریای خ��زر بهرهبرداری میکنند ،در
برابر خس��اراتی که ایجاد میشود ،مسئول هستند و فعالیت آنها غیرقانونی
خواهد بود .ازاینرو اعتراض خود را در خصوص تعیین خط ساحلی روسیه
و قزاقستان اعالم نمود( .6.)913/57/UN Document Aروسای جمهوری
اس�لامی ایران و ترکمنس��تان در  8ژوئیه  1998در یک بیانیه مش��ترک
پیش��نهاد نمودند برای رژیم حقوقی موردتوافق همه دول ساحلی میتوان
یک محدوده اختصاصی برای تولید از کشورهای ساحلی مشخص کرد و در
بخش باقیمانده ،حاکمیت مشترک قائل شد .درهرصورت ایران به سهمیه
 20درصدی برای هریک از کش��ورهای س��احلی تأکید مینماید .7 .ایران
همانطور که در اعالمیه سران کشورهای ساحلی دریای خزر تصریحشده،
هرگون��ه بهرهب��رداری از منابع طبیعی ازجمله بهرهب��رداری از منابع زنده
دریای خزر و منابع معدنی بس��تر و زیر بستر دریای آن بهویژه میدانهای
نفت و گاز ،کش��تیرانی و س��ایر مس��ائل مربوط به فعالیت در دریای خزر
را صرف��اً در چارچ��وب رژیم حقوقی جامع دریای خزر ک��ه به اتفاق آرای
پنج کش��ور ساحلی به تصویب میرس��د ،معتبر میداند .8 .بر اساس کلیه
اس��ناد امضاءش��ده بین روس��یه و ایران ،تاکنون در دریای خزر هیچگونه
مرزی ترس��یم نش��ده و هیچ کشوری ازجمله روسیه س��ندی ندارد که بر
اس��اس آن خزر تقسیم شده باش��د(محمد زاده.9 .)36 :1387 ،جمهوری
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اسالمی ایران با هرگونه آلودگی و تخریب محیطزیست دریای خزر مخالف
بوده و پایبندی همه کش��ورهای س��احلی خزر را به کنوانسیون حفاظت
از محیطزیس��ت دریای خزر(کنوانس��یون تهران) خواستار است(:42-27
 2009و  .10.)Mousaviمس��ئله دریای خزر اعم از شمال و جنوب به هم
وابسته است و هرگونه رویداد در شمال بر وضعیت جنوب تأثیرگذار خواهد
بود .برعکس ،مناسب نیست با دست یافتن به تقسیمات جغرافیایی ،اتفاق
آراء را خدشهدار ساخت .به همین دلیل جمهوری اسالمی ایران ،توافقهای
ش��مال را تمامش��ده و معتبر تلقی نمیکند .11 .جمهوری اسالمی ایران
خواهان آن اس��ت که برای تقس��یم بس��تر و زیر بس��تر از الگوها و موارد
مهم تحدید حدود در دنیا بهرهبرداری ش��ود .نمونه مشابه دریای خزر که
موردتوج��ه حقوقدانان قرارگرفته و موجب ص��دور رأی دیوان بینالمللی
دادگس��تری شده اس��ت ،دریای شمال اس��ت .ازاینرو ایران برای تحدید
ح��دود دریای خ��زر از این نمونه که نقاط اش��تراک فراوانی با دریای خزر
دارد ،بهره برده اس��ت .در این زمینه ،دیوان بینالمللی دادگس��تری ،آرائی
صادر کرده که طبق آن بر مواردی مانند غیر الزامی بودن استفاده از خط
میانی و عدم شناس��ایی آن بهعن��وان یک قاعده حقوقی ،ضرورت توجه به
ش��رایط ویژه و لزوم نیل به نتیجه منصفانه تأکید ش��ده اس��ت .12 .عدم
حض��ور نیروهای خارجی در دریای خ��زر در اکثر قراردادهای منعقده بین
ایران و ش��وروی بهصراحت ذکر ش��ده اس��ت .در این قراردادها بهصراحت
ذکرش��ده اس��ت که در دریای خزر بهاستثناء دو کش��ور ایران و شوروی،
هیچ کش��ور دیگری حق حضور نظامی ،کشتیرانی و دیگر بهرهبرداریها را
ندارد .در اجالس س��ران کشورهای س��احلی در  24مهرماه  1386تهران،
این امر مورد امضای رؤس��ایجمهور کش��ورها قرار گرفت(واعظی:1387 ،
 .)300بنابراین ،از ابتدای فروپاشی شوروی تاکنون ،نظرات ایران در مورد
مرزهای آبی دریای خزر بهصورت زیر خالصه میشود- :از  1992تا 1997
مقدم ش��مردن اصل ش��راکت و اعتقاد به رژیم مشاع؛-از  1997تا 2000
مقدم شمردن اصل تقسیم ،اما بر اساس  20درصد برای همه؛-از 2001تا
 2008بازگش��ت رژیم مشارکت بهدلیل عدم تمکین دیگر کشورها به اصل
تس��اوی تقسیم ؛-در س��ال  2010تمایالتی بر تقس��یمات خط منصف بر
اس��اس امتداد خط مرزی ،بهگونهای که پیش��رفتگی به سمت مرکز دریا
باشد ،مطرح شد.
اهداف سیاست خارجی ج.ا .ایران در خزر

ب��ا توجه به موارد گفتهش��ده میتوان اهداف ای��ران در مورد رژیم حقوقی
دریای خزر را اینگونه برشمرد:
.1بهرهبرداری یکسان و عادالنه از منابع دریای خزر از سوی هر پنج کشور
کرانهای؛.2پیگیری سیاس��ت همگرایی و جلوگیری از کشمکش و واگرایی
در منطق��ه بهمنظ��ور توس��عه اقتصادی-فرهنگی کش��ورهای کرانهای؛.3
جلوگی��ری از ورود بیگان��گان بهویژه آمریکا به دریای خزر در س��ایه اصل
گذر بیزیان و جلوگیری از گس��ترش ناتو به س��رزمینهای شمال ایران و
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اع�لام دریای خزر بهعنوان حیاطخلوت هر پنج کش��ور کرانهای ،با خروج
ناوهای جنگی روس��یه و آذربایجان از دریای خزر ؛ .4جلوگیری از تخریب
محیطزیس��ت دری��ای خزر و آلودگی آن و دس��ت زدن ب��ه اقدامات الزم
ب��رای بازگرداندن حیات طبیعی و جانداران رو به نابودی به دریای خزر؛.5
جلوگیری از دور شدن آذربایجان از همگرایی منطقهای و بروز مناقشه در
منطقه خزر؛.6داش��تن ارتباط دریایی و همسایگانی با کشورهای قزاقستان
و روسیه (صراف یزدی)55 :1385 ،؛ .7جلب نظر ترکمنستان و قزاقستان
و آذربایج��ان در زمین��ه بهرهگیری آنها از امکان��ات ایران(راهآهن ،جاده و
خطوط لوله نفت و گاز) و جلوگیری از کش��یده ش��دن لوله انتقال نفت از
بس��تر دریای خزر ،با توجه به زیانهای زیس��تمحیطی آن ؛ .8جلوگیری
از هرگون��ه اقدام و بهرهبرداری یکجانب��ه تا برقراری یک رژیم حقوقی در
دریای خزر.
مناف��ع ملی ایران ایجاب میکند تا با پرهیز از رفت��ار انفعالی و در اجرای
یک دیپلماس��ی فعال ،ضمن برخ��ورداری از حق��وق بینالمللی خود ،در
بهرهب��رداری از مناب��ع خزر از وضعیت سیاس��ی و اقتص��ادی ممکن برای
متقاعد نمودن چهار کش��ور دیگر در تدوی��ن و تصویب یک رژیم حقوقی
جامع استفاده نماید .بدون تردید ،چگونگی استیفای حقوق ملت ایران در
سیاست منطقهای ،یکی از شاخصهای ارزیابی عملکردها و میزان موفقیت
دولتها در قضاوتهای تاریخی خواهد بود(سراقی .)1394،دو مقوله منابع
بستر و زیر بستر دریای خزر بهطور جداگانه توضیح داده خواهد شد که به
دلیل کماهمیت بودن منابع بس��تر دریای خزر در ابتدا به شکل خالصه به
این موضوع پرداخته میش��ود و در قسمت بعدی ،بهصورت کاملتر بحث
منابع انرژی موردبررسی قرار خواهد گرفت.
اجالس اكتائو؛ همكاریهای منطقهای(بستر دریا) ()36 :09-2008 ,Mousavi
پیشازاین چهار نشس��ت در س��طح سران و  51نشس��ت كارشناسی بین
كش��ورهای ح��وزه دریای خزر ص��ورت گرفته بود تا زمینه مناس��ب برای
برگزاری نشس��ت اكتائو فراهم ش��ود .در اجالس آكتائو ،كنوانس��یون رژیم
حقوقی دریای خزر و شش موافقتنامه دیگر به امضا رسید ا ّما بحث تحدید
حدود بستر و زیر بستر و خطوط مرزی در این كنوانسیون گنجانده نشده و
تصمیمگیری درباره این دو مورد به دلیل اختالفات موجود به آینده موكول
گردی��د .بر مبنای این كنوانس��یون ،هیچ كش��ور خارجی ح��ق دریانوردی
نظامی و غیرنظامی و ایجاد پایگاه در دریای خزر را ندارد و پنج كش��ور هم
اجازه نخواهند داد تا دیگر كشورها از دریا ،خاك و آسمان خود برای تهاجم
به هریك از كشورهای ساحلی خزر استفاده كنند .امضا این كنوانسیون كه
س��ندی راهبردی برای همکاریهای كش��ورهای خزر است ،این منطقه را
به قط��ب دیگری از همکاریهای منطقهای در جهت صلح ،ثبات ،امنیت و
پیش��رفت كش��ورهای عضو تبدیل میکند(.)https://www.irna.ir
ژئوپولتیك راهبردی دریای خزر با حضور ایران در حاشیه جنوبی آن كامل
میش��ود .جمهوری اس�لامی ایران كه طی دهههای گذشته در نقطه ثقل
سیاس��ت خصمانه آمریكا قرار داشته است ،منطقه خزر را از طریق دریای

عمان و سپس دریای عربی ،به هند ،بهعنوان یك اقتصاد نوظهور و خریدار
انرژی وصل میکند .دو كریدور مهم كه در دو سوی غربی و شرقی دریای
خزر در دستس��اخت هس��تند ،بر اهمیت نقش ترانزیت��ی آن میافزاید و
انعقاد هرگونه توافقی میان پنج كش��ور حاشیهای دریای خزر روند احداث
آنها را تسریع و تسهیل خواهد كرد.
زیر بس��تر دریا(ذخایر نفت و گاز) :در ش��رایط کنونی و حداقل تا دو دهه
دیگ��ر ،موت��ور محرکه اقتصاد صنعتی غ��رب از نفت ارت��زاق خواهد کرد.
بهعبارتدیگ��ر ،نف��ت و فرآوردههای نفتی آن ،ام��روزه بیش از  65درصد
احتیاج��ات دنی��ای صنعتی را تأمی��ن میکند .به همین دلیل اس��ت که
قدرته��ای ب��زرگ جهانی از بدو پایهگذاری صنعت نوی��ن نفت همواره با
بهرهگی��ری از ابزاره��ای مختلف تالش کردهاند تا ذخایر نفت و س��ازوکار
مبادل��ه آن را در بازارهای جهانی تحت کنت��رل خود درآورند و یا حداقل
ب��ر آن تأثیر بگذارند(میرترابی .)16 :1384 ،اس��تفاده از تراوشهای نفتی
به قرن چهارم قبل از میالد توس��ط س��ربازان اس��کندر کبیر برمیگردد و
حوزه دریای خزر یک��ی از قدیمیترین مناطق تولیدکننده نفت در جهان
میباش��د .کش��ور آذربایجان نیز بهعن��وان زادگاه نفت خزر با اس��تخراج
تجاری(که ش��روع آن در نیمه دوم قرن  19است) ،در نظر گرفته میشود.
تا سالهای  1900آذربایجان بهعنوان بزرگترین منطقه تولیدکننده نفت
در جهان محس��وب میش��د و اولین چاه نفت داخل دری��ا ،در آذربایجان
در س��ال  1924می�لادی از یک س��کوی چوب��ی نزدیک باکو حفر ش��د
( .)Effimoff, 157 :2000فروپاش��ی شوروی در س��ال  1991میالدی و
اع�لام اس��تقالل جمهوریهای  15گانه ،ب��ا چرخش در اس��تراتژیهای
بزرگ جهانی همراه بود .مطرحش��دن اس��تراتژی جدید ژئواکونومیک در
مقابل اس��تراتژیهای نظامی ازیکطرف و از طرف دیگر ،آغاز کاوش برای
نفت از س��وی کش��ورهای حوزه خ��زر و اعالم ارقام بس��یار خوشبینانه و
امیدوارکننده از ذخایر و منابع نفت و گاز ،چرخش نگاهها به سمت منطقه
خزر را به دنبال داش��ت(اکبریان )124 :1382 ،و باعث ش��د که برخی از
کارشناس��ان و مؤسس��ات مراکز مربوط به معامالت ان��رژی ،میزان ذخایر
حوزه خزر را قابلمقایس��ه با منطقه مج��اور آن ،یعنی خلیجفارس بدانند.
در نهایت ،جذابیت چش��مانداز بازدهیهای فراوان در منطقه بر تحقیقات
یا کاوشها ،باعث س��رازیر شدن صدها میلیون دالر ،از طریق شرکتهای
نفت��ی بینالمللی عمده سراس��ر جهان به منطقه و عمدتاً به قزاقس��تان و
آذربایجان ش��د( .)Bahgat, 2007:167درنتیجه ،کشف ذخایر جدید نفت
و گاز در ح��وزه خزر موجب توجه قدرتها و ش��رکتهای بزرگ نفتی به
ای��ن منطقه گردید و برآورده��ای مختلف در ارتباط ب��ا میزان ذخایر آن
صورت گرفت .ازجمله در بهار  ،1997وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش
خ��ود به کنگره اطالع داد که ذخایر اثباتش��ده و ممکنه نفت حوزه خزر،
 178میلیارد بش��که اس��ت .این مقدار  30برابر ذخایر نفتی دامنه شمالی
آالس��کا میباش��د .همچنین ،این مقدار ممکن اس��ت نف��ت موردنیاز یک
نس��ل مردم آمریکا و یا بنزین همه کالیفرنیاییها را تا قرن بیس��ت و سوم
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تأمین کند .بر همین اس��اس میتوان گفت که خزر بهطور بالقوه مهمترین
منطقه نفتی از زمان کش��ف حوزههای نفتی عربس��تان س��عودی در سال
 1930میالدی میباش��د(زون .)21 :1385 ،در این شرایط بود که جفری
کمپ ،3ژئوپولیس��ین معروف آمریکایی بر اساس یکی از تخمینها ،میزان
ذخای��ر نفتخ��ام این حوزه را تا  200میلیارد بش��که و ذخایر گاز طبیعی
آن را ت��ا  279تریلیون فوت مکع��ب عنوان کرد و با ابداع اصطالح “بیضی
اس��تراتژیک انرژی” ،یعنی مجموعه سرزمینهای در برگیرنده خلیجفارس
و دریای خزر (دو منطقهای که س��رزمینهای ایرانی را در میان خود دارند
و ایران چون پلی استراتژیک این دو منبع انرژی جهان را به یکدیگر پیوند
میزند) ،مستعدترین رقیب تولیدکننده نفت خلیجفارس را در آینده ،حوزه
دریای خزر اعالم کرد(احمدی و پارسایی .)292 :1385وی در کتاب خود
ت شده جهانی نفت و بیش از 40
بیان کرد که حدود  70درصد ذخایر ثاب 
درصد منابع گاز طبیعی در داخل این منطقه تخممرغی ش��کل(از جنوب
روسیه و قزاقستان تا عربستان سعودی و امارات متحده عربی)محصورشده
است(کمپ وهار کاوی.)22 :1383 ،
سهم کشورهای حوزه دریای خزر از منابع و ذخایر انرژی

درمجم��وع ذخایر تأیید ش��ده کاس��پین ش��امل  ۵۰میلیارد بش��که نفت
و ۲۵۷تریلی��ون فوتمکعب گاز طبیعی اس��ت که ای��ن دریای  4 36هزار
کیلومترمربعی را به یکی از نقاط راهبردی جهان انرژی در قرن بیستویکم
تبدیل خواهد کرد.
قزاقس��تان با  1600کیلومتر س��احل در خزر ،بیشترین ذخایر نفتی را در
بین س��ه کشور ترکمنستان  ،قزاقس��تان وآذربایجان دارد و گفته میشود
مهمترین کش��ور تولیدکننده نفت در منطقه خزر در سالهای آتی خواهد
بود .این کش��ور حدود دو درصد از ذخایر اثباتش��ده جهان را داراس��ت.
قزاقستان با توجه به اینکه در حال حاضر کمتر از  200هزار بشکه از یک
میلی��ون و  200هزار بش��که نفت تولیدی روزانه خ��ود را مصرف میکند،
قابلی��ت صادراتی باالی��ی دارد .در حال حاضر س��هم درآمدهای نفتی در
تأمین بودجه این کشور  55درصد است و بر اساس پیشبینیها ،در آینده
این رقم بیش��تر هم خواهد ش��د .این کش��ور طی برنامه  25ساله تا سال
 ،2025به دنبال جذب  100میلیارد دالر س��رمایهگذاری خارجی است و
انتظار دارد از سال  2021تا  2035ساالنه حدود  120میلیارد دالر درآمد
نفتی داشته باشد.
ً
ترکمنس��تان با  650کیلومتر خط س��احلی ،یک کشور عمدتا گازی است
و کمتری��ن منابع نفتی را در بین پنج کش��ور در اختی��ار دارد .بخش گاز،
موتور محرک اقتصاد این کش��ور اس��ت و بیش از نیمی از درآمد بودجه را
درآمدهای ناشی از صادرات گاز تشکیل میدهد 60 .درصد از کل صادرات
این کش��ور را صادرات گاز15 ،درصد را صادرات نفت خام و  14درصد را
نیز صادرات فراوردههای نفتی تشکیل میدهد که درمجموع رقمی حدود
 90درصد اس��ت .حدود  75درصد سرمایهگذاری صورت گرفته در اقتصاد
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این کش��ور در بخش نفت و گاز بوده اس��ت .در استراتژی  10ساله توسعه
اقتصادی و اجتماعی ترکمنس��تان ،توجه خاصی به بخش نفت و گاز شده
و در برنامه توس��عه صنایع نفت و گاز ،سهم سرمایهگذاری خارجی معادل
3/75درصد پیشبینیشده است.
سهم ایران از منابع انرژی خزر

پیشبینیهای اولیه در مورد سهم ایران از نفت خزر  20میلیارد بشکه است.
شناختهش��دهترین میدان نفتی و گازی ایران میدان س��ردار جنگل است.
میدان گازی س��ردار جنگل در دریای خزر و انتهای بخش مرزی ایران در
استان گیالن واقعشده اس��ت .این میدان۲۴ ،کیلومتر طول و ۱۶کیلومتر
عرض دارد و از الیههای مختلفی تشکیلش��ده است .میدان سردار جنگل
در س��ال  ۱۳۸۰و در عمق  ۷۰۰متری از س��طح آب ،کشف و ۱۰سال بعد
(در سال  ،)90درپی مطالعات اکتشافی روی سکوی نیمهشناور امیرکبیر،
یکالیه نفتی در عمق  ۷۲۸متری در این مخزن هیدروکربوری کشف شد.
میدان سردار جنگل ،دارای  ۵۰هزار میلیارد فوت مکعب ذخیره “درجا”ی
گاز اس��ت؛ یعنی بیش از ۱۰برابر میدان شاهدنیز در جمهوری آذربایجان.
این در حالی اس��ت که پیشازاین ،س��هم ایران در دریای خزر ۱۱تریلیون
فوت مکعب گاز اعالمشده بود .همچنین میزان نفت درجای الیه نفتی این
میدان ،دو میلیارد بش��که اس��ت که نفت قابل اس��تحصال آن حدود ۵۰۰
میلیون بشکه برآورد شدهاست .این میدان محل مناقشه ایران و جمهوری
آذربایج��ان هم قرار گرفت که در پ��ی ادعای مالکیت جمهوری آذربایجان
در مورد میدان نفتی س��ردار جن��گل ،وزیر نفت وقت کش��ورمان ،ادعای
آذربایجان درباره این میدان را بهشدت تکذیب کرد
(U.S Energy Information Administraction,2018&https://www.

)hamshahrionline.ir

سهم روسیه با  695کیلومتر ساحل :صنعت نفت روسیه یکی از بزرگترین
صنایع نفت و گاز جهان اس��ت .این کش��ور در کنار اوپک ،دو قطب عمده
تأمی��ن نفت س��ایر کشورهاس��ت .طبق آمار ،روس��یه توانس��ته در س��ال
 ۲۰۰۵بالغب��ر ۱۵۱میلیارد مترمکعب گاز طبیعی ب��ه اروپا صادر کند که
بهاینترتیب در صدر فهرست بزرگترین صادرکنندگان گاز در جهان قرار
میگیرد .ش��رکت بریتیش پترولیوم در گزارش��ی به نام مروری آماری بر
انرژی جهان  ،۲۰۱۱اعالم کرد :کش��ور روسیه در سال  ۲۰۱۰با اختصاص
9/12درص��د از تولید جهانی نفت به خود ،بزرگترین تولیدکننده نفت در
جهان شناخته شد.
س��هم جمهوری آذربایج��ان با600کیلومتر س��احل :تحوالت سیاس��ی-
اقتصادی پس از اس��تقالل در این جمهوری عمدتاً تحت تأثیر منابع نفتی
این کشور در خزر بوده است .نفت عامل اصلی در تدوین استراتژی سیاست
خارجی جمهوری آذربایجان است .بر اساس اظهارات ناطق علیاف ،رئیس
ش��رکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان (سوکار) این کشور طی  20سال
(از 2005ت��ا  )2025ب��ا فرض قیم��ت 35دالر برای هر بش��که ،درآمدی
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مع��ادل 100میلی��ارد دالر خواه��د داش��ت (U.S Energy Information

)Administraction,2018&https://www.hamshahrionline.ir
مسیرهای انتقال انرژی خزر به بازارهای جهانی

مس��یرهای غربی :این مس��یر ،نفتو گاز کش��ورهای حاش��یه خ��زر را از
طریق ترکیه و گرجس��تان به اروپا منتقل میکند و مورد حمایت آمریکا،
ترکیه ،آذربایجان و گرجس��تان اس��ت .خط لوله نفت باکو -نوورسیس��ک
(1500کیلومتر) ،باکو -سوپس��ا (920کیلومتر) ،باک��و -تفلیس -جیحان
(1730کیلومتر) ،خط لوله تنگیز -نوورسیسک (1600کیلومتر) ،خط لوله
گاز باکو -ارزروم و کنسرس��یوم خط لول��ه خزر از مهمترین خطوط انتقال
انرژی در این مسیر هستند.
مسیر شمالی :مسیر مذکور ،نفت و گاز قزاقستان را از طریق دریای سیاه
منتقل میکند و از س��وی روس��یه حمایت میش��ود .خط لوله این مسیر
آتیرو -س��امارا (695کیلومتر) اس��ت که از بندر آتیرو در قزاقستان شروع
میشود و به سامارا در روسیه میرود و از طریق خطوط داخلی روسیه به
کشورهای بالروس ،لهستان ومجارستان میرسد.
مسیر شرقی :نفت و گاز قزاقستان و ترکمنستان از این مسیر به شرق چین
منتقل میش��ود و ازاینرو موردحمایت چین اس��ت .خط لوله قزاقستان-
س��ین کیانگ به طول  3000کیلومتر ،مسیر شرقی انتقال انرژی به کشور
چین اس��ت .این خط لوله به افزایش نفوذ چین در اس��تفاده از منابع غنی
انرژی منطقه خزر کمک بسیاری میکند.
مس��یر جنوب شرقی :این مسیر از ترکمنستان آغاز میشود و پس از گذر
از افغانس��تان ،در خاک پاکس��تان ادامه مییابد تا به بندرهای آن کش��ور
برس��د .یادداش��ت تفاهم این خط لوله در س��ال 1997میان ترکمنستان،
افغانس��تان ،پاکستان و ازبکستان به امضا رسیده است .طول این خط لوله
 1673کیلومتر اس��ت که البته به دلیل ناامنی مسیر ،قابلیت چندانی برای
اجرا نیافته است.
در همین مس��یر ،خط لوله “تاپی” نیز قابلذکر اس��ت که گاز ترکمنستان
را از مس��یر افغانستان و پاکس��تان به هند میرساند .این خط لوله ۱۷۳۵
کیلومتری قرار اس��ت س��االنه  ۳۳میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان را به
کشورهای افغانستان ،پاکستان و هند منتقل کند.
مسیر جنوبی :مسیر جنوبی انرژی حوزه خزر از ایران میگذرد و از طرف
این کش��ور حمایت میشود .این مسیر میتواند منابع انرژی دریای خزر و
آس��یای مرکزی و قفقاز را به بازارهای خلیجفارس و دریای عمان و ازآنجا
به بازارهای جهانی برس��اند .مس��یر مذکور با توجه به س��ه عامل امنیت،
طول مس��یر و هزینه سرمایهگذاری ،نس��بت به مسیرهای دیگر باصرفهتر
است(U.S Energy Information Administraction,2018&https://www.
)hamshahrionline.ir

بهطورکلی آمارها نشان میدهد که هرچند درگذشته در مورد میزان منابع
نفت و گاز حوزه خزر اغراقشده است ،اما این احتمال وجود دارد که این

منطقه با دارا بودن حدود  3/5درصد از منابع نفت و  6درصد ذخایر گاز
جهان ،جایگزین منابع در حال اتمام مثل نفت ش��مال ش��ود .نکته مهم
این اس��ت که ،تولید انرژی در منطقه خزر در مقایسه با انتظارات اولیه،
حرکت کندی داش��ته است ،زیرا بیشترین ذخایر کشفشده در محلها
و نقاط س��خت یا طبقاتی از زمین قرار دارند که اس��تخراج آنها مستلزم
ف ّناوری باال و پرهزینهای میباش��د .بهطور طبیع��ی با توجه به تبلیغات
ف��راوان آمریکاییه��ا ،پس از فروپاش��ی اتحاد جماهیر ش��وروی حضور
ش��رکتهای عظیم نفتی در منطقه به نحو چشمگیری افزایش یافت .بر
اس��اس گزارش ماهانه نفت قزاقس��تان در اکتبر  ،2006نزدیک به 300
شرکت داخلی و خارجی در صنعت نفت و گاز این کشور فعالیت میکردند
( .)Petroleum Journal, 2006در فاصل��ه س��الهای 1991-92
در هم��ه مطبوعات غرب��ی صحبت از این منطقه بهعن��وان خلیجفارس
جدی��د ازنظر مناب��ع انرژی در میان بود ،به همی��ن دلیل بالفاصله پس
از سقوط اتحاد ش��وروی ،رقابتهایی در میان س��رمایهگذاران خارجی
برای کس��ب بیش��ترین س��هام از منابع این بازار آغاز ش��د .قراردادهای
متعدد و پرس��روصدایی مثل قرارداد توس��عه میدان تنگیز بین شرکت
ش��وروی و قزاقستان و یا کنسرس��یوم ای.آی.ا.سی برای توسعه میادین
آذری و چ��راغ در آذربایج��ان حکای��ت از این موضوع داش��ت .برخالف
تصورات اولیه ،بهجرأت میتوان گفت که امروز هیچ منطقهای در جهان
بهاندازه منطقه خزر دارای ریسک سرمایهگذاری برای شرکتهای نفتی
نیس��ت(دامنپاک .)75 :1387 ،امروز به دلیل مش��کالت و چالشهای
سیاس��ی و تجاری و ذخایر اثباتش��ده محدود و عدم موفقیت زیاد در
اثبات حوزههای نفتی جدید ،منطقه با تعطیلی و انحالل کنسرسیومهای
متعددی مواجه ش��ده اس��ت .درواقع پس از یک پیش��رفت س��ریع در
سالهای  ،1992-97هماکنون سرمایهگذاری خارجی در جمهوریهای
حوزه خزر رو به کاهش نهاده و بعضاً متوقفش��ده اس��ت .دالیل چنین
کاهش بس��یار متفاوت اس��ت و باید آن را در مش��کالت ناشی از مسائل
اقتصادی و سیاسی جس��تجو کرد .در زمینه اقتصاد ،برآوردهای جدید،
خالف پیشبینیهای اغراقآمیز اولیه در مورد میزان ذخایر هیدروکربنی
منطقه را ثابت کرد و در زمینههای سیاسی ،بحرانهای چچن و قرهباغ،
اعالم قانون تحریم ایران و لیبی معروف به داماتو ،اختالف بر س��ر رژیم
حقوق��ی دریای خ��زر و اختالف دوجانبه بر س��ر حوزههای مش��ترک،
وضعیت منطقه را پیچیدهتر نموده اس��ت .برخی از صاحبنظران مسائل
منطقه معتقدند ،درصورتیکه کش��ورهای آسیای مرکزی قادر به یافتن
یک اس��تراتژی مش��ترک برای توسعه خود نباش��د ،نقش این منطقه و
حوزه خزر در بازار انرژی جهان روزبهروز کاهش خواهد یافت .بر اساس
یک مطالعه انجامش��ده از س��وی بانک جهانی در س��ال  ،2005یکی از
راههای مؤث��ر برای بهرهب��رداری بهینه س��رمایهها و امکانات در بخش
انرژی ،همگرایی منطقهای اس��ت که میتواند در چارچوب س��ازمانها
و ترتیب��ات موج��ود یا ایج��اد نهادهای جدی��د منطقهای دنبال ش��ود

71

مقاالت کاربرد ی

( 2005:6-7و
خطوط انتقال انرژی حوزه خزر

.)World,

مسیر شمالی :مسیر نفت و گاز قزاقستان و آذربایجان را از طریق دریای
سیاه منتقل میکند از طرف روسیه حمایت میشود .خط لوله این مسیر
آتیرو -س��امارا به طول  695کیلومتر اس��ت که از بندر آتیرو در قزاقستان
ش��روع و به سامارا در روس��یه میرود و از طریق خطوط داخلی روسیه به
کش��ورهای روسیه سفید ،لهستان و مجارس��تان میرسد (جاللی:1384 ،
.)220این مسیر خود به دو مسیر دیگر تقسیم میشود:
ال��ف) مس��یر باک��و – نوروسیس��ک  :ای��ن مس��یر از بن��در باک��و آغ��از
میش��ود و پ��س از عبور از جمهوری داغس��تان روس��یه و چچن به بندر
نوروسیس��ک روسیه در س��واحل دریای س��یاه میرس��د .طول این خط
لول��ه  1411کیلومتر اس��ت که  153کیلومت��ر آن از چچن عبور میکند
()Adeebafar ,2005:84؛ب) مس��یر تنگی��ز -نوروسیس��ک :طول این
مس��یر حدود  1600کیلومتر اس��ت که از میدان تنگیز در قزاقستان آغاز
میش��ود .این مس��یر روزانه میتواند حدود یکمیلیون بش��که نفت را به
بازارهای جهانی انتقال دهد .مش��کالت ناامنی در چچن ،ترافیک تنگهها و
سلطهی روسها از معایب این مسیر نیز هست.
مس�یر جنوبی(ایران – خلیجفارس) :مسیر جنوبی ترانزیت حوزه خزر
که از ایران میگذرد و از طرف ایران حمایت میشود ،با توجه به سه عامل،
امنیت ،طول مس��یر و هزینه س��رمایهگذاری برای احداث خط لوله و خط
ترانزیت ،نسبت به مسیرهای دیگر یعنی مسیرهای شرقی ،شمالی  ،جنوب
ش��رقی و غربی جذابتر و باصرفهتر است.این مسیر میتواند منابع انرژی
دریای خزر و آس��یای مرکزی و قفقاز را به بازارهای خلیجفارس و دریای
عمان و ازآنجا به بازارهای جهانی برساند(.سراقی. )1394،
مس�یر شرقی :بهطورکلی این عقیده وجود دارد که مسیر غرب به سمت
اروپا ،مسیر درستی برای صدور نفت و گاز دریای خزر است .از سوی دیگر
صدور نفت به س��مت ش��رق میتواند در خدمت بازارهای آس��یا باشد .در
اینجا انتظار میرود تقاضا برای نفت در 10تا 15س��ال آینده به 10میلیون
بشکه در روز افزایش یابد .بهویژه مصرف نفت در چین افزایش چشمگیری
خواهد داشت .اما تأمین تقاضا مستلزم احداث بزرگترین خط لوله جهان
اس��ت .مالحظات جغرافیایی ،ه��ر خط لولهای را مجب��ور خواهد کرد به
سمت شمال کوههای صعبالعبور قرقیزستان و تاجیکستان برود و از میان
صحرای وسیع کازاخ عبور کند که خود باعث میشود طول شرقی و هزینه
احداث آن افزایش بیابد(سراقی.)1394،
مس�یر جنوب ش�رقی :این مسیر از ترکمنس��تان آغاز میشود و پس از
گ��ذر از افغانس��تان ،در خاک پاکس��تان ادامه مییابد تا ب��ه بندرهای آن
کشور برسد .در سال  1997ترکمنستان ،افغانستان  ،پاکستان و ازبکستان
یادداش��ت تفاهمی در این زمینه امضاء کردند .اگ��ر این خط ،لولهگذاری
شود ،توان انتقال روزانه یکمیلیون بشکه نفت ازآن متصور میباشد .طول
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ای��ن خط لوله  1673کیلومت��ر خواهد بود و هزین��ۀ آن 2/5میلیارد دالر
برآورد ش��ده اس��ت .این راه ازنظر جغرافیایی اجراش��دنی است ،اما ازنظر
سیاس��ی ،چون باید از خاک افغانستان بگذرد ،با مشکالت مواجه است .از
س��وی دیگر ،ناامنی کامل در بلوچستان ،پاکستان و وجود باندهای قاچاق
مواد مخدر ،امنیت این خط لوله را به خطر خواهد انداخت(یزدانی ،ملبوس
باف.)194 :1387 ،
گذرگاه انتقال انرژی “جاده ابریشم انرژی” :نگاهی به مسیرهای انتقال
انرژی حوزه دریای خزر نش��ان میدهد که  ،همچنان مسیر شرقی(مسیر
چین و ژاپن) به دلیل طوالنی بودن و پرهزینه بودن ،مسیری غیراقتصادی
اس��ت و قابلذکر است که طی س��الهای  1993-95از سوی شرکت ملی
نفت چین ،شرکت میتسوبیشی ژاپن و ترکمنستان ،مطالعاتی برای احداث
ی��ک خط لوله به نام جاده ابریش��م انرژی ،برای انتق��ال گاز از حوزههای
گازی ترکمنس��تان به ژاپن به طول  7000کیلومتر انجام شد ،ولی اجرای
طرح به دلیل باصرفه نبودن گاز در مقایسه با بازار گاز مایع در ژاپن و کره
جنوبی به اجرا درنیامد(ترکاشوند.)55 :1390 ،
نقش و جایگاه ایران در ژئوپلیتیک انرژی در حوزه خزر

موقعیت جغرافیایی و اس��تراتژیک ایران(بهویژه محور شرق) در منطقه،
ظرفیتهای گس��تردهای ب��رای ترانزیت کاال ،ترانزیت س��وخت و عبور
خط��وط لوله نفت و گاز آس��یای مرکزی فراهم کرده اس��ت .زیربناهای
حملونقل داخلی و خطوط لوله ایران ،اگرچه برای پاسخگویی وسیع به
نیازهای گس��ترده جهانی و منطقهای نیازمند اصالح ،بهسازی و تکمیل
اس��ت ،ولی در شرایط کنونی نیز نسبتاً توس��عهیافته میباشد .با توجه
به مجموعه داش��تهها ،ای��ران این ظرفیت را دارد که حتی در ش��رایط
موجود ،بهعنوان پل اقتصاد جهانی ،برای کشورهای محصور در خشکی
بهویژه در آس��یای مرکزی و قفقاز ،نقش��ی محوری ایف��ا کند(هرزیگ،
 .)264 :1382تحول در ساختار نظام جهانی به دنبال فروپاشی شوروی،
همزمان با رش��د اهمیت در انبار بزرگ ان��رژی جهان یعنی خلیجفارس
و دری��ای خزر ،س��بب افزایش ارزش ژئوپلیتیک ای��ران در میان این دو
مخزن انرژی ش��د .ایران تنها پل موجود میان خزر و خلیجفارس است.
این در حالی اس��ت که در این فاصله میان دریای خزر و خلیجفارس که
ام��روزه در کانون انرژی جهان قرارگرفته  ،بین هفتاد تا هش��تاد درصد
ذخای��ر نفت و گاز جه��ان قرار دارد .در این میان ایران اس��تثناییترین
موقعیت را دارد و درس��ت در نقط��ه اتصال میان دو منطقه قرارگرفته و
هیچ کش��وری از چنین وضعیتی برخوردار نیس��ت .بنابراین ،بهصراحت
میتوان گفت ،ایران قطب انرژی جهان است(حشمت زاده.)21 :1383 ،
دسترس��ی نداشتن کشورهای حوزه شمال به آبهای آزاد و نیاز آنها به
قانون مواصالتی یا دسترس��ی آس��ان ب��رای واردات کاال و انتقال نفت و
گاز ب��ه بازارهای جهانی ،بیشازپیش ای��ران را در مرکز نظم ژئوپلیتیک
منطق��های در حال ظهور قرار میدهد .مس��یر ایران ب��ا در نظر گرفتن
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معیارهای اقتصادی ،در زمره مناسبترین مسیرهای موجود برای صدور
نف��ت و گاز حوزه خزر بهحس��اب می آید .نزدیک ب��ودن به حوزه نفتی
خزر ،همانطور که گفته شد این امکان را فراهم می کند تا ایران بتواند
توانای��ی انتقال حجم زیادی از نف��ت و گاز را در کوتاهترین زمان ممکن
داشته باشد .این میزان میتواند از  200هزار بشکه در روز در مرحله اول
شروعش��ده و تا سقف 1/7میلیون بش��که در روز در محله چهارم برسد.
هزینه انتقال نفت و گاز از راه ایران نیز در مقایس��ه با س��ایر مسیرهای
ممکن بس��یار کمتر است ،زیرا بسیاری از زیرساختهای موردنیاز و نیز
ش��بکه خطوط لوله ،درگذشته احداثش��ده و موجود است.بهاینترتیب
هر بش��که نفت انتقالی از مس��یر ایران 60سنت در مقایسه به 5تا 8دالر
هزینه انتقال از مس��یرهای دیگر و یا  1/5دالر در مقایس��ه با طرح خط
لوله دریای خ��زر ارزانت��ر اس��ت(. )2001:14,Mojtahedzadehیکی
از مهمترین چالشهایی که کش��ورهای آس��یایی مرک��زی با آن روبهرو
هستند ،موضوع انتقال نفت و گاز این کشورها به خارج از منطقه است.
بحث بر سر چگونگی عبور خط لوله باعث تنشهای سیاسی شده است.
بهعنوانمثال قزاقس��تان ازجمله کشورهایی است که هنوز برخالف نظر
مخالف آمریکاییها ،مناس��بترین مس��یر انتقال لول��ه نفت و گاز حوزه
خزر را از مس��یر ایران میداند .این مس��یر که از بندر نکا عبور میکند،
ازنظر قزاقها ،اقتصادیترین و باصرفهترین مس��یر عبور خط لوله است
و درعینحال امنترین مس��یر نیز هست و علت آن بیثباتی موجود در
منطقه قفقاز و داغس��تان جنوبی است .مهمترین چالشی که متوجه این
موضوع اس��ت ،قراردادباکو-جیحان و عبور خط لوله از بستر دریای خزر
است(ابوالحس��ن شیرازی .)63 :1384 ،ترکمنستان و قزاقستان ساختن
راهآه��ن برای اتصال ب��ه خطوط راهآهن ایران را آغ��از میکنند که این
جری��ان به آنان اجازه راه یافتن به خلیجفارس را میدهد .مس��یر جدید
برای کاهش وابس��تگی کشورهای آس��یای مرکزی به ترانزیت ،از طریق
راهآهنهای روسیه است .توافق اصولی درباره احداث راهآهن درمهرماه
/1386اکتبر  2007در نشس��ت کش��ورهای س��احلی دری��ای خزر ،در
تهران حاصل ش��د .این توافقنامه در آن زمان از س��وی رؤسای جمهور
ترکمنس��تان ،ایران و قزاقستان امضاء ش��د .ساخت بخشی که طول آن
حدود  800کیلومتر اس��ت ،طبق محاسبات اولیه ،باید حدود پنج سال
طول بکشد (امیر احمدیان .)35 :1387 ،تنها ایران و روسیه با دو منطقه
آسیای مرکزی و قفقاز مرز مشترک دارند .روسیه نیز همواره دررسیدن
به آبهای گرم با مش��کل مواجه بوده است ،بنابراین ایران با بهرهمندی
از مزیت ارتباط با دریا و راههای خش��کی مناسب ،شرایط ویژهای دارد.
نفت اوراس��یا همچنین برای توس��عه اقتصادی قفقاز کلیدی است .تنها
با درآمدهای نفتی اس��ت که این کش��ورها میتوانند وابستگی به مسکو
را کاهش داده و درنهایت قطع کنند .این موضوع س��بب توسعه اقتصاد
بازاره��ای جدید و جوامع آزاد میش��ود (س��جادپور .)10 :1373 ،ایران
در مورد انتقال انرژی در دو زمینه معاوضه نفت و خط لوله قزاقس��تان،

ترکمنستان و ایران فعالیت میکند .معاوضه در سه مرحله طراحیشده
اس��ت تا بتواند نفت کشورهای همجوار را از طریق نفتکش به سواحل
ایران در بندر تجهیز شده نکا منتقل و پس از عبور از خط لوله نکاری در
پاالیش��گاههای شمال کشور (فع ً
ال تبریز و تهران) تصفیه کند و از سوی
دیگر از جنوب کش��ور معادل مقدار توافق شده ،نفت دریافتی در شمال
را تحویل دهد(سراقی.)1394،
در روش معاوض��ه ،نی��ازی به رضایت طرف س��ومی نیس��ت و چون ایران
اس��تفادهکننده نهای��ی نف��ت خام خواهد بود وابس��تگی متقاب��ل بهترین
ضمانت ب��رای ادامه پروژه اس��ت .عالوه بر آن ،هزینهه��ای پایینتر برای
تولیدکنن��دگان ،حداکثر درآمد هر بش��که را تضمی��ن میکند و ایران نیز
میتوان��د هم در هزین��ه پایینتر انتق��ال نفت و هم در مناف��ع اقتصادی
مربوط به ایج��اد زیربناهای موردنیاز پروژه صرفهجوی��ی کند .ایران برای
بهرهب��رداری از ذخایر انرژی منطقه تمام��ی امکانات خود را برای معاوضه
نف��ت و گاز ،چه برای عبور و چه برای مصارف داخلی خود عرضه میدارد.
ای��ن تواناییها روزبهروز در حال افزایش اس��ت .یک اق��دام در این زمینه،
س��اختن پاالیش��گاه جدید در نکا در شمال ایران اس��ت .احداث خط لوله
نکا-تهران با ظرفیت روزانه 350هزار بش��که،در چهار پاالیش��گاه شمالی و
مرکزی ایران یعنی تهران ،تبریز ،اراک و اصفهان بیش از  800هزار بشکه
نف��ت در روز تصفیه میش��ود .با احداث کمت��ر از  300کیلومتر خط لوله
جدید و اس��تفاده از شبکههای خط لوله موجود ،ایران میتواند  800هزار
بش��که نفت کشورهای ساحلی دریای خزر را خریداری و به مصرف داخلی
برساند و نفت خود را به ازای آن صادر کند(مستقیمی .)88 :1384 ،ایران
با توجه به جایگاه جغرافیایی خود ،بهعنوان یک گزینه مناسب انکارناپذیر
انتقال نفت و گاز این منطقه به بازارهای مصرف مطرح اس��ت .این موضوع
ت��ا آنجا اهمیت دارد که بنیاد مطالعات��ی هریتیچ 4در آخرین تحلیل خود
که بهوس��یله تحلیل گران برجسته آن اریل کوهن ،جیمز فلیپس و ویلیام
چیرانو تنظیمش��ده اس��ت ،به کارکرد ابزاری نفت برای ایران اش��ارهکرده
است و مس��یر انتقال انرژی از راه ایران را انکارپذیر خوانده است(پهلوانی،
 .)446 :1378درنهایت باید گفت که مسیر جنوبی دریای خزر یعنی مسیر
خزر-خلیج فارس که از ایران میگذرد ،با توجه به سه عامل امنیت ،طول
مسیر و هزینه سرمایهگذاری برای احداث خط لوله و خط ترانزیت نسبت
به مس��یرهای دیگر یعنی مسیرهای شمالی ،شرقی ،غربی و جنوب شرقی
جذابتر و باصرفهتر است.
نتیجهگیری

خ��زر در حال��ی وارد قرن بیس��ت و یکم ش��ده ،که بهعن��وان یکی از
کانونه��ای “بیضی اس��تراتژیک” و حتی در بعضی مواقع خبرس��ازتر
از کان��ون دیگر ،یعنی خلیجفارس موردتوجه رس��انههای خبری دنیا
قرارگرفته است .اگر در قرون گذشته دریاچه خزر با خاویارهای طالیی
سفید ش��ناخته میشد ،امروز در آغاز هزاره سوم ،خزر بهعنوان حوزه
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بکری از منابع گس��ترده انرژی فس��یلی و نفت و گاز جهان ش��ناخته
میش��ود .دریای خزر ازجمله مناطق استراتژیک در سطح جهان است
که از فروپاشی ش��وروی دچار تحوالت زیادی در عرصه سیاسی شده
اس��ت .در حقیقت خزر ،دارای بزرگترین منابع شناختهش��ده اس��ت
که در آخرین تالش بش��ر برای رسیدن به منابع بیشتر و درازمدتتر
کشفش��ده اس��ت و در دورنمای انرژی جهان نیز کشف منابع جدید
انرژی خزر ،آخرین جبهه نبرد انس��ان و طبیعت برای کش��ف ذخایر
جدید بوده اس��ت .اص��والً در روابط بینالملل بحرانهایی که بر س��ر
دس��تیابی به فضای جغرافیایی باش��د ،دارای پایداری و تداوم نس��بی
اس��ت ،چراک��ه در اینگونه مناقش��ات ،ارزش و مواهب دس��تیابی به
امتیازات و منابع موجود کام ً
ال برای سیاس��تمداران ملموس اس��ت و
بدیهی است که طرفین درگیر به دنبال آن هستند تا منافع خود را از
فضای موجود به حداکثر برسانند.
تعیی��ن رژی��م حقوقی دریای خزر نیز ازایندس��ت مناقش��ات بوده و در
طول س��الیان پس از فروپاش��ی اتح��اد جماهیر ش��وروی ،همواره ذهن
سیاس��تمداران منطقه را به خود معطوف داشته است .با وجود گذشت
چندین سال از فروپاش��ی اتحاد جماهیر شوروی و برگزاری اجالسها و
تشکیل کارگروهها و مالقات های انجامشده در سطوح مختلف کشورهای
س��احلی خزر ،هنوز این کش��ورها نتوانس��تهاند در مورد تعیین خطوط
مرزی به توافقی دست یابند .هرچند همگی چنین اظهارنظر میکنند که
خواهان دستیابی به توافقی اصولی در این زمینه هستند .پر مناقشه ترین
موض��وع در خص��وص دریای خزر ،بح��ث رژیم حقوقی ای��ن حوزه آبی
مشترک است و محوریترین عاملی که باعث شده این موضوع از اهمیت
ویژهای برخوردار شود ،این است که نوع رژیم حقوقی این دریا بسیاری از
مباحث موجود دیگر در این حوزه آبی را تحت تأثیر قرار میدهد .درواقع
بهصورت چتری عمل میکند که سایر مباحث را زیر سایه خود قرار داده
اس��ت .به عبارت بهتر با تعیین شدن نوع رژیم حقوقی دریای خزر ،سهم
هریک از کش��ورهای س��احلی از منابع بستر و زیر بستر آن بهویژه منابع
نفت و گاز که برای همه کشورهای ساحلی و حتی فرا منطقهای جذابیت
فوقالعادهای دارد ،تعیین میش��ود .ضمن اینک��ه رژیم حقوقی عالوه بر
ماهیت اقتصادی ،بر مسائل سیاسی و امنیتی ،نظامی و ارتباطی نیز تأثیر
خواهد گذاشت .بنابراین در یک جمعبندی از منظر ژئواستراتژیک ،حوزه
خزر به س��بب سه عامل انرژی(نفت و گاز) ،موقعیت استراتژیک (جایگاه
امنیتی) و موقعیت ارتباطی و مواصالتی ،از کانونهای اصلی کش��مکش
سیاس��ی ،نظامی و اقتصادی خواهد بود .ازاینرو هرگونه تغییر و تحولی
در ای��ن ح��وزه ،مناطق پیرامونی را نیز تحت تأثی��ر قرار میدهد .همین
مس��ئله ،کشورهای س��احلی و قدرتهای فرا منطقهای را تحریک کرده
که در پی به دست آوردن حداکثر منافع ژئوپلیتیکی خود از این دریاچه
باشند .در زمینه انتقال انرژی نیز باید گفت که مسیر جنوبی دریای خزر
یعنی مسیر خزر-خلیج فارس که از ایران میگذرد ،با توجه به سه عامل
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امنیت ،طول مس��یر و هزینه سرمایهگذاری برای احداث خط لوله و خط
ترانزیت نسبت به مسیرهای دیگر یعنی مسیرهای شرقی ،شمالی ،جنوب
شرقی و غربی جذابتر و باصرفهتر است،
در م��ورد "موقعیت ژئوپلیتیکی-ژئواکونومیکی" دریای خزر و خطوط لوله
انتق��ال انرژی آن و تأثیراتش بر منافع و امنی��ت ایران باید تأکید کرد که
جمهوری اسالمی ایران پس از فروپاشی نظام دوقطبی بهواسطه همجواری
ب��ا این منطق��ه مهم و ق��رار گرفتن در هارتلن��د انرژی جه��ان ،بهترین،
کوتاه ترین بهصرفهترین و امنترین مسیر برای انتقال انرژی این منطقه به
بازارهای جهانی به شمار میرود .با توجه به ظرفیتهای ژئوپلیتیک ایران
و نیز موقعیت ژئواس��تراتژیک که بهصورت ایجابی در تأمین امنیت ملی و
افزایش وزن ژئوپلیتیکش مؤثر است ،اما به دلیل مخالفت برخی کشورهای
تأثیرگ��ذار فرا منطقهای بهویژه آمریکا از ط��رح انتقال انرژی حوزه دریای
خزر کنار گذاشتهشده است ،موضوعی که در درازمدت عالوه بر بی-نصیب
گذاش��تن ایران از فوای��د اقتصادی خطوط لوله ،باعث ان��زوای ژئوپلیتیک
کشور و به دنبال آن کاهش ضریب امنیت ملی خواهد شد.
جمهوری اسالمی ایران برای تأمین منافع ژئوپلیتیک و ملی باید از اتکای به یک
قدرت اجتناب کرده و همواره س��عی در برقراری توازن بین تمایالت سیاس��ی
قدرتهای جهانی مداخلهگر در منطقه خود داشته باشد .شواهد نشان میدهد
که بهکارگیری این سیاست ژئوپلیتیک که برخاسته از ذات موقعیت جغرافیایی
ایران میباش��د ،طی تاریخ موفقیتآمیز بوده اس��ت .بدیهی است تأمین منافع
جمهوری اس�لامی ایران در منطقه دریای خزر نیز از رهگذر به کارگیری همین
سیاس��ت زیربنایی به دس��ت میآید و بدون اتکا به این سیاست ،تأمین منافع
جمهوری اس�لامی ایران در این منطقه دور از ذهن به نظر میرسد .با توجه به
چالش ه��ا و فرصتهای ایران در زمینه رقابت با دیگر بازیگران در مورد انتقال
انرژی در منطقه دریای خزر راهکارهای زیر پیشنهاد میشود:
تالش هرچه بیشتر در زمینه سرمایهگذاری در بخش های باالدستی نفتو گاز با استفاده از ساخت پاالیشگاه ها ،خطوط لوله و فناوری های برتر در
رقابت با رقبای منطقه ای و فرا منطقهای در جذب هر چه بیشتر کشورهای
منطقه در تعامل انرژی با ایران؛
ارتقاء قدرت چانهزنی و سیاستهای مبتکرانه در ایجاد رابطه با کشورهایمنطقه با در نظر گرفتن تنوع و یافتن مس��یرهای متعدد برای حملونقل
نفت و گاز با توجه وجود روابط پایدار و اشتراکات فرهنگی و مذهبی میان
ایران و کشورهای حوزه دریای خزر؛
رفتار دقیق و هوش��مندانه در رابطه ب��ا درگیری های قومی و بحران هایهدای��ت و کنترلش��ده برای جلوگیری از فرصت س��وزی در منطقه قفقاز
که عمدتاً از س��وی غرب و آمریکا در مورد ایران در منطقه حس��اس قفقاز
تبلیغ میشود؛
باال بردن س��طح توانایی ایران در اس��تفاده از فرصت روابط متغیر و گاهناپایدار روس��یه با کشورهای آس��یای مرکزی بهمنظور ایجاد روابط هرچه
عمیقتر با این کشورها و نفوذ بیشتر در بازار انرژی منطقه.
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الزامات پايداری جریان با تمرکز بر ممانعت از تشکیل هیدرات
در خطوط لوله دریایی انتقال گاز غنی
نياز نيساني ساماني* ،مدیریت نظارت بر تولید نفت و گاز

چکیده

اطالعات مقاله

یک��ی از م��واردی که در صنعت نفت و گاز هم��واره مورد توجه مدیریت تولید و مهندس��ان فرآوری و انتقال
ميباش��د ،حف��ظ تولید پایدار اس��ت و از مهمتری��ن الزامات تولید پایدار ،جلوگیری از تش��کیل انواع رس��وبات
تاریخ ارسال به د   اور98/04/19 :
تاریخ پذیرش د   اور98/05/14 :
واکس،آس��فالتین ،یخزدگی و تش��کیل هیدرات بهمنظور جلوگیری از ایجاد مش��کالت مربوط به زنجیره تولید
خصوصاً خطوط لوله انتقال ميباشد که هريک در دامنه وسيعي قابل بررسي خواهد بود[ .]1لذا چنانچه شرایط
تش��کیل هریک از موارد مذکور در فرایند تولید و انتقال ،محتمل باش��د ،الزم است راهکارهای الزم در راستای
عدمتش��کیل آنها اتخاذ گردد که دراین خصوص ،رويکردهای مختلفی وجود دارد .با توجه به گستردگی موضوع
هریک از مواردی که تهدیدی بر پایداری جریان میباشد ،الزم است جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و متعاقباً
راهکارهای مربوطه اتخاذ گردد .لذا این گزارش با تمرکز بر راههای جلوگیری از تشکیل هیدرات در خطوط لوله واژگان کلید ی:
انتقال گاز غنی تولیدی از یک میدان گازمیعانی مش��ترک دریایی تهیه گردیده و مختصری به مس��ائل پیرامون پايداري جري��ان ،هي��درات ،گاز ميعاني،
ميدان مشترك.
حفاظت فنی خط لوله از خوردگی نیز میپردازد.
تاریخ ارسال نویسند   ه98/04/12 :

مقدمه

همانط��ور که بیان گردید اين پژوهش در خصوص مقابله با تش��کيل
هيدرات در خطوط لوله دریایی یک از میادین گازی مش��ترک حوزه
خلیجفارس اس��ت که بهعنوان يك��ي از بزرگترین میادین گازي دنيا
و مش��ترك ميان اي��ران و قطر ب��ا مس��احت ۳۷۰۰كيلومترمربع در
 105كيلومت��ري جنوبغربي بندرعس��لويه در آبه��اي خليجفارس
قراردارد .بنادر عس��لويه و تمبك بهترتيب در  270و  220كيلومتري
جنوبشرقي بوش��هر بهعنوان منطقه س��احلي براي ايجاد تأسيسات
فرآورش��ی و پاالیشگاهی در خش��كي اين ميدان انتخاب شدهاند .در
حال حاض��ر اين ميدان يكي از مهمترين منابع توليد گاز كش��ورمان
ميباش��د ،بهطوريكه پتانس��يل تولي��د گاز و ميعان��ات از اين ميدان
مبن��اي تصميمات مهمي در تأمين گاز مصرفي ،س��وخت نيروگاهها،
توزيع انرژي ،صادرات و تزريق گاز در ميادين نفتی جنوب کشور قرار
گرفته است.
با توجه به وس��عت نواح��ی تولیدی ،میدان مذکور ب��ه ۲۹بلوک(فاز)
اس��تاندارد تقس��یم گردید که هریک بهمنظور تولید  1000م.ف.م.ر
گاز غن��ی توس��عه یافته اس��ت .گاز غنی و ترش تولی��دی از چاههای
2
گازی دارای حج��م قابلتوجه��ی آب آزاد 1و همچنی��ن آب هم��راه
میباش��د که بخش��ی از آن در تفکیکگرهای سرچاهی جدا میگردد
و از ش��دت تش��کیل هیدرات و خوردگی در خطوط لول��ه انتقال نیز
جلوگیری مینماید .توس��عه میدان پارسجنوبی از شهریورماه 1382
آغاز و تاکنون ادامه دارد[ .]2سپس ،در واحدهای فرآورشی نم زدایی،
شیرین سازی ،تثبیت میعانات و ...جهت مصارف مربوطه آماده سازی
* نويسند   هي عهد 
   هد   ار مکاتبات ()Neisani_niaz@yahoo.com
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می گردد .س��یال تولیدی از میدان مذکور گازی غنی ترشی است که
انتقال آن از س��کوهای تولیدی تا پاالیشگاه خشکی از طریق خطوط
لوله زیر دریایی  32اینچ به طول تقریبی  104تا  110کیلومتر صورت
میپذیرد(شکل.]1,3[)1-
حفاظت از خطوط لوله" 32انتقال گاز غنی از دریا به خش��کی در هر
فاز از میدان مذکور ،در حفظ و پایداری تولید حائز اهمیت میباش��د.
با توجه به گستردگي و عدموجود جايگزين براي اين خطوط ،چنانچه
اش��کاالتی از جمله تشکیل رسوب ،هیدرات و یا شکستگی در هر يك
از آنها ايجاد ش��ود ،توقف توليدي معادل یک فاز استاندارد را بهدنبال
خواهد داشت و تعمیرات آنها بعضاً چندین ماه بهطول خواهدانجامید.

 1شماتیک انتقال گاز غنی میدان گازی به خشکی

ی علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 167
ماهنامه 

با توجه به ماهیت گازهای میعانی و در صورتیکه س��کوهای تولیدی
فاقد فرایند نمزدایی آب باش��ند ،در طول مس��یر انتقال متعاقب افت
فشار و دما شرایط تشکیل هیدرات محتمل میگردد[.]1
قبل از هر چیز الزم است شرایط و محدودههای احتمالی هر پديدهاي
اعم از تش��کیل رس��وبات واکس ،آس��فالتین و هیدرات شناس��ایی و
موقعیت آنها نسبت به نمودار فازی سیال معین گردد[ .]7در شکل2-
تعيين وضعيت هيدرات در ش��رايط ترموديناميكي مربوط به خط لوله
هرفاز نشان داده شده است.
پ��س از شناس��ایی ش��رایط و جه��ت اجتن��اب از ریس��ک توقف یا
کاهش تولید ناش��ی از عدماطمینان از پایداری جریان ضروری اس��ت
راهکارهای الزم در هر مورد اتخاذ گردد .از مهمترین مس��ائلی که در
ای��ن گروه از خط لوله موردتوجه میباش��د ،اخذ راهکارهای مناس��ب
جهت جلوگیری از تش��کیل هیدرات است که با تزریق ماده شیمیایی
بهنام مونواتیلنگلیک��ول و یا ماده جايگزين آن با نام تجاری LDHI
محق��ق میگردد .در اینخصوص موارد متع��ددی اهمیت مییابد که
در این گزارش در قالب چندین س��وال مطرح و با پاس��خهای مربوطه
پردازش میگردد.

در نظر گرفته ش��ود .برخی از این تمهی��دات ازجمله تعبيه نازلهای
تزریق ،انش��عابات مربوط به انتقال مواد بازدارن��ده و تعداد پمپهای
تزریق الزم است در نظر گرفته شود .چنانچه مواد بازدارنده خوردگی
قابل احيا باشد ،میباید ظرفيت واحدهای احيا نيز متناسب با شرايط
مختل��ف دورهه��ای تولید در نظر گرفته ش��ود .بهطور مث��ال تولید و
فرآوری گاز همراه مخازن نفتی در دوران ابتدايي تولید و چندين سال
پس از توليد و برداشت از مخزن متفاوت خواهد بود؛ از جمله تغییرات
هیدروژن سولفوره ،میزان آب همراه گاز و . ...لذا ضروري است شرایط
تشکیل هیدرات در موارد مختلف در نظر گرفته شود[.]1,5
راهکارهای جلوگیری از تشکیل هیدرات چیست؟

اطالعات تکمیلی

مکانیسم تشکیل هیدرات چگونه است؟

چنانچه ميدانيم مولکولهای آب همراه گاز در دمای پایین و فش��ار
عملیاتی قادر اس��ت ایجاد ش��بکههای کریس��تالی نم��وده و چنانچه
برخی مولکوله��ای کوچک گاز از جمله متان و اتان مهمان بلورهای
میزبان آب ش��وند ،شبکه کریس��تالی قویای شکل گرفته و بهسرعت
رش��د مینماید .گاهی رشد سريع اين ش��بکه باعث انسداد مسیر و یا
مش��کالت جبرانناپذیری میگردد .برخي پژوهشها اشاره به آن دارد
که پروپان نيز در تش��کيل هيدرات نق��ش دارد و بوتان بهعنوان عضو
خنث��ی در این پدیده منظور ميگ��ردد ،بدينمعني که گاهی با بهدام
افتادن در کریس��تالهای آب ،ش��بکه قوی هیدرات را حاصل میکند
و گاه��ی بهعلت حجم و اندازههایی که دارد ،باعث ناپایداری هیدرات
میشود .در اکثر تحقیقات مشاهده ميگردد که گاز هیدروژن سولفوره
نیز در تسریع ش��کلگیری هیدرات نقش موثری دارد[ .]6لذا همواره
در مراحل اوليه طراحي توليد و فرایند تثبيت نقطه ش��بنم گازی که
در دماهای بس��یار پايين محقق ميگردد ،الزم است با ملحوظ نمودن
کلیه موارد ،احتمال تش��کيل هيدرات بهدقت مورد بررسي همهجانبه
قرار گيرد .چنانچه در هر مرحله ،تش��کیل هیدرات محتمل بود ،الزم
اس��ت تمهیداتی جهت تزریق مواد بازدارنده و ممانعتکننده هیدرات

 2محدوده تشكيل هيدرات نسبت به موقعيت نمودار فاز

 3عوامل موثر در تشكيل بلورهاي هيدرات
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پس از اینکه ناحیه ریس��ک و احتمال تش��کیل هیدرات در خط لوله
مش��خص گردید ،راهکارهای زی��ر درخصوص جلوگیری از تش��کیل
هیدرات بهکار میرود:
افزایش دما با اس��تفاده از ترموکوپلهای حرارتی و یا س��یمپیچی با
جریان گرمایشی[]6,7
تزریق مواد ش��یمیایی ممانعتکننده هیدرات با مکانیس��م عملکرد
ترمودینامیکی[]4,5
تزری��ق م��واد ش��یمیایی ممانعتکنن��ده س��ینتیکی ب��ا عملکرد
سینتیکی[]2
در خطوط لوله مذکور ،کدامیک از روشهای مذکور در این شرایط

کاربرد دارد؟

در این ش��رایط مونواتیلن گلیکول با غلظت  70درصد در ابتدای خط
لول��ه تزریق میگردد .چنانچه ش��رایط تزریق آن محیا نباش��د ،ماده
جایگزین دیگری با نام  LDHIتزریق میگردد[.]1,2
 LDHIبه چه معنی است؟ تفاوت عملکرد آنها با مکانیسم عملکرد

گلیکولها در چیست؟

پس از اینکه محققان به پدیده هیدرات پیبردند دنبال راهکاری بودند
که بتواند از تش��کیل آن و مخاطرات مربوطه جلوگیری بهعمل آورد.
بدینمعنی که ش��رایط ترمودینامیکی تش��کیل هیدرات را در فرایند
گازی شناس��ایی مینمودند و سپس با استفاده از انواع گلیکول(گاهی
متان��ول) ،ش��رایط ترمودینامیک��ی تش��کیل هی��درات را ب��ه تعویق
میانداختند .بهعبارتی مکان هندسی یا همان نمودار تشکیل هیدرات
را روی نمودار فش��ار-دما جابهجا میکردند[ .]8از اینرو به گلیکولها
بازدارندههای ترمودینامیکی ( )thermodynamic hydrateگویند.
اخيرا ً گروه جديدي از مواد شيميايي بازدارنده غيرترموديناميكي براي
مقابله با هيدرات در خطوط لوله انتقال گاز طراحي شدهاند كه نسبت

 4شماتيك نواحي تشكيل ريسك
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به مواد بازدارنده قبلي(متانول و مونواتيلن گليكول) بس��يار متفاوتند
زيرا ش��رايط ترموديناميكي تش��كيل هيدرات را تغيير نميدهند ،در
عوض در فرايند تشكيل هيدرات مداخله ميكنند .از آنجاییكه نسبت
به س��اير بازدارندههاي ترموديناميكي در دوز پايين عمل میکنند ،به
ن��ام  low dose age hydrate inhibitorيا همان  LDHIمش��هورند و
با دو ن��وع عملکرد س��ينتيكي ()KHI=Kinetic Hydrate Inhibitorو
ضدكلوخگي( )AA= Anti-Agglomerateبا مکانیسم تشکیل هیدرات
مقابله میکنند[.]4,5
مزایا و معایب  LDHIنسبت به گلیکول چیست؟

تزریق گلیکول در خط لوله انتقال باعث ممانعت از تش��کیل هیدرات
میش��ود .گلیکول با غلظت  60-70درصد در باالدست تزریق شده و
در پاییندس��ت ب��ا غلظت  40-45درصد از فرایند پاالیش��ی تفکیک
ش��ده و در واحدهای احیا مجددا ً تغلیظ و به سیستم تزریق میگردد.
ول��ی  LDHIه��ا بهص��ورت  Once throughو بهطور پیوس��ته تزریق
میش��وند و امکان احیا ندارند .لذا موارد زیر در رابطه با هریک مطرح
میشود[:]1,2
با توجه به اینکه گلیکول در یک سیکل بسته ،احیا و تزریق میشود،
لذا دس��تخوش تغییر کیفیت (اگرچه در محدوده قابلقبول) میشود
بهطوریکه تنظیم غلظت و حذف عوامل مزاحم از منابع آب س��ازند،
مهاج��رت فازها و مداخله س��ایر م��واد ش��یمیایی در کاهش راندمان
عملکرد واحد احیای گلیکول بس��یار تأثیرگذار اس��ت .همچنین عمل
تغلیظ و احیا بر اس��اس فرایندهای گرمایش��ی و تفکیک و جداسازی
صورت میگیرد .لذا هرزرویِ بخش��ی از گلیکول را بههمراه داشته که
ب��ا تزریق می��زان جبرانپذی��ر( )make upمیزان گلیک��ول درگردش
مصرفی واحدهای
موردنیاز تأمین میگردد .عالوه ب��ر آن ،انرژیهای
ِ

 5شماتيك مولكولي مكانيسم فرايند تشكيل هيدرات
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تزریق و احیای این ماده شیمیایی نیز مطرح است[.]1,4,8
ماده شیمیایی  ،LDHIامکان احیا و تزریق در سیستم را ندارد و لذا
تأمین حجم الزم س��الیانه آن هزینههای قابلتوجهی را برای سیستم
بههم��راه دارد .همچنی��ن ،تنظیم نرخ تزریق آن بس��یار اهمیت دارد
بهطوریک��ه تجم��ع میزان باقیمان��ده آن در ف��از آب میتواند باعث
تش��کیل رس��وبات گ��ردد .همچنی��ن دف��ع پس��اب آن ،مخاط��رات
زیستمحیطی را بهدنبال خوهد داشت.
خوردگی خط لول��ه مذکور غالباً با
ب��ا توجه ب��ه اینکه حفاظت فنی
ِ
تزریق م��واد ضدخوردگی انجام میگردد ،لذا تداخ��ل ماده مذکور با روش پای�ش عملکرد و راندمان عملکرد مواد ش�یمیایی تزریق ش�ده در
گلیکول و  LDHIمطرح میباشد که در هریک موارد متعددی مطرح خط لوله چگونه است؟
بدیهی اس��ت میزان تزریق مواد ش��یمیایی در خط لول��ه باید بهطور
بوده و خارج از حوصله این مقاله میباشد[.]1,5,8
مناس��بی تنظیم شده باش��د ،بهطوریکه میزان پایین آن عدم نیل به
مبن�ای تصمیمگیری در انتخاب  گلیکول ی�ا  LDHIبهمنظور ممانعت از هدف تزریق را در بردارد و نرخ باالی تزریق ،مشکالتی نظیر تشکیل
رس��وب را بههمراه خواهد داش��ت .در این راستا ،یکی از شاخصهای
تشکیل هیدرات چیست؟
گلیکول درگردش و غلظت آن است و درخصوص
در خط��وط لوله مذکور عالوهبر نگرانی از تش��کیل هیدرات ،مش��کل پایش گلیکول ،نرخ
ِ
خوردگ��ی داخلی خط��وط لوله انتقال نیز وج��ود دارد و جهت مقابله ماده  ،LDHIمیزان باقیمانده مادهی تزریق شده ارزیابی و اندازهگیری
ب��ا هریک ،راهکاره��ای متفاوتی اتخاذ میگردد ک��ه عمدتاً مبتنی بر میش��ود .ولی در اینجا موضوع به این س��ادگی نیست ،زیرا در حالت
استفاده از مواد شیمیایی خواهد بود .لذا حالتهای مختلفی در رابطه تزری��ق  ،LDHIتزریق ماده ضدخوردگی نیز داریم که در تس��تهای
ب��ا حفظ پایداری جری��ان در این خط مطرح میباش��د که به دو نوع اندازهگیری باقیمانده ماده ش��یمیایی  ،LDHIتداخل ایجاد مینماید.
کل��ی "تثبیت  "PHو "تزریق م��اده بازدارنده خوردگ��ی" طبقهبندی لذا با همکاری شرکت تأمینکننده ماده مذکور ،دستورالعمل متفاوتی
میش��ود[ .]1در هر مورد ،تداخل مواد شیمیایی و چگونگی سازگاری در دس��ت تهیه است که حتیاالمکان بتوان منابع ایجاد خطا را حذف
آنها نس��بت به هم اهمیت مییابد .چه بس��ا تس��تهای آزمایشگاهی نمود[.]1
از ع��دم بُ��روز این مش��کالت اطمین��ان کافی را بدهد ،ول��ی با توجه
ب��ه هیدرولیک و ژئومتری خطوط لوله و س��ایر عوام��ل میدانی بعضاً ب�ا توجه ب�ه اینکه دربرخ�ی موارد مواد ش�یمیایی دیگری در باالدس�ت
مشکالت ناخواسته که عمدتاً در قالب تشکیل رسوب نمایان میشود ،تزریق میشود ،چگونه از اندازهگیری باقیمانده مواد ممانعتکننده از
به چشم میخورد .لذا شرایطی که تعدد مواد شیمیایی کمتری داشته هیدرات مطمئن خواهید بود؟
باشد ،مطلوبتر خواهد بود که مود تثبیت  PHبوده و از طریق تزریق این موضوع که در س��وال قبلی هم بدان اشاره شد از مهمترین مواردی
گلیک��ول محقق میش��ود .دراینحالت گلیکول نس��بت به حالتی که اس��ت که در پایش تزریق مواد ش��یمیایی در ای��ن خطوط لوله مطرح
این ماده فقط بهمنظور کنترل تش��کیل هیدرات بهکار میرود ،با نرخ میباش��د .در خطوط لول��ه مذکور اطمینان از عملکرد مواد ش��یمیایی
بیش��تری تزریق میگردد .ولی با خنثیس��ازی محیط ،نیاز به تزریق تزریق ش��ده جهت محافظت خط��وط لوله مذک��ور بهمنظور مدیریت
م��اده ضدخوردگ��ی از بین میرود و لذا ش��رایط اطمینان از پایداری خوردگی ،ممانعت از تش��کیل هیدرات و رس��وب ،عدم سازگاری آنها با
هم و عدم تشکیل رسوب ناشی از واکنشهای ناخواسته مطرح میباشد
جریان بهتر محقق میگردد.
البته یکی از مهمترین الزامات برقراری این حالت آن اس��ت که از که هریک معیارهای پایش و س��نجش مربوط به خ��ود را دارند .اولین
ش��یمیایی ممانعتکننده از هیدرات ،تغییرات
عملکرد و راندمان مناس��ب واحده��ای احیای گلیکول و ریکالیمر نشانه عدم کارآیی مواد
ِ
گلیکول در گردش غیرنرمال فش��ار در خط لوله لوله میباش��د .ولی ضروری اس��ت میزان
در پاییندست بهمنظور تأمین کیفیت مطلوب
ِ
اطمین��ان کافی حاص��ل گردد .علیرغم کلی��ه مزیتهایی که این باقیمان��ده آن که در خ��ط لوله به مصرف نرس��یده در بازههای زمانی
حالت دارد ،چنانچه بخشی از سیکل تزریق و احیای گلیکول شرایط مناس��ب اندازهگیری ش��ود .از طرفی ،جهت محافظ��ت از خطوط لوله
مطلوبی نداش��ته باشد ،مشکالت ایجاد رس��وب و عدماطمینان از
پایداری جریان مخاطرهانگیز خواهد بود ،بهطوریکه الزم است به
اولویت دوم که تزریق ماده شیمیایی و گلیکول است ،تغییر مسیر
دهیم .چنانچه تزریق گلیکول میس��ر نباشد ،از ماده جایگزین آن
یعنی  LDHIجهت ممانعت از تش��کیل هیدرات استفاده میگردد
و ضروری اس��ت از تزریق م��اده بازدارنده خوردگ��ی نیز بهمنظور
محافظت فنی خط لوله استفاده گردد[.]1,2,4,5,7
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مذکور ،ماده حفاظت از خوردگی نیز تزریق میش��ود که بخشی از آنها
در ط��ول  120-100کیلومتری خط لوله به مصرف میرس��د و میزان
باقیمان��ده در اولی��ن جداکننده فازیِ پاالیش��گاهها قاب��ل اندازهگیری
میباش��د .كليه دستگاههاي مورد استفاده در ش��ركت ملي نفت ايران
جه��ت اندازهگيري این مقادیر ،از نوع اس��پكتروفتومتري و بر اس��اس
طيفس��نجي است و تداخل اجزاي مواد ش��يميايي متعدد تزریق شده
در اين حالت ،به اثبات رس��یده است ،بهطوريكه نتايج بررسيها نشان
ميدهد ،میزان باقیمانده س��ایر مواد ش��یمیایی تزریق شده با مقادير
 Corrosion Inhibitor Residualهمافزايي داش��ته است .در مواردي كه
تزريق ماده  LDHIصورت ميگيرد ،مقادير  Residualها بسيار بيشتر از
مواردي است كه تزريق  MEGداريم ،درحاليكه متد اندازهگيري است.
روش ج��اری بر اس��اس نمونهگیری از فاز آبی پاییندس��ت ،مبتنی بر
متد استخراج مایع – مایع 3و با استفاده از معرف متیل اورانژ ميباشد.
دقت اندازهگي��ريِ باقیمانده مواد ضدخوردگی در طول موج ماكزيمم،
بيش��ترين ميزان جذب را دارد .ولی طی بررس��یهای بهعمل آمده و با
ايجاد اصالحاتي در روش جاري اندازهگيري ،ميزان باقيمانده هريك از
مواد شيميايي در پايين دست بهصورت جداگانه میسر خواهد بود[.]1,9
بدیهی اس��ت آندسته از مواد ش��یمیایی که activated ingradiance
مش��ابه دارن��د ،در تس��تهای اندازهگی��ری  Residualنی��ز بهصورت
غيراس��توكيومتري برهم موثر باش��ند ،تاجاییکه ش��دت جذب یکی
از مواد میتواند بیش��تر از ش��دت جذب سایر مواد شیمیایی باشد .در
اینجا عامل آمینی مش��ترک بین CI4و  LDHIدر اندازهگيري مقادير
باقيمان��ده تداخل ايجاد مينمايد ،در حالیک��ه منواتيلنگليكول در
 residualاندازهگيري شده مداخله ندارد ،زيرا در ساختار آن عامل OH

وجود دارد .لذا ضروری اس��ت برای اندازهگيري هريك ،دس��تورالعمل
اندازهگیری مناسب و جداگانهای منظور گردد و متناظر با هر مجهول،
یک معادله مبتنی بردستورالعمل تست آن ماده شیمیایی ایجاد شود
که خوشبختانه تاكنون به نتايج خوبي در اين زمينه دست يافتهايم.
نتیجهگیری

علت بررس��ی موضوع بدان جهت است که خطوط لوله مورد اشاره در
این مقاله از شرایط اختصاصی و منحصربهفردی به شرح زیر برخوردار
هستند:
طوالنیترین خطوط لوله انتقال در بخش باالدستی میباشند.
از طوالنیترین خطوط لوله زیر دریایی در بخش باالدس��تی بهشمار
میروند.
خط��وط لول��ه مذکور حام��ل گاز میع��ان معکوس میباش��د که از
پیچیدگیهای رفتار فازی خاصی برخوردار است.
حف��ظ پای��داری جری��ان در میادی��ن مش��ترک از اولویته��ای
سیاستگذاری شرکت ملی نفت است.
با توجه به اينكه ش��رايط س��يال توليدي در هر دوره از عمر مخزن
متفاوت اس��ت ،لذا الزم اس��ت وضعيت پايداري جري��ان در هر دوره
بررسي و نيازمنديهاي تأمين الزامات مربوطه بهروزرساني گردد.
درحال حاضر تنها جايي كه ماده شيميايي  LDHIجهت جلوگيري
از هيدرات تزريق ميشود ،ميدان مورد اشاره است و تاكنون جايگزين
مناسبي در ش��رايط عدمتزريق گليكول بوده است .البته در مطالعات
صورت گرفته مش��اهده ميگردد که اس��تفاده از اين ماده در ميادين
مرزي و دريايي دربخش باالدست بهشدت رايج است.

پانویس ها
3. liqliq extraction
4. corrosion inhibitor

1. free water
2. connet water
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مروری بر تولید هیدروژن با استفاده از تکنولوژی حلقه شیمیایی
حسین خانی ،ناهید خندان* ،محمد حسن ایکانی ،علی الیاسی ،سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران

چکیده

اطالعات مقاله

هیدروژن يكي از منابع جذاب انرژي پاك اس��ت كه ميتواند با بازدهي باال در سيس��تمهاي توليد توان
متحرك و يا ساكن ،مورد استفاده قرار گيرد .این عنصر در طبیعت بهصورت خالص وجود ندارد اما میتوان
تاریخ پذیرش د   اور98/04/19 :
آن را با روشهاي مختلف از سایر مواد طبيعي همچون گاز طبیعی ،آب ،زغالسنگ و ...بهدست آورد .فرایند
حلقههای ش��یمیایی ،یکی از روشهای مناس��ب برای تولید هیدروژن و گاز سنتز میباشد .یکی از مزایای
این فرایند ،انعطافپذیری در برابر مواد اولیه(واکنشگر) است .فرایند حلقه شیمیایی را میتوان با استفاده
از واکنشگرهای مختلفی مثل زغالسنگ ،بایومس ،هیدروکربنهای سبک ،روغن ،الکلها و مخلوط متان/
کربن دیاکسید و متان/هیدروژن و کربن مونوکسید انجام داد .در این فرایند اكسیژن موردنیاز برای شكست
واکنشگر توس��ط اکسید فلزی(حامل اکسیژن) تأمین میشود .با استفاده از این فرایند ،ميتوان هیدروژن
را ب��ا بازده��ی باالیی تولید نمود .مهمترین مزیت این روش تولید هی��دروژن خلوص باال بدون نیاز به واحد
خالصس��ازی و جداس��ازی هیدروژن و همچنین عدم نیاز به واحد تولید اکس��یژن است .عالوهبراین ،عدم
واژگان کلید ی:
تماس مستقیم سوخت و هوا در فرایند مزبور ،از نقطهنظر ایمنی و عدموقوع انفجار و نیز عدمآالیش محصول
تولید هی��دروژن ،گاز س��نتز ،فرایند حلقه
تولیدی با گازهای حاصل از سوختن هوا مثل نیتروژن ،از نقاط قوت آن محسوب ميشود.
شیمیایی ،حامل اکسیژن.
تاریخ ارسال نویسند   ه98/03/21 :

تاریخ ارسال به د   اور98/03/23 :

مقدمه

افزایش جمعیت جهان و در نتیجه ،وابس��تگی بیش از حد به سوختهای
فس��یلی ،نابودی منابع طبیعی و همچنین بُروز مش��کالت جدی زیس��ت
محیطی ،توجه محققان را بیش از پیش بهس��وی اس��تفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر جلب نموده است .یکی از چالشهای اصلی در رابطه با افزایش
جمعیت جهان و توس��عه اقتصاد ،تأمین انرژی در کنار محدودسازی نشر
گازهای گلخانهای اس��ت .بنابراين ،توسعه منابع جديد انرژي پاک بهدلیل
مس��ائل زيست محیطي ضروري ميباشد .از اينرو ،فناوريهاي سازگار با
محیطزيس��ت براي تولید توان ،نظیر فناوري پیلهاي س��وختي در حال
گس��ترش ب��وده و بهعنوان يکي از سیس��تمهاي آتی تولی��د انرژي پاک
شناخته شدهاند .امروزه با توجه به پیشرفتهاي صورت گرفته در فناوري
پیلهاي س��وختي ،نیاز به هیدروژن بهعنوان س��وخت در اين سیستمها
افزايش يافته است[ .]1هیدروژن بهصورت خالص در طبیعت وجود ندارد،
ام��ا میتوان آن را از منابع متعددی تولی��د نمود .این انتخابِ منابع بعضاً
وابس��ته به میزان دسترسی ،هزینه ،قابلیت ذخیرهسازی و توزیع و نسبت
هیدروژن به کربن ( )H/Cمیباشد .درحالحاضر ،تولید هیدروژن جهانی،
 %48از گاز طبیع��ی %30 ،از م��واد نفتی %18 ،از زغالس��نگ و  %4از
الکترولیز آب میباشد[.]1
از دی��دگاه ماده اکس��نده در مقابل غیراکسنده(اکسایش��ی در مقابل غیر
اکسایش��ی) ،عمدهترین فناوریه��ای تبدیل هیدروکربن به  H2ش��امل

ری ُفرمین��گ متان ب��ا بخ��ار آب ( ،)SMRاکس��ایش جزی��ی
ریفرمین��گ  CO2یا ریفرمینگ خش��ک ،)DR( 3ریفرمینگ خود گرمازا
()ATRو فرایند حلقه شیمیایی )CLP( 5میباشد.
ریفرمین��گ متان با بخار آب از متداولتری��ن فرایندهای تولید هیدروژن
است و حدود  %40هیدروژن جهانی با این روش تولید میشود .اين روش
عمدتأ شامل شکافت هیدروکربنها(متان) در حضور آب و واکنش شیفت
آب-گاز )WGS( 6ميباش��د(واکنشهای 1 -و  .)2ب��ه ط��ور کلي فرایند
ريفرمینگ با بخارآب يک فرایند گرماگیر اس��ت .عواملي مثل دما ،فشار،
نس��بت آب به خوراک ،نس��بت گاز بياثر به واکنشدهندههاي خوراک و
میزان گاز خوراک روي بازده تولید هیدروژن تأثیرگذار ميباشند[:]1
1

2

(،)POx
4

()1
()2
یکی دیگ��ر از روشهای تولید هیدروژن از مت��ان و دیگر هیدروکربنها،
اکسیداس��یون جزیی میباش��د که واکنشي س��ريع و گرمازاست .واکنش
اکسیداسون جزیی متان (بر پایه کاتالیست) بهصورت زیر است:
= ∆H
206kJ/mol
CH 4 + H 2 O 
→ CO + 3H 2

= ∆H
−41kJ/mol
CO + H 2 O 
→ CO 2 + H 2

()3

1
= ∆H
−38KJ/mol
CH 4 + O 2 
→ CO + 2H 2
2

در فراین�� ِد  POxبهطور مس��تقیم با اکس��ید ش��دن هیدروکربن ،در يک
مرحله  H2و  COتولید ميش��ود .اين فرایند از نظر اقتصادي نس��بت به
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فرایندهاي ديگر مناسب نیس��ت .مزیت این روش نسبت به روش تبدیل
با بخار آب ،اس��تفاده از راکتور آدیاباتی��ک بهجای راکتورهای چندلولهایِ
گرانتر میباش��د .همچنین درجه حرارتهای باال ،س��رعت رس��یدن به
تبدیل بیشتر و گزینشپذیری محصول نزدیک به تعادل ترمودینامیکی را
تس��هیل میکند .ولی نسبت  CO/H2در این روش ،کمتر از روش تبدیل
روش کاتالیستی و غیرکاتالیستی انجام
با بخار اس��ت .روش  POxبه دو ِ
میش��ود .اکسیداسیون جزیی غیرکاتالیستی متان فقط در دماهای بسیار
باال ( )1200-1500° Cرخ می دهد .اکسیداس��یون جزیی کاتالیس��تی
متان نیز ،در دماهای نس��بتاً پایینت��ری اتفاق می افتد( )600-900°Cو
کاتالیست مورد استفاده نیز میتواند پالتین یا نیکل بر پایه آلومینا باشد.
به دلیل عدموجود بخار آب در خوراک ،کاتالیست آن سریعاً در اثر رسوب
کربن غیرفعال میشود[.]1,2
مصرف تمامی س��وختهای فسیلی منجر به تشکیل  CO2میشود .تقریباً
 %75اثرات گلخانهای شکل گرفته از کارخانجات صنعتی و یا نیروگاههای
برق توسط  CO2ایجاد میگردد .همچنین CO2 ،از جمله مواد زاید دارای
منبع کربن طبیعی بهحس��اب میآید و کنترل انتش��ار و اس��تفاده از آن،
جزء چالشهای بشر محسوب میش��ود .هنگامیکه منبع  CO2از تغلیظ
دود اکثر کارخانجات موجود باشد ،تبدیل متان با دیاکسیدکربن ،فرایند
صنعتی نویدبخشی خواهد بود .این روش ،فرایندی جایگزین برای SMR
و  POxاس��ت ک��ه در آن CO2 ،نقش یک اکس��یدکننده را ایفا میکند -1 .فرایند حلقه شیمیایی  
در این روش ،گاز س��نتز با نس��بت باالی  COبه ( H2یک به یک) تولید فرایند حلقهي ش��یمیایی احتراق )CLC( 7در سال  1954با عنوان تولید
میش��ود .واکنش تبدیل متان با دیاکسیدکربن گرماگیر بوده و در دمای  CO2خالص مطرح ش��د .در نیمه دوم  CLC ،1980براي جذب  CO2با
 800تا  1000درجه سلس��یوس و فش��ار  20تا  40بار انجام می ش��ود .اس��تفاده از حامل اکس��یژن )OC( 8مبتنی بر آهن و نیکل پیش��نهاد شد
و پس از آن ،تحقیقات گس��ترده از جمله نوع س��وخت و سیستم راکتور
معادله این واکنش بهصورت زیر میباشد[:]1
و همچنین ،نوع حامل اکس��یژن استفاده ش��ده برای این فرایند به انجام
= ∆H
+247kJ/mol
()4
 CH 4 + CO 2 → 2CO + 2H 2رس��ید .بهطور کلی میتوان گفت بعد از سیس��تمهای  CLCکه بهمنظور
برخالف پتانس��یل باالی اقتصادی و فواید زیست محیطی که وجود دارد ،استفاده از انرژی سوختهای فسیلی بدون انتشار آالیندههایی مثل CO2
متأسفانه از این تکنولوژی برای تبدیل متان با دیاکسیدکربن زیاد استفاده مطرح شده بود(سوخت فسیلی مستقیماً درون راکتور سوزانده میشود)،
نمیشود .یکی از این دالیل ،عدماستفاده از بخار است که موجب غیرفعال حلقهي ش��یمیایی با هدف ریفرمین��گ هیدروکربنها به هیدروژن و گاز
ش��دن سریع کاتالیستها میگردد .استفاده از پرومتورهای  Ce، Zrیا  Srس��نتز پیش��نهاد ش��د[ .]4در این فرایند از واکنشهاي دورهاي اکسید و
در ساختار کاتالیست (مثل  ،)Niاستفاده از مقدار اضافی دیاکسید کربن احیاي حامل اکس��یژن با سوخت و هوا اس��تفاده میشود و شامل راکتور
و اس��تفاده از مقدار اضافی بخار از جمله راههای مختلف جهت پیشگیری هوا ،)AR( 9راکتور سوخت )FR( 10و بعضاً راکتور بخار)SR( 11میباشد .با
استفاده از این تکنولوژی میتوان فرایندهای  SMR، POxو  DRرا انجام
از رسوب کربن یا حداقل کردن مقدار آن با خوراک متان است[.]3
ریفرمینگ خودگرمازا نیز روش دیگری برای شکس��ت هیدروکربنهاست داد که شامل دو مرحله کلی است[:]5
ک��ه در واق��ع ،ترکیب��ی از فرایندهای ریفرمین��گ با بخ��ار آب و فرایند ابتدا اکس��ید فلزی( )MOxتوس��ط یک گاز احیاکنن��ده مثل متان یا گاز
اکسیداس��یون جزئی اس��ت .در اين فرایند ،هیدروکرب��ن هم با بخارآب و سنتز به فلز ( )Mیا اکسید فلزی با مقدار اکسیژن کمتر ( )MOx-δتبدیل
کل فرایند صفر است؛ ش��ده و مخلوطی از  H2و  COو یا  H2Oو  CO2تولید میکند .سپس ،در
هم با اکس��یژن واکنش ميدهد و تغییرات
آنتالپي ِ
ِ

زي��را حرارتي که از واکنش گرماده اکسیداس��یون جزئي تولید ميگردد،
براي تأمین حرارت واکنش گرماگیر ريفرمینگ با بخار اس��تفاده ميشود.
بنابراين ،در مقايس��ه با فرایند ريفرمینگ با بخارآب ،نیاز به منبع حرارت
خارجي ندارد .در اين فرایند مخلوط بخارآب و اکس��یدکننده (اکس��یژن
يا هوا) پس از عبور روي س��طح کاتالیس��ت (عمدتا نیکل بر پایه آلومینا)
دردماي باال با هیدروکربن واکنش ميدهد .با تغیی ِر نسبت هوا به سوخت،
دماي واکنش و در نتیجه دماي راکتور کنترل ميشود .مزيت اين فرایند
اين است که نسبت به سیستمهاي معمول به بخار آب کمتري نیاز دارد و
همه حرارت موردنیاز واکنش نیز بهوسیله احتراق بخشي از سوخت فراهم
ميگردد .بنابراين ،مديريت حرارت آن ساده بوده و نیازي به سیستمهاي
پیچیده نیست[.]1,2
از دیگ��ر روشهای تولید  ،H2روش  CLPاس��ت که میتواند هیدروژن را
ب��ا بازدهی فرایندی باالیی تولید کند .از جمله مزایای این روش ،عالوهبر
قابلی��ت انعطافپذی��ری در برابر مواد اولیه ،تولید هی��دروژن خلوص باال
بدون نیاز به واحدهای خالصس��ازی و جداسازی و همچنین ،عدمنیاز به
واحد تولید اکس��یژن است .ش��رح کلی این فرایند و مطالعات انجام شده
روی حاملهای اکس��یژن و س��وختهای مختلف  CLPدر ادامه بررسی
شده است.
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مرحله بعدی  MOx-δبا بخار و یا اکسیژن هوا واکنش داده و با تولید ،H2

به شکل اولیه خود ( )MOxبرمیگردد.
بهدلی��ل جدا بودن راکتورهای اکس��ایش و کاهش ،تماس مس��تقیم بین
س��وخت و ماده اکس��نده در این فرایند وجود ندارد .زم��ان ماند  OCدر
راکتورها با توجه به میزان اکس��ید ش��دن و کاه��ش یافتن در هر مرحله
و می��زان هی��دروژن تولیدی در نظر گرفته میش��ود که ای��ن زمان برای
 OCهای مختلف ،متفاوت میباشد[.]5
بهطور کلی ،فرایند حلقهي شیمیایی شامل فرایندهای ریفرمینگ حلقهي
ش��یمیایی )CLR( 12و حلقهي ش��یمیایی تولید هی��دروژن)CLHP( 13
میباشد که در ادامه ،به بررسی هر یک از این روشها پرداخته شده است.
 -1-1فرایند CLR

با توجه به ش��ماتیک فرایند  CLRدر ش��کل ،1-این فرایند به سه طریق
انجام میش��ود[ :]5اگر فرایند ریفرمینگ بخار و تولید  H2خالص مد نظر
باش��د ،از ترکیب  FRو  SRاس��تفاده میگردد .ب��رای ریفرمینگ بخار با
خ��وراک متان ،واکنشهای زیر در  FRو  SRانجام میش��ود .با توجه به
معادالت برای  ،SRمشخص میشود که محصوالت این راکتور  H2و H2O
واکنش نداده است که با سرد کردن میتوان  H2خالص بهدست آورد.
()5

()6

MeO + CH 4 → M + 2H 2 + CO
M + H 2 O → MeO + H 2

کار میکند و توانایی اکس��ید کامل  OCها را به حالت اولیه ندارد ،از هر
سه راکتور  FR، SRو  ARاستفاده میشود .یکی از مزایای افزودن راکتور
س��وم یا  ،ARافزایش تبدیل و اکسید آالیندههایی مانند کربن و سولفور
است که از غیرفعال شدن سریع کاتالیست با زمان جلوگیری میکند[.]5
عالوهب��ر این ،برای فرایندهای اکسیداس��یون در  ،CLRترکیب خوراک،
نقش مهمی در تعیین ترکیب محصوالت دارد .بهعبارتی ،جهت تولید گاز
 H2و  COالزم اس��ت از انجام فرایند اکسیداس��یون کامل جلوگیری شود
(واکن��ش  .)8به این منظور در این فرایندها مق��دار  Air/Fuelو یا OC/
 Fuelرا کم در نظر میگیرند[.]6
CH 4 + 2O 2 → 2H 2 O + CO 2
()8
فراین��د  CLRانعطافپذیری باالیی در برابر ن��وع خوراک ورودی دارد و
برای هر س��ه حالت خوراک گازی ،مایع و جامد اس��تفاده میش��ود .یک
موضوع کلیدی برای توسعه فرایندهای  ،CLRانتخاب یک  OCبا خواص
مناسب است .بهدلیل اینکه در این فرایند تنها عامل مشترک بین مراحل
و راکتورها  OCمیباش��د ،لذا عملکرد و بازدهی این فرایند بهشدت تحت
تأثیر خواص  OCانتخاب ش��ده اس��ت .انتخابپذیری ب��اال ،پایداری باال،
واکنشپذی��ری ب��اال با خوراک و مقاوم��ت باال در برابر رس��وب کربن ،از
جمل��ه مهمترین خواص  OCهای فرایند  CLRمیباش��ند[ .]5در ادامه،
به بررس��ی  OCهای مناس��ب برای حالت خوراک ورودی در این فرایند
پرداخته شده است.

چنانچه هدف ،فرایند اکسیداسیون جزیی باشد ،ترکیب  FRو  ARبهکار
میرود .برای اکسیداس��یون جزیی با خ��وراک متان ،واکنش زیر در   -1-1-1 ARفرایند  CLRبا خوراک گازی ( NGو متان)
 -1-1-1-1حاملهای اکسیژنی پایه نیکل
انجام میشود.
از متداولتری��ن کاتالیس��تها برای ریفرمینگ بخار فلز  Niاس��ت و OC
M + O 2 / N 2 → MeO + N 2
()7
ه��ای پایه  Niنی��ز بهعلت واکنشپذیری و انتخابپذی��ری باال ،به عنوان
برای زمانی ک��ه  SRدر دمای پایین عملیاتی (معموالً کمتر از  )450 °Cیک��ی از بهتری��ن  OCه��ا در فرایندهای  CLRمحس��وب میش��ود .در
بررس��ی عملک��رد کاتالیس��تهای  NiO، CuO، Fe2O3و  Mn2O3روی
پایه  SiO2در راکتور بس��تر س��یال با اس��تفاده از خوراک متان مشخص
ش��ده اس��ت ک��ه فق��ط  NiO/SiO2انتخابپذیری باالیی نس��بت به H2
دارد .همچنی��ن ،ترتی��ب واکنشپذی��ری اکس��یدهای فع��ال به صورت
 NiO< CuO < Mn2O3 < Fe2O3گزارش شده است[.]5
عالوهبر جزء فعال کاتالیس��ت ،نوع پایه اس��تفاده ش��ده در کاتالیست نیز
ب��ر عملکرد آن موثر اس��ت .ب��رای  Niدر فرایند  ،CLRتأثی��ر پایههای
 MgAl2O4،Al2O3 ،ZrO2 ،NiOAl2O4 ،TiO2و  SiO2روی خصوصی��ات
این کاتالیس��ت با خوراک متان مشخص ش��ده که کاتالیست نیکل روی
پایههای  TiO2و  SiO2فعالیت کمتری دارد .همچنین ،در دمای باال (°C
 NiO/MgAl2O4 )950بهدلی��ل درصد تبدی��ل و انتخابپذیری باالتر و
 1فرایند ( ،CLRاکسید فلز  MeO:و فلز ]5[ )Me:
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تمایل کمتر به تش��کیل رسوب کربن مناسبتر بوده و  NiO/ZrO2نیز در  Zr، Ce-Fe، Ce-Al2O3، Ce-MgO، Ce-Cu، Ce-Mn، Ce-Ndو ...
دمای پایین ( ،)650°Cباالترین پایداری را در طی سیکلهای مختلف از مورد بررسی قرار گرفته است .بهطور کلی در بین همه اکسیدها ،مخلوط
اکسیدی  Ce-Feاز فعالیت و پایداری مناسبتری برخوردار است[.]5,9
خود نشان داده است [.]7
عالوهبر تأثیر پایه روی عملکرد کاتالیس��ت موردنظر ،نوعگونهی آلومینای
اس��تفاده ش��ده در ترکیبات حاوی آلومینا و روش س��نتز ،کاتالیست نیز  -3-1-1-1حاملهای اکسیژنی پروسکایتی
میتوان��د روی عملک��رد آن تأثیرگذار باش��د .کاتالیس��ت  Niغالباً روی اکس��یدهای ن��وع پروس��کایتی بهعن��وان ی��ک جایگزین مناس��ب برای
پای��ه -αآلومینا ( )NiO/α-Al2O3از نظر واکنشپذیری کاهش��ی و ایجاد اکس��یدهای قابل احیا ش��ناخته ش��دهاند .فل��زات گذار بهعن��وان حامل
رس��وب کربن مناس��بتر از پایه -γآلومینا ( )γ-Al2O3اس��ت .همچنین ،ش��بکه اکس��یژن و کاتالیزور برای فعالس��ازی هیدروکربنها اس��تفاده
کاتالیس��تهای سنتز ش��ده با روش تلقیح خش��ک ،14تمایل کمتری به میش��ود که معموالً با توجه به خواص کاهش��ی خوب ،رسانایی اکسیژن
تشکیل رسوب کربن نسبت به کاتالیستهای سنتز شده با روش رسوب -ب��اال و ثبات حرارت��ی ،تأمینکنن��ده اکس��یژن خ��وب و انتخابپذیری
ب��اال ب��رای تولی��د گاز س��نتز بهج��ای  CO2و  ،H2Oب��رای واکنشهای
ته نشینی 15دارند[.]7
عالوهبر این ،مشخص شده اس��ت که اضافه کردن اکسیدهای فلزی مثل اکسیداس��یون کاتالیستی از جمله هیدروژن ،اکسیداسیون  COو احتراق
ک��روم نیز میتوان��د از طریق تضعی��ف پیون��د  Ni-Oو افزایش وضعیت کاتالی��زوری بس��یار موثر هس��تند .یکی از مناس��بترین پروس��کایتها
اکسیداس��یون سطح  Niبه  Ni3+و در نتیجه ،کاهش دمای ریفرمینگ (تا ب��رای ریفرمینگ متان LaFeO3 ،اس��ت .اضافه ک��ردن نانو ذرات CeO2
( )2-3 nmب��ه  LaFeO3بهعل��ت تعامل CeO2-LaFeO3باعث تش��کیل
 200درجه) ،عملکرد کاتالیست نیکل را افزایش دهد[.]5,7
2+
3+
 Ceو  Feو در نتیج��ه ،واکنشه��ای اکس��یژن بیش��تری در CeO2/
بررسی تأثیر فشار در فرایند  CLRمتان با  Niنشان داده است که افزایش
فش��ار تأثیر منفی روی توزیع محصوالت ن��دارد؛ اما افزایش  OC/Fuelو  LaFeO3ش��ده و بازده��ی ای��ن حام��ل را افزای��ش میده��د .عالوهب��ر
دمای کاهش در همه فش��ارها س��بب افزایش تبدی��ل و تمایل به حالت  ،LaFeO3از اکسیدهای پروسکایتی ناقص مانند La1-xSrxMO3،LaxSr1-
اکسیداس��یون کامل و در نتیجه افزایش غلظت  COو  H Oو همچنین , )xFeO3-δ، La0.3Sr0.7Fe0.8M0.2O3-δ (M=Ga, Al) (M=Mn, Ni, Fe
2
2
با خ��واص واکنشپذیری،
کاهش غلظت  COو  H2میشود.
از مشکالت رایج به هنگام استفاده از کاتالیست  ،Niغیرفعال شدن در اثر انتخابپذی��ری ،پای��داری و مقاومت خ��وب در برابر رس��وب کربن برای
تش��کیل رسوب کربن است که معموالً برای مقابله با این مشکل میتوان ریفرمینگ متان استفاده میشود[.]5,8,10
مق��دار کم��ی از فلزات قلیایی(مثل  Mgو یا  )Caرا به نیکل اضافه کرد یا در مقایس��ه ب��ا فریتها که معم��والً  %20یا کمتر ،بخ��ار را به هیدروژن
اینکه مقدار بخار اضافی را (تا  )%30به همراه س��وخت در  FRوارد نمود تبدی��ل میکنن��د ،اکس��ید آه��ن( )Fe3O4ارتق��ا یافته با پروس��کایت
بهعنوان یک کاتالیس��ت بس��یار موثر برای
(در  Air/Fuel< 0/4هیچگونه رسوبی تشکیل نمی شود)[. ]5,8
ریفرمین��گ متان قادر به تبدیل بی��ش از  %67بخار به هیدروژن با ثبات
کاهش��ی باال می باش��د .ضمن اینکه افزایش مقدار  LSFدر  Fe3O4سبب
 -2-1-1-1حامل های اکسیژنی پایه سریا
یکی دیگر از  OCهایی که در فرایند  CLRاس��تفاده میش��ود OC ،های افزایش تبدیل بخار به هیدروژن میشود[.]5,10
پایه سریا میباشد .عملکرد کاتالیست  CeO2در اکسیداسیون جزئی متان نقش اصلی پایه  ،LSFفراهم کردن مسیرهای هدایت یونی و الکترونیکی
به گاز س��نتز توسط وی 16و اوتس��اکا 17تأیید شده است .برای این حامل برای حذف موثر و دوباره پرکردن ش��بکه اکس��یژن فعال در اکسید آهن
کاهش فرایند ،کنترلکننده بوده است .برای دستیابی به تبدیل باالتر از  %67بخار به هیدروژن ،یک طرح
اکس��یژنی گزارش شده است که مرحله
ِ
18
و بهمنظور تس��ریع سرعت این مرحله و افزایش بازدهی ،از ذرات  %1( Ptرآکت��ور الیهای(جریان معکوس الیهای) با اس��تفاده از  Fe3O4-LSFو
وزنی) در س��اختار  CeO2اس��تفاده میش��ود که موجب افزایش سرعت  LSFپیش��نهاد شده است .این راکتور ش��امل دو الیه از کاتالیست است.
تش��کیل  Hو  COو کاهش انرژی فعالس��ازی و درنتیجه ،کاهش دمای الیه پایین ،آهن (اکس��ید) غنی اس��ت ،در حالی که الیه باالی آن عمدتاً
2
از  LSFتشکیل شده است .وجود مقدار کمی  LSFدر الیهی پایین مانع
ریفرمینگ متان میگردد[.]5
اس��تفاده از مخلوط اکسیدهای فلزی ترکیب شده با مواد دیگر به  CeO2س��ینترینگ و غیرفعال شدن اکس��ید آهن میشود .متان از باالی رآکتور
میتوان��د راهی برای افزای��ش واکنشپذیری ،انتخابپذی��ری و پایداری وارد ش��ده و گاز سنتز با حذف شبکه اکس��یژن فعال از الیههای  LSFو
کاتالیست پایه  Ceباشد .انواع مختلفی از اکسیدها بر پایه  Ceمانند  Ce-اکس��ید آهن LSF-تولید میشود .با توجه به ورود متان از باال و مقاومت
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بیش��تر  LSFنسبت به تشکیل کک ،تش��کیل رسوب تحت کنترل است.
پ��س از اتمام مرحله کاه��ش ،بخار از پایین راکتور ب��رای واکنش با الیه
اکس��ید آهن LSF-و سپس ،الیه  LSFوارد میشود .بهعنوان یک نتیجه،
میتوان عملکرد عالی گاز س��نتز با تبدیل  99درصد متان و تبدیل بخار
بیش از  77درصد را به دست آورد [.]5
اثر حاملهای اکسیژن( )MeOx@LaySr1-yFeO3با طراحی هسته-پوسته
(ک��ه از ترکیب یک فلز اکس��یدیگذار در هس��ته با مخلوط پروس��کایت
رس��انای یونی-الکترونی در پوسته بهدس��ت میآید) ،برای اکسیداسیون
متان مورد بررس��ی قرار گرفته است .نتایج نشان داده است که کاتالیست
هسته-پوس��ته  Fe2O3@LSFفعالیت ،پایداری و انتخابپذیری بیشتری
نس��بت ب��ه کاتالیس��ت کامپوزیت��ی  Fe2O3-LSFدارد .در مقایس��ه ب��ا
هس��تههای اکسیدی  Mnیا  Co، Fe2O3@LaySr1-yFeO3برای فرایند
 CLRعملک��رد بهت��ری نش��ان داده اس��ت .در این نوع طراحی ،هس��ته
اکس��ید آهن بهعنوان منبع اصلی شبکه اکسیژن عمل میکند ،در حالی
که پوس��ته  LSFیک س��طح فع��ال را فراهم کرده و هدای��ت  O-2های و
رسانایی الکترونی را تس��هیل میکند .همچنین فعالیت ،انتخابپذیری و
مقاومت در برابر کک در سیستم هسته-پوسته را میتوان با تغییر نسبت
 La/Srپروس��کایت در پوس��ته و نوع اکسید فلز گذار در هسته تغییر داد،
بهطوریک��ه بارگذاریهای پایی��ن  Srمیتواند فعالی��ت و انتخابپذیری
کاتالیس��ت را برای اکسیداس��یون جزئ��ی متان بهبود بخش��د ،اما باعث
میش��ود که پوسته  LSFمقاومت کمتری در برابر تجزیه شدن در مرحله
کاهش داشته باشد[.]5,8,10
بهدلی��ل کمتر بودن نرخ کاهش نس��بت به اکس��ایش ،میزان نرخ کاهش
پروس��کایتها نیاز به افزای��ش دارد .عالوهبر ای��ن ،در بعضی مقاالت هم
رس��وب کربن با پروسکایتها گزارش شده اس��ت .همچنین الزم به ذکر
اس��ت بهدلیل تمایل به کم ش��دن ظرفیت ذخیره اکسیژن پروسکایتها،
کاربرد آنها در شرایط واقعی کمی محدود میشود .بنابراین ،برای این مواد
استفاده از تستهای طوالنیمدت در راکتور بستر سیال به شرایط واقعی
نزدیکتر است[.]5,11
 -4-1-1-1حاملهای اکسیژنی دیگر

بهجز حاملهای اکس��یژن که ذکر ش��د ،دیگر انواع حاملهای اکس��یژن
مانن��د پای��ه  Fe، Cu، Mn، Prو حتی پایه  Caنیز تهیه و مورد بررس��ی
قرار گرفتهاند .در بین این مواد ،اکس��ید آهن بهدلیل فراوانی ،نقطه ذوب
ب��اال و قیمت پایین ،یک حامل اکس��یژن جالب برای اس��تفاده در CLR
متان میباش��د .عملکرد حاملهای اکسیژن  Fe، Mn، Coو  Cuروی پایه
آلومینا در فرایند  CLRمتان نشان داده است که زمان نگهداری یا تماس

موثر حاملهای اکسیژن برای فلزات مختلف در راکتورهای هوا و سوخت
متفاوت بوده و بستگی به میزان جذب و دفع اکسیژن در هر مرحله دارد.
نتايج آزمايشها حاکی از آن اس��ت كه حامل اكسيژن بر پایه آهن داراي
بيش��ترين مقاومت در برابر سینترینگ و حداكثر ظرفيت جذب اكسيژن
در بين  OCهاي ذكر ش��ده است .همچنین مشخص شده است که مس
ظرفیت انتقال اکسیژن قابلتوجهی دارد؛ با این وجود مقاومت آن در برابر
س��ینترینگ و آگلومره شدن نس��بتاً کم است .حاملهای اکسیژن مبتنی
بر آهن اغلب برای میزان واکنشپذیری کم ،ظرفیت انتقال اکس��یژن کم
و انتخابپذیری کم برای گاز س��نتز محدود ش��دهاند .بنابراین ،بهمنظور
بهبود خ��واص فوق ،پرومتورهای مختلفی مانن��د Fe2O3-Rh2O3/Y2O3،
 Fe2O3-Cr2O3-MgOو (  Fe2O3-CuO/ZrO2 (CZFب��ه آه��ن اضاف��ه
میشود[.]5,8
 -2-1-1فرایند  CLRبا سوخت مایع و جامد

از هیدروکربنهای س��نگینتر از  ،CH4مانند سوخت مایع و حتی سوخت
جامد نیز در فرایند  CLRاستفاده میشود .برای تولید گاز سنتز از پارافین
بهعنوان س��وخت مایع در فرایند  CLRو راکتور بس��تر سیال با محدوده
دمایی  750-900 °Cدر حضور کاتالیست NiO/MgO-ZrO2 (40 wt%
 )NiO, 60 wt% Mg-ZrO2اس��تفاده شده است .گزارش شده است که با
حامل اکس��یژن بر پایه نیکل ،تقریباً تمام هیدروکربنها میتوانند بهطور
کامل اکس��ید ش��وند و تبدیل کامل پارافین به محصول و گاز سنتز انجام
ش��ده اس��ت .بهطوری که غلظت پارافین در گاز س��نتز خروجی کمتر از
 0/01درصد میباشد[.]12
بررس��ی  CLRگلیسرول در راکتور بس��تر ثابت با  NiOروی پایه Al2O4
و  Al2O3-MCMنش��ان داده اس��ت که عملکرد این کاتالیس��تها جهت
تولید هیدروژن از گلیس��رول مناس��ب بوده و تبدیل گلیسرول را میتوان
ت��ا  99درصد افزایش داد .برای  NiO/Al2O4با نس��بت  S/C=3در دمای
 ،600 C°تبدیل  %99گلیس��رول و  %90هیدروژن گزارش شده و اضافه
کردن جاذب  Caبه این کاتالیس��ت س��بب افزایش خل��وص هیدروژن تا
 %95ميشود[.]5,12
عالوهبر این ،کاتالیس��ت پایه نیکل نشان داده است که میتوان از موادی
مانند روغن کاج و روغن ،EFB 19اس��تیک اس��ید ،روغ��ن آفتاب گردان،
اتانول ،تولوئن و پس��ماندهای روغن سرخ کردنی برای تولید هیدروژن با
خلوص  60تا  96درصد در نسبتهای مختلف  S/Cاستفاده کرد[.]5,8,13
هنگام استفاده از سوخت جامد(زغالسنگ) باید  OCبهجای واکنشپذیری
با گاز س��نتز تولیدی با سوخت جامد واکنش نشان دهد .بنابراین ،کنترل
انتخابپذیری واکنش برای تولید گاز سنتز مشکل است [.]5,8,13
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گازیس��ازی زغالس��نگ برای تولید گاز س��نتز با حلقه ش��یمیایی با دو
حامل اکس��یژن ،باری��م فریت ( )BaFe2O4و کلس��یم فریت ()CaFe2O4
مورد بررس��ی قرار گرفت��ه اس��ت(تعامل جامد-جامد) .ه��ر دو تجزیه و
تحلیل ترمودینامیکی و دادههای تجربی نشان داده است که  BaFe2O4و
 CaFe2O4دارای واکنشپذیری باال با زغالس��نگ و واکنشپذیری کم با
گاز سنتز بوده ،که نشاندهنده مناسب بودن آنها برای فرایند گازیسازی
زغالسنگ میباش��د .اضافه کردن بخار ،تولید  H2و  COرا افزایش داده،
ام��ا مقدار  CO2در همان میزان کم باقیمانده اس��ت ،زیرا این حاملهای
اکس��یژن دارای حداق��ل واکنشپذی��ری با  H2و  COهس��تند .بنابراین،
ترکیب بخار-حامل اکس��یژن باالترین مقدار گاز س��نتز را تولید میکند.
حضور بخار همراه حاملهای اکس��یژن نسبت به حالت بدون بخار ،سبب
بیش��تر ش��دن میزان گازیس��ازی زغال و انتخابپذیری برای تولید گاز
شده است .عالوهبر این ،گزارش شده نرخ گاز سنتز تولیدی فرایند بخار-
زغالس��نگ با حاملهای اکسیژن ،بهتر از زمانی است که از گاز اکسیژن
استفاده میشود[.]5,8,13
ضمن عملکرد بهتر  CaFe2O4نس��بت به  ،BaFe2O4مش��خص ش��ده که
کنترل واکنش این حاملها با زغالسنگ برای تولید گاز سنتز در مقایسه
با واکنش با  CuOیا  Fe2O3آس��انتر اس��ت .بهطور مثال وقتی از Fe2O3
استفاده شده اس��ت ،حجم گاز سنتز تولیدی بهعلت واکنشپذیری آن با
گاز سنتز ،کاهش یافته است[.]14
 -2-1فرایند CLHP

پیل س��وخت یکی از منابع امیدبخش و مفید برای تولید توان اس��ت که
ب��دون تولی��د گازهای آالیندهی محیط��ی ،انرژی ش��یمیایی را به انرژی
الکتریکی تبدیل میکند .بهمنظور پیش��گیری از مسمومیت کاتالیزور در
الکترودهای پیل س��وخت باید سطح مونوکسید کربن در گاز سوخت زیر
 20 ppmباش��د .بنابرای��ن ،هیدروژن با خلوص باال در پیلهای س��وخت
مانند  PEMموردنیاز اس��ت .یکی از فرایندهای��ی که میتوان هیدروژن
خل��وص باال ب��ا غلظت  COکمتر از  5 ppmتولی��د کرد ،فرایند CLHP
میباش��د[ .]5,13فرایند  CLHPشامل سیستم دو یا سه راکتوره است.
در  ،FRگازهای کاهشدهنده بر اساس واکنش زیر ،اکسید فلزی ()MO
را به ش��کل فل��ز ( )Mکاهش داده و بخار آب و دیاکس��ید کربن را آزاد
میکنند:
MO + CO / H 2 → M + CO 2 / H 2 O
()9

گاز خروج��ی از  FR، CO2و  H2Oخواه��د ب��ود .گاز خروج��ی از راکتور
اکسیداسیون بخار ،تنها ترکیبی از  H2و بخار آب است .تقریباً  CO2و H2
خالص را میتوان از خروجی  FRو  SRتنها با س��رد کردن آب بهدس��ت
آورد[ .]5,13بهط��ور کل��ی ،مزایای فراین��د  CLHPعبارتند از [ :]5الف)
تولی��د هی��دروژن با خلوص باال با غلظت  COکمت��ر از  5 ppmب) عدم
نیاز به واحد خالصس��ازی و جداس��ازی هیدروژن پ) عدمنیاز به راکتور
 WGSجهت جداس��ازی  CO2ت) نیاز به یک نوع از  OCدر مقایس��ه با
کاتالیستهای جامد پیچیده  SMRث) گرمازا بودن واکنش کلی.
حامله��ای اکس��یژن ک��ه میتوانند در فراین��د  CLHPمورد اس��تفاده
ق��رار گیرن��د ،بای��د خصوصیاتی مث��ل واکنشپذیری باال با گاز س��نتز و
ترمودینامیک مناسب جهت تبدیل سوخت به  CO2و  ،H2Oپایداری باال
در ط��ول فرایند کاهش و تبدیل باالی بخار به  ،H2قابلیت تجدیدپذیری
ب��اال جهت تبدیل از فرم کاه��ش یافته  Mبه  MOو مقاومت باال در برابر
آگلومره شدن و سینترینگ را داش��ته باشند[ .]8,14در بین اکسیدهای
فلزیِ مختلف Fe2O3 ،بهترین تبدیل گاز سنتز به محصوالت احتراق CO2
و  H2Oرا ب��ه هم��راه تبدیل باالی بخار به هیدروژن را دارد .اکس��یدهای
دیگ��ر مث��ل  Ni، Cu، Cd، Co، Mn، Snو  Crضم��ن تبدی��ل زیاد گاز
سنتز ،در تولید هیدروژن از بخار ضعف دارند .در مقابل ،برای اکسیدهایی
مثل  Wو  Ceنیز گزارش ش��ده اس��ت که عالوهبر تبدیل موفق بخار به
هیدروژن ،انتخابپذیری کمتری برای  CO2و  H2Oنس��بت به  Feدارند.
بنابرای��ن ،حاملهای اکس��یژن بر پایه آهن ،بهتری��ن نامزدها برای تولید
هیدروژن در  CLHPهستند[.]5,8,13
 -1-2-1فرایند  CLHPبا خوراک گازی (گاز سنتز ،متان CO ،و )H2
 -1-1-2-1حاملهای اکسیژنی پایه آهن

همانطور که در باال ذکر شد ،اکسید آهن بهترین اکسید فلزی فعال است،
اما اکس��ید آهن خال��ص بدون مواد افزودنی بیاثر ،به علت س��ینترینگ،
بهس��رعت برای واکنشهای کاهش��ی غیرفعال میش��ود[ .]15از عوامل
کلیدی در فرایند صنعت��ی ،نگهداری و پایداری این مواد در طی چندین
سیکل است.
ً
پایههای خنثی معموال برای افزایش واکنشپذیری و پایداری حامل های
اکسیژن مورد اس��تفاده قرار میگیرد .همچنین پایهها اجازه نفوذ جریان
معکوس الکترونها به حفرهها را برای حفظ تعادل بار در حامل اکس��یژن
مهیا میکنند MgAl2O4 .بهعلت پایداری حرارتی ،پایداری ش��یمیایی و
ب��ا انتقال ذرات کاهش یافته فلزی به راکتور بخار H2 ،تولید ش��ده و فلز ظرفیت گرمای ویژه باال ،یک پایه مطلوب است ZrO2 .نیز دارای ظرفیت
دوباره اکس��ید میش��ود .اکسید فلزیِ بازسازی ش��ده میتواند در چرخه گرمایی نس��بتاً کم است ،اما پایداری ش��یمیایی خوبی را با  Fe2O3نشان
مج��دد دیگر اس��تفاده ش��ود .اگر س��وخت بهط��ور کامل تبدیل ش��ود ،میدهد .بهطور کلی برای  Fe O3گزارش شده است که توانایی این حامل
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اکسیژن برای تولید هیدروژن با سایتهای فعال  FeO/Feدر ذرات مرتبط
است؛ بهطوری که هرچه درجهی کاهش  Fe2O3به  FeO/Feبیشتر باشد،
مقدار هیدروژن تولیدی نیز بیشتر است[.]16
اکس��ید آهن ،پس از س��یکلهای کاهش��ی ،عمدتاً به علت سینترینگ و
آگلومره ش��دن ،فعالیت خود را از دس��ت میدهد .پروسکایتهایی مثل،
 ،La0.7Sr0.3FeO3-δ LSF731بهدلیل ویژگیهای انتقال عالی اکس��یژن و
پای��داری خوب در س��یکلها بهعنوان  OCبالقوه ب��رای تولید هیدروژن
پیشنهاد شده است .ماتریس پروسکایتی ،انتقال اکسیژن را به خوشههای
اکسید آهن تسهیل میکند ،در حالیکه مانع از آگلومر شدن نیز میشود.
مش��خص ش��ده اس��ت که تولید هیدروژن در طول  25سیکل برای مواد
کامپوزیت هش��ت برابر بیش��تر از اکس��ید آه��ن و چهار برابر بیش��تر از
 LSF731بوده اس��ت .این رفتار نشاندهنده یک اثر همافزایی است که با
توجه به آن LSF731 ،ممکن است ظرفیت اکسیژن مؤثرتری را در قالب
ماده کامپوزیت داشته باشد[.]5,8,13
در هنگام اس��تفاده از خوراک متان نیز مش��اهده ش��ده اس��ت که ضمن
پایداری و مقاومت خوب اکس��ید آهن با پایه  LSFدر برابر رسوب کربن،
واکنشپذیری پایه  LSFبین  5-70برابر پایه  TiO2 ,YSZ, Al2O3است،
بهطوری که دسترس��ی به فعالیت باال برای پایه  LSFدر دمای 450 °C
حاصل شده است که  250درجه کمتر از  TiO2است[.]5,8,13
 -2-1-2-1حامل های اکسیژنی پایه آهن اصالح شده

اضافه کردن مقدار کمی از افزودنیها یا پرومتورها در حاملهای اکسیژن
20
بر پای��ه آهن ،اثر همافزایی بر پای��داری و واکنشپذیری آن دارد .بوئن
و هم��کاران [ ]17تأثیر اف��زودن  Al، Cr، Mgو  Siبر پایداری آهن را در
فرایند  CLHPبا گاز س��نتز در دمای  850 °Cمورد بررس��ی قرار دادند.
با توجه به کاهش هیدروژن با افزایش س��یکلها مشخص شد كه افزودن
ذرات سبب افزایش پایداری و کیفیت هیدروژن میشود.
مواد افزودنی مانند  Zr، Gaو  Vنیز عناصر موثر برای اکسید آهن هستند،
زی��را آنها میتوانند عملکرد کاهش اکس��ید آهن با  H2را افزایش دهند و
آهن کاه��ش یافته با آب در
همچنین میزان دوبارهاکسیدش��دن اکس��ید ِ
دمای پایین (کمتر از  400درجه سانتیگراد) را انجام دهند .مواد افزودنی
 Moو  Ceنی��ز میتواند بهطور موثر پای��داری و واکنشپذیری مواد Fe/
 Fe3O4را در طول دورههای مکرر افزایش دهد[.]5,13
ترکی��ب همزمان  Mn، Co، Ni، Cuو  ،Znعملکرد باز اکس��ید ش��دن از
چرخ��ه اول را بدت��ر می کن��د ،در حالی که اف��زودن Ru، Rh، Pd، Ag،
 Irو  Rtمی��زان بازاکسیداس��یون را در اولین چرخ��ه افزایش میدهد ،اما
قادر به جلوگیری از غیرفعال ش��دن اکسید آهن نیست .افزودن  Irو Rh

س��بب افزایش نرخ تجزیه آب در دمای کمتر از  300 °Cش��ده و افزودن
کاتیون  Moبه اکس��ید آهن حاوی  ،Rhباعث مهار س��ینترینگ میشود.
همچنی��ن ترکیب  Ga-Al-Zr-Mo-Rhنیز موجب تس��ریع تجزیه آب در
دمای کمتر از  200 °Cمیش��ود .اضافه کردن  Ceبه اکس��ید آهن باعث
مهار سینترینگ و رسوب کربن شده و واکنشپذیری مواد در واکنشهای
کاهش��ی افزایش مییابد .افزودن ذرات  Pdو  Zrبه اکسید آهن نیز نشان
داده اس��ت که موجب بهبود کاهش و اکسیداس��یون اکسید آهن کاهش
یافته شده و باعث مهار سینترینگ میشود [.]5,8,13
 -3-1-2-1سنگ آهن با محتوای اکسید آهن

اغلب مطالعات برای توس��عه حامل اکس��یژن فرایند  ،CLHPبا اس��تفاده
از ذرات س��نتز شده صورت گرفته است .اس��تفاده از مواد معدنی طبیعی
در مقایس��ه با ذرات حامل اکس��یژن مصنوعی میتواند هزینه عملیات را
کاهش دهد .ریفرمر چرخه آهن اس��فنجی )RESC( 21برای تولید ثابت و
غیرمتمرک ِز هیدروژن از سوختهای حاوی هیدروکربن استفاده میشود.
فراين��د  RESCمتش��کل از دو مرحل��ه اس��ت :ریفرمین��گ هیدروکربن
سنگینتر به گاز سنتز و خالصسازی این گاز برای تولید هیدروژن خالص
با فرایند واکنش آهن اسفنجی .در فرایند واکنش آهن اسفنجی ،از سنگ
آهن بهعنوان جرم تماسدهنده اس��تفاده میش��ود .توده تماس (اکسید
آهن) به واس��طه گاز س��نتز در چرخه اول به آهن کاه��ش مییابد و در
مرحله دوم ،با اس��تفاده از بخار دوباره به اکس��ید آهن اکس��ید میشود.
هیدروژن خالص در چرخه دوم بهعنوان محصول واکنش این فرایند تولید
میش��ود .سنگ آهن یک ماده پایه بس��یار ارزان برای جرم تماس است،
اما جرم تماس باقیمان��ده باید برای بیش از چندین هزار دوره چرخهای
پایدار باش��د که بهمنظور حفظ پایداری از ذرات  SiO2در ترکیب س��نگ
آهن استفاده میشود[.]18
 -2-2-1فرایند  CLHPبا سوخت مایع و جامد

 ،CO، H2گاز س��نتز یا گاز طبیعی (عمدت��اً  )CH4معموالً بهعنوان عامل
کاهنده در فرایند  CLHPمورد اس��تفاده قرار میگیرد و تنها منابع کمی
از س��وختهای جامد استفاده میکنند .از آنجاييکه عرضه سوخت گازی
نمیتواند بهطور کامل نیازه��ای انرژی را برای مدت طوالنی تأمین کند،
اگر فرایند  CLHPبتواند با س��وخت جامد س��ازگار باشد ،بسیار سودمند
خواهد بود .اساس��اً دو روش برای کاربرد  CLHPبا س��وخت جامد وجود
دارد :اول اینکه سوخت جامد ابتدا در یک واحد گازیسازی با  O2خالص
برای تولید گاز س��نتز استفاده ش��ده و سپس ،گاز سنتز تولیدی بهعنوان
عام��ل کاهنده در یک فرایند  CLHPبهکار گرفته ش��ود .دومین کار این
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است که سوخت جامد بهطور مستقیم به  FRبا افزودن عامل گازیسازی
اضافه میش��ود ،جایی که گازیسازی و فرایندهای احتراق همزمان انجام
میشوند[.]1,19
یکی از س��وختهای جامد مهم برای تولید هیدروژن در فرایند ،CLHP
زغال اس��ت .مول��ر 22و هم��کاران آزمایشهایی برای تولی��د هیدروژن از
س��ه زغال س��نگ (Russian bituminous, German lignite, UK sub-
 )bituminousبا  Fe2O3انجام دادند .بس��ته به نوع سوخت H2 ،خالص با
 COکمتر از  50 ppmبهدس��ت آمده اس��ت .مقادیر پایدار  H2در طی
پنج دوره برای هر سه زغالسنگ حاصل شده است .عدمآالیندگی جریان
 H2با  ،SO2نش��اندهنده تأثیر مثبت افزودن راکتور هوا به سیس��تم و در
نتیجه ،اکسید تمامی آالیندههاست[.]19
بهدلیل واکنشپذیری پایین بین  OCو س��وخت جامد ،فرایند  CLHPبا
س��وخت جامد مستقیم ممکن اس��ت دارای محدودیت باشد .در CLHP
ب��ا س��وخت جامد مس��تقیم ،نمیتوان از بخ��ار یا  CO2به عن��وان عامل
گازیسازی برای ترویج سرعت واکنش و مهار رسوب کربن استفاده کرد.
اکس��یژن کاهشیافته ممکن اس��ت توسط عامل گازیسازی
چون حامل
ِ
بهص��ورت جزیی اکس��ید ش��ود .در نتیج��ه ،ظرفیت تولی��د  H2کاهش
می یابد [.]1,19
برای اس��تفاده از سوخت مایع در  CLHPتاکنون گزارش کمی ارایه شده
اس��ت .بایوسوختهایی مثل  bio-oilهای سبک و سنگین با مزیت قابل
تجدیدپذی��ری بهعنوان نام��زد احتمالی برای تولید هی��دروژن در فرایند
 CLHPارزیابی ش��دهاند[ .]20هیدروژن همچنی��ن از  bio-oilغیرآبی با
اس��تفاده از س��نگآهن اس��ترالیایی  MACبهعنوان یک حامل اکسیژن
تولید ش��ده اس��ت .از آنجایی ک��ه  bio-oilدر طول فراین��د حرارتدهی
متمایل به تش��کیل رسوب و در نتیجه ،خلوص کم هیدروژن میشود ،لذا
از بخار در  FRبرای جلوگیری از تشکیل کک و افزایش خلوص هیدروژن
اس��تفاده ش��ده اس��ت .اثرات دمای کار بر عملکرد کاهش��ی س��نگآهن
اس��ترالیایی  MACنش��ان داده که دمای  950درجه س��انتیگراد دمای
مطلوب از لحاظ غلظتهای باالتر  CO2و  H2میباش��د .این را میتوان به
 COو  H2بیشتر تولید شده در دماهای باالتر و ویژگیهای گرماگیر بودن
واکنشهای کاهش��ی مربوط کرد .با این وجود ،هنگامی که دما تا 1000
درجه س��انتیگراد افزایش یافته است ،کاهش کمی در غلظت  CO2و H2
مش��اهده شده اس��ت .این امر احتماالً بهدلیل تبدیل کربن پایین در این
دماست[.]8

انرژی باال و جداس��ازی  CO2همراه باشد .عملکرد و مزایا و معایب CLR

و  CLHPمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در زیر خالصه ش��ده اس��ت:
فرایند CLR
نتایج مطالعات نش��ان میدهد که فرایند  CLRتحت فش��ار بهطور بالقوه
راندمان بس��یار باالی��ی دارد .بازدهی میتواند حداق��ل  4درصد باالتر از
ریفرمینگ بخار معمولی با حذف  CO2توسط واحد آمین باشد .درصورتی
که حاملهای اکسیژنی در دمای باال ،پایداری باالیی داشته باشند ،بازدهی
ریفرمر بیش از  81درصد ممکن خواهد بود .بهطور مثال برای حاملهای
پایه نیکل در شرایط تحت فشار مشخص شده است که در تمام فشارهای
عملیاتی ،تبدیل  CH4بسیار باال بوده و هیچ کربنی تشکیل نشده است.
باید توجه نمود که سیس��تمهای  CLRتحت ش��رایط فشار نیز با برخی
از مش��کالت مواجه اس��ت که باید تحق��ق یابند .اوالً ،تبدیل س��وخت از
نظر ترمودینامیکی توس��ط فش��ار تحت تأثیر قرار میگیرد(کم میشود)،
بنابراین برای دس��تیابی به تبدیل مناسب سوخت باید دمای  FRحداقل
 1000درجه یا باالتر باش��د (ادغام با یک توربین گاز برای دس��تیابی به
راندمان باال ضروری اس��ت) .ثانياً ،برای سیس��تم در گردش تحت فش��ار
بس��تر س��یال (این طراحی تماس خوب بین گاز و جامد را فراهم میکند
و اجازه میدهد تا جریان مالیمی از ذرات حامل اکس��یژن بین راکتورها
برقرار شود) ،تکنولوژی مرسومی وجود ندارد .از اینرو ،استفاده صنعتی از
تکنولوژی تحت فشار  CLRنیاز به توسعه بیشتری دارد.
در مقایس��ه با فرایندهای مرس��وم ،سیس��تمهای  CLRدر هنگام ادغام
با یک سیس��تم پیل س��وختی ( ،)PEMFCمیتواند مزایای قابلتوجهی
داش��ته باشد(شرایط حرارتی خودکار و دستیابی به ولتاژ و توان مناسب)،
بهطوری که حتی در میزان بارگذاری کم ،راندمان کلی بیش از  45درصد
است.
طبق مطالعات ،بازده تولید  H2در سیس��تمهای غش��ایی  CLRکه برای
تولید  H2خالص اس��تفاده میشود ،باالتر از  90درصد بوده که  30درصد
بیشتر از ریفرمرهای لولهای معمولی با تکنولوژی جذب  CO2میباشد.
در فرایندهای کاهشی-خورش��یدی هیبریدی ک��ه نتیجهي ادغام فرایند
 CLRبا متمرکزکنندههای خورش��یدی اس��ت ،هی��دروژن و محصوالت
جانب��ی (نفتا و دیزل) میتوان��د از متان با بازدهی فرایندی مناس��ب در
حدود  67/5درصد تولید ش��ود که حدود  7/7درصد بیشتر از ریفرمینگ
متان با بخار در تهیه محصوالت جانبی است.
بهطور کلی ،فرایند  CLRتکنولوژی مناس��بی ب��رای کاربردهای صنعتی
است ،اما چالشهای موجود برای این فرایند ،نیاز به حل شدن دارد .برای
 -2بحث و بررسی
مثال ،فرسایش احتمالی لولههای ریفرمینگ توسط حاملهای اکسیژن و
تولید  H2با اس��تفاده از فرایند حلقه ش��یمیایی میتواند با بازدهی تبدیل تعادل حرارتی بین  FRو  ARباید مورد توجه قرار گیرد .عالوهبر این ،گاز
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حاصل از راکتور س��وخت شامل  CH4، COو  H2است .در مقایسه با CO

و  H2تبدیل  CH4مشکلتر است .توسعه حامل اکسیژنی با انتخابپذیری
باال ،پایداری باال و واکنشپذیری باال با متان و مقاومت باال در برابر رسوب
کربن ،یک جنبه کلیدی برای کارایی موفق فرایند  CLRاست.
فرایند CLHP

در فرایند  CLHPنیز سیس��تمهای مختلفی ب��رای تولید هیدروژن
و ی��ا تولید توان با اس��تفاده از س��وختهای گازی مانند  ،CH4گاز
طبيعی و حتی متان معدن زغالسنگ(معادن زغالسنگ زیرزمینی
که مقدار زیادی از متان را به اتمس��فر وارد میکنند ،یکی از منابع
متان هس��تند) ،مطرح شده است .نتایج مطالعات نشان میدهد که
بازده گاز س��رد ،بازده موثر حرارتی و بازده جذب کربن بسیار باالتر
از فرایند  SMRمعمولی است .با توجه به سه جریان  N2، H2و ،CO2

در فرایند حلقه ش��یمیایی ،میت��وان از فرایند  CLHPبرای تولید
اوره اس��تفاده کرد .در این تکنولوژی ،فرایند  CLHPبرای تولید H2
و  N2خالص برای تولید آمونیاک و  CO2برای س��نتز اوره اس��تفاده
میش��ود .این ،یک سیستم ساده شده است و بههمین دلیل از نظر
اقتصادی مزیت بهتری نس��بت به فرایندهای مرس��وم دارد .ارزیابی
اقتصادی این تکنولوژی نش��ان میدهد که منافع مالی باالتر از 28
درصد بوده ،در حالی که این مقدار برای سیستمهای مرسوم حدود
 20درصد است.
ً
هنگام استفاده از سوخت جامد در فرایند  ،CLHPیا مستقیما از سوخت
جامد در فرایند اس��تفاده میشود و یا یک سیستم گازیسازی با CLHP
ادغام میگردد .در این فناوری که حاصل ادغام سیس��تم گازیس��ازی با
کارای��ی تولی ِد توان افزایش مییابد ،بلکه مش��کل
 CLHPاس��ت ،نهتنها
ِ

 1روشهای مختلف تولید هیدروژن از هیدروکربنها
معایب
ریفرمینگ با بخار آب

اکسیداسیون جزیی

مزایا

 -1روش معمول تولید هیدروژن می باشد.
 -2در گاز سنتز تولیدی نسبت H2/COنسبت به سایر
روشها بیشتر است که جهت تولید هیدروژن مناسب
میباشد.

نام روش
 -1واکنش شدیدا ً گرماگیر بوده و انرژی زیادی جهت تامین حرارت از خارج الزم است.
 -2دمای واکنش باال بوده و تجهیزات نیاز به آلیاژهای گران قیمت دارند.

 -1در گاز سنتز تولیدی نسبت  H2/COبرابر  2بوده که نسبت به روش

 -1واکنش گرمازا بوده و نیاز به هیچگونه سوختی ندارد .تبدیل با بخار آب کمتر میباشد.

 -2در این روش از راکتور آدیاباتیک بهجای راکتورهای  -2در این روش کاتالیست به سرعت در اثر رسوب کک غیرفعال میگردد.
لولهای گرانقیمت تبدیل با بخار آب استفاده میشود.

 -3در این روش کنترل دمای راکتور دشوار بوده و امکان انفجار وجود دارد.
 -4این روش نیاز به واحد پرهزینه تولید اکسیژن دارد.

 -1در گاز سنتز تولیدی نسبت  H2/COبرابر يك بوده که جهت تولید هیدروژن پایین
 -1فواید زیست محیطی
میباشد.
ریفرمینگ با دیاکسید کربن  -2کاهش خوردگی در خطوط لوله گاز
 -2در این روش کاتالیست با سرعت خیلی بیشتر در اثر رسوب کک غیرفعال
-2کاهش هزینه الزم جهت جداسازی  COاز گاز طبیعی میگردد.
2
- 3تکنولوژی صنعتی شناخته شدهای برای این روش وجود ندارد.

ریفرمینگ اتوترمال

 -1تأمین گرمای موردنیاز ریفرمینگ با بخار توسط واکنش  -1نسبت  H2/COدر گاز سنتز تولیدی بین  1/6تا 2/6بوده که نسبت به روش
اکسیداسیون جزئی و از داخل راکتور میباشد.
ریفرمینگ با بخار آب کمتر میباشد.
 -2میزان تبدیل متان در این روش باالست.
 -2در این روش نیاز به واحد تولید اکسیژن میباشد.
وسیله
ه
ب
سنتز
- 3در این روش امکان بهبود ترکیب گاز
- 3حجم زیادی از دیاکسیدکربن تولید میشود.

تغییر دمای واکنش میباشد.
 -1تولید هیدروژن با خلوص باال با غلظت  COکمتر از
CLHP

ریفرمینگ حلقه شیمیایی

 -2تولید هیدروژن خالص بدون نیاز به واحد
خالصسازی و جداسازی هیدروژن
- 3عدم تماس اکسیژن و سوخت
 -4عدم نیاز به راکتور  WGSجهت جداسازی  CO2و عدم
انتشار آن ()CLHP
- 5تولید گاز سنتز بدون نیتروژن(انجام واکنش
 -1مقیاس کمتر تولید نسبت به SMR
ریاکساید و اکساید در دو راکتور جدا ())CLR
 -6دستیابی به نسبت باالی  H2/COدر گاز سنتز تولیدی
()CLR

- 7عدم نیاز به واحد جداسازی هوا جهت تولید اکسیژن
- 8بسته به نوع روش ریفرمینگ ،واکنش کلی میتواند
گرمازا باشد (.)CLHP
 CLHP -9نیاز به یک نوع از  OCدر مقایسه با
کاتالیستهای جامد پیچیده  SMRدارد.
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انتش��ار  NOxو  SOxنیز برطرف ش��ده و همچنین میتواند  CO2را در
هن��گام ترکیب ب��ا فرایند  CLHPجدا کند .بهطور کل��ی ،میتوان نتیجه
گرفت ک��ه در این تکنولوژی عملکرد سیس��تم از جمله بهرهوری انرژی،
ب��ازده کل ا ِگ��زرژی 23و راندمان جذب کربن نس��بت ب��ه فرایند SMR
معمولی افزایش مییابد.
برای تولید توان نیز میتوان سیستمهای  CLHPرا همانند  CLRبا پیل
سوختی ادغام کرد .بهطور مثال برای یک سیستم گازیسازی زغالسنگ
همراه  CLHPو پیل سوختی اکسید جامد/توربین گازی)SOFC/GT( 24
در فش��ار سیس��تم  20بار و دمای پیل  ،900 °Cمیتوان به بازدهی توان
 43/53درص��د و عدم آالیندگی  CO2برای  CLHP-SOFC/GTدس��ت
یافت.
بهط��ور کلی فرایند  CLHPمیتواند هیدروژن با خلوص باالتری بدون
مرحله خالصس��ازی تولید کند .فرایند  CLHPباید برای استفاده در
دمای باال و ش��رایط فش��ار باال توسعه داده ش��ود .تولید هیدروژن با
افزایش دما افزایش مییابد ،اما  Fe2Oممکن است در دمای باال دچار
س��ینترینگ شود .فشار باال همچنین سبب ترویج واکنشهای رسوب
کربن میش��ود که تأثیر منفی ب��ر خلوص هی��دروژن دارد .بنابراین،
افزایش پایداری حاملهای اکسیژن در دمای باال و فشار باال و توانایی
مقاومت در برابر رسوب کربن ،عوامل کلیدی در روند عملیات صنعتی
با روش  CLHPمیباش��ند .عالوهبر این ،قابلیت استفاده از حاملهای
اکس��یژن طبیعی مثل س��نگآهن با هزینههای پایینتر در مقایسه با
م��واد مصنوعی برای  ،CLHPاهمیت اقتصادی این روش را پُر رنگتر
میکند .با توجه به فراوانی بیش��تر زغالس��نگ نسبت به گاز طبیعی
و همچنین س��ازگاری بیش��تر روش  CLHPبا سوخت جامد ،استفاده
از این روش بس��یار سودمند خواهد بود .بنابراين ،برای روش ،CLHP
طراحي راكتور مناس��ب و سيستم متصلش��ونده و توسعه حاملهاي
اكس��يژن با قيمت پايين و خصوصیات عالی تحت شرایط دما و فشار
باال اهمیت ویژهای در کاربردهای صنعتی دارد.
در ای��ن مطالعه روشهای مختل��ف تولید هی��دروژن از هیدروکربنهای
مختل��ف بحث گردید .مقایس��ه کاملی از مزایا و معای��ب این روشها در
جدول 1-خالصه شده است.
نتیجهگیری

فراین��د حلقه ش��یمیایی بهعنوان یک روش جایگزین مناس��ب با قابلیت
تولی��د ب��اال و خلوص باالی هیدروژن اس��ت که عالوهب��ر قابلیت انعطاف
در براب��ر ماده اوليه(واكنشگر) ،به واحدهای خالصس��ازی ،جداس��ازی
هیدروژن و واحد تولید اکسیژن نیاز ندارد .در این فرایند ،تماس مستقیم
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بین س��وخت و هوا وجود ندارد ،بنابراین اکسیژن موردنیاز جهت شکست
ماده سوختی از طریق حامل اکسیژن تأمین میشود.
اس��اس فرایند حلقه شیمیایی ،حامل اکسیژن است و فلزات بهترین مواد
برای حامل اکسیژن بهشمار میروند .کاتالیستهاي مختلفی شامل نیکل،
آهن ،کبالت ،فلزات نجیب و  ...براي این فرایندها مورد آزمایش و بررسی
قرار گرفتهاند که هرکدام داراي نقاط قوت و ضعف خاص خود میباشند.
ب��ا توجه به تحقیقات انجام ش��ده برای حاملهای س��ریا ،جهت افزایش
بازده��ی این حامل باید از پروموترهای مختلف مثل  Fe،Co ، Mg، Cuو
 ...اس��تفاده کرد .بنابراین الزم است تأثیر این ذرات روی عملکرد سیستم
در ش��رایط مختلف مثل دما ،فشار ،سرعت فضایی وزنی ،روش سنتز ،نوع
راکتور ،اس��تفاده از جاذب  ،Caزمان ماند و  ...بیش��تر مورد مطالعه قرار
گیرد.
اکسیدهای پروس��کایتی نیز بهدلیل خواص کاهشی و رسانایی اکسیژن و
ثبات حرارتی خوب و انتخابپذیری باال جزء حاملهای مناس��ب بهشمار
میروند؛ اما ظرفیت ذخیره اکس��یژن پروس��کایتها با زمان ،کم ش��ده و
می��زان کاهشپذیری آنها نیاز به افزایش دارد .بنابراین علیرغم مطالعات
انجام ش��ده ،باید روی نق��اط ضعف این حاملها بیش��تر کار کرد .بهطور
مثال میتوان با تغییر نوع فلزات ،نحوه س��اخت و طراحی کاتالیست مثل
پوسته@هس��ته و یا نوع کامپوزیتی ،نوع راکتور و  ...بازدهی سیس��تم را
تغییر داد.
حاملهای اکسیژنی پایه نیکل نیز بهعلت واکنشپذیری و انتخابپذیری
باال بهعن��وان یکی از بهتری��ن حاملها در فرایندهای  CLRمحس��وب
ش��ده و طبق گزارشها ،قادر به تبدیل انواع مختلفی از س��وخت ،مثل
س��وختهای گازی و مایع به  H2و گاز س��نتز هس��تند .اما مشکل این
حامله��ا ،غیرفعال ش��دن در اثر رس��وب کربن اس��ت .بهمنظور بهبود
عملکرد این حامل اکسیژنی مهم ،میتوان مطالعات بیشتری روی تأثیر
اف��زودن ذرات مقاوم در برابر س��ینترینگ مث��ل  Mg، Ceو  ...به نیکل،
یافت��ن دما و فش��ار بهینه برای هر س��وخت ،تأثیر نس��بت  Air/Fuelو
 Steam/Fuelبرای هر یک از این حاملها ،تأثیر افزودن جاذب  Caبرای
جذب  CO2و  ...انجام داد.
اکس��ید آهن نیز بهدلیل فراوان��ی ،نقطه ذوب باال ،قابلیت تبدیل باالی
بخار به  H2و قیمت پایین ،یک حامل اکسیژن مناسب برای فرایندهای
حلقه شیمیایی میباشد .بهمنظور پیشگیری از غیرفعال شدن ،کاهش
دمای عملیاتی و افزایش پایداری س��اختاری و کاهشپذیری ،س��رعت
واکنش اکسیداس��یون و بازده کل فرایند ،میتوان فلزات مختلف را به
اکس��ید آهن اضافه کرد که س��بب اثر همافزايي بهتر و بهبود عملکرد
میش��ود .بهطور خالصه بهمنظور کنترل س��ینترینگ از ذراتAl، Sc،
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 تأثیر این ذرات روی، بنابراین. س��اختار اکسید آهن استفاده میش��ودMn،  و بهمنظور بهبود پایداری از ذراتTi، V، Cr ، Y، Zr، Mo، Ce
 و ب��رای بهب��ود س��رعت واکن��ش عملکرد این حامل اکسیژن در شرایط مختلف و با سوخت مختلف نیازCo، Ni، Cu، Zn، Ga، Nb، W، Re
. در به بررسی بیشتری داردPt  وMg، Ca، Ru، Rh، Pd، Ag، Ir اکسیداس��یون نی��ز از عناص��ر
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عصر جدید صنعت نفت با ظهور استارتآپهای فناورانه
معنا و مفهوم بنیادی ظهور استارتآپهای فناورانه،
در حوزه باالدس��تی صنعت نفت ،حركت به س��وی
شایس��تگی فناورانه جدید و دارای نوآوری بنیادی
است .این ش��ركتها با فعالیتهای تحقیقی متعد ِد
محركهای بسترساز آغاز به كار میكنند
كوچك و ّ
و ب��ه منابع مح��دودی نیاز دارند .اس��تارتآپها با
انجام چنین فعالیتهایی ،اتص��ال امكانات فناورانه
جدید به نیازهای رفعنش��ده یا ب��ه صورت ضعیف
پاسخدادهشده در صنعت را هدف قرار دادهاند .باید
توج��ه داش��ت كه ش��ركتهای خدم��ات نفتی در
سراس��ر جهان درص��دد انجام پروژهه��ای نوآوری
فناورانه هس��تند كه نتای��ج واضح و قابل پیشبینی
دارند .ام��ا در ج ّوی بزرگتر با ش��رایط متالطمتر،
اجرای این دس��ت از پروژهها ریسك باالیی بههمراه
دارد كه از توانایی اصلی ش��ركتهای خدمات نفتی
خارج است .ش��رایط كنونی صنعت نفت كشور نیز
دستخوش تالطمهایی است كه مسئوالن و مدیران
را بر آن داشته است تا بكوشند در آیندهای نزدیك
شماری از پروژههای نوآوری با ریسك پایین ،مورد
اطمینان و با نتایج قابل پیشبینی را با برنامهریزی
و مكانیسمهای مناسب اجرا و تعدادی از پروژههای
نوآوری با ریس��ك باال را به استارتآپهای فناورانه
واگ��ذار كنند و به این ترتیب از فرصتهای نوآوری
بنی��ادی و بلندم��دت نی��ز غاف��ل نش��وند .ب��رای
اس��تارتاپها در بخ��ش باالدس��تی صنع��ت نفت،
دس��تیابی به منابع بهویژه منابع مالی برای ورود به
حوزهه��ای فناورانه جدید و در ح��ال تغییر ،امری
دش��وار اس��ت .یك��ی از ش��یوههای تأمی��ن منابع
اس��تارتاپها ،س��رمایهگذاری بازیگ��ران اصل��ی
(ش��تابدهندهها) در قال��ب س��رمایهگذاریهای

خطرپذیر اس��ت .ش��تابدهندهها نق��ش مهمی در
س��اخت اکوسیستم استارتاپها در این حوزه دارند.
این سامانه سرمایهگذاری به این دلیل اهمیت دارد
که میتواند استارتاپهای حوزه را بهراحتی معرفی
كن��د .این نیروهای متخصص چون ش��رایط بازار و
شیوه کار را میدانند ،برای اس��تارتاپهای تازهکار
کم��ک مهمی محس��وب میش��وند .پلتفرمی مثل
شتابدهنده که در سود و زیان استارتاپها شریک
ش��ده اس��ت و بخش��ی از سهامش��ان را در اختیار
میگیرد ،همه امکانات خود را در اختیار استارتاپها
میگذارد تا پیش��رفت کنند .با این سرمایهگذاریها
اس��تارتاپها نقش محركهای پایین به باال را برای
ش��تابدهندهها ایف��ا میكنند و در همین راس��تا،
شركتهای اس��تارتاپ میتوانند منبع مهمی برای
بازآفرینی راهبردی س��رمایهگذار باالدستی باشند.
براین اساس ،وزارت نفت با تشكیل شورای راهبری،
ضمن ارائه تعریفی صحیح و دقیق از نیازهای خود،
ب��ا ایج��اد فض��ای فیزیكی مناس��ب ب��رای حضور
ش��ركتهای دانشبنیان و استارتاپها ،به ارائه این
نیازمندیها خواهد پرداخت .اس��تارتاپها با انجام
تحقیقات و جس��توجوی متعد ِد یك یا چند مسیر
فناورانه كه در پاس��خگویی ب��ه چالشها و نیازهای
صنع��ت نفت چش��ماندازی امیدبخش داش��ته و از
لحاظ فناوری نیز امكانپذیر باشند ،در مسیر تكامل
آن پرش��تاب ب��ه حرك��ت درمیآین��د .بر اس��اس
تصمیم��ات وزارت نفت و برجس��تهكردن ضرورت
حضور اس��تارتاپها در ای��ن صنعت ،پس از مراحل
امكانس��نجی اس��تارتاپها ،تكام��ل فن��اوری و
تجاریس��ازی از اهمیت ویژهای برخوردار میشود
ك��ه در آن ،اس��تارتاپهای مس��تقل بهکم��ک

ش��ركتهای خدمات نفتی تغذیه میشوند و امكان
استفاده نظاممند از منبع تحت اختیار آن شركتها،
برای اس��تارتاپها فراهم میگردد .هرگاه طرح برتر
توس��ط صنعت برگزیده ش��د ،ش��ركتهای بزرگ
خدمات نفتی ،استارتاپها را خریداری و یا مشاركت
راهبردی را با آنها آغ��از میكنند .بهاینترتیب ،هم
اس��تارتاپها حمایت میش��وند و هم ش��ركتهای
خدمات نفتی اساس فناوری شركت خود را محكمتر
میكنند .برای حیات حوزه باالدس��تی صنعت نفت،
فن��اوری و نوآوری امری حیاتی اس��ت .اما توس��عه
فناوریه��ای جدید در این صنعت چالش��ی بزرگ
بهحس��اب میآید ك��ه از عوامل اصل��ی آن ،زمانبر
بودن روند توس��عه ،هزینههای باال ،مقیاس بزرگ و
پیچیدگی پروژههای نفت و گاز اس��ت .الزم به ذکر
اس��ت وزارت نفت برای تسریع سرمایهگذاری اولیه
در استارتاپهای فناورانه،باید منابع مالی راهبردی
س��رمایهگذاری خطرپذی��ر خود را توس��عه دهد .از
س��وی دیگر ،استارتاپهای فناورانه باید قادر باشند
یك فناوری را به س��طحی از توسعهیافتگی برسانند
كه یك ش��ركت متخص��ص در آن حوزه به فناوری
تمایل نش��ان ده��د و برای مرتفعك��ردن نیازهای
حوزه باالدس��تی ،آن را با همكاری استارتاپ اصالح
و تكمی��ل كند .وزیر نفت پیش از این تصریح کرده
ب��وده اس��تارتاپها نهتنها امر اش��تغالزایی را برای
جوان��ان بههمراه دارند ،بلکه باعث پویایی و افزایش
خالقیته��ا و مهارته��ای آنها میش��وند و بدون
تردی��د صنع��ت نف��ت ب��ا توجه ب��ه اینک��ه بخش
قابلتوجهی از چرخ اقتصاد کش��ور اس��ت ،میتواند
سهم زیادی از ایجاد چنین کسبوکارهایی در روند
توسعه صنعت نفت داشته باشد.

امضای  ۱۰قرارداد طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت تا دو ماه آینده
معاون امور توس��عه و مهندس��ی شرکت ملی نفت
ای��ران از امض��ای  ۱۰ق��رارداد طرح نگهداش��ت
و افزای��ش ت��وان تولید نفت تا دو م��اه آینده خبر
داد .معاون امور توس��عه و مهندس��ی شرکت ملی
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نف��ت ای��ران در آیین امض��ای قرارداد س��فارش
لولهه��ای جداری و مغ��زی مورد نی��از طرحهای
توسعه میدانهای رامشیر و منصوری بین شرکت
مهندس��ی و س��اختمان صنای��ع نفت(اوی��ک) و

لولهگستر اسفراین گفت :این قرارداد نشان از وفاق
و تواناییهای داخلی در شرایط کنونی کشور دارد
و گواه این موضوع اس��ت که چرخ صنعت متوقف
نیست و ما در هر شرایطی کارمان را پیش میبریم.
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وی با اش��اره ب��ه پروژههایی که ق��رار بود در قالب
الگوی جدید قراردادهای نفتی اجرایی شود ،تصریح
کرد :از مرحلهای به بعد به این نتیجه رس��یدیم که
نباید منتظر این قراردادها باش��یم و بههمین دلیل
طرحهای��ی را به ش��کل م��وازی با الگ��وی جدید
قراردادهای نفتی آغاز کردیم .حاال که این قراردادها
در ش��رایط تحریم با مش��کل روبهرو شده ،همین
قراردادهای موازی برای ما مانده است .معاون امور
توسعه و مهندسی ش��رکت ملی نفت ایران با بیان
اینکه  ۳۳بس��ته کاری طرح نگهداش��ت و افزایش
ت��وان تولی��د نف��ت ب��ه ارزش  6/2میلی��ارد دالر
سرمایهگذاری با هدف اشتغال داخلی ،ایجاد زمینه
کار برای پیمانکاران و سازندگان داخلی و نگهداشت
تولید ح��دود  ۲۸۰هزار بش��که در روز پیشبینی
ش��ده اس��ت ،افزود :در این قرارداده��ا چند بخش
جدی برای س��اخت داخل گنجانده ش��ده است ،از

جمله اینکه برای  ۸۴قلم کاالی خارجی که امکان
ساخت داخل داشتند ممنوعیت واردات گذاشتیم و
 ۱۵قلم کاالی پُرمصرف در این پروژهها را شناسایی
کردیم و ب��ه این ترتیب ح��دود  ۴۰درصد از 6/2
میلی��ارد دالر ب��ه تأمی��ن کاال در داخل اختصاص
مییابد .دهقان با اعالم اینکه تاکنون  ۱۰قرارداد از
این مجموعه امضا شده و  ۱۰قرارداد دیگر تا حدود
دو ماه دیگر امضا میش��ود ،عنوان کرد" :ش��رکت
اوی��ک دو میدان مهم از می��ان این قراردادها را در
اختیار دارد .امیدوارم پیشرفت خوبی در آنها داشته
باش��د و به  ۷۰هزار بش��که افزایش تولید موردنظر
دس��ت یابد" .دهقان در عین حال ب��ه تعیین تیم
رصد کاال در معاونت مهندس��ی اشاره کرد و گفت:
در این کمیته توجه میشود که از حداکثر ظرفیت
پیمان��کاران و س��ازندگان اس��تفاده ش��ود .ط��رح
نگهداشت و افزایش توان تولید در میدانهای نفتی

در دست بهرهبرداری کش��ور مشتمل بر  ۳۳بسته
کاری ب��ا پیشبین��ی بی��ش از  ۶میلی��ارد دالر
سرمایهگذاری در طول سه سال تعریف شده است.
ای��ن طرح مل��ی که با ه��دف بهرهمن��دی از توان
شرکتهای ایرانی و اشتغالزایی در دستور کار قرار
گرفته ،مشتمل بر  ۳۳پروژه است که  ۲۹پروژه در
بخ��ش خش��کی و  ۴پروژه در بخش فراس��احل را
ش��امل میش��ود .ای��ن پروژهه��ا ب��ا میانگی��ن
س��رمایهگذاری ح��دود  ۲۲۰میلی��ون دالر و در
محدوده جغرافیایی هفت اس��تان نفتخیز کش��ور
(خوزستان ،بوش��هر ،فارس و هرمزگان ،کرمانشاه،
ایالم و کهگیلویه و بویراحمد) اجرا خواهند ش��د و
پیشبینی میش��ود ب��ا اجرای آنه��ا ظرفیت تولید
نفتخام کش��ور بهطور میانگی��ن حدود  ۳۰۰هزار
بش��که در روز افزایش یابد که اضافه درآمد روزانه
 ۱۴میلیون دالر را در پی خواهد داشت.

کاهش  ۵۰درصدی هزینههای حفاری با مدیریت بیولوژیک پسماند
مدیرعامل ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با
اش��اره به کاهش  ۵۰درص��دی هزینههای حفاری
ب��ا مدیری��ت بیولوژیک پس��ماند ،اب��راز امیدواری
کرد که مدیریت پس��ماند ب��ه این روش در صنعت
حف��اری توس��عه یاب��د .احمد محم��دی در آیین
بهرهب��رداری از طرح مدیریت پس��ماند حفاری به
روش بیولوژیک(کمپوستینگ) افزود :هفت دستگاه
حفاری متعلق به ش��رکت ملی حفاری ایران که از
 ۱۰سال پیش به سیستم مدیریت پسماند (Zero
 )Dischargeمجه��ز گردیدن��د ،در مناطقی که
از لح��اظ محیط زیس��ت اولوی��ت وی��ژهای دارد،
بهکارگیری شدند .وی ادامه داد :با بهکارگیری این
هفت دس��تگاه حفاری در مناطق نفتخیز جنوب،
بیش از  ۱۰۰حلقه چ��اه بدون ایجاد آالیندگی در
مناطق شهری و حفاظتش��ده حفاری شده است.
محمدی به کاهش  ۵۰درصدی هزینههای حفاری
با مدیریت پس��ماند به روش بیولوژیک اش��اره کرد
و گفت :این طرح که برای نخس��تین بار در کش��ور
به دس��ت متخصص��ان بومی اجرا ش��ده ،افزون بر
حذف آالیندههای حفاری و تس��ریع در پاکس��ازی
خاکهای آلوده ،در مقایس��ه با مدیریت پس��ماند

حف��اری ب��ه روش  Zero Dischargeارزانت��ر
اس��ت .مدیرعامل ش��رکت ملی مناط��ق نفتخیز
جنوب افزود :از ویژگیهای این طرح این است که
فناوری آن بومی است و برای پاکسازی پسماندهای
حفاری از باگاس نیشکر که صنعت بومی در استان
خوزستان است ،استفاده میشود .وی با بیان اینکه
ای��ن روش بهصورت آزمایش��ی اجرا ش��ده ،اظهار
امیدواری ک��رد ،در آیندهی نزدیک بتوان از آن در
عملیات حفاری در دیگر مناطق حس��اس به لحاظ
زیس��ت محیطی اس��تفاده کرد .محمدی به دیگر
طرحهای این ش��رکت در زمینه حفاظت از محیط
زیست اشاره و اظهار کرد :طرح جمعآوری گازهای
مش��عل اولویت وزارت نفت اس��ت و در این راستا،
ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب چند قرارداد
به امضا رسانده و کارهای اجرایی آن نیز آغاز شده
است .وی با بیان اینکه در کارخانههای بهرهبرداری،
گاز و نف��ت بهط��ور جدا به مبادی مصرف ارس��ال
میشوند ،گفت :همواره نفت استخراجشده از چاهها
دارای گاز همراه است و به عنوان نمونه در شرکت
بهرهب��رداری نفت و گاز کارون ک��ه ظرفیت تولید
نفت آن یک میلیون بش��که در روز اس��ت ،میزان

گاز هم��راه ب��ه  ۵۰۰میلیون ف��وت مکعب در روز
میرس��د .محمدی تصریح کرد :با این حجم تولید
گاز همراه در شرکت نفت و گاز کارون ،شرکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب برای کاهش گازس��وزیها،
سرمایهگذاری کرده و میزان گازسوزیها هماکنون
ح��دود  ۱۵میلی��ون ف��وت مکعب اس��ت که برای
جم��عآوری آنها نیز با ش��رکتهای داخلی قرارداد
امضا شده است .وی اظهار امیدواری کرد :با اجرای
قرارداده��ای جمعآوری گازهای همراه نفت ،ضمن
حف��ظ محیط زیس��ت ،زنجی��ره ارزش ،کامل و از
هدررفت سرمایههای ملی جلوگیری شود.
محمدی افزود :صنعت نفت از همان ابتدای پیدایش
تاکن��ون ،به محی��ط پیرامون خ��ود ،رضایتمندی
حداکث��ری ذینفعان و حفاظت از محیط زیس��ت
توجه داشته و نخس��تین دستورالعملهای مستند
متعل��ق به این صنعت اس��ت .هماکن��ون نیز همه
کارشناس��ان این ش��رکت دغدغه محیط زیس��ت
داشته و به اجرای الزامهای آن اهتمام جدی دارند.
محمدی گفت :در گذش��ته پس از عملیات تعمیر
چاهها ،مقداری نفت در گودالها س��وخته میشد،
اما در س��الهای اخیر با بهکارگیری دس��تگاههای
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فنی
کوتاه

فرآورش س��یار نفت ( )Mos,Motدر پهنه مناطق نفتخیز جنوب ،بهجز در موارد استثنایی ،نفتی در گودالها سوزانده نمیشود.

مطالعات بر روی روشهای جدید استخراج متان از ذخایر یخ مانند
متان بی��ش از  ۱۹۰۰تریلیون متر مکع��ب گاز متان در این
محققان موسسه فناوری هندَ ،مدرس( ، )Madrasدر هس��تند .هیدراتهای گازی شامل مقدار زیادی ِ
حال توس��عه روش��ی جدید ب��رای اس��تخراج متان از بهدام انداخته شده است که در خطوط ساحلی شبهقاره ذخای ِر هیدراتی یافت میشود که این مقدار  ۱۵۰۰برابر
هیدراتهای گاز طبیعی در خط س��احلی شبهقاره هند هند به وفور یافت میش��ود .مطابق با آمارهای رسمی ،بیشتر از ذخایر گازی حال حاضر این کشور است.

بهکارگیری ابررایانههای شرکت   IBMدر پروژههای اکتشافی شرکت توتال
غ��ول انرژی فرانس��وی توتال اعالم ک��رد ابررایانه
جدید این ش��رکت به زمینشناس��ان توتال اجازه
میده��د نف��ت را س��ریعتر ،ارزانتر و با ش��انس
موفقی��ت باالت��ری پی��دا کنند .توت��ال اعالم کرد
ابررایانه  Pangea IIIکه توس��ط شرکت IBM
ساخته شده است ،کمک خواهد کرد در جستوجو
برای یافتن مناب��ع هیدروکربن ،دادههای پیچیده
لرزهنگاری  ۱۰برابر س��ریعتر از گذش��ته پردازش

ش��وندPangea III .ک��ه بر پای��ه پردازندههای
 Power9ش��رکت  IBMکار میکن��د ،ب��رای
بهبود و تس��ریع در انجام مأموریتهای اکتش��اف
نفت و گاز ش��رکت توتال اس��تفاده میشود که با
تجزی��ه و تحلیل مق��دار گس��تردهای از دادههای
لرزهای و استفاده از مدلهای مرسوم در این حوزه،
نقاط مربوط به مکان منابع را مشخص میکنند.
قدرت رایانش این ابررایانه از  6/7پتافالپ در سال

 ۲۰۱۶و  2/3پتاف�لاپ در س��ال  ۲۰۱۳به ۳۱.۷
پتافالپ ارتق��ا پیدا کرده که مع��ادل حدود ۱۷۰
هزار لپتاپ اس��ت .شرکتهای نفت و گاز و سایر
گروهه��ای صنعت��ی بهط��ور فزاین��ده ب��ه قدرت
رایانهه��ای نیرومن��د برای پردازش س��ریعتر داده
متکی میشوند و این امر به آنها امکان میدهد که
هزینهها را کاهش داده و بهرهوری و نرخ موفقیت
پروژهها را افزایش دهند.

عمليات بهينهسازي توليد  3000چاه توسط شركت ِودِرفورد
ش��ركت خدماتي ودرفورد( )Weatherfordاز
امضاي قراردادي جهت ارتقا و بهبود سيستم
بهينهس��ازي توليد براي  3000چاه خبر داد.
تحت قرارداد تازه امضا شده ،این شرکت تمام
خدم��ات تعمیر و نگهداری و خدمات را برای
پلَت ُفرم نرمافزار(با نام  )FORESITEبه مدت
پنج س��ال ،و همچنین تم��ام خدمات فنی و
تولیدی موردنیاز برای مدیریت عملکرد تولید
را ارائه خواهد داد .فناوری بهینهسازی تولید
 Weatherfordدامنه وس��یعی از فعالیتها از
چ��اه تا نقطه فروش را در بر میگیرد .گردش
کار مدیری��ت دارایی ب��رای دوره توليد از هر
چ��اه ،از تخلی��ه طبیعی همراه ب��ا روشهاي
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ف��رازآوري مصنوعي گرفته تا رفع مش��كالت
تولي��د در خطوط لوله و امکانات س��طحی را
ش��امل ميش��ود و تنها پلتفرم بهینهسازی
تولی��د در س��طح س��ازمانی اس��ت .نرمافزار
 Weatherfordهماكن��ون در برخ��ی از

زمینهه��ای چالشبرانگیز در سراس��ر جهان
بهعنوان ی��ک پلتف��رم بهینهس��ازی تولید
ش��ناخته ش��ده ک��ه تولیدکنن��دگان را قادر
میس��ازد تا اطالعات گس��تردهای را برای به
حداکثر رساندن تولید تحقق بخشند.

ی علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 167
ماهنامه 

صرفهجویی  ۱۵۰میلیون دالری در ساخت سکوهای فاز  ۱۴پارس جنوبی
رضا میرمحرابی ،شرکت ملی نفت ایران   

پارسجنوبی ،تیرماه امسال همچون ماههای پیش
از آن ،پُ��ر از خبرهای خوب درباره همت و پش��تکار
متخصص��ان ایرانی بود .همزمان با بهرهبرداری از دو
س��کوی اصلی و اقماری بخش نخست طرح توسعه
ف��از ۱۴پارسجنوبی ب��ا ظرفیت تولی��د روزانه ۲۸
میلی��ون مترمکع��ب گاز غنی ۲۲ ،تیرماه ،س��ومین
س��کوی تولی��دی ف��از  ۱۴پارسجنوبی از س��وی
متخصصان ایرانی در آبهای خلیجفارس نصب شد.
س��ازه عرشه این سکو توسط مجتمع کشتیسازی و
صنایع فراس��احل ایران در یارد ایزوایکو بندرعباس
برای برداش��ت روزانه  14/2میلی��ون مترمکعب گاز
غنی از میدان مش��ترک پارسجنوبی س��اخته شده
است .این سکوی  ۲۴۵۰تنی که حاصل  ۸۰کیلومتر
کابلکشی و  ۳۷هزار اینچ قطر لولهکشی بوده است،
از س��وی شناور تندگویان به بلوک مخزنی این طرح
واقع در  ۱۰۵کیلومتری ساحل عسلویه منتقل شد.
مجری ط��رح توس��عه فاز۱۴پارسجنوبی پس از
عملیات نصب این س��کو ،به پای��ان عملیات حفاری
چاههای این س��کو اشاره میکند و میگوید :پس از
پایان عملی��ات هوکآپ ،راهان��دازی و تکمیل خط
لول��ه دریا ،بهرهب��رداری از این س��کو از ابتدای آذر
ماه س��ال جاری آغاز خواهد ش��د؛ با بهرهبرداری از
س��کوی ،۱۴Bعالوهبر تولید گاز شیرین ،روزانه ۲۰
ه��زار بش��که میعان��ات گازی و  ۱۰۰ت��ن گوگرد و
س��االنه  ۲۵۰هزار تن گاز مایع و  ۲۵۰هزار تن اتان
فرآوری میشود؛ با احتس��اب سکوی ،۱۴Bظرفیت
تولید گاز در بخش فراساحل فاز  ۱۴پارسجنوبی به
 ۴۲میلیون مترمکعب گاز(معادل یک و نیم میلیارد
فوت مکعب) در روز خواهد رسید.
بخش فراساحل فاز  ١٤پارسجنوبی شامل چهار
سکو (دو سکوی اصلی و دو سکوی اقماری) هرکدام
با ظرفیت برداش��ت  ٥٠٠میلی��ون فوت مکعب گاز
از مخزن پارسجنوبی اس��ت .عرشه اقماری ،۱۴D
آخرین س��کوی ف��از  ۱۴پارسجنوب��ی هماکنون با
پیش��رفت  ۹۲درصد در یارد شرکت صدرا در بوشهر

مراحل پایانی س��اخت را س��پری میکند و تا پایان
مهرماه امسال در این موقعیت نصب خواهد شد.
مجری طرح توسعه فاز  ۱۴پارسجنوبی در ادامه
میگوید :هزینه چهار س��کوی این فاز که نسبت به
موارد مش��ابه کمتر بوده ۵۵۰ ،میلیون دالر است و
این موضوع منجر به صرفهجویی ارزی  ١٥٠میلیون
دالری و جلوگیری از خروج بیشتر ارز از کشور شده
است.
لولهه��ای  CRAاز جمله نیازهای عملیاتی طرح
توس��عه فاز  14پارس جنوبی است که مجری طرح
این فاز درب��اره آن میگوید :تخصیص منابع الزم از
سوی ش��رکت ملی نفت ایران برای لولههای CAR
از پیش انجام ش��ده بود ،اما ب��رای تکمیل چاههای
باق��ی مانده ک��ه حفاری آنها انجام ش��ده اس��ت،
س��فارشگذاری مجدد صورت گرفته و با تخصیص
منابع از س��وی ش��رکت ملی نفت ایران ،این لولهها
برای س��کوهای در حال تولید که برخی چاههایشان
تکمیل نشده ،تأمین میشوند.
مج��ری طرح فاز  14پارسجنوب��ی همچنین در
رابطه با رعایت اس��تانداردهای زیس��تمحیطی در
س��اخت این س��کوها ،میگوید :قبل از ساخت و در
مراح��ل طراحی س��کوها باید مجوزه��ای مربوط به
رعایت الزامهای زیس��تمحیطی اخذ شود و تمامی
فعالیتها برای سکوهای ساخته شده این فاز نیز بر
اساس استانداردهاست؛ از جمله مواردی که در این
استانداردها رعایت میش��ود ،وجود سیستم تصفیه
آب است که در همه سکوها رعایت میشود.
محمدمهدی توسلیپور ادامه میدهد :با توجه به
تکمیل بخش دریایی در س��ال جاری ،طرح توسعه
فاز  ١٤در اولویت تخصیص منابع مالی برای اجرای
بخش خش��کی ق��رار گرفته اس��ت ک��ه پیشبینی
میکنیم در س��ال  ١٣٩٩این بخ��ش نیز وارد مدار
ش��ود .نخستین ردیف شیرینس��ازی پاالیشگاه این
فاز ابتدای س��ال  ٩٩عملیاتی میشود و با تمهیدات
اندیش��یده ش��ده تا تکمیل بخش پاالیش��گاهی فاز

 ،١٤برای فرآورش گاز تولیدی س��کوهای این فاز از
ظرفیت خالی فازهای  ١٢و  ١٣استفاده میکنیم.
مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز پ��ارس نیز درباره
آخری��ن وضعیت ف��از  14پارسجنوب��ی میگوید:
فاز  ١٤آخری��ن و اولویتدارترین ط��رح باقیمانده
پارسجنوبی است که تولید روزانه یک میلیارد فوت
مکعب گاز ( روزان��ه  28/2میلیون مترمکعب) از دو
سکوی فاز نخست آن محقق شده است و دو سکوی
باقی مان��ده نیز تا پیش از زمس��تان امس��ال نصب و
تولیدی میشوند.
محم��د مش��کین فام با اش��اره به تح��رک ایجاد
ش��ده در بخش پاالیشگاهی این فاز ،میگوید :پیش
از ای��ن ،در بخش تأمین کااله��ای فلهای باقی مانده
پاالیش��گاه فاز  ١٤عقب ماندگی وجود داشت که با
تالش و مدیریت کارفرما این اقالم تأمین میش��ود؛
تالش میکنیم همه این اقالم وارد پاالیش��گاه شود
و واحدهایی که تکمیل میشوند ،سریعتر در اختیار
گ��روه راهانداز ق��رار بگیرند .وی با اش��اره به تکمیل
مکانی��کال واح��د تولی��د گاز س��وخت (واحد)١٢٢
پاالیش��گاه ف��از  ١٤ادام��ه میده��د :ای��ن واح��د
پیشنیاز روش��ن شدن مشعل بوده و نخستین واحد
پاالیشگاهی است که با دریافت گاز از خط سراسری،
در م��دار بهرهب��رداری ق��رار میگیرد .ب��ا عملیاتی
ش��دن این واحد در اواخر مهرماه امس��ال ،بهتدریج
سرویسهای جانبی وارد مدار تولید خواهد شد.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس پیش از این با
ابراز امی��دواری درخص��وص تقویت تی��م پیمانکار
پ��روژه ،بهمنظور تس��ریع در روند پیش��رفت بخش
پاالیش��گاهی طرح فاز  ۱۴گفته ب��ود :تغییراتی در
سطوح مدیریتی کارفرما اعمال شده و انتظار میرود
در تی��م پیمان��کار پروژه ه��م اصالحاتی ش��ود .او
همچنین پیشبینی کرده مطابق با برنامهزمانبندی،
نخستین ردیف شیرینس��ازی پاالیشگاه فاز  ۱۴در
اواخر سال جاری یا ابتدای سال آینده به بهرهبرداری
برسد.
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مروری

نگاهي به عملكرد یکساله شركت ملي نفت ايران
ويژه هفته دولت
ايران با داش��تن ذخاير غني نفت و گاز و دارا
بودن رتبه نخس��ت ذخاي��ر هيدروكربوري در
جهان ،توانسته است به يكي از مراكز اصلي در
تامين انرژي جهاني بدل ش��ود .س��الها عنوان
دومين ش��ركت بزرگ نفتي جهان به ش��ركت
ملي نفت ايران به عنوان بازوي توانمند صنعت
نفت كش��ور در اكتش��اف ،حفاري ،استخراج و
تولي��د مناب��ع هيدروكربوري اختص��اص يافته
اس��ت .از اين روي كوش��ش شده اس��ت تا به
سياس��تهاي اصل��ي صنع��ت نف��ت ،در لواي
فعاليتهاي گسترده اين شركت به عنوان يكي
از اعضاي اصلي و تاثيرگذار در اوپك و پرچمدار
همكاريهاي منطقهاي و جهاني در خاورميانه،
جامه عمل پوشانده شود.
بر اين اس��اس ،تکمیل ظرفیت فازهای ،۱۳
 ۱۴و  ۲۲تا  ۲۴پارس جنوبی ،افزایش ظرفیت
تولید نفتخام میدانهای مشترک غرب کارون
و اح��داث خط لوله گ��وره  -جاس��ک و پایانه
صادرات��ی نفت خام در بندر جاس��ک از جمله
راهبردهايي اس��ت كه از س��وي وزي��ر نفت به
عنوان محوره��اي اصلي فعاليت ش��ركت ملي
نفت ايران در س��ال  1398ابالغ ش��ده است و
پيشبيني ميش��ود با دستيابي به آنها ،بخش
عمدهاي از اهداف ترسيم شده در افق چشمانداز
توسعه اقتصادي و سياسي كشور محقق شود.
پارس جنوبي؛ خط مقدم توسعه صنعت نفت

میدان مش��ترک پارس جنوبی ،تبلور عزم و
اراده در صنع��ت نفت ای��ران و مهمترين اقدام
دول��ت تدبير و اميد در ش��کوفایی صنعت نفت
است .این میدان مشترک به عنوان بزرگترین
مخزن گازی کش��ور به تنهای��ی نیمی از ذخاير
گاز طبیع��ی ایران را در خود جای داده اس��ت.
اهمیت این میدان مش��ترک به اندازهاي است
که بخش مهم برنامههای توسعهای شرکت ملی
نفت ایران به آن اختصاص یافته است.
در مس��ير دس��تيابي به اين هدف ،در طول
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حيات دولت تدبير و اميد ،از آغاز نقش��ه راه بر
اين اساس اس��توار شد كه به جاي بهرهبرداري
از تمامي فازها ،اس��تراتژي تمرك��ز بر فازهاي
قديميت��ر و تكميل آنه��ا در اولويت باش��د.
این استراتژی در س��ال  1393جواب داد و در
پايان اين س��ال فاز  12بهعنوان بزرگترین فاز
پارسجنوبی با ظرفیت تولید سه فاز استاندارد
گازی با حضور رئیسجمهوري به طور رس��مي
به بهرهبرداری رس��ید .پس از آن فازهاي  15و
 16در س��ال  1394به بهرهبرداری رسید و در
س��ال آخر دولت یازدهم نيز فازهای  18 ،17و
( 21 ،20 ،19معادل  6فاز اس��تاندارد) با هم به
تولید رس��ید .از این تاریخ ،تولید ایران با کشور
رقیب (قطر) بعد از  12س��ال برابر شد .در سال
نخست دولت دوازدهم نيز فاز  14به گاز رسيد
و فازه��اي  23 ،22 ،13و  24ني��ز در اس��فند
 1397با حضور رئيس جمهوري افتتاح ش��د و
به مدار توليد آمد.
بنابر برنامهريزي انجام ش��ده ،با توسعه کامل
فازهای تعریف ش��ده در پارس جنوبی ،ظرفیت
تولید گاز از این میدان مش��ترک بیش از ۸۰۰
میلی��ون مترمکع��ب در روز و میعان��ات گازی
افزون بر یک میلیون بشکه در روز خواهد شد.
این موضوع در راس��تای تکلی��ف افزایش تولید تولی�د بي�ش از ه�زار میلی�ون مترمکع�ب گاز در
نف��ت و گاز و از محوره��ای تخصص��ی اقتصاد آيندهاي نزديك
مقاومتی در حوزه نفت و گاز است.
توسعه پارس جنوبي جهش بزرگي در توليد
گاز كش��ور خواهد بود؛ به گونهاي كه با تكميل
فاز  14به عنوان آخرين فاز پارس جنوبي ،توليد
نصب سومین سکوی فاز  ۱۴پارس جنوبی
به كوش��شهاي صورت گرفته ،توسعه پارس روزان��ه گاز ايران از مرز هزار ميليون مترمكعب
جنوبی در پنج سال دولت تدبير و اميد به نقطه در روز عبور خواهد كرد.
میانگین تولید واقعی گاز در  10ماه نخس��ت
پايان رس��يده است و با اتمام بهرهبرداري از فاز
 14در نيمه نخس��ت س��ال  ،1398توسعه اين س��ال  841 ،1397میلی��ون مترمکعب در روز
بوده اس��ت كه پيشبيني ميش��ود با توجه به
منطقه تكميل ميشود.
بر اين اس��اس ،با احتس��اب عملیاتی ش��دن ميزان تقاضا ،مجموع تولید گاز کش��ور در سال
دو س��کوی دریای��ی از فاز  ۱۴پ��ارس جنوبی 1398 ،ب��ه  880میلیون مترمکعب و در س��ال
در مجموع در س��ال  ،1397تعداد شش عرشه  1399به  950میلیون مترمکعب در روز برسد
دریایی در م��دار تولید قرار گرف��ت که رکورد و از اين رهگذر مي��زان تولید اين هيدروكربور

جدی��دی در اج��رای طرحهای پ��ارس جنوبی
اس��ت .با اين وجود با نصب س��ومین س��کوی
تولی��دی ف��از  ۱۴پ��ارس جنوب��ی در  ۲۲تیر
 ،1398ط��رح بهرهب��رداري از اي��ن فاز به خط
پايان نزديك شد.
با بهرهبرداری از سکوی ، ۱۴Bافزون بر تولید
گاز ش��یرین ،روزان��ه  ۲۰هزار بش��که میعانات
گازی و  ۱۰۰تن گوگرد و ساالنه  ۲۵۰هزار تن
گاز مایع و  ۲۵۰هزار تن اتان فرآوری میش��ود
كه از اي��ن منظر ظرفیت تولی��د گاز در بخش
فراس��احل فاز  ۱۴پارس جنوبی به  ۴۲میلیون
مترمکع��ب گاز (معادل یک و نیم میلیارد فوت
مکعب) در روز خواهد رسید.
همچنين با توجه به پيش��رفت مطلوب طرح
تولي��د میعانات گازی پاالیش��گاه فازهای ۳و۲
پارسجنوبی ،پیشبینی ميش��ود این واحد تا
پایان س��ال  1398به بهرهبرداری برس��د .تنها
با بهرهبرداری از این طرح امکان شیرینس��ازی
روزانه  ۸۰هزار بش��که میعاناتگازی پاالیشگاه
فازهای  ۳و  ۲پارسجنوبی فراهم میش��ود كه
قدم بزرگي در راس��تاي خودكفايي در صنعت
نفت خواهد بود.
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ارزش��مند در آين��دهاي نزدي��ك از م��رز هزار
میلیون مترمکعب در روز نيز بگذرد.
توسعه غرب كارون ،محور تحقق اقتصاد مقاومتي
در صنعت نفت

توسعه میدانهای مش��ترک غرب کارون به
دلیل همپوش��انی منابع هیدروکرب��وری آن با
کشور عراق ،یکی دیگر از اهداف مهم توسعهای
در ش��رکت ملی نفت ایران اس��ت که ظرفیت
تولید نفت خام کش��ور را به طور چش��مگیری
افزای��ش خواه��د داد و موج��ب تقویت جایگاه
کشور در بازارهای بینالمللی انرژی خواهد شد.
بر اس��اس هدفگذاری انجام شده ،طي سال
 1397كوشش برای افزایش ظرفیت تولید نفت
ت��ا ٣۵٠هزار بش��که در روز در غرب کارون در
جريان بود و این روند در سال  1398نيز ادامه
مییابد.
همچنين بخشي از افزایش تولید روزانه نفت
میدان آزادگان جنوبی با اس��تفاده از دس��تگاه
فرآورش س��یار به میزان  40تا  50هزار بشکه
انجام ميشود كه اين شيوه توليد نفت ميتواند
در ديگر ميدانهای مشترک نيز عملياتي شود.
از ديگر اولويتهاي توس��عهاي ش��ركت ملي
نفت ايران در راس��تاي افزايش ظرفيت توليد،
انتقال و صادرات نف��ت در منطقه غرب كارون
ميت��وان به توس��عه ف��از نخس��ت ميدانهاي
آزادگان جنوب��ی ،ی��اران جنوب��ی و ف��از دوم
ميدانه��اي یادآوران و آزادگان ش��مالی ،طرح
خطوط لوله و تاسیس��ات جانبی و طرح احداث
خط لول��ه انتقال نفت گوره -جاس��ک و پایانه
جاس��ک با س��قف س��رمایهگذاری تقریبی ١۵
میلیارد دالر اش��اره كرد ك��ه در مجموع طرح
یکپارچه توسعه میدانهای مشترک نفتی غرب
کارون را شامل ميشود.
احداث خط لوله گوره -جاسك و تحقق راهبرد

توسعهاي نفت در غرب كارون

يكي از مهمترين طرحهاي در دس��ت اقدام
ش��ركت ملي نفت ايران در مس��ير توسعه همه
جانبه صنع��ت نفت ،طرح اس��تراتژیك و ملی

انتقال نفت خام گوره به جاس��ك و تاسیس��ات
نفتی بندرجاسك اس��ت .اين طرح پراهميت با
هدف انتقال یك میلیون بشكه نفت خام سبك
و س��نگین صادرات��ی در روز از طریق یك خط
لوله  ۴۲اینچ با ط��ول تقریبی  ۱۰۰۰كیلومتر
و با اس��تفاده از پنج تلمبهخانه بین راهی و دو
ایس��تگاه توپکرانی ،همچنین تعداد يازده پست
برق و خطوط انتقال برق به طول تقریبی ۱۸۰
كیلومتر ،در دستور كار شركت ملی نفت ایران
قرار دارد .این طرح ش��امل پایانه دریافت نفت،
بيس��ت مخزن به ظرفی��ت مجموع  ۱۰میلیون
بش��كه و تاسیسات جانبی شامل سه عدد گوی
شناور و اسكله صادراتی است.
ب��ا آغ��از عملی��ات مسیرس��ازی و اح��داث
جادههای دسترس��ی در هر شش طرح تعریف
ش��ده در طرح اح��داث خط لول��ه انتقال نفت
خام گوره -جاس��ك و تاسیس��ات بین راهی و
پایانه مربوط به آن در مرداد س��ال  ،1398گام
بلندي در مسير تحقق راهبرد توسعهاي صنعت
نفت در منطقه غرب كارون برداشته شد؛ گامي
كه به نهايي ش��دن اين طرح ارزشمند در سال
 1399خواهد انجاميد.
همچني��ن ،بهرهگیری حداكث��ری از توان و
ظرفیته��ای داخلی در اين طرح اس��تراتژيك
و ملي باعث ش��ده ت��ا قریب ب��ه  ۶۰درصد از
لولههای جرياني مورد نياز با توان بخش داخل
ساخته و تامين شود.
در اجراي اين طرح برای نخس��تین بار تولید
شمش ،تختال و ورق ،متناسب با استانداردهای
مورد نیاز از س��نگ معدن آهن فراهم شد و از
این تاریخ ،صنعت نفت قادر خواهد بود بخشی
از لولههای مربوط به انتقال گاز ترش و شیرین
در ضخامته��ای باالت��ر از  ۱۲و کمت��ر از ۲۰
میلی متر را از این زنجیره تامین کند.
ب��ا انج��ام اين اقدام از س��وي ش��ركت ملي
نف��ت ايران در چارچ��وب حمايت از توليد ملي
و عمل به رهنموده��اي رهبر معظم انقالب در
حوزه اقتصاد مقاومتي ،اف��زون بر جلوگيري از
خروج  200ميليون دالر ارز از كش��ور ،س��نگ
بناي بینیازی به این محصول به میزان سالیانه

صدها هزار تن بنا نهاده شد.
افزای�ش ظرفیت ذخیرهس�ازی نفت خام ،نس�خه

ضدتحريمي نفت

ب��ا اعمال دور ت��ازه تحريمهاي مس��تكبرانه
غرب ،ذخیرهس��ازی نفت خام به عنوان یکی از
راهبردهای شرکت ملی نفت ایران در مسير كم
اث��ر كردن اين تحريمها مطرح ش��د .در همين
راس��تا قرارداد س��اخت مخازن ذخیرهس��ازی
 ۱۰میلی��ون بش��کهای نفت خ��ام در گناوه و
تاسیسات جانبی آن در بندر جاسک طي سال
 1397نهايي شد.
مخ��ازن ذخيرهس��ازي یادش��ده ،نفت خام
ارس��الی از خط لوله  ۴۲این��چ انتقال نفت خام
گوره -جاسک را در انتهای خط دریافت و ضمن
ذخیرهسازی و نگهداری نفت صادراتی ،آن را به
خطوط لوله دریایی و گویهای شناور نفت خام
در پايانه صادراتي جاسك پمپاژ میکند.
طرح س��اخت مخازن ذخیرهس��ازی نفت در
بندرجاس��ک بخش��ی از طرح انتقال نفت گوره
 جاسک است؛ طرحی که با تاکید مقام معظمرهبری و دولت با جدیت پیگیری میشود و به
توسعه کشور در بخش جنوب شرقی میانجامد.
افزون بر این ،تنوعبخشی به نقاط صادرات نفت
و تامین خوراک واحدهای پاییندس��تی نیز در
این طرح هدفگذاری ش��ده اس��ت .این طرح
که در راس��تای پشتیبانی صادرات نفت خام از
جزیره خارگ مطرح است ،اقدامي راهبردي در
راستاي استمرار و تداوم تولید پایدار نفت خام
و تکمیل و ارتقاي زنجیره ارزش��ی صنعت نفت
کشور به شمار میرود.
همچني��ن ب��ا پايان س��اخت تاسيس��ات
ذخيرهس��ازي و ايس��تگاههاي اندازهگي��ري
ميعاناتگازي اس��تان بوشهر در سال ،1397
امكان ذخیرهس��ازی میعان��ات گازی توليدي
ش��ماری از پاالیش��گاههای پ��ارس جنوب��ی
ب��ا ظرفی��ت اس��می  640هزار مت��ر مکعب
معادل چهار ميليون بش��كه ،همچنين تغذيه
ورودي تلمبهه��ا ب��ه منظور تامی��ن خوراک
پاالیش��گاههای میعانات گازی س��تاره خلیج
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فنی
مروری

جم�عآوري گازه�اي مش�عل و تنفس پ�اك در

فارس و پارس به ترتیب به میزان  360هزار و
 120هزار بشکه در روز و نیز ارسال میعانات
با اجراي ط��رح جمعآوري گازه��اي همراه
گازی به س��مت گوی های ش��ناور ()SPM
شماره  1و  2تا سقف  600هزار بشکه در روز مش��عل در طرحهاي ب��زرگ صنعت نفت كه از
چند س��ال گذش��ته با جديت در حال پيگيري
فراهم ميشود.
اس��ت ،اف��زون بر حف��ظ و نگهداش��ت محيط
تلمبهخانههاي غرب كارون در مدار بهرهبرداري زيست ،در مصرف مقادير قابل توجهي از منابع
مجموع��ه طرحهاي اح��داث تلمبهخانههاي هيدروكربوري نيز صرفهجويي ميشود.
در اي��ن زمين��ه اقدامهاي موثري از س��وي
غ��رب كارون و اميديه از جمله طرحهاي جامع
شركت ملي نفت ايران است كه در سال  1397شركت ملي نفت ايران صورت گرفته است .پس
به بهرهبرداري رسيده است .در اين طرح بزرگ از افتتاح فاز دوم طرح جمعآوري گازهاي همراه
ملي ،انتقال روزانه  254هزار بشكه نفت سبك نفت (آماك) در اس��تان خوزستان ،بهرهبرداري
و 280هزار بش��كه نفت س��نگين ميادين غرب از مجتمع فرآورش گاز جزيره هنگام در دستور
كارون به اميديه ،انتقال  280هزار بش��كه نفت كار ق��رار گرفت كه امكان ف��رآورش روزانه 80
س��نگين از اميديه به تاسيس��ات گوره و پايانه ميليون فوت مكعب گاز را فراهم ساخت .ضمن
نفتي به��رگان و همچنين انتقال روزانه به طور اينكه پيشت��ر روزانه گازي براب��ر با  14هزار
ميانگين  220هزار بش��كه نفت سنگين و  150بشكه نفت در مش��علهاي ميدان نفتي هنگام
هزار بشكه نفت سبك طرحهاي غرب كارون از سوزانده ميشد كه بهرهبرداري از اين مجتمع،
تلمبهخانه غ��رب كارون به پايانه نفتي بهرگان ضمن جلوگيري از سوزانده شدن اين حجم گاز،
روزانه بي��ش از  700هزار دالر صرفه اقتصادي
در نظر بوده است.
گس��تره اجراي اين مجموع��ه طرحها از  30داش��ته و خدمت ارزش��مندي هم براي محيط
كيلومتري جنوب غربي ش��هر اه��واز با اجراي زيست به محسوب ميشود .در ادامه اقدامهاي
ط��رح تلمبهخانه غرب كارون آغاز و س��پس با ش��ركت ملي نفت ايران در حوزه ش��ركت ملي
اجراي خطوط لوله انتقال نفت سبك و سنگين مناط��ق نفتخيز جنوب قرار اس��ت  90درصد
به سمت شرق ادامه مييابد .در ادامه با اجراي از گازه��اي همراه نفت اي��ن مناطق جمعآوري
خط لول��ه انتقال نفت س��نگين از تلمبه خانه شود؛ براي نيل به اين هدف ساخت  23كارخانه
اهواز ( )ABSبه س��مت جنوب شرقي و شهر كوچ��ك با تجهيزات ايران��ي در برنامه قرار دارد
اميدي��ه امتداد يافت��ه و با اج��راي تلمبهخانه كه گام موثري در اشتغالزايي نيروهاي بومي در
جدي��د اميدي��ه و عبور از آن ت��ا محل مخازن منطقه به شمار ميرود.
پيش��رفت فيزيك��ي قاب��ل توج��ه طرحهاي
گوره و س��پس تا پايانه صادراتي بهرگان ادامه
ديگري همچون ان جي ال هاي 3200 ،3100
مييابد.
و خارگ ،پااليشگاه هنگام و بيدبلند  2نيز حاكي
ف�از نخس�ت نی�روگاه غ�رب کارون در ایس�تگاه از آن است كه طرح كاهش آلودگي مشعلهاي
گازي استان خوزستان به ايستگاه پاياني نزديك
پاياني
در ادام��ه فعاليته��اي توس��عهاي منطق��ه ميش��ود .همچنين با امضاي يادداش��ت تفاهم
غرب كارون ،فاز نخس��ت نی��روگاه غرب کارون بازیاف��ت و مصرف گاز فلر (مش��عل) در یکي از
نیز در آس��تانه بهرهبرداری قرار گرفت .اهميت پاالیشگاه هاي پارس جنوبی ميان شرکت ملی
بهرهبرداري از اين نيروگاه به اين دليل است كه نفت ایران ،شرکت سفره گس فرانسه و شرکت
ضمن توليد برق مستمر ،تولید پيوسته نفت در صنعت سازه ثمین ایران ،از چندي پيش اجراي
طرح ملي جم��عآوري گازهاي همراه در پارس
منطقه غرب کارون را ميسر ميسازد.
زادگاه نفت
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جنوب��ي نيز در دس��تور كار قرار گرفته اس��ت.
جلوگی��ری از هدر رفت ثروت مل��ی با بازیافت
روزانه  ۴۵۰هزار مترمکعب گاز فلر و همچنين
جلوگيري از انتش��ار س��االنه  ۵۰۰هزار تن گاز
دی اکس��یدکربن از مهمتري��ن دس��تاوردهاي
اين طرح اس��ت .در عين حال مقرر شده است
ت��ا در صورت موفقیتآمیز ب��ودن این طرح ،از
تجربه به دس��ت آمده برای جمعآوری گازهای
مشعلها (فلر) در اهواز و همچنین مجهز کردن
س��ایر پاالیش��گاههای گاز پارس جنوبی به این
فناوری استفاده ش��ود .طبق برنامهریزی انجام
ش��ده با شرکتهای نفت و گاز پارس و مجتمع
گاز پارس جنوبي ،تا نيمه اول سال  1398بیش
از  50درص��د از فلرینگ پاالیش��گاههای جدید
در حال راهاندازی کم خواهد ش��د كه موفقيت
بزرگي به ش��مار ميرود .همچنين مقرر ش��ده
اس��ت تا پایان دولت دوازدهم همه مشعلهای
اصلی خاموش شده و از سوختن گازهای همراه
نفت جلوگیری شود.
استفاده حداكثري از توان صنعتگران داخلي

ش��ركت مل��ي نفت اي��ران در ادام��ه اجراي
سياس��تهاي خود در ت��وان افزاي��ي و ارتقاي
س��طح فني صنعتگران داخلي ،طرح نگهداشت
و افزاي��ش تولي��د نف��ت را در قالب  33بس��ته
س��رمايهگذاري و يك بسته مس��ئوليت اجرايي
(در مجم��وع به ارزش  5.7ميليارد دالر) تعريف
كرده است .اين طرحها كه به منظور نگهداشت
و افزايش سطح توليد نفت در  27مخزن /ميدان
كش��ور معرفي ش��دهاند ،با اس��تفاده از ظرفيت
پيمانكاران و س��ازندگان بومي به انجام خواهند
رس��يد .در اين راستا مناقصههاي مربوط به 10
بسته از بستههاي مذكور با حجم سرمايهگذاري
ح��دود يك ميليارد دالر تعيين تكليف ش��ده و
مراح��ل نهايي خود را ط��ي ميكند و به زودي
قراردادهاي مربوط به آنها امضا ميشود.
با نهايي ش��دن اي��ن قرارداده��ا پيشبيني
ميش��ود كه توليد نفت ايران ب��ه ميزان 280
هزار بش��كه در روز افزايش يابد .ش��ركت ملي
نف��ت ايران همچني��ن در طرحه��اي ده گروه
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كااليي مورد ني��از صنعت نفت به موفقيتهاي
قابل توجهي نايل شده است.
ای��ن ده گ��روه كاالی��ی ش��امل تجهیزات��ی
مانن��د س��اخت تجهیزات س��رچاهی و رش��ته
تكمیلی درون چاه��ی ،پمپهای درونچاهی،
ان��واع متههای حف��اری (صخرهای ،الماس��ی،
مغزهگیری) ،انواع ش��یرهای كنترلی ،ایمنی و
تجهیزات جانبی ،انواع لولهها (لولههای جداری
بدون درز از  3.8تا  ١٣اینچ ،لولههای جداری با
درز از  ٢٠تا  ٣٠اینچ ،لولههای مغزی ،لولههای
حفاری و لولههای جریان��ی بدون درز باالی ٦
اینچ) ،الكتروموتورهای ضد انفجار و دور متغیر،
دس��تگاههای دوار (توربین ،كمپرسور و پمپها
ش��امل پمپهای گری��ز از مرك��ز) ،فوالدهای
آلیاژی ،ابزارهای اندازهگیری حفاری و س��اخت
پیگهای هوشمند است.
پ��س از اعمال تحريمها و با وجود مش��كالت
فراواني كه از نوس��انهاي زي��اد و افزايش نرخ
ارز گريبانگي��ر صنعت نفت كش��ور ش��ده بود،
طرحهاي ده گروه كااليي با همكاري سازندگان
توانمند داخلي تداوم يافت و در برخي طرحها كه
محدوديتهاي ارزي و مالي بر روي قراردادهاي
مربوط به آنها آثار منفي كمتري داشت ،حدود
 20درصد پيشرفت نيز حاصل شد.
در نتيجه اين امر اكنون  33فقره از قراردادها
پيشرفتي بالغ بر  70درصد را داشته و ميانگين
پيشرفت فيزيكي  50فقره قرارداد منعقد شده
نيز به رقمي بالغ بر رقم  49درصد رسيده است.
در ادامه استفاده حداكثري از توان صنعتگران
داخلي ،طرح بومیس��ازی  ۳۰۰قطعه و تجهیز
کاربردی پرمص��رف صنعت حف��اری از ابتدای
سال  1398کلید خورده و در عين حال استفاده
از فناوری پوش��ش داخلی لولهه��ای مغزی در
میدان نفتی مسجدس��لیمان ،برای نخستین بار
در تاريخ صنعت نفت اجرايي شده است.

گامي بلند در مسير مشاركت حداكثري فعاالن
بخش خصوصي در صنايع باالدستي نفت و گاز
و تحقق اقتصاد مقاومتي به شمار ميرود.
نخس��تين محموله از نفت خام س��بک ایران
در رینگ بینالملل بورس انرژی در آبان س��ال
 1397عرض��ه ش��د و بناب��ر برنامهريزيه��اي
صورت گرفته ،مقدمات عرضه تدريجي و منظم
اين محموله ارزشمند هيدروكربوري در بورس
فراهم شد.
تسهیالتی که ش��رکت ملی نفت ایران برای
عرض��ه نفت خام در ب��ورس در نظر گرفته بود
باعث ش��د تا پايان مرداد س��ال  1398چهارده
محموله نفت خام س��بک و  9محموله میعانات
گازی در رین��گ بینالملل بورس انرژی عرضه
ش��ود و بدين ترتيب زمينه عرضه مستمر نفت
در اين عرصه نيز فراهم شد.
ص�دور نف�ت از مكران و ط�رح فراگير پااليش�ي

سيراف

يك��ي از طرحهايي كه در ش��ركت ملي نفت
اي��ران در دس��ت انجام اس��ت ،س��اخت پایانه
صادراتی جاس��ک اس��ت ك��ه بر طب��ق برنامه
از پي��ش تعيين ش��ده در حال انجام اس��ت و
پيشبيني ميش��ود بهرهب��رداري از این پایانه
صادرات��ی تا پایان س��ال  1399نهايي ش��ده و
بدين ترتيب برای نخس��تین ب��ار نفت ایران از
طریق مکران صادر شود.
در عي��ن حال با نهايي ش��دن ط��رح فراگیر
پاالیش��ی س��یراف به عنوان یکی از مهمترین
طرحه��ای دولت تدبی��ر و امی��د ،در آيندهاي
نزديك زمينه مشاركت بيشتر بخش خصوصي
با سرمایهگذاری مستقيم در صنعت نفت فراهم
ميشود كه گام بلندي در راستاي تحقق اهداف
اقتصاد مقاومتی به شمار ميرود.
طرح پاالیش��ی س��یراف که با هدف احداث
هش��ت پاالیش��گاه میعان��ات گازی در منطقه
بورس نفت و زمینهس�ازی برای مش�ارکت بیش�تر ویژه اقتص��ادی انرژی پارس ب��ا ظرفیت ٤٨٠
هزار بشکه میعانات گاز (هر پاالیشگاه  ٦٠هزار
بخش خصوصی در آینده انرژی کشور
تمهيدات اعمال ش��ده از سوي شركت ملي بش��که) اجرايي خواهد شد ،دارای یک شرکت
نفت ايران در عرضه نفت خام در بورس انرژي ،تاسیسات جانبی (یوتیلیتی) و پشتیبانی است.

حفاظ�ت از محيط زيس�ت ،همپاي توليد مس�تمر
نفت و گاز

در نقشه ترسيم شده در توسعه پايدار صنعت
نفت ،رسالت ش��ركت ملي نفت ايران در توليد
صيانت��ي نفت و گاز تنها در مس��ير حفاظت از
محيط زيس��ت قابليت تحقق خواهد داشت .در
همين راستا ،حفاظت از محيط زيست به عنوان
چارچ��وب فعاليتهاي توس��عهاي صنعت نفت
قلمداد شده و از اهميت بااليي برخوردار است.
ش��ركت ملي نفت ايران با اولویت قرار دادن
اص��ل پیش��گیری به ج��ای اص�لاح در تمامي
فعالیته��ا و تصمیمگیریهاي خود طي س��ال
 ،1397توانس��ته است اقدامهاي موثري در اين
حوزه انجام دهد.
در همين راس��تا ضمن تهیه و ابالغ راهنماها و
دستورالعملهای کاری در بخش محیطزیست در
سطح ش��رکت ملی نفت ایران با هدف پیادهسازی
و رعای��ت الزامهای زیس��تمحیطی حین مراحل
ساخت و س��از ،حفاری و بهرهبرداری از تأسیسات
تولیدی و پش��تیبانی و پای��ش وضعیت محیطی و
گزارشده��ی میزان آالینده های ه��وا ،اقدامهاي
ديگري در دس��تور كار اين ش��ركت ق��رار گرفته
اس��ت كه از جمل��ه آنها ميتوان ب��ه برنامهریزی
ب��ه منظ��ور بازیافت گازهای ارس��الی به مش��عل
از طری��ق واگ��ذاری به بخش خصوصي ،تش��کیل
کارگ��روه "لجنهای نفت��ی و مواد زای��د تولیدی
(اس��لج)" به منظور رفع مشکالت محیط زیستی،
مدیریت گازهای آالینده و جلوگیری از س��وزاندن
هیدروکربنه��ای زائ��د در گودال های س��وخت،
جمعآوری ،آبزدایی و شیرینسازی گازهای ترش
همراه نفت الیه بنگستان مخازن نفت و تبدیل این
گازها به گاز ش��یرین در کارخان��ه های گاز و گاز
مایع و تولید مایعات گازی (طرح آماک) و استفاده
از سیستم های کنترل جامدات و مدیریت پسماند
در دستگاه های حفاري اشاره كرد.
در همي��ن زمينه اس��تفاده از دس��تگاههای
ف��راورش س��یار نف��ت ( )MOTو تفکیکگ��ر
س��یار نفت ( )MOSو دس��تگاه مش��عل س��بز
( )Oil Green Burnerب��راي پیش��گیری از
آلودگی هوا و س��وزاندن مواد زايد نفتی ناش��ی
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س��اخت مجموعه  2000واحدی مسکن مهر
نف��ت اهواز به انضمام  6باب مدرس��ه و  2باب
مس��جد با اعتب��ار  125میلیارد ری��ال از دیگر
طرحهایی اس��ت که در س��ال  1397به انجام
رسيده است.
بهرهب��رداری از بیمارس��تان تخصص��ی و فوق
تخصصی  175تختخوابی ش��هدای صنعت نفت
دشت آزادگان نيز از ديگر اقدامهاي عملی در این
حوزه است که سال  1397به بار نشسته است.

منطقه و ارائه خدمات درماني ،تهيه و توزيع غذاي
گرم ،دارو و آب آش��اميدني ،تامين كانكس و محل
اس��كان موقت براي س��يل زدگان و تامين بخشي
از وس��ايل و تجهيزات زندگ��ي در كنار مديريت
و برنامهري��زي در پاي��ش و كنترل منظم س��طح
ت��راز آب در مناطقي همچون ت��االب هورالعظيم
و مقاومس��ازي تاسيسات صنعت نفت براي از بين
بردن مخاطرات مربوط به نش��ت نفت در آبهاي
سطحي و زير زميني از جمله خدماتي بود كه طي
بحران يك ماهه خوزس��تان از س��وي شركت ملي
نفت ايران و ش��ركتهاي تابعه آن به سيل زدگان
ارائه شد.

از عملیات حفاری چاههای نفت در گودالهای
س��وزا و همچني��ن برنامهریزی جه��ت ارتقاي
تصفیهخانهه��ای فاضالب پاالیش��گاههای گاز
منطقه پارس جنوبی از ديگر اقدامهايي اس��ت
كه طي س��ال  1397در چارچ��وب حفاظت از
محيط زيست در سطح شركت ملي نفت ايران
و شركتهاي تابعه اجرايي شده است.
همچنين با تصويب تامین اعتبار طرح تدوین
دس��تورالعمل یكپارچه نحوه انج��ام مطالعات
ارزیابی اثرات زیس��تمحیطی( )EIAطرحهای
صنعت نفت در هیأت مدیره ش��ركت ملی نفت نق�ش كليدي نفت در امدادرس�اني به هموطنان
ایران ،گام بلند ديگري در مسير حفظ و صيانت سيلزده
از محيط زيست برداشته شده است.
در اين ميان نقشآفريني ش��ركت ملي نفت
اي��ران در مديري��ت و مهار حادثه س��يل اخير كمك  1300ميليارد ريالي نفت به سيلزدگان
عمل به مس�ئوليتهاي اجتماعي ،همپاي توس�عه خوزستان ،به عنوان نمونهاي از اجراي تعهدات
ش��ركت مل��ي نف��ت اي��ران در راس��تاي
اين ش��ركت در حوزه مسئوليتهاي اجتماعي ،سياس��تهاي ابالغ شده از سوي وزارت نفت و
صنايع نفت و گاز
ش��رکت مل��ی نف��ت ای��ران در کن��ار انجام كارنامه روشني از موفقيت اين شركت در انجام ادامه خدمات عامالمنفعه خود در امدادرس��اني
فعالیته��ای باالدس��تی صنع��ت نف��ت که در خدمات عامالمنفعه به جاي گذاشت.
مستمر به سيلزدگان خوزستان ،جبران بخشي
در حادثه س��يل اخير در زادگاه نفت ،تمامي از آس��يبهاي وارد شده به ساكنان اين منطقه
بخشه��ای اکتش��اف ،حف��اری و تولی��د از
میدانهاي نفت و گاز خالصه میش��ود ،توجه ش��ركتهاي تابعه با نظارت ش��ركت ملي نفت را در دستور كار قرار داده و مقرر كرده است تا
ايران بس��يج شدند و در مسير خدمترساني به طي يك برنامه جامع پنج ساله 1300 ،ميليارد
ویژهای به انجام امور عامالمنفعه دارد.
مدیریت نظ��ارت بر طرحه��ای عمرانی مناطق هموطنان سيلزده گام برداشتند.
ري��ال را به ارائه خدمات عمراني در اين مناطق
در اي��ن ارتباط ضمن برگزاري نشس��تهاي اختصاص دهد.
نفتخیز که پیشتر با عنوان طرح کمک به عمران
مناطق نفتخیز شناخته میشد ،هسته اصلی این تخصصي كميته مديريت بحران در شركتهاي
بر اين اساس ،مشاركت در ساخت و بازسازي
دس��ته از فعالیتها در ش��رکت ملی نفت ایران به تابع��ه ش��ركت مل��ي نفت اي��ران در اس��تان  109مدرس��ه (ش��امل  609كالس درس) ب��ا
ش��مار میرود .ای��ن مدیریت از آغاز ب��ه کار خود خوزس��تان ،راهبرده��اي اساس��ي در جه��ت اعتبار  500ميليارد ريال ،بازس��ازي  107مركز
منش��ا آثار ارزشمندی بوده اس��ت،به گونهای که مهار س��يل و بس��يج كمكهاي عامالمنفعه به درماني با اعتبار  400ميليارد ريال و مش��اركت
دس��تاوردهای این مدیریت در س��الهای گذشته هموطنان س��يلزده ،همگام با حفظ حداكثري در اح��داث و تعميرات  9901واحد مس��كوني
در زمينههاي گوناگون از جمله آموزشی ،ورزشی ،توليد نفت و ايمنسازي تاسيسات نفتي تدوين در  200روس��تا با اعتبار  400ميليارد ريال در
بهداش��تی ،راه و شهرس��ازی ،خدماتی ،فرهنگی ،و اجرايي شد.
شهرس��تانهاي مناطق نفتخيز در برنامه قرار
اي��ن راهبرده��ا كه ب��ا هماهنگ��ي كامل با گرفته كه تاكنون بيش از  200ميليارد ريال از
بهداش��تی و درمانی ،زیرساختی و زیست محیطی
بس��یار چشمگیر اس��ت .بر اين اس��اس ،تا كنون دستگاههاي اجرايي استان خوزستان به منظور آن اجرايي شده و باقيمانده نيز مطابق با تقويم
 3744ط��رح ب��ه تفكيك  1270طرح آموزش��ی ،مديريت بحران صورت گرفته بود ،با مش��اركت زماني ،اجرايي خواهد شد.
 1105طرح ورزش��ی 580 ،طرح بهداش��تی 46 ،فعال شركتهاي مناطق نفتخيز جنوب ،ملي
توس��عه همه جانبه صنعت نف��ت ،همگام با
طرح راه و  743ط��رح خدماتی با اعتباري معادل حفاري ،نفت و گاز اروندان ،مهندسي و توسعه مالحظات س��رزميني و آمايش��ي ،اين نكته را
 16هزار و  556ميليارد ريال در شركت ملي نفت نفت و پايانههاي نفتي ايران عملياتي شد.
مسلم س��اخته است كه شركت ملي نفت ايران
بهرهگيري از تمامي امكانات فني و توان نيروي در مس��ير تحقق اهداف ترس��يم شده در سند
ايران انجام شده اس��ت .این مدیریت در سال 97
همچنين ،س��اخت  48واحد آموزش��ی در استان انس��اني فعال در اين ش��ركت ،به كارگيري صدها چشمانداز با قاطعيت گام برميدارد و با عبور از
خوزس��تان با تامین اعتبار از س��وی ش��رکت ملی دس��تگاه ماشينآالت سبك و س��نگين و خدمات س��د محدوديتها ،نق��ش حياتي خ��ود را در
نفت ایران را در دست اجرا قرار داده است.
لجس��تيكي ،اعزام تيمهاي تخصصي پزش��كي به اعتالي ايران عزيز ايفا ميكند.
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are able to eliminate many of their issues. A set of domestic and international requirements has created the specific expectations of the Iranian oil industry, the most important of
which is the need to maintain Iran's position in world markets as having the world's largest hydrocarbon reserves, and it is necessary to move towards internationalization. The
National Iranian Oil Company (NIOC) needs to follow a comprehensive model and interactive approach for internationalization and its presence in the international environment. Considering the existence of successful international experience in the world oil industry, this paper seeks to contribute to the presentation of a general template for the
globalization of national oil companies based on the analysis of the successful move of the globalized national oil companies.
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Abstract

Iran insists on resolving and resolving the Caspian Sea issues on the basis of unanimity and believes that compliance with this principle is mandatory and only if the coastal
states reach a lasting agreement. Also, as the Caspian Sea is a closed sea and the interests of one coastal state depends on cooperation with other coastal states, cooperation
on common interests and avoidance of unilateral or multilateral actions that are contrary to the interests of other countries are of great importance in the Caspian Sea. Has it.
However, in contrast to Iran, Russia, Kazakhstan and Azerbaijan consider the Caspian Sea as a closed sea, given the abundant oil and gas resources on their shores, suggesting
that each country should enjoy the right to a Caspian legal regime. This article has been compiled, a view that has not been taken into consideration by Iran and Turkmenistan.
The present paper uses a descriptive-analytical method and a library collection tool to explain Iran's geopolitical and energy (oil, gas) position in the Caspian Sea after Extraction and sale of Caspian energy reserves without regard to the 1921 and 1940 contracts between Iran and the Soviet Union. BBQ and the influence of foreign powers in the
region is causing problems. Concerning the "geopolitical-geoeconomic position of the Caspian Sea and its energy transmission pipelines and their impacts on Iran's interests
and security, it should be emphasized that the IAEA is concerned." Following the collapse of the bipolar system due to its proximity to this important region and its location in
the heartland of the world's energy, it is the best, shortest, most cost-effective and safe route to transfer energy to the world markets. Considering Iran's geopolitical capacities
and the geostrategic position that are likely to be effective in securing national security and increasing its geopolitical weight.
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Flow Assurance Investigation Based On Hydrate
Formation In Transformation Of Rich Gas By Sea Pipe Line
Niaz Samani Neisani |
Abstract

The stability and continuity of the fluid flow production is the most concern of each department in production and process engineering, also one of the most issue is wax and asphaltene
precipitation and hydrate or ice formation. Then because of protectively of events or problems we adopt some tack care, especially in pipe line. Also there are a lot of solutions in flow assurance management in case some event which attack to flow assurance then, there are a lot of solution corresponding to each other. According, to this passage concentrate on avoiding of
hydrate formation focused on sea pipe line that transformation rich gas from one of the shared retrograded gas condensation at the end explain about effect of corrosion management on that.
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Review of Hydrogen Production using Chemical-looping Technology
Hossein Khani, Nahid Khandan, Mohammad Hasan Eikani, Ali Eliassi |
Abstract

Hydrogen is an attractive source of green energy, which can be used with high efficiency for portable and stationary power generation systems. This element does not exist in
nature purely, but it can be produced by various methods from numerous natural feedstocks such as natural gas, water, coal and etc. Chemical-looping process is considered
as a suitable way to produce hydrogen and syngas. One of the advantages of this technology relates to its feedstock (reactant) flexibility. The chemical-looping process can be
performed using a number of different reactants, such as coal, biomass, light hydrocarbons, oil, alcohols, CH4/CO2 and CH4/H2 mixture and CO. In this process, the oxygen
required for the cracking of the reactants is provided by metal oxide as an oxygen carrier. Using this process, hydrogen can be produced with high efficiency. The major advantage of this method is high purity hydrogen production without the hydrogen purification and separation units and also without oxygen production unit. In addition, separated
flow of fuel and air in this process will be beneficial from the point of view of safety and explosion and also product contamination with burning air gases such as nitrogen.
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Investigation of Mechanisms behind Improving Oil Production in Low Salinity
Water Injection Method by Digital Core Analysis
Mehdi Razavifar, Jafar Qajar |
Abstract

Nowadays, the reduction of oil production from oil reservoirs is a major problem in the oil industry. There are different methods to increase the oil production in the various conditions.
Water injection is one of the useful methods for enhancing oil production. In recent years, the oil production increased by changes in the salinity of injected water into the reservoir as low
salinity water injection. For analyzing the results of experiments in porous media, Rock digital image is an accurate method. The microscale (and even nanoscale) images taken from the
porous media of rock show the most accurate information from the mechanisms of oil production in different methods of production. In this study, a review has been done on the results
of experiments with low salinity water injection in the rock cores by digital core analysis. According to the results of digital rock, reducing the salinity of injected water increases the oil
production from oil reservoirs by changing the wettability of rock from oil wet to water wet, clay migration and formation of the emulsion of water in oil. If the injected water has low
salinity, the formation of water emulsions in oil and the migration of the clay in rock pores will increase and the oil production will increase as well. The investigation and proving the
mechanisms associated in the process of low salinity water injection in oil reservoirs by digital core analysis methods are the main purpose of this study.

Keywords

Digital core analysis, Rock imaging, Low salinity water injection, Wettability alteration of rock, water emulsion formation in oil, Enhanced oil recovery.

The importance of surfactants and interphasial surfaces in petroleum industry
Hossein Rezaei, Fatemeh Hassani |
Abstract

Interphasial phenomena and chemical interaction on the interface of different phases are important in petroleum industry technologies. These interfaces are involves solid/liquid
interface (e.g. reservoir rock), liquid/liquid interface (e.g. crude oil/ brine) and gas /liquid interface (e.g. foaming in downstream industries). Surfactants because of their special
characteristics have special roles in interphasial phenomena which cause them valuable for petroleum industry. In Previous work, different Interphasial phenomena such as the
adsorption of surfactant films, self-aggregation and micelle forming, contact angle, wetability, foams and emulsions in different petroleum industry process was investigated. In
this paper the importance of adsorbing and aggregating behavior of surfactants and their application in various operations such as drilling, Enhanced Oil Recovery, de-foaming,
corrosion inhibition, oil spills cleanup, desalting and drag reduction of viscous fluids is discussed.

Keywords

Interphasial interfaces, surfactant, interfacial phenomena, enhanced oil recovery (EOR).

Synthesis of Nano-composite Preformed Particle Gels and Effect of its Component
on Swelling Ratio
Hamidreza Saghafi |
Abstract

Gel treatment is one of the most promising remedy methods to improve conformance in heterogeneous reservoirs for better sweep efficiency. In this paper, new enhanced
preformed particle gels (PPGs) for conformance control in high-temperature and high-salinity oil reservoirs are introduced. The thermal and chemical stability of this product is
due to the incorporation of a new monomer, N,N-dimethyl acrylamide (DA), to the structure of the last well-known nanocomposite PPGs. In these PPGs, four species of N,Ndimethyl acrylamide (DA), 2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic sodium salt (AMPSNa), acrylamide (AM) and N-vinylpyrrolidone (NVP) monomers have been used to
synthesize via free radical crosslinking polymerization at room temperature using N,N-methylenebis (acrylamide) (MBA) as a cross linker. The mechanical and swelling properties of the PPGs were enhanced by adding the Nano clay Montmorillonite Na+ and Ammonium chloride. A temperature stability agent was also used to make these special
PPGs compatible with high temperature and salinity reservoir conditions. A systematic study on PPGs preparation was conducted to investigate the effect of PPG’s component
on swelling ratio. The results of this study reveal useful insights and information about the selection of appropriate material for successful conformance control in the field.

Keywords

preformed particle gels, conformance control, synthesis, swelling ratio.

The rules of Globalization and the Requirements for moving to the International
Business Model in the National Oil Companies
Reza Bandarian
Abstract

|

Some of the national oil companies after their establishment have been keen to show their international development plans and compete with international oil companies and
other rivals. In this regard, the national oil companies that are trying to internationalize, using the experiences of other national oil companies who have experienced this path,
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Experimental Investigation of Mobility Control and EOR Flooding by Natural
Surfactant (Hawthorn Leaves Extract) in Carbonate Reservoirs.
Abdolrahman Moghani Rahimi, Aboozar Sadeghi, Ali Rahimi |
Abstract

Using of chemical injection in oil reservoirs to increase recovery factor has become very common in recent decades. However, these materials have been effective in changing
the wettability and reducing the interfacial tension of water and oil, but their high cost and environmental damage have always been the main concern of petroleum engineers.
In this study, the main objective was to investigate the effect of natural surfactant (extracts of hawthorn leaves) on the mobility of the reservoir fluids and also the increase in
oil recovery.
To do this, various concentrations of this surfactant were prepared with brine. By using pH and conductivity tests, the critical concentration of the solution was determined.
Injection in carbonate core was performed using critical concentration of surfactant.
The results are presented in the form of oil recovery curves, pressure drop across the core and a fractional flow curve. After analyzing these curves, it was found that this surfactant had a huge impact on increasing oil recovery, emulsion formation, and reduced residual oil saturation in the core. Therefore, using this natural surfactant due to its low
cost and environmental compatibility can be a good option for operational research in the upstream field of the petroleum industry.

Keywords

Natural surfactant, Mobility control, EOR, Fractional flow, Core flooding.

Drilling angle maintenance analysis in directional drilling with the sliding method
and seismic properties
Sajad Mozafari, Mohammad Behnood

|

Abstract

Directional drilling, and particularly geosteering, is a powerful tool for the geologist to develop a field in an accurate and optimal way. Together with 4D seismic and smart
completions, geosteering belongs to a new generation of reservoir development techniques that allow the reservoir specialists to perform their work in an accurate and more
efficient way.
The scope of this paper is to demonstrate how modern geological well logs can be used in building a well stability and reservoir model. Modern reservoir modeling is strongly
driven by seismic, which today is generally three-dimensional and, therefore, produces a unique data set that can fill the entire reservoir volume. The data collected from wells
can provide calibration points for seismic attributes so that the reservoir volume can be populated with meaningful reservoir parameters.

Keywords

Directional drilling- smart completions well- seismic- calibration- well stability.

A Review of Drill String Fatigue, Determining Inspection Program and Identifying
Fatigue Failure
Gholamreza Shahrouzi, Hadi Noorizadegan |
Abstract

Fatigue is considered as the main cause of the drill string failure. Fatigue failure is one of the costly problems in drilling operations of oil and gas wells,
which may lead to interruptions in drilling operations, increment in maintenance costs and, in some cases, the abundant of wells. Uncertain parameters
which affect fatigue, such as material quality and manufacturing, loading frequency and operating conditions, complicate the issue of fatigue and improve
the lifetime of the components. In the first part of this paper, parameters which affect the fatigue of the drill string components are investigated. The second
part provides an explanation of the inspection program. In this section, the use of traditional methods such as operating hours or drilling depth with a cumulative fatigue damage criterion has been compared to determine the inspection frequency. It is indicated that the approximate fatigue life can be accomplished
using stress-life, strain-life and fracture mechanics to determine fatigue damage. It is also clear that the use of the cumulative fatigue damage criterion presented in the API standard is non-conservative in some cases, such as non-corrosion environment and low stresses, and is highly conservative in corrosive
and tensile environments. The reason could be the fatigue lifetime calculation method and some initial assumptions, while the use of fracture mechanics
based on crack initiation and propagation results in a practical solution for determining the inspection intervals and preventing fatigue failure. Also, in the
third section, fatigue failure recognition methods are described and corrective actions are proposed to reduce this damage.

Keywords

fatigue, drill string, inspection frequency, cumulative fatigue damage.
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