مقاالت علمي  -پژوهشی

ایمنی فعالیتهای نفت و گاز در آبهای عمیق
هادی ابراهیم فتحآبادی*

مدیریت برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران

اکتش��اف و استخراج مخازن نفت و گاز هر روز مشکلتر و پیچیدهتر میش��ود .نیاز روزافزون به انرژی و افزایش قیمت آن ،کشورهای دنیا را بهسوی استخراج منابع
هیدروکربنی از آبهای عمیق کشانده است .مخازن نفت و گاز در آبهای عمیق ،منابعی متعارف در مکانهایی غیرمتعارف هستند و امکان حفاری چاههای نفت و گاز در
فشارهای باال و اعماق زیاد نیاز به فنآوریهای نوین دارد .اگرچه فنآوریهای فعالیتهای نفت و گاز در آبهای عمیق روبه گسترش است اما این امر با چالشهای مختلفی
نیز همراه است .در حال حاضر شناخت کامل مخازن نفت و گاز ،طراحی سیستم تولید ،فنآوری تکمیل چاهها و پیشبینی شرایط آب و هوا از چالشهای مهم پیشروی
فعالیتهای نفت و گاز در آبهای عمیق است .اگرچه حل این چالشها پرهزین ه و زمانبر خواهد بود اما فرصتی مناسب برای همکاری مؤثر دولتمردان ،صنعت و دانشگاه
خواهد بود .تهیهی استانداردها و دستورالعملهای الزم برای طراحی ،ساخت و عملیات چاههای نفت و گاز در آبهای عمیق ،آموزش نیروی انسانی مورد نیاز ،برنامههای
پایش و ممیزی فعالیتها و استفاده از تجارب شرکتهای فعال در این زمینه ،از ضروریات فعالیتهای ایمن نفت و گاز در آبهای عمیق است.
نفت و گاز ،آبهای عمیق ،چالشها ،ایمنی
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ﺷﻮد[.]2در ﭘﺎﻳﺎن  2030اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ  14ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ در روز رﺳﻴ
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ
کرده است .اکتشاف و استخراج مخازن نفت و گاز هر روز مشکلتر و پیچیدهتر ﮔﺮدﻳﺪ.
در شکل 3-میزان برداشت سالیانه از منابع هیدروکربنی در آبهای کمعمق و
آبهای عمیق در خلیج مکزیک مقایسه شده است.

میشود .منابع نفت و گاز در خشکی اغلب کشف شده و مورد بهرهبرداری قرار
گرفتهاند و امروزه برداشت از منابع نفت و گاز در آبهای عمیق آغاز شده است.
از اواسط  1980تا  2003قیمت نفت ثابت بود (حدود  25دالر بهازای هر بشکه)
و از اوایل  2008رشد صعودی قیمت آغاز شد .قیمت نفت در همین سال به 147
دالر بهازای هر بش��که رسید .همین افزایش قیمت یکی از عوامل اصلی گرایش
بیشتر دولتها به استخراج نفت و گاز از آبهای عمیق است.
در  2007برداشت نفت و گاز از آبهای عمیق دو برابر برداشت نفت و گاز از
آبهای کمعمق بود و در حال حاضر برداشت از آبهای بسیار عمیق (بیش از 3000
متر) در نقاط مختلف دنیا آغاز شده است [.]1
از س��ال  2000تا کن��ون ظرفیت تولید نفت از آبهای عمیق بیش از س��ه برابر
ش��ده است .در این س��ال ،تولید نفت در آبهای بیش از  2000فوت 1/5 ،میلیون
بش��که در روز ب��وده و در  2009این رقم به  5میلیون بش��که در روز بالغ گردید
و پیشبینی میش��ود در پایان  2030این میزان به  14میلیون بشکه در روز رسیده
باشد (شکل .)1-در حال حاضر بیش از  14000چاه تولیدی در آبهای عمیق دنیا
حفاری شدهاند [.]1
ش��کل 2-تعداد چاههای اکتشافی حفاری ش��ده و منابع هیدروکربنی کشف
شده در آبهای عمیق را نشان میدهد .بر اساس مطالعات وودمکنزی امروزه تقریباً
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اساساﺳﺎس ﺗﻔﻜﻴﻚ
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تولیدﻧﻔﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺑﻴﻨﻲ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺶ از  14000ﭼﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪي در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ دﻧﻴﺎ ﺣﻔﺎري ﺷﺪهاﻧﺪ ].[1

*نويسندهی عهدهدار مکاتبات ()hadifathabadi @ gahoo.com

42

تفکیک منطقهای

ﺷﻜﻞ 2-ﺗﻌﺪاد ﭼﺎهﻫﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺣﻔﺎري ﺷﺪه و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ ﻛﺸﻒ ﺷﺪه در آﺑ

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وودﻣﻜﻨﺰي اﻣﺮوزه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  80درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ در آﺑﻬﺎ

ﻣﺘﺤﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺠﻤﻊ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻏﻠﺐ در ﺑﺮزﻳﻞ ) 25درﺻﺪ( ،آﻧﮕﻮﻻ ) 15د
اﺳﺖ ].[2

ماهنامه علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز /شماره  / 118آذر ماه 1393

از  2010ب��ه بعد ،یعن��ی پس از حادثهی چ��اه  Macondoدر خلیج مکزیک
و همچنین ب��ا ارتقاء فنآوری ،ایمنی و مدیریت ریس��ک جای��گاه ویژهای در
فعالیتهای نفت و گاز در آبهای عمیق پیدا کرد (شکل.]4[ )6-
شکل 7-کاهش تعداد حوادث فعالیتهای نفت و گاز در آبهای عمیق را در
ایاالت متحدهی آمریکا پس از توجه جدیتر به ارزیابیهای زیس��تمحیطی و

 -1چالشها

با روشنتر شدن ابعاد مختلف کار در دریا ،هر روز چالشهای فعالیتهای نفت
و گاز در آبهای عمیق بیشتر شناخته میشود.
چالشهای امروزی در زمینهی اس��تخراج نفت و گاز از آبهای عمیق ش��امل
موارد زیر است:
شناس��ایی مخازن :بهدلیل هزینهی زیاد حفاری چاه در آبهای عمیق ،معموالً
باید با حفاری تعداد محدودی چاه اکتشافی ،مخازن را شناسایی کرد .بیشتر منابع
هیدروکربنی در آبهای عمیق از نوع ماسهس��نگی اس��ت اما تغییرات چینهای در
اغلب این مخازن زیاد بوده و پیشبینی تراوایی مشکل است.
اطمینان –2ﺗﻌﺪاد ﭼﺎهﻫﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺣﻔﺮ ﺷﺪه و ﻣﺨﺎزن ﻛﺸﻒ ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ
طراحی سیستم تولید :طراحی سیستمهای زیردریایی (شکل )4-برایﺷﻜﻞ
از تولید ایمن و کنترل چاهها و جمعآوری و انتقال اطالعات به منابع دوردست از
لحاظ فنی ،کاری چالشبرانگیز است.
در ﺷﻜﻞ 3-ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ در آﺑﻬﺎي ﻛﻢﻋﻤﻖ و آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ
نیاز به مواد و تجهیزات مناسب جهت تکمیل چاه در دما و فشار زیاد و کار
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در محیط خورندهی دریا :این تجهیزات باید تحمل فشار  20000تا  25000psiو
اﺳﺖ:
آبهایزﻳﺮ
ﺷﺎﻣﻞدرﻣﻮارد
ﻧﻔﺖ و
ي اﺳﺘﺨﺮاج
زﻣﻴﻨﻪ
اﻣﺮوزي در
عمیق
ﻋﻤﻴﻖشده
آﺑﻬﺎيکشف
ﮔﺎزوازمخازن
شده
اکتشافی حفر
های
تعداد چاه
دمای  400تا  450درجهی فارنهایت را داشته باشند .همچنین در بسیاری از مخازن ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي 2
آﺑﻬﺎي ﺑﺎﻋﻤﻴﻖ
ﺷﺪه در
زﻳﺎد ﺷﺪه
اﻛﺘﺸﺎﻓﻲيﺣﻔﺮ
ﺗﻌﺪاد ﭼﺎه
ﺷﻜﻞ –2
ﺣﻔﺎري ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎﻳﺪ
ﻛﺸﻒﻋﻤﻴﻖ
ﻣﺨﺎزن آﺑﻬﺎي
ﺣﻔﺎريو ﭼﺎه در
ﻫﺎيدﻟﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻣﺨﺎزن :ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
هیدروکربنی در آبهای عمیق میزان گاز س��ولفید هیدروژن بسیار زیاد و محیط 
ﭼﺎه اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ،ﻣﺨﺎزن را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮد .اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ از ﻧﻮع ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮕﻲ اﺳﺖ اﻣﺎ
بسیار خورنده است.
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﻴﻨﻪاي در اﻏﻠﺐ اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن زﻳﺎد ﺑﻮده و ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺗﺮاواﻳﻲ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ.
پیشبینی شرایط دریا و آنالیز وضعیت سیستم تولید در شرایط مختلف آب در ﺷﻜﻞ 3-ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ در آﺑﻬﺎي ﻛﻢﻋﻤﻖ و آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ در ﺧﻠﻴ
و هوای��ی در دری��ا :در این خصوص باید اثرات ش��رایط وخیم آب و هوایی در  ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ :ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي زﻳﺮدرﻳﺎﻳﻲ )ﺷﻜﻞ (4-ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻤﻦ و ﻛﻨﺘﺮل
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﺎﻫﻬﺎ و ﺟﻤﻊآوري و اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دوردﺳﺖ از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﻲ ،ﻛﺎري ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ.
دریاها بر تأسیس��ات نفت و گاز شبیهسازی ش��ده و در طراحیها و انتخاب مواد
 ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻮاد و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼﺎه در دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر زﻳﺎد و ﻛﺎر در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮرﻧﺪهي درﻳﺎ :اﻳﻦ
مدنظر قرار گیرند.
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر  20000ﺗﺎ  25000psiو دﻣﺎي  400ﺗﺎ  450درﺟﻪي ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اگرچ��ه حل این چالشها پرهزینه و زمانبر اس��ت اما فرصتی مناس��ب برای
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺨﺎزن ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻴﺰان ﮔﺎز ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد و ﻣﺤﻴﻂ
همکاری مؤثر دولتمردان ،صنعت و دانشگاه خواهد بود.
ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮرﻧﺪه اﺳﺖ.
گسترش روشهای سایزمیک سه و چهار بعدی در دریا ،سیستمهای حفاری
شناور ،ساختارهای تولیدی ثابت در دریا ،اندازهگیری در حال حفاری و تجهیزات  ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺮاﻳﻂ درﻳﺎ و آﻧﺎﻟﻴﺰ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ آب و ﻫﻮاﻳﻲ در درﻳﺎ :در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص
ﺑﺎﻳﺪ اﺛﺮات ﺷﺮاﻳﻂ وﺧﻴﻢ آب و ﻫﻮاﻳﻲ در درﻳﺎﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﺷﺪه و در ﻃﺮاﺣﻲﻫﺎ و
کنترل از راه دور ( )1ROVهر روزه در حال ارتقاء هستند.
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.
فنآوریهای مختلف فعالیتهای نفت و گاز در آبهای عمیق بهس��رعت
ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ
خلیجدر
ﻋﻤﻴﻖ
آﺑﻬﺎي
ﻛﻢکمﻋﻤﻖ
ﻧﻔﺖ و
مکزیک
عمیق در
عمق ووآبهای
آﺑﻬﺎيآبهای
درو گاز در
ﮔﺎزنفت
تولید
ﺷﻜﻞدر –3ﺗﻮﻟﻴﺪ 3
حال پیشرفت هستند .ش��کل 5-ظهور فنآوریهای مختلف مرتبط با استخراج
نفت و گاز را در فاصلهی سالهای  1900تا  2000بهتصویر کشیده است.
 -2مخاطرات و ریسکها

ﭘﻴﺸﺮو
 -1ﭼﺎﻟﺶ
ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ در ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ
ﻫﺎي– ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺷﻜﻞ 3

ﺑﺎ روﺷﻦﺗﺮ ﺷﺪن اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎر در درﻳﺎ ،ﻫﺮ روز ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در

مخازن نفت و گاز در آبهای عمیق ،منابعی متعارف در مکانهایی غیرمتعارف

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮو
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ -1
ﻣﻲﺷﻮد.
هس��تند .حادثهی  Santa Barbaraدر  1969در آبهای کالیفرنیا ،حادثهی Piper

 Alphaدر  1988در دریای ش��مالی انگلیس ،حادثهی نفتکش  Exxon Valdezﺑﺎ روﺷﻦﺗﺮ ﺷﺪن اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎر در درﻳﺎ ،ﻫﺮ روز ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در آﺑﻬﺎي ﻋﻤ
در  1989در آالس��کا و حادثهی چاه  Macondoدر  2010در خلیج مکزیک از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

حوادث مهم رخداده در فراساحل بوده است .پس از بروز این حوادث مدیریت
ریس��ک در فعالیتهای نفت و گاز در آبهای عمی��ق اهمیت ویژهای پیدا کرد.
اس��اس کار مدیریت ریسک ،کاهش ریسک تا مقدار معقول عملی است که به
آن پایینترین حد منطقی قابلدسترس ( )2ALARPمیگویند [.]3

٣
٣

در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ
استخراجﮔﺎز
اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ و
بسترﺑﺮاي
دردرﻳﺎ
ﺑﺴﺘﺮ
تجهیزات ﻧﻴﺎز
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد
ﻧﻤﻮﻧﻪاي
نفت
دریا برای
مورددرنیاز
نمونازهای از
ﺷﻜﻞ 4 – 4
و گاز در آبهای عمیق

٤
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مقاالت علمي  -پژوهشی
اﮔﺮﭼﻪ ﺣﻞ اﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ و زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺆﺛﺮ دوﻟﺖﻣﺮدان،
داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ایمنی تا سال  2005را نشان میدهد [.]2
 -3استانداردها و دستورالعملها

حفاری چاههای نفت و گاز در فشارهای باال و اعماق زیاد نیاز به فنآوریهای
نوین دارد .همچنین در کنار این فنآوریها ،نیاز به استانداردها ،دستورالعملها و
استراتژیهای دقیقی نیز در طراحی ،ساخت ،عملیات و نگهداری است.
بر اساس بررسی انجمن تولیدکنندگان نفت و گاز در  2011استانداردهای تهیه
8
شده توسط سازمانهای OMHEC ،7OGP ،6OCIMF ،5ISO ،4IADC ،3API
و  9NORSOKدر فعالیتهای نفت و گاز در آبهای عمیق بیش��تر مورد استفاده
بودهاند.
برخی اس��تانداردهای پرکاربرد در زمینهی فعالیتهای نفت و گاز در آبهای
عمیق شامل موارد زیر است:
( API RP 75توس��عهی یک برنامهی مدیریتی ایمنی و زیستمحیطی برای
تجهیزات و عملیاتهای فراساحل) .این استاندارد توجه خاصی به مدیریت تغییر
فرآیندها کرده است.
( API RP Bulletin 96طراحی و ساخت جداری چاه در آبهای عمیق)
( API Std 65پتانسیلهای ایزوله کردن نواحی جریانی در حین ساخت چاه)
( API Std 53سیس��تمهای تجهیزات جلوگیری از فوران برای چاههای در
حال حفاری)
( NORSOK S-001ایمنی فنی)
( NORSOK Z-013ارزیابی ریسک و شرایط اضطراری)
( NORSOK D-010مدیریت یکپارچهی چاه در حفاری و عملیاتها)
( ISO 13702کنترل و کاهش آتشس��وزی و انفجار در تأسیسات تولیدی
در فراساحل)
( ISO 16530مدیریت یکپارچهی چاه) []1
 -4طراحی و ساخت چاههای نفت و گاز در آبهای عمیق

ﮔﺴﺘﺮش روشﻫﺎي ﺳﺎﻳﺰﻣﻴﻚ ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪي در درﻳﺎ ،ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﺷﻨﺎور ،ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي

حال حاضر سیستم سرپوشگذاری سریع برای آبهای عمیق فراهم نیست که این
بهدالیل شرایط بد آب و هوایی ،امواج سنگین آب و  ...است .تیم سرپوشگذاری
ﻓﻦآوريﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻜﻞ-
و مهار چاه معموالً شامل دوازده نفر کارشناس زبده و آموزشدیده در این زمینه
ﻓﻦآوريﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز را در ﻓﺎﺻﻠﻪي ﺳﺎلﻫﺎي  1900ﺗﺎ  2000ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺮ
است.
اﺳﺖ.
قبل از شروع عملیات حفاری چاههای نفت و گاز در آبهای عمیق برنامههای

درﻳﺎ ،اﻧﺪازهﮔﻴﺮي در ﺣﺎل ﺣﻔﺎري و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﻨﺘﺮل از راه دور ) (1ROVﻫﺮ روز در ﺣﺎل ارﺗﻘﺎء ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻋﻤﻴﻖ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋهاي ﭘﻴﺪا ﻛﺮد .اﺳﺎس ﻛﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ،ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻘﻮل ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن
ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻗﺎﺑﻞدﺳﺘﺮس ) (2ALARPﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ].[3
اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﺑﻪﺧﺼﻮص از  2010ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪي ﭼﺎه  Macondoدر ﺧﻠﻴﺞ
ﻣﻜﺰﻳﻚ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء ﻓﻦآوري ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋهاي ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد
)ﺷﻜﻞ
ﺷﻜﻞ.[4–] (56-ﻇﻬﻮر ﻓﻦآوريﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
 5ظهور فنآوریهای مختلف در فعالیتهای نفت و گاز

 -2ﻣﺨﺎﻃﺮات و رﻳﺴﻚﻫﺎي ﻛﺎري در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ

ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ،ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻣﺘﻌﺎرف در ﻣﻜﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮﻣﺘﻌﺎرف ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺎدﺛﻪي Barbara

در  1969در آﺑﻬﺎي ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ،ﺣﺎدﺛﻪي  Piper Alphaدر  1988در درﻳﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻧﮕﻠﻴﺲ ،ﺣﺎدﺛﻪي

 Exxon Valdezدر  1989در آﻻﺳﻜﺎ و ﺣﺎدﺛﻪي ﭼﺎه  Macondoدر  2010در ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ از ﺣﻮا

رخداده در ﻓﺮاﺳﺎﺣﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺣﻮادث ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز د
٥
ﺷﻜﻞ  – 6رﺷﺪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻤﻨﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن

تمامی چاههای حفاری شده برای تولیدی شدن نیاز به عملیات تکمیل دارند.
نوع این عملیات بستگی به موقعیت چاه ،نوع مخزن ،الیهی تولیدی ،شرایط دما
و فشار و  ...دارد .استانداردهای تکمیل چاه در آبهای عمیق معموالً سختگیرانه ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪيﺗﺮ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲﻫﺎي زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻳﻤﻨﻲ ﺗﺎ ﺳﺎل  2005را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ].[2
اس��ت .این استانداردها حداقل ش��امل دو الیهی ایمنی در برابر فوران است .این
موانع شامل سیاالتی سنگین که با فشار زیاد در چاه تزریق خواهند شد و موانعی
مکانیکی مانند پالگهای سیمانی است.
اگر بههر دلیلی چاه از کنترل خارج ش��ود اب��زاری مکانیکی بهنام فورانگیر
( 10)BOPبهس��رعت چاه را خواهد بس��ت .فورانگیرها معموالً شامل سه بخش
ش��یرها ،لولهها و کنترلکنندهها با وزن بی��ش از  200تن بوده و همچنین حداقل
دارای دو مجموعه دندانههای برشی هستند که در مواقع لزوم قابلیت برش لولهها
٦
و بستن آنها را دارند .اگر در مواقعی فورانگیر نتواند بهطور کامل جریان چاه را
ﭘﺲ از ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪ
ﻋﻤﻴﻖ
آﺑﻬﺎي
در
ﮔﺎز
و
ﻧﻔﺖ
ﻫﺎي
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺣﻮادث
ﻛﺎﻫﺶ
–
7
ﺷﻜﻞ
مهار کند دکل از چاه جدا ش��ده و سیستم سرپوشگذاری 11مستقر میگردد .در
 7کاهش حوادث فعالیتهای نفت و گاز در آبهای عمیق پس از توجه
 6رش��د اهمیت ایمنی در فعالیتهای نف��ت و گاز در آبهای عمیق با
گذشت زمان
ﺷﻜﻞ 7-ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺣﻮادث در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ را در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهي آﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﺲ از

به انجام ارزیابیهای زیستمحیطی و ایمنی
جدیتر
اﻳﻤﻨﻲ
زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ و
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 -3اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ

اﻣﻜﺎن ﺣﻔﺎري ﭼﺎهﻫﺎي ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻻ و اﻋﻤﺎق زﻳﺎد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻓﻦآوريﻫﺎي ﻧﻮﻳ

اﻳﻦ ﻓﻦآوريﻫﺎ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي دﻗﻴﻖ در ﻃﺮاﺣﻲ ،ﺳ

ماهنامه علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز /شماره  / 118آذر ماه 1393

طراحی ،حفاری و تکمیل چاه چندین بار مرور میشوند و کارشناسان و پیمانکاران
حفاری با برنامهها آشنایی کامل پیدا میکنند .مستندات فنی و دستورالعملها باید
توسط افراد پیمانکار و بهرهبرداران تأیید شود.
پ��س از اتم��ام عملیات حفاری و تکمیل چ��اه و قبل از ش��روع تولید از چاه
باید رعایت اس��تانداردهای الزم در عملیاتهای پیش��ین مجددا ً بررس��ی گردد
[9و8و7و6و.]5
نخستین مانع در س��ر راه حرکت کنترل نشدهی سیال به سطح ،سیمان لولهی
جداری اس��ت .در حوادث گذشته نش��ت هیدروکربن اغلب از طریق کفشک
لولهی جداری بوده و حوادث کمتری در اثر نش��ت هیدروکربن از فضای دالیز
بین لولهی جداری و لولهی مغزی رخ داده است .اگرچه کنترل فوران از فضای
دالیز نیز اهمیت ویژهای دارد.
معماری چاه ،ش��کل و نوع کفش��کها ،ارتق��اء کارای��ی و قابلیت اطمینان
فورانگیرها ،روشهای تأیید موانع فوران ،تعداد موانع مورد نیاز جهت جلوگیری
از فوران ،نوع ،کیفیت و مقدار س��یمان مورد نیاز ،ارتقاء فنآوری نمودارگیری
س��یمان و حداقل ارتفاع س��تون س��یمان باالی هیدروکربن ،از موارد مدنظر در
عملیات ایم��ن چاههای نفت و گاز در آبهای عمیق اس��ت .انجام آزمایشهای
برشی برای فورانگیرها اهمیت زیادی دارد .تمامی عملیاتهای اولیه و ثانویهی
فورانگیرها در سطح زمین قبل از اینکه در آب مستقر گردند آزمایش میشوند.
معموالً نیاز اس��ت عملیات آزمایش قطع جریان چاه هن��گام راهاندازی دکل
و پس از آن هر پنج س��ال یکبار همزمان با انجام تغییرات اساس��ی در سیس��تم
هیدرولیکی انجام ش��ود .نصب جداکنندههای گاز گل حفاری برای جدا کردن
گاز از گل حفاری و دورکردن گاز از دکل ضروری است [10و9و8و7و6و.]5
وقتی پتانسیل تماس هیدروکربن با لولهی جداری وجود دارد معموالً طراحی
چاه بهگونهای است که نگهدارندههای لولهی جداری به شیرهای سرچاهی قفل
شوند .در این حالت اولین نگهدارندهی لولهی جداری ،تحملکنندهی بیشترین
نیرو از طرف چاه خواهد بود .طراحی سیستم لولهی جداری باید بهگونهای باشد
که در صورت فوران اجازهی اتصال هرگونه سیستم درپوشگذاری را روی چاه
و عملیاتهای مربوط به آن بدهد.
معموالً از لولههای جداری  30یا  36اینچ برای چاههای آبهای عمیق اس��تفاده
میشود تا استحکام الزم را برای کنترلهای فوران داشته باشند.
ش��کل 8-انواع موانع و کنترلهای در مسیر س��یال تا رسیدن به سطح را نشان
میدهد [.]1

مسئولیت واگذار شده به آنها تأیید شود.
استراتژی ایمنی کار در آبهای عمیق شامل برنامهی آموزشی گستردهی ایمنی
است .کارشناسان فعال در آبهای عمیق باید دورههای آموزشی ایمنی الزم را که
حتی برخی اوقات تا چهار سال طول میکشد طی کنند .شبیهسازی شرایط خاص
کار در آبهای عمیق به کارشناسان کمک میکند تا مدیریت کنترل حوادث را
بیاموزند .بهرهبرداران و پیمانکاران آموزشدیده باید بدون اینکه برایشان مشکل
قانونی ایجاد ش��ود بتوانند بهصورت مستقل در هر زمان که نیاز باشد عملیات را
متوقف کنند [8و.]5
 -6پایش و ممیزی

سنس��ورهای پیش��رفتهی پایش لحظهای عملیات حفاری ،مهندس��ان را قادر
میس��ازد در مقابل هر اتفاق غیرمنتظرهای س��ریعاً عکسالعمل نشان دهند .این
حسگرها هرگونه اطالعاتی از قبیل دما ،فش��ار و  ...را به مرکز عملیات مخابره
میکنند و مهندسان با استفاده از این اطالعات ،پتانسیلهای ریسک را شناسایی و
پیشگیری خواهند کرد.
اگ��ر مورد غیرمنتظرهای مانند مواجهه با یک الیهی گازی پرفش��ار رخ دهد
بهسرعت کار متوقف میشود و تنها در صورتی که اطمینان کامل از لحاظ ایمنی
حاصل گردد کار ادامه مییابد.
انج��ام ممیزیهای هدفمند و منظم از فعالیتهای بهرهب��رداران و پیمانکاران
ضروری است؛ بهخصوص اگر این ممیزیها بهصورت مستقل و توسط شخص
ثالث انجام گیرد .گاهی اوقات این ممیزیها در مراحل طراحی و ساخت ،جهت
ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ اﺳﺖ .اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺑﺮﺷﻲ ﺑﺮاي ﻓﻮرانﮔﻴﺮﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارد .ﺗﻤﺎﻣﻲ
اطمینان از رعایت دس��تورالعملها و بهصورت روزانه انجام میشود .در مراحل
ﻋﻤﻠﻴﺎتﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪي ﻓﻮرانﮔﻴﺮﻫﺎ در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ در آب ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﻧﺪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
برنامﻫﺮهی
اﻧﺪازيارائه
عملیات،
س��اخت
طراحی،
اﺳﺖجهت
ریزی
بندیو
زمانﻳﻚﺑﺎر
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل
یکاز آن
ی ﭘﺲ
دﻛﻞ و
ﭼﺎهوﻫﻨﮕﺎم راه
ﻗﻄﻊ ﺟﺮﻳﺎن
ﻋﻤﻠﻴﺎت آزﻣﺎﻳﺶ
برنامﻻًه ﻧﻴﺎز
ﻣﻌﻤﻮ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻧﺼﺐ ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي ﮔﺎز ﮔﻞ ﺣﻔﺎري ﺑﺮاي
در
اﺳﺎﺳﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮات
اﻧﺠﺎم
ﺑﺎ
ﺰﻣﺎن
ﻫﻤ
ممیزی ضروری است [5و.]1
ﺟﺪا ﻛﺮدن ﮔﺎز از ﮔﻞ ﺣﻔﺎري و دورﻛﺮدن ﮔﺎز از دﻛﻞ ﺿﺮوري اﺳﺖ ]10و9و8و7و6و.[5

وﻗﺘﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻤﺎس ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎ ﺟﺪاري وﺟﻮد دارد ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻃﺮاﺣﻲ ﭼﺎه ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪهﻫﺎي

آبهای
گاز در
اوﻟﻴﻦنفت و
ایمن
های
ﺳﺮﭼﺎﻫﻲهی
ﺷﻴﺮﻫﺎيدر زمین
همکاری
-7
عمیق ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺮو
ﺗﺤﻤﻞﻛﻨﻨﺪهي
ﺟﺪاري،
ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪهي
ﺣﺎﻟﺖ
ت اﻳﻦ
عملیا در
ﻗﻔﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﺪاري ﺑﻪ

معم��والً ش��رکتهای نفت و گاز س��عی میکنند تجارب خ��ود در زمینهی
ﺳﻴﺴﺘﻢ درﭘﻮشﮔﺬاري را روي ﭼﺎه و ﻋﻤﻠﻴﺎتﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﺪﻫﺪ.
فعالیته��ای آبهای عمیق را در اختیار یکدیگر قرار داده ،حوادث را بررس��ی و
ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﺟﺪاريﻫﺎي  30ﻳﺎ  36اﻳﻨﭻ ﺑﺮاي ﭼﺎهﻫﺎي آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻻزم را ﺑﺮاي
کنند .پس از حادثهی چاه مکاندو در خلیج مکزیک در سال
ﻫﺎينرا
نتایج آ
منتش��رﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻓﻮران داﺷﺘﻪ
ﻛﻨﺘﺮل
ﻣﻲ
ﻧﺸﺎن
را
ﺳﻄﺢ
ﻛﻨﺘﺮل
و
ﻣﻮاﻧﻊ
اﻧﻮاع
8
ﺷﻜﻞ
.
[
1
]
دﻫﺪ
ﺑﻪ
رﺳﻴﺪن
ﺗﺎ
ﺳﻴﺎل
ﻣﺴﻴﺮ
در
ﻫﺎي
 ،2010تعداد ن ُه ش��رکت بزرگ ائتالفی تش��کیل دادند که شل بهعنوان شرکت
از ﻃﺮف ﭼﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺪاري ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻓﻮران اﺟﺎزهي اﺗﺼﺎل ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ

 -5آموزش نیروی انسانی

در فعالیتهای نفت و گاز عامل فنآوری و عوامل انس��انی مهم هس��تند .در
این فعالیتها باید تمامی افراد مورد نیاز با تخصصهای الزم بهکار گرفته شوند.
افرادی ک��ه در چاههای نفت و گاز در آبهای عمیق فعالیت میکنند باید آنقدر
ماهر و آموزشدیده باش��ند که ریس��کها را شناسایی کرده و در کمترین زمان
ممکن عکسالعمل نشان دهند .در برنامهریزیها باید مهارت افراد در خصوص

ﺷﻜﻞ –8اﻧﻮاع ﻣﻮاﻧﻊ و ﻛﻨﺘﺮلﻫﺎ در ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻴﺎل ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ

 8انواع موانع و کنترلها در مسیر سیال تا رسیدن به سطح

 -5آﻣﻮزش ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ
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) (١٢MWCCﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ درﭘﻮﺷﻲ ﺑﻪﻃﻮل  7ﻣﺘﺮ را ﺗﺎ ﻋﻤﻖ
آورد و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺧﻮد را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬارد )ﺷﻜﻞ.(9-

ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎتﻫﺎي ﺣﻔﺎري و ﻫﻤﻜﺎري ﻧ

مقاالت علمي  -پژوهشی

ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و اﻳﻤﻨﻲ اﻳﺎﻻت

عامل ،سیس��تمهای س��رپوشگذاری در آبهای عمیق با عمق بیش از  3000متر
( 9800ف��وت) را ب��رای نفت و گاز طراح��ی کرد .این ائت�لاف تالش میکند
ایمنی حفاری چاههای نفت و گاز در آبهای عمیق را افزایش داده و آسیبهای
زیستمحیطی در حوادث گسترده را به حداقل برساند .این طراحیها برای تطابق
با شرایط و موقعیتهای مختلف انجام شدهاند.
شرکت شل همچنین با شرکتهای فعال در خلیج مکزیک ،انجمنی را برای
کنترل چاههای دریایی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد دالر تش��کیل داده اس��ت.
تعداد ده شرکت فعال در این انجمن ،در زمینهی درپوشگذاری و کنترل چاههای
نفت و گاز در آبهای عمیق فعالیت میکنند .در  2012ش��رکت کنترل چاههای
دریایی ( )12MWCCموفق ش��د سیستمی درپوشی بهطول  7متر را تا عمق 2000
متری (بیش از  6500فوت) فرود آورد و توانمندی خود را در این زمینه بهنمایش
بگذارد (شکل.)9-
ش��رکت شل همچنین برای انجام عملیاتهای حفاری و همکاری نزدیک با
قانونگذاری فدرال (شامل گارد ساحلی ایاالت متحده و انجمن حمایت از محیط
زیست و ایمنی ایاالت متحده) داوطلب شده است.

متر ،تا عمق  2000متری
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