اخبار فناوری

دستاوردهاي مهم صنعت نفت در حوزهی اقتصاد مقاومتي در بخش باالدستي
صنعــت نفــت تنهــا ارگانــی اســت کــه ســه
بنــد مســتقل از سیاســتهای کلــی اقتصــاد
مقاومتــی بــه آن اختصــاص یافتــه اســت.
سیاســتهایی کــه  ٣٠بهمــن مــاه ١٣٩٢
توســط رهبــر انقــاب بــه قــوای ســهگانهی
کشــور ابــاغ شــد .در بنــد ســیزدهم ایــن
سیاس ـتها دولــت بــه مقابلــه بــا ضربهپذیــری
درآمــد حاصــل از صــادرات نفــت و گاز از
طــرق زیــر مکلــف شــده :الــف) انتخــاب
مشــتریان راهبــردی ب) ایجــاد تنــوع در
روشهــای فــروش ج) مشــارکتدادن
بخــش خصوصــی در فــروش د) افزایــش
صــادرات گاز ه) افزایــش صــادرات
بــرق و) افزایــش صــادرات پتروشــیمی ز)
افزایــش صــادرات فرآوردههــای نفتــی.
در بنــد چهاردهــم ابالغیــهی سیاســتهای
کلــی اقتصــاد مقاومتــی هــم وزارت نفــت
بــه افزایــش ذخایــر راهبــردی نفــت و گاز
کشــور جهــت اثرگــذاری در بــازار جهانــی
نفــت و گاز و تأکیــد بــر حفــظ و توســعهی
ظرفیتهــای تولیــد نفــت و گاز ،بهویــژه
در میادیــن مشــترک مکلــف شــده اســت.
در بنــد پانزدهــم سیاســتهای کلــی اقتصــاد
ش افــزوده
مقاومتــی نیــز آمــده« :افزایــش ارز 
از طریــق تکمیــل زنجیــرهی ارزش صنعــت
نفــت و گاز ،توســعهی تولیــد کاالهــای دارای
بازدهــی بهینــه (بــر اســاس شــاخص شــدت
مصــرف انــرژی) و بــاال بــردن صــادرات بــرق،
محصــوالت پتروشــیمی و فرآوردههــای
نفتــی بــا تأکیــد بــر برداشــت صیانتــی از
منابــع» .برخــی از اقدامــات مهــم صنعــت
نفــت در بخــش باالدســتی در راســتای اقتصــاد
مقاومتــی بدیــن شــرح اســت:
قراردادهای جدید نفتی

در بنــد ششــم پروژههــاي اقتصــاد مقاومتــي
صنعــت نفــت چنيــن آمــده :اصــاح
ســاختار قراردادهــای نفتــی جدیــد بــرای
انتقــال فــنآوری بــا هــدف اجــرای راهبــرد
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معاوض ـهی بــازار کشــور در حوزههــای نفتــی
و گازی بــا دانــش فنــی عملیاتــی و بنیادیــن از
طریــق شــرکتهای اکتشــاف و تولیــد ()E&P
ش باالدســت .وزارت نفــت جهــت
بــرای بخ ـ 
تحقــق بنــد ششــم پروژههــای اقتصــادی
مقاومتــی صنعــت نفــت ،گامهایــي برداشــته و
ايــن مدلهــا در مســیر اجرايــيشــدن هســتند.
مــدل جدیــد قراردادهــای جدیــد نفتــی نهایــی
شــده و  ٢٥تفاهمنامــه هــم بــرای مطالعــهی
میادیــن نفتــی بــا شــرکتهای داخلــی
و خارجــی امضــاء شــده کــه قــرار اســت
بــهزودي ایــن قراردادهــا در روســیه بــرای
شــرکتهای روســی تشــریح شــوند.
عملکـرد قابلقبـول در افزایـش تولیـد از
غـرب کارون

بنــد هفتــم پروژههــای اقتصــاد مقاومتــی
در ســال جــاری وزارت نفــت را مکلــف
کــرده بــا اســتفاده از ظرفیــت بیــع متقابــل،
تولیــد نفتخــام در میادیــن مشــترک غــرب
کارون را  ٩٠هــزار بشــکه در روز افزایــش
دهــد .بزرگتریــن میادیــن غــرب کارون
عبارتنــد از :آزادگان جنوبــی و شــمالی ،یــاران
شــمالی و جنوبــی و یــادآوران« .برداشــت
ایــران از میادیــن مشــترک غــرب کارون
در ابتــدای دولــت تدبیــر و امیــد روزانــه ٦٠
هــزار بشــکه بــود» .ایــن جملــه را معــاون اول
رئیــس جمهــور گفتــه اســت .اواخــر ســال 95
روحانــی بــه خوزســتان رفــت و پروژههــای
آزادگان شــمالی ،یــادآوران و یــاران شــمالی
را افتتــاح کــرد .قبــل از ایــن تولیــد زودهنــگام
میــدان نفتــی آزادگان جنوبــی هــم آغــاز شــده
بــود .رئیــس ســتاد اقتصــاد مقاومتــی دربــارهی
تولیــد نفــت از میادیــن غــرب کارون
میگویــد« :امــروز میــزان برداشــت از میــدان
 ٢٨٠هــزار بشــکه
مشــترک غــرب کارون بــه 
رســیده اســت» .میــدان آزادگان شــمالی بــا ٧٥
هــزار بشــکه در روز ،یــادآوران بــا  ٨٥هــزار
بشــکه و یــاران شــمالی بــا  ٣٠هــزار بشــکه

امســال افتتــاح شــدند .تولیــد میــدان یــادآوران
بــه ١١٥هــزار بشــکه در روز رســیده اســت.
اگــر ایــن ارقــام را بــا تولیــد ٦٠هــزار بشــکهای
میــدان آزادگان جنوبــی جمــع کنیــم رقــم
تولیــدی  ٢٨٠هــزار بشــکهای از غــرب کارون،
کــه توســط معــاون اول رئیــس جمهــور
اعــام شــده حاصــل میگــردد .عملکــرد
وزارت نفــت در افزایــش تولیــد نفــت کام ـ ً
ا
موفقیتآمیــز بــوده اســت .بنابرایــن وزارت
نفــت توانســته بــه اهــداف اقتصــاد مقاومتــی در
ســال جــاری دســت یابــد.
برداشـت روزانـه  ٥٥٠میلیـون مترمکعـب
گاز از پـارس جنوبـی

طبـق بنـد هشـتم پروژههـای اقتصـاد مقاومتـی
در سـال جـاری بـه افزایـش تولیـد گاز در
میـدان مشـترک پـارس جنوبـی اختصـاص
داشـت« :بیـع متقابـل افزایـش سـطح تولیـد
گاز در میـدان مشـترک پـارس جنوبـی بـه
 ۵ ۶۷میلیـون مترمکعـب در روز» .ایـران از
سـال  ١٣٨١تـا کنـون در مجمـوع نزدیـک بـه
هزارمیلیـارد مترمکعـب گاز از پـارس جنوبـی
برداشـت کـرده اسـت .هماکنـون برداشـت
گاز از میـدان مشـترک پـارس جنوبـی حـدود
 ٥٥٠میلیـون مترمکعـب در روز اسـت کـه

بـا هـدف ذکـر شـده در ابالغیـهی اقتصـاد
مقاومتـی تفـاوت چندانـي نـدارد .در حـال
حاضـر تولیـد قطـر از میـدان پـارس جنوبـی
حـدود  ٦٠٠میلیـون مترمکعـب در روز اسـت
و پیشبینـی میشـود بـا افتتـاح فازهـای ،١٤
 ٢٣ ،٢٢و  ٢٤سـال آینـده تولیـد ایـران از قطـر
پیشـی بگیرد .ایـن فازها میتواننـد روزانه ١٥٠
میلیـون مترمکعـب گاز وارد مـدار تولید کنند.
مهمتریـن سیاسـت وزارت نفـت در پـارس
جنوبـی اولویتدارکـردن فازهـا بـود .فازهایی
کـه بخشهایـی از هـر کدامشـان انجـام شـده
امـا پیشـبرد آنهـا با دشـواری همـراه شـده بود.
عملکـرد وزارت نفـت در توسـعهی فازهـای
پـارس جنوبـی نمـرهی قبولـی میگیـرد.
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جدیدترین اخبار و تحوالت تولید و صادرات نفت اوپک
اعضـای اوپـک بهدنبـال قیمـت نفـت ٦٠
دالر هسـتند

عربســتان ،عــراق و کویــت قیمــت نفــت ٦٠
دالر بــرای هــر بشــکه را مطلــوب میداننــد.
بــه گــزارش روزنامــه وال اســتریت ژورنــال،
مســئوالن اوپــک اعــام کردنــد کــه برخــی
تولیدکننــدگان عمــده ی نفــت در ایــن
ســازمان ،از جملــه عربســتان ،اکنــون در پــی
قیمــت نفــت  ٦٠دالر بــرای هــر بشــکه هســتند
کــه نشــاندهندهی احتمــال تمدیــد توافــق
کاهــش تولیــد اســت .بــه گفتــهی مســئوالن
یــاد شــده ،عربســتان ،عــراق و کویــت بــاور
دارنــد کــه نفــت  ٦٠دالری میتوانــد بــه
اقتصــاد آنهــا کمــک کــرده ،امــکان افزایــش
ســرمایهگذاری در بخــش انــرژی آنهــا را
فراهــم کنــد و همزمــان ســبب جهــش تولیــد
نفــت آمریــکا نیــز نشــود .ایــن کشــورها قب ـ ً
ا
در پــی قیمــت نفــت  ٥٥دالری بودنــد .جبــار
اللعیبــی ،وزیــر نفــت عــراق گفــت :عــراق
میخواهــد قیمــت نفــت بــه  ٦٠دالر افزایــش
یابــد؛ ایــن هــدف ماســت .برخــی افــراد آشــنا
بــا سیاســتهای نفتــی عربســتان و کویــت
تأییــد کردنــد کــه ایــن کشــورها نیــز اکنــون
خواهــان قیمــت نفــت  ٦٠دالر بــرای هــر
بشــکه هســتند.
یـک فـرد مطلع از سیاسـتهای نفتی عربسـتان
گفـت :سـعودیها بـرای واگـذاری سـهام
سـعودی آرامکـو ،بـه قیمت نفـت  ٦٠دالر نیاز
دارنـد .طبـق اعلام برخـی از مسـئوالن اوپک
آنهـا بدیـن نتیجـه رسـیدهاند کـه در قیمـت
نفـت  ٦٠دالر همـهی فعـاالن بـازار میتواننـد
همزیسـتی داشـته باشـند .یکـی از مسـئوالن

اوپـک گفـت :بهنظـر مـا ایـن سـطح قیمـت
موجـب تشـویق سـرمایهگذاری میشـود امـا
تولیدکننـدگا ِن نفـت شـیل را بـرای افزایـش
شـدید تولیـد ،تشـویق نمیکنـد.

مــاه پــس از لغــو تحریمهــا ،روزانــه یــک
میلیــون بشــکه بــه تولیــد نفــت خــود بیافزایــد.
زنگنــه ادامــه داد :پــس از آن توانســتیم ایــن
مقــدار تولیــد را بــه عنــوان حــق جمهــوری
اســامی ایــران در ســازمان کشــورهای
صادرکننــده نفــت (اوپــک) تثبیــت کنیــم و
ســهمیهی کشــورمان تــا حــد زیــادی بــه ارقــام
قبــل از تحریمهــا نزدیــک شــد.
عرضـهی روزانـهی نفـت عربسـتان حدود
 ١٠میلیـون بشـکه باقـی میماند

صـادرات روزانـهی نفتخـام و میعانـات
گازی ایـران بـه  ٣میلیـون بشـکه رسـید

وزیــر نفــت از مجمــوع صــادرات روزانــه 3
میلیــون بشــکه نفتخــام و میعانــات گازی
در اســفند مــاه ســال  95خبــر داد .بیــژن
زنگنــه گفــت :در حــوزهی تولیــد نفــت کــه
مهمتریــن بحــث ماســت ،ســال  ٩٥نخســتین
ســالی بــود کــه پــس از چنــد ســال ،بــدون
تحریــم وارد شــدیم و خوشــبختانه توانســتیم
تولیــد روزانــهی نفتخــام ایــران را بیــش از
یــک میلیــون بشــکه افزایــش دهیــم.
وزیــر نفــت عنــوان کــرد :صــادرات نفتخــام
ایــران در آذرمــاه  ٩٥بــه  2/3میلیــون بشــکه
در روز رســید کــه ایــن مقــدار نســبت بــه پنــج
مــاه نخســت ســال  ٩٢حــدودا ً  2/4برابــر شــد.
زنگنــه گفــت :مجمــوع صــادرات نفتخــام
و میعانــات گازی ایــران در اســفند مــاه ٩٥
بــه رکــورد نزدیــک بــه  3میلیــون بشــکه در
روز رســید .وی افــزود :میانگیــن صــادرات
نفــت و میعانــات گازی ایــران در ماههــای
پایانــی ســال  ٩٥بیــش از دو میلیــون و ٨٠٠
هــزار بشــکه در روز بــوده اســت .وزیــر نفــت
تصریــح کــرد :ســرعت رونــد افزایــش تولیــد
و صــادرات نفتخــام ایــران اعجــاب ناظــران
جهانــی را بــر انگیخــت؛ در حالــی کــه آنــان
فکــر نمیکردنــد ایــران ظــرف ســه تــا چهــار

برخـی منابـع صنعتـی اعلام کردنـد :عربسـتان
بنـا دارد کـه عرضـهی روزانـه نفـت خـود
را در چنـد مـاه آینـده تـا حـدود روزانـه ١٠
میلیـون بشـکه تثبیـت کنـد کـه ایـن امـر در
چارچـوب سـهمیهی تعییـن شـده بـرای آن در
قالـب توافق کاهش تولید سـازمان کشـورهای
صادرکننـده نفـت (اوپـک) اسـت .بـه گفتهی
یـک منبـع مسـتقر در عربسـتان ،ممکـن اسـت
در مـارس یـا آوریـل عرضـهی نفت عربسـتان
از تولیـد واقعـی ایـن کشـور پیشـی بگیـرد .از
سـوی دیگر ،یکـی از مسـئوالن وزارت انرژی
عربسـتان اعلام کـرد :صـادرات نفـت ایـن
کشـور در مـارس امسـال نسـبت بـه فوریه ٣٠٠
هـزار بشـکه کاهـش مییابـد.
اوپـک و غیراوپـک بـه احیای ثبـات بازار
نفـت متعهد هسـتند

دبیـرکل اوپـک معتقـد اسـت تـداوم توافـق
کاهـش عرضـهی نفتخـام اوپـک و
تولیدکننـدگان غیراوپـک ثبـات را بـه بـازار
جهانـی نفـت بـاز میگردانـد.
بــه گــزارش خبرگــزاری رویتــرز ،محمــد
سانوســی بارکینــدو گفــت :تولیدکنندگانــی
کــه در برنامــهی کاهــش عرضــه
شــرکت کردنــد متعهــد شــدهاند حجــم
ذخیرهســازیها را بــه میــزان میانگیــن پنــج
ســال گذشــته در ایــن صنعــت برســانند و
ثبــات را بــرای بــازار نفــت بــه ارمغــان آورنــد.
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وی افــزود :اطالعــات مربــوط بــه پایبنــدی
تولیدکننــدگان در مــاه مــارس نشــان میدهــد
کــه تولیدکننــدگان نســبت بــه مــاه قبــل از
آن یعنــی مــاه فوریــه همگرایــی بیشــتری در
عرضــهی نفــت داشــتهاند .تولیدکننــدگان
نفتخــام عضــو و غیرعضــو اوپــک از
جملــه روســیه و عربســتان کــه بزرگتریــن
تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان نفتخــام
جهــان محســوب میشــوند ،در دســامبر توافــق
کردنــد عرضـهی نفــت را بــرای شــش مــاه در
مجمــوع حــدود یــک میلیــون و  ٨٠٠هــزار
بشــکه در روز کاهــش دهنــد تــا قیمــت هــر
بشــکه نفــت در بــازار بــه  ٥٥دالر بــرای هــر
بشــکه نزدیــک شــود .قــرار اســت اعضــای
ســازمان در نشســت  ٢٥مــاه مــه خــود در ویــن
بــه مــرور دســتاوردهای عملیاتــی شــدن ایــن
تصمیــم بپردازنــد .بارکینــدوا راجــع بــه تمدیــد
مــدت ایــن توافــق در آینــده ظهارنظــر نکــرد.

روز در ژانویـــه بـــه  ٦میلیـــون و  ٩٥٧هـــزار
بشـــکه کاهـــش داد .ایـــن در حالـــی اســـت
کـــه صـــادرات عربســـتان در مـــاه مـــه ســـال
 ٢٠١٥ح ــدود  ٦میلی ــون و  ٩٣٥ه ــزار بش ــکه
ب ــود ک ــه نس ــبت ب ــه آن زم ــان افزای ــش یافت ــه
اســـت .در نوامبـــر ســـال  ٢٠١٦صـــادرات
نفتخـــام ایـــن کشـــور بـــه روزانـــه هشـــت
میلیـــون و  ٢٥٨هـــزار بشـــکه رســـیده بـــود.
عربس ــتان در فوری ــه  ٢٠١٧روزان ــه  ١٠میلی ــون
و  ١١هـــزار بشـــکه تولیـــد داشـــت در حالـــی
کـــه تولیـــد نفتخـــام ایـــن کشـــور در مـــاه
قبـــل از آن  ٩میلیـــون و  ٧٤٨هـــزار بشـــکه
بـــود.

اعضـای اوپـک دربـارهی ثبـات در بـازار
نفـت توافقنظـر دارنـد

کاهـش صـادرات نفـت عربسـتان در پـی
اجـرای توافـق اوپک

بهدنب ــال اج ــرای برنامــهی کاه ــش عرضــهی
کشـــورهای عضـــو و غیرعضـــو اوپـــک،
در فوریـــه صـــادرات نفتخـــام عربســـتان
بـــه کمتریـــن حـــد خـــود از نیمـــهی ســـال
 ٢٠١٥رســـید .بـــه گـــزارش خبرگـــزاری
رویت ــرز از دوب ــی ای ــن اتف ــاق در پ ــی تواف ــق
تولیدکنن ــدگان نفتخ ــام عض ــو و غیرعض ــو
ســـازمان کشـــورهای صادرکننـــدهی نفـــت
(اوپـــک) رخ داد .بـــر اســـاس دادههـــای
مؤسســـهی جـــودی ( ،)JODIعربســـتان در
فوریـــهی ســـال  ،٢٠١٧صـــادرات خـــود را
از روزانـــه  7میلیـــون و  ٧١٣هـــزار بشـــکه در
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وزیـر انرژی عربسـتان معتقد اسـت که اعضای
اوپـک دربـارهی برقـراری ثبـات در بازارهای
جهانـی نفت خـام توافقنظـر دارند.
بـه گـزارش خبرگـزاری رویتـرز از ریـاض،
خالـد الفالـح در مصاحبـهای بـا شـبکه  ی
تلویزیونـی العربیـه گفـت :سـطح همـکاری
تولیدکننـدگان نفتخـام عضـو و غیرعضـو
سـازمان کشـورهای صادرکننـدهی نفـت
(اوپـک) ،بسـیار خـوب و حتـی بیـش از ١٠٠
درصد اسـت .امـا برای تصمیمگیـری دربارهی
ادامـهی توافـق برنامـهی کاهـش عرضـه نفـت
زود بهنظـر میآیـد .وی کـه در حاشـیهی
یـک کنفرانـس راجـع بـه سـرمایهگذاری در
انرژیهـای تجدیدپذیـر صحبـت میکـرد،
گفـت :در بیـن اعضـای اوپـک بـرای برقراری
ثابـت در بـازار نفـت همگرایـی وجـود دارد و
تولیدکننـدگان بـرای رسـیدن بـه هـدف خـود

یعنـی پایـداری ثبـات در بازار ،هـر کاری الزم
باشـد انجـام خواهنـد داد؛ حتـی اگـر شـش
مـاه یـا بیشـتر بهطـول بیانجامـد .وزیـر انـرژی
عربسـتان گفـت :تولیدکننـدگان بـرای اتخـاذ
چنیـن تصمیمـی بـه پیشبینیهای بـازار در دو
سـال آینـده رجـوع خواهنـد کـرد.
اوپـک با سـطح کنونـی تولید نفـت ایران
موافقـت میکند

وزیــر نفــت کویــت از همــکاری مطلــوب
ایــران در برنام ـهی کاهــش عرض ـهی اعضــای
ســازمان کشــورهای صادرکننــدهی نفــت
(اوپــک) خبــر داد و گفــت :در صــورت
تمدیــد توافــق کاهــش عرضــه نفتخــام،
احتمــال دارد بــه ایــران اجــازه داده شــود
ســطح تولیــد کنونــی خــود را حفــظ کنــد .بــه
گــزارش شــبکهی خبــری بلومبــرگ ،عصــام
المــرزوق در حاشــیه ی برگــزاری کنفرانســی
در ابوظبــی امــارات گفــت :اگــر تصمیمــی
مبنــی بــر تمدیــد توافــق کاهــش عرضــهی
نفتخــام بــرای نیمــهی دوم ســال ٢٠١٧
گرفتــه شــود ،احتمــال دارد بــه ایــران اجــازه
داده شــود ســطح تولیــد خــود را بــدون تغییــر
حفــظ کنــد .وی افــزود :مــن فکــر میکنــم
اگــر اعضــای اوپــک برنامــهی کاهــش
عرض ـهی نفــت را تمدیــد کننــد ســطح تولیــد
کنونــی را حفــظ خواهنــد کــرد .کویــت
نخســتین کشــوری بــود کــه خواهــان تمدیــد
توافــق کاهــش تولیــد نفتخــام بــرای شــش
مــاه دیگــر شــد.
المـرزوق تصریـح کـرد :ایـران در توافـق
اوپـک همـکاری خوبی داشـته و کاهش تولید
نداشـته اسـت .اما نسـبت به آنچه دربـارهی آن
توافـق شـد تولید خـود را افزایش نداده اسـت.
آژانـس بیـن المللـی انـرژی  ١٣آوریـل (٢٤
فروردیـن مـاه) اعلام کـرد :پایبنـدی اعضـای
اوپـک بـه توافـق بـرای کاهـش عرضـهی
نفتخـام در مـاه مـارس به  ١٠٤درصد رسـید.
در حالـی کـه ایـن رقـم در فوریـه  ٩٠درصـد
بـود و میـزان پایبنـدی کشـورهای غیرعضـو
اوپـک در هـر دو مـاه از  ٣٨بـه  ٦٤درصـد
رسـیده اسـت.
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درسآموزهاي مرکز تحقیقات نفتی جدید انگلستان
صنعـــت نفـــت ذاتـــاً صنعتـــی دانشبنیـــان
اســـت کـــه بـــا توجـــه بـــه ســـرمایهگذاری
ســـنگین و ارزش اقتصـــادی زیـــاد اجـــرای
پروژههـــا ،تحقیقـــات کاربـــردی همـــواره
بهعنـــوان یـــک پیش نیـــاز مطـــرح
بـــوده و مراکـــز تحقیقاتـــی در مراحـــل
اجـــرا ،از پروژههـــای نفتـــی پشـــتیبانی
میکننـــد .بـــرای نمونـــه اوایـــل مـــاه مـــارس
ســـالجاری شـــرکت ســـینوپک چیـــن در
مجـــاورت پـــروژهی شـــیل گاز  Fulingکـــه
بزرگتریـــن پـــروژهی شـــیل گازی ایـــن
کش ــور محس ــوب میگ ــردد ب ــا هزینــهی 49
میلی ــون دالر ،ی ــک مرک ــز تحقیقات ــی مس ــتقر
کـــرده اســـت .رویکـــرد ایجـــاد کانونهـــای
تحقیقاتـــی جدیـــد بـــرای پشـــتیبانی و حتـــی
هدای ــت عملی ــات نفت ــی ،مخت ــص کش ــورهای

در ح ــال توس ــعه و جدی ــد در عرصــهی ای ــن
صنع ــت نیس ــت؛ بلک ــه حت ــی کش ــورهایی ب ــا
س ــابقهی طوالن ــی در زمینــهی ادارهی مراک ــز
تحقیقاتـــی بینالمللـــی نیـــز کمـــاکان در
حـــال گســـترش و ایجـــاد مراکـــز تحقیقاتـــی
جدیـــد هســـتند.
اواس ــط م ــاه فوری ــه مرک ــز فــنآوری نف ــت
و گاز (OGTC Oil & Gas Technology
 )Centerدر ش ــهر آبردی ــن اس ــکاتلند افتت ــاح
شـــد .بـــرای تأســـیس ایـــن مرکـــز جدیـــد
تحقیقاتـــی  ۲۲۵میلیـــون دالر هزینـــه شـــده
اســـت .همزمـــان بـــا افتتـــاح ایـــن مرکـــز،
توافقنامـــهای جهـــت مشـــارکت چنـــد
میلیـــون دالری مرکـــز مزبـــور بـــا دانشـــگاه
رابـــرت گـــوردن بـــرای تأســـیس مرکـــزی
دیگـــر بهنـــام Centre of Excellence for

Field Life Extension and Decommissioning

در آبردی ــن امض ــاء گردی ــد .ه ــدف از تأس ــیس
ای ــن مرک ــز پش ــتیبانی علم ــی صنع ــت نف ــت
و گاز در انگلس ــتان و س ــایر کش ــورها عن ــوان
شـــده اســـت .طبـــق گـــزارش حقـــوق و
توســـعه ،رئیـــس ایـــن مرکـــز بـــا اشـــاره بـــه
وجـــود معـــادل  20میلیـــارد بشـــکه نفـــت
درجـــا در فـــات قـــارهی انگلســـتان ،بـــه
ضـــرورت فعالیـــت ایـــن مرکـــز در حـــوزهی
توســـعهی فـــنآوری و بهکارگیـــری تأکیـــد
داش ــته اس ــت .مأموری ــت ای ــن مرک ــز پیش ــرفته
در بیانیــهای اینچنی ــن مط ــرح ش ــده اس ــت :
"توســـعهی فنآوریهـــا و به کارگیـــری
آنهـــا جهـــت بهبـــود کارآیـــی ،افزایـــش
بهـــرهوری و تبدیـــل شـــدن بـــه قطـــب
فـــنآوری جهانـــی"

افتتاح قطب جدید تحقیقاتی شرکت شل
شـــرکتهای نفتـــی بینالمللـــی خصوصـــی
نی ــز ب ــه ض ــرورت تحقی ــق و توس ــعه واق ــف
هســـتند و آنـــرا بهعنـــوان پیشنیـــاز
برنامههـــای عملیاتـــی خـــود محســـوب
میکننـــد .نمونـــهی آن شـــرکت نفتـــی
شـــل اســـت بـــا شـــبکهای از مراکـــز تحقیـــق
و توس ــعه در نق ــاط مختل ــف جه ــان ک ــه ب ــا
 4000نفـــر شـــاغل زیـــر پوشـــش دو قطـــب
فــنآوری در آمری ــکا و هلن ــد فعالی ــت دارد.
ب ــا توج ــه ب ــه گس ــترهی فعالیته ــای جهان ــی
و شـــاید متناســـب بـــا محیـــط فرهنگـــی،
جغرافیای ــی و  ...ش ــرکت ش ــل ب ــرای تمرک ــز
تحقیـــق و توســـعهی فعالیتهـــای نفتـــی
خـــود در آســـیا ،کشـــور هنـــد را انتخـــاب
کـــرده اســـت .اواخـــر مـــارس ایـــن شـــرکت
قطـــب ســـوم فـــنآوری خـــود بهنـــام Shell
Technology Center Bangalore -STCB

را در شـــهر بنگلـــور هندوســـتان افتتـــاح

کـــرد .پیشبینـــی شـــده در ایـــن مرکـــز تـــا
 1500نفـــر فعالیـــت داشـــته باشـــند .قـــرار
اس ــت تمام ــی نیروه ــای تحقی ــق و توس ــعهی
شـــرکت مزبـــور کـــه در مناطـــق مختلـــف
آســـیا فعالیـــت میکردنـــد در ایـــن مرکـــز
متمرکـــز شـــوند.
ن ــکات کلی ــدی و آموزن ــده ب ــرای کش ــور م ــا
از فلس ــفهی ایج ــاد ای ــن مرک ــز عبارتن ــد از:
الـف) یکـی از خالءهـای صنعـت ملـی نفـت
کشـور "،فقـدان رابطهی دوسـویهی واحدهای
علمـی بـا واحدهـای عملیاتـی" اسـت .لـزوم
کاربـردی شـدن تحقیقـات و نوآوریهـا،
خلاء بـزرگ در توسـعه ی صنعتـی کشـور،
فعالیتهـای جزیـرهای مراکـز تحقیقاتـی و
واحدهـای عملیاتـی اسـت.
واحدهـــای عملیاتـــی بایـــد بهجـــای اصـــرار
بـــر روشهـــای ســـنتی یـــا تأمیـــن نیـــاز از
خـــارج ،نیازهـــای خـــود را بـــه مراکـــز

تحقیقات ــی مختل ــف کش ــور س ــفارش دهن ــد
و متقابـ ً
ـا مرکــز تحقیقاتــی نیــز بایــد خــود را
از حص ــار مطالع ــات نظ ــری و فاق ــد کارب ــرد
در حـــوزهی کســـب و کار خـــارج کننـــد.
افـــت ســـنگین کیفیـــت محصـــوالت مراکـــز
تحقیقاتـــی کشـــور یکـــی از آســـیبهای
نهفتـــهی صنعـــت نفـــت کشـــور اســـت کـــه
بایـــد بـــرای آن چارهاندیشـــی جـــدی
صـــورت گیـــرد.
ب) ارتقـاء کارآیـی و بهـرهوری ،هدفـی
مختـص کشـورهای توسـعه نیافتـه نبـوده؛ بلکه
کشـورهای توسـعه یافتـهی صنعتـی نیـز بهطور
مسـتمر بـر ایـن اصـل تأکیـد دارنـد.
ج) برونگـــرا بـــودن مراکـــز تحقیقاتـــی در
راســـتای اقتصـــادی شـــدن محصوالتشـــان و
شناســـایی نیازهـــای بازارهـــای بینالمللـــی
موج ــب جه ــش م ــادی و کیفیت ــی اینگون ــه
مراکـــز خواهـــد شـــد.
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اخبار فناوری

بازنگري نظام جامع راهبری پژوهش و فنآوری وزارت نفت
نظـام جامـع راهبـری پژوهـش ،فـنآوری و
نـوآوری وزارت نفـت با هدف کارآمدسـازی
و تسـهیل در اجـرای طرحهـا و پروژههـای
اولویـتدار ایـن حـوزه ،بازنگـری و اصلاح
میشـود.
معاونـت مهندسـی ،پژوهـش و فـنآوری
وزارت نفـت ،اصلاح و بازنگـری نظـام جامع
راهبـری پژوهـش ،فـنآوری و نـوآوری ایـن
وزارتخانـه را از طریـق ادارهی کل امـور

پژوهـش خـود دنبـال میکنـد و در ایـن زمینه،
در گام نخسـت بـا هـدف تسـریع فرآینـد
تعریـف و تصویـب پروژههـای پژوهـش و
فنآوری ،تفویض اختیار اصالح دسـتورالعمل
فرآینـد تصویبخواهـی ،شـاخصها و
الزامـات تعریـف و تصویـب پروژههـای
پژوهـش و فـنآوری صنعـت نفـت بـهزودی
بـه شـرکتهای اصلـی و تابعـهی وزارت
نفـت ابلاغ میشـود .بـر اسـاس ایـن گـزارش

بهطـور همزمـان ،بازنگـری و اصلاح نظـام
جامـع راهبری پژوهـش ،فـنآوری و نوآوری
وزارت نفـت با اسـتفاده از مشـاوری متخصص
و همچنیـن مشـارکت همهی ذینفعـان و ارکان
پژوهـش و فـنآوری ،در دسـت اقـدام قـرار
دارد .پیشبینـی میشـود فرآینـد اصلاح
و بازنگـری نظـام جامـع راهبـری پژوهـش،
فـنآوری و نـوآوری وزارت نفـت ،شـهریور
امسـال پایـان یابـد.

معرفي ابزار جديد نمونهگيري تهچاهي سيال
ابـزار نمونهگیـر كامپكـت سـازند (Compact

 ،)Formation Sampleیـک ابـزار نمونهگیـري
تهچاهـي بـا قطـر و وزن كـم اسـت كـه قابلیت
تهیـهی سـه نمونه سـیال بـا حجم 700سيسـي
را دارد.
این ابـــزار قادر اســـت نمونههاي ســـیال را
از محدودهی وســـیعي از شـــعاع چاه (3 -14
اینـــچ) تهیـــه کند .عـــاوه بـــر آن ميتواند

بهصـــورت اتوماتیـــک در مركز چـــاه قرار
گیـــرد كه ایـــن قابلیت ،خطـــر گیرافتادگي
دســـتگاه در چاه را كاهـــش ميدهد.
از دیگـر توانایيهـاي ایـن ابـزار ميتـوان بـه
اتصـال سـریع و كارآمـد بـا الیـه ی هـدف و
همچنی�ن اس�تقرار در موتوكاب�ل (�Motoca
 )bleو هپتاكابلِ ( )Heptacableمورد اسـتفاده
در مخـازن دریایـي اشـاره كـرد .ایـن ابـزار

فشـارهاي سـازند در زمان واقعي را ثبت کرده
و در محاسـبهی دقیق گرادیان فشـاري سـازند،
سـطح تماس سـیاالت و همچنیـن اندازهگیري
تحركپذیري سـیال بـه كاربر كمـک خواهد
كـرد .قابلیتهـاي ایـن ابـزا ِر نمونهگیـري بـه
كاربـر امكان دسـتیابي به نمونهی سـیال واقعي
و معـرف مخـزن بـا روش سـادهتر و كـم خطر
را ميدهـد.

برنامهی استراتژیک صنعت نفت روسیه
طبـق گـزارش مؤسسـهی  GlobalDataدولت
روسـیه بـرای سـرمایهگذاری بـه ارزش بیـش
از  ۱۱۳میلیـارد دالر در پروژههـای نفـت و
گاز ایـن کشـور تـا سـال  ۲۰۲۵برنامهریـزی
کـرده اسـت .هـدف پروژههای مزبـور افزایش
روزانـه  ۸۰۰هـزار بشـکه نفـت و  11/9میلیارد
فوتمکعـب گاز بـه ظرفیتهـای تولیـدی
فعلـی ایـن کشـور اسـت.
شـــش پـــروژه متعلق بـــه گسپـــروم ،پنج
پـــروژه متعلـــق بـــه شـــرکت ســـورگوت
نفتگـــس و دو پـــروژه متعلق به روســـنفت
اســـت .تنها ســـه پـــروژهی گسپـــروم در
منطقهی ســـاخالین ،بیـــش از  ۱۰میلیارد دالر
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ســـرمایهگذاری را جـــذب خواهـــد کرد .به
گزارش حقوق و توســـعه ،ســـه نكتهی زير
حائز اهميت اســـت:
■ نـگاه دولـت روسـیه بـه توسـعهی صنعـت
نفـت و گاز خـود صرفـاً از دریچـهی اقتصادی
نیسـت؛ بلکـه رهبـر روسـیه بسـیار هوشـمندانه
از ایـن صنعـت بهعنـوان یک ابـزار دیپلماسـی
انـرژی برای هدایـت راهبردهای سیاسـی خود
اسـتفاده کـرده اسـت .وابسـتگی شـدید اروپـا
بـه انـرژی روسـی ،موجـب تعدیـل بسـیاری از
واکنشهـای قدرتهـای اروپایـی در تقابـل
سیاسـی بـا روسـیه شـده اسـت .همیـن رویکرد
نیـز در ارتبـاط بـا همکاریهای انـرژی چین با

روسـیه دنبـال میگـردد.
■ دولـــت روســـیه بـــرای ایـــن حجـــم از
ســـرمایهگذاری ،بر جذب ســـرمایهگذاری
خارجـــی از همهی نقـــاط دنیا تأکیـــد دارد.
اســـتراتژی روســـیه در این خصوص حضور
شـــرکتهای انگلیسی ،فرانســـوی ،چینی و
حتی آمریکایی اســـت (در صورت اجازهی
دولـــت آمریـــکا) .قطر نیز ســـال گذشـــته
 19/5درصد از ســـهام شـــرکت روســـنفت
را بـــه مبلـــغ  10/8میلیـــارد دالر خریداری
کـــرد؛ گرچه ایـــن مواضع شـــدیدا ً موجب
نگرانـــی غرب قرار گرفـــت .چندي پيش در
حاشـــیهی اجالس ســـرمایهگذاری در لندن،
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رویترز ســـرمایهگذاری قطر در روســـنفت را
مورد تشـــکیک قرار داد کـــه رئیس صندوق
ذخیـــرهی ارزی دولـــت قطـــر بـــا قطعیت
اطمینـــان خـــود از ایـــن ســـرمایهگذاری را
ابراز داشـــت .کشـــور پهناور روســـیه که از

جمهوریهای خودمختـــار متعددی از جمله
جمهوری مسلمان نشـــین تاتارســـتان تشکیل
شـــده ظرفیتهـــای فـــراوان اقتصـــادی و
صنعتـــی از جمله در حـــوزهی صنعت نفت و
انـــرژی دار .اما با وجـــود ارادهی دولتهای

طرفیـــن ،برخـــی عوامل در بدنـــهی اجرایی
مانـــع از اســـتفاده از این ظرفیتها شـــدهاند.
■ روابــط بینالملــل اقتصــادی ایــران نیــز
بایــد ســمت و ســوی مشــابهی را تجربــه کنــد.
فرصتهــا کــم و رقبــا بســیار فعــال هســتند.

تزريق آب كشور در ازدياد برداشت در مخازن كربناته
تزریــق آب نمــک كمشــور در مخــازن
كربناتــه بــا هــدف تغییــر ترشــوندگي
ســنگ مخــزن بهعنــوان یكــي از روشهــاي
ازدیــاد برداشــت نفــت مطــرح اســت .تغییــر
ترشــوندگي یكــي از مؤثرتریــن مكانیسـمهاي
افزایــش بازیافــت نفــت در مخــازن كربناتــه
اســت .اعمــال تغییــرات زیــر در تركیــب آب
تزریقــي منجــر بــه تغییــر ترشــوندگي ســنگ
كربناتــه بهســمت آبدوســت و در نتیجــه
افزایــش تولیــد نفــت ميشــود:
■ افزایــش غلظــت یونهــاي برهمكنــش
ســطحي ماننــد ســولفات ،بــورات یــا فســفات
در آب نمــک تزریقــي
■ كاهش استحكام یوني آب نمک تزریقي
جهـــت بررســـي اثـــر تركیـــب آب كمشـــور
بـــر رفتـــار ترشـــوندگي ،روي نمونههـــاي
مختلـــف ســـنگ كربناتـــه آزمایـــش آشـــام
انجـــام شـــده اســـت .نتایـــج ایـــن مطالعـــه

نشـــان ميدهـــد كـــه اصـــاح ترشـــوندگي
ســـنگ كربناتـــه بهســـمت آبدوســـت
عمدتـــاً بـــه دلیـــل كاهـــش اســـتحكام یونـــي
آب نمـــک تزریقـــي و غلظـــت بيشـــتر
ســـولفات در آبســـت .بـــر اســـاس نتایـــج
ایـــن مطالعـــه بيشـــترین بازیافـــت مربـــوط
بـــه آزمایشهایـــي بـــوده كـــه آب نمـــک
غلظـــت ســـولفات بيشـــتري داشـــته اســـت.
همچنیـــن بـــر اســـاس نتایـــج آزمایشهـــاي
آشـــام ،میـــزان بازیافـــت نف ــت 4-20درصـــد
میـــزان نفـــت درجـــاي اولیـــه اســـت .دلیـــل
پراكندگـــي میـــزان بازیافـــت نفـــت در ایـــن
نمونـــه ســـنگها عـــاوه بـــر تنـــوع شـــرایط
آزمایشـــگاهي ،تنـــوع در نمونـــهي ســـنگ
كربناتـــه از لحـــاظ نـــوع كانـــي ،ســـاختار،
تراوایـــي و  ...نیـــز هســـت.
بررســـي اثربخشـــي روش ســـیالبزني آب
نیازمنـــد اطالعـــات تراوایـــي نســـبي آب و
نفـــت ،قبـــل و بعـــد از اصـــاح ترشـــوندگي

اس ــت .بنابرای ــن باي ــد آزمایشه ــاي جری ــان
مغـــزه (شـــامل كنتـــرل نمودارهـــاي فشـــار
و اشـــباع درجـــا) انجـــام شـــود .تزریـــق آب
دریـــا بـــا ســـولفات زيـــاد در مخزنـــي كـــه
آب ســـازندي حـــاوي باریـــم و استرانســـیم
داش ــته باش ــند پتانس ــیل تش ــكیل رس ــوب را در
لولههـــاي تولیـــد افزایـــش داده و منجـــر بـــه
بســـته شـــدن منافـــذ ســـنگ مخـــزن اطـــراف
چـــاه ميگـــردد كـــه ایـــن مســـأله از معایـــب
وجـــود زيـــاد ســـولفات در آب تزریقـــي
اســـت .الزم بهذكـــر اســـت هنـــوز مكانیســـم
تغییـــر ترشـــوندگي ســـنگ كربناتـــه در اثـــر
تزریـــق آب كمشـــور بهطـــور كامـــل
شـــناخته نشـــده و نیازمنـــد انجـــام تحقیقـــات
بیشـــتري ،جهـــت فهـــم بهتـــر مكانیســـمهاي
فیزیكـــي و شـــیمیایي در حـــال انجـــام در
تزریـــق آب كمشـــور و همچنیـــن تعییـــن
عوامـــل مؤثـــر در واكنش هـــاي ســـنگ /
نفـــت /آب نمـــک اســـت.

ارزش قراردادهای طرح بومیسازی کاالهای نفت بیش از  1/3میلیارد دالر است
ب ــا امض ــاء دو ق ــرارداد جدیـــد در هفتهه ــای
آتـــی ،ارزش مجمـــوع قراردادهـــای امضـــاء
شـــده در طـــرح بومیســـازی ده گـــروه
خانـــوادهي کاالهـــای پرمصـــرف صنعـــت
نفـــت بـــه یـــک میلیـــارد و  ٣٤٣میلیـــون
دالر بالـــغ میشـــود .حبیبالـــه بیطـــرف،
معـــاون وزیـــر نفـــت در امـــور مهندســـی،
پژوه ــش و ف ـنآوری ،در بازدی ــد از یک ــی از
شـــرکتهای ایرانـــی ســـازندهي تجهیـــزات

صنعـــت نفـــت ،بـــه تشـــریح آخریـــن وضـــع
طـــرح بومیســـازی ده گـــروه کاالهـــای
ایـــن صنعـــت پرداخـــت و گفـــت :تاکنـــون
 ٥٢قـــرارداد بـــه ارزش  ٣٤٣میلیـــون دالر
بـــا ســـازندگان داخلـــی امضـــاء شـــده و بـــا
امضـــاء دو قـــرارداد جدیـــد بـــه ارزش یـــک
میلیـــارد دالر در حـــوزهي ســـاخت لولـــه
در آینـــدهای نزدیـــک ،ارزش مجمـــوع
قراردادهـــا از  1/3میلیـــارد دالر فراتـــر

مـــیرود .وی توســـعهي ظرفیتهـــای
داخلـــی و بهرهمنـــدی حداکثـــری از آنـــرا
یکـــی از سیاســـتهای اصلـــی وزارت نفـــت
خوانـــد و گفـــت :بههمیـــن منظـــور از ســـال
 ٩٣طـــرح بومیســـازی ده گـــروه کاالهـــای
مـــورد نیـــاز صنعـــت نفـــت در دســـتور کار
قـــرار گرفـــت .بیطـــرف بـــا بیـــان اینکـــه در
اجـــرای قراردادهـــای ایـــن ده گـــروه کاال،
شـــرکتهای ســـازنده ی داخلـــی بـــا معرفـــی

11

اخبار فناوری

شـــرکای توانمنـــد خارجـــی بـــه فرآینـــد
انتقــال ف ـنآوری در حــوزهي ســاخت داخــل
کمـــک میکننـــد ادامـــه داد :امیدواریـــم
حض ــور صنای ــع داخل ــی در ح ــوزهي س ــاخت
تجهیـــزات صنعـــت نفـــت پررنگتـــر شـــود.
مع ــاون وزی ــر نف ــت ب ــر اهمی ــت و ض ــرورت
کیفی ــت تجهی ــزات و قطع ــات م ــورد اس ــتفاده
در صنعـــت نفـــت تأکیـــد کـــرد و گفـــت:
بـــا توجـــه بـــه حساســـیتهای کار در ایـــن
صنعـــت و احتمـــال وقـــوع حـــوادث در
صـــورت اســـتفاده از تجهیـــزات نامناســـب،

تطابـــق محصـــوالت بـــا اســـتانداردها الزامـــی
اســـت .ضمـــن اينكـــه ســـامانههای بازرســـی
وزارت نفـــت نيـــز در ایـــن زمینـــه بســـیار
ســـختگیرانه عمـــل میکننـــد .بـــه گفتـــهي
ایـــن مقـــام مســـئول ،ســـازندگان داخلـــی
بایـــد رقابتپذیـــری خـــود را افزایـــش
دهنـــد؛ چراکـــه شـــرکتهای کارفرمـــا در
ســـفارش کاال بـــه کیفیـــت ،قیمـــت ،زمـــان
تحویـــل ،ضمانتهـــا و خدمـــات پـــس از
فـــروش قابلارائـــه توســـط شـــرکتهای
ســـازنده توجـــه میکننـــد و گاهـــی

ممکـــن اســـت ســـازندگان داخلـــی نتواننـــد
تمامـــي ایـــن ضوابطهـــا را مدنظـــر قـــرار
دهنـــد .بیطـــرف ادامـــه داد :بایـــد امـــکان
صـــدور گواهینامههـــای بینالمللـــی بـــرای
ســـازندگان داخلـــی فراهـــم شـــود کـــه در
ایـــن زمینـــه نیـــز اقدامهایـــی در دســـتور کار
اس ــت .وی ب ــا اش ــاره ب ــه نامگ ــذاری امس ــال
بهعنـــوان «ســـال اقتصـــاد مقاومتـــی ،تولیـــد و
اش ــتغال» اب ــراز امی ــدواری ک ــرد ب ــا توس ــعهي
س ــاخت داخ ــل در کش ــور ،تولی ــد و اش ــتغال
بیـــش از پیـــش گســـترش یابـــد.

تحوالت ساختاری در نفت خاورمیانه
بنابرگــزارش  ،Economicsand Oilبلومبرگ
از آغـــاز بازآرایـــی ســـاختاری در برخـــی
ش ــرکتهای نف ــت خاورمیان ــه گفت ــه اس ــت.
ایـــن بازآرایـــی ســـاختاری در کشـــورهای
مختلـــف بـــه شـــکلهای گوناگـــون انجـــام
ميشـــود و البتـــه برخـــی از آنهـــا صرفـــاً در
حـــد يـــك ایـــده اســـت:
آرامکـــو :ایـــن شـــرکت در حـــال
برنامهریـــزی بـــرای عرضـــهي عمومـــی
اولیـــهي ( )IPOاســـت کـــه طبـــق گفتـــه ی

دولـــت ،ممکـــن اســـت بـــه جـــذب 100
میلیـــارد دالر بیانجامـــد.
قطـــر پترولیـــوم :ایـــن شـــرکت ادغـــام دو
زیرمجموعـــهي  LNGخـــود را بـــا نامهـــای
قطـــرگاز و راسگاز در دســـتور کار دارد.
برخ ــی مناب ــع ه ــدف از ای ــن کار را کاه ــش
هزینـــه عنـــوان کردهانـــد.
شـــرکت نفـــت عمـــان :ایـــن شـــرکت در
حـــال دریافـــت مشـــاوره از بانکهـــا
بـــرای گزینههـــای اســـتراتژیک در حـــوزه

کســـب و کار خـــود اســـت و از آنهـــا بـــرای
برنامهریـــزی پورتفولیـــوی خـــود کمـــک
خواس ــته اس ــت .ای ــن ش ــرکت ممک ــن اس ــت
داراییهـــا را بفروشـــد یـــا برخـــی از کســـب
و کارهـــای خـــود را در بـــورس عرضـــه
کن ــد .ش ــرکت نف ــت عم ــان البت ــه در MOL
مجارس ــتان ،ش ــرکت گاز عم ــانOiltanking،
 Odjfellو نی ــروگاه ب ــرق مس ــندم س ــهام دارد
و کس ــب و کاره ــای دیگ ــر را نی ــز مدیری ــت
میکنـــد.

جداسازي بهينهي سياالت توليدي مخازن با استفاده از امولسيونشكن جديد
ش ــركت بیك ــر هی ــوز اخی ــرا ً ی ــک فــنآوري
جداســـازي ســـیاالت بـــا عنـــوان Tretolite
 Snapرا در مقیـــاس صنعتـــي بـــه صنعـــت
نف ــت عرض ــه ك ــرده اس ــت .ای ــن فــنآوري
در واق ــع ی ــک م ــاده ی ش ــیمیایي اس ــت ك ــه
در جداســـازي ســـیاالت تولیـــدي بهعنـــوان
عامـــل امولسیونشـــكن و شـــفافكنندهي
آب اســـتفاده ميشـــود .اســـتفاده از ایـــن
ف ـنآوري منج ــر ب ــه بهب ــود عملك ــرد فرآین ــد
جداس ــازي س ــیاالت در محیطه ــاي تولی ــدي
پـــر چالـــش ميشـــود و بـــدون ایجـــاد
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محدودیت ــي در ظرفی ــت تولی ــد می ــدان ،س ــود
نهایـــي را افزایـــش ميدهـــد .ایـــن مـــاده در
پروژههایـــي كـــه بـــا تولیـــد و فـــرآورش
س ــیاالت چندف ــازي نظی ــر تأسیس ــات مرب ــوط
بـــه روش تزریـــق بخـــار بهكمـــک ریـــزش
ثقلــي (Steam Assisted Gravity Drainage:
 )SAGDس ــر و كار دارن ــد بس ــیار اث ــر بخ ــش
و س ــودآور اس ــت .در روش ازدی ــاد برداش ــت
 SAGDجداس ــازي س ــیاالت اهمی ــت زی ــادي
دارد؛ چراكـــه آب مـــورد نیـــاز بـــراي تولیـــد
بخ ــار باي ــد ب ــه ان ــدازهي كاف ــي ب ــا كیفی ــت

و تمیـــز باشـــد .ایـــن امولسیونشـــكن از
طرف ــي منج ــر ب ــه كاه ــش نف ــت و رس ــوبات
در آب ميش ــود و از س ــوي دیگ ــر افزای ــش
بازدهـــي و كاهـــش هزینههـــاي جداســـازي
را در پـــي دارد .بـــه گـــزارش راه ازديـــاد
برداشـــت ،فـــنآوري مذكـــور در یكـــي
از پروژههـــاي  SAGDدر كشـــور كانـــادا
جایگزی ــن روش پیش ــین جداس ــازي س ــیاالت
شـــده اســـت .بـــر اســـاس ارزیابيهـــا ســـود
حاصـــل از كاربـــرد ایـــن فـــنآوري حـــدود
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