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ربات هــا را می تــوان وســیله ی مکانیکــِی اتوماتیــک معمــوال 
الکتریکی ـ  مکانیکــی کــه توســط برنامه های کامپیوتــری هدایت 
می شــوند، تعریف کرد.]1[ رباتیک در صنایع زیــادی از جمله در 
صنایع فضانــوردی، نظامی، کارخانه، معدن، کشــاورزی، اورژانس، 
نوآوری در مواد، سنسورها، موتورها، طراحی مکانیکی، مدل سازی و 

نفت و گاز مورد استفاده قرار می گیرد.]2[   
حــدود 5۰ تا 6۰درصد از انرژی موردنیاز از طریق نفت و گاز تامین 
می شود ولی با کاهش فشــار مخازن استخراج از آنها دشوارتر شده 
اســت و با توجه به افزایش تقاضا، تولیــد از منابع غیرمتعارف نفت 
مثل شیل های نفتی انجام می شود.]۳[ با توجه به هزینه های باالی 
تولید و اکتشــاف در صنعت نفت، توجه کردن به بازدهی، بســیار 
مهم است. از نکات کلیدی در صنعت نفت، بهره وری بیشتر، مصرف 
انرژی کمتر، تعمیر و نگهداری آســان، بازســازی سریع تر و تامین 
امنیت و سالمتی است که دسته بندی های زیادی درباره ی آنها شده 

است.]1و4[
 اســاس کار ربات ها تقلید کارهایی از انســان اســت که به صورت 

تکراری انجام می شود.]4[ 
چهار کاربرد عمومی رباتیک در صنعت نفت عبارتند از: 

1- ربات های کاهنده ی خطر: که به کمک آنها انســان ها از خطرات 
محیطی، کارهای خطرناک و شرایط سخت دور می شوند.

2- ربات های دورکار: این ربات ها بازرســی از قســمت های دور از 
دسترس و مشکل و مناطقی که نیاز به بازرسی مداوم دارند را انجام 

می دهند. 
۳- ربات هــای تکرارکننده: این نوع ربات ها می توانند یک کار خاص 
را به دفعات انجام داده و دارای توانایی تکرارپذیری باالیی نســبت 

به انسان ها هستند.
4- ربات های با قابلیت کار در شرایط سخت: مربوط به محیط آلوده 
و خشن هستند، که می توانند در چاه های تولیدی یا لوله های انتقال 
مناطق صعب العبور به کار گرفته شده و تمام فعالیت های مربوط به 

تمیز کردن را نیز انجام می دهند.]1و4[
کاربردهای رباتیک در صنعت نفت را همچنین می توان بر اســاس 
فعالیت های ربات ها در این صنعت به صورت زیر تقسیم بندی کرد: 

1- باالدستی، شامل: تجزیه و تحلیل های لرزه ای و حفاری اکتشافی 
و تمام فرآیندهای مربوط به اکتشاف و استخراج نفت و گاز 

2- میان دستی، شــامل: تصفیه ی گاز، تاسیسات احیای مجدد گاز 
طبیعی، LNG و سیستم خط لوله 
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با افزایش درخواســت سوخت های فسیلی در جهان، صنعت نفت و گاز ملزم به افزایش تولید و بهره وری 
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که ایمنی و تولید صنایع را نیز افزایش می دهد. با افزایش درخواست نفت همچنین کمپانی ها مجبور به 
حفر مخازن جدیدتر که در محیط های با شــرایط دشــوار، بیابان های داغ، آب های عمیق و... قرار دارند، 
می شوند. صنعت نفت سرمایه گذاری سنگینی روی توسعه ی تکنولوژی های جدید کرده است. استحصال 
نفت و گاز هزینه ی زیادی برای کمپانی ها دارد بنابراین باید افزایش هزینه ها را با یک راه حل مناســب و 
ارزان حل کنند. هدف از این تحقیق، بررسی فرصت ها و چالش های فناوری رباتیک در این زمینه است. 
یکی از روش های موثری که پیشــنهاد می شود، پیاده ســازی رباتیک برای بازرسی خطوط لوله و چاه و 
همچنین افزایش ایمنی خطوط لوله است. ربات های نیمه خودکار )که در آن عملیات توسط ربات انجام 
می شــود اما تصمیم گیرنده ی اصلی هنوز اپراتور ماهر است(، انتخاب خوبی برای حل این مشکل است. 
کمپانی های بین المللی نفت که نقش زیادی در صنعت دارند، نقش جزئی در توســعه و تحقیق رباتیک 

دارند و بیشتر ایده پردازی ها مربوط به شرکت های سرویس دهنده ی کوچک است.
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۳- پاالیش نفت به محصوالت قابل فروش 
4- تولید محصوالت جانبی]5،۳و6[

5- بازرسی و مانیتورینگ 
6- نگهداری 

7- نصب و راه اندازی تجهیزات]7[ 
8- استخراج، بازیافت، تولید، انتقال]1[ 

۹- حفاری ]8و۹[
1۰- مانده یابی]1۰[

یکی از اهداف اصلــی ربات ها پردازش داده ها به منظور ارائه ی 
Horizon که  اطالعات بــه کاربران اســت. در حادثــه ی دکل 
11کشته داشت، اگر از رباتیک استفاده می شد تعداد کارگران 
نصف و کار 25درصد ســریع تر پیش می رفت. همچنین شرکت 
نفت نروژ در حال توســعه ی ربات حفاری اســت که می تواند 
زمان حفاری را تا 5۰درصد کاهش دهد.]1[ توسعه ی رباتیک 
در صنعــت بســیار پیچیــده و هزینه بر اســت ولی در صورت 
عملــی شــدن، تاثیر زیــادی در ارتقا تولید، بازرســی، ایمنی 
و... دارد. کاربــرد رباتیک در بازرســی خط لولــه و همچنین 
ربات های بازرســی مخزن، از بقیه ی ربات ها کاربرد بیشــتری 

دارند. ]۳،1و6[
در ایــن پژوهــش مطالعــه ی گســترده ای روی ربات هــای 
پرکاربرد در صنعت نفت انجام شده است که شامل ربات های 
بازرســی خط لوله، بازرســی تانک ذخیره، ربات های زیرآبی 
در ســکوهای دریایی، ربات های دکل های حفاری و... هستند 
و توضیحــات کافی در مــورد کاربرد و نحــوه ی عملکرد آنها 

است. داده شده 

2- کاربردهای رباتیک در صنعت نفت و گاز  
1-2- ربات های بازرسی خطوط لوله1

نتقال نفــت و گاز و دیگر  لوله هــا به عنوان وســیله ای برای ا
ســیاالت از ســایت های تولیدی تا ســایت توزیع اســتفاده 
می شــود. لوله هــا تحــت اثر دما و فشــار شــدید، رطوبت، 
گردوغبــار و ارتعــاش قــرار می گیرند که باعــث خوردگی، 
فرســایش، رســوب، تــرک و شکســتگی می شــود. هر نوع 
نشــتی نه تنهــا موجب از دســت رفتن ســرمایه بلکه باعث 
ربات های   ]۳ 1و می شود.] نیز  زیســت محیطی  فاجعه ی  ایجاد 
ننــد از درون یا بیرون خط لوله  بازرســی خطوط لوله می توا

]11 کنند.] را شناســایی  نواقص موجود  و  حرکت 

1-1-2- پارامترهای اصلی برای طبقه بندی ربات های بازرســی خط 
لوله

1-1-1-2- اندازه و شکل ربات ها
لوله ها دارای اشــکال و قطرهای متفاوتی هســتند و با توجه به 
آن از ربات های مختلفی استفاده می شود. دو نوع مکانیزم برای 
ســازگاری با قطرهای مختلف وجود دارد کــه ارتباط فعال2 و 
ارتباط غیرفعال۳ نامیده می شــوند. در ارتباط فعال، برای اعمال 
نیــرو از موتورهای مجزا به منظور تولید توان کششــی موردنیاز 
اســتفاده می شود در حالی که مکانیزم غیرفعال با اجزای کششی 

)مثل فنر( طراحی شــده و ساده تر و ارزان تر هستند.]۳[

2-1-1-2- مکانیزم فرمان 
اکثــر ربات ها برای عبور از ســاختار لولــه ی افقی طراحی 
پیچیده ای  ســاختار  رای  دا لوله  بعضی خطوط  ما  ا ند  شــده ا
هســتند. چندین نــوع مکانیزم فرمان دهنــده برای عبور و 

 ]۳ رد.] دا وجود  مرور 

3-1-1-2- مکانیزم های پیش راندن 
رد  نــواع مختلــف تکنولوژی های حرکــت در لوله وجود دا ا
زیر  اشــکال  . که در  . و. ر5، ریلی6  از جمله توپک ها4، چرخ دا

]11 ۳و است.] مشاهده  قابل 

 1  انواع مکانیزم های پیشران 

a) Pig type, b) Wheel type, c) Caterpillar type, d) Wall-press, 
e) Walking type, f) Inchworm type, g( Screw type]3[
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 2  انواع مکانیزم های پیشران]8[

توپک مجموعه ای از کپســول فلزی، سنســورها، فاصله ســنج ها، 
دوربین ها و دیســک الســتیکی مبدل اســت. توپک با فشار سیال 
درون لوله جابه جا می شــود و برای تشخیص گرفتگی یا خوردگی و 
آسیب های لوله به کار می رود که دارای معایبی نیز هست از جمله: 
1- چون نیروی محرکی ندارد و با فشــار ســیال جابه جا می شــود 

کنترل آن دشوار است.
2- هیچ گونــه تمهیداتی جهت بازیابی در صورت گیر افتادن وجود 

ندارد. 
۳- مکان لحظه ای توپک در حال حرکت مشخص نیست. 

4- امکان ارســال اطالعات وجود ندارد و تنها با بازخوانی حافظه ی 
آن می توان به اطالعات آن دست پیدا کرد. 

5- در لوله های با فشــار جریان کم قابل استفاده نیست. در مواردی 
که فشار سیال درون لوله کم است و لوله دارای اشکال پیچیده است 

از ربات های چرخ دار استفاده می شود.]۳،2و11[
ربات های چرخ دار دارای مزایایی از جمله سرعت، کنترل و بهره وری 
آســان هســتند اما از مکانیزم فرمان پیچیــده و بی ثباتی در حین 
هدایت رنج می برنــد.]۳و12[ ربات های Walking Type می توانند از 
پســتی ها و بلندی ها و پیچ ها عبور کنند اما در گوشه های تیز گیر 
می کنند.]۳[ طراحی ربات برای قطرهای کم لوله مشکل است چون 
 Screw نیاز به موتور ســنگین و سیســتم چرخ دنده ای دارد دو مدل
و Inchworm برای قطرهای کوچک پیشــنهاد می شــود. ربات های 
Inchworm نیــازی به موتور الکتریکی و چــرخ برای حرکت به جلو 

ندارند و ارزان تر و سبک تر هستند و در مناطق پرحادثه مناسب و دارای 
ساختار انعطاف پذیر هستند ولی سرعتشان بسیار کم است.]11،۳و12[

4-1-1-2- تکنولوژی تشخیص
بیشــترین تحقیقات درباره ی جابه جایی ربات، درون لوله اســت. از 

دوربین های مختلف برای هدایت و بازرســی اســتفاده می شود که 
 CMOS هســتند. دوربین های CCD و CMOS شــامل دوربین هــای
ارزان تر هســتند اغلب در جلوی ربات نصب می شــوند و می توانند 
ترک ها را شناسایی کنند. برای شناسایی خوردگی، از اشعه ی ایکس، 
التراســونیک و نشت شار مغناطیسی استفاده می شود که نشت شار 
مغناطیســی فقط برای لوله های کوچک مناسب است. التراسونیک 
بــا انعکاس امواج و تعیین زمان تاخیر در بازگشــت عمق خوردگی 
را اندازه گیــری می کند و دارای عمق نفوذ باال، دقت و حساســیت 
باال، تســت ســریع و قابل حمل و ایمن اســت اما هزینه ی زیادی 
دارد و به اپراتور ماهر نیازمند اســت. همچنین سطح مبدل باید با 
مواد تماس داشــته باشد و امکان یافتن ترک ها در آن وجود ندارد. 
روش NDT 7 نیز برای تشــخیص ترک، ضخامت مواد و اندازه گیری 
ضریب هدایت اســتفاده می شــود که در آن جریان AC با فرکانس 
پایین در ســیم پیچ اعمال و تغییر فاز در شار که در سیم پیچ وجود 
دارد رابطــه ی خطی با ضخامت لولــه دارد. یکی دیگر از روش های 
تشــخیص، القای الکترومغناطیسی اســت که منطقه ی وسیعی را 
شامل می شــود اما برای لوله های غیرفلزی نمی توان استفاده کرد. 
همچنیــن از دیگر روش ها، روش های MFL 8 و UT ۹ هســتند که به 

نوعی مکمل یکدیگرند.]۳[

5-1-1-2- مکانیزم کنترل 
معموال ارتباط با ربات به وســیله ی فیبر نوری یــا کابل برق برقرار 
می شود و برای انتقال داده، تامین نیرو و به عنوان یک طناب ایمنی 
برای خارج کردن ربات اســتفاده می شــود. با افزایش طول کابل، 
اصطکاک نیز افزایش می یابد و بازبینی ۳6۰درجه در لوله باعث پیچ 
خوردن کابل می شــود. البته روبات های بی سیم نیز وجود دارد که 
باتری قابل شــارژ و سیستم ارتباطی با پهنای باند باال دارند و برای 
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حل مشــکل عدم نفوذ امواج در لوله های فلزی با هدایت الکتریکی 
باال )مثل فوالد(، از یک فرســتنده با فرکانــس پایین که می تواند 
از دیوار فلزی عبور کند، اســتفاده می شــود. همچنین از ربات های 

دستی خودکار و نیمه خودکار می توان استفاده کرد.]۳[

2-2- ربات های بازرسی تانک های ذخیره10
تولید فرآورده های خورنده  باعث  ذخیره سازی مستمر نفت خام 
 H 2 S مانند ســولفیدآهن و ســولفیدهیدروژن می شــود. حباب
آسیب بیشتری به سقف نســبت به کف تانک می رساند. پایین 
تانک نیز با تجمع لجن و میکروارگانیســم ها همراه اســت که 
برای بازرســی توسط انســان نیاز به تخلیه ی مخزن است. در 
حالی که بازرسی با ربات در زمانی که مخزن پر است هم انجام 
بازرسی مخزن بر  می شود. معیار اصلی دســته بندی ربات های 
اســاس اصل صعود از مخزن انجام می شــود که از شایع ترین 
مکانیزم های آن، چســبندگی، مغناطیسی، مکش خال و شامل 
دســتگاه هایی مانند ریل ها یا پاها، گیره ها و بســت ها است و 
طبقه بندی اجزای حرکت مانند چرخ ها، پاها، شــیارها، ریل ها 
و برخــی دســتگاه های دیگر بــر پایه ی عملکــرد جت صورت 

می گیرد، که اکثرا این ربات ها نیمه خودکار هســتد.]2و۳[
از انــواع دیگر این ربات هــا، ربات های نمونه بــردار خودکار11 
اســت که برای تعیین ترکیب و کیفیت هیدروکربن، به صورت 
خــودکار نمونه گیــری انجــام می دهــد و همچنین شــبکه ی 
حســگر بی ســیم12 که در آن سنســورها در فاصلــه ی منظم 
نصب می شــوند. برای کاهش مصرف انرژی طوری برنامه ریزی 
شــده اند که هر ده دقیقه یک بار سنســور را در شــبکه فعال 

]۳ کنند.]

 3-2- ربات های نظارت کننده ی امکانات 
این ربات ها منجر به کاهش تعداد پرسنل حاضر در شرایط خطرناک، 
افزایش بازدهی نظارت، کاهش فشار کار بر روی پرسنل، شناسایی 
زودهنگام حادثه و تشخیص محل ناهنجاری ها، عملکرد تکرارپذیر و 

جایگزین ارزان تر برای ابزارهای قدیمی می شود.]2[

 4-2- ربات های زیردریایی13
از آن جایی که درصد باالیی از منابع نفت و گاز در دریا واقع هستند، 
اســتفاده از ربات های زیردریایی کاربردهای فراوانی دارد و می توان 
گفت مهم ترین و وسیع ترین کاربرد ربات های زیردریایی در جهان، 
در صنایع نفت و گاز و برای انجام عملیات اکتشاف و استخراج نفت 

و گاز است.]1۳[
 ROV نوعــی ربات زیردریایی با امکان کنتــرل و هدایت در اعماق 
آب توســط اپراتور است که از نمونه های کوچک و ساده ی مجهز به 
دوربین فیلم برداری کوچک تا گونه های پیشرفته و بسیار پیچیده با 
توانایــی عملکردهای متنوع و متعدد در اعماق بیش از 6هزار متری 

دریا را شامل می شود.]6و1۳[
چهار مورد از موارد استفاده از ربات های زیردریایی عبارتند از: 

1- ماموریت های تجاری مانند نظارت بر زیر آب، بازرســی، تعمیر، 
جوش کاری، برش و جمع آوری نمونه

2- ماموریت های تحقیقاتی اقیانوس شناســی برای شاخص سالمت 
جانوران و تخمین میزان آلودگی و جستجوی گونه ها و مواد معدنی 

جدید 
۳- ماموریت های نظامی 

4- تحقیقات مهندسی]6[

 4  انواع ربات های زیر دریایی]6[ 3  تصویری از یک ربات بازرسی مخزن]3[
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ربات های زیردریایی باید دارای شرایط زیر باشند: 
1- دارای طرح های ساده 

2- سهولت استقرار 
۳- باالترین سطح ایمنی 

4- قابلیت کنترل از راه دور 
5- عملکرد از راه دور 

6- توانایی بازیابی و جابه جایی به سطح آب در صورت قطع ارتباط 
7- حمل ونقل از خط لوله به نقطه ی موردنظر 

8- قابلیت استقرار روی بالگرد]7[
عمومــا ربات های زیردریایی فعال در صنعت نفت و گاز جهت انجام 

ماموریت های زیر به کار می روند:
1- پشتیبانی پروژه های حفاری 

2- بازرسی سکوها و خطوط لوله زیرسطحی 
۳- بازرســی و جستجوی بســتر دریا جهت یافتن اشیا و تجهیزات 

غرق شده و تهیه ی نقشه ی مناسب برای بستر 

4- بازرسی و خواندن فشارسنج ها 
5- نظارت بر میزان گاز و بررسی نشتی و اختالالت صوتی14 

6- برای جوشکاری و عملیات های تعمیر و نگهداری 
7- پشتیبانی پروژه های غواصی 

8- عکاسی و فیلم برداری زیر آب]7،6،2و1۳[
اهداف کلی استفاده از ربات های زیردریایی عبارتند از: 

1- افزایش ایمنی: اســتفاده در مکان های خطرناک و مکان های با 
گاز یا مواد شیمیایی خطرناک. 

2- کســب نتایج دقیــق و بهتر: ربات ها با سنســور و پردازنده های 
کوچک پردازش اطالعات را با دقت باال انجام می دهند. 

۳- کاهش هزینه: اســتفاده از ربات ارزان تر از اســتفاده از غواصان 
است.

4- کاهــش تجهیزات موردنیاز برای کشــتی ها و تجهیزات ویژه ی 
اکتشافی.]7[

1-5-2- سازه های تولیدی 
انواع مختلفی از سازه های دریایی وجود دارد که انتخاب آنها بستگی به 
عواملی از قبیل عمق آب، نوع چاه، شرایط محیطی، هزینه و... دارد. با 
استفاده از ماهواره و از راه دور کنترل می شوند و می توانند وظایف خود 

را برای شش ماه تا یک سال بدون دخالت انسانی انجام دهند.]6[

2-5-2- ربات های خودکار در سیستم حفاری 
امروزه صنایع حفاری با مشکل روبرو هستند و نگرانی هایی در مورد 

حفاری وجود دارد. کارکنان به مدت 12ساعت کارهایی که به لحاظ 
ذهنی و فیزیکی استرس آور هســتند را در محیط هایی با سروصدا 
و مواجه با شــرایط خطرناک انجام می دهند. امروزه برای بهبود این 

وضعیت از ربات ها استفاده می شود.]۹،8،4و12[

1-2-5-2- دکل حفاری نیمه رباتیک15 
در این نوع دکل ها، بخشــی از تجهیزات رباتیک هســتند و بقیه ی 
تجهیزات مانند دکل های معمولی، توســط انسان، هدایت می شوند. 

 5  انواع مختلف سازه های تولیدی

1,2- conventional fixed platforms -3 compliant tower -4,5 vertically moored tension leg and mini-tension leg platform -6 spar -7,8 
semi- submersibles -9 Floating production, storage, and offloading facility -10 sub-sea completion and tie-back to host facility [6]
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اســتفاده از این نوع ربات ها باعث افزایش ایمنی و کاهش هزینه ها 
در حفاری می شــود. همچنین وظیفه ی انجام کارهای مستمر را بر 
عهده دارد. برای مثال Elevator نمایش داده شده در شکل6 می تواند 
ضمن افزایش ایمنی، زمان هر پیمایش16 را تا 15دقیقه کاهش دهد 
که باعث صرفه جویی زیادی در زمان خواهد شد. ربات شکل7 برای 

بلند کردن اشــیای سبک و متوسط کاربرد دارد و قابلیت کنترل از 
راه دور دارد و می تواند لوله های حفاری را گرفته و در جایگاهشــان 

قرار دهد.]4[

2-2-5-2- دکل حفاری کامال رباتیک17 
در این نوع دکل ها، ربات ها کامال خودکار و مستقل از کارگر انسانی 
عمل می کنند که شامل ربات لوله گیر، کارگر سکوی 18 آهنی، ربات 
باالبر و ربات عرشــه می باشــد که برای هر دکل باعث حذف حدود 

6نفر خواهد شد]4[ و نتایج زیر را در پی دارد: 
1-بهبود ایمنی 

2-پاسخ خودکار به بالیای طبیعی 
۳-کاربرد در مناطق دوردست 
4- افزایش طول عمر حفاری 

5-بازدهی انرژی]۹[
از نکات مثبت دیگر استفاده از ربات ها این است که می توان عملیات را 
قبل از اجرا شبیه سازی کرد.]4[ استفاده از هوش مصنوعی نیز می تواند 
به سیســتم های حفاری با رباتیک اعمال شــود که اجازه می دهند از 

محیط اطراف خود بیاموزند و به بهترین شیوه عمل کنند.]۹[
توسعه ی سیســتم رباتیک هوشمند ما را قادر می سازد که از راه دور 
و بدون نیاز به انسان به بهره برداری از نفت و گاز بپردازیم. ]14-16[ 
فلســفه ی ســاخت این ربات در این است که اپراتور از راه دور هیچ 
نیازی به دیگر سیســتم های تکنولوژی ندارد. این ربات ها به عنوان 
اپراتورهایی مانند چشــم، گوش و دســت انســان عمل می کنند، 
بین ربات و انســان به وسیله ی سیســتم کنترل تعامل رخ می دهد 
و به وسیله ی تعریف وظایف گوناگون، انتظار می رود ربات بدون وقفه 

و به طور کامل آن وظایف را انجام دهد. سیســتم کنترل می شود و 
سپس نتایج کار به اپراتور از راه دور ارسال می شود.]17[

3- سایر جنبه های به کارگیری ربات ها
تكنولــوژي همانند ســایر جنبه هاي زندگــی، كار را نيز بی تاثير از 
تبعات خویش نگذاشته اســت. به عنوان مثال: اتوماسیون، بسياري 
از كارهاي یدي را به وادي فراموشی سپرده و در عوض فعاليت هاي 
جدید فكري را جایگزین آن کرده اســت. این مســئله خود منجر 
به مناقشــات زیادي در بين طرفــداران و منتقدان تاثير تكنولوژي 
بر كار و بيكاري شــده اســت. عده اي آن را از عوامل توسعه ی كار، 
اشتغال و كارآفرینی هاي جدید قلمداد می كنند و در مقابل عده اي 
دیگر از تاثيرات منفی آن ســخن می گویند. آنچه در این بين به نظر 
می رســد درست باشــد توجه به نوع گذار جوامع به وضعيت جدید 
اســت. چراكه همان گونه كه بســياري از مدافعان تكنولوژي اشاره 
دارند، رشــد و توســعه ی تكنولوژي اگر به درستی و منطقی انجام 
شود عرصه هاي جدیدي از كار، پيش روي جامعه قرار می گيرد، در 
غيراین صورت در این گذار ناهماهنگ، نه تنها فعاليت هاي گذشــته 
رو به تعطيلی خواهند رفت بلكه فعاليت هاي جدید نيز مجال تعریف 

شدن پيدا نخواهند كرد.]18[  
بنابراین ورود تكنولوژي به جامعه ی معاصر و ســيطره ی آن به تمام 
عرصه هاي زندگی، واقعيتی است كه جهان حاضر درگير آن شده و 

]4[ elevator 6  ربات ]7  ربات بلند کردن اشیا]4 
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هيچ گریزي از آن نيســت. كشورهاي توسعه یافته با مدد جستن از 
استراتژي هاي مناسب، تكنولوژي را به كار می گيرند و مسائل خود 
را یكی پس از دیگري حل می كنند. پس آنچه مســئله آفرین است 
نه تكنولــوژي بلكه نحوه ی به كارگيري آن و تكميل چرخه ی كامل 
آن در جامعه است. در این حالت است كه تكنولوژي در ازاي خارج 
كردن كارگران از كارخانه ها بســتر مناسب را در به كارگيري آنها در 

مشاغل خدماتی فراهم می سازد.]18[

نتیجه گیری 
در صنایــع و فعالیت های گوناگون کاربرد و اســتفاده از ربات ها در 
حال گســترش اســت. صنعت نفت از ربات ها برای افزایش بازدهی 
عملیات هــای گوناگون بهــره می گیرد. می توان با اســتفاده از این 
فرصت در صنعت نفت و گاز کشــور، ضمن صرفه جویی در هزینه و 

وقت، ایمنی و دقت عمل )که به مراتب بیشتر از نیروی انسانی است( 
را افزایش داد. مهم ترین زمینه های استفاده از این فناوری در صنایع 

نفت و گاز در ایران عبارتند از: 
1- ربات های بازرســی خطوط لوله که می توانند از درون یا بیرون 
خط لوله حرکت کننــد و مکانیزم های مختلفی برای حرکت دارند 

و از دوربین های مختلف برای هدایت و بازرسی استفاده می شود.
2- بازرسی تانک ذخیره که برای تعیین ترکیب و کیفیت هیدرو کربن 

به کار گرفته می شود.
۳- ربات هــای نظارت امکانــات که باعث افزایش امنیت پرســنل 

می شود.
4- ربات های زیردریایی که برای عملیات اکتشــاف و استخراج نفت 

و گاز استفاده می شود.

پانویس هاپانویس ها
1. IPIRs: In Pipe Inspection Robots
2. Active linkage
3. Passive linkage
4. Pigs
5. Wheeled
6. Tracks

7. Nondes tructive tes ting
8. Magnetic flux leakage
9. Ultrasonic technique
10. TIRs: Tank Inspection Robots
11. Automated gas sampling
12. Wireless sensor network

13. ROVs: Remotely Operated Vehicles
14. Noise
15. Single Robotics Components
16. Trip Time
17. Fully Robotized Drill Floor
18. Roughneck
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