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مقاالت علمي - پژوهشی

ایمنیفعالیتهاینفتوگازدرآبهایعمیق

مدیریتبرنامهریزیتلفیقیشرکتملینفتایران هادیابراهیمفتحآبادی*

اکتش��اف و استخراج مخازن نفت و گاز هر روز مشکل تر و پیچیده تر می ش��ود. نیاز روزافزون به انرژی و افزایش قیمت آن، کشورهای دنیا را به سوی استخراج منابع 
هیدروکربنی از آبهای عمیق کشانده است. مخازن نفت و گاز در آبهای عمیق، منابعی متعارف در مکان هایی غیرمتعارف هستند و امکان حفاری چاه های نفت و گاز در 
فشارهای باال و اعماق زیاد نیاز به فن آوری های نوین دارد. اگرچه فن آوری های فعالیت های نفت و گاز در آبهای عمیق روبه گسترش است اما این امر با چالش های مختلفی 
نیز همراه است. در حال حاضر شناخت کامل مخازن نفت و گاز، طراحی سیستم تولید، فن آوری تکمیل چاه ها و پیش بینی شرایط آب و هوا از چالش های مهم پیش روی 
فعالیت های نفت و گاز در آبهای عمیق است. اگرچه حل این چالش ها پرهزینه  و زمان بر خواهد بود اما فرصتی مناسب برای همکاری مؤثر دولت مردان، صنعت و دانشگاه 
خواهد بود. تهیه ی استانداردها و دستورالعمل های الزم برای طراحی، ساخت و عملیات چاه های نفت و گاز در آبهای عمیق، آموزش نیروی انسانی مورد نیاز، برنامه های 

پایش و ممیزی فعالیت ها و استفاده از تجارب شرکت های فعال در این زمینه، از ضروریات فعالیت های ایمن نفت و گاز در آبهای عمیق است.
نفت و گاز، آبهای عمیق، چالش ها، ایمنی

)hadifathabadi @ gahoo.com( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
از اواخر قرن نوزدهم نفت و گاز حدود 60 درصد انرژی مورد نیاز دنیا را تأمین 
کرده است. اکتشاف و استخراج مخازن نفت و گاز هر روز مشکل تر و پیچیده تر 
می شود. منابع نفت و گاز در خشکی اغلب کشف شده و مورد بهره برداری قرار 

گرفته اند و امروزه برداشت از منابع نفت و گاز در آبهای عمیق آغاز شده است.
از اواسط 1980 تا 2003 قیمت نفت ثابت بود )حدود 25 دالر به ازای هر بشکه( 
و از اوایل 2008 رشد صعودی قیمت آغاز شد. قیمت نفت در همین سال به 147 
دالر به ازای هر بش��که رسید. همین افزایش قیمت یکی از عوامل اصلی گرایش 

بیشتر دولت ها به استخراج نفت و گاز از آبهای عمیق است.
در 2007 برداشت نفت و گاز از آبهای عمیق دو برابر برداشت نفت و گاز از 
آبهای کم عمق 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 2000 تا 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 2000 فوت، 1/5 میلیون 
بش��که در روز ب��وده و در 2009 این رقم به 5 میلیون بش��که در روز بالغ گردید 
و پیش بینی می ش��ود در پایان 2030 این میزان به 14 میلیون بشکه در روز رسیده 
باشد )شکل-1(. در حال حاضر بیش از 14000 چاه تولیدی در آبهای عمیق دنیا 

حفاری شده اند ]1[.
ش��کل-2 تعداد چاه های اکتشافی حفاری ش��ده و منابع هیدروکربنی کشف 
شده در آبهای عمیق را نشان می دهد. بر اساس مطالعات وودمکنزی امروزه تقریباً 

80 درصد از منابع هیدروکربنی در آبهای عمیق در خارج از ایاالت متحده قرار 
گرفته ان��د. تجمع این منابع اغلب در برزی��ل )25 درصد(، آنگوال )15 درصد( و 

نیجریه )12 درصد( است ]2[.
در شکل-3 میزان برداشت سالیانه از منابع هیدروکربنی در آبهای کم عمق و 

آبهای عمیق در خلیج مکزیک مقایسه شده است.

1  پیش بینی تولید نفت و گاز در آبهای عمیق در افق 2030 بر اساس 
تفکیک  منطقه ای

٢ 
 

در توليد نفت ، 2000برابر شده است. در  سه بيش از تا كنون ظرفيت توليد نفت از آبهاي عميق 2000سال از 
بالغ ميليون بشكه در روز  5به اين رقم  2009ميليون بشكه در روز بوده و در  5/1 ،فوت 2000آبهاي بيش از 

). در حال 1-(شكل رسيده باشددر روز  ميليون بشكه 14 به اين ميزان 2030شود در پايان بيني ميپيش گرديد.
  .]1[ اندچاه توليدي در آبهاي عميق دنيا حفاري شده 14000حاضر بيش از 

  

  
  ايبر اساس تفكيك منطقه 2030بيني توليد نفت و گاز در آبهاي عميق در افق پيش –1شكل 

  
دهد. آبهاي عميق را نشان ميي كشف شده در نهاي اكتشافي حفاري شده و منابع هيدروكربتعداد چاه 2-شكل

ي در آبهاي عميق در خارج از اياالت ندرصد از منابع هيدروكرب 80بر اساس مطالعات وودمكنزي امروزه تقريباً 
درصد)  12درصد) و نيجريه ( 15درصد)، آنگوال ( 25در برزيل (اغلب بع امتحده قرار گرفته است. تجمع اين من

  .]2[ است
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1-چالشها
با روشن تر شدن ابعاد مختلف کار در دریا، هر روز چالش های فعالیت های نفت 

و گاز در آبهای عمیق بیشتر شناخته می شود.
چالش های امروزی در زمینه ی اس��تخراج نفت و گاز از آبهای عمیق ش��امل 

موارد زیر است:
 شناس��ایی مخازن: به دلیل هزینه ی 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 ماسه س��نگی اس��ت اما تغییرات چینه ای در 

اغلب این مخازن زیاد بوده و پیش بینی تراوایی مشکل است.
 طراحی سیستم تولید: طراحی سیستم های زیردریایی )شکل-4( برای اطمینان 
از تولید ایمن و کنترل چاه ها و جمع آوری و انتقال اطالعات به منابع دوردست از 

لحاظ فنی، کاری چالش برانگیز است.
 نیاز به مواد و تجهیزات مناسب جهت تکمیل چاه در دما و فشار زیاد و کار 
در محیط خورنده ی دریا: این تجهیزات باید تحمل فشار 20000 تا 25000psi و 
دمای 400 تا 450 درجه ی فارنهایت را داشته باشند. همچنین در بسیاری از مخازن 
هیدروکربنی در آبهای عمیق میزان گاز س��ولفید هیدروژن بسیار زیاد و محیط 

بسیار خورنده است.
 پیش بینی شرایط دریا و آنالیز وضعیت سیستم تولید در شرایط مختلف آب 
و هوای��ی در دری��ا: در این خصوص باید اثرات ش��رایط وخیم آب و هوایی در 
دریاها بر تأسیس��ات نفت و گاز شبیه سازی ش��ده و در طراحی ها و انتخاب مواد 

مدنظر قرار گیرند.
اگرچ��ه حل این چالش ها پرهزینه و زمان بر اس��ت اما فرصتی مناس��ب برای 

همکاری مؤثر دولت مردان، صنعت و دانشگاه خواهد بود.
گسترش روش های سایزمیک سه و چهار بعدی در دریا، سیستم های حفاری 
شناور، ساختارهای تولیدی ثابت در دریا، اندازه گیری در حال حفاری و تجهیزات 

کنترل از راه دور )1ROV( هر روزه در حال ارتقاء هستند.
فن آوری های مختلف فعالیت های نفت و گاز در آبهای عمیق به س��رعت در 
حال پیشرفت هستند. ش��کل-5 ظهور فن آوری های مختلف مرتبط با استخراج 

نفت و گاز را در فاصله ی سال های 1900 تا 2000 به تصویر کشیده است.

2-مخاطراتوریسكها
مخازن نفت و گاز در آبهای عمیق، منابعی متعارف در مکان هایی غیرمتعارف 
 Piper در 1969 در آبهای کالیفرنیا، حادثه ی Santa Barbara هس��تند. حادثه ی
 Exxon Valdez در 1988 در دریای ش��مالی انگلیس، حادثه ی نفتکش Alpha
در 1989 در آالس��کا و حادثه ی چاه Macondo در 2010 در خلیج مکزیک از 
حوادث مهم رخ داده در فراساحل بوده است. پس از بروز این حوادث مدیریت 
ریس��ک در فعالیت های نفت و گاز در آبهای عمی��ق اهمیت ویژه ای پیدا کرد. 
اس��اس کار مدیریت ریسک، کاهش ریسک تا مقدار معقول عملی است که به 

آن پایین ترین حد منطقی قابل دسترس )2ALARP( می گویند ]3[.

از 2010 ب��ه بعد، یعن��ی پس از حادثه ی چ��اه Macondo در خلیج مکزیک 
و همچنین ب��ا ارتقاء فن آوری، ایمنی و مدیریت ریس��ک جای��گاه ویژه ای در 

فعالیت های نفت و گاز در آبهای عمیق پیدا کرد )شکل-6( ]4[.
شکل-7 کاهش تعداد حوادث فعالیت های نفت و گاز در آبهای عمیق را در 
ایاالت متحده ی آمریکا پس از توجه جدی تر به ارزیابی های زیس��ت محیطی و 

2  تعداد چاه های اكتشافی حفر شده و مخازن كشف شده در آبهای عمیق

٣ 
 

 
 

  ه و مخازن كشف شده در آبهاي عميقشد هاي اكتشافي حفرتعداد چاه –2شكل 
  

خليج مكزيك  درعمق و آبهاي عميق ي در آبهاي كمنميزان برداشت ساليانه از منابع هيدروكرب 3-شكلدر 
  است. شدهمقايسه 

  

  
  توليد نفت و گاز در آبهاي كم عمق و آبهاي عميق در خليج مكزيك –3شكل 

  
  هاي پيشروچالش - 1

هاي نفت و گاز در آبهاي عميق بيشتر هاي فعاليتروز چالش تر شدن ابعاد مختلف كار در دريا، هربا روشن
  شود.شناخته مي

3  تولید نفت و گاز در آبهای كم عمق و آبهای عمیق در خلیج مکزیک

٣ 
 

 
 

  ه و مخازن كشف شده در آبهاي عميقشد هاي اكتشافي حفرتعداد چاه –2شكل 
  

خليج مكزيك  درعمق و آبهاي عميق ي در آبهاي كمنميزان برداشت ساليانه از منابع هيدروكرب 3-شكلدر 
  است. شدهمقايسه 

  

  
  توليد نفت و گاز در آبهاي كم عمق و آبهاي عميق در خليج مكزيك –3شكل 

  
  هاي پيشروچالش - 1

هاي نفت و گاز در آبهاي عميق بيشتر هاي فعاليتروز چالش تر شدن ابعاد مختلف كار در دريا، هربا روشن
  شود.شناخته مي

4  نمونه ای از تجهیزات مورد نیاز در بستر دریا برای استخراج نفت 
و گاز در آبهای عمیق

٤ 
 

  است: زيراستخراج نفت و گاز از آبهاي عميق شامل موارد  يهاي امروزي در زمينهچالش
 محدوديبا حفاري تعداد  دحفاري چاه در آبهاي عميق معموالً باي زياد يهزينه دليلشناسايي مخازن: به 

اما  استسنگي ي در آبهاي عميق از نوع ماسهنمخازن را شناسايي كرد. اغلب منابع هيدروكرب ،اكتشافي چاه
  .استبيني تراوايي مشكل و پيش بوده زياداي در اغلب اين مخازن تغييرات چينه

 اطمينان از توليد ايمن و كنترل براي ) 4- (شكلدريايي هاي زيرطراحي سيستم توليد: طراحي سيستم
  كاري چالش برانگيز است. ،آوري و انتقال اطالعات به منابع دوردست از لحاظ فنيجمع و چاهها

  اين : دريا يدر محيط خورندهكار و  زياددر دما و فشار  تكميل چاه جهتنياز به مواد و تجهيزات مناسب
د. نفارنهايت را داشته باش يدرجه 450 تا 400 دماي و psi25000 تا 20000 فشار تجهيزات بايد تحمل

زياد و محيط ي در آبهاي عميق ميزان گاز سولفيد هيدروژن بسيار نين در بسياري از مخازن هيدروكربنهمچ
  بسيار خورنده است.

 خصوصدر اين : درياآب و هوايي در سيستم توليد در شرايط مختلف وضعيت بيني شرايط دريا و آناليز پيش 
ها و سازي شده و در طراحيسيسات نفت و گاز شبيهتأاثرات شرايط وخيم آب و هوايي در درياها بر  دباي

  د.نانتخاب مواد مدنظر قرار گير
  

  
  اي از تجهيزات مورد نياز در بستر دريا براي استخراج نفت و گاز در آبهاي عميقنمونه – 4شكل 
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ایمنی تا سال 2005 را نشان می دهد ]2[.

3-استانداردهاودستورالعملها
حفاری چاه های نفت و گاز در فشارهای باال و اعماق زیاد نیاز به فن آوری های 
نوین دارد. همچنین در کنار این فن آوری ها، نیاز به استانداردها، دستورالعمل ها و 

استراتژی های دقیقی نیز در طراحی، ساخت، عملیات و نگهداری است.
بر اساس بررسی انجمن تولیدکنندگان نفت و گاز در 2011 استانداردهای تهیه 
 8OMHEC ،7OGP ،6OCIMF ،5ISO ،4IADC ،3API شده توسط سازمان های
و 9NORSOK در فعالیت های نفت و گاز در آبهای عمیق بیش��تر مورد استفاده 

بوده اند.
برخی اس��تانداردهای پرکاربرد در زمینه ی فعالیت های نفت و گاز در آبهای 

عمیق شامل موارد زیر است:
 API RP 75 )توس��عه ی یک برنامه ی مدیریتی ایمنی و زیست محیطی برای 
تجهیزات و عملیات های فراساحل(. این استاندارد توجه خاصی به مدیریت تغییر 

فرآیندها کرده است.
 API RP Bulletin 96 )طراحی و ساخت جداری چاه در آبهای عمیق(

 API Std 65 )پتانسیل های ایزوله کردن نواحی جریانی در حین ساخت چاه(
 API Std 53 )سیس��تم های تجهیزات جلوگیری از فوران برای چاه های در 

حال حفاری(
 NORSOK S-001 )ایمنی فنی(

 NORSOK Z-013 )ارزیابی ریسک و شرایط اضطراری(
 NORSOK D-010 )مدیریت یکپارچه ی چاه در حفاری و عملیات ها(

 ISO 13702 )کنترل و کاهش آتش س��وزی و انفجار در تأسیسات تولیدی 
در فراساحل(

  ISO 16530 )مدیریت یکپارچه ی چاه( ]1[

4-طراحیوساختچاههاینفتوگازدرآبهایعمیق
تمامی چاه های حفاری شده برای تولیدی شدن نیاز به عملیات تکمیل دارند. 
نوع این عملیات بستگی به موقعیت چاه، نوع مخزن، الیه ی تولیدی، شرایط دما 
و فشار و ... دارد. استانداردهای تکمیل چاه در آبهای عمیق معموالً سخت گیرانه 
اس��ت. این استانداردها حداقل ش��امل دو الیه ی ایمنی در برابر فوران است. این 
موانع شامل سیاالتی سنگین که با فشار زیاد در چاه تزریق خواهند شد و موانعی 

مکانیکی مانند پالگ های سیمانی است.
اگر به هر دلیلی چاه از کنترل خارج ش��ود اب��زاری مکانیکی به نام فوران گیر 
)BOP(10 به س��رعت چاه را خواهد بس��ت. فوران گیرها معموالً شامل سه بخش 
ش��یرها، لوله ها و کنترل کننده ها با وزن بی��ش از 200 تن بوده و همچنین حداقل 
دارای دو مجموعه دندانه های برشی هستند که در مواقع لزوم قابلیت برش لوله ها 
و بستن آنها را دارند. اگر در مواقعی فوران گیر نتواند به طور کامل جریان چاه را 
مهار کند دکل از چاه جدا ش��ده و سیستم سرپوش گذاری11 مستقر می گردد. در 

حال حاضر سیستم سرپوش گذاری سریع برای آبهای عمیق فراهم نیست که این 
به دالیل شرایط بد آب و هوایی، امواج سنگین آب و ... است. تیم سرپوش گذاری 
و مهار چاه معموالً شامل دوازده نفر کارشناس زبده و آموزش دیده در این زمینه 

است.
قبل از شروع عملیات حفاری چاه های نفت و گاز در آبهای عمیق برنامه های 

5  ظهور فن آوری های مختلف در فعالیت های  نفت و گاز

٥ 
 

مردان، صنعت و ثر دولتؤاما فرصتي مناسب براي همكاري م استبر هزينه و زمانپرها چالشحل اين اگرچه 
  دانشگاه خواهد بود.

 هاي حفاري شناور، ساختارهاي توليدي ثابت درسيستم، در دريابعدي  چهارو  سههاي سايزميك گسترش روش
 هستند.ال ارتقاء ) هر روز در حROV1( گيري در حال حفاري و تجهيزات كنترل از راه دوردريا، اندازه

ظهور  5- . شكلهستندسرعت در حال پيشرفت ههاي نفت و گاز در آبهاي عميق بهاي مختلف فعاليتآوريفن
تصوير كشيده به 2000تا  1900 هايي سالدر فاصلهرا مرتبط با استخراج نفت و گاز هاي مختلف آوريفن

  است.
  

  
  گازهاي  نفت و هاي مختلف در فعاليتآوريفنظهور  – 5شكل 

  
  هاي كاري در آبهاي عميقمخاطرات و ريسك - 2

 Santa Barbara يي غيرمتعارف هستند. حادثههايمخازن نفت و گاز در آبهاي عميق، منابعي متعارف در مكان
نفتكش  يدر درياي شمالي انگليس، حادثه 1988در  Piper Alpha يدر آبهاي كاليفرنيا، حادثه 1969در 

Exxon Valdez  چاه يدر آالسكا و حادثه 1989در Macondo  مهم در خليج مكزيك از حوادث  2010در
هاي نفت و گاز در آبهاي حوادث مديريت ريسك در فعاليتاين  بروزداده در فراساحل بوده است. پس از رخ

6  رشــد اهمیت ایمنی در فعالیت های نفــت و گاز در آبهای عمیق با 
گذشت زمان

٦ 
 

. اساس كار مديريت ريسك، كاهش ريسك تا مقدار معقول عملي است كه به آن اي پيدا كردعميق اهميت ويژه
  .]3[ گويند) ميALARP2(دسترس ترين حد منطقي قابلپايين

در خليج  Macondoچاه  ي، يعني پس از حادثهبه بعد 2010از خصوص هو مديريت ريسك باهميت ايمني 
ت و گاز در آبهاي عميق پيدا كرد هاي نفاي براي فعاليتجايگاه ويژه آوريفنبا ارتقاء مكزيك و همچنين 

  .]4[ )6- (شكل
  

  
  هاي نفت و گاز در آبهاي عميق با گذشت زمانرشد اهميت ايمني در فعاليت – 6شكل 

 
آمريكا پس از  يهاي نفت و گاز در آبهاي عميق را در اياالت متحدهكاهش تعداد حوادث در فعاليت 7-شكل

  .]2[ دهدنشان ميرا  2005محيطي و ايمني تا سال هاي زيستارزيابيتر به توجه جدي
  

7  كاهش حوادث فعالیت های نفت و گاز در آبهای عمیق پس از توجه 
جدی تر به انجام ارزیابی های زیست محیطی و ایمنی

٧ 
 

 
هاي تر به انجام ارزيابيهاي نفت و گاز در آبهاي عميق پس از توجه جديكاهش حوادث فعاليت – 7شكل
  محيطي و ايمنيزيست

  
  هااستانداردها و دستورالعمل - 3

هاي نوين دارد. همچنين در كنار آوريفنو اعماق زياد نياز به  باالهاي نفت و گاز در فشارهاي امكان حفاري چاه
ساخت، عمليات و نگهداري هاي دقيق در طراحي، ها و استراتژيها، نياز به استانداردها، دستورالعملآوريفناين 

  است.
، API3هاي استانداردهاي تهيه شده توسط سازمان 2011بر اساس بررسي انجمن توليدكنندگان نفت و گاز در 

IADC4 ،ISO5 ،OCIMF6 ،OGP7 ،OMHEC8  وNORSOK9 يق بيشتر هاي نفت و گاز در آبهاي عمدر فعاليت
  اند.مورد استفاده بوده

  :است زيرهاي نفت و گاز در آبهاي عميق شامل موارد فعاليت يبرخي استانداردهاي پركاربرد در زمينه
 API RP 75 )هاي محيطي براي تجهيزات و عملياتمديريتي ايمني و زيست ييك برنامه يتوسعه

  ده است.كرفرآيندها تغيير فراساحل). اين استاندارد توجه خاصي به مديريت 
 API RP Bulletin 96 (طراحي و ساخت جداري چاه در آبهاي عميق)  
 API Std 65 هاي ايزوله كردن نواحي جرياني در حين ساخت چاه)(پتانسيل  
 API Std 53 هاي در حال حفاري)هاي تجهيزات جلوگيري از فوران براي چاه(سيستم  
 NORSOK S-001 (ايمني فني)  
 NORSOK Z-013 (ارزيابي ريسك و شرايط اضطراري)  
 NORSOK D-010 ها)چاه در حفاري و عمليات ي(مديريت يكپارچه  
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طراحی، حفاری و تکمیل چاه چندین بار مرور می شوند و کارشناسان و پیمانکاران 
حفاری با برنامه ها آشنایی کامل پیدا می کنند. مستندات فنی و دستورالعمل ها باید 

توسط افراد پیمانکار و بهره برداران 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 عملیات های پیش��ین مجدداً بررس��ی گردد 

]9و8و7و6و5[.
نخستین مانع در س��ر راه حرکت کنترل نشده ی سیال به سطح، سیمان لوله ی 
جداری اس��ت. در حوادث گذشته نش��ت هیدروکربن اغلب از طریق کفشک 
لوله ی جداری بوده و حوادث کمتری در اثر نش��ت هیدروکربن از فضای دالیز 
بین لوله ی جداری و لوله ی مغزی رخ داده است. اگرچه کنترل فوران از فضای 

دالیز نیز اهمیت ویژه ای دارد.
معماری چاه، ش��کل و نوع کفش��ک ها، ارتق��اء کارای��ی و قابلیت اطمینان 
فوران گیرها، روش های تأیید موانع فوران، تعداد موانع مورد نیاز جهت جلوگیری 
از فوران، نوع، کیفیت و مقدار س��یمان مورد نیاز، ارتقاء فن آوری نمودارگیری 
س��یمان و حداقل ارتفاع س��تون س��یمان باالی هیدروکربن، از موارد مدنظر در 
عملیات ایم��ن چاه های نفت و گاز در آبهای عمیق اس��ت. انجام آزمایش های 
برشی برای فوران گیرها اهمیت زیادی دارد. تمامی عملیات های اولیه و ثانویه ی 
فوران گیرها در سطح زمین قبل از اینکه در آب مستقر گردند آزمایش می شوند.

معموالً نیاز اس��ت عملیات آزمایش قطع جریان چاه هن��گام راه اندازی دکل 
و پس از آن هر پنج س��ال یک بار همزمان با انجام تغییرات اساس��ی در سیس��تم 
هیدرولیکی انجام ش��ود. نصب جداکننده های گاز گل حفاری برای جدا کردن 

گاز از گل حفاری و دورکردن گاز از دکل ضروری است ]10و9و8و7و6و5[.
وقتی پتانسیل تماس هیدروکربن با لوله ی جداری وجود دارد معموالً طراحی 
چاه به گونه ای است که نگهدارنده های لوله ی جداری به شیرهای سرچاهی قفل 
شوند. در این حالت اولین نگهدارنده ی لوله ی جداری، تحمل کننده ی بیشترین 
نیرو از طرف چاه خواهد بود. طراحی سیستم لوله ی جداری باید به گونه ای باشد 
که در صورت فوران اجازه ی اتصال هرگونه سیستم درپوش گذاری را روی چاه 

و عملیات های مربوط به آن بدهد.
معموالً از لوله ها ی جداری 30 یا 36 اینچ برای چاه های آبهای عمیق اس��تفاده 

می شود تا استحکام الزم را برای کنترل های فوران داشته باشند.
ش��کل-8 انواع موانع و کنترل های در مسیر س��یال تا رسیدن به سطح را نشان 

می دهد ]1[.

5-آموزشنیرویانسانی
در فعالیت های نفت و گاز عامل فن آوری و عوامل انس��انی مهم  هس��تند. در 
این فعالیت ها باید تمامی افراد مورد نیاز با تخصص های الزم به کار گرفته شوند. 
افرادی ک��ه در چاه های نفت و گاز در آبهای عمیق فعالیت می کنند باید آنقدر 
ماهر و آموزش دیده باش��ند که ریس��ک ها را شناسایی کرده و در کمترین زمان 
ممکن عکس العمل نشان دهند. در برنامه ریزی ها باید مهارت افراد در خصوص 

مسئولیت واگذار شده به آنها تأیید شود.
استراتژی ایمنی کار در آبهای عمیق شامل برنامه ی آموزشی گسترده ی ایمنی 
است. کارشناسان فعال در آبهای عمیق باید دوره های آموزشی ایمنی الزم را که 
حتی برخی اوقات تا چهار سال طول می کشد طی کنند. شبیه سازی شرایط خاص 
کار در آبهای عمیق به کارشناسان کمک می کند تا مدیریت کنترل حوادث را 
بیاموزند. بهره برداران و پیمانکاران آموزش دیده باید بدون اینکه برایشان مشکل 
قانونی ایجاد ش��ود بتوانند به صورت مستقل در هر زمان که نیاز باشد عملیات را 

متوقف کنند ]8و5[.

6-پایشوممیزی
سنس��ورهای پیش��رفته ی پایش لحظه ای عملیات حفاری، مهندس��ان را قادر 
می س��ازد در مقابل هر اتفاق غیرمنتظره ای س��ریعاً عکس العمل نشان دهند. این 
حس گرها هرگونه اطالعاتی از قبیل دما، فش��ار و ... را به مرکز عملیات مخابره 
می کنند و مهندسان با استفاده از این اطالعات، پتانسیل های ریسک را شناسایی و 

پیشگیری خواهند کرد.
اگ��ر مورد غیرمنتظره ای مانند مواجهه با یک الیه ی گازی پرفش��ار رخ دهد 
به سرعت کار متوقف می شود و تنها در صورتی که اطمینان کامل از لحاظ ایمنی 

حاصل گردد کار ادامه می یابد.
انج��ام ممیزی های هدفمند و منظم از فعالیت های بهره ب��رداران و پیمانکاران 
ضروری است؛ به خصوص اگر این ممیزی ها به صورت مستقل و توسط شخص 
ثالث انجام گیرد. گاهی اوقات این ممیزی ها در مراحل طراحی و ساخت، جهت 
اطمینان از رعایت دس��تورالعمل ها و به صورت روزانه انجام می شود. در مراحل 
برنامه ریزی جهت طراحی، س��اخت و عملیات، ارائه ی یک برنامه ی زمان بندی 

ممیزی ضروری است ]5و1[.

7-همكاریدرزمینهیعملیاتهایایمننفتوگازدرآبهایعمیق
معم��والً ش��رکت های نفت و گاز س��عی می کنند تجارب خ��ود در زمینه ی 
فعالیت ه��ای آبهای عمیق را در اختیار یکدیگر قرار داده، حوادث را بررس��ی و 
نتایج آن را منتش��ر کنند. پس از حادثه ی چاه مکاندو در خلیج مکزیک در سال 
2010، تعداد نُه ش��رکت بزرگ ائتالفی تش��کیل دادند که شل به عنوان شرکت 

8  انواع موانع و كنترل ها در مسیر سیال تا رسیدن به سطح

٩ 
 

گيرها اهميت زيادي دارد. تمامي برشي براي فوران هايآزمايشانجام  است.نفت و گاز در آبهاي عميق 
  .شوندآزمايش ميگيرها در سطح زمين قبل از اينكه در آب مستقر گردند فوران يهاي اوليه و ثانويهعمليات

و بار يكسال  پنجهر از آن پس اندازي دكل و قطع جريان چاه هنگام راه آزمايشمعموالً نياز است عمليات 
 هاي گاز گل حفاري برايجداكنندهنصب  شود.با انجام تغييرات اساسي در سيستم هيدروليكي انجام  زمانهم

  .]5و6و7و8و9و10[ضروري است جدا كردن گاز از گل حفاري و دوركردن گاز از دكل 
هاي اي است كه نگهدارندهگونهبا جداري وجود دارد معموالً طراحي چاه به نوقتي پتانسيل تماس هيدروكرب

بيشترين نيرو  يكنندهتحمل ،جداري ي. در اين حالت اولين نگهدارندهشوندجداري به شيرهاي سرچاهي قفل 
اتصال هرگونه  ياي باشد كه در صورت فوران اجازهگونههاز طرف چاه خواهد بود. طراحي سيستم جداري بايد ب

  بدهد.هاي مربوط به آن روي چاه و عملياتگذاري را سيستم درپوش
اي م الزم را برشود تا استحكاهاي آبهاي عميق استفاده مياينچ براي چاه 36يا  30هاي معموالً از جداري

  فوران داشته باشند.هاي كنترل
  .]1[ دهدهاي در مسير سيال تا رسيدن به سطح را نشان ميانواع موانع و كنترل 8-شكل

  

 
 ها در مسير سيال تا رسيدن به سطحانواع موانع و كنترل –8شكل

 
  آموزش نيروي انساني - 5
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عامل، سیس��تم های س��رپوش گذاری در آبهای عمیق با عمق بیش از 3000 متر 
)9800 ف��وت( را ب��رای نفت و گاز طراح��ی کرد. این ائت��الف تالش می کند 
ایمنی حفاری چاه های نفت و گاز در آبهای عمیق را افزایش داده و آسیب های 
زیست محیطی در حوادث گسترده را به حداقل برساند. این طراحی ها برای تطابق 

با شرایط و موقعیت های مختلف انجام شده اند.
شرکت شل همچنین با شرکت های فعال در خلیج مکزیک، انجمنی را برای 
کنترل چاه های دریایی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد دالر تش��کیل داده اس��ت. 
تعداد ده شرکت فعال در این انجمن، در زمینه ی درپوش گذاری و کنترل چاه های 
نفت و گاز در آبهای عمیق فعالیت می کنند. در 2012 ش��رکت کنترل چاه های 
دریایی )12MWCC( موفق ش��د سیستمی درپوشی به طول 7 متر را تا عمق 2000 
متری )بیش از 6500 فوت( فرود آورد و توانمندی خود را در این زمینه به نمایش 

بگذارد )شکل-9(.
ش��رکت شل همچنین برای انجام عملیات های حفاری و همکاری نزدیک با 
قانون گذاری فدرال )شامل گارد ساحلی ایاالت متحده و انجمن حمایت از محیط 

زیست و ایمنی ایاالت متحده( داوطلب شده است.

نتیجهگیری
در حال حاضر شناخت کامل مخازن نفت و گاز، طراحی سیستم تولید، 
فن آوری تکمیل چاه ها و پیش بینی ش��رایط آب و هوایی از چالش های 
مه��م پیش روی فعالیت های نفت و گاز در آبهای عمیق اس��ت. اگرچه 
حل این چالش ها، پرهزینه و زمان بر خواهد بود اما فرصتی مناسب برای 
همکاری مؤثر دولت مردان، صنعت و دانشگاه خواهد بود. از 2010 به بعد 
توجه به مس��ائل ایمنی و مدیریت ریسک با شتاب بیشتری روبه افزایش 
است. تدوین استانداردها و دستورالعمل های مورد نیاز فعالیت های نفت و 

گاز در آبهای عمیق از اهمیت فراوانی برخوردار است. طراحی، ساخت 
و عملیات چاه ها و سیستم های تولیدی نفت و گاز در آبهای عمیق باید بر 
اساس استانداردها و در سطوح باالی ایمنی و اطمینان پذیری انجام شوند. 
توجه به بحث آموزش نیروی انسانی، انجام پایش ها و ممیزی های منظم 
و به کارگیری تجارب شرکت های فعال دنیا در زمینه ی فعالیت های نفت 
و گاز در آبهای عمیق قطعاً در کاهش حوادث و موفقیت در انجام تولید 

ایمن نفت و گاز نقش مؤثری ایفا خواهند کرد.

9  موفقیت شــركت شل برای انتقال یک سیستم درپوش به طول 7 
متر، تا عمق 2000 متری

١١ 
 

براي نفت و گاز طراحي را فوت)  9800متر ( 3000گذاري در آبهاي عميق با عمق بيش از هاي سرپوشسيستم
هاي هاي نفت و گاز در آبهاي عميق را افزايش داده و آسيبكند ايمني حفاري چاه. اين ائتالف تالش ميكرد

هاي ها براي تطابق با شرايط و موقعيتاين طراحيمحيطي در حوادث گسترده را به حداقل برساند. زيست
  اند.مختلف انجام شده

هاي دريايي با اعتباري براي كنترل چاه را انجمنيهاي فعال در خليج مكزيك، شركت شل همچنين با شركت
و  گذاريدرپوش يشركت فعال در اين انجمن، در زمينه تعداد دهبالغ بر يك ميليارد دالر تشكيل داده است. 

 هاي درياييشركت كنترل چاه 2012كنند. در هاي نفت و گاز در آبهاي عميق فعاليت ميكنترل چاه
)MWCCفوت) فرود  6500متري (بيش از  2000متر را تا عمق  7طول درپوشي به يموفق شد سيستم )٢١

 ).9- نمايش گذارد (شكلآورد و توانمندي خود را در اين زمينه به

گذاري فدرال (شامل گارد هاي حفاري و همكاري نزديك با قانونبراي انجام عملياتشركت شل همچنين 
  اياالت متحده) داوطلب شده است. ساحلي اياالت متحده و انجمن حمايت از محيط زيست و ايمني

  

  
  متري 2000تا عمق  ،متر 7طول موفقيت شركت شل براي انتقال يك سيستم درپوش به – 9شكل  

  
  گيرينتيجه

پا نویس ها
1. Remote Operated Vehicles
2. As Low As Reasonably Practicable
3. American Petroleum Institute
4. International Association of Drilling Contractors
5. International Organization for Standardization
6. Oil Companies International Marine Forum

7. The International Association of Oil & Gas producers
8. Offshore Mechanical Handling Equipment Committee
9. Norsk Sokkels Konkuranseposisjon
10. Blowout Preventer
11. Capping
12. Marine Well Containment Company
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