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بومی سازی یکی از اقالم راهبردی در بخش باالدستی صنعت نفت

سرمایه گذاري جهت تزریق پلیمر در دریاي شمال

پم��پ درون چاهی میله ای مکش��ی )SRP( که 
یکی از اق��الم ده گروه کاالهای راهبردی صنعت 
نفت است با همکاری شرکت ملی مناطق نفت خیز 

جنوب و دانشگاه چمران بومی سازی شد.
مدیرعامل ش��رکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
در آئی��ن بهره ب��رداری از پروژه ی س��اخت داخل 
پمپ درون چاهی میله ای مکش��ی )SRP( که برای 
نخستین بار روی دکل حفاری چاه-50 آب تیمور 
نصب ش��د اظهار کرد: این پمپ با ظرفیت احیای 
تولید میانگین 800 بشکه در روز ساخته شده است. 
بیژن عالی پور گفت: برای افزایش توان تولید نفت، 
خوداتکایی در س��اخت کاالهای اساس��ی صنعت 
نفت حرف نخست را می زند. وی گفت: پروژه ی 
ساخت داخل این پمپ ها برای فرازآوری مصنوعی 
نفت از چاه توس��ط ش��رکت ملی مناطق نفت خیز 
جن��وب و با همکاری دانش��گاه ش��هید چمران از 
س��ال 93 کلید خورد و امروز نخستین پمپ ساخته 
ش��ده به بهره ب��رداری رس��می رس��ید. مدیرعامل 
ش��رکت ملی مناط��ق نفت خیز اف��زود: پمپ های 
میله ای مکش��ی را چینی ها وارد ایران کردند و طی 
قراردادی نصب این مدل پمپ ها در 38 حلقه چاه 
به چینی ها واگذار شد. تا پیش از این پمپ میله ای 
مکش��ی را از شرکت های اروپایی، چینی و روسی 

ب��ا کیفی��ت پایین ت��ری از نمونه ی س��اخت داخل 
خریداری می کردی��م اما خوش��بختانه با عملکرد 
خوب این دس��تگاه، تع��داد ده پم��پ دیگر برای 
احیای س��ایر چاه های مناطق نفت خیز به دانش��گاه 
چمران س��فارش س��اخت دادیم. عالی پور افزود: 
پمپ های میله ای مکش��ی )SRP( یکی از اقالم ده 
گروه کاالی اساسی و راهبردی صنعت نفت است 
که طبق دستور وزیر نفت مکلف به بومی سازی آن 

بودیم و امروز این هدف محقق ش��ده و برای تهیه 
این کاال نیازی به شرکت های خارجی نداریم. وی 
تصریح کرد: ساخت داخل پمپ های درون چاهی 
م��ورد نیاز ش��رکت ملی مناط��ق نفت خیز جنوب، 
صرفه جویی ارزی قابل توجهی برای کشور خواهد 
بود و امیدوارم با هم��کاری دولت و وزارت نفت 
این دس��تگاه در س��ال حمایت از کاالی ایرانی به 

تولید انبوه برسد.

ش��رکت نفتي شورون آمریکا در اکتبر سال 
جاري اعالم کرد این ش��رکت براي اولین بار 
جهت افزایش تولی��د از مهم ترین میدان خود 
در دریاي ش��مال، اقدام به س��رمایه گذاري در 
زمینه ی ازدیاد برداش��ت توسط روش پایه آبي 
تزریق پلیمر کرده اس��ت. در این میدان با طول 
عمر بیس��ت سال شش حلقه چاه افقي طویل با 
هدف تزریق پلیمر حفر خواهد ش��د که انتظار 

مي رود ضریب بازیاف��ت 7-5 درصد افزایش 
یابد. طبق گفته ی س��خنگوي شورون چاه هاي 
تزریق پلیمر در سال هاي 2021-2018 میالدي 
در م��دار تزری��ق ق��رار خواهن��د  گرفت. این 
شرکت مجري انجام پروژه و مالک 85 درصد 
از این میدان است. شرکت داناپترولیوم نیز 15 
درصد دیگ��ر از مالکیت این می��دان را دارد. 
به نوش��ته ی بولتن راه ازدیاد برداش��ت، از سال 

2000 می��الدي به بعد به عل��ت تخلیه ی میادین 
قدیمي و نیز کاهش تدریجي س��رمایه گذاري 
در پروژه ه��اي جدی��د، تولید نف��ت و گاز از 
بخش بریتانیایي دریاي شمال افت کرده است. 
درح��ال حاضر برخ��ي از ش��رکت هاي نفتي 
مانن��د ش��ورون در حال س��رمایه گذاري روي 
فن آوري ه��اي جدید ازدیاد برداش��ت در این 

مخازن است.
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نقش افزایه ها در كاهش هزینه هاي حفاری در صنعت نفت ایران

ارائه ی نرم افزار شبیه ساز قدرت امواج در دریا

افزایه  ه��ای حف��اری پژوهش��گاه صنع��ت 
نفت ایران می توان��د هزینه های مربوط به گل 

حفاری را تا یک ششم کاهش دهد.
جعفر توفیقی در حاش��یه ی آئین رونمایی از 
افزایه های حفاری در بیست وسومین نمایشگاه 
نفت، گاز، پاالیش و پتروش��یمی با بیان اینکه 
افزایه های حفاری تولید ش��ده در پژوهش��گاه 
صنعت نف��ت به صورت عملیات��ی در پنج چاه 
اکتش��افی کش��ور ب��ا موفقیت ص��د درصدی 
به کار گرفته شده گفت: امروزه گل حفاری از 
مس��ائل مهم مربوط به افزایش سرعت حفاری 
به ش��مار می رود. رئی��س پژوهش��گاه صنعت 
نفت افزود: این مرکز ب��ا همکاری پژوهش و 
فن آوری شرکت ملی نفت ایران با ساخت این 
افزایه های حفاری به ش��دت جل��وی هرزروی 
گل حفاری در چاه های نفتی و گازی را گرفته 
که این موضوع صرف��ه ی اقتصادی زیادی در 
صنع��ت نف��ت برای کش��ور به هم��راه خواهد 
داشت. همچنین در این مراسم ابراهیم طالقانی 

سرپرست مدیریت پژوهش و فن آوری شرکت 
ملی نفت ایران ب��ا تأکید بر آنکه این مدیریت 
پژوهش را ب��ا هدف ایج��اد ارزش افزوده در 
بخش های عملیاتی صنعت نفت انجام می دهد 
گفت: امروزه یکی از موارد هزینه بر در صنعت 
حفاری کش��ور گل حفاری است. خوشبختانه 
پژوهش��گاه صنعت نفت با اف��زودن افزایه های 
حفاری ب��ه گل معمولی از خ��روج میلیاردها 
تومان پول از کش��ور جلوگیری کرده اس��ت. 
وی ادامه داد: افزایه های حفاری س��اخته شده 
توس��ط پژوهش��گاه صنعت نفت می تواند در 
زمینه ی اقتصادی، محیط زیس��ت، هرزروی و 
اشتغال در صنعت حفاری تأثیر به سزایی داشته 
باش��د؛ وانگهی مدیریت پژوهش و فن آوری 
ش��رکت ملی نفت ایران با پژوهش��گاه صنعت 
نف��ت در زمینه ه��ای دیگری مثل مدل س��ازی 
حوزه های رسوبی و اس��تفاده از فن آوری نانو 
در حوزه ی محیط زیس��ت همکاری دارد که 
به زودی از دس��تاوردهای این بخش رونمایی 

خواهد ش��د. طالقانی با اش��اره به عالقه مندی 
مدیریت اکتش��اف ش��رکت ملی نف��ت برای 
اس��تفاده از افزایه ه��ای حف��اری تولید ش��ده 
گفت: این مدیریت برخی چاه های اکتش��افی 
کش��ور را برای استفاده از این افزایه ها کاندیدا 
کرده؛ از ای��ن رو گام بعدی م��ا در این حوزه 
 تولی��د صنعت��ی افزایه ه��ای مذک��ور اس��ت. 
محمدرضا حّر معاون فنی مدیریت اکتش��اف 
شرکت ملی نفت ایران نیز در این مراسم تأکید 
ک��رد: هر ی��ک از افزایه های حف��اری امروزه 
در دنیا برای حوزه ی رس��وبی خاصی س��اخته 
می ش��ود. به عب��ارت دیگر امروز پژوهش��گاه 
صنعت نفت ایران این افزایه  ها را برای چاه های 
نفت و گاز کشور ابداع کرد. وی با بیان اینکه 
امروزه هر بش��که گل حفاری به طور میانگین 
400 هزار تومان برای کشور هزینه دارد گفت: 
با به کار گی��ری این افزایه ها س��االنه از خروج 
500-400 هزار یورو ارز از کش��ور جلوگیری 

می شود.

یک دانشجوی دکترای کامپیوتر دانشگاه 
منچس��تر نرم اف��زاری طراح��ی ک��رده که 
شبیه سازی های علمی و مهندسی پیچیده را 

انجام می دهد.
ای��ن نرم افزار با اس��تفاده از پردازنده های 
گرافیکی قوی )GPU( قادر به شبیه س��ازی 
امواج اقیانوس در برابر سازه های دریایی از 
قبیل توربین های بادی دریایی و س��کوهای 
نفتی اس��ت. این شبیه سازی ها می تواند تأثیر 
بالقوه ی امواج بر سازه ها را پیش بینی کرده 
و ابزاری ارزش��مند در طراحی س��ازه های 

دریایی باشد.

الک��س چو ط��راح و ارائه دهن��ده ی این 
نرم افزار معتقد است که مهندسان و محققان 
می توانند با استفاده از این نرم افزار سایت های 
دریایی را شبیه سازی کنند و نیازی به بازدید 
و آزمایش های پرهزینه در این زمینه نیست. 
شبیه س��ازی های پیچیده از قبی��ل الگوهای 
ج��زر و م��دی نیازمند میلیاردها محاس��به و 
میلیون ها نقطه داده )data points( اس��ت که 
باید توس��ط ابررایانه ای پردازش شود که از 
صدها پردازنده ی مرکزی )CPU( متصل به 
هزاران هس��ته ی محاسباتی تشکیل می شود. 
این کار میلیون ها پوند هزینه داشته و انرژی 

زیادی نی��ز مصرف می کن��د. به همین دلیل 
تع��داد محدودی از ش��رکت های بزرگ به 

این ابررایانه ها دسترسی دارند.
ای��ن محق��ق گف��ت: ب��ا اس��تفاده از این 
فن آوری، هزینه های شبیه سازی های پیچیده 
از صده��ا ه��زار پوند ب��ه چند ه��زار پوند 
کاهش می یابد. مزیت این روش آنست که 
محققان و ش��رکت های انرژی کوچک نیز 
قادر به پرداخت هزینه ی یک لپ تاپ نسبتاً 
قدرتمند یا کامپیوتری با GPU قوی هس��تند 
و این شبیه س��ازی در دس��ترس همگان قرار 

می گیرد.

اخبار فناوری
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شرکت توتال تفاهم نامه ای )MOU( جهت 
توس��عه ی پروژه ه��ای گازی در عمان امضاء 
کرده که هر دو بخش باالدست و پایین دست 
را ش��امل می ش��ود. دو ش��رکت مطرح شل و 
توت��ال به عن��وان اپراتور به ترتیب با س��هم 25 
و 75 درص��د چندی��ن بلوک اکتش��افی گاز 
 طبیع��ی واق��ع در منطقه ی ب��زرگ باریک در 
 بلوک-6 را با هدف تولید گاز اولیه ای در حدود 

500 میلیون توس��عه خواهن��د داد. توتال قصد 
دارد گاز تولیدی س��هم خ��ود از این پروژه را 
ب��رای ایجاد هاب ال.ان.ج��ی منطقه در عمان 

استفاده کند.
آرن��ود برولیاک رئیس بخش اکتش��اف و 
تولید توتال اعالم کرد این شرکت قصد دارد 
با اس��تفاده از تجربه ی خود در زمینه ی ال.ان.

جی فرصت ه��ای جدیدی در ب��ازار انرژی و 

همچنی��ن خدمات جانبی از جمله کش��تیرانی 
ب��رای عمان ایجاد کند ک��ه این به لطف یک 
کارخان��ه ی مایع س��ازی م��دوالر کوچ��ک 
 در بن��در س��حار س��اخته خواه��د ش��د. این 
کارخان��ه که حدود یک میلیون تن در س��ال 
ظرفیت دارد به دلیل ضرورت توس��عه ی بازار 
ب��رای  را  انعطاف پذی��ری   ،LNG Banking

توسعه فراهم می کند.

امضای توافق نامه ی مشترک برای پروژه ی یکپارچه ی گاز در عمان

پیش بینی ها از آینده ی قیمت نفت

وزیر انرژی امارات اعالم کرد که اوپک برای 
دس��تیابی به قیمت مش��خصی برای نفت تالش 
نمی کند. ب��ه گزارش رویترز س��هیل المزروعی 
وزیر انرژی ام��ارات و رئیس دوره ای س��ازمان 
کش��ورهای صادرکنن��ده ی نف��ت اع��الم کرد: 
تولیدکنندگان نفت عض��و اوپک قیمتی خاص 
را برای نفت هدف ق��رار نداده اند. وی همچنین 
درباره ی سطح س��رمایه گذاری در صنعت نفت 
در سال های 2019 و 2020 میالدی اظهار نگرانی 
کرد. قیمت شاخص نفت خام برنت اکنون حدود 

77 دالر برای هر بشکه است.
با این حال پ��س از آنکه پیش بینی های قیمت 
نفت )برن��ت( از حدود 50 دالر ب��ه حدود 60 
دالر رس��ید اداره ی اطالع��ات ان��رژی آمریکا 
اخیراً در گزارش چشم انداز کوتاه مدت انرژی 
قیمت نفت برنت را برای 2018 معادل 71 دالر 
پیش بین��ی کرده اس��ت.  طبق تحلی��ل اقتصاد و 
نفت ش��اید بتوان گفت همزمانی سه عامل مهم 
یعنی اف��ت تولید نفت ونزوئ��ال، تعهد کم نظیر 
کش��ورهای اوپ��ک و غیراوپ��ک ب��ه کاهش 
تولی��د و در نهای��ت افزایش نگران��ی درباره ی 
خروج بخش��ی از نفت ای��ران از بازار نفت )که 
احتماالً در ماه های آینده رنگ واقعیت به خود 

می پذیرد( این افزایش را رقم زده است. اداره ی 
اطالعات ان��رژی آمریکا پیش بینی کرده قیمت 
نفت در 2019 به 66 دالر برس��د. تخمین جدید 
قیمت نفت برنت در 2018 و 2019 توس��ط این 
اداره در م��اه مِی به ترتی��ب 7 و 3 دالر بیش از 

تخمین گزارش ماه آوریل است.

در کن��ار این موارد باید منتظر ماند و دید که 
واکنش نفت ش��یل به رش��د قیم��ت نفت تا چه 
حد و با چه س��رعتی خواهد بود. اگرچه به نظر 
می رس��د این واکن��ش در کوتاه م��دت نتواند 
قیمت س��الیانه ی نفت را در محدوده ی 60 دالر 

نگه دارد.


