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پروژه هاي اكتشافي فراساحل دوباره فعال مي شوند

فعالیت برای اکتش��اف نفت و گاز در بستر 
اقیانوس ه��ا و بخش ه��ای فراس��احلی پس از 
س��ال ها توقف به تدریج دوب��اره رونق گرفته 

است.
به گ��زارش رویترز، اکتش��اف برای ذخایر 
نفت و گاز طبیع��ی در اعماق اقیانوس ها پس 
از س��ال ها توقف در مناط��ق مختلف جهان به 
استثناء آسیا از سرگرفته شده است. دلیل اندک 
بودن فعالیت های اکتش��اف و تولید در آسیا، 
هزینه های سنگین فعالیت در آب های استرالیا، 
افت میزان ذخیره های نفتی در آب های مالزی 
و اندونزی و مناقش��ات منطقه ای در آب های 

جن��وب دریای جنوب��ی چین اس��ت. به گفته 
بارد اش��تانبرگ، معاون رئیس شرکت نروژی 
تحقیقات فراس��احلی PGS، تنها دو کش��تی 
مطالعات س��ه بعدی در منطقه آسیا-اقیانوسیه 
برای انجام فعالیت های اکتشافی حضور دارند. 
چ��را که فرصت ه��ای کمت��ری در این منطقه 
وجود دارد و فعالیت ها هم در آن کمتر است. 
کارشناس��ان معتقدند یکی از دالیل کم بودن 
فعالیت های اکتش��افی در آب های آسیا، پایین 
بودن قیمت نفت به نس��بت س��ال های گذشته 
اس��ت. با این حال در دیگر مناطق فراساحلی 
دنیا امیدها برای بهبود ش��رایط به وجود آمده 

است. داگالس وس��توود که فعالیت بالگردها 
و کش��تی ها را رصد می کند، معتقد است این 
فعالیت ها در حال افزایش است. بر این اساس، 
فعالیت بالگردها پس از سه سال کاهش، امسال 
رو به افزایش است، اما این رشد خیلی اندک 
و تا سال 2022، حداقل ساالنه تنها یک درصد 
خواهد بود. با تداوم رش��د تقاضا برای نفت و 
به کمک توافق کاهش تولید کشورهای عضو 
و غیر عضو س��ازمان کش��ورهای صادرکننده 
نفت )اوپک(، انتظار می رود فعالیت ها در این 
بخش باز هم در سال های بعدی رونق بیشتری 

بگیرد. 

پیش بیني بازار ازدیاد برداشت تا سال 2022

رونمایی از 2 قطعه ابزار درون چاهی لوله مغزی سیار

حجم معامالت بازار ازدیاد برداش��ت تا سال 
2022 میالدي در آمریکاي ش��مالي در حدود 
4/45 میلیارد دالر پیش بیني می ش��ود. این رشد 
براس��اس بهبود ش��رایط اقتصادي، افزایش بها 
و تقاضاي نفت خام و تغییرات س��الیانه الگوي 
مصرف انرژي برآورد ش��ده است. به گزارش 
بولت��ن راه ازدیاد برداش��ت، انتظ��ار مي رود به 
دلیل قیم��ت پایین نفت خام، تولی��د از مخازن 
غیرمتعارف آمریکاي شمالي به شدت تضعیف 
ش��ود که این کاهش، تمرکز بازار را دوباره به 

س��وی ازدیاد برداشت از مخازن متعارف سوق 
خواه��د داد. ش��رکت هاي مهم فع��ال در این 
بازار، هالیبرتون، ش��لمبرژه، بیکرهیوز، شورون 
و کونوکوفیلیپس هس��تند و تمرک��ز این بازار 

عمدتاً بر روش هاي زیر خواهد بود:
 اس��تفاده از میک��رو ارگانیس��م ها در ازدی��اد 

برداشت.
 استفاده از انرژي خورشیدي در تزریق بخار.
 استفاده از فناوري رباتیک در ازدیاد برداشت.
 استفاده از آب کم شور در پروژه هاي حرارتي.

 اس��تفاده از تکنیک هاي ازدیاد برداش��ت از 
مخازن غیرمتعارف.

 استفاده از پلیمرهایي با گرانروي بسیار باال در 
قالب جریان های بزرگ.

در آس��یا ام��ا ش��اخص نرخ رش��د ترکیبي 
س��الیانه، رش��د 12 درص��د خواهد داش��ت و 
عواملي نظیر هزینه هاي باالي اکتش��اف و نیاز 
به رش��د تولید از مخازن نفت خام فوق  سنگین 
باعث رونق ب��ازار ازدیاد برداش��ت در منطقه 

خاورمیانه خواهد شد.

همزمان با آغاز به کار پانزدهمین نمایش��گاه 
تخصصی س��اخت تجهی��زات صنعت حفاری، 
2 قطع��ه از ابزارهای پیش��رفته درون چاهی لوله 
مغزی س��یار رونمایی شد. مهدی مهران، معاون 
مدیریت پژوهش، فناوری و مهندس��ی ساخت 
ش��رکت ملی حفاری ای��ران در این باره گفت: 
ای��ن تجهی��زات )موتور هد و اورش��ات( نتیجه 

قرارداد پروژه پژوهش��ی ش��رکت ملی حفاری 
و جهاد دانش��گاهی صنعتی شریف است که با 
نظارت و همکاری متخصصان مدیریت خدمات 
فن��ی حف��اری و مدیریت پژوه��ش، فناوری و 
مهندسی ساخت این ش��رکت بومی سازی شد. 
براس��اس این قرارداد پژوهش��ی، تدوین دانش 
فنی، فناوری طراحی و س��اخت این تجهیزات 

به صورت کام��ل و در یک فرایند زمانی انجام 
ش��د و این تجهیزات پ��س از آزمایش میدانی 
در جری��ان عملی��ات قرار گرف��ت. وی درباره 
موارد اس��تفاده از موتور هد توضی��ح داد: این 
س��ازه یک سیس��تم ایمنی پیش��گیرانه است که 
برای عملیات حفاری، فیش��ینگ و هر عملیات 
ویژه اس��تفاده می ش��ود. فراهم ک��ردن جریان 

اخبار فناوری
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معاون مدیر پش��تیبانی س��اخت و تامین کاالی 
امور مهندسی و حمایت از ساخت داخل شرکت 
ملی نف��ت، از تعری��ف پروژه جدی��د 17 گروه 

خانواده کاالیی صنعت نفت خبر داد.
محمود اس��ماعیلی درباره تعریف این پروژه ها 
گفت: درخواست عملیاتی کردن این پروژه ها از 
س��وی مدیریت کاالی نفت و معاونت مهندسی 
مط��رح و در کارگروه ه��ای تخصصی بررس��ی 
ابتدایی و کارشناس��ی شده اس��ت و پس از تایید 
کارگروه راهبری س��اخت )به ریاست حبیب اهلل 
بیطرف؛ معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری 
وزی��ر نف��ت( و دریاف��ت مجوزه��ای الزم این 

پروژه ها اجرایی می شود.
لوله های کنترل الین که از کاالهای پرمصرف 
ش��رکت نفت اس��ت و همچنین اقالم شیمیایی و 
پاالیش��گاهی مانن��د کاتالیس��ت هایی ک��ه تولید 

داخل��ی ندارن��د و برخ��ی از اق��الم پرمص��رف 
دکل های حفاری از جمله مواردی اس��ت که در 
این 17 گروه کاالیی قرار می گیرند. اس��ماعیلی 
در باره تاثیر برنامه جامع اقدام مش��ترک بر روند 
پروژه های مربوط به 10 گروه کاالیی نیز گفت: 
پ��س از برجام ش��رکت های ب��زرگ و گاه تراز 
اول دنی��ا از کش��ورهای همچون آلم��ان، ایتالیا، 
س��وئد، اس��پانیا و ... برای حض��ور در مناقصاتی 
ک��ه تحت عنوان س��اخت داخل هم��راه با انتقال 
تکنولوژی برگزار ش��د، اع��الم آمادگی کردند. 
البت��ه برگزاری خیلی از مناقصه ه��ا به زمان پیش 
از برجام بر می گردد و ش��رکت های خارجی که 
فرصت حضور در مناقصات را نداشتند، خواهان 
همکاری با ش��رکت هایی شدند که در مناقصات 
کاالیی برنده شده بودند که از میان آنها می توان 
ب��ه ش��رکت های ک��ره ای، آلمان��ی، اروپایی و 

امریکای��ی فع��ال در ح��وزه پروژه ه��ای درون 
چاهی، ش��یرهای کنترلی و توربین که گاه سابقه 
همکاری با ش��رکت های زیرمجموعه نفت را هم 
داش��ته اند، اش��اره کرد. وی بهبود مسائل مالی و 
بانکی را از دیگ��ر مزایای برجام خواند و گفت: 
پیش از برجام با مشکالت مربوط به ضمانت نامه 
بانک های خارجی مواجه بودیم که هم اکنون در 
قراردادهای منعقده از بانک های معتبر آسیایی و 
اروپایی )ژاپن، اسپانیا و ایتالیا( ضمانت نامه حسن 
انج��ام کار و ش��رکت در مناقص��ات را دریافت 
کرده ایم و این اواخ��ر از آلمان نیز بابت قرارداد 
بانک��ی دریافت  لوله های حف��اری، ضمانت نامه 
شده است. همچنین با توجه به این که پرداخت ها 
به طور معمول از طریق اعتبارات اسنادی و ال سی 
انجام می ش��ود، بعد از برجام شاهد کاهش موانع 

مربوط به گشایش ال سی بوده ایم.

معرفي فناوري "همزاد دیجیتال" در صنعت باالدستي نفت و گاز

تعریف پروژه های جدید 1۷ گروه خانواده كاالیی صنعت نفت

ش��رکت گازپروم نفت-خانتوس -یکی 
از شرکت های تابعه گازپروم- یک مرکز 
کنترل صنایع باالدس��تی را به عنوان بخشی 
از برنام��ه "حوزه دیجیتال" خود راه اندازی 
ک��رد. این مرک��ز راهکارهایی که پیش از 
این به منظور توس��عه و بهب��ود فرایندهای 
بهره وری در تولید صنایع باالدستی استفاده 
می شد، با یکدیگر ترکیب کرده و مدیریت 
یکپارچ��ه و موث��ری را در تم��ام مجموعه 
اج��را می کند. اطالعات جمع آوری ش��ده 
در مرکز کنت��رل نگهداری و می توان آنها 
را در ایس��تگاه های کاری تخصص��ی و یا 

روی صفحه نمایش مشاهده کرد.
از  یک��ی   " دیجیت��ال  "هم��زاد  برنام��ه 

سیس��تم های کلی��دی مدیریت باالدس��تی 
صنای��ع نفت در زمین��ه مکانی��زه کردن و 
باال آوردن سیاالت  فرایندهای  مدل سازی 
از ته چاه است و طیف وسیعی از مدل های 
ترکیبی دیجیتال از پمپ های شناور درون 
چاهی تا مرحله تحوی��ل تجاری نفت خام 
در این برنامه مدل س��ازی شده است. یکی 
از ویژگی های کلیدی این مدل ها، توانایی 
"خود یادگیری " و "خود کالیبراس��یون " 
به روز دریافتی  براساس اطالعاتی مختلف 
از مراکز کنترل اتوماتیک اس��ت. "همزاد 
اتوماتی��ک  انتخ��اب  ام��کان  دیجیت��ال" 
حالت های عملیاتی مطل��وب برای عناصر 
مختلف را در کل مجموعه فراهم می کند. 

همچنین همزاد دیجیتال می تواند تصویر 
دیجیتال هر شئ فیزیکی را ایجاد کند. در 
این حالت از داده های حس��گرهای نصب 
ش��ده بر روی جس��م اس��تفاده می شود تا 
وضعیت جس��م به صورت به روز به همزاد 
دیجیت��ال منتق��ل ش��ود. هم��زاد دیجیتال 
عالوه ب��ر ش��کل، موقعی��ت، وضعی��ت و 
حرکت جس��م اصل��ی را نیز شبیه س��ازی 
می کند. داده های جس��م توسط حسگرها 
جمع آوری شده و از طریق اینترنت اشیاء به 
نرم افزار شبیه  سازی 3 بعدی منتقل می شود. 
از هم��زاد دیجیتال می توان ب��رای تعمیر و 
نگهداری هوش��مند استفاده و بهره وری را 

بهبود بخشید.

سیال در مواقع انس��داد ابزارهای درون چاهی، 
برقراری جریان س��یال درون چاه، جداس��ازی 
ابزارهای درون چاهی از لوله حفاری در شرایط 
اضط��راری و ممانعت از جریان چ��اه به طرف 

ب��اال از کاربردهای موتور هد اس��ت. مهران در 
زمینه کاربردهای اورش��ات نیز گفت: این سازه 
از ابزارهایی است که در صنعت حفاری جهت 
مانده یابی و احیا و سرویس چاه استفاده می شود 

و از کارکرده��ای آن به گرفتن و خارج کردن 
مانده به بیرون چاه، عمل ضربه جهت رهاسازی 
مان��ده، قطع اتص��ال از مان��ده و  قابلیت گرفتن 

انواع ابزارها می توان اشاره کرد.


