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بازرسي هوشمند در صنعت نفت و گاز (خشكي)
سميرا پروانياني* ،كارشناسارشد هوش مصنوعي

چکیده

امروزه صنعت نفت و گاز به دنبال اســتفادهی بهينه از فناوريهاي پيشــرفتهی رباتيك جهت افزايش
بهرهوري و ايمني اســت .استخراج و انتقال سوختهاي فسيلي در شرايط نامناسب محيطي چالشهاي
دشواري براي سالمت ،ايمني و محيطزيست ( )HSEبه دنبال خواهد داشت .اخيرا بسياري از فناوريهاي
رباتيك در بخشهاي بازديد و بازرسي ،پشتيباني و نگهداري ،بازسازي و مستقر كردن تجهيزات ،با دقت
بااليي در اين صنعت استفاده ميشود .ايدهی اصلي در خودكار بودن اين عمليات متكي به كنترل از راه
دور توسط يك اپراتور متخصص است .انجام اين كار نهتنها استانداردهاي ايمني را بهبود ميبخشد بلكه
با كاهش چرخهی توليد و افراد موردنياز براي بازرسي مداوم ،با كاربرد و مستقر كردن تجهيزات مناسب
باعث بهرهوري اقتصادي ميشود .استفاده از يك ربات كامال مستقل و خودمختار در اين صنعت با توجه
به وجود ريســكهاي مبهم و پيچيده بدون رســيدن به اطمينان كامل يك انتخاب دور از ذهن است.
بنابراين اســتفاده از رباتهاي نيمهخودمختار كه در آن اقدامات توسط ربات انجام ميشود ولي گرفتن
تصميم مناسب و اينكه چه اقدامي بايد صورت پذيرد توسط يك اپراتور ماهر انجام ميشود ،يك انتخاب
عالي براي اين صنعت بهعنوان يک راهحل در آيندهی نزديك خواهد بود .در صنعت نفت و گاز (خشكي)
اســتفاده از رباتيك در هر دو فعاليتهاي پاييندســتي و باالدســتي مانند حفاري ،توليد و حملونقل،
بهطور عمده بر رباتهاي بازرسي لولهها ،رباتهاي مخزن ،وسايل نقليهی هوايي بدون سرنشين (پهباد)
و شبكههاي سنسور بيسيم ( )WSNمتمرکز شده است.
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مقدمه

رشــد سريع جمعيت دنيا و تقاضاي هرچه بيشتر در جهت صنعتي
شدن ،در نهايت به استفادهی بيشتر از منابع طبيعي منجر ميشود.
در حدود 80درصد انرژي مورد تقاضا ،ســوختهاي فسيلي هستند
كــه به ميزان  50تــا 60درصد آنها بهتنهايــي از نفت و گاز تامين
ميشود]1[.
منابع متعارف فرآوردههاي نفتخام در دســترس بهسرعت در حال
كاهش است و باقيماندهی نفت و گاز به ميزان خيلي كم در مناطقي
با صفات قطبي ،آبهاي عميق ،ســرد و ســنگين ،گوگرد زياد ذكر
ميشود .كمبود منابع متعارف ،شــركتهاي نفتي را وادار به اقدام
براي اكتشاف ذخاير جديد نفتي غيرمتعارف مانند نفت سنگين ،گاز
تايت ،گازشيل و متان كردهاست.
بســياري از مناطق اســتخراج ،بهطور كامل مورد بهرهبرداري قرار
نميگيرند چراکه پس از رســيدن به ســطح خاصي از اســتخراج،
هزينــهی توليد نســبت به ســرمايهگذاري ،ســهامداران را راضي
ی عهد 
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نميكنــد .افزايش عرضه و تقاضا و ميدانهاي دشــوار نفتي نهتنها
باعث افزايش هزينهی توليد ميشود بلكه خطرات مربوط به امنيت
انساني و ايمني محيطزيست را نيز در پي دارد.
اســتخراج سوخت در مناطق خشــكي در چاههايي که بيش از حد
تحتفشار هســتند فقط به حفاري سطحي نياز دارد .پس از مدتي
هنگاميکه فشار طبيعي نفتخام به دليل استخراج کاهش مييابد،
کشف کامل ســوخت فسيلي با مشــکالت فني و اقتصادي مواجه
ميشود كه استفاده از فناوريهاي پيشرفته مانند تزريق آب ،تزريق
گاز و تزريــق بخار بهعنوان روشهاي ثانويه و منطقهاي اکتشــاف،
از نظر اقتصادي متغيري براي افزايش ســرعت اکتشاف و استخراج
بيشتر نفتخام از منابع با دسترسي سخت خواهد بود.
دگرگوني در توليد منابع غيرمرسوم نفت و گاز در آمريکا بهوسيلهی
فناوري پيشرفتهی جديدي ،شوک اقتصادي در بازار بينالمللي نفت
و گاز را در پي داشته است .براي مثال در آمريکا بخش اعظم تامين
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 1حفاري افقي و شكســت هيدروليكي

ســوخت فسيلي غيرمرسوم از حفاري افقي و شکستگي هيدروليک
گازشيل و نفتخام ترکيبي است(.شكل]2[)1
به دليل آنكه بسياري از ميدانها نفت و گاز جديد در شرايط دشوار
محيطي مانند بيابانهاي گرم ،آبهاي عميق ،مناطق قطبي شمال
و عمق زياد زمين يافت ميشــود ،استخراج ،پردازش و حملونقل
فرآوردههــاي نفتــي در شــرايط نامطلوب جغرافيايــي و محيطي
چالشهاي جدي را در زندگي دريايي و سالمت انسان در پي دارد.
بســياري از حوادث جدي شامل نشــت نفت ،آتشسوزي ،انفجار و
گازهاي سمي محلول در آب ،اتفاق افتاده است.
اخيرا حادثهی دريايي وحشــتناك نشت نفت كه در خليجمكزيك
رخ داد ،دنيا را شــوكه كرد و به ما هشــدار داده شد به مسائلي كه
به  HSEمربوط ميشود دقت بيشتري داشته باشيم ]3[.اگرچه اين
حادثه در دريا رخ داد ،اما حوادث هولناك ديگري نيز در خشــكي
رخ داده اســت ،مانند حادثهاي كه در جوالي  2010در آمريكا رخ
داد كه يك خط لولهی فوالد كربن  30اينچي هنگام حمل DilBit1
توسط شــركت  EP2بزرگترين حملونقل نفتخام كانادايي آسيب
ديد ]4[.محل اين حادثه تا  17ســاعت شــناخته نشد تا زماني كه
نزديك به  3ميليون ليتر  DilBitبه شاخهاي از رودخانهی kalamazoo
در ميشيگان ريخته شد.
هزينهی عمليات پاکســازي توسط كمپاني تاكنون نزديك به یک
ميليون دالر شده است .اما بعد از  2سال تالش بسيار هنوز رودخانه
بهطور كامل پاکســازي نشده اســت ،درحاليکه جامعهی نزديك
رودخانه در حال ترك و جابجايي هستند.

حملونقــل  Dilbitتوســط خطوط لولهی نفتي يك ايدهی بســيار
خطرناك اســت ،چراکه اين ماده بســيار خورنده ،اسيدي و حاوي
مخلوط ناپايداري از گازهاي فرار و قير خام است.
سيســتم تشخيص نشت در سراسر صنعت هنوز قابلاعتماد نيست.
اطالعات نشــت نفتي فدرال نشان ميدهد كه در  10سال گذشته
سيستمهاي تشخيص نشت نفت پيشــرفته از  20نشت نفتي تنها
يك مورد را گزارش كردهاند ]5[.در پي بحران نشت نفتي در اروپا،
كميســيون اروپا در حال حاضر چندين پروژهی تحقيقاتي با هدف
اصلي توســعهی فناوري رباتيك هوشمند براي مديريت نشت نفت
را دنبال ميكند.
به دليل حساســيت فرآوردههاي نفتي و كشف آنها در محيطهاي
دوردســت ،براي آگاهي از وضعيت و شــرايط كليهی تجهيزات در
مراحل اســتخراج ،توليد ،پردازش و در آخر توزيع ،نياز به نظارت و
بازرسيهاي مداوم است.
براي انجام كار موثــر در محيطهاي خاص به دليل محدوديتهاي
بشــري ،علم رباتيك براي كمك به انســان ضرورت يافته اســت.
اســتراتژي كمك رباتيك در حل مسائل و مشكالت صنعت نفت و
گاز ميتواند بيش از همه در مراحل نظارت ،بازرســي و كنترل در
انتقال سيگنال دادهها ،تخصيص منابع و برنامهريزي ،فناوري ناوبري
و فناوري بازرسي موثر واقع شود.
فعاليتهاي علمي و صنعتي بســياري وجود دارند كه پيش از اين
تا حد زيادي از سيستمهاي خودكار بهرهمند شدهاند ،مانند كاوش
در فضــا و صنعت توليد .موفقيت رباتيــك در اين حوزهها ميتواند
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الهامبخش صنعت نفــت و گاز كه هنوز در حيطــهی فعاليتهاي
دســتي و يا در نهايت نيمهخودكار اســت ،باشــد .در مواقعي كه
انتظار عملكردي صحيح و با دقت باال توسط بشر غيرممكن به نظر
ميرسد ،مانند بازرسي داخل لوله يا رفتن به آبهاي خيلي عميق،
مكانيسم رباتيك تاثير بسزايي در بهبود  HSEخواهد داشت.
امروزه كنترل عمليات از راه دور در يك حادثهی غيرمنتظره ،توسط
اپراتور آموزش ديده ،در صنعت نفت و گاز قابلقبول است .در چنين
مواردي متخصصان در مكاني امن بهعنوان مغز سيستم عمل كرده
و رباتهــا تنها نقش بدنــهی اپراتور را ايفا خواهنــد كرد .در واقع
سنسورهاي صوتي ،تصويري و لمسي تبديل به گوش ،چشم و حس
المسهی اپراتور خواهند شد.
عمليات كنترل از راه دور به سه دسته طبقهبندي ميشود:
 -1كنترل از راه دور بهصورت دستي
 -2كنترل نيمه خودمختار
 -3كنترل كامال خودمختار
به دليل حساســيت بيش از اندازهی تجهيــزات صنايع نفت و گاز،
اســتفاده از فناوري رباتيك ،كامال خودمختار ،ريسكپذير و دور از
ذهن اســت .بنابراين ميتوان گفت رباتيك نيمهخودمختار كامال با
انتظارات اين صنعت منطبق است.
حفاري هوشــمند ،كاوش در عمق دريا ،نظارت هوشمند و بازرسي
خطوط لوله و مخازن و ســاير تجهيزات ،نمونههاي اصلي از كاربرد
مكانيســم كنترل از راه دور است .در حال حاضر فناوري كنترل از
راه دور عملكرد مفيدي در زمينههاي اكتشــاف دريايي نفت و گاز،
كاوش در فضا ،نظامي ،پزشكي و محيطهاي پرخطر ،داشته است.

اســت .بنابراين بازرســي و تعميرات خودكار براي ايــن مولفهها انتخاب
بسيار مطلوب و مناســبي است .بســياري از رباتهاي جستجوگر براي
4
تاسيسات خشكي طراحي و به بازرسي خطوط لولهها 3و بازرسي مخازن
اختصاصيافتهاند]6[.

 -2-1بازرسي خطوط لولهی نفتي

در تاسيســات نفت و گاز (خشكي) از لولهها بهعنوان ابزاري براي
حملونقــل نفت و گاز و ســاير مايعات از محــل توليد به توزيع
اســتفاده ميشــود .اين لولهها عمدتا در فضاي زيــر آب و يا در
زيرزمين نصب ميشوند.
محيط اطــراف لولهها ممكن اســت در معرض شــرايط نامطلوب
آبوهوايي مانند درجه حرارت و فشــار رطوبت ،گردوغبار و لرزش
و ...قرار گيرد .اين شرايط منجر بهپيش آمدن بسياري از حوادث در
لولهها مانند :فرسايش ،رسوب ،ترك و ايجاد حفره ميشود.
هر نوع نشت فرآوردههاي نفتي از لولهها نهتنها باعث از دست رفتن
سرمايه ميشــود ،بلكه موجب يك فاجعهی زيستمحيطي خواهد
شد .بنابراين بازرسي و نگهداري منظم از لولههاي حملونقل براي
حفظ مسائل ايمني بسيار ضروري است .روشهاي سنتي حفاري و
كاوش دستي براي لولههاي زيرزميني نهتنها خوشايند نيست بلكه
بسيار زمانبر و هزينهبر است.
اســتفاده از رباتهاي داخل لولهاي بهعنوان يک راهحل براي اين مشكل
ارائه شــده است .اين نوع رباتها ( )IPIRsاز يك ورودي وارد لوله شده و
بهعنوان يك ناظر خارجي تمام مسير داخل لوله را ميپيمايد.
بــه وجود آمدن اين حــوادث علتهاي مختلفــي دارد و اين ربات براي
تشــخيص علــت حادثه مجهز بــه تجهيزات مناســبي مانند ســونار و
آلتراسونيك براي پيدا كردن محل نشتي ،دوربين حرفهاي تصويربرداري،
 -2رباتيك در بخش خشكي
چراغهاي  LEDو غيره هستند .بســياري از IPIRsها بهمنظور بازرسي و
بسياري از تاسيسات نفت و گاز (خشكي) مانند شركت El Markالجزاير در
ارســال اطالعات حســاس به مركز كنترل توسط كابلي به يك اپراتور در
بيابانهاي گرم و نامساعد قرار دارند كه محدود بودن امكانات و تجهيزات،
مكاني دورتر ،متصل هســتند ]7[.پنج پارامتر اصلي براي طبقهبندي اين
مصالح و كمبود نيروي كار از چالشهاي مهم و بحراني بهشمار ميروند.
رباتها وجود دارد.
تاسيســات نفت و گاز استفادهی گستردهاي از انواع لولهها و مخازن
ذخيرهسازي در مراحل اكتشــاف ،استخراج ،حملونقل ،پردازش و
توزيع دارند.
 -2-1-1ظاهر و اندازهی رباتها
لولههــا و مخازن ذخيرهســازي به بازرســيهاي منظــم و تعمير لولهها به اشــكال مختلف (خط مســتقيم ،قوسدارT ،شكل و )...و اندازه
و نگهداري بهويــژه مواردي كه بهطور مداوم بــراي حملونقل در (شــعاع دايرهاي متفــاوت) با توجه به كاربردشــان در صنايع نفت و گاز
مسافتهاي طوالني و ذخيرهسازيهاي بلندمدت استفاده ميشوند ،وجود دارند .بنابراين شكل و اندازهی لولهها يكي از مهمترين پارامترهاي
نياز خواهند داشت.
تاثيرگذار بر طراحي اين رباتها هستند.
استفاده از نيروي انساني براي انجام اين بازرسيها بسيار گران و خطرناك
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بــراي مثال يك ميكرو ربات براي لولههايي در اندازههاي کوچکتر
استفاده ميشود .بهطور عمده دو نوع مكانيسم متفاوت براي انطباق
ربات با شعاع لولهها وجود دارد :اتصال فعال و اتصال غيرفعال.
در نوع اتصال فعال ديسكهاي جداگانهاي نصب شدهاند كه كشش
و انقباض موردنياز براي تطبيق با شــعاع لوله را توليد ميكنند .اين
مكانيســم نياز به فضاي بيشتر و توليد آن هزينهی زيادي دارد .در
حاليکه مكانيسم ارتباط غيرفعال صرفا با اجزاي قابل ارتجاع مانند
فنر طراحيشده اســت .به اينترتيب هدايت و كنترل ربات با اين
مكانيســم ساده و ظاهر فنرمانند و ســاخت آن بهعنوان يك ربات
بازرس هزينهی كمي در بر خواهد داشت]8[.

 -2-1-2مكانيسم راهبري رباتها

بيشــتر رباتها براي عبور از خط لولههايي با ساختار افقي طراحي
شــدهاند ،اما خطوط لولهی گاز شــهري به دليل سيستم شبكهاي
توزيع شده ساختار پيچيدهاي دارند كه براي ناوبري موفق در عبور
از اين خطوط لولهی انتقــال گاز نيازمند رباتهاي داخل لولهاي با
قابليت راهبري در اشــكال پيچيدهی عمودي ،خميده و انشــعابي
است.
دو مكانيسم اصلي راهبري وجود دارد .اولي نوع مفصلي و دومي نوع
ديفرانسيل ناميده ميشود .راهبري مفصلي مكانيسمي است كه به
ربات امكان ميدهد در فضايي محصور و بسته بتواند توسط مفصلي
كه بدنهی ربــات را به دونيمهی جلويي و عقبي تقســيم ميكند،

حركت گردشي داشته باشد .اين نوع مكانيسم راهبري دقيقا از حركت
مار و ديگر حيوانات خزنده مانند آن در طبيعت الهام گرفتهشــده است.
مكانيســمهاي راهبري مفصلي متعددي از نوع حركت گردشي حول يك
محور ،مانند مفصل يونيورســال با دو نقطهی اتصال 5و مفصل پالستيكي
گازي ،6وجود دارد]9[.
رباتهاي بازرســي موفقي نيز با مكانيسم راهبري ديفرانسيل وجود دارد.
راهبري ديفرانسيلي مكانيســمي است كه با تغيير ميزان سرعت گردش
چرخها امكان تغيير جهت و مســير را فراهم ميکند .از آنجاييکه سطح
كشــش داخل لوله در شرايط منحني ســهبُعدي قابل پيشبيني نيست،
بــراي حفظ تعــادل چرخها و جلوگيري از ُســر خــوردن ،نيازمند يك
مكانيسم كنترل سرعت سطح باال است.
لزوم آگاهي داشتن از شكل هندسي لولهها و محل اتصال آنها از مشكالتي
اســت كه براي اين نوع مكانيســم كنترل وجود دارد .شــكل 2مكانيسم
حركتي مفصلي يونيورسال را در يك نوع  IRIPچرخدار با اجزاي متفاوت
آن نشان ميدهد.

 -2-1-3مكانيسم حركتي رباتها

هــر  IPIRداراي مكانيســم حركتي خاصي اســت .ناوبريهاي متفاوت
رباتها بســتگي به نــوع عمليات آنهــا در داخل لولههــا دارد .مانند
رباتهــايPig (Pipeline Inspection Gauge), Wheel, Snake, Legged:
]8[. mobile or Walking type, Caterpillar, Wall-press, Inchworm , Screw
شــكل 3رباتهاي  IPIRهاي ذکر شــده را با مكانسيم نيروي محركهی
خود نشان ميدهد.

 2ربات چرخدار
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 3مدلهاي مختلف ربات بازرســي لولههاي نفتي a)Pig b)Wheel c)Caterpillar d)Wall-press e)Walking f)Inchworm g)Screw /

ربات  Pigاز نوع كپســولهايي با بدنهی فلزي همراه با ديسك كائوچويي
براي انطباق و ســازگاري با ديوارهی لوله و حركت آســان در مايع داخل
لوله و همچنين مجهز به سنسور آلتراسونيك براي بازرسي و کيلومترشمار
براي محاسبهی مسافت است.
اشــكال اين مكانيسم اين اســت كه ربات دائما در حال چرخش به دور
خود اســت .حركت رباتهاي داخل لوله در مواقعي ضعيف ميشود مانند
زماني كه فشــار مايع داخل لوله كم ميشــود و يــا لولههاي حملونقل
تغيير شكل (Tشكل يا Lشكل) ميدهند .براي حل اين مشكل رباتهاي
بازرسي چرخدار پيشنهاد ميشــوند .رباتهاي چرخدار داراي مزيتهاي
زيادي مانند ســرعت و شــتاب روان ،كنترل جهت و راندمان انرژي باال
بوده اما داراي ضعف مكانيسم راهبري پيچيده و بيثباتي در طول مسير
نيز هست.
براي برطرف کردن ضعف عدم ثبات از فنرهايي براي فشردن ديوارههاي
داخــل لولهی مجاور چرخهاي ربات ،اســتفاده ميشــود .اين فشــار بر
ديوارههــاي داخل لوله باعث به وجود آمدن نيروي اصطكاك بيشــتري
شده و در نتيجه تعادل و ثبات در طول مسير و سازگاري ربات با خطوط
لولههاي انتقال در اندازههاي مختلف را محيا ميسازد.
مكانيســمي كه در آن پاهاي ربات داراي چــرخ بوده و قابليت انقباض و
انبســاط براي ايجاد فشــار به ديوارهها را دارد .اين فشــار باعث برقراري
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كليهی مزيتهاي مذكور شده و از آسيب رسيدن به بدنهی ربات در عبور
از روي موانع و برآمدگيهاي داخل لوله جلوگيري ميكند.
ميتوان مشاهده كرد كه بسياري از اين رباتهاي چرخدار نيروي كشش را
با فشردن ديوار لوله در حالت فعال يا غيرفعال ايجاد ميكنند .گوشههاي
تيز ،برآمدگيها و يا تغيير ناگهاني شــكل لوله در طول مسير باعث گير
افتادن ايــن رباتهاي چرخدار در داخل لوله ميشــود .باال بودن ميزان
انعطافپذيــري پاهاي ربات باعث بهبود عملكــرد ربات در عبور از موانع
خواهد شــد .طراحي رباتهاي داخل لوله با مكانيســم حركتي چرخدار
براي بازرسي لولههاي با قطر كوچك يك چالش است.
رباتهــاي چرخدار براي حركت به موتورهاي ســنگين و سيســتمهاي
دندهاي احتياج دارند و اســتفاده از سيســتمهاي راهاندازي ديگر مانند
محركهــاي المنتي توان الزم براي به حركــت درآوردن ربات را ندارند.
بنابراين دو مكانيسم حركتي كه در آنها از ماشينهاي الكتريكي استفاده
نميشــود ،اولي رباتهاي كرمي كوچك ( )Inchwarmو دومي رباتهاي
پيچي ،براي بازرســي لولههايي با قطر كوچك پيشــنهاد ميشــود .کرم
خاکي جانوري اســت كه با قوس دادن به بدن خود به شكل حلقهاي به
ســمت جلو حركت ميكند .محققان طراحي مكانيســم رباتهاي كرمي
كوچك را كه براي حركت به ســمت جلو به موتورهاي الكتريكي و چرخ
نياز ندارد از نحوهی حركت اين جانور الهام گرفتهاند.
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كمتري دارند .در حاليکــه دوربينهاي  CCDاز كيفيت تصويري باالتري
نســبت به  CMOSبرخوردار هســتند .در بيشــتر مواقع اين دوربينها در
جلوي سر ربات بهمنظور ارسال مداوم پيام به اپراتور و وضوح ناوبري ،نصب
ميشوند]29[.
يكي از مشــكالت عمدهی صنعت نفت و گاز فرسايش لولهها بهواسطهی
واكنشهای الكتروشــيميايي اســت .مراحل آغازين فرسايش بهوسيلهی
تكنيكهاي ارزيابي در ســطوح معمولي قابل مشاهده و رديابي نيستند.
آزمونهاي  NDT 7نقش مهمي در كشف شروع فرسايش قبل از رخ دادن
يك آســيب جدي ،دارد .در حال حاضر چندين تكنيك پيشــرفته براي
رديابي فرسايش وجود دارد ،مانند :اشعه ايكس ،آلتراسونيك ،جريانهاي
گردابي و نشتي شار مغناطيسي(.)MFL
رباتهاي داخل لولهاي بهغير از سنسورهاي بازرسي با هدف كشف
فرسايش و آسيب ،از سنسورهاي ديگر با مقاصد مختلف نيز استفاده
ميكنند ،مانند :سنســور گرانشي ،سنســور دما ،سنسور رطوبت و
سنسور لمسي]14[.

رباتهاي كرمي كوچك ( )Inchwarmنســبت به ماشــينهاي الكتريكي
عالوه بر هزينهی كمتر و سبک وزن بودن براي كار در مناطقي كه خطر
انفجار وجود دارد ،مطمئن و مناســبتر هستند .اما با اينحال گفته شده
اســت كه بســياري از آنها به دليل كندي و اعتمــاد ضعيف مفيد و كارا
نبودهاند]11[.
رباتهاي پيچــي به دليل پيچي بــودن ميتواننــد آزادانه داخل
لولههايي با قطر كوچك به سمت جلو و عقب حركت كنند .در اصل
اين نوع ربات براي موارد حســاس و دقيــق داخل لولههايي با قطر
كوچك و با ظرفيت حمل بسيار پايين كاربرد داشته و به دليل عدم
انعطافپذيري بدنه براي لولههايي با ساختار پيچيده مناسب نيست.
انعطافپذيري بدنهی ربــات عامل اصلي قابليت عبور از لولههاي با
ساختار پيچيده است.
در بســياري از تحقيقات اســتفاده از ربات با بدنهی نوع مار مطرح
شده است .رباتهاي نوع مار بهوسيلهی ارتباط متوالي قطعات بدنه
با محلهاي اتصال مفصلي گردشي طراحي شدهاند .از آنجاييکه در
اين نوع رباتها از چندين نقطهی اتصال و قطعات متحرك استفاده
ميشــود ،ســاخت آنها پرهزينه بوده و به انرژي زيادي نياز خواهد
 -2-1-5مكانيسم كنترل رباتها
داشت]10[.
بســياري از IRIPها بهوسيلهی كابلي كه يک سر آن به اپراتور و سر ديگر
به ربات متصل اســت ،كنترل ميشــوند .اين نوع كابلها از كابل برق و
ســيمهاي فيبر نوري بهمنظور ارتباطات تصويري و انتقال دادهها ساخته
 -2-1-4فناوري بازرسي
شده است .از اين كابل براي مقاصد بسياري استفاده ميشود ،از جمله:
ربا تهــاي داخل لولــهاي ميتواننــد مجهز به انواع دســتگا ههايي
تامين برق مكانيســم ربات و دســتگاههاي متمركز مانند :موتور قطار،
باشــند كه هرکــدام بهمنظــور خاص و بــراي عملكــرد موردنظر
دوربين فيلمبرداري ،نورپردازي ،سنســورها ،در قالب  ،DC/ACپنوماتيك
طراحــي شــد هاند .از جملهی آنهــا دوربينهاي تصويــري با هدف
و هيدروليك.
بازرســي ،مانند CCD، Micro CCD CMOS، MicroCMOS :هستند.
ســيگنالهاي كنترلي حركتي (چرخها و پاهــا) ،مهارت (ربات با
نهاي  CMOSنسبت به  CCDبا حداقل امكانات كارآمدتر و هزينهی
دوربي 

 4تركيــب  UTو  MFLدر  NDTبر روي ربات IPIR
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مهارت جوشكاري ،نصب ،برش و حفاري) و مكانيسم بازرسي براي
ربات (سنسور تشخيص نقص ،دوربين تصويربرداري حرفهاي).
استفاده بهعنوان طناب ايمني براي بيرون كشيدن ربات از داخل
لوله به هنگام بازرسي ،در مواقع قطع تصادفي منبع تغذيه و يا اتمام
كار]15[.
از مهمتريــن معايب اســتفاده از اين نوع كابل بــراي  IPIRايجاد نيروي
اصطــكاك زياد ميان ديوارههاي لوله در امتداد مســير اســت .در چنين
شــرايطي ربات داخل لوله حتي براي کوچکتريــن حركتي نياز به نيرو
و انرژي بيشــتري خواهد داشــت .حركت  360درجهی ربات در داخل
لوله باعث پيچيدگي كابل و آســيب ديدن آن شده و همچنين اختصاص
تمام فضاي فيزيكي مسير ربات در داخل لوله به كابل را به دنبال خواهد
داشت.
اســتفاده نكردن از اين كابــل بزرگترين انگيزه براي اســتفاده از
فناوري بيســيم براي رباتهاي بازرســي است .اســتفاده از انواع
رباتهاي بازرس بدون كابل و بيسيم بارها در جهت رفع مشكالت
استفاده از كابل مطرح شده است.
رباتهاي بدون كابل را ميتوان در پايان مسير بازرسي از لوله خارج
كرد و خيلي بهتر از آن اســت كه بخواهيم آن را از نقطهی شروع از
لوله خارج كنيم .همهی رباتهاي بازرســي بيسيم بايد باتريهاي
قابل شارژي را براي تامين برق موردنياز خود و اتصال به پهناي باند
براي انتقال دادهها با خود حمل كنند.
بــراي رباتهاي كوچك كه فضاي كمتري در لوله در اختيار دارند،
حمل تجهيزات بازرسي مانند دوربين تصويربرداري سنگين خواهد
بود و ضخامت سيم باعث سختي تحرك ربات در داخل لوله خواهد
شد .بنابراين براي ميکرو رباتها يك منبع تغذيهی بيسيم و فشرده
با مكانيسم حركتي و ارتباطي ارائه شد.
از معايب استفاده از فناوري بيسيم ميتوان عدم امكان انتقال موج
الكتريكي بــاال از لولههاي فلزي را نام برد .اين مشــكل نيز با يك
ارســالکنندهی موج الكترومغناطيس با فركانس بســيار پايين كه
بهراحتي از ديوارهی فلزي لوله عبور ميكند ،حل شد]16[.
بهطور کلي كنترل رباتهاي بازرس بيسيم با توجه به اينكه از كدام
نوع معماري باشند ،متفاوت است:
 -1ربات از خود اختياري ندارد و بهوســيلهی يك اپراتور متخصص
هدايت ميشود
 -2نيمه خودمختار
 -3مستقل و خودمختار
دريافت تصوير در محل كنترل توسط اپراتور و ارسال سيگنال فرمان
از اپراتور به ربات در فرآيند هدايت ربات بدون اختيار انجام ميشود.
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سنسورهايي كه روي دستگاههاي كنترل از راه دور نصب ميشوند،
نقش چشم ،گوش و دستان اپراتور را در يك پايگاه عملياتي خواهند
داشــت .اين نوع معماري ربات به افراد آموزشديــدهاي نياز دارد
كه با تصميمگيري بهموقع و مناســب با اســتفاده از دســتگاههاي
كنتــرل از راه دور در هر مرحله از فرآيند مانند خاموش و روشــن
كردن سنسورهاي بازرسي و ساير موارد در كنترل عمليات ،ناوبري
امني را برقرار ســازد .معموال استفاده از اين نوع رباتها كمهزينه و
مقرونبهصرفه است.
در رباتهاي نيمهخودمختار ،اپراتور تنها بايد موقعيت ابتدا و انتهاي
عمليات را كنترل كند .اطالعات دريافت شده از سنسورهاي ربات،
در هر موقعيتي ،بهوسيلهی پردازشگرهاي نصب شده بر روي ربات و
يا توسط كامپيوترهاي سمت اپراتور تفسير ميشوند .بهطور کلي در
اين فرآيند نقش اپراتور به دليل ناوبري هوشمند و تكنيك اجتناب
از برخورد با مانع ربات ،تا حد زيادي کاهشيافته است.
در رباتهاي خودمختــار ابزارهاي رباتيك بــراي انجام كامل يك
فرآيند ،ميتوانند برنامهريزي شــوند و نيازي به دخالت انسان طي
عمليات نخواهد بود]17[.
با توجه به اينكه صنعت نفت و گاز داراي محيطي بهشــدت حساس
بــوده و نياز مبرم به نظارت دقيق و مداوم وجــود دارد ،از رباتهاي
نيمهخودمختار به همراه يك اپراتور ناظر بر عمليات استفاده ميشود.

 -2-2بازرسي مخازن نفتي

در تاسيســات نفتي خشكي و دريايي براي ذخيرهسازي نفتخام و گاز از
مخازن بزرگ فلزي اســتفاده ميشــود .اين مخازن داراي درزهاي بسيار
به همراه صفحات بزرگ جوش داد ه شــده ميباشند كه درزها در معرض
نشت و پوسيدگي هستند .ذخيرهسازي مداوم نفتخام و محصوالت ديگر
داخل اين مخــازن فلزي باعث به وجود آمدن مادهی فرسايشــي مانند
سولفيدآهن و سولفينهيدروژن ميشود .تالطم  HS2بيشترين آسيب را
به سقف مخزن وارد ميكند.
قســمت پايين مخزن بيشتر در تاسيســات دريايي آسيب ميبيند
كه علت آن مجموعهاي از مواد لجني حاوي ميكروارگانيســمهاي
هتروتروف است .اگرچه سطح پايين هميشه داراي آسيبديدگيهاي
حفرهاي به وجود آمده توسط واكنشهاي محصوالت داخل مخزن
اســت كه بازرسي انساني اين مخازن نياز به تخليهی كامل و توقف
توليد براي چند هفتــهی متوالي را در پي دارد و انجام اين مراحل
طوالنيمدت ،هزينهبر و از نظر ايمني خطرناك است.
اما در مقابل بازرســي خودكار در حاليکه مخازن پر هستند ،همراه

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 185
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 6تصوير اجزاي ربات بازرســي مخازن

با متوقف نشدن توليد و ادامهی روند كار و بهرهوري ،انگيزهاي است نــوع حركت بر اســاس دو تكنيــك اصلي كوهنوردي ،مکانيســم
بــراي پژوهش در مورد رباتهاي متحرك مورداســتفاده در داخل چسبندگي و نحوهی حركت است .رايجترين مكانيسم ،چسبندگي
مخازن .معيارهاي اصلي طبقهبندي رباتهاي مخازن بر اساس نوع مغناطيس و مكش خأل با تجهيزات آهنربا يا پاها و تســمه يا گيره
است]18[.
باال رفتن آنها از مخازن است.
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تجهيزات حركتي شــامل چرخها ،Track ،پاها و بازوها ميشــود .شكل5
عملكرد كلي چســبندگي بر اســاس آهنربا در حرکت براي بازرسي از
خارج يك مخزن زميني را نشــان ميدهد .رباتهاي مطرح در بازرســي
مخزن عبارتند از :نپتون ،8ماوريك 9و اسكونجر.10
شــكل 6يك ربات مخزن نپتون را نمايش ميدهد .اين ربات سيار توسط
دانشــكدهی رباتيك دانشــگاه Carnegi Mellonبراي بازديد داخل مخزن
طراحي شده است .از اين ربات با هدف بازرسي داخلي از راه دور در زماني
كه مخزن حاوي فرآوردههاي نفتي است ،استفاده ميشود .در واقع ربات
نپتون براي كشف فرسايش و آسيبديدگي در كف و ديواره بدون نياز به
خالي بودن مخزن ساخته شده است.
نپتون با امكان مجهز شــدن به قطعات مختلــف بهمنظور اهداف خاص،
طراحي شــده اســت ،مانند :امكان خزيدن به سمت باال و داخل مخزن،
سنســورهاي آلتراسونيك براي كشف محل نشتي ،دوربينهاي  HDبراي
تصويربرداري و سنســورهاي آكوســتيك براي موقعيتسنجي در داخل
مخــزن .نپتون تصاويــري را از محل اتصال درزها ضبــط كرده و ميزان
ضخامت مخزن را با استفاده از سنسور آلتراسونيك ميسنجد.
تقريبا همهی رباتهاي مخزن امكان اســتفاده از انواع تجهيزات با هدف
بازرسي را دارند .اما تفاوتهاي اصلي در نوع باال رفتن و مكانيسم كنترل
آنها اســت .شــركت گاز  OSAKAژاپن رباتي را با تكنيك جديد معرفي
ميكنــد كه با اســتفاده از آلتراســونيك ارتعاش امــواج ،تنها در هنگام
آسيبديدگي و ايجاد نقص فعال ميشود.
اين تكنيك بســيار سريعتر و ارزانتر از آلتراســونيك رايج با متدولوژي
بازتاب پالســي اســت .روشهاي مختلفي براي سيســتم كنترل ناوبري
روباتهاي بازرس طراحي شــده اســت .الگوريتم فازي  CMACهمراه با
شــبكهی عصبي براي رديابي سيســتم كنترل در جهت بهبود عملكرد
ناوبري ربات ارائه شده است]19[.
معمــاري جديــد  Client/Serverبراي انجام عمليــات رباتهاي بازرس
خودمختار معرفيشــده اســت .برنامهی  Clientدر بازرســي محلي كه
مرتبط با باال رفتن و ناوبري امن ربات اســت ،اجرا ميشود .در حاليکه
برنامهی  Serverدر سمت اپراتور در اتاق كنترل اجرا ميشود .در سمت
 Serverبرنامهها شــامل دريافت اطالعات تصويري ،رديابي نشتي و ساير
امور مرتبط با كنترل بازرسي است]20[.
در مخازن سوختي با ديوارههاي فلزي نازك كه بر روي كشتي نصب
ميشــوند به دليل امكان تغيير شــكل دادن نميتوان از رباتهاي
باالروندهی ســنگين اســتفاده كرد .در چنين شــرايطي معماري
جديدي با نام مادر/فرزند مطرح شده است.
ربات مادر با وزني ســنگين و نرمال در باال رفتن و تحرك مناســب
و قوي در مسيرهاي قابل دســترس كاربرد دارد و رباتهاي فرزند
با وزن خيلي ســبك رديابهاي موردنياز بازرسي را حمل ميكنند.
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تمام ابزارهاي حركتي و چسبنده تنها روي ربات مادر نصب ميشوند
و ربات فرزند تنها بهعنوان يك سيســتم بازرسي گسترده استفاده
ميشود]21[.
پس از تجزيهوتحليل همهی اين رباتها ميتوان گفت كه بيشــتر
آنها رباتهاي نيمهخودمختار هســتند و يك اپراتور از محلي دورتر
بر عمليات نظارت دارد.

 -2-3نمونهگيري اتوماتيك گاز

بــراي تعيين ميزان تركيب و كيفيت هيدروكربن كه دانســتن آن
براي پردازشهاي شيميايي و قيمت سوخت در بازارهاي بينالمللي
امري ضروري اســت ،نياز به نمونهگيري گاز از ســايت توليد است.
بهطور معمول اين كار بهصورت دستي و سنتي توسط يك اپراتور به
ميزان مطلوب جمعآوري شــده و در يك مخزن متصل به دريچهی
محل ذخيره نگهداري ميشود.
جهت تكميل اين فرآيند نياز بهصرف مدتزمان زيادي است و در طول
اين مدت نمونههاي جمعآوري شده توسط اپراتور دچار تغييراتي خواهند
شد .اگرچه ممكن است اين تغييرات به وجود آمده باعث دريافت نتيجهی
خطا در بعضي نمونهها شــود اما  HSEبيشــتر از آن ،نگران وقوع حوادث
احتمالي در حين انجام اين عمليات است.
بنابراين شــركت نروژي استاتاويل ايســتگاه نمونهگيري گاز خود را با
استفاده از استاندارد  DOF-6به شــكل يك دستگاه خودكار براي انجام
اين فرآيند تكراري توسعه داد]28[.

 -2-4ربات بازرس هوانورد

بهطور معمول صنايع براي بازرســي فرسودگي و ديگر مسائل امنيتي در
لولههاي حملونقل از رباتهاي هوشــمند  Pigاستفاده ميكنند .اما اين
روش بازرسي داخلي هميشــه با جريان عادي و بهرهوري صنايع تداخل
پيدا ميكند.
بنابراين بازرسي خارجي لولهها ترجيح داده ميشود .در حال حاضر
تنها روش بازرســي خارجي بــراي لولههــاي حملونقل از طريق
فرآيند غيرمكانيزه به اين صورت است كه گروهي از كارگران با يك
وسيلهی نقليه در طول خطوط لوله حركت ميكنند و لولهها را براي
بررسي نشت و يا هر نوع خسارت ديگري بازرسي ميکنند.
اما چنين فرآيندهاي بازرســي غيرمكانيــزه كه در حال حاضر در صنعت
انجام ميشود ،بسيار ناكارآمد ،هزينهبر و خطرناك است .بنابراين استفاده
از وســيلهی نقليهی هوايي بدون سرنشــين ( )UAVبا سنسور موردنياز
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ميتواند يك گزينهی مناســب براي بازرسيهاي خارجي از خطوط لوله
در نظر گرفته شود.
اولين پهباد در سال  1950توسط موسسهی حملونقل هوايي  Ryanبراي
عمليات اكتشاف نظامي مورد آزمايش قرار گرفت و پس از آن اين فناوري
در راه خدمت به بشريت وارد شد]22[.
پهبادها بهوســيلهی تجهيزات كنترل از راه دور با معماري مستقل
و يــا نيمهمســتقل از طريــق فرماندهي مركــزي از روي زمين،
عملياتي ميشوند .يك خلبان انسان توان بيشتر از  5ساعت پرواز
را ندارد ولي يك پهباد ميتواند بيش از  30ســاعت پرواز كند كه
اين موضوع براي اســتفاده در عمليات بازرســيهاي طوالنيمدت
كامال مناسب است.
در اكثر موارد فقدان خلبان انسان در پرواز هواپيمايي بدون سرنشين
نهتنها باعث ايجــاد امنيت بلكه كاهش هزينهی عمليات با راندمان
عملكرد باال ميشود.
امــروزه پهبادها بهطور گســتردهاي با هدف بازديــد و نظارت در
ماموريتهاي نظامي ،عمليات امدادي ،كاوش و جســتجوهاي از راه
دور ،تحقيقات علمي ،شناســايي آتشسوزي جنگلها و ساير موارد
ديگر استفاده ميشود .چنين مكانيسم نظارتي نهتنها مقرونبهصرفه
است بلكه با امكان دريافت اطالعات در تمام ساعات شبانهروز بدون
ايجاد وقفهی ناشي از خستگي ،بسيار موثر و مقاو م است.
در ارتبــاط با صنعــت نفت و گاز ،غير از بازرســي خطــوط لوله،
پهبادهايي كه مجهز به سنســورهاي مناســب و سيســتم انتقال
اطالعات هستند ،بهطور گســتردهاي براي نظارت بر پااليشگاهها و
سيستمهاي حملونقل فرآوردههاي نفتي استفاده ميشوند.

انفجار نفت و گاز در مناطق نامســاعد و با دسترسي سخت ،مشكل
ديگري اســت كه رباتهاي پهباد در آن كاربرد بينظيري خواهند
داشــت .كارآمدي اين پهبادها براي اولين بار در ســال  2010در
بازرسي از پااليشگاههاي نفتي بريتانيا نمايان شد .در واقع اپراتورها
توانستند قبل از ايجاد هرگونه حادثهاي و بدون در معرض خطر قرار
گرفتن افراد ،از وضعيت تجهيزات آگاه شوند .اين سيستم ،مهندسان
را قادر ســاخته تا وضعيت قطعاتي كه در ارتفاعات تجهيزات مانند
دودكشها ،لولهكشي ،محفظهی لوله و دريچهها قرار دارند را بهطور
مستمر كنترل كنند.
ايــن موفقيت باعث شــد تا متخصصان زيادي در سرتاســر دنيا به
استفاده از فناوري پهباد كه كاهش زمان و هزينهی بازرسي كارآمد
نســبت به تكنيكهاي مرســوم خطرنــاك و گرانقيمت را در پي
داشت ،ترغيب شوند.
11
بهعنوان مثال در ســال  2012شــركت  BPيك گــروه تحقيقاتي را
مسئول توسعهی روشهاي مناسب براي استفاده از پهبادها در بازرسي
از خطوط لولهی آنها در پرودو ،آالسكا و آمريكا کرد(.شكل )7استفاده از
فناوريهاي پهباد نهتنها در بخش نظارتي بلكه در مواقع نشــتي نفت و
فجايع بزرگ ديگري كه مداخلهی مستقيم انسان نهتنها خطرناك بلكه
بيفايده نيز هست ،مفيد خواهد بود]23[.
همانند ديگر فناوريهــاي رباتيك در صنعت نفت و گاز ،پهبادها هم با
روش كنتــرل از راه دور به كار گرفته ميشــوند .اين رباتهاي پرنده با
سيســتم ناوبري برنامهريزي شــده به همراه  GPSو سنسورهاي داخلي
ســيگنالهاي اطالعاتي را از سوي اپراتور مســتقر در زمين دريافت و
ارسال ميكنند.
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 -2-5شبكهی سنسورهاي بيسيم

استفاده از خطوط لوله ارزانترين راه براي حملونقل انواع مايعات
بهويــژه نفت و گاز اســت و اين خطوط بايد بهطــور مداوم براي
جلوگيري از نشــت و فرسودگي توسط گروه گشتزني تكنسينها
بازرسي شوند .آنچه در حال حاضر مشخص است اين روند بازرسي
نهتنها ناكارآمد و هزينهبر اســت بلكه از نظر امنيتي هم خطرناك
اســت .بنابراين ميتوان بهعنوان يك جايگزين سنسورهايي را در
فواصل منظــم در امتداد لوله نصب كرد .اين سنســورهاي نصب
شــده انرژي موردنياز خود را از طريق سيم متصل به منبع تغذيه
دريافت ميكنند.
اما اين شــكل استفاده از سنســورها مورداعتماد نبوده و در صورت
هرگونه آســيب به ســيم ،قطع جريان انرژي باعــث از كار افتادن
سنسورها شده و در امور بازرسي خلل ايجاد ميشود.
بنابراين محققان براي حل اين مسئله نصب سنسورهاي بيسيم را
نيز در كنار سنســورهاي متصل به منبع تغذيه پيشنهاد كردند .در
اينصورت چنانچه شبكهی سنسورهاي سيمي به هر دليلي عملكرد
درستي نداشته باشد خللي در كار ايجاد نشده و روند بازرسي براي
تشخيص نشت و آسيبديدگي همچنان ادامه خواهد داشت.
 WSN12كه در حال
در پژوهشهاي انجام شده بســياري از تكنيكهاي 
حاضر براي بازرســي از متــروي زيرزميني و خطوط لولــهی زير آب از
آنها اســتفاده ميشود ،بررسيشــدهاند .در اين پژوهشها با شرح كليهی
جزئيات فني و برنامههاي كاربردي WSNها عنوان شده است كه ميتوان
از آنها در تاسيســات نفت و گاز هم اســتفاده كــرد .اگرچه تكنيكهاي
 WSNقابلاعتمادتر از شــبكهی سنســور سيمي هســتند اما مشكل
 Energy Hot Spotو طول عمر كوتاه  WSNنيز وجود دارد كه ناشــي
از پراكندگي انرژي در نودهاي مختلف است]24[.
براي غلبه بر اين مشــكل يــك الگوريتم براي جمــعآوري اطالعات در
خصوص ادغام دادههاي  WSNارائه شد كه در نهايت باعث بهبود عملكرد
شــبكه در تاخير و انرژي ميشود .اين استراتژي با تضمين انتشار موثر از
اطالعات فوري منجر به طوالني شدن عمر شبكه نيز خواهد شد.
براي كاهش  Hot Spotو اســتفادهی بهينه از انرژي دريافت شده از سيم
سنسور با اســتفاده از اين الگوريتم يك چرخهی زماني فعاليت براي هر
سنســور تعريف ميشود ،به اينصورت كه هر سنسور در شبكه به مدت
 10ثانيه در زمان  10دقيقهاي دريافت انرژي روشن است]25[.
عالوه بر ايجاد نشتي ،توليد شن در چاه نفت نيز يك مشكل اساسي
و مهم در صنعت نفت و گاز اســت .زيرا توليد شــن بيش از اندازه
ميتوانــد موجب فرســايش و از بين رفتن خطــوط لولهی انتقال،
دريچهها و فيلترهاي تصفيه شود.
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رايجترين راهحل براي غلبه بر مشكل توليد شن ،كاهش يا متوقف كردن
آن است .بنابراين محققان با استفاده از سنسور شبكهی بيسيم (،)WSN
سيســم كنترل شن را ارائه دادند .هدف اين سيستم توسعهی مكانيسمي
براي كشف و اندازهگيري شــنهاي توليد شده است .بدينترتيب اپراتور
ميتواند قبل از قرار گرفتن در شرايط بحراني مكانهاي شني را بهخوبي
پاکســازي كند .از تكنيك  WSNعالوه بر كشــف فرســايش ،نشتي و
اندازهگيري ميزان شــن ،در طراحي مكانيسم ضد سرقت لولههاي نفت و
گاز نيز استفاده شده است]26[.
همچنين محققان با پيشنهاد تركيب تكنيك  WSNبا پهباد ،ربات بازرسي
پايهدار و زيردريايي خودمختار ،راههاي نظارتي مقرونبهصرفه ،كارآمد و
قابلاعتمادي را براي بازرســي خطوط لولهی نفت و گاز ارائه كردهاند .با
توجه به اينكه نشتي در خطوط لوله بر اساس فرسايش تدريجي به وجود
ميآيد ،اســتفاده از اين تكنيك براي كشــف مراحل اوليهی فرسايش و
جلوگيري از بيشتر شدن و آسيب نهايي نيز مفيد خواهد بود]27[.

نتيجهگيري

اين مقاله با مطالعهی فني خالصهاي از برنامههاي كاربردي كنوني
از رباتيك در صنعت نفت و گاز (خشــكي) و نياز مبرم اين صنعت
به آن را بررســي كرده اســت .پنج گام اصلي در تجارت نفت و گاز
جهاني ،اكتشــاف ،حفاري ،توليد ،پااليش و در نهايت حملونقل به
سمت مصرف است.
هر مرحله شامل برخي بخشهاي اتوماتيك است اما بازرسي رباتيك
خطوطلوله و مخازن كه براي حملونقل و ذخيرهسازي نفت و گاز
استفاده ميشوند ،بسيار پراهميت است .بنابراين در تاسيسات نفت
و گاز (خشكي) بســياري از راهحلهاي رباتيكي در قالب رباتهاي
بازرســي خطوط لوله و رباتهاي بازرســي مخازن با مکانيسمهاي
كنترل و هدايت ،فناوري نيروي محركه ،تكنيكهاي كشف نقص و
كاستي وجود دارند.
بســياري از رباتهاي تجاري در دســترس كه براي بازرسي خطوط لوله
استفاده ميشوند ،رباتهاي  Pigهستند كه قابلاطمينان بودن و تجربهی
طوالني اســتفاده از آنها موردتوجه است .در بيشتر مواقع بازرسي مخازن
نيز توسط رباتهايي كه سنسورهاي مناسب و موردنياز را حمل ميكنند
و بهوســيلهی يــك اپراتور متخصــص كنترل و هدايت ميشــود ،انجام
ميگيرد .بسياري از اين رباتها هنوز هم به شدت به اپراتورها براي انجام
عمليات وابسته هستند.
امــا روند اجراي موفقيتآميز و قابلاعتماد بودن رباتهاي نيمهمســتقل
به ســرعت در حال تبديلشدن به راههاي عملي است .بازرسي و نظارت
داخلي بر خطــوط لولههاي زيرزميني بهوســيلهی رباتهاي  Pigنهتنها
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 كنترل، كنترل زميني،اجزای اصلي اين پهبادها پلتفرم سختافزار
 بازرسي.پرواز و سنسورها است كه به طور خالصه توضيح داده شد
 بنابراين،مداوم تجهيزات نفتي و گاز يك امر مهم و كليدي اســت
اســتفاده از يك بازرس سيار مجهز به سنسورهاي شبكهاي سيمي
و بيســيم ميتواند به طور گســتردهاي در صنعت نفت و گاز مورد
.استفاده قرار گيرد

.خطرناك و ناكارآمد است بلكه با روند معمولي توليد تداخل دارد
بنابراين با پيشرفت فناوري حملونقل هوايي استفاده از پهبادهاي
مجهــز به سنســورهاي مناســب و موردنيــاز براي بازرســيهاي
 استفاده.غيرتماســي در حال تبديل شدن به يك روش جديد است
 بررسي جغرافيايي،از اين پهبادها در زمينههاي مختلف امور نظامي
.و تشخيص نشت نفتي موفقيتآميز بوده است

پانویس ها
10. Scavenger
11. British Petroleum
12. Wireless Sensor Network\WSN

7. Non-Destructive Testing
8. Neptune
9. Maverick

4. Tanks Inspection Robots
5. Double Active Universal Joint
6. Rubber Gas Actuated Joint

 قير رقيق استخراج شده از شن و ماسههاي نفتي.1
2. Eng Bridge Partner
3. In Pipe Inspection Robots (IPIRs)
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