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رديف

عنوان پروژه

دانشگاه /شركت

شروع

خاتمه

چكيده
در نتيجه اجراي اين پروژه  ،دانش توليد ماده آب بند و روانكار انواع شيرهاي  Gateو
 Plugدر نتيجه فشارهاي باال ،جايگزين محصول

 Valve Lubricantحاصل شده

واحد صنعتي توليد آن راه اندازي خواهد شد  .درسال  78قيمت ماده آب بند 53 ،يورو به
ازاي هر كيلو گرم بوده است برآورد مصرف نيز حداقل حدود يك تن در سال است.عليرغم
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توليد نيمه صنعتي

valve Lubricant

جهت تجهيزات حفاري

پژوهشگاه صنعت نفت

/

/

آمار متوسط مصرف و هزينه مربوط به تآ مين اين نوع محصول ،كاربرد اين ماده از اهميت
بسيار زيادي برخوردار است و در صورت عدم استفاده از محصول مناسب ،واحدهاي صنعت
متحمل خسارات عملياتي بسيار سنگيني خواهند داشت .رفع معضالت موجود در تآمين اين
محصول خصوصاًدر شرايط تحريم ،كاهش هزينه عملياتي و خسارات واحدهاي صنعت ناشي
از خريد و استفاده از مواد فاقد كيفيت مناسب و پيشگيري از آسيب هاي ناشي از وجود
وابستگي خارجي در حوزه تأمين مواد مورد نياز  ،از جمله اهداف اين پروژه است.
در دنياي كنوني اهميت نفت و گازطبيعي كامالً شناخته شده است .بااين وجود مانند بيشتر
فعاليت هاي توليدي ،ف رآيند توليد نفت و گاز ايجاد حجم گسترده اي از ضايعات مايع را به
همراه دارد .از آب زايد يا آب همراه در حوزه هاي نفتي كه شامل بسياري از اجزاء آلي و غير
آلي مي باشد ،گرفته تا فعاليت هاي انتقال در پايانه هاي نفتي نشت مواد آلي و نفتي به آب و
خاک مي تواند ضايعات جبران ناپذيري را به آب و خاک وارد نمايد .به دليل مشكالت زيادي
كه نشت نفت و آلودگي هاي آن ايجاد مي نمايند ،بسياري از كشورهاي داراي حوزه هاي

طراحي و ساخت پايلوت واحد تصفيه پساب صنعتي
فاز  12شركت نفت و گاز پارس بر پايه نانو فناوري و
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مطالعه امكان سنجي تصفيه پساب سود ضايعاتي به
روش تقطير غشايي در مقياس آزمايشگاهي

نفتي كه غالباً از نظر منابع آب شيرين نيز تحت فشار هستند ،تالش زيادي را براي پيدا
دانشگاه آزاد اسالمي-
واحد علوم وتحقيقات
تهران

كردن روش هاي مؤثر و پربازده براي حذف آالينده ها به منظور تأمين منابع آب محدودشان
/

/

صورت مي دهند .بدين منظور براي تصفيه پساب هاي آلوده به مواد نفتي از ساليان گذشته
تاكنون روش هاي مختلفي بكار گرفته شده است .واحدهاي تصفيه پساب داراي بخش هاي
مختلفي بوده كه با روشهاي فيزيكي ،شيميائي و بيولوژيكي تصفيه و پاكسازي پساب را
ممكن مي سازد و هر واحد پساب حداقل داراي يكي از بخشهاي مورد اشاره مي باشد .در
مواردي كه پساب حاوي مواد آلي و يا شيميائي باشد واحد تصفيه ممكن است داراي همه
بخش هاي تصفيه فيزيكي ،شيميائي و بيولوژيكي مي باشد .امروزه علي رغم سرمايه گذاري
ا وليه سنگين ،تصفيه پساب نفتي با تكنولوژي هاي پيشين بدليل ناكارآمدي ،بازدهي كم،
زمانبر بودن مشكالت اجرائي و همچنين هزينه هاي جاري با چالش جدي مواجه مي باشند .و
بدليل به بار آمدن خسارتهاي زيست محيطي زياد تحقيقات در زمينه تحول و دستيابي به
روشهاي ساده تر ،سريع تر و مقرون به صرفه تر يكي از موضوعات جذاب تحقيقاتي در دنيا

مي باشد .با پيدايش و توسعه نانوفناوري و كاربرد آن در تصفيه پسابهاي نفتي مختلف از
جمله پساب هاي پااليشگاهي پيش بيني مي شود كه با بكارگيري پكيج تصفيه پساب بر پايه
نانوفناوري مي توان سامانه هاي موجود تصفيه پساب را از نظر هزينه و زمان با حفظ كارائي
باال اصالح نمود .از ويژگي هاي اين گونه پكيج ها مي توان به موارد زير اشاره كرد:راندمان
باال ،فضاي اشغالي بسيار كم ،هزينه ساخت معقول ،سرعت تصفيه بسيار باال در مقايسه با
روشهاي موجود ،قابليت جابجائي يا پرتابل بودن در پكيج هاي كوچك و متوسط،انعطاف
پذيري در طراحي و انطباق طراحي و اجزاء با نوع پساب
با توجه به اهميت توليد گاز در فصول سرد سال و باال بودن ريسك تشكيل هيدرات در
خطوط زير دريايي نفت و گاز پارس جنوبي (بر اساس تركيب درصد پروفايل دما و فشار خط)،
نياز حتمي است كه بازدارندهاي مناسب به خطوط انتقال تزريق گردد .حضور بازدارنده
هيدرات مي تواند از اتفاقات جبران ناپذير در مقوله تضمين پايداري جريان نظير انسداد خط
و پارگي خط لوله در اثر اختالف فشار و افت توليد جلوگيري ميكند .لذا ارزيابي عملكرد و
تعيين بازدارنده هيدرات مناسب و ميزان مصرف بهينه براي هر منطقه عملياتي بسيار
ضروري است .با توجه به اهميت هم راستايي با مرزهاي دانش روز در زمينه هيدراتهاي
گازي ،روش هاي ارزيابي متفاوت بازدارنده هيدرات در منابع علمي ارايه و بسط داده شدهاند
كه در بر گيرنده مراحل ارزيابي مقدماتي براي رد نمونه هاي نامناسب ،انتخاب روش هاي
سخت گيرانه براي ارزيابي و دسته بندي نمونه هاي مناسب و و در آخر انتخاب ماده مناسب
نهايي در خصوص عدم تشكيل هيدرات با شرايط ارزيابي طوالني مدت و سخت گيرانه مي
مطالعه روش هاي ارزيابي عملكرد بازدارنده هيدرات و
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بهبود روش كنوني مورد استفاده

پژوهشگاه صنعت نفت

باشد .كه براي انتخاب نمونه نهايي مي توان از پكيج كامل شده اي از مجموع روش ها
استفاده نمود .نكته حائز اهميت در اين روشهاي ارزيابي ،بكار گيري و شبيهسازي شرايط
عملياتي خط و درصد تركيبات خوراک در آزمايشگاه به همراه در نظر گرفتن كليه عوامل
جانبي محتمل بر عملكرد بازدارنده هيدرات مثل حضور افزودني هاي ديگر نظير ماده ضد
خوردگي يا پايداري دمايي ماده بازدارنده هيدرات ،اثرات زيست محيطي بازدارنده و خواص
فيزيكو شيميايي آن براي جلوگيري از اثرات نامناسب بر تجهيزات محل تزريق است تا روش
از جامعيت و دقت كافي برخوردار باشد .در طول مدت زماني كه پژوهشگاه بررسي عملكرد
بازدارنده هيدرات را در دستور كار داشته و جلسات مكررمديريتي و كارشناسي كه با بخش
هاي عمليات ،بازرسي و كميته مواد شيميايي شركت نفت و گاز پارس بر گزار شده مواردي از
قبيل بروز رساني روشها ،ارتقاي روش كنوني ،بررسي اثرات زيست محيطي ،مدت زمان
نگهداري مواد بازدارنده وپايداري آن بر تشكيل هيدرات ،چگونگي رسيدن به منطقه
ناپايداري هيدرات با در نظر گرفتن شرايط ابر سرمايشي ،در برآورد عملكرد بازدارنده در دنيا
مطرح بوده كه اين سواالت در اين پروژه پاسخ داده مي شود.

نشت گاز و ميعانات گازي در تجهيزات و خطوط لوله ميدان گازي پارس جنوبي خسارات
زيست محيطي و اقتصادي فراواني به خصوص در خليج نيمه محصور فارس به دنبال دارد زيرا
اين گست رۀ آبي به دليل زمان ماندگاري زياد آب داراي حساسيت زيادي نسبت به آلودگي
است .با توجه به اهميت حفظ اكوسيستمهاي آبي كشور و سالمت پروتئين دريايي و اقتصاد
الزم است در كاهش آلودگي درياها خصوصا آلودگي مواد هيدروكربوري اقدامات پيشگيرانه و
كنترلي صورت گيرد .نتايج اين پژوهش در حوزه مديريت بحران و  HSEدر بخشهاي
حفاري ،استخراج و انتقال گاز و ميعانات گازي ثمربخش خواهد بود.

مدلسازي نشت و انتشار سيال ناشي از پارگي بخش

در اين پژوهش در نظر است با بررسي ماهيت محيط تحت خطر و همچنين الگوي جريان آب

دريايي خطوط لوله  52اينچ ،خطوط انتقال ميعانات
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صادراتي و خطوط لوله  MEGو شبيه سازي الگوي

پژوهشگاه ملي اقيانوس

پراكنش و حركت آلودگي مواد هيدروكربوري با هدف

شناسي و علوم جوي

كنترل مخاطرات ايمني و زيست محيطي در ميادين گازي

نحوه ،ميزان و الگوي انتشار آالينده هاي هيدروكربني در صورت بروز حوادث ناشي از پارگي
بخش دريايي خطوط لوله  52اينچ ،خطوط انتقال ميعانات صادراتي و خطوط لوله MEG
ميدان گازي پارس جنوبي و مخاطرات زيست محيطي آن مطالعه شود .نتايج مورد انتظار اين
تحقيق پيشنهادي شامل شناخت رفتار فازهاي مختلف آالينده در محيط هاي دريايي از

پارس جنوبي

ديدگاه هاي اقيا نوس شناسي ،فيزيك دريا و مكانيك سياالت و ارزيابي ميزان سيال وارد
شده به محيط ،نحوه انتشار و زمان مورد نياز جهت پاكسازي در صورت بروز هر نوع حادثه
نشتي و پارگي خطوط لوله در مناطق ساحلي و فراساحلي طرحهاي توسعه ميدان گازي
پارس جنوبي است .اخذ تمهيدات و شناسايي تجهيزاتي ايمني و زيست محيطي مورد نياز
در مواجهه با اين حوادث و تعيين روش هاي كنترل و قطع نشت سيال در حوادث نشتي و
پارگي خطوط و همچنين تهيه برنامه هماهنگي با نهادهاي مسئول حوزه حوادث دريايي و
ساحلي از ديگر دستاوردهاي اين پژوهش خواهد بود.
وجود دود غليظ فلر در مشعل فشار پائين سكوي فاز يك ميدان گازي پارس جنوبي
مخصوصا در زمانهايي كه سرعت باد در سكو پايين است از مشكالت زيست محيطي و
بهداشتي براي ساكنان سكو محسوب مي شود .علت اصلي دود غليظ فلر مايعات
هيدروكربني سنگيني است (عمدتا كندانسيت) كه بسمت فلر ميرود و اين يك پديده

بررسي علت دود فلر سكوي فاز يك و ارائه راهكار
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عملياتي جهت رفع دود و عدم همراهبري مايعات و
هيدروكربن هاي سنگين به سمت فلر

پارک علم و فناوري
خوزستان

ناخواسته تلقي مي شود .لذا ،مهمترين هدف اين تحقيق رفع همراه بري هيدروكربن به سمت
فلر است .از نتايج مورد انتظار اين پژوهش ميتوان به اين موارد اشاره نمود-1 :افزايش
كيفيت هواي اطراف سكوي فاز يك از حيث ايمني و بهداشت كاركنان-2 .كاهش همراه بري
ميعانات و هيدروكربنهاي سنگين و سوخته شدن آن در مشعل سكوي فاز يك-5 .كاهش
خوردگي خط لوله كم فشار فلر سكوي فاز يك
براي رفع دود فلر سكوي فاز يك و حذف همراهبري مايعات و هيدروكربنهاي سنگين به
سمت فلر مجري بايد تستهاي آزمايشگاهي به منظور تعيين و تبيين معيارهاي ارزيابي
كيفيت خوراک توليدي و گاليكول در گردش را تعريف و كيفيت خوراک توليدي از نظر ميزان

آ ب موجود در گاز و كاندنسيت را تعيين نمايد .همچنين مقدار و ماهيت هيدروكربنهاي
موجود در سيكل گاليكول را شناسايي و راهكارهاي حذف اين آلودگيها را ارائه كند.
شبيه سازي فرآيند توليد در سكوي فاز يك و آناليز گاز خروجي به سمت فلر را نيز انجام
دهد .مجري بايد چرخه گاليگول را بهينهسازي نموده و راهكارهايي قابل اجرا براي حذف
همراهبري هيدروكربنهاي سنگين و حذف دود فلر ارائه نمايد.
با توجه به ساكن شدن جريان در منطقه  Dead Legسكوهاي گاز ،به دليل رژيم فيزيكي و
شيميايي سيال در اين منطقه ،ممكن است پس از مدتي خوردگي قابل توجهي در بخش هاي
 Dead Legپديد آيد .زمان و نحوه بروز تاثير اين خوردگي بستگي به ضخامت خط لوله،
شرايط زانوييها و پارامترهاي مختلف ديگر دارد .با كاهش ضخامت داخلي خط لوله ،امكان
بروز شكافت ( يا تركيدگي) خط لوله وجود خواهد داشت و در اين صورت گاز با سرعت و دبي
قابل توجهي در سكو منتشر ميشود .بنابراين نياز است منطقه  Dead Legشبيه سازي
شده تا نحوه اثر خوردگي شناسايي گردد .همچنين شبيه سازي نحوه انتشار سيال بعد از

شبيه سازي ديناميكي و ارزيابي جريان هاي چند فازي

بروز شكافت نيز جهت شناخت سناريوهاي محتمل ضروري خواهد بود.

سكوها و خطوط لوله انتقال گاز دريايي شركت نفت و گاز
پارس به منظور تعيين طول  Dead Legو انتشار سيال
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بعد از نشتي و بررسي اثرات خستگي در دهنه آزاد و

در جريان هاي دوفازي گاز و ميعانات خطوط لوله ،به دليل تغييرات سرعت و همچنين ذات
شركت دانش بنيان پرداد

تجمعي ميعانات در خط(ناشي از موجهاي ايجاد شده توسط جريان سطحي گاز بر روي

پترو دانش

ميعانات و همچنين تغييرات ارتفاعي خط است) رژيم جريان به سمت اسالگ پيش ميرود .با

تغيير زاويه هاي ممكن در خطوط لوله در رژيم جريان

تبديل شدن جريان به جريان اسالگ ،تغييرات فشاري در خط رخ خواهد داد كه بخشي از آن

هيدروديناميك اسالگ با استفاده از ديناميك سياالت

بر جداره خط لوله و تجهيزات وارد ميشود .اين نيروها به صورت تكرارشونده و سيكلي

محاسباتي

خواهند بود و در گذز زمان موجب بروز پديده خستگي در خط خواهد شد .شبيه سازي خط
لوله در شرايط جريان اسالگ و تحليل اثر خستگي بر خطوط لوله در اين شرايط از نيازمندي
هاي عملياتي شركت نفت و گاز پارس ميباشد .اين پروژه دو هدف زير را دنبال مي كند:




شبيه سازي  Dead Legو نحوه انتشار سيال بعد از خوردگي و نشتي تا لحظه
انفجار و اثرات مرتبط
 Slug Forceوارد شده به خطوط لوله و بررسي  Fatigueدر رژيم جريان
هيدروديناميك اسالگ به منظور در نظر گرفتن مالحظات مورد نياز در طراحي

پروژه هاي پژوهشي خاتمه يافته
رديف

عنوان پروژه

دانشگاه /شركت

شروع

خاتمه

چكيده

اين پروژه با هدف امكان سنجي جايگزيني لوله مغزي  9 – 3/7اينچ به جاي لوله مغزي 8
اينچ انجام گرفته است  .از ويژگيهاي اين روش كاهش هزينه حفاري و توليد بيشتر از هر چاه
ميباشد  ،نت ايج حاصل از اين پروژه نشان مي دهد استفـــاده از لوله مغزي  9- 3/7اينچ در
حفاري چاههاي ميدان گازي پارس جنوبي امكان پذير خواهد بود و با توجه به كاهش تعداد
1

بررسي امكان بهره برداري از چاههاي گازي پارس
جنوبي با استفاده از لوله مغزي  9-7/3اينچ

چاهها و توان توليد از هر چاه  ،ظرفيت توليد افزايش مي بايد  .در اين پروژه روشهاي مختلف
دانشگاه صنعتي شريف

محاسبه هيدروليك خطوط لوله مورد مطالعه قرار گرفته و در نهايت BBMEبه عنوان مبنا
براي محاسبات هيدروليك خطوط لوله در اين پژوهش انتخاب گرديد .پروژه حاوي نتايج
بررسي هاي انجام شده در خصوص هيدروليك خطوط لوله در شرايط متفاوت استفاده ازانواع
لوله هاي مغزي و مطالعه سرعت و دبي سايش در چاه براي امكان بهره برداري از چاههاي
گازي پارس جنوبي با استفاده از لوله مغزي  9 – 3/7اينچ مي باشد  .محاسبات مربوط به
اين مطالعه به كمك نرم افزار  PIPE PHASEانجام گرفته است .
هدف از اجراي اين طرح بررسي امكان انتقال گاز توليدي دو فاز پروژه (  2ميليارد فوت
مكعب در روز) به خشكي از طريق يك رشته خط لوله مشترک به جاي دو خط لوله  52اينچ
و طراحي خط لوله مزبور است  .از نتايج اين پروژه ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود.
 -1بدليل اينكه امكان تشكيل ميعانات به همراه گاز و آب همراه در داخل خطوط لوله وجود
دارد لذا امكان شرايط سه فازي و دو فازي متصور است  ،محاسبات هيدروليك خطوط لوله
نشان مي دهد كه جهت انتقال  2ميليارد فوت مكعب سيال دو فازي نيازبه خط لوله  47اينچ

2

بررسي امكان انتقال بهينه  2ميلياردفوت مكعب گاز
از يك خط لوله دريائي

و براي انتقال همين مقدار سيال سه فازي به خط لوله  44اينچ نياز مي باشد .ضمنا" در
دانشگاه صنعتي شريف

خصوص هيدروليك خطوط لوله در شرايط كاهش مقدار دبي ،تغيير فشار ابتداي خط ،
تشكيل هيدرات  ،خوردگي  ،توپك راني و ابعاد لخته گير براي انتقال  2ميليارد فوت مكعب
گاز در وضيعت دوفازي و سه فازي محاسبات الزم صورت گرفته است.
 -2تمهيدات الزم جهت جلوگيري از بروز پديده هيدرات و خوردگي داخلي و خارجي خط
لوله بايد مد نظر قرار گرفته و تجهيزات مورد نياز طراحي ونصب گردد.
 -5جهت دريافت مايعات به جا مانده در خط لوله به هنگام توپك راني  ،ايجاد لخته گير از
نوع انگشتي پيشنهاد ميگردد.
بدليل حجم پروژه هاي خطوط لوله برنامه ريزي و در دست اجراي وزارت نفت  ،ضرورت
ب كارگيري روش مناسب براي اجراء  ،به فرآيند جوشكاري بعنوان گلوگاه عمليات اشاره شده
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امكان سنجي استفاده ازروش جوشكاري اصطكاكي

سازمان پژوهشهاي

در پروژه هاي اجرائي شركت نفت و گاز پارس

علمي وصنعتي ايران

است كه در طي اين پروژه با بررسي مطالعاتي و آزمايشگاهي انجام شده مراحل نمونه سازي
و امكان سنجي فني – اقتصادي اين روش مورد بررسي قرار گرفت و پيشنهاداتي ارائه گرديد
كه نهايتا“ سرمايه گذاري شركتهاي مجري پروژه هاي خطوط لوله در وزارت نفت و بخش
خصوصي براي بكارگيري اين روش بسيار سودمند مي باشد .كاهش زمان و هزينه جوشكاري
به كمتر از يك سوم و افزايش كيفيت جوش در مقايسه با سايــــر روشهاي متداول از

ويژگيهاي
از

اين

مزيتهاي

روش
روش

اين

مي
به

ميتوان

باشد
ذيل

موارد

.
نمود:

اشاره

 قطعات مختلف با سرعت بسيار زياد در زمان كوتاه به يكديگر متصل مي شوند.زمان الزم براي جوشكاري لوله هاي  12اينچ حدود  18ثانيه و بـــراي لوله هاي بزرگتر زيريك

خواهد

دقيقه

.

بود

به علت مكانيكي بودن كليه پارامترهاي موثر در جوشكاري مثل سرعت دوران و فشار،داراي

پذيري

تكرار

عالي

بسيار

باشد

مي

.

 منطقه حرارتي بسيار كم و به علت ذوب مجدد فوالد مسائلي مثل حباب  ،ترک و عدم نيازبه تنش زدائي براثر رشد مجدد و كريستالي وجود نخواهد داشت .
امروزه تالشهاي فراواني جهت توليد اقتصادي هيدروژن انجام مي گيرد  .اهميت ويژه
هيدروژن به اين دليل است كه اين ماده منبع انرژي فوق العاده اي بوده و از طرفي احتراق آن
منجر به توليد آب شده و هيچ گونه آلودگي زيست محيطي ايجـــاد نمي كند .
بنظر مي رسد در آينده اي نه چندان دور منبع اصلي انرژي هيدروژن باشد سولفايد
هيدروژن از جمله گازهاي آلوده كننده و سمي است كه در صنايع نفت و گاز ناچار مقدار
از

عظيمي

همراه

آن

و

نفت

توليد

گاز

گردد.

مي

در حال حاضر با استفاده از فرآيند كالوز ،گوگرد موجود در سولفيد هيدروژن بازيابي مي
و

گردد

آن

هيدروژن

بخار

به

تبديل

آب

گردد.

مي

حصول موفقيت در زمينه يافتن فناوري فرآيندي مناسب براي توليد هيدروژن و گوگرد از
سولفيد
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بررسي توليد هيدروژن از سولفيد هيدروژن

شهرک علمي تحقيقاتي
اصفهان

باعث

هيدروژن

-1

دستيابي

به

سه

حداقل

-2

استفاده

-5

از

هدف

خواهد

بزرگ

سازي
منابعي

كاهش

چون

آلودگي

شد

:

ضايعات

هيدروژن

و

زيست

گوگرد
محيطي

در اين پروژه فرآيندهاي مختلف موجود كه عبارتند از  :تجزيه حرارتي  ،ترموشيميائي ،
الكتروشيميائي  ،فوتوشيميائي و پالسما مورد بررسي قرار گرفته است بطور كلي روشي كه در
حال حاضر جهاني شده باشد وجود ندارد ولي از بين روشهاي ارائه شده روش تجزيه حرارتي
–

كاتاليزوري

در

رآكتورغشائي

پيشرفت

بهتري

داشته

است

.

واحد تجزيه كاتاليزوري در رآكتور غشائي توسط نرم افزار  HYSYSشبيه سازي گرديد و
يك طراحي اوليه از واحد انجام شد  .پس از تجزيه و تحليل اقتصادي اين واحد نتايج نشان
مي دهد كه فرآيند طراحي شده اقتصادي مي باشد  .با اين حال طرح ارائه شده داراي نقطه
سر به سر حدود  91در صد مي باشد كه دليل عمده آن اوال“ قيمت پايين گوگرد و ثانيا“
هزينه

اوليه

زياد

و

استهالک

واحد

مي

باشد

.

مقايسه انجام شده بين طرح پيشنهادي در اين گزارش با طرحهائي كه به محصوالت مشابه

منتهي مي شود نشان مي دهد كه براي رسيدن به محصوالت گوگرد و هيدروژن به روشهاي
متداول نياز به دو واحد جداگانه توليد هيدروژن به روش رفرمينگ متان با بخار آب و واحد
توليد گوگرد به روش كالوز مي باشد .
يكي از اساسي ترين نيازهاي صنايع نفت و گاز نياز به سنسورهاي شناسائــــــي گاز
هيدروژن سولفايد مي باشد .از سوي ديگر ساخت اين سنسورها در زمره كارهائـــي است
كه داراي تكنولوژي باالئي مي باشد لذا براحتي در اختيار كشور هاي غيــر صنعتي قرار نمي
گيرد.
بدليل ضرورتهاي ذكر شده اين پروژه تعريف و انجام شد كه نتايج حاصـــل از اين پروژه
منجر به تدوين تكنولوژي ساخت سنسور مطلوب گرديد و با اين طراحي جديـــد قابليت
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آشكار ساز هيدروژن سولفيد به روش

مركز تحقيقات مهندسي

الكتروشيميائي

اصفهان

استفاده از حسگر در مكانهاي صنعتي را فراهم مي سازد  .اين طراحي باعث ساده تر شدن
ساخت بدنه و استحكام بيشتر آن نيز مي شود  .ضمنا“ در طراحي جديــد حساسيت حسگر
نيز

پيدا

افزايش

است

كرده

.

در واقع هدف اصلي پروژه بومي كردن ساخت سنسورها مي باشد  .درصورت توليد انبوه در
داخل كشور قيمت پائين و استفاده از آن ميزان تلفات نيـــــروي انساني را كاهش داده و
تكنولوژي هاي جديد را نيز در داخل توسعه مي دهـــد .نمونه آزمايشگاهي ساخته شده
در مرحله كاليبراسيون و تست ميداني آن مي باشد  .قيمت تمام شده آن در توليد انبوه مي
تواند  35درصد ارزانتر از نمونه خارجي باشد  .لذا عالوه بر نوآوري مذكور از بعد اقتصادي اين
پروژه حائز اهيمت است .
بـــدليل حساسيت نسبت به مسائل محيط زيست در منطقه عملياتي  ،اين پروژه با هدف
بررسي امكان پاكسازي و يا بازيافت اجزاء قابل استفاده از دورريز فرآيندهاي پارس
جنوبــــــي مورد تصويب قرار گرفت  .در اين پروژه روشهاي مختلف جداسازي مورد
بررسي قــــرار گرفت و از بين آنها روش فوق بحراني بدليل جداسازي بيشترين آلودگي ها
گرديد.

انتخاب

الزم به توضيح است كه استفاده از سياالت فوق بحراني در صنعت نفت روشي كامال“ جديد
6

بررسي امكان بازيافت محصوالت دور ريز پارس
جنوبي با استفاده از سياالت فوق بحراني

دانشگاه صنعتي شريف

باشد.

مي

امكاناتـــي كه اين روش در اختيار مي تواند قرار دهد با ساير روشهــــــاي ديگر قابل
مقايسه نبوده زيرا توليـــد محصوالت با خلوص باال و يا خارج كردن ناخالصي مايع از مواد
جامد

مانند

كاتاليزورهــا

از

ويژگيهاي

بارز

اين

روش

ميباشد.

به منظور بومي كردن اين تكنولوژي و معرفي آن  ،پروژه تحقيقاتي فوق در مورد گل حفاري
انجام گرديد

كه در طي

پروژه تجهيزات آزمايشگاهي مورد نياز نيز ساخته شد.

ايــن پروژه عالوه بر دستاوردهاي اقتصادي كه نتيجه بازيافت دور ريزها مي باشد از نظر
زيست محيطي نيز باعث جلوگيري از آلودگي آب دريا در زمان حفاري خواهد شد .

با توجه به كمبود منابع طبيعي آب شيرين و با در نظر گرفتن وسعت منابع آبهاي شور تا
كنون روشهاي مختلفي براي تهيه آبي با كيفيت مطلوب مورد بررسي قرار گرفته در اين
پروژه روشهاي مختلف شيرين سازي مورد مطالعه  ،بررسي  ،مقايسه قرار گرفته و بهترين
روشها با توجه به شرايط منطقه پيشنهاد شده و نهايتا“ طراحي تفصيلي و پارامترهاي
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روشهاي مختلف توليد آب شيرين از دريا

شركت فرانوران

7

سولفور زدائي از نفت به روش بيولوژيكي

دانشگاه اصفهان

9

نشت يابي خطوط لوله به روش آكوستيك ايميشن

موثر

عملياتي

در

روش

هر

گرديده

ارائه

.

است

با توجه به وجود انرژي گرمائي مازاد از فرآيندهاي پااليشگاهي و سابقه استفاده از توليد آب
شيرين به روش تبخير بنظــر مي رسد جواب مسئله واضح است  ،بررسيهاي صورت گرفته
نشان ميدهد با توجه به ميزان سرمايه گذاري اوليه و هزينه هاي عملياتي و نياز به نيروهاي
متخصص در زمان بهره برداري استفاده از روش هاي جديد اسمز معكوس مناسب تـــــر
مي باشد.
وجود مقدارگوگرد در نفت خام اهميت بسزائي دارد بطوريكه يكي از پارامترهاي مهم در
تعيين قيمت نفت خام مي باشد  ،تا كنون روشهاي زيادي براي گوگرد زدائي پيشنهاد شده
و بكار رفته اما جديدترين و كاربردي ترين روش در حال حاضر حذف بيولوژيكي مي باشد .
 DSOيكي از محصوالت جانبي در فرآيند تصفيه مايعات گازي در فاز 5و 2مي باشد ،
حذف

آن

به

روش

بيولوژيكي

هدف

اين

مي

پروژه

.

باشد

در اين تحقيق انواع ميكروبهاي هوازي و بي هوازي آزمايش شده  ،چند نوع ميكروب كه در
منطقه اصفهان قابل حصول بــود وگونه هاي ديگر از خارج خريداري شد هم چنين ميكروب
مناسب شناسائي شد .دراين روش سرعت حذف گوگرد مهمترين پارامتر است كه نتيجه
ب دست آمده در اين پروژه در حد كارهاي تحقيقاتي جهاني است اما براي عمليات صنعتي اين
سرعت كم است  ،بنابراين براي حذف مقادير جزئي  DSOدر زمين منطقه مناسب مي باشد
.
آلياژهاي نيكل به سبب توانائي باال در مقاومت به خوردگي ،نقش بسيار مهمي در صنايعي كه
خوردگي در آنها عامل تعيين كنندهاي است ،ايفا ميكنند .سوپر آلياژهاي پايه نيكل كه
اغلب عالوه بر توانائي به مقاومت در محيط هاي خورنده ،در دماهاي باال نيز مقاوم هستند،
جزء

دانشگاه صنعتي
اميركبير

اين

آلياژها

محسوب

گردند.

مي

در ايــن تحقيق ،ابتدا ساخت پايه اي مربوط به آلياژها و سوپر آلياژهاي نيكل مورد بررسي
قرار گرفت و در ادامه ساختار و خواص خوردگي سوپر آلياژهاي نيكل بررسي گرديد و سوپر
آلياژهاي نيكل-كروم-موليبدن و به طور خاص آلياژ  623مورد مطالعه قرار گرفت و
روكش دهي

با

جوشكاري

توسط

اين

آلياژها

هم

بررسي

شد.

در ادامه كار تحقيق ،فناوريهاي مختلف روكش دهي نيز بررسي گرديد .روكشدهي با فرآيند
 GMAWتشريح گرديده و در نهايت ترکها و عيوب ايجاد شده در روكشدهي با
جوشكاريهاي مختلف مطالعه شد و نتايج حاصله به شركت نفت و گاز پارس ارائه گرديد.

منطقه پارس جنوبي نياز گسترده اي به عمليات دريائي براي ساخت سكوها و سازه
هــــــاي مناسب دريائي داشته و همچنين هنگام بهره برداري نيز الزم است ارتباط
مناسبي بيـــن تاسيسات دريائي و بندر عسلويه برقرار باشد  .در شرايط حاضر بيشتر
ارتباطات و عــزيمت افراد به سكوها توسط هلي كوپتر انجام مي شود كه هم گران و هم
حادثه
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امكان سنجي بكار گيري شناورهاي تندرو
لجستيكي در منطقه پارس جنوبي

دانشگاه صنعتي شريف

آفرين

.

است

پروژه حاضر با هدف ارزيابي شناورهاي تندرولجستيكي براي برقــــراري ارتباط
تعـــريف گرديده است .با مطالعات اوليه شناور مناسب با مشخصات فني ارائه شده طراحي
گرديده و در نهايت ساخت و يا سفارش به سازندگـــان مربوط ميتوانــد تسهيـــالت
بهتري

در

عمليات

دريائي

مورد

نياز

ايجاد

نمايد.

به نظر مي رسد شناورهاي تندرو كه با شرايط منطقه انطباق داشتــــه باشـد راه حل
بهينه باشد اين شناور با داشتن سرعت و ايمني باال  ،هزينه هاي تردد را كاهش داده و از
همه مهمتر ايمني شغلي پرسنل را نيز افزايش ميدهد .
سنسور گاز  COيكي از پر مصرف ترين سنسورهاي گاز مي باشد بطوريكه در
كشورهــــاي پيشرفته جزء كدهاي منازل و ساختمانهاي تجاري و اداري قرار گرفته است .
در اين پروژه كه با هدف ساخت و بررسي نمونه هاي گوناگون سنسور  COتعريف شده است
با مطالعه اثــــرات دما و افزودنيهاي مختلف بر حساسيت و انتخاب گري نيمه هادي هاي
پايه دي اكسيــــــد قلع نسبت به دي اكسيد كربن  ،متان  ،الكل  LPG ،پيگيري شده
كه نتايج حاصل از پروژه منجر به ساخت سنسور آزمايشگاهي با تكنولوژي جديد فيلم نازک
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ساخت سنسور CO

دانشگاه تهران

sn

قلع

گرديد.

مزيت اين سنسور به ساير سنسورهاي موجود ،بدليل دارا بودن سطح متخلخلي از اليـــه
اكسيد قلع  ،حساسيت قابل مالحظه اي از خود نشان ميدهد و مي تواند دقت اندازه
را

گيـــــري

دهد

افزايش

.

بطوركلي اين سنسور كه با استفاده از تغيير مقاومت يك نيمه هادي كار مي كند  ،پـس از
كاليبراسيون و تست پايداري در آزمايشگاه و تستهاي ميداني ميتواند وارد فرآيند توليد
نيمه انبوه شود .
بدليل اهميت آگاهي ،از ميزان فشار و دماي چاه در آناليزرفتار مخزن  ،ابزار اندازه گيري
اين پارامترها ( از جمله حسگرهاي الكترونيكي ) گسترش بسياري يافتــه اند بطوريكه
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احساسگرهاي فيبرنوري براي اندازه گيري فشار و
دما در چاههاي نفت و گاز

امروزه استفاده از فيبرنوري  ،بدليل تحمل فشارو دماي زياد بويژه درجائيكه حسگرهاي
دانشگاه شهيد بهشتي

الكترونيكي معمول كارائي يا عمر كافي نداشته باشند  ،رو به فزوني يافته است .
ابعاد اين حسگرها كوچك بوده لذا به راحتي درون چاه فرستاده شده و نسبت به حسگرها ي
الكترونيكي

ارزانتر

و

مقاوم

تر

هستند

.

عالوه بر آن بدليل مبرا بودن فيبرنوري از قطعات الكترونيكي و در نتيجه مصون بودن از

تداخل هاي الكترومغناطيسي و تلفات نوري كم ،فرآيند كسب اطالعات راحت تر شده و
با

اطالعات

و

دقت

بيشتري

سرعت

مي

انتقال

.

يابد

با ايجاد تغييراتي در يك فيبرنوري مي توان از آن به عنوان يك سنسور استفاده نمود ،
سنسور از ابتداي توليد از مخزن در چاه بصورت دائمي مي تواند نتايج راثبت نمايد  ،در
طول دوره زماني توليد از مخزن نيازي به توقف توليد نخواهد بود اين سنسور ها در چند
ميدان

توسط شركت BP

نصب شده اما هنوز جنبه عام پيدا نكرده است .

در صورت استفاده از اين سنسورها در ميدان پارس جنوبي امكانات ويژه اي جهت ثبت داده
ها بدست خواهد آمد كه عالوه بر جديد بودن آن در دنيا در ايران نيز منحصر به فرد است .
با توجه به هزينه بسيار زياد جوشكاري در دريا هر روشي كه بتواند سرعت جوشكاري را
افزايش

قطعا“

دهد

كاهش

هزينه

را

ها

بدنبال

داشت

خواهد

.

امروزه با پيشرفت انواع ليزرهاي پرقدرت امكان استفاده از آنها در جوشكاري صنعتي
افزايش يافته است  .در اين پروژه بصورت تئوري و عملي امكان جوشكاري لوله هاي دريائي و
هم چنين خشكي با توجه به تكنولوژي موجود در دنيا بررسي شده و استفاده از جوشكاري
ليزري پيشنهاد شده است مزاياي جوشكاري ليزري نسبت به ساير روشها بطور خالصه
عبارتست
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بررسي امكان جوشكاري ليزري لوله هاي زير دريا

شركت فرانوران
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جلوگيري از نفوذ گاز در سيمان

پژوهشگاه صنعت نفت

از
تماسي

-

غير

-

سرعت

بودن

باالي

جوشكاري

-

(

نسبت

انتقال
به

نسبت

توسط

روشهاي

جوش

اتوماسيون
به

عرض

نور)

جوشكاري

خوب

قابليت
عمق

انرژي

بقيه

كيفيت

-

جوشكاري

:

باال
جوش

باال

با توجه به ويژگيهاي ذكر شده و بررسي هاي اقتصادي بعمل آمده ميتوان به عملياتي شدن
اين روش در شرائط فعلي اميدوار بود چرا كه اين سيستم ها بطور تجاري در دسترس
خريداران مي باشد .
توليد نفت و گاز مستلزم حفاري و تكميل چاه در مناطق مناسب و با برنامه ريزي معين جهت
بهر ه برداري از اليه هاي مشخص حاوي سياالت هيدروكربوري مي باشد  .تكميل چاه در
مرحله حفاري به معناي نصب لوله جداري و سيمانكاري ثبت آن به منظور ممانعت از ورود آب
از اليه هاي آبدار به درون چاه مي باشد  .البته اين موارد بطور خاص در درون چاه بوده .
وفعاليتهاي گسترده تكميلي در بيرون چاه درزونهاي مختلف انجام مي گيرد،لذا روش
سيمانكاري

مناسب

بايد

انتخاب

و

طراحي

الزم

پيش

بيني

گردد.

سيمانكاري چاهها با اهداف مختلفي صورت مي گيرد كه براي دستيابي به اين اهداف ،

انتخاب و تركيب و فرموالسيون متناسب با وظايف سيمانكاري ضامن موفقيت يا شكست
عمليات بشمار مي آيد  .سيمانكاري چاههاي نفت و گاز بعنوان تكميل يك مرحله حفاري و
آماده سازي چاه براي حفاري بخشهاي بعدي و يا آماده سازي چاه براي تست و نهايتا" نصب
تجهيزات توليد در اعماق با شرايط زمين شناسي خاص داراي روشهاي متنوعي است.
مجموعه عمليات سيمانكاري شامل بخش طراحي رشته جداري و انجام تستهاي مربوطه به
دوغاب متناسب با شرائط چاه ،آماده سازي مواد و تجهيزات مورد نياز و نهايتا" اجراي
برنامه عمليات است و پس از اتمام عمليات  ،ارزيابي كيفيت پوشش سيمان لوله هاي جداري
در چاه در صورت مي گيرد كه در صورت وجود نواقص  ،الزم است تدابير ويژه در راستاي
انديشيده

اصالح

.

شود

براساس گزارشهاي عمليات سيمان كاري  ،يكي از چاههاي اكتشافي و توسعه اي پارس
جنوبي عمليات سيمانكاري مناسبي مطابق با طراحي اوليه نداشته و حتي در مواردي براي
رفع نواقص در رسيدن به هدف مطلوب  ،نياز به سيمان كاري مجدد بوده است كه خود هزينه
گزافي

عالوه

را

بر

هزينه

حفر

در

چاه

بردارد.

در اين پروژه با مطالعه و جمع آوري اطالعات در مورد دوغاب سيمان و انواع مواد افزودني
مصرفي در دوغاب  ،هم چنين آزمايشات الزم تجزيه و تحليل نتايج آزمايشات سيمان
كالس  Gتهران مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه اين بررسي پيشنهاد اصالح ساختار
سيمان ،بوده است .
 INVERTED DECLINE CURVE( ( IDCيك روش عددي براي تخمين و دست
يابي به پارامترهاي مخزن مانند  :تراوائي و ضريب پوسته مي باشد  .در اين پروژه با تكيه بر
مطالعات كتابخانه اي و استفاده از شبيه سازهاي موجود در روش  IDCتالش مي شود به
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اندازه گيري تراوائي ضريب پوسته اي و ناحيه ريزش
چاه با استفاده از روش  IDCدر مخزن پارس جنوبي

شركت فناوران آسماري

كمك مشخصات ميدان پارس جنوبي پارامترهاي مورد نظر را بدست آورده و صحت آنها را با
داده هاي بدست آمده از آزمايش چاه مقايسه نمود .و در موارد مورد نياز كه نمي توان چاه را
آزمايش

نمود

از

بهره

آن

.

گرفت

امروزه نياز مهندسين مخزن به يك ابزار ساده كه فهم درست و دقيقي از مخزن ارائه دهد و
بتواند پارامترهاي مخزن را به پروفايل توليد ارتباط دهد ضرورت تحقيق را نشان مي دهد .
آلياژهاي نيكل به سبب توانائي باال در مقاومت به خوردگي ،نقش بسيار مهمي در صنايعي كه
خوردگي در آنها عامل تعيين كنندهاي است ،ايفا ميكنند .سوپر آلياژهاي پايه نيكل كه
بررسي پارامترهاي موثردر روكش دهي فوالد
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كربني توسط آلياژهاي نيكل – كروم با استفاده از
جوشكاري

اغلب عالوه بر توانائي به مقاومت در محيط هاي خورنده ،در دماهاي باال نيز مقاوم هستند،
دانشگاه تربيت مدرس

جزء

اين

آلياژها

محسوب

مي

گردند.

در ايــن تحقيق ،ابتدا ساخت پايه اي مربوط به آلياژها و سوپر آلياژهاي نيكل مورد بررسي
قرار گرفت و در ادامه ساختار و خواص خوردگي سوپر آلياژهاي نيكل بررسي گرديد و سوپر
آلياژهاي نيكل – كروم  -موليبدن و به طور خاص آلياژ  623مورد مطالعه قرار گرفت و

روكش دهي

با

جوشكاري

توسط

اين

آلياژها

هم

بررسي

شد.

در ادامه كار تحقيق ،فناوري هاي مختلف روكش دهي نيز بررسي گرديد .روكش دهي با
فرآيند  GMAWتشريح گرديده و در نهايت ترک ها و عيوب ايجاد شده در روكشدهي با
جوشكاري هاي مختلف مطالعه شد و نتايج حاصله به شركت نفت و گاز پارس ارائه گرديد.
سيال مخزني ،حاوي سه فاز آب ،گاز و مايعات گازي است .هر گونه طرح توسعه ميدان ،شبيه
سازي مخزن و مطالعه تكنيك هاي جلوگيري از هرزروي مايعات گازي كه از لحاظ اقتصادي
بسيار ارزشمند هستند ،مستلزم آگاهي دقيق از نوع سنگ مخزن و چگونگي حركت فازهاي
مختلف در حضور يكديگر ميباشند .هدف نهائي تحقيق اين است كه در ميان ساير
تهيه بانك اطالعاتي جستجوگر وآنالير خواص سنگ
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مخزن در ميدان گازي پارس جنوبي باتلفيق
اطالعات آزمايشات مغزه ونتايج ارزيابي نمودارهاي

پارامترهاي اثرگذار بر رفتار ديناميك مخزن ،خواص سنگ مخزن كه از پارامترهاي مهم
دانشگاه تهران

پتروفيزيكي

اثرگذار بر تطابق تاريخچه توليد و پيش بيني بازيافت ميدان ميباشد ،بايد به دقت مورد
بررسي

گيرد.

قرار

در اين طرح ،اطالعات جمع آوري شده مربوطه ،نتايج ارزيابي نمودارهاي پتروفيزيكي و كليه
داده هاي بدست آمده به صورت بانك اطالعاتي داراي موتور جستجو درآمده كه در بانك
بدست آمده ،دادهها عالوه بر امكان فعاليت تحت شبكه ،قابليت بهروزآوري در صورت اضافه
شدن اطالعات جديد را داشته تا بتوان كليه اطالعات مربوط به يك ناحيه از مخزن را در كنار
هم داشت و مورد مطالعه قرار داد.
در شرايط افت فشار ،فشارمخازن گازميعاني به فشار شبنم مي رسد كه در اين شرايط
ميعانات گازي تشكيل ميگردد .مخزن گاز ميعاني در اين مرحله به چهار ناحيه تقسيم مي
كه

شوند
•
•
•

عبارتند

ناحيه
ناحيه

اول:
دوم:

ناحيه

Region
سوم:

از
Region

:
Mist

Fluid

Moving

Region

Gas

كه نهايتاً در ناحيه چهارم فشار به زير نقطه شبنم نرسيده است اما گاز موجود و متحرک
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رفتار سياالت در مخازن گاز ميعاني در فشار زير
نقطه شبنم ونيز روشهاي چاه آزمايي اين مخازن

دانشگاه تهران

ميباشد.
الزم به ذكر است از آنجا كه فشار بصورت تابعي از زمان در طول توليد افت ميكند ،لذا
مقدار اين چهار ناحيه ثابت نبوده و طول آن تغيير مي كند .بطوريكه با افت فشار زياد نهايتاً
كل مخـــزن بصورت  Moving Fluid Regionدرميآيد .بنابراين در زمانهاي مختلف
نحوه تفسير چاهآزمائي در اينگونه مخازن تغيير مييابد و بر پيچيدگي آنها افزوده ميگردد،
لذا رفتار اينگونه سياالت در مخازن در پرده اي از ابهام ميباشد .همچنين روشهاي معمول،
چاه آزمائي تفسير مخازن گازي بصورت مستقيم قابل كاربرد در اينگونه مخازن نميباشند اما
غالباً در نرمافزارهاي تجاري معمول چاهآزمائي اينگونه مخازن با روشهاي گازي انجام مي
گيرد.

از آنجا كه فشار مخزن پارسجنوبي هنوز به زيرفشار نقطه شبنم نرسيده است ،لذا در اين
مرحله از توليد ،هرگونه مطالعه در رفتار مخازن گاز ميعاني و از جمله چاهآزمائي آنها از
اهميت بسزائي برخوردار ميباشد.
وجـــود انــواع تركيبات گوگردي در نفت خام (مانند مركاپتانــها ،تيــوفن ،بنزوتيوفن،
ايميدازول و  )555باعث افزايش هزينههاي عمليات پااليش نفت خام به منظور گوگردزدائي،
افزايش هزينههاي تعمير و نگهداري تجهيزات در صنايع نفت جهت كنترل و يا حذف
خوردگي حاصل از تركيبات گوگردي ،افزايش بار آلودگي پسابهاي صنايع نفت و در نهايت
افزايش آلودگي هوا به علت انتشار تركيبات گازي گوگردي ميشود .وجود پااليشگاهها،
كارخانه ها و مجتمع هاي پتروشيمي در سراسر كشور باعث آلودگي شديد منابع خاكي و به
خطر افتادن محيط زيست مي گردد .به دليل عدم كارآيي مناسب روشهاي فيزيكي و
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حذف بيولوژيكي  DSOاز خاک در مقياس نيمه
صنعتي

شيميائي حذف مواد گوگردي از خاک و تاثيرات جانبي زيان بار اين نوع روشها ،حذف
دانشگاه اصفهان

بيولوژيكي

جايگزين

ميشود.

با شناسائي و استفاده از ميكرو ارگانيزمهاي مناسب براي حذف تركيبات گوگردي نفت خام
در خاک مي توان بخش عمده اي از اين هزينه ها و بار آلودگي را كاهش داد .فرضيههاي
تحقيق

عبارتند

از:

• ميـــكرو ارگانيزمهايي شناسائي گرديد كه قادر هستند تحت شرايطي در محيط هاي نفت
خام ايران زندگي كنند و در عين حال تركيبات گوگردي  DSOموجود در خاک را تجزيه
نمايند.
• با بهينهساز ي عملكرد ميكرو ارگانيزمهاي حاصله با توجه به شرايط آب و هوائي و منطقه
صنعتي عسلويه ارائه گرديد.
تاكنون اجراي پروژه هاي تزريق گاز در ايران به صورت تزريق در كالهك گازي به منظور
تامين و حفظ فشار مخزن انجام گرفته است ،به عنوان مثال ،يك نمونه تزريق گاز در مخزن
لب سفيد بوده كه گاز از اليههاي بنگستاني به افقهاي باالتر در سازند آسماري به شكل
 Inter Flowانجام گرفته است .بر اي مطالعه اين نوع تزريق در ميدان گازي پارسجنوبي ،با

بررسي آزمايشگاهي تزريق گاز به اليه نفتي در
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ميدان پارس جنوبي وبررسي ارتباط آن با كيفيت

دانشگاه تهران

مخزني واحدهاي مربوطه

توجه به جنس مخزن كه از نوع دولوميتي-كربناته مي باشد و ناهمگوني گسترده رسوبات
زمين شناسي ،تعييـن درصد جاروب تزريق گاز غير امتزاجي در نمونه هاي مخزن بسيار
ضروري است و بدون آن هرگز نميتوان از كارايي روش  Inter Flowاطمينان حاصل نمود.
نتايج حاصله از اين پروژه نشان ميدهد كه تزريق گاز در اليه نفتي پارس جنوبي امكانپذير
بوده ولي براي اطمينان از آن به آزمايشات تكميلي كه تعيين و پيشنهاد گرديدهاند نياز
ميباشد.
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مستند سازي پروژه تفكيك DSO

شركت نوين بسپار

هدف از انجام اين پروژه دستيابي به دانش فني تفكيك فيزيكي مواد تشكيل دهنده DSO
بود  .با استفاده از روشهاي جداسازي (تقطير) اين ماده جانبي ( )DSOبه سه ماده اصلي با

نامهاي دي متيل دي سولفايد ،دي اتيل دي سولفايد و اتيل متيل دي سولفايد تفكيك گرديد
كه اين محصوالت مي توانند در فرايندهاي پااليشگاهي و چسب و حاللها مورد استفاده
باشند .با توجه به توليد روزانه  2355كيلوگرم  DSOدر هريك از فازهاي پارس جنوبي به
عنوان يك محصول جانبي ناخواسته و مشكالتي كه اين محصول از نظر زيست محيطي براي
منطقه بوجود آورده اس ت  ،جداسازي اجزا موجود در اين مخلوط شامل دي متيل دي
سولفيد( )DMDSاتيل متيل دي سولفيد ( )EMDSو دي اتيل دي سولفيد ( )DEDSو به
مصرف رساندن پاره اي از اجزا آن در صنايع ديگر ميتواند از صدمات زيست محيطي
جلوگيري

.

نمايد

پس از اتمام پروژه به علت معضل مهم پارس جنوبي در خصوص اين ماده،طرح نيمه صنعتي
تفكيك  DSOبا ظرفيت 3555كيلو در روز به تصويب رسيد و اكنون در منطقه عسلويه
آماده بهره برداري ميباشد.
در ميدان پارس جنوبي يكي از عوامل ناشناخته  ،قدرت آبده و ميزان احتمالي توليد آب از
آن به دنبال رسيدن اثر افت فشار مخزن به آبده مي باشد  .با توجه به طبيعت معادالت
موازنه جرم در مخازن گازي و نياز به گذشت زمان طوالني از توليد براي مشاهده نمودن اثر
آبده و محاسبه حجم دهش آب به مخزن  ،پيش بيني قدرت آبده در ابتداي حيات مخزن
امري بسيار مشكل است  .مع الوصف مي توان با مطالعه رخساره هاي موجود در مخزن  ،به
حساسيت سنجي اثر رخساره هاي طبقات پائيني
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 Kبرتوليد آب ازآبده به درون چاههاي توليدي در
فازهاي غربي ميدان گازي پارس جنوبي

چگونگي كنترل سنگ مخزن بر نفوذ وآشام آب از آبده به چاههاي توليدي پي برد .بنابراين
شركت مشاوران مخازن
شرق

اصلي ترين سوال پيش رو اين خواهد بود كه كدام يك از اين رخساره ها نقش كمك كننده
و

يك

كدام

نقش

بازدارنده

در

توليد

آب

دارند.

اهداف تحقيق عبارتند از :شناخت بهتر مخزن در نقاط توسعه نيافته  ،بهينه سازي طرح
تكميل و مشبك كاري چاهها  ،پيش بيني چگونگي توليد احتمالي آب از آبده رژيم نفوذ آن
به داخل چاهها  ،كنترل توليد آب و لزوم ويا عدم لزوم طراحي تاسيسات فرآورش آب در
سكوها

و

جلوگيري

از

صرف

هزينه

هاي

غير

ضروري

.

كه هم اكنون به عنوان يك روش در حفاري چاهها در تهيه  MDPفازهاي مختلف پارس
جنوبي انجام شده است.
اصوال“ شناسائي مرزهاي چينه شناسي جهت درک هر چه بهتر و ضعيت زمين شناسي در
مناطق نفتي و غيره اهميت بسزائي دارد  ،با استفاده از اين مطالعات ضمن مشخص نمودن

تعيين مرز پرموترياس در ميدان پارس جنوبي
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وبررسي ارتباط آن با كيفيت مخزني واحدهاي
مربوطه

دانشگاه تهران

مرز پرموترياس در چاههاي مختلف اين ميدان ( با استفاده از روشهاي مختلف ) و تطبيق آن
در چاههاي مختلف با يكديگر ،عمق و محل دقيق آن تعيين مي گردد .با توجه به اينكه
مرزپرموترياس در اين حوضه بصورت ناپيوسته هم شيب است ،شناسائي آن به سهولت
امكان پذير نبوده و نياز به مطالعات گسترده و استفاده از تكنيك هاي متنوع دارد  .با

شناسائي اين مرز و با توجه به اثرات دياژنزي آن بر كيفيت مخزني سازندهاي داالن و كنگان
مي توان كيفيت مخزني اين مرز را در بخش هاي مختلف ميدان شناسائي  ،و سپس تغييرات
آن

را

از

تخلخل

لحاظ

نفوذ

و

پذيري

مشخص

نمود.

در اين پروژه كليه اطالعات موجود در اين زمينه جمع آوري و سپس از مغزه چاههاي مختلف
نمونه برداري مي گردد و از آنها مقاطع نازک جهت آناليزهاي ژئوشيميائي تهيه مي شود.
سپس با مطالعه بيواستراتيگرافي و پالينولوژي سازندهاي داالن و كنگان ،مرز چاههاي
مختلف و تطابق آن مابين اين چاه ها بدست مي آيد كه با تطابق واحدهاي مرزي توسط داده
هاي سنگ شناسي  ،فسيل شناسي  ،ژئوشيميائي  ،لرزه اي و الگهاي پتروفيزيكي در
چاههاي مختلف و با تجزيه و تحليل اطالعات بدست آمده  ،محل دقيق مرزپرموترياس در
بخش

مختلف

هاي

ميدان

نوآوري

تعيين

گردد.

مي

:

طرح

تاكنون مطالعه همه جانبه اي كه بتواند توسط تكنيكها ي مختلف محل دقيق مرز چينه
شناسي را مشخص نمايد در ايران صورت نگرفته و در ميدان گازي پارسجنوبي نيز براي
اولين

بار

است

كه

اين

مطالعات

در

اين

مقياس

انجام

مي

گيرد.

از اهداف پيشبينيشده اين پروژه در تهيه  MDPفازهاي جديد استفاده شده است.
از مهمترين مسئله در مطالعه مخازن هيدروكربوري بررسي تخلخل و نفوذپذيري و عوامل
كنترل كننده آنها در واحدهاي مخزني مختلف است  ،جهت اين نوع مطالعات در مرحله اول،
بررسي و تعيين محيطهاي رسوبي و الگوهاي رسوبگذاري اثر بسياري در تعيين نفوذپذيري
خواهد داشت .لذا بررسي انواع فرآيندهاي دياژنزي موثر در كيفيت مخزني (مانند دولوميتي
شدن  ،سيماني شدن و انحالل ) ميتواند اهميت فوق العاده براي درک نحوه توزيع و
پراكندگي تخلخل در بخشهاي مختلف ميدان داشته باشد .مراحل تحقيق شامل جمعآوري
اطالعات موجود و مطالعه آنها با نمونهبرداري از مغزههاي چاههاي مختلف جهت تهيه مقاطع
محيط رسوبي ودياژنز سازندهاي كنگان وداالن
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وكنترل آنها بر روي كيفيت مخزني اين واحدها در
ميدان گازي پارس جنوبي

نازک و آناليزهاي ژئوشيميائي و مطالعه ميكروفاسيستها ميباشد كه مي توان محيطهاي
دانشگاه تهران

رسوبي اصلي را مطالعه و مدل رسوبي كلي براي هريك از سازندهاي داالن و كنگان ارائه
نمود.
همچنين سكانسهاي رسوبي اصلي و الگوهاي رخسارهاي در هر سازند و تطابق آنها در
چاههاي مختلف و هم چنين تعيين انواع فرآيندهاي دياژنزي موثر بر كيفيت مخزني
سازندهاي مختلف و مقايسه الگوهاي رسوبي بدست آمده از مطالعات چنيه شناسي سكانسي
و الگ با دادههاي نيمرخهاي لرزه اي جهت شناخت دقيق وضعيت الگوهاي رسوبي انجام
ميگردد.
در نهايت با تجزيه و تحليل اطالعات بدستآمده  ،عوامل اصلي كنترل كننده كيفيت مخزني
در هر سازند و در بخشهاي مختلف ميدان تعيين مي گردد.

در حال حاضر به منظور اندازه گيري فشار و دماي چاه هاي نفت از سنسورهاي الكترونيكي
استفاده مي شود .اين سنسورها يا دائمي با طول عمر كوتاه (در حدود يك تا سه سال) بوده و
يا يك بار قابل استفاده مي باشند كه در اين صورت براي هر اندازه گيري بايد فرآيند
استخراج متوقف گردد تا عمل اندازه گيري قابل انجام باشد .ضمناً سنسورهاي الكترونيكي
 ) Cقابل استفاده نبوده و هر چه دماي چاه باالتر باشد

در چاه هاي با دماي باال (بيش از

طول عمر اين نوع سنسورهاي فشار ،به شدت كاهش مي يابد .امروزه سنسورهاي فشار و
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بهينه سازي سنسور فيبرنوري به منظور اندازه گيري
همزمان فشار و دماي چاه در شرايط آزمايشگاهي

دماي فيبر نوري به دليل قابليت هاي ذيل بسيار مورد توجه مهندسان نفت قرار گرفته است
دانشگاه شهيد بهشتي

بطوريكه پيش بيني مي شود ايده چاه هاي هوشمند با اين سنسورها تحقق يابد.
•

طول

عمر

•

مصونيت

در

(3

باال
برابر

تا

تداخل

15

امواج

سال)

الكترومغناطيس

• امكان انتقال داده هاي سنسور به صورت نور تا مسافت هاي بسيار طوالني
•
•
•

دقت
قابليت
قابليت

اندازه
استفاده

در

باال
گيري

دماي

توزيعي
باال

(بيش

سنسور
از

)C

• قابليت مولتيپلكس كردن تعداد زيادي سنسور با يك كابل فيبر نوري
امروزه توسعه روزافزون مصرف انرژي ،نه تنها بهرهبرداري از حوزههاي نفت و گاز موجود در
مناطق خشكي ،بلكه لزوم استفاده از منابع انرژي موجود در حوزههاي فراساحل را نيز ايجاب
مينمايد .در همين راستا ،دسترسي به راهكارهاي واقعگرايانه براي تحليل و طراحي
سكوهاي دريايي به عنوان عوامل اصلي در بهرهبرداري از منابع نفت و گاز حوزههاي فرا
ساحل ،از نخستين اولويتها خواهد بود .بررسي رفتار لرزهاي سكوهاي دريايي در مقابل زلزله
از اركان اصلي در تحليل و طرح سكوهاي دريايي در مناطق لرزهخيز ميباشد .در حال حاضر،
به منظور طرح سكوهاي ثابت فلزي دريايي در مقابل زلزله از دو سطح متفاوت زلزله به نام
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بررسي آزمايشگاهي رفتار ديناميكي غير خطي
سكوهاي دريايي

سطوح و شكلپذيري استفاده مي شود .در زلزله سطح مقاومت  ،شدت زلزله كم بوده و
دانشگاه تهران

كيفيت كليه اعضا و اتصاالت سكو با فرض رفتار ارتجاعي و خطي بررسي خواهد شد .در زلزله
هاي نادر وشديد سطح شكلپذيري، ،هدف اصلي عبارت از حفظ انسجام و پايداري كلي سكو
خواهد بود و لذا بروز رفتارهاي پالستيك(خميري) ،غير خطي و غيرارتجاعي براي اعضا و
اتصاالت سازهاي  ،مجاز شمرده ميشود .معموال" درزلزلههاي سطح شكلپذيري رفتار غير
خطي سكو هم ،ناشي از رفتار غير خطي خاک وشمع و هم ناشي از رفتار خود جكت
ميباشد .ولي در زلزلههاي سطح مقاومت  ،فقط قسمت فونداسيون رفتار غير خطي خواهد
داشت

و

لذا

از

شمع

خطي

معادل

استفاده

ميگردد.

در اين پژوهش  ،بطور خاص ،مدل رفتار غير خطي قاب فلزي جكت و آن قسمت از شمع كه
باالي كف دريا ميباشد و نيز اندركنش واقعي شمع و پايه در آزمايشگاه مورد بررسي قرار

گرفت.
فشار مخازن گاز ميعاني با گذشت مدت زماني از توليد آن ،به پايين تر از فشار نقطه شبنم
رسيده و سيال به صورت دو فاز مايع و گاز در داخل مخزن و اطراف چاه تشكيل مي شود و
در نتيجه تحويل دهي چاه كاهش مي يابد .از اين رو طراحي نرم افزاري جامع جهت مدل
سازي چاه در اينگونه مخازن ضروري به نظر ميرسد .مسلماً طراحي اصولي چنين نرم افزاري
ارتباط مستقيمي با شناخت ترموديناميكي رفتار  -جرياني سياالت مخازن و همين طور
كه

پارامترهايي

اين

در

منحصر

مخازن

به

فرد

مي

باشند،

دارد.

هدف اصلي ازاجراي پروژه ،مطالعه عميق پيرامون حركت سياالت دو فازي درون چاه و
طراحي و پياده سازي نرم افزار بومي متناسب با داده هاي نفت و گاز داخل كشور به ويژه
مخزن پارس جنوبي با استفاده از جديد ترين روشهاي ترموديناميكي  -رياضي مي باشد .فاز
اول اين نرم افزار با امكانات و ويژگي هاي زير در اوايل سال  78به پايان رسيد.
•
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دسترسي

به

كد

نرم

افزار

و

رساني

بروز

سريع

آن

طراحي وپياده سازي نرم افزار مدل سازي فشار

شركت مديريت پروژه

• طراحي نرم افزار بصورت شيءگرا ( )Object Orientedو در نتيجه امكان استفاده از

جرياني سيال دوفازي درون چاه به صورت تركيبي

هاي صنعتي ابدال

روابط مختلف در بخشهاي ( )Segmentمختلف چاه با توجه به الگوهاي جرياني موجود در

وغير تركيبي

(مپصا)

هر بخش ،كه روش منحصر به فرد در بين نرم افزارهاي موجود مي باشد.

تهيه متيل دي اتانول آمين فعال شده به

پژوهشگاه پليمر و

منظورافزايش كارايي واحدهاي شيرين سازي گاز

پتروشيمي ايران

• دارا بودن بانك اطالعاتي مربوط به خواص اجزاي سيال تركيبي و قابليت اضافه نمودن شبه
اجزاء

به

جديد

اطالعاتي

بانك

• امكان تعريف و ترسيم  ،Well Trajectoryبه صورت كامالً User Friendly
•

امكان

انجام

محاسبات

براي

جريان

درAnnulus

• طراحي مبدل هاي داده ،ورود و خروج داده از(به) نرم افزارهاي تجاري رايج
•
•

امكان
امكان

محاسبه

سايش(Velocity

محاسبه
نرخ

كمينه

جريان

براي

حركت

)Erosional
دادن

ميعانات

گازي

• استفاده از معادالت جديد براي محاسبه افت فشار در جريان هاي دوفازي در مخازن
گازميعاني
• انجام تمامي مراحل طراحي نرمافزار با تاكيد برسيال مخزن پارسجنوبي
متيل دياتانولآمين فعالشده كه با نام تجاري  a-MDEAتوسط شركت  BASFآلمان
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توليد و عرضه شده است ،يك محصول جهاني منحصربفرد در زمينه شيرينسازي گاز است.
هدف از اين طرح دستيابي به دانش فني ساخت متيلدياتانولآمين فعالشده به منظور
افزايش كارايي واحدهاي شيرينسازي گاز مي باشد .سرعت جذب سولفيد هيدروژن و
دياكسيدكربن توسط متيلدي اتانول آمين فعالشده ( )a-MDEAبه ترتيب  1/5و  7برابر

متيلدياتانولآمين خالص( )MDEAاست .همچنين استفاده از  a-MDEAباعث افزايش
ظرفيت و راندمان بخش شيرينسازي گاز به ميزان  15تا  13درصد خواهد شد و بدليل مزاياي
متعدد هم اكنون در  225پااليشــگاه جهــان از اين ماده استفاده مي شود .بدليل
بــــاالتر بودن ظرفيـــت جـذب  a-MDEAنسبت به  MDEAدر طراحي واحدهاي
شيرينسازي جديد بر مبناي اين ماده ميتوان هزينه ساخت را به ميزان زيادي كاهش داد و
براي واحدهاي شيرينسازي كه قبالً ساخته شدهاند استفاده از اين محصول باعث افزايش
ظرفيت واحد خواهد شد .شايان ذكر است اين پروژه موفق به كسب دانش فني مربوطه
گرديده و به سازمان ثبت اختراع معرفي گرديد .شماره ثبت اختراع  32695و تاريخ ثبت
اختراع  25/6/1578مي باشد كه در صفحه  59روزنامه رسمي  17326مورخ 13/8/1578
منتشر گرديده است.
ضايعات صنعت پتروشيمي در روند توليد (V.C.Mوينيل كلرايد مونومر) تركيباتي نظير
كلروفرم ،تتراكلركربن ،تريكلراتان ،كلروپرن ،تتراكلرواتان و بنزن ميباشد گاهي  %45از
خوراک  E.D.Cنيز درست عمل نكرده و جزئي از اين ضايعات ميگردند .از طرفي
مركاپتيدهاي متيل ،اتيل ،پروپيل كه در روند شيرينسازي گاز توليد ميشوند ميتوانند
باضايعات ايجادشده طي فرآيند سادهاي به نمك طعام و تركيبات آلي گوگردي تبديل شوند
كه هر دو محصول عاري از سميت ميباشند .با توجه به مقدار فوقالعاده زياد اين ضايعات،
ضرورت دارد كه از آنها محصولي قابل مصرف و فروش تهيه شود و مخارج الزم از خود
ضايعات تامين و سودآور گردد .در اين پروژه با استفاده از ضايعات پتروشيمي و ضايعات
حاصله

از

شيرينسازي

فرآيند

مادهاي

گاز

با

به

ارزش

دست

ميآيد.

لذا هدف از انجام اين پروژه سنتز پلي سولفايدرابر با تغيير ساختار (Modified
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توليد عايق رطوبتي ضد خوردگي وتخريب جوي پلي

پژوهشگاه شيمي

 ) Polysulfide Rubberيعني توليد الستيك مصنوعي بوده كه الستيك حاصله جهت

سولفايد رابر

صنعتي دلير

فرآوري مي تواند به كليه نقاط كشور حمل و مورد استفاده صنايع پاييندستي قرار گيرد.
اين طرح در مرحله امكان سنجي اوليه در مقياس آزمايشگاهي انجام گرديده و با تعامل
پتروشيمي

به

بايد

عمدهترين

نيمه

مرحله

مصرف

صنعتي

پلي

صنعتي

ومرحله
سولفايدها

برسد.
عبارتنداز:

• آب بندي تانكهاي ذخيره به منظور ممانعت از نشتي و تخريب سازههايي كه با نفت درتماس
هستند
•

و
آغشته

ساختار

سازي

چرم

•

مكانيكي

غلطكهاي

•

آب

•

درزگيري

•

براي

بتني
مصارف

دارند.

قالبهاي

چاپ
مخازن

بندي
بتن،
قابل

فلز
ارتجاع

عديده
سوخت

و
Molds

چوب
Flexible

• چسبها و بتونه
حوضه رسوبي پرمين در خليج فارس داراي ساختماني گنبدي شكل و كشيده اي است كه
بيشترين نشست تكتونيكي آن در ناحيه جنوب شرقي قرار دارد .بنابراين ضخيم ترين
رسوبات اين حوضه تا نزديكي مرز عمان گسترش دارد .مخازن گازي پارس جنوبي كه شمالي
ترين بخش گازي آن مربوط به ناحيه فوقاني حوضه پرمين داالن و ترياسيك پائيني رسوبات
كربناته كنگان مي باشد .نتايج كار اين پروژه نشان داده است كه مي توان پارامترهاي مهمي
به خصوص نوع شكافها و گسيختگي ها را درسنگ هاي مخازن اين ميدان مشخص نمود.
براي اين منظور مي توان از توصيف سيستم مخازن شكافدار به استناد نمودارهاي چاه،
تصويرگرها و داده هاي لرزه اي قائم استفاده نمود .روش منطق فازي يكي از روش هاي
توصيف سيستم مخازن شكاف دار محسوب ميشود كه ميتواند براي كاهش درجه عدم
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تحليل شكستگيهاي مخزن پارس جنوبي با استفاده
از داده هاي لرزه اي قائم ونگاره هاي تصويرگر

دانشگاه صنعت نفت

قطعيت بكار گرفته شود .اين روش به خصوص در توصيف مخازن شكاف داري بكار ميرود كه
داراي اطالعات و داده هاي كافي موجود نبوده و خصوصيات جريان سياالت در محيط هاي
متخلخل آنها كامالً بررسي نشده باشد .در اين پروژه به كمك روش مذكور نتايج قابل قبولي
از نمودارهاي چاه به دست آمده است كه وجود شكاف ها و شكستگي ها تعيين شده با مغزه
ها و گزارش هاي حفاري مورد تائيد قرار گرفته است .با اين روش همبستگي بسيار خوبي بين
درصد شكاف ها و نوع آنها در مقايسه با مغزه ها در زون هاي مورد مطالعه بدست آمده است
كه نشان مي دهد كاربرد اين الگوريتم براي تعيين شكاف هاي باز و نيمه باز از نمودارها و
داده هاي لرزه اي قائم امكان پذير است .در نهايت با تحليل و تفسير تصويرگرها و داده هاي
لرزه اي قائم ،ناهمسانگردي و ناهمگني زون هاي مخزني گازي (  kتا  ) kمورد بررسي قرار
گرفت .بعالوه ،مطالعات وسيع تر واحدهاي پرموترياس در اين ناحيه حكايت از ناهمگني هاي
جانبي دارد كه توسط داده هاي لرزه اي قائم و تصويرگرها قابل آشكار سازي است.
امروزه شناخت و آگاهي از كيفيت و نوع هيدروكربورها و در دسترس بودن اينگونه اطالعات
نه تنها از ديدگاه هاي اكتشافــــي و برنامه هاي توسعه اي ميادين مهم است ،بلكه براي
مديريت هاي توليد و توسعه ميادين نيز با اهميت مي باشد .وجود نفت در سازند داريان در
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بررسي جامع ژئوشيميايي اليه نفتي ميدان پارس
جنوبي

حوزه گازي ،در پارس جنوبي و بهره برداري از آن توسط كشور قطر از حوضه هاي الريان و
پژوهشگاه صنعت نفت

الشاهين نشان مي دهد كه افقهاي باالتر اين ميدان قابليت توليد نفت را دارند .شناخت منشا
و كيفيت اين نفت ها از لحاظ سنگ مولد و شناخت وضعيت سيستم نفتي در اين ميدان
جهت برنامه هاي اكتشافي و توسعه اي اين ميدان ضروري به نظر مي رسد .براي اين كار
تعيين خواص فيزيكي نفت ها ،تعيين ويژگي هاي شيميائي خرده هاي حفاري و مغزه نفتي از
سنگ مادر ،مطالعات ايزوتوپي و مطالعات پيروليزي صورت گرفت.

در اين پروژه يك شبيه ساز مخزن (كه پارسي نام گذاري شده است) با قابليت حل مسائل
س ه بعدي به كمك مدل نفت سياه تهيه شده كه قادر است بر روي انواع كامپيوترهاي معمولي
و كالسترها اجرا شود .شبيه ساز مورد نظر در يك محيط كاربر دوست و با توانايي هاي
گرافيكي باال طراحي شده و در ضمن قادر به تبادل داده با برخي ديگر از نرم افزارهاي
مهندسي نفت نظير پِ ترِل جهت ورود داده هاي مخزن مي باشد .شبيه ساز داراي مدول هاي
پيش پردازنده و پس پردازنده بوده و قادر است عالوه بر توليد شبكه محاسباتي الزم ،نتايج
حل را هم در همان محيط نرم افزاري به نمايش درآورد .همچنين مشخصات مربوط به سيال
مخزن به دو صورت جدول يا توابع تحليلي قابل انتقال به شبيه ساز بوده و پس از ورود به
صورت

بانك

داده

در

نرم

افزار

ذخيره

مي

گردد.

فرمول بندي جريان سيال بصورت تانسوري و در حالت كامالً عمومي با توانايي مدل سازي
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تهيه يك شبيهساز موازي سهبعدي مخزن با مدل
نفت سياه

دانشگاه صنعتي شريف

مخازن غيرهمگن و غيرمتجانس بوده و تراكم پذيري سنگ مخزن ،فشار موئينگي و اثر
جاذبه را نيز لحاظ مي نمايد .از مزاياي مهم فرمولبندي مورد استفاده در اين نرم افزار آن
است كه مدل سازي حاالت اشباع و تحت اشباع به صورتي واحد صورت مي گيرد و بر خالف
فرمول بندي هاي ديگر نيازي به عمليات تبديل مقادير از يك مجموعه متغير به مجموعه
ديگر نيست .روش عددي مورد ا ستفاده كه بر پايه حجم محدود بنا شده براي حل معادالت
فشار و سرعت از روش ضمني بهره برده و براي حل معادالت درجه اشباع از روش صريح
استفاده مي كند .شبكه مورد استفاده شبيه ساز مي تواند به صورت با سازمان يا بي سازمان
باشد و از اينرو قادر به بكارگيري روش هاي تطبيقي براي حل مسائل با تغييرات شديد در
خصوصيات مخزن مي باشد .شبيه ساز پارسي همچنين مي تواند سناريوهاي مختلف براي
توقف توليد يا تزريق چاه ها را پياده سازي و تحليل نمايد .نتايج بدست آمده از تحليل
مسائل مَحَك سه بعدي ،حاكي از دقت مطلوب و سرعت خوب نرم افزار بوده و به خصوص
سرعت گيري محاسبات در هنگام استفاده از پردازش موازي قابل توجه است.
حفاري حفره  24يا  26اينچ چاه هاي پارس جنوبي به سبب پائين بودن فشار سازند ،با آب
دريا در شرايط هرز روي جزئي و يا كامل گل صورت مي پذيرد .از اين جهت براي حمل و يا
معلق نگاه داشتن كنده هاي حفاري ،به صورت متناوب ميزان مشخصي از يك سيال با

بررسي ومطالعه امكان سنجي جايگزيني بنتونيت با
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ژل نمكي (آتاپلژيت )يا مواد سنتزي ديگر به منظور
ساخت پيل حفاري در حفره  24يا  26اينچ چاه هاي
پارس جنوبي

ويسكوزيته
دانشگاه تربيت مدرس

باال(پيل)

پمپاژ

مي

گردد.

از آنجائيكه براي تهيه پيل مذكور توسط بنتونيت ،احتياج به حجم باالئي از آب شيرين در
طول حفاري اين فاز مي باشد و فراهم نمودن آن بر روي سكوهاي حفاري فراساحلي به
سادگي امكان پذير نيست .لذا با توجه به در دسترس بودن آب دريا ،مناسب است در تهيه
پيل جايگزين بنتونيت از ميان موادي انتخاب گردد كه با آب دريا همان خواص رئولوژي پيل
بنتونيتي را حاصل نمايد .هدف از اين مطالعه عالوه بر طراحي فرموالسيون يك پيل جديد با
ژل نمكي يا ديگر مواد افزودني گل ،تحقيق در مورد دسترسي به منابع مواد اوليه و مطالعات

اقتصادي آن مد نظر قرار خواهد گرفت.
گاز سنتز(مخلوط  )CO+Hبه عنوان يك محصول واسط پتروشيميايي ،نقشي محوري در
صنايع پتروشيمي ايفا مي كند .اين مخلوط مستقيماً در توليد متانول ،آمونياک ،استالدهيد،
اسيد استيك و وينيل استات به كار مي رود .عالوه بر اين ،در واحدهاي  GTLو دي متيل اتر
نيز از گاز سنتز به عنوان خوراک استفاده مي شود .مرسوم ترين روش توليد گاز سنتز در
حال حاضر روش ريفرمينگ گاز طبيعي با بخار آب مي باشد .در اين روش گاز سنتز توسط
واكنش گاز طبيعي با بخار آب به وسيله كاتاليست هاي نيكل بر پايه آلومينا توليد مي گردد.
نسبت حقيقي هيدروژن به مونواكسيد كربن در اين روش بيشتر از  ( 5حدود  3الي  )6مي
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روش جديد توليد گاز سنتز

باشد.

دانشگاه صنعتي امير

در اين تحقيق ،توليد گاز سنتز هدف نهايي پروژه مي باشد .اين هدف توسط واكنش غير

كبير

كاتاليستي اكسيد روي با متان(گاز طبيعي) تحقق مي يابد .برخي از جزئيات اين واكنش به
اين شرح است :اكسيد روي و متان در دماي حدود  955تا  1555درجه سانتيگراد در يك
راكتور پايلوت كوچك در فشار اتمسفريك وارد واكنش با يكديگر شده و گاز سنتز و بخار
روي توليد خواهد گرديد .بخارات روي نيز توسط يك كندانسور ساده از گازهاي خروجي جدا
مي شود .آزمايشات اوليه بر روي يك راكتور بستر ثابت انجام شده است .گازهاي حاصل از
واكنش به صورت پيوسته توسط دستگاه  FTIRآناليز شده و ذرات جامد فلز روي در
كندانسور جمع آوري شده است .نتايج حاصل از آناليز گازهاي خروجي بيانگر گاز سنتز با
كيفيت باال در خروجي راكتور مي باشد.
هدف اصلي از انجام اين طرح تفسير و جمع آوري داده هاي زمين شناسي و ژئوفيزيكي
ميدان پارس شمالي به منظور ساخت مدل واقعي پارامترهاي مخزن از جمله تخلخل ،تراوايي
و اشباع سيال مي باشد .در ساخت اين مدل ،مفاهيم و شرايط زمين شناسي از اولويت خاصي
برخوردار

تعيين خصوصيات مخزني ميدان گازي پارس شمالي
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با استفاده از اطالعات برگردان داده هاي لرزه اي دو
بعدي و داده هاي چاه به روش مدلسازي سه بعدي
زمين آماري

مي

باشند.

در اين پروژه ،داده هاي زمين شناسي ،پتروفيزيكي و امپدانس لرزه اي به منظور ساخت مدل
شركت مديريت
پروژههاي صنعتي ابدال
(مپصا)

/

سه بعدي خواص مخزني در يك چهارچوب زمين آماري بر پايه شيء تلفيق مي گردند .بدين
منظور در ابتدا با استفاده از تكنيك وارون سازي ،داده هاي لرزه اي دو بعدي به مقاطع
امپدانس تبديل گشته و سپس مدل سه بعدي امپدانس توسط روشهاي زمين آماري بدست
مي آيد .با استفاده از الگوريتم هاي زمين آماري (شبيه سازي ترتيبي گوسي) و نيز ارتباط
امپدانس لرزه اي با خصوصيات پتروفيزيكي و ليتولوژيكي ،امكان توليد مدل هاي هرچه
دقيق تر و تفصيلي تر اين پارامترها در فضاي  5بعدي ،طي يك مسير كاري تلفيقي فراهم
آمده است .به طور كلي توصيف زمين آماري مخزن در دو مرحله اصلي انجام مي گيرد.
نخست چهارچوب مخزن در مقياس بزرگ(سكانسها و زيرسكانسها) با بكارگيري تلفيقي از

شاخص هاي زمين شناسي چاه ،داده هاي پتروفيزيكي و افق هاي لرزه اي ساخته شده و
سپس توزيع سه بعدي مشخصه هاي مخزن با وضوح باال بر اساس روابط ذاتي اين مشخصه ها
بدست

ميآيد.

در ابتدا توزيع رخساره ها با استفاده از شبيه سازي شاخص در اين ميدان مدل مي شود و
سپس توزيع تخلخل با استفاده از شبيه سازي شرطي بر اساس امپدانس لرزه اي در درون هر
رخساره حاصل مي شود .تراوائي نيز تابعي از تخلخل ،رخساره ها و امپدانس مي شود.
پيش بيني صحيح توليد و بهره دهي چاه ها در مخازن گاز ميعاني ،پارامتر موثري در مديريت
مخزن و محاسبات اقتصادي به حساب مي آيد .پديده هايي كه در مخازن گاز ميعاني در
سرعت هاي باال اتفاق مي افتد ،مثل اثر جريان غيردارسي و تغييرات تراوايي نسبي در عدد
هاي مويينگي باال ،عوامل تاثيرگذار در بهره دهي چاه هستند كه بايد در محاسبات در نظر
گرفته شوند .معموالً براي محاسبه بهره دهي چاه در مخازن گاز ميعاني ،شبيه سازي با گره
هاي ريز انجام مي شود كه مي تواند بصورت مدل هاي تك چاهي با گره هاي ريز در اطراف
چاه ،و يا مدل هاي كامل مخزن با استفاده از بهبود گره هاي محلي باشد .اگرچه شبيه
سازهاي عددي براي پيش بيني جزئيات رفتار مخزن مناسب هستند ،اما براي كاربردهاي
خاصي كه به آنها اشاره شد ،نيازمند محاسبات مهندسي ساده تري مي باشد و حجم
محاسبات انجام شده توسط اين شبيه سازها ،مطلوب نخواهد بود .در اين پروژه مدلي ارائه
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بررسي و مقايسه توليد چاههاي عمودي ،مايل  ،افقي
و شكافته شده در ميدان گازي پارس جنوبي

دانشگاه تهران

شده است كه ضمن سادگي و سرعت باال در پيش بيني سريع از ميزان كارايي چاه ها در
مخازن گاز ميعاني ،براي بررسي اثر انسداد ميعانات در انواع حالت هاي مختلف چاه و يا
مطالعات حساسيت سنجي قابل استفاده است .اين محاسبات ساده مشخصاً براي پيش بيني
سريع بهره دهي چاه ها ،آناليز حساسيت جهت ارزيابي اثر پارامترهايي مثل تراوايي نسبي يا
خواص ترموديناميكي فشار ،حجم و دما ،همچنين براي تخمين ميزان بهبود عملكرد در اثر
ايجاد شكاف يا استفاده از چاه هاي افقي ،مثمر ثمر خواهد بود .عالوه بر موارد ذكر شده،
استفاده از اين مدل در شرايطي كه اطالعات صحيح و كافي از خواص سيال و سنگ مخزن در
دسترس نباشد ،مناسب خواهد بود .روش استفاده شده براي پيش بيني كارايي چاه ،با
استفاده از مدل موازنه مواد براي تخليه مخزن و انتگرال شبه فشاري دو فازي براي كارآيي
جريان درون چاه استفاده شده است .خصوصيات ترموديناميكي سيال با استفاده از مدل
اصالح شده نفت سياه كه خصوصياتي از قبيل نسبت نفت به گاز و ضريب حجمي را بر اساس
فشار جدول بندي مي كند ،بدست ميآيد.

اندازه گيري وزن وبار موجود برروي اجزاي سكوهاي
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فلزي دريائي با توسعه واصالح روش نيمه مخرب
""Hole- Drilling

مهندسي اوزان بخش مهمي را در مرحله طراحي ،اجرا و بهره برداري سكوهاي دريايي
دانشگاه صنعتي خواجه

تشكيل مي دهد .الزم است عدم اطمينان در اوزان به حداكثر  %55وزن سازه در فاز طراحي

نصيرالدين طوسي

مقدماتي تا حداكثر  % 3در مرحله ساخت نهايي محدود شود .در انتخاب روشهاي انتقال و
نصب سكو و در هر يك از مراحل نصب ،بارگيري ( ،)Load-outآب اندازي

( )Launchingيا بلند كردن ( )Liftingبايستي تخمين مناسب از وزن سازه و مختصات
مركز ثقل در دست باشد .فقدان اندازه گيري دقيق از وزن اجزا به تغييرات پر هزينه طراحي
و همچنين چاره جويي هاي دشوار در مراحل بعدي براي قرار دادن اوزان در محدوده تعيين
شده در استراتژي اجرا ،منجر خواهد شد .در مرحله بهره برداري نيز آگاهي از بار و تنش
هاي موجود و واقعي اعضاء در ارزيابي هاي ظرفيت باربري سكوهايي كه در معرض آسيب
هايي ناشي از زلزله ،نشست بستر ،طوفان هاي شديد و ...قرار گرفته اند ،اهميت دارد .در اين
پژوهش سعي مي شود تا با توسعه و اصالح روش سوراخكاري كه براي تعيين تنش هاي
پسماند در قطعات استفاده مي شود روشي آسان و سريع براي اندازه گيري وزن اجزاي سكو
هاي فوالدي ارائه شود .روش سوراخكاري از جمله روشهاي تجربي ،آزمايشگاهي و نيمه
مخرب است .در مرحله ساخت اين روش مي تواند به عنوان روشي موازي با ديگر سيستم
هاي توز ين و يا براي كنترل نتايج استفاده شود .در ارزيابي سازه آسيب ديده نيز گزينه اي
با مشخصات منحصر به فرد و كم رقيب تلقي خواهد شد.
فشا ر منفذي يا فشار سازند ،فشار سيال درون حفرات سنگ است .در هنگام حفاري چاه
هاي نفت و گاز ،اين سياالت با فشاري برابر با فشار منفذي ،به چاه وارد مي شوند .يكي از
معدود روش هايي كه در آن ميزان فشار منفذي قبل از حفاري چاه ها به دست مي آيد،
تخمين فشار منفذي و ساخت مكعب سه بعدي فشار منفذي با استفاده از داده هاي حاصل از
لرزه نگاري سه بعدي مي باشد .به طور كلي در اين روشها ،تغييرات يكي از كميّت هاي اندازه
گيري شده در لرزه نگاري با تغييرات كميّت مورد نظر از مخزن ،كاليبره مي شود .كميّت مورد
نظر نيز مقدار فشار منفذي خواهد بود .در اين روشها با توجه به تاثير تغييرات فشار منفذي
برروي خصوصيات لرزه اي ،االستيكي و ژئومكانيكي سنگ و با توجه به تاثير اين پارامتر بر
فشردگي و تخلخل سنگ ،با استفاده از ميزان تغييرات در پارامترهاي حاصل از لرزه نگاري
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پيش بيني سه بعدي فشار منفذي با استفاده از داده

انستيتو نفت و گاز

مثل سرعت امواج ،مي توان ميزان كمّي فشار منفذي را در هر نقطه تخمين زد .با ساخت

هاي سه بعدي ،قبل از حفاري

پتروپارس

مكعب فشار منفذي در كل ميدان ،امكان برنامه ريزي دقيق حفاري از نظر تعيين مسير بهينه
چاه ،هدايت بهتر چاه هاي افقي ،جلوگيري از خطر فوران چاه ،كاهش هزينه مواد مصرفي در
گل و تعيين دقيق تر نوع و محل نصب لوله هاي جداري ايجاد خواهد شد .به عالوه با استفاده
از اين نتايج امكان بهبود تفسيرهاي اكتشافي از نظر شناسايي بهتر تله هاي چينهاي ،بررسي
وضعيت پوش سنگ و بررسي رژيم هيدروديناميكي گسلها مقدور خواهد بود .با توجه به
عميق تر شدن روزافزون مخازن كشور ،لزوم انجام اين مطالعات در ايران بيش از پيش
احساس

ميشود.

در اين مطالعه كه در ميدان گازي پارس جنوبي انجام خواهد شد ،سعي مي شود تا عالوه بر
دستيابي به دانش فني روش رايج تخمين فشار منفذي ،مدل مناسب براي تخمين فشار در
ميادين با ليتولوژي كربناته به دست آيد .همچنين سعي خواهد شد تا در صورت دسترسي به

داده هاي مورد نياز ،نتايج مطالعه با استفاده از سرعت حاصل از وارون سازي مقاومت صوتي
سنگ نيز مورد آزمايش قرار گيرد.
دي اكسيدكربن(  )COو سولفيد هيدروژن( )H Sناخالصي هايي هستند كه بايد از مخلوط
گازهاي سبك مانند  CHو يا  Hجدا شوند .غلظت اين گازهاي اسيدي در گاز طبيعي بايد
تا مقدار مشخصي كه مناسب و مجاز براي جريان گاز در خطوط لوله باشد ،كاهش يابد .هدف
از خارج كردن گازهاي اسيدي از گاز طبيعي افزايش ارزش حرارتي گاز ،كاهش حجم گاز
منتقل شونده در خطوط لوله ،كاهش خوردگي در حين انتقال و توزيع گاز و جلوگيري از
آلودگي هوا توسط  SOكه حين سوختن  H Sتوليد مي شود ،مي باشد .در حال حاضر اين
جداسازي از طريق جذب توسط حالل هاي شيميايي مانند آمين ها و آلكانول آمين ها و
حالل هاي فيزيكي مانند  Selexolو  Purisolانجام مي گيرد .اخيراً توجه زيادي به
فرآيندهاي تركيبي غشايي و جذب گاز شده است .اين فرآيندها شامل يك يا چند مرحله
سيستم جداسازي غشايي و سپس جذب گاز به وسيله حالل هاي فيزيكي يا شيميايي نظير
دي اتانول آمين ( ) DEAمي باشند .فرآيندهاي غشايي داراي مزيت هايي مانند بازده انرژي
باال ،فضاي كم و كار كردن در دماي محيط مي باشند و براي محيط زيست ضرري ندارند.
مطالعات گسترده اي روي سيستم هاي تركيبي ،مزيت هاي آنها و هزينه هاي اين سيستم ها
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استفاده از فرآيند تركيبي غشاء – جذب به منظور
شيرينسازي گاز طبيعي

نسبت به سيستم هاي جذب گاز سنتي انجام شده است .در اين سيستم ها فرآيند غشايي
دانشگاه علم وصنعت

بايد قبل از برج جذب و در مرحله اول براي جداسازي گازهاي اسيدي به كار گرفته شود و
سپس جداسازي  COو  H Sتا حد استاندارد به وسيله برج جذب انجام پذيرد .در
فرآيندهاي شيرين سازي جديدتر به منظور افزايش سطح تماس فاز گاز با فاز مايع (جاذب) و
نيز كاهش حجم واحد جذب ،از فناوري تماس دهنده هاي غشايي استفاده مي شود .در اين
فرآيند تماس مايع با بخار روي سطح يك غشاء متخلخل و يا يك غشاء پليمري متورم انجام
مي گيرد .بدين ترتيب فرآيندهاي جداسازي و جذب به صورت همزمان در يك واحد
عملياتي انجام مي شوند و نيز سطح در واحد حجم واحد جذب و ميزان اتالف حالل كاهش
مي يابد .در نتيجه صرفه جويي قابل مالحظه اي در هزينه هاي سرمايه گذاري و عملياتي
واحد شيرين سازي صورت مي گيرد .در اين طرح استفاده از فرآيند تركيبي جذب – غشاء
در

شيرين

سازي

گاز

طبيعي

مورد

بررسي

قرار

مي

گيرد.

خوراک گاز ترش پارس جنوبي ابتدا وارد مدول غشايي شده و  )H S (COموجود در آن
جدا مي شود .سپس گاز فاقد  H Sوارد يك تماس دهنده غشايي شده و در آنجا با محلول
آمين مناسب در تماس قرار مي گيرد و  )CO (H Sموجود در آن نيز جذب مي شود و گاز
شيرين از سيستم خارج مي گردد .نمايي از فرآيند تركيبي غشاء و آمين مورد نظر طرح براي
شيرين سازي گاز طبيعي در شكل ذيل نشان داده شده است.

 MTBEيك ماده آلي مصنوعي اكسيژن دار است كه پس از اثبات جنبه هاي زيان آور و
زيست محيطي سرب به عنوان جايگزين آن معرفي و امروزه در ايران و برخي از كشورهاي
جهان به صورت گسترده در بنزين هاي بدون سرب استفاده مي شود .توجه به اين ماده در
دهه  85ميالدي آغاز و مصرف آن در دهه  75و  95ميالدي در جهان افزايش يافت .در ابتداي
انتخاب و استفاده از اين ماده در سوخت ،مزاياي زيست محيطي آن مورد توجه بود كه
مهمترين آنها افزايش عدد اكتان بنزين ،كاهش نشر گازهاي آالينده از اگزوز خودرو مانند
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حذف بيولوژيكي  MTBEاز آب در مقياس
آزمايشگاهي

منواكسيد كربن و ازن ،حذف سرب از بنزين به همراه تاثير بهبود نسبي كيفيت هوا ،توليد
دانشگاه اصفهان

آسان و سهولت اختالط با بنزين مي باشند .ولي اكنون پس از گذشت چند سال از شروع
مصرف آن در دنيا مشخص شده است كه  MTBEداراي تاثيرات سوء روي بدن انسان و
محيط زيست بوده و آلودگي آبهاي زيرزميني از مهمترين جنبه هاي زيست محيطي آن
ميباشد .در اين طرح ابتدا باكتري هاي تجزيه كننده  MTBEاز خاک و آبهاي آلوده به آن،
شناسايي و جداسازي خواهند شد .پس از آن شرايط بهينه براي حذف بيولوژيكي  MTBEبا
استفاده از گونه هاي مختلف باكتريها در مقياس آزمايشگاهي بررسي و نهايتاً حذف
بيولوژيكي  MTBEاز آب انجام خواهد شد .نتايج تحقيق در كاهش آلودگي زيست محيطي
و كنترل آلودگي و ايجاد شرايط زيست محيطي مناسب تر در كشور موثر خواهد بود.
در اين پروژه امكانسنجي فني و اقتصادي راهكارهاي كاهش گازهاي با ارزش ارسالي به
مشعل در منطقه عسلويه بررسي و تغييرات مورد نياز در سيستم ،پيشنهاد خواهد شد .الزم
است تمامي منابع منجر به فلرينگ ،شامل مشكالت فرايندي ،مشكالت ابزار دقيق و عملكرد
سيستم كنترل ،عملكرد يا طراحي نامناسب تجهيزات ،عوامل منجر به

Shut

downو Shut upاضطراري مشخص گردند .پس از انجام مطالعات اوليه و نيز آشنايي با
فرآيند واحدهاي مرتبط با مشعل با توجه به اجتناب ناپذير بودن فلرينگ يك ميزان حداقل
از گاز در حالت كاركرد نرمال و غير نرمال هر فرآيند پس از تحليل فرآيند ،تاريخچه عملكرد
طرح امكان سنجي فني واقتصادي به منظور تعيين
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عوامل موثر بر كاهش ميزان گازهاي فلر در منطقه
عسلويه به منظور كاهش آلودگي هوا

شركت گسترش فرايند
شريف

نرمال و غير نرمال هر يك از واحدها به صورت جداگانه در يك بازۀ زماني معين در قبل و بعد
از شروع پروژه مورد بررسي قرار مي گيرند .همچنين ،با دريافت اطالعات از سيستمهاي
كنترل و  loggerهاي موجود در واحد و پس از تحليل نتايج منابع فلرينگ و داليل آن و
راهكارهاي كاهش آن تحليل مي شوند .بدين ترتيب عوامل موثر و راهكارهاي كاهش گازهاي
ارسالي به مشعل ها جهت باال بردن ارزش افزوده و كاهش اثرات زيست محيطي ،مورد بررسي
فني و اقتصادي قرار مي گيرد .با توجه به فرصتها ،مقتضيات و محدوديتهاي خاص هر
واحد فرآيندي الزم است روشهاي پيشنهادي با شرايط واحدهاي موجود نيز منطبق باشند.
در هر مورد ،بر اساس كليه مالحظات و نيز تجربيات متخصصين و همكاران صنعتي روشهاي
بهينه براي اين منظور برگزيده مي شود .در پايان ،با تكيه بر مطالعات انجام شده تمامي
عوامل موثر بر افزايش ميزان فلرينگ و راهكارهاي كاهش آن ارائه ميگردد.

در  35سال گذشته ،آلي رسها براي بسياري از كاربردها از جمله جذب مواد آلي آالينده ،مواد
كنتر ل كننده ويسكوزيته ،پركننده در پالستيكها و نانوكامپوزيت هاي پايه رس از جذابيت
باالئي برخوردار بودهاند .آلي رس در واقع بنتونيتي بوده كه در يك فرآيند تبادل يوني با
آمينهاي نوع چهارم اصالح ميگردد .در فرآيند تبادل يوني كاتيون هاي اصالح كننده
آمونيوم با يون ه اي سديم و كلسيم موجود در ساختار رس تعويض شده و در اثر اين تبادل
رس به مادهاي آبگريز تبديل مي شود كه در بسياري از هيدروكربنها متورم ميگردد .اين
موضوع باعث شده تا بواسطه سازگاري آلي رسها با مواد آلي از آنها بعنوان جاذب مواد آلي
موجود در پساب ها استفاده گردد .در چند سال گذشته آليرسها بعنوان پيش تصفيه كننده
در سيستم هاي تصفيه آب و پساب با كربن فعال مطرح شدهاند .دليل عمده اين موضوع
بسته شدن و يا پوشيده شدن سريع سطح كربن فعال توسط مولكول هاي بزرگ ماده آلي
بويژه توسط مواد نفتي مي باشد .گزارشات ارائه شده حاكي از اين است كه استفاده از كربن
فعال براي جذب مواد آلي از پساب ها زماني موثر است كه غلظت ماده آلي موجود در پساب
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استفاده از نانورس در حذف مواد آلي از پسآب و
بررسي عوامل موثر بر آن

دانشگاه آزاد اسالمي

بسيار كم باشد و اين در حالي است كه رفتار آلي رسها كامالً بر عكس است و زماني كه
غلظت آالينده آلي باالست( ،بيش از

 )ppmموثر مي باشند .با توجه به مطالب بيان شده

در باال و بواسطه سازگاري رس هاي آلي با آالينده هاي هيدروكربني تحقيق در خصوص
بكارگيري آنها براي جذب آالينده ها از پساب هاي پتروشيمي پيشنهاد شده است .هدف
اصلي از اين تحقيق دستيابي به روشي سريع ،ارزان و عملياتي براي جذب و بر طرف كردن
آاليند ه هاي هيدروكربني از پسابهاي صنايع نفت و گاز و پتروشيمي بر پايه نانورس و
آليرس ها مي باشد .از اهداف ديگر اين تحقيق به مواردي همچون :طراحي و تهيه آلي رس
مناسب براي استفاده در تصفيه پساب ها ،بررسي ميزان جذب و سينتيك جذب مواد آلي بر
روي رس و همچنين بررسي عوام ل موثر ،طراحي و ساخت دستگاهي جهت ارزيابي جذب
مواد آلي در سيستم پيوسته ميتوان اشاره كرد .در اين تحقيق از دستگاه TOG/TPH
همراه با طيف سنجي  UVو ساير تكنيك هاي شناسائي براي مطالعه مكانيزم جذب و
فيلتراسيون روغن توسط رس استفاده خواهد شد .همچنين ميزان موثر بودن فرآيند در يك
آزمون ستون كوچك مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت و سپس بررسي هاي صنعتي در اين
خصوص انجام مي گردد.
به منظور پيشگيري از تشكيل هيدرات هاي گازي و حفاظت در برابر خوردگي در خطوط لوله
ساخت بازدارنده خوردگي موثر ومقرون به صرفه بر
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پايه مشتقات اسيدهاي چرب جهت خطوط لوله زير
دريايي پارس جنوبي

زيردريايي سه فازي پارس جنوبي از محلول آبي MEGكه داراي تركيبات آميني است،
شركت بنيان نوين

استفاده مي شود .در اين حالت  MEGبه عنوان بازدارنده ترموديناميكي تشكيل هيدرات

شيمي پارس

عمل كرده و آمين با باالبردن PHباعث كاهش خوردگي مي شود كه بازي شدن محيط باعث
افزايش

احتمال

تشكيل

رسوب

()Scale

خواهد

شد.

امروزه به منظور حفاظت خطوط لوله انتقال سياالت هيدروكربني بازدارنده هاي خوردگي

مختلفي در سطح جهان معرفي و تجاري شدهاند ،اين افزودنيها كه به ميزان اندک بكار
مي روند بسيار در برابر خوردگي ناشي از آب و گازهاي اسيدي موثر هستند .در اين پروژه
پژوهشي چندين بازدارنده خوردگي موثر و مقرون بصرفه بر پايه مواد اوليه داخلي ساخته
شد و اثر بخشي آنها در كاهش خوردگي از طريق روشهاي استاندارد ( )NACEمورد
بررسي قرار گرفت كه د ر نهايت منجر به دستيابي به دانش فني افزودني بهينه و با كارائي باال
جهت حفاظت خطوط لوله انتقال گاز ترش مي گردد.
برنامه ريزيهاي استراتژيك از جمله مهمترين و اصلي ترين دغدغه هاي مديريتي در
كشورها مي باشد .در دنياي امروز ،امر خدمات رساني به مردم و جامعه پيچيده گرديده و
موفقيت در آن عالوه بر تبحر ،عزم مديريتي و داشتن امكانات ،مستلزم داشتن برنامه صحيح
و جامع است .برنامه اي كه تمامي الزمات ،امكانات ،فرصتها ،تهديدها و روش ها را شناسايي
نموده و بهترين راه رسيدن به اهداف را در چارچوب ارزشهاي ملي و ديني مشخص نمايد.
نظر به گستردگي باالي فعاليت هاي صنعت نفت و گاز كشور و با توجه به اينكه اداره كل
كارآفريني به تازگي در اين وزارتخانه فعاليت خود را آغاز نموده است ،طراحي و تدوين
برنامه هاي راهبردي توسعه كارآفريني در اين وزارتخانه يكي از اولويت هاي اساسي مي باشد
كه با انجام آن ميتوان زمينه هاي سياستگزاري ،برنامهريزي و اجراي برنامه هاي عملياتي
كارآفريني
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تدوين سند توسعه كارآفريني وزارت نفت با مطالعه
موردي شركت نفت وگاز پارس

در

اين

را

حوزه

نمود.

فراهم

از طرف ديگر ،شركت نفت و گاز پ ارس بعنوان يكي از شركت هاي بزرگ فعال در حوزه نفت و
گروه پژوهشي زمين كاو

گاز كشور در منطقه انرژي عسلويه و بعنوان يكي از شاخصترين قطب كارآفريني صنعت
نفت كشور ،جهت مطالعه ،مورد مناسبي مي باشد كه با طراحي و تدوين برنامه راهبردي
توسعه كارآفريني آن مي توان زمينه هاي سياستگزاري و اجراي برنامه هاي عملياتي
كارآفريني در اين حوزه را فراهم نمود .اهداف اصلي اين تحقيق عبارتند از:
.1

طراحي

تدوين

و

چشم

انداز

.2

طراحي

و

تدوين

اهداف

.5

طراحي

و

تدوين

استراتژي

كارآفريني

توسعه
هاي

حوزه

كارآفريني
توسعه

نفت

و

كشور

گاز

حوزه

نفت

و

گاز

كارآفريني

نفت

و

گاز

 . 4طراحي و تدوين طرح ها و برنامه هاي توسعه كارآفريني در حوزه نفت و گاز
.3

طراحي

و

تدوين

چشم

انداز

كارآفريني

شركت

نفت

و

گاز

پارس

 . 6طراحي و تدوين اهداف توسعه كارآفريني شركت نفت و گاز پارس
 . 8طراحي و تدوين استراتژي هاي توسعه كارآفريني نفت و گاز

پارس

 .7طراحي و تدوين طرح ها و برنامه هاي توسعه كارآفريني شركت نفت و گاز پارس
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ساخت گوگرد اصالح شده به عنوان ماده افزودني در
تهيه آسفالت و افزايش استحكام آن

ماده افزودني  SEAMبراي استفاده در آسفالت توسط شركت شل پتنت و توسعه يافته
پژوهشگاه صنعت نفت

است .در واقع اين افزودني هم بعنوان عامل چسباننده و هم اصالح كننده قير باعث مقاومت
جاده ها شده و از ايجاد ترک و شيار در آسفالت جلوگيري مينمايد .بعبارت ديگر ،استفاده از

اين افزودني باعث افزايش طول عمر آسفالت ميگردد .عموماً از فرموالسيون مذكور براي
آسفالت كاري مكان هايي مانند بندرگاه كانتينرها و محوطه ترمينال كاميون ها كه بارهاي
سنگين و متمركز در آنها جابجا مي شود و فشارهاي موجود فراتر از قابليت آسفالت هاي
معمولي است ،بسيار مناسب مي باشد .ساير ويژگي هاي كليدي اين اصالح كننده را مي توان
شرح

به

برشمرد:

ذيل

• در طي فرآيند آسفالت ريزي به سبب وجود پالستي سايزر و افزآينده هاي معدني ،بخار و
گوگرد

بوي

دارد.

كمي

• به سادگي در اثر تماس با مخلوط آسفالت داغ ذوب مي شود و به سرعت در سراسر تركيب
آسفالت
•

پراكنده

كليه

•

استانداردهاي
هيچگونه

ايمني

و

خطري

ميگردد.
را

بهداشت
براي

موفقيت

با
محيط

گذرانده

زيست

است.
ندارد.

فرموالسيون فوق با بهبود ويژگي هايي به شرح ذيل باعث افزايش كيفيت آسفالت ميگردد:
•

افزايش

•

كاهش

•

استحكام
اثر

الستيك

كاهش

•

افزايش

•
•

آسفالت

طول

خرد

شدن

آسفالت

هاي

ارتجاعي

افزايش
كاهش

بر

رگه

قدرت

سطح
شياري
(انعطاف

عمر
در

آسفالت

پذيري)
آسفالت

دماي

پايين

• بهبود كيفيت تركيبات ساخته شده با قيرهاي معدني
پديده  Foamingيكي از رايجترين مشكالت موجود در بهرهبرداري از واحدهاي تصفيه گاز
به وسيله آمين مي باشد .در واحدهاي تماس گاز  -مايع ،اگر فاز مايع درون برج خاصيت
كف زايي داشته باشد ،كف توليد شده همراه جريان گاز به سينيهاي باالتر منتقل شده و
ماندگي

بدينترتيب

يا

()Entrainment

افزايش

مييابد.

مشكالت به وجود آمده از كف در برجها را ميتوان به صورت زير خالصه نمود:
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روشهاي جلوگيري از پديده فومينگ در فرآيندهاي
شيرين سازي گاز

.1
دانشگاه صنعت نفت

از

دست

رفتن

مقدار

قابل

توجه

آمين

()Amine-loss

 .2انحراف محصول نهايي (گاز شيرين) از مقدار مقرر خود ()Off-Spec
 .5كاهش كيفيت گوگرد توليدي در واحد( Clauseدر صورتي كه كف به واحد توليد گوگرد
منتقل

شود

و

يا

جداسازي

دچار

مشكل

باشد)

بهترين روش در كاهش مشكالت توليد كف در واحدهاي آمين جلوگيري از به وجود آمدن
اين مشكل مي باشد .بدين منظور شناسايي عواملي كه منجر به وجود آمدن اين مشكل
مي گردند را بايد به طور دقيق شناسايي و مشخص نمود و تا حد امكان در جهت رفع اين
عوامل

تالش

كرد.

هدف از انجام اين پروژه بررسي علل به وجود آمدن پديده كف ( )Foamingدر برجهاي
واحدهاي تصفيه گاز مجتمعهاي فراورش گاز ،ارائه روشهاي كاربردي و عملي براي رفع و يا
كاهش اين مشكل و تهيه بسته نرمافزاري براي تشخيص ،عيبيابي ،رفع يا كاهش مشكل
توليد كف درواحدهاي شيرين سازي گاز مي باشد .به منظور اجرايي نمودن پروژه انجام شده،
در انتها يكي از واحدهاي فرآورش گاز كه دچار مشكل فومينگ (كف) به صورت نمونه
انتخاب شده تا راه حلهاي پيشنهادي به صورت مدارک فني تهيه و تحويل گرددTrouble-(.
)Shooting
لوله مارپيچي ،يك وسيله سرمايش مكانيكي بدون قطعه متحرک مي باشد .در يك انتهاي
لوله ،اريفيس و در انتهاي ديگر آن يك شير مخروطي قرار دارد .سيال فشرده شده از طريق
يك نازل وارد لوله شده و تشكيل يك جريان مارپيچي ميدهد و بدين ترتيب VT ،سبب
جدايي جريان گاز فشرده به دو جريان يكي با دماي پايين و ديگري با دماي باال ميگردد .از
فوائد لوله مارپيچي ميتوان به نداشتن قطعه متحرک ،عدم نياز به منبع انرژي خارجي ،حجم
كم و سبكي ،هزينه كم لو له و جنس اجزاء ،ايمني و عدم آلودگي ،اشاره نمود .از معايب آن نيز
مي توان توان حرارتي محدود لوله هاي مارپيچي را ذكر كرد .از اين وسيله مي توان براي
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تحليل وطراحي لوله هاي مارپيچي وامكان سنجي
ساخت واستفاده آنها

دانشگاه صنعتي شريف

خشك كردن گازها ،جداسازي مخلوطهاي گازي ،مايعسازي گازها و همچنين نم زدايي و
كاهش فشار گاز طبيعي استفاده نمود .مهمترين هدف اجراي اين طرح ،امكان سنجي
به كارگيري لوله هاي مارپيچي در واحدهاي عملياتي گاز و در نهايت طراحي مفهومي آن مي
باشد .در طراحي لوله هاي مارپيچي پارامترهايي مانند قطر لوله ،قطر اريفيس ،تعداد و اندازه
نازل هاي ورودي ،طول لوله ،شكل شير كنترل گاز گرم خروجي بايد بررسي شوند .از جمله
فعاليتهاي اين پروژه مي توان به موارد جمع آوري و بررسي مطالعات صورت گرفته در اين
زمينه ،تعيين عوامل موثر بر كارايي ،مدل سازي فرآيند ،مقايسه بازدهي آن با شير ژول-
تامسون ،طراحي مفهومي براي بكارگيري لوله هاي مارپيچي در فرآيندهاي صنايع گاز اشاره
نمود.
افزايش ظرفيت پااليش گاز با توجه به تقاضاي رو به رشد اين منبع انرژي به داليل محيط
زيستي و بهره وري باال ،از اهميت زيادي برخوردار است .بررسي اقدامات اصالحي در جهت
كاهش مصرف انرژي و افزايش ظرفيت مي تواند پتانسيل هاي موجود براي كاهش هزينه ها و

افزايش ظرفيت پااليشگاه گاز فاز 4و 3پارس جنوبي
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ورفع گلوگاههاي ناشي از آن با تمركز برتكنيك هاي
بهبود انتقال حرارت

دانشگاه صنعتي خواجه
نصيرالدين طوسي

بهبود هايي در ظرفيت واحد را آشكار سازد .اين درحاليست كه بيشتر مطالعات يكپارچه
س ازي حرارت بر روي فرآيند هاي نفتي انجام گرفته است .بررسي يكپارچه فرآيندها ،شبكه
مبدلهاي حرارتي ،يوتيليتي ها و ساير سيستم هاي يك واحد موجود نياز به شناخت كافي و
درک عميق اثرات متقابل فرآيند ،سيستم ها و تجهيزات فرآيندي و همچنين روابط اقتصادي
حاكم بر آنها دارد  .هر تغيير كوچكي در فرآيند يا طراحي ،از يك سو ممكن است منجر به
صرفه جويي چشمگيري در انرژي يا هزينه هاي سرمايه گذاري شود و از سوي ديگر احتمال

وقوع جريمه هاي بزرگ اقتصادي وجود دارد .براي حركت در مسير مناسب اصالحات و
رسيدن به نقطه بهينه افزايش ظرفيت الزم است يك بررسي تفصيلي شامل مطالعات اوليه
سوابق مربوط به كاركرد واحد ،شبيه سازي فرآيندها و شبيه سازي تجهيزات فرآيندي در
ظرفيت افزايش يافته و همچنين به كارگيري تكنيك هاي يكپارچه سازي حرارت (از جمله
تكنولوژي پينچ) انجام شود .استراتژي بهينه اقتصادي و عملياتي در نهايت از بين تمام
استراتژيهاي موجود انتخاب مي شود.
فوالدهاي ضد زنگ دو فازي با ريز ساختار مطلوب خود مقاومت به خوردگي و استحكام
باالتري از فوالدهاي ضد زنگ آستنيتي داشته و بطور وسيعي در صنايع نفت و گاز،
پتروشيمي ،كاغذ سازي و كنترل آلودگي بكار مي روند .متاسفانه فرآيند ذوب و انجماد انجام
شده در فرآيندهاي جوشكاري ذوبي ،ريز ساختار مطلوب را در اين فوالدها از بين ميبرد و
دانه هاي د رشت فريت و آستنيت مرز دانه اي را در فلز جوش و ناحيه متاثر از حرارت برجاي
دستيابي به دانش فني اتصال فوالدهاي ضد زنگ دو
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فازي با استفاده از فرآيند جوشكاري اختالط

مي گذارد .چنين تغييراتي سبب افت چقرمگي ،ضربهپذيري و مقاومت به خوردگي ماده در
دانشگاه تربيت مدرس

جوش

مي

گردد.

اين

در

پروژه

ذيل

اهداف

دنبال

مي

گردد:

• دستيابي به تكنولوژي روش جوشكاري پيشرفته  FSWبراي اتصال فوالدهاي ضدزنگ دو

اصطكاكي

فازي
•

ايجاد

اتصاالت

با

•

بهبود

مقاومت

•

افزايش

سرعت

كيفيت
به
جوشكاري

وخواص

باال

خوردگي
و

مكانيك
موضع
بازدهي

عالي
اتصال
اتصاالت

• صرفه جوئي در هزينه هاي مربوط به ايجاد اتصال با كيفت عالي
منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس يكي از مناطق مهم و استراتژيك جنوبي ايران در ارتباط با
بهره برداري ،پااليش و صدور گاز و محصوالت حاصل از آن مي باشد به طوري كه شركت ملي
نفت در اين منطقه داراي تأسيسات و زيرساخت هاي ستادي و صنعتي فراواني است .به
منظور اجراي طرح هاي عمراني و توسعهاي از جمله توسعه فضاهاي سبز و غيره مطالعه
دقيق زيستگاه هاي اين منطقه از نظر تنوع و فراواني گونه هاي گياهي و بررسي شرايط

مطالعه وبررسي روشهاي نوين حفظ وتوسعه فضاي
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سبز در منطقه پارس جنوبي از طريق پايش مستمر
خاک وآب زراعي ومعرفي گونه هاي گياهي سازگار
با محيط زيست

اقليمي الزامي مي باشد .نتايج حاصل از اين تحقيق كه پس از شناسايي كليه گونه هاي
پژوهشگاه صنعت نفت

گياهي منطقه و ارتباط متقابل بين اين گونه ها و عوامل محيطي و نيز تعيين گونه هاي بومي و
آندميك حايز اهميت منطقه مذكور و احياناً مناطق مجاور در راستاي توسعه فضاي سبز به
دست آمده است ،مي تواند شالوده بنيادي كليه طرحهاي بعدي در زمينه توسعه يا احداث
فضاي سبز جديد بوده و در راستاي كمك به حفظ و نگهداشت منطقه و تصفيه و پاكسازي
محيط از انواع گازهاي آلودهكننده مانند  CO ،CO ،H Sو غيره ،تعديل درجه حرارت،
جلوگيري از وز ش بادهاي سنگين و ممانعت از فرسايش خاک ،حاصلخيزي خاک ،كاهش
آلودگي صوتي ،پيشگيري از تابش مستقيم خورشيد ،كنترل عوامل بيماريزا و گرد و غبار در

منطقه و نهايتاً ايجاد شرايط مناسب كاري براي پرسنل به كار گرفته شود.

هدف از انجام اين پروژه نشاندن پوشش نانو كريستالي  NiP-TiC-Al Oبر روي فوالد
كربني براي متوقف كردن خوردگي و سايش در محيطهاي خورنده مي باشد.
مقدمه اي در مورد روش ا لكترولس :اين روش بدون جريان الكتريسته مي باشد .در اين روش
واكنش اكسيداسيون و احياء صورت مي گيرد .براي نشاندن پوشش نيكل از نمك نيكل
استفاده مي شود .مثالً سولفات نيكل اگر فلز پايه آهن باشد بعلت خاصيت
 electropositiveآهن در برابر نيكل واكنش جابجائي فلز صورت مي گيرد .يعني آهن در
محلول حل مي شود و نيكل احياء شده و بر روي آهن مي نشيند.
محاسن
-1

روش
يكنواختي

پوشش
حتي

پوشش

الكترولس:

در

پيچيده.

سطوح

 -2پوشش اغلب بدون تخلخل و بنابراين مانع بهتري براي جلوگيري از خوردگي فوالد فراهم
سازد.

مي

 -5پوشش الكترولس داراي كيف يت عالي تر از پوشش توليد شده از روش آبكاري نيكل و
كروم
ارزيابي خوردگي وسايش پوشش نانو كريستالي Ni-
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 P-TiC-Al Oبرروي فوالد كربني در محيطهاي
خورنده

دانشگاه تهران -
دانشكده فني

سخت

باشد.

مي

 -4مقدار هيدروژن جذب شده از روش الكترولس در مقايسه با آبكاري نيكل  1/3و در
با

مقايس

آبكاري

كروم

سخت

1/15

باشد.

مي

 -3پوشش توليد شده از اين روش هيچ نيروي فشاري در پوشش ايجاد نمي كند.
 -6پو شش توليد شده داراي خصوصيت بدون ترک و داراي چربي جهت روانكاري است در
صورتي كه پوشش توليد شده از روش آبكاري نيكل داراي چنيين خصوصيتي نيست.
-8

پوشش

داراي

قابليت

خيسي

خوب

براي

روغن

مي

باشد.

 -7پوشش توليد شده سخت تر از پوشش توليد شده از روش آبكاري است .پوشش
الكترولس داراي سختي  VPN 655-435كه مي تواند تا VPN 1155-1555افزايش يابد.
 -9پوشش الكترولس نيكل با مقدار كم فسفر داراي مقاومت عالي در برابر محيطهاي خورنده
قليائي

است.

 -15پوشش الكترولس نيكل با مقدار متوسط فسفر عملكردي مانند فوالد زنگ نزن دارد.
 -11پوشش الكترو لس نيكل در گوشه و لبه هاي قطعه متراكم نمي شود و پوشش در قسمت
داخل و خارج بصورت يكنواخت انجام مي شود و با عمليات حرارتي و مقدار متوسط فسفر
سختي آنرا مي توان از  Rockwell C 43به بزرگي  Rockwell C 67رساند.
 -12پوشش الكترولس نيكل با مقدار باالي فسفر ماكزيمم مقاومت را در برابر خوردگي ايجاد
مي

كند.

 -15پوشش الكترولس نيكل با فسفر باال براي صنايعي كه نياز به مقاومت در برابر خوردگي
در محيطهاي اسيدي قوي و خورنده دارند مانند حفاري چاه هاي نفت و غيره بكار مي روند.
نحوه جريان چند فازي سياالت در محيطهاي متخلخل تابع پيچيدهاي از هندسه منافذ،
مشخصات فيزيكي سيال و ماهيت ترشوندگي حفرات ميباشد .از آنجا كه الگوي حركتي هر
يك از فازهاي آب ،ن فت و گاز در مقياس مخزن برآيند نحوه حركت فازها در مقياس مغزه
بوده و الگوي حركتي فازها در مقياس مغزه افزايش مقياس يافته و برآيند چگونگي توزيع و
حركت فازها در مقياس حفره ميباشد ،بنابراين به منظور درک ماهيت فيزيكي پديده هاي
جريان سياالت در مقياسهاي مغزه و مخزن نياز به بررسي و مطالعه جريان چند فازي
سياالت در مقياس حفره ميباشد كه اساس پروژه حاضر را تشكيل ميدهد .مطالعات به دو

مطالعه آزمايشگاهي و شبيه سازي رفتار جرياني
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چند فازي در محيطهاي متخلخل در ابعاد حفره (

دانشگاه تهران

)Pore Scale

صورت آزمايشگاهي و مدلسازي دنبال ميشوند .در مطالعات آزمايشگاهي با استفاده از
ميكرومدلهاي شيشهاي دو بعدي به انجام آزمايشات در حالتهاي مختلف غلبه نيروهاي
ويسكوز ،مويينه و گرانش پرداخته مي شود .سپس نتايج حاصل با استفاده از اعداد بدون بعد
مناسب مانند عدد مويينه و عدد بوند به مقياسهاي مغزه و مخزن توسعه مييابد .همزمان ،با
توسعه كد نرمافزاري ،به مدلسازي حركت سياالت در مقياس حفره ،شبيهسازي آزمايشهاي
ميكرومدل و تخمين منحني هاي تراوايي نسبي و فشار مويينه در مقادير مختلف اعداد
مويينه و بوند پرداخته ميشود .نتايج اين مطالعات ميتواند درک روشني از پديده هاي
فيزيكي صورت گرفته در قالب جريان فيلمي و تودهاي و مكانيزمهاي به تله افتادن سياالت و
تغيير شكل توابع اشباع با نيروهاي مويينه ،ويسكوز و گرانش ارائه نمايد.
پارامترهاي زمينشناسي از جمله ليتولوژي ،بافت ،درصد و نوع تخلخل و تراوايي
اينتروالهاي مخزني با ويژگيهاي پتروفيزيكي آنها ارتباط كمي و كيفي دارد .هدف از اين
مطالعه ،استفاده از داده هاي مختلف زمينشناسي ،پتروفيزيكي و الگهاي ژئوفيزيكي و
تلفيق آنها جهت تعيين فاسيسهاي مخزني و درنهايت استفاده از اين فاسيسهاي مخزني و
ارائه يك زون بندي مخزني در مقياس ميدان است كه در غالب مدل ديناميك ،اهداف اصلي

تعيين رخساره هاي سنگي مخزني در ميدان پارس
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جنوبي جهت تهيه مدل رخساره هاي ميدان پارس
جنوبي

مديريت مخزن را تامين كند .جهت انجام اين پروژه مراحل ذيل انجام شده است:
پژوهشگاه صنعت نفت

• جمعآوري مجموعة داده ها و گزارشات زمينشناسي و پتروفيزيكي ميدان مورد مطالعه
• انتخاب چاه هاي واجد نمون ه هاي مغزه ،مقطع نازک و داده هاي پتروفيزيكي كامـل ( Full
)Set

Logs

• تشخيص ميكروفاسيسهاي رسوبي جامع و سپس كدبندي آنها و استفاده از تمام كارهاي
گذشته در فرمت جديد .اين مرحله بسيار وقتگير بوده و نياز به دقت بااليي دارد تا بتوان
بدرستي

از

اطالعات

قبلي

استفاده

كرد.

• تشخيص پتروفاسيس هاي مخزني برمبناي تلفيق داده هاي پتروفيزيكي و پتروگرافي در

چاه

انتخابي

هاي

• مطالعه دقيق داده هاي پتروفيزيكي و الگهاي ژئوفيزيكي و استفاده از نرم افزار
 GEOLOGدر سطح وسيع و ايجاد تطابق و ارتباط هر چه بيشتر داده هاي زمينشناسي و
الگهاي

پتروفيزيكي

ارائه

رخسارهاي

مخزني

• ارائه يك زونبندي مخزني جامع جهت استفاده در مدل زمينشناسي و مخزني بر اساس
پتروفاسيسهاي مخزني شناخته شده در مرحله قبل و تطابق كلي در سطح ميدان.
عمده مخازن نفتي داراي ساختار سنگ آهكي و يا ماسه سنگي با بستر كربناته هستند .براي
افزايش توليد و بهرهدهي مخازن الزم است ميزان نفوذ پذيري افزايش يافته ،بويژه اينكه
مخازن كربناتي سفت و متراكم بايستي تحت روشهاي درماني خاص قرار گيرند زيرا نفوذ
پذيري سنگ تحت تاثير عوامل مختلف فيزيكي و يا شيميائي كاهش مييابد .روشهاي
مختلفي براي رفع آسيب سازند و افزايش توليد از چاه وجود دارند .اسيدكاري در زمره
قديمي ترين روشهاي مورد استفاده در صنعت نفت محسوب مي شود ،زيرا كه روش شكست
هيدروليكي به تازگي پا به عرصه وجود گذاشته و با وجود بهره گيري از دانش و كارآيي باال
هنوز نتوانسته در مبحث عملياتي انگيزش چاه بعنوان روش توانمند در اسيد كاري مورد
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بهينه سازي پارامترهاي اسيد كاري براي به حداكثر
رساندن كارايي عمليات اسيد كاري

پژوهشگاه صنعت نفت

استفاده

قرار

گيرد.

امروزه نيز با توجه به ساختار سنگ مخزن از اسيدهاي مختلف معدني ،آلي و يا هيبريدي به
همراه افزودنيهاي متعدد به منظور جلوگيري از آسيب سازند و تحريك چاه هاي نفت و گاز
استفاده

ميگردد.

تعيين نوع اسيد ،غلظت ،افزودني هاي الزم و غلظت هاي آنها در درجه حرارتهاي متفاوت و
محيطهاي كاني باعث پيچيدگي در عمليات ميگردند .لذا عوامل و پارامترهاي متعددي در
انتخاب فرموالسيون صحيح اسيد و متناسب با موقعيت چاه موثرند .به همين منظور با اجراي
چنين پروژه اي و با انجام تستهاي آزمايشگاهي در شرايط واقعي مخزن و روي نمونه هاي
سنگ مخزن (مغزه) مي توان پارامترهاي مهم و موثردر انتخاب سيال اسيدي را بررسي و
بهينه سازي نمود.
سازند فراقان از جمله سازند هاي تخريبي در زاگرس است .در سنگهاي تخريبي ،دياژنز يكي
از اصلي ترين و مهمترين عوامل موثر در از بين بردن ،حفظ و يا بهبود كيفيت مخزني است.
ارزيابي حوضه رسوبي ،بررسي دياژنز و عوامل كنترل
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با توجه به استخراج گاز و نفت سبك در سازندهاي مشابه در كشورهاي حاشيه جنوبي خليج

كننده كيفيت مخزني ماسه سنگهاي سازند فراقان

جهاد دانشگاهي -

فارس و افزايش احتمال يافت شدن منابع هيدروكربوري در سازند فراقان ،اين سازند در

در مقطع سطح االرضي كوه گهكم ،ميدان گلشن و

دانشگاه شهيد بهشتي

كانون توجه كارهاي اكتشافي در ميادين واقع در خليج فارس قرارگرفته است .لذا به نظر

چاه دارنگ 1

مي رسد كه بررسي دياژنز و عوامل موثر بر آن در اين سازند يكي از اساسيترين مطالعات
براي درک عوامل موثر در ويژگي هاي مخزني باشد .هدف اصلي از اين مطالعه تعيين محيط
رسوبي و ارزيابي عوامل موثر بر دياژنز سازند فراقان در يكي از مقاطع سطح االرضي (كوه

گهكم) و ميدان گلشن (چاه هاي Gو  )Gو چاه هاي دارنگ  ،1كيش  ،5سلمان ()SKA2
و
اهداف

5

فردوسي

در

مشخص

خليج

اين

فارس

مطالعه

مي

باشد.

عبارتند

از:

 .1جمع آوري كليه داده هاي موجود مربوط به حوضه رسوبي سازند فراقان در صفحه عربي
 . 2بررسي محيط رسوبي در مقاطع سطح االرضي و تحت االرضي و تهيه مدل رسوبي
يكپارچه

اين

از

سازند

در

عربي

صفحه

 . 5بررسي دياژنز ماسه سنگها ،عوامل موثر بر دياژنز ماسه سنگهاي اين سازند بعالوه پاراژنز
آنها
 .4ب ررسي كيفيت مخزني سازند و تاثير عوامل دياژنزي روي آن با استفاده از روشهاي
متداول

و

پتروگرافي

الكتريكي

الگهاي

تكميل درک فعلي ما از دياژنز ماسه سنگهاي سازند فراقان (پرمين زيرين) در منطقه زاگرس
يكي از مهمترين نيازهاي صنعت نفت در بخش مخازن در اختيار داشتن نرم افزار "مدلسازي
فشار جرياني سيال چند فازي درون چاه" متناسب با شرايط چاه ها و دسترسي به كد منابع
آن جهت اعمال تغييرات مورد نياز در آينده مي باشد .انجام اين پروژه قدم اول در راستاي
پاسخگويي به اين مهم بوده است VFP SIMULATOR.يك نرم افزار شبيه ساز مي باشد
كه توانايي مدل سازي جريان چند فازي را به صورت پايا در چاه هاي نفت ،گاز و گاز ميعاني
د ارا مي باشد .اين نرم افزار يكي از نرم افزار هاي شركت مپصا مي باشد كه توسط تيم
گسترش نرم افزار اين شركت ،براي شركت نفت و گاز پارس طراحي شده و نسخه  1.4آن در
اواخر سال  76تكميل گرديده است و نسخه دوم آن هم اكنون در حال پياده سازي مي باشد.
يكي از وظايف اوليه ي ك مهندس توليد ،تخمين توزيع فشار و دما در خطوط لوله و يا چاه با
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فاز دوم طراحي و پياده سازي نرم افزار مدلسازي

شركت مديريت

توجه به شرايط طراحي سيستم مي باشد .انجام اين محاسبات منوط به كسب دانش الزم در

فشار جرياني سيال دو فازي درون چاه بصورت سيال

پروژههاي صنعتي ابدال

خصوص خواص مختلف انتقال و ترموديناميكي سياالت در حال توليد ،در گستره دمايي و

تركيبي و غير تركيبي

(مپصا)

فشاري

پوشش

دهنده

شرايط

احتمالي

توليد،

مي

باشد.

 ،VFP SIMULATORروش هاي رايج مدل سازي جريان چند فازي را به همراه تكنيك
هاي جديد توليد نرم افزار تركيب نموده تا به مدل سازي قابل اعتمادي در چاه دست يابد .به
كمك پايگاه داده گسترده در زمينه خواص سيال و استفاده از محيط كامالكاربر دوست ،اين
نرم افزار به انتخابي براي تمامي شركت هاي نفت و گاز تبديل مي نمايد .همچنين در اين نرم
افزار ،محاسبات پيچيده مهندسي توليد به همراه محدوديت هاي بهينه توليدي يه صورت
كامال ساخت يافته در كنار هم قرار مي گيرند .نرم افزار حاضر قابليت مدل سازي يك سيتم
توليدي را از مخزن تا واح د توليدي دارا بوده و شامل يك سري از محاسبات جانبي از قبيل
محاسبات فراز آوري مصنوعي ،محاسبات خوردگي و همچنين محاسبه سرعت كمينه براي
انتقال ميعانات مي باشد.

تعمير و نگهداري سازه هاي دور از ساحل يكي از اولويت هاي صنايع دريايي و دور از ساحل
در دنيا مي باشد .به علت اعمال تنش هاي ناشي از موج اين سازه ها در معرض تخريب
تدريجي به علت رشد ترک هاي خستگي قرار مي گيرند .بازرسي هاي زير آبي كه به منظور
اطمينان از ايمني و عملكرد سازه هاي دريايي بكار مي رود ،هزينه سنگيني را به سازمان
عامل

تحميل

مي

كند.

اتصاالت جوشي در سازه هاي دور از ساحل زياد بكار مي رود .از سوي ديگر منظوركردن
عوامل تاثيرگذار در تحليل خستگي باعث دقت محاسبات مي گردد .بنابراين ميزان تنش
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تحليل خستگي اتصاالت جوشي تعمير شده

دانشگاه صنعتي شريف

پسماند در اتصاالت جوشي خود يك عامل تاثيرگذار است كه بايد در تحليل خستگي اتصال
مطرح شود .در اين پروژه اطالعات و داده هاي يك سازه با استفاده از تئوري هاي خستگي و
بكارگيري نرم افزار  SACSمورد آناليز قرار گرفته و اتصال بحراني با استفاده از تحليل
طيفي و قطعي خستگي مشخص مي گردد .سپس به منظور آزمايش خستگي نمونه هاي
آزمايش به همراه فيكسچر بارگذاري الزم ساخته مي شود .تنش پسماند جوش نيز به روش
 Center Hole Drillingاندازه گيري مي شود .آزمايشات خستگي تا مرحله ايجاد ترک
انجام مي گيرد .در مرحله بعد اتصال تركدار توسط جوش تعمير مي گردد و همه مراحل تكرار
مي گردد و ت نش پسماند و عمر خستگي در دو مرحله با هم مقايسه شده و تاثير منظور
كردن تنش پسماند ناشي از جوش در تحليل خستگي مورد بررسي قرار گرفت.
از آنجائيكه  COتركيب خنثي و پايداري است ،احياء آن به سختي انجام مي گيرد .بطور
كلي شرايط شديد (فشار باال يا دماي باال) براي كاهش  COالزم است .از طرف ديگر،
اميدهايي در تبديل  COتحت شرايط ماليم با استفاده از فوتوكاتاليست (در دماي اتاق و
فشار پائين) و فعال كردن  COبا انرژي نور وجود دارد .احياء نوري  COبا آب ،به آساني و
ارزاني قابل انجام است .اكسايش نوري آب سبب تشكيل راديكال هاي هيدروكسيل و يونهاي
هيدروژن ،در اثر حفره هاي توليد شده در باند ظرفيت مي شود .راديكال هاي هيدروكسيل
اكسيژن توليد ميكنند در حاليكه يونهاي  +Hبا گرفتن الكترون هاي باند هدايت ،هيدروژن
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بررسي فني واقتصادي تبديل فتوكاتاليستي CO
به محصوالت باارزش افزوده

دانشگاه صنعتي شريف

توليد مي كنند .براي اينكه واكنش فتوكاتاليستي امكان پذير باشد ،بايد پتانسيل مولكول
دهنده (مانند  ) H Oباالتر از مكان باند ظرفيت نيمه هادي انتخاب شده قرار گيرد تا بتواند
الكترون به حفره باقي مانده در باند ظرفيت بدهد و از طرف ديگر پتانسيل مولكول پذيرنده
(مانند  ) COبايد پايين تر از باند هدايت قرار گيرد تا بتواند از نيمه هادي الكترون دريافت
كند .راديكال هيدروژن و راديكال آنيون دي اكسيد كربن ،دو گروه مهم در كاهش نوري
 COهستند .فوتون هاي ساطع شده بوسيله

 TiOجذب ميشوند و الكترون هاي

برانگيخته ( )-eو حفره هاي مثبت ،با انتقال بار به تراز برانگيخته (  )-Ti Oدر كاتاليست
تشكيل مي شوند .عالوه بر اين ،الكترون ها و حفره هاي ايجاد شده در شبكه در قسمتي از
TiOبه دام مي افتند و از باز تركيب آنها جلوگيري مي شود .حفره ها با آب جذب شده روي

سطح كاتاليست واكنش ميدهند و اكسيژن و +Hتوليد ميكنند .يونهاي  +Hبا الكترونهاي
برانگيخته برهم كنش ميكنند و راديكالهاي ■Hرا تشكيل مي دهند .همچنين برهم كنش
مولكول هاي  COبا الكترونهاي برانگيخته منجر به توليد راديكالهاي CO ■ −مي
شود .انتظار مي رود اين راديكال ها محصوالت پايدار ديگري را تشكيل دهند.
با بررسي هاي انجام شده در واحدهاي نيروگاهي پروژه هاي پارس جنوبي و با توجه به
ضرورت بهينه سازي سيستم هاي توليد برق و حرارت و بررسي استفاده از سيكل هاي
تركيبي هدف اصلي اين مطالعه بوده و ساير اهداف پروژه به شرح ذيل مي باشد:
• بهينه سازي و افزايش بازده مصرف سوخت سيستم هاي موجود با استفاده از طرح هاي
توليد همزمان برق ،حرارت (بخار يا آب داغ) ،و سرمايش در منطقه نفت و گاز پارس
• انتخاب ،بهينه سازي ،و افزايش بازده مصرف سوخت سيستم هاي مناسب جهت طرح هاي
توليد

آتي

و

برق

حرارت

در

نفت

منطقه

و

پارس

گاز

• افزايش بازده مصرف سوخت نيروگاه هاي گازي با استفاده از سيكل هاي تركيبي و بويلر
بازيافت ( )HRSGو بررسي ن وع كندانسورهاي مناسب با توجه به محدوديت وجود آب در
منطقه

و

نفت

پارس

گاز

• جبران كاهش قدرت توربين هاي (نيروگاه) گاز در منطقه نفت و گاز پارس بواسطه افزايش
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ارزيابي فني واقتصادي سيستم هاي توليد برق
وحرارت واقع در منطقه نفت وگاز پارس

دانشگاه علم وصنعت

دما و كاهش نرخ جرمي هواي ورودي ،با استفاده از روش هاي خنك كاري هواي ورودي و يا
تزريق

در

بخار

احتراق

محفظه

• كنترل سيستم ها و تجهيزات انتخاب شده براي توليد برق و حرارت ،در شرايط مختلف
محيطي

(به

غير

از

شرايط

طراحي)

در

صورت

صالحديد

و

نياز

• افزايش درآمد و كاهش هزينه ها در زمينه توليد قدرت و حرارت در منطقه نفت و گاز
پارس
دستاورد

پروژه:

هاي

• توليد مطمئن برق و حرارت (بخار يا آب داغ) مورد نياز نفت و گاز پارس و افزايش قابليت
اطمينان طرح هاي موجود و طرح هاي آتي از نقطه نظر فني و مالي
• بهينه سازي و افزايش بازده مصرف سوخت در سيستم هاي فعلي و آتي توليد برق و
حرارت
•

در

منطقه

نفت

و

گاز

پارس

جبران قدرت كاسته شده نيروگاه هاي گاز بواسطه افزايش دماي محيط

• افزايش درآمد و كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه
سكوهاي فلزي ثابت درياي ي (شابلوني) از سالها قبل براي استخراج و توليد گاز يا نفت در

ارزيابي سكوهاي دريايي نفت و گاز موجود در خليج
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فارس به منظور افزايش عمر يا تغيير شرايط بهره
برداري

دانشگاه صنعتي شريف

منطقه خليج فارس بطور وسيعي مورد استفاده قرار گرفتهاند .استفاده از اين سازه ها در
عمق هاي كم و متوسط بسيار مناسب و اقتصادي است .اين سازه ها معموالً براي عمر مفيد
 23سال طراحي شدهاند اما امروزه بد ليل پيشرفت روش هاي استخراج نفت از مخازن ،تمايل

زيادي براي افزايش مدت عمر سرويس دهي اين سازه ها وجود دارد زيرا بازسازي و تعمير
يك سكوي نصب شده به مراتب اقتصاديتر از نصب يك سكوي جديد مي باشد به شرطي كه
ايمني كافي در اين كار لحاظ شود .اگر از يك سكوي نفتي بيش از عمر طراحي آن استفاده
شود ،الزم است ايمني سازه توسط روشهاي مناسبي كنترل شود ،زيرا با گذشت زمان بدليل
وقوع شرايط محيطي (موج و جريان) شديد ،زلزله ،خستگي ،برخورد كشتي ،انفجار ،آتش
سوزي ،خوردگي و غيره ،سازه دچار زوال مقاومت و سختي مي شود .هدف از اين تحقيق
ب ررسي روشهاي ارزيابي موجود و ارائه روشهايي جديد و كامالً كاربردي با تكيه بر تئوري
قابليت اعتماد براي تعيين ميزان ايمني سكو جهت ادامه فعاليت و بهرهبرداري آن در برابر
بارهاي محيطي شامل موج ( )waveو جريان ( ،)currentزلزله و خستگي در منطقه خليج
فارس است .الزم است در صورت بسط و توسعه روشهاي ارزيابي سكوها ،اين امكان وجود
خواهد داشت تا محلهايي كه احتمال وقوع خرابي در آنها بيشتر است مورد بازرسي قرار
گرفته و برنامه كامالً مشخصي براي بازرسي توسط نيروهاي مجرب تدوين گردد .بارهاي
محيطي بخصوص نيروي موج در شرايط شديد جوي (طوفان) تأثير بسيار زيادي بر اعضا و
اتصاالت سكو دارند و قسمت نخست اين تحقيق را شامل مي شوند .ارزيابي لرزهاي سكو،
دومين مرحله از انجام اين تحقيق است .براي حوزه هاي نفتي منطقه خليج فارس تاكنون
تحليل خطرپذيري لرزه اي ( )Seismic Hazard Analysisبطور كامل ،جدي و
كاربردي انجام نگرفته و گسل هاي فعال منطقه بطور كامل شناسايي نشدهاند .در اين پروژه
با تحليل خطرپذيري لرزه اي منطقه خليج فارس بطور كامالً دقيق ،تعيين گسلهاي فعال
منطقه و بررسي احتمال وجود زلزله هاي نزديك گسل ،ارزيابي لرزه اي قطعي و احتماالتي
(بر پايه تحل يل قابليت اعتماد) انجام خواهد گرفت .در اين تحقيق سعي بر آن است تا با
نگرشي احتماالتي به تحليل خستگي ،به جاي محاسبه عمر خستگي ( )Fatigue Lifeدر
اتصاالت سكو كه داراي مشكالتي است ،احتمال فراگذشت از يك عمر خستگي مشخص براي
تمام اتصاالت حساب شده و با اين ديدگاه ،بر مبناي روشهاي تحليل خطر و مطالعات
احتماالتي ،اتصاالت مورد نظر تحت عمليات بازرسي قرار گيرند .اين روش كه براي اولين بار
به اين شكل ارائه مي شود ،تحليل احتماالتي خستگي(Probabilisti Fatigue
 )Analysisيا  PFAناميده مي شود.
تعيين خصوصيات يك مخزن جهت مطالعه و شبيه سازي آن در مديريت مخازن از اهميت
ويژه اي برخوردار است .يكي از راه هاي متداول در بدست آوردن ويژگي هاي يك مخزن
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تهيه و توسعه نرم افزار چاه آزمايي جهت آناليز داده
هاي آزمايشات چاه مخزن گاز ميعاني پارس جنوبي

پژوهشگاه صنعت نفت

استف اده از داده هاي چاه آزمايي است .در اين كار با استفاده از رسم اطالعات فشار چاه بر
حسب زمان در شرايط گوناگون مي توان برخي از پارامترهاي مخزن را بدست آورد .با ثبت
اطالعات فشار ته چاه بر حسب زمان و مشتق آن در مقياس هاي مختلف مي توان برخي از
خواص مخزن مانند تراوايي ،ضريب پوسته ( ،)Skinاثر دهانه چاه ،حدود تاثير چاه ،وجود

گسل در مخزن ،نوع مخزن از نظر شكافدار و غير شكافدار بودن و نوع مرز مخزن را تعيين
نمود .با توجه به اهميت داده هاي استخراج شده از چاه آزمايي ها و كاربري وسيع آنها در
ارزيابي مخازن و بهره وري از چاه هاي گازي ،توسعه نرم افزاري بومي متناسب با خصوصيات
ويژه مخازن گاز ميعاني مخزن پارس جنوبي باشد امري ضروري بوده كه اين امر تا به امروز
تحقق نيافته است .در اين تحقيق تهيه مدلهاي رياضي و نگارش مجموعهاي از برنامه هاي
كامپيوتري بومي جهت تجزيه و تحليل و تفسير اطالعات حاصل از تمامي انواع آزمايشات
چاه به گونه اي كه كاربري آن مطلوب باشد مورد نظر خواهد بود .روش تحليلي و استفاده از
نمودارهاي الگو دو شيوه مهم و كاربردي براي تحليل و آناليز داده هاي آزمايش چاه است.
خالصه
•

مراحل
بدست

•

پيشنهادي
آوردن

براي

انجام

نمودارهاي

الگو

خصوصيات

تعيين

اين

تحقيق

براي

عبارتند

مدلهاي

ابتدايي

از:

مختلف
مخزن

• استفاده از روشهاي رياضي خطي و غير خطي براي رگراسيون پارامترهاي مخزن
•

حل

معادالت

جريان

سيال

در

مخزن

• طراحي گرافيكي ورود (خروج) اطالعات به (از) نرم افزار و نمايش نتايج
• بررسي صحت و كارآيي نرم افزار طراحي شده با استفاده از اطالعات واقعي چندين چاه
در اين نرم افزار عالوه بر اينكه سعي شده تمامي اطالعات و داده ها با شرايط بومي مخازن
ايران همخواني داشته باشد ،استفاده از مدلهاي جديد متناسب با مخازن گاز ميعاني پارس
جنوبي نيز مد نظر قرار گرفته است.
سكوهاي دريايي از جمله سازه هاي زيربنايي هستند كه نقش مهمي در اقتصاد و صنعت هر
كشور دارد .ا ين سازه ها به دليل قرارگيري در شرايط محيطي سخت مستعد آسيب ديدگي
زيادي هستند ،بنابراين اطمينان از فعاليت ايمن آنها امري ضروري و حياتي است .بازرسي
دوره اي سكوهاي دريايي بصورت بصري اغلب توسط غواصان صورت مي گيرد كه هزينه هاي
زيادي را دربر دارد .امروزه با پيشرفت صنايع الكترونيك بازرسي هاي دوره اي توسط وسايل
مطالعه عددي و تجربي رفتار ديناميكي سكوهاي
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ثابت فلزي به منظور بازبيني سالمتي اين نوع از
سازه ها

كنترل از دور مانند ذرات مغناطيسي ،بازرسي جريان گردابي ،اندازه گيري ميدان جريان
دانشگاه صنعتي خواجه

متناوب ،اولتراسونيك ،افت پتانسيل جريان متناوب و راديوگرافي نيز انجام مي شود .بازبيني

نصيرالدين طوسي

پيوسته سازه در دوره بهره برداري روش جديدي است كه تاكنون در بعضي از سازه هاي
زيربنايي مهم با عنوان بازبيني سالمتي سازه ( )Health Monitoring Structureبكار
مي رود .در اين روش با نصب حسگرهايي چون شتاب سنج ،كرنش سنج و تغييرمكان سنج،
رفتار ديناميكي و عملكرد سازه در طول دوره بهره برداري مورد بازبيني قرار مي گيرد .عالوه
بر بازبيني رفتار ديناميكي سازه ،امكان شنـاسـايي آسيب هاي محتمل با تحليل و پردازش
داده هـا و مقايسه رفتار اوليه و ثانويه آن نيز ميسر مي شود .در اين پروژه امكان بكارگيري
روش بازبيني سالمتي سازه براي ارزيابي رفتار و شناسايي آسيب سكوهاي ثابت فلزي

بررسي مي شود .بدين منظور يك سكوي مقياس شده با فرم كلي يكي از سكوهاي طراحي
شده در منطقه خليج فارس ساخته شده و رفتار ديناميكي سكوي آسيب نديده و سكوي
آسيب ديده با روش هاي مختلف بازبيني سالمتي سازه ارزيابي و مقايسه مي گردد .حالت
آسيب ديده سكو توسط ايجاد آسيبهاي تصنعي (كاهش سطح مقطع اعضاء ،قطع شدگي
اعضاء ،پارگي اعضاء ،كمانش محلي اعضاء) با فرض پيدايش در سازه واقعي ايجاد مي گردد.
همچنين نتايج آزمايشگاهي براي كاليبره كردن و ارزيابي دقت مدلهاي اجزاء محدود بكار مي
رود.
منطقه ويژه انرژي پارس به عنوان قطب نفت و گاز و پتروشيمي كشور شناخته مي شود كه
در سطح جهاني نيز از اهميت فوق العادهاي برخوردار است .اين منطقه در ناحيه لرزهخيز
زاگرس و در مجاورت (حوزه نزديك) شماري از گسل هاي فعال نظير گسل كوهستان و گسل
عسلويه قرار گرفته است .سابقه لرزهخيزي اين منطقه ،نشانگر فعاليت باالي گسل هاي
موجود است .با توجه به استقرار تعداد بسياري از صنايع مهم و شريانهاي حياتي منطقهاي و
ملي در ا ين گستره ،لزوم بررسي و برآورد دقيق حركات ناشي از جنبش احتمالي گسل هاي
فعال در اين ناحيه و تبعات آن اهميت حياتي دارد .تعيين دقيق كارآيي لرزه اي يك سازه و
طرح ايمن و اقتصادي آن ،به اطالعات ورودي شامل دامنه ،محتواي فركانسي و زمان تداوم
حركات مورد انتظار ،نياز دارد .اين ورودي عموماً به شكل طيف پاسخ (براي تحليل خطي) و
تاريخچه زماني (براي تحليل هاي خطي و غيرخطي) حاصل از سناريوهاي لرزه اي منتخب (كه
به بهترين شكل خطر مورد انتظار در يك ساختگاه را معرفي مي كنند) خواهد بود.
شبيه سازي جنبش نيرومند زمين ناشي از
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سناريوهاي محتمل زلزله در منطقه ويژه اقتصادي
انرژي پارس

پرديس دانشكدههاي
فني دانشگاه تهران

با توجه به كمبود ركوردهاي ثبت شده حركات قوي زمين در گستره فوق (ناشي از فعاليت
گسل هاي اصلي پيرامون) ،تخمين حركات محتمل زلزله هاي آينده به يك چالش تبديل
شده است .قرار گرفتن اين ناحيه در حوزه نزديك گسل نيز مشكالت را دو چندان كرده
است .در چنين نواحي كه آخرين زلزله بزرگ روي داده به دوره پيش از دستگاهي باز
مي گردد ،سناريوهاي لرزه اي تنها راه به دست آوردن حركات احتمالي زمين و اثرات آن مي
باشد.
با عنايت به اين مسايل ،به منظور شبيه سازي جنبش نيرومند زمين در منطقه عسلويه ،مدل
گستره مورد مطالعه با روشهاي پيشرفته توليد شده و اثر عوامل مختلف با توجه به درجه
وضوح مناسب لحاظ مي گردد .با انجام آناليزهاي مختلف و در نظر گرفتن اثر انواع فعاليت
گسل (سناريوهاي محتمل) ،خصوصيات حركت زمين در نقاط مختلف منطقه ويژه اقتصادي
انرژي پارس تعيين ميگردد .زيرا تحليل خطر احتماالتي رايج كه در اين منطقه نيز توسط
شركت  Geo-terreفرانسو ي انجام شده و در حال حاضر جزء مدارک مورد استناد طراحي
است ،ذاتاً داراي اشكاالت متعددي مي باشد .از مهمترين اين اشكاالت ،عدم امكان در نظر
گرفتن هندسه گسل و ساختگاه ،نوع گسيختگي و پديده جهت پذيري ،كمبود ركوردهاي با

كيفيت مناسب در ايران جهت ارائه كردن روابط كاهندگي (كه از ملزومات روشهاي
احتماالتي تحليل خطر است) ،فقدان ركوردهاي حوزه نزديك گسل در سطح جهاني و
بخصوص در ايران مي باشد .در مقابل روش هاي مدل سازي فيزيكي امكان در نظرگرفتن همه
مشكالت فوق را دارند.
تشكيل نوار برشي در خاک كه منجر به از هم گسيختگي و شكست در سازه هاي مجاور مي
تواند شود ،از دير باز توجه مهندسين و محققين را به خود جلب كرده است .اين امر منجر به
انجام تحقيقات وسيعي بر روي آن شده است .مقاالت متعددي كه در اين زمينه به چاپ
رسيده است ،باعث پيشرفت و درک صحيح تري از روشهاي محاسبه بار بحراني در خاک
منطقه بر اساس ويژگي هاي آن مانند چگالي ،ضريب پوآسون و مدول االستيسيته شده
است .در مدلهاي مرسوم ،توسعه گسل از روي كاهش موضعي چگالي همراه با تشكيل نوار
برشي به دست مي آيد .فرضيات مختلفي براي تشكيل نوار برشي در خاک هاي مختلف
تاكنون ارائه شده است .تئوري هاي غير خطي و نيز خطي بر اساس روش مدلسازي المان
محدود براي تشكيل نوار برشي هاي نازک و پهن موجود است .يكي از تكنيك هاي پركاربرد
در نوار برشي مورد استفاده در روش المان محدود استفاده از المان هاي متحرک و تطبيقي
براي تعيين موضع تشكيل نوار برشي مي باشد .نشان داده شده است كه روش هاي عددي و
تحليلي تا حدودي در تعيين محل و موضع تشكيل نوار برشي ضعيف عمل مي كنند و در
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شهرک علمي

كنار استف اده از اين روش ها براي محاسبه فشار بحراني ديواره سازه به خاک مي بايست از

تحليل نوار برشي وكاربرد آن درتحليل استاتيكي

وتحقيقاتي اصفهان

نتايج آزمايشات نيز براي ارتقاء دقت مدل استفاده كرد .آزمايش ها نيز نشان مي دهد كه به

ولرزه اي سازه هاي وزني دريايي

(شركت طيف پردازان

غير از نمونه خاک هاي متوسط تا چگال ،در خاک هاي ضعيف نيز امكان تشكيل نوار برشي

پرديس )

وجود دارد .با توجه به اينكه بروز و ابتداي تشكيل نوار برشي تابع عواملي مانند زمان
تشكيل نوار برشي ،توزيع چگالي ،ضخامت  ...مي باشد و براي استخراج ويژگيهاي تشكيل
يك نوار برشي به تجهيزات پيچيده اي مانند توموگرافي با اشعه  Xنياز است .تشكيل نوار
برشي منجر به اتساع ،افزايش حجم و افزايش رطوبت موضعي در خاک و در نتيجه افزايش
فشار در نواحي بحراني شود كه اين نيز منجر به روان و جاري شدن آن موضع و در نهايت
شكست سيستم شود .به كمك آزمايشات نشان داده شده است كه اين امر بسيار سريعتر از
زماني كه روشهاي محيط پيوسته و المان محدود پيش بيني مي كنند ،اتفاق مي افتد .توسعه
نواحي شكست در خاک هاي ماسه اي و خاک هاي كم سيمان تابعي شديد از تعامل بين
اسكلت جامد و آب مي باشد .ضعف ديگر روش هاي عددي اين است كه ناحيه برش را در
اكثر مواقع از روش هاي تجربي كمتر پيش بيني مي كنند .در اين پروژه ،ابتدا به روش المان
محدو د مدلي از سيستم ساخته شده و چگونگي تشكيل نوار برشي در آن تحليل مي شود.
در ادامه آزمايشهايي از خاک منطقه گرفته مي شود تا بتوان دقت مدل را ارتقاء داد .پس از
آن مدل با مدل هاي رياضي موجود در مقاالت و كتاب ها مقايسه مي شود تا دقت آن تاييد

شود .پس از مراحل فوق مدل حل رياضي مي شود و بر اساس نتايج آن ،تحليل هايي بر روي
سيستم انجام مي شود .در پايان راهكارهايي نيز براي حل يا مواجهه با اين مساله ارائه مي
گردد.

در اين تحقيق وضعيت مصرف¬كنندگان ،توليدكنندگان ،ويژگي¬ها و موقعيت آن¬ها مورد
بررسي قرار گرفت و تحليل¬هايي متناسب با هريك انجام شد .مقدار عرضه و تقاضاي
محصول

مورد

توجه

قرار

گرفت

و

پيش-بيني¬هاي

الزم

انجام

شد.

در بحث تحليل رقبا مقايساتي بين آن¬ها صورت گرفته و با توجه به معيارهاي مختلف
جدي¬ترين آن¬ها و خصوصيات برتريشان مورد توجه قرار گرفت .بررسيهايي كه در
تحليل رقباي اين محصول در بيش از 17شركت توليد كننده صورت گرفت و نتايج تحليل آن
اورده شد ،شايان اين مطلب است كه برتري در بازار جهاني توسط كيفيت مطلوب ،قيمت
مناسب و خدمات مبتني بر شرايط مشتري پشتيباني ميشود و اين سه فاكتور عامل برتري
شركتهاي موفق در زمينه توليدات مواد پتروشيمي ميباشد .توليد  DMDSدر منطقه و
آسيا توسط شركتهاي چيني با كيفيت و قيمت متوسط صورت ميگيرد كه اين نكته
ميتواند سند پيروزي قرار گيرد يعني ما بتوانيم در حين پاسخگويي به نياز داخلي ،براي
بازراهاي منطقه و جهان نيز رقيب جدي به شمار آييم .با توجه به اينكه قيمت تمام
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بازار يابي محصوالت خروجي فرآيند تفكيك ماده
DSO

بنيان نوين شيمي

شده DMDSو ساير محصوالت تفكيكي ( قيمت در حدود  455الي  655تومان در ليتر
محصول) ميتواند بسيار ارزانتر تمام شود ،لذا با اخذ سياستهاي ممتازي چون توليد با
كيفيت ،خدمات پس از فروش و ارائه قيمتي مناسب ميتوان رقيبي جدي براي
توليدكنندههاي غربي به شمار آييم و سهم عمدهاي در بازار جهاني براي خود ايجاد كنيم.
از طرفي پيش از اقدام به هرگونه فعاليتي ،سازمان¬ نياز به برنامه¬ريزي دارد ،بنابراين پيش
از هرگونه تصميم¬گير ي ،سازمان بايد نسبت به شناخت وضع موجود از طريق بررسي عوامل
محيط دروني و بيروني اقدام كنند .در راستاي شناخت هرچه بهتر نقاط قوت و ضعف و
تهديدها و فرصت¬هاي پيش رو پرسشنامه¬اي با كمك كارشناسان و صاحب نظران صنعت
پتروشيمي كشور تدوين گرديد كه در نهايت درغالب ماتريس  SWOTدسته بندي گرديد و
نتايج

آن

مشاهده

شد.

بدون شك صرف هزينه هاي تحقيقاتي براي رسيدن به محصوالت با ارزش افزوده باالتر با
استفاده از محصوالت تفكيكي  DSOمي تواند كمك شاياني به عرضه محصوالت جديد و با
ارزش افزوده باالتري نمايد.

برنامه زمان بندي فازهاي مختلف توسعه ميدان پارس جنوبي گونه اي است كه تا چند سال
آينده همه آنها وارد مسير توليد خواهد شد .در اكثر فازهاي پارس جنوبي واحدهاي تصفيه
پرويان و بوتان بر مبناي دانش فني شركت  Axensفرانسه طراحي و اجرا شده است
.همچنين به منظور حذف مركاپتانهاي ميعانات گازي احداث واحدهاي تصفيه  DMCبر
مبناي دانش فني پژوهشگاه صنعت نفت  ،دردستور كارفازهاي مختلف قرار گرفته است.
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امكان سنجي فني و اقتصادي احداث واحد متمركز
بازيابي دفعDSO

پژوهشگاه صنعت نفت

محصوالت جانبي عمده واحدهاي تصفيه پرويان ،بوتان و ميعانات گازي dso ،بوده كه دفع
آن يكي از مشكالت جدي واحدهاي در حال بهره برداري در پارس جنوبي مي باشد .لذا الزام
وجود روشي مناسب براي دفع اين ماده امري اجتناب ناپذير است .به عالوه بخشي از اين
جريان  DMDSاست كه در صورت جداسازي آن ،ارزش افزوده مناسبي حاصل مي شود.
اي ن پروژه به امكان سنجي ايجاد يك واحد جديد به منظور رفع  DSOدر كشور اختصاص
دارد .همچنين رفع معضل دفع ضايعات  DSOدر پارس جنوبي و رفع مشكالت محيط
زيستي موجود براساس الزامات زيست محيطي جديد.
در پااليشگاه هاي مستقر در پارس جنوبي كه در آنها واحدهاي بازيافت و تصفيه اتان
وجود دارد گازدي اكسيدكربن بعنوان يك محصول جانبي توليد مي گردد.كاربردهاي
متنوعي را مي توان براي دي اكسيدكربن متصور بود .تبديل به يخ خشك ،تزريق به چا
ههاي نفتي براي ازدياد برداشت و  ...از جمله اين كاربردها مي باشند.
در اين طرح كابرد جديد فرآيندي براي اين گاز در داخل پااليشگا هها معرفي گرديد كه
استفاده از دي اكسيد كربن به عنوان گاز ) (sweeping/purging gasدر شبكه جمع
آوري گازهاي ارسالي به مشعل مي باشد.براي اطمينان از وجود جريان دائمي در شبكه
جمع آوري گازهاي ارسالي به مشعل معموالً از گاز جاروب كننده استفاده مي گردد .از گاز
قابل اشتعال)گاز سوخت(و گاز خنثي)دي اكسيد كربن نيتروژن) ،مي توان بعنوان گاز

امكان سنجي استفاده از گاز دي اكسيد كربن جدا
68

شده از تصفيه اتان در سيستم هاي فلرينگ بعنوان
Purging/ Sweeping Gas

دانشگاه صنعت نفت

جاروب كننده استفاده نمود .در كشورهاي شرق دور(ژاپن-كره) از نيتروژن بعنوان گاز
جاروب كننده استفاده مي گردد.
با انجام اين پروژه به اهداف و نتايج ذيل دست يافته ايم:


بررسي داليل فني و مزايا و معايب استفاده از گازهاي بي اثر(در اينجا  ( coدر
سيستم فلر sweep Gasو يا  Purge Gasو يا بعنوان عامل اختالط در
مشعل فلر



مكاتبه با سازنده فلرها در مورد امكان پذيري اين ايد ه ها



گزارش آماري از ميزان  COدر دسترس و ميزان جايگزيني Fuel Gasبه
صورت كلي و يا جزئي با co



تزريق coدر خطوط فلر و بررسي محل و ميزان آن



بررسي استفاده از coدر نقش  Steamبه منظور عامل اختالط و افزايش

راندمان مشعل فلر


بررسي ميزان ناخالصي هاي موجود در  coو امكان جداسازي و تصفيه جزئي
آن



برآورد اقتصادي در خصوص جايگزيني  coبا fuel gas



شبيه سازي دوباره سيستم فلر با استفاده نرم افزار Flare Netبر اساس
مدارک موجود در واحد با حضور  coبه عنوان Sweep Gas



انتخاب راهكار بهينه اولويت بندي راهكارهاي پيشنهادي به لحاظ مسائل فني ,
انطباق پذيري و اقتصادي



انتخاب راهكار بهينه



ارائه اطالعات تكميلي درخصوص راهكار برگزيده



مطالعات  HAZOPدر صورتي كه در سيستم فلر تغييراتي الزم باشد



طراحي مفهمومي و ارايه مدارک اوليه شامل P&IDوPFD

بطور ساده مديريت مخزن يك فرايند پويا جهت راهبري مجموعه فعاليتهائي است كه از
كشف يك مخزن تا پايان عمرآن با اهداف افزايش ضريب بازيافت وافزايش ارزش حال خالص
( ) NPVيك پروژه صورت مي پذيرد .پويائي فرايند بر اين واقعيت تاكيد دارد كه شناخت ما
از مخزن همواره ناقص بوده و در حال تكميل شدن است .در اين راستا اهداف زير جهت
بهينه سازي توليد مورد توجه جدي قرار ميگيرد:
 .1شتاب در توليد از مخزن
 .2افزايش سقف توليد
 .5تداوم سقف توليد
مشاركت پژوهشكده
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 .4كاهش شيب افت توليد
 .3بهبود توليد پس از آغاز افت

طرح جامع بهينهسازي توليد و عملكرد ميدان گازي

ازدياد برداشت از مخازن

پارس جنوبي با الگوي مديريت پوياي مخزن

نفت و گاز و پارک

نائل شدن به اهداف فوق نيازمند بهره گيري مناسب از يك گروه متشكل از تخصصهاي

فناوري پرديس

متفاوت شامل حفاري و تكميل چاه ،ساخت و نصب ،بهره برداري ،توليد و عمليات ،زمين
شناس ،ژئو فيزيك ،ژئو شيمي ،فرآورش ،محيط زيست ،اقتصاد و حقوق مي باشد .بديهي
است بهينه سازي فرايند فوق در مسير" كشف ميدان-ترک ميدان" با چالشهاي متعددي
روبرو مي باشد كه شناسائي و حل آن نيازمند بكار گيري قابليتهاي پژوهشي كشور است .از
اين رو در يك الگوي موفق مديريت مخزن ،پژوهش و توسعه به عنوان يك عضوثابت از گروه
مديريت مخزن مورد توجه قرار ميگيرد.
مطالعه و پايش عملكرد ميدان گازي پارس جنوبي با الگوي مديريت پوياي مخزن با هدف نائل
شدن به ب هينه سازي توليد (شتاب در توليد از مخزن ،افزايش سقف توليد ،تداوم سقف
توليد ،كاهش شيب افت توليد ،بهبود توليد پس از آغاز افت) ارائه ميگردد .جهت دستيابي

به هدف سه فعاليت كالن مي بايست مورد توجه قرار گيرد:
( )1مشخصه سازي مخزن
( )2ارتقاء روش هاي پيش بيني عملكرد مخزن
( )5برنامه ريزي و بهينه سازي توليد
 -1مشخصه سازي مخزن يك مجموعه اطالعات از مخزن كه كليه ويژگي هاي مرتبط با
ذخيره هيدروكربوري و توليد آن را شامل مي شود .اين مجموعه از اطالعات در شبيه سازي
مخزن تحت شرايط مختلف عملياتي بمنظور بهينه سازي توليد استفاده مي شود .اين
اطالعات بطور كلي در قالب ذيل قرار ميگيرند.
• مشخصه سازي سيال • مشخصه سازي سنگ • مشخصه سازي و تعيين پارامترهاي آبده •
تعيين پارامترهاي چاه و مخزن با استفاده از روشهاي نوين چاه آزمايي
 -2ارتقاء روش هاي پيش بيني عملكرد مخزن از آنجا كه روشهاي پيش بيني توليد و
عملكرد مخزن در مخازن گاز ميعاني بطور كامل شناخته شده نيست و از پيچيدگي هاي
خاصي برخوردار است ،بنابراين استفاده از روش هاي موجود در مخازن گاز و گاز ميعاني و
ارتقاء آنها ضروري به نظر مي رسد .اين روشها بطور كلي شامل موارد زير مي باشد.
• مدلسازي و شبيه سازي مخزن با استفاده از نرم افزار هاي تجاري و تحقيقاتي • تعيين
عملكرد مخزن با استفاده از معادالت موازنه مواد • تعيين عملكرد مخزن با استفاده از منحني
هاي كاهش توليد
 -5برنامه ريزي و بهينه سازي توليد اين محور عمدتا مربوط به انجام مطالعات در خصوص
ازدياد نرخ برداشت و افزايش ضريب بازيافت گاز و ميعانات گازي مي باشد.
شركت نفت و گاز پارس در نظر دارد با اجراي طرح مستندسازي درسآموختهها و راهكارهاي
برتر مديريت طرحها و پروژههاي به اهداف ذيل دست پيدا كند:
.1
مستندسازي درس آموخته ها و راهكارهاي برتر
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مديريت طرحها و پروژه هاي شركت نفت و گاز

مستندسازي تجارب مديريتي طرح هاي توسعه ميدان گازي پارس جنوبي (شامل
فازهاي  12الي )24؛

دانشگاه شهيد بهشتي

.2

توسعه به اشتراکگذاري دانش و درس آموختههاي پروژهها و جلوگيري از
دوبارهكاري؛

پارس
.5

تسهيل فرآيند دانشيابي و حداكثرسازي استفاده از دانش در بازه عمر آن؛

.4

ايجاد درخت دانشي در بخش هاي حفاري ،سكوهاي دريايي ،خطوط لوله زير دريا
و پااليشگاه خشكي و با توجه به حوزه هاي دانشي مديريت پروژه

.3

بروزرساني سيستم مديريت دانش پروژه (از شناسايي تا ارزيابي و بكارگيري
دانش صريح و ضمني)

.6

ارتقا و بهبود نرمافزار مديريت دانش جهت طبقه بندي ،ارزيابي ،غنيسازي و
بازيابي بستههاي دانشي خبرگان پروژههاي مختلف؛

.8

يكپارچهسازي منابع دانشي براي تسهيل جستجوي منابع دانشي پراكنده در
شركت نفت و گاز پارس.

ميدان گازي پارس جنوبي ،يكي از ميادين جنوب غربي ايران در حوضه رسوبي زاگرس بوده و
شامل دو مخزن كنگان و داالن است .سازندهاي كنگان و داالن به گروه دهرم تعلق دارند و از
مطالعه و بررسي اثر سياالت حفاري و تكميلي جاري بر
روي آسيب سازند و خوردگي تجهيزات درون چاهي در

85

ميدان گازي پارس جنوبي و طراحي سياالت حفاري و
تكميلي بهينه

دانشگاه صنعتي شريف
پرديس بين الملل
جزيره كيش

مهمترين مخازن گازي در ناحيه خليج فارس محسوب مي شوند .عمليات حفاري در اين
ميدان منجر به آسيب سازند يعني كاهش تراوايي سازند در نواحي مخزني آن مي شود كه
اين مهم در ارتباط مستقيم با كاهش توليد نهايي از چاه است .از اينرو .نحوه و انتخاب سيال
حفاري چاه و سيال تكميلي مناسب سهم بسزايي در كنترل آسيب سازند و بهبود ميزان
توليد دارد  .بنابراين با شناخت عوامل موثر در آسيب سازند و كنترل آنها مي توان تا حد
زيادي به توليد بهينه نزديك شد.ع الوه بر موضوع مطرح شده ،اين پروژه نقش مهمي در
كاهش اثرات مخرب زيست محيطي ايفا كند.

