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بررسی روش های نوین 
کنترل تولید شن و ماسه 
 از چاه های نفتی 

 (آخر  -بخش سوم ) 
 مهندس مهدی محمد زاده

کاربرد نانوفناوری در مدیریت 
 گازمخازن نفت و 

 :کنترل شن و ذرات 

بر اساس منابع مطالعاتى ، ذرات ریز سازندى 
به عنوان ذرات سستت یتا ذرات جامتد رهتا     
شده شناخته می شوند کته در خلتو و فتر     

اندازه این ذرات . ماسه سنگ ها وجود دارند 
میکرون می باشد و شامو ذرات  37کمتر از 

رسى و غیر رسى و ذرات باردار و بتدون بتار   
این ذرات به راحتى با هر سیالى که . هستند 

از بین ماسه سنگ ها جریتان یابتد ، انتقتال    
یافتتتته و در نتیجتتته بتتتا تولیتتتد ستتتیا ت 
هیتتدروکربنى یتتا آ  از چتتاه و در محتتیط   
متخلخو از فواصو دور و از تمامى جهات تا 
. فواصو نزدیک دیواره چاه حرکت می کنند 
زمانى که تولید از چاه ادامه می یابد ، مقتدار  
زیادى از ذرات ریز در نزدیکى چتاه تولیتدى   
تجمع یافتته ، فعتو و انفعتال انجتام داده و     
ذرات بزرگترى را تشکیو می دهند که متی  
تواند موجب بسته شدن حفتره هتا و انستداد    
غربال ها گردد ، که ختود ایتن عمتو ستب     

همچنتین  . کاهش شدید تولیتد متی گتردد    
عامو نگران کننده دیگتر ختوردگی غربتال    
های موجود در چاه و نقص پمپ های بهتره  

امروزه مطالعات بستیارى  . برداری می باشد 
براى کنترل حرکت ذرات ریز سازندی انجام 
گرفته و برخی از مهم ترین روش ها بر پایه 

 .استفاده از نانومواد مورد بحث قرار می گیرد 

 :استفاده از نانوذرات و نانوسیا ت . ۱

پروپانتتت متتاده ای استتت کتته شکستتت     
هیدرولیکی ایجاد شده در سنگ را بتاز نگتاه   
داشته و از مسدود شدن مجدد آن جلوگیری 

به منظور بهبتود فرآینتد تیبیتت و    . می کند 
توزیع ذرات ریز سازندی می توان از پروپانت 
های پوشش داده شده با نتانوذرات استتفاده   

بتته ایتتن منظتتور محققتتان از بستتتر . نمتتود 
پروپانتتتت پوشتتتش داده شتتتده توستتتط    
نانوکریستال های خاص که دارای نیروهتای  
سطحی قابو توجهی مانند نیروی واندروالس 
و الکترواستاتیک هستتند و ستبب چستبیدن    
این ذرات به سطح پروپانتت هتا متی شتود     

در طول عملیات شتکا   . استفاده می کنند 
هیدرولیکی سازند و تزریق پروپانت،  زمانیکه 
ذرات ریز سازندی به سمت منطقته پوشتش   
داده شده بتا پروپانتت حرکتت متی کننتد ،      
توسط نیروهتای ستطحی نتانوذرات بته دام     
افتاده و از نزدیک شدن به دیواره چاه باز می 

بستر پوشتش داده  ( الف-6)در شکو . مانند 
شده با نانو ذرات قبو از عبور ذرات سازندی 

همان بستر پس از عبتور  (  -6)و در شکو 
طبتق  . ذرات سازندی نشان داده شده استت  

شکو ها می توان ذرات ریز سازندی جتب   
در . شده توسط نتانو ذرات را مشتاهده نمتود   

و همکتارانش نشتان    Huang راستتا ایتن  
دادند که استفاده از سیال شکا  دهنده کته  
حاوی ذراتی مانند پروپانت ها و  شن و ماسه 
می باشد ، با افزایش میزان موثری از افزایته  
های حاوی نانو ذرات می تواند سبب تیبیتت  

در . و یا کاهش مهتاجرت ذرات ریتز گتردد    
این حالت این افزایه های خاص می تواننتد  

اکسیدهای فلزات قلیتایی ،  هیدروکستیدهای   
فلزات قلیایی ،  اکستیدهای فلتزات واستطه ،     
هیدروکستتید هتتای فلتتزات واستتطه و غیتتره 

 .باشند

  

 

 

 ذراتبستر پوشش داده شده با نانو  - 6شکو

 –قبو از عبور جریان ذرات ریز ستازندی  ( الف)
 سازندیپس از عبور جریان ذرات ریز (  )

به این منظور این افزایه های خاص با ابعتاد  
نانومتری ،  توسط یک عامو پوشش دهنتده  
. مانند یک روغتن ، بته پروپانتت میچستبند    
برای میتال زمتانی کته از نتانوذرات اکستید      
منیزیم یا غیره استفاده می شود ،  اندازه ریتز  
این نانوذرات سبب ایجاد بارهای خاصی می 
شود که به ثابت نمودن ذرات ریز کمک می 

در این حالت نشان داده شده که نانو . نماید 
ذرات اکسید منیزیم توانایی با یی در تیبیت 
ذرات ریز سازندی مانند خاک رس و کتوارتز  

هم چنین نانو ذرات مورد استتفاده در  . دارند 
این حالت نه تنها دارای سطح ویژه و فعالیت 
زیاد می باشند بلکه بته دلیتو بتار ستطحی     
زیادی که دارند قتادر بته چستبیدن و جمتع     
نمودن ذرات دارای بار و حتی بدون بتار نیتز   

عالوه بر ایتن نتانوذرات ،  نتانو    . می باشند  
ذرات دیگری نیز مانند زیرکونیوم دی اکسید 
،  تیتانیا ،  کبالت اکسید ،  نیکو اکستید و نیتز   
کریستال های پیزوالکتریک و پیروالکتریتک  

 .ها می باشند قابلیت نیز دارای این 
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به منظور انجام عملیتات ،  نتانوذرات توستط    
با استفاده از ( carrier fluid)سیال حامو 

پمپ به درون چاه تزریتق شتده و نیتز متی     
توانند بر روی پروپانت ها و یا ماسه پوشتش  
دهی شتوند تتا طتی عملیتات دیگتر ماننتد       
شکافت هیدرولیکی و غیتره متورد استتفاده    

چنانچه ماسته هتا توستط نتانو     . قرار گیرند 
ذرات پوشش دهی شوند ، ذرات ریز سازندی 

 Gravel)نهایتتتا درون بستتته شتتنی بتته  
Pack ) ستیال حامتو در   . دام خواهند افتاد

این عملیات نیز می توانتد پایته آبتی ، پایته     
الکلی و یا پایه روغنتی باشتد ولتی در اکیتر     
عملیات از سیا ت پایه آبی استفاده می شود 

هم چنین چنانچه از محلتول هتای نمکتی    . 
بعنوان سیا ت حامو استتفاده شتود،  نمتک    
های مورد استفاده می توانند سدیم کلریتد ،  

کلستیم دی کلریتد ،  منیتزیم     پتاسیم کلرید ،
عوامتو پوشتش   . دی کلرید و غیتره باشتند   

دهنده مناسب نیز متی تواننتد روغتن هتای     
معتتدنی و یتتا ستتایر هیتتدروکربن هتتایی کتته 
. شرایط مناسب عملیاتی را ایجاد کنند باشند 
طبق بررستی هتای محققتان ، نانوستیا ت     
دارای اکسیدهای فلزی دارای خواص بستیار  

هتم چنتین نتانو ذرات    . مناسبی می باشتند  
اکسید منیزیم یکی از بهتترین جتاذ  هتای    
. ذرات ریتتز در متتاده متخلختتو متتی باشتتند 
نانوسیا ت حاوی نتانو ذرات دارای ختواص   
بسیار مناسبی مانند تمایو زیاد بته جتب  از   
خود نشان داده و به دلیو ذرات بسیار ریزی 
که دارند انتخا  مناسبی جهتت تزریتق بته    
. منطقه نزدیک دیواره چاه به شمار می روند 
در این راستا حبیبی و همکارانش به بررستی  
کاهش مهاجرت ذرات ریز سازندی در متاده  
متخلخو سنتز شده با استفاده از یک بر  پر 
شده و نانوذرات اکسید منیتزیم ، ستیلیس و   

نتایج بیانگر آن استت کته   . آلومینا پرداختند 
زمانی که ماده متخلخو در محلول نانوذرات 
خیسانده می شود ،  ذرات ریز می تواننتد بته   

( Grain Hinders)بازدارنتتده دانتته هتتا  
طبتق  . چسبیده و حرکتشان محتدود گتردد   

وزنتتی از نتتانوذرات  % ۰.۱نتتتایج ،  افتتزودن  
% ۱5اکسید منیزیم و سیلیس متی توانتد تتا    

در ایتن  . مهاجرت ذرات ریز را محدود نماید 
حالت محققان توانسته اند نشتان دهنتد کته    
نانو ذرات اکسید منیزیم زمانی که در غلظت 
های بتا  و نترت تزریتق ستیال بتا  متورد       
استفاده قرار می گیرند دارای تاثیر بیشتتری  

تصتویر  ( 7)در شتکو  . در این زمینه هستند 
مربتتوب بتته دانتته هتتای شیشتته ای پوشتتیده 

(Glass Beads )  شده با نانو ذرات اکستید
و پس از عبتور ذرات ریتز   ( الف)منیزیم قبو 

تصتاویر بیتانگر   . نشان داده شده است (  )
 ذراتشتتدت جتتب  ذرات ریتتز توستتط نتتانو 

 .می باشد  

 

 

 

 

 
 

 –دانه های شیشه ای پوشیده شده با نانو ذرات اکسید منیزیم ( الف) - 7شکو

  ریزپس از عبور ذرات (  )

 :نانوغشاء ها . 2

اصو  غشاء نوعی  یه نتازک و نیمته تتراوا    
است که با استفاده از نیروی محرکه اعمتال  

انتوا   . شده می تواند مواد را جداسازی نماید
روش های جداسازی ذرات توستط غشتاء را   
میتتتتتتتوان بتتتتتته میکروفیلتراستتتتتتیون 

(MF) اولترافیلتراستتتتتتتتتتتتیون  ،(UF )  ،
( RO)و اسمز معکوس ( NF)نانوفیلتراسیون 

  .تقسیم بندی نمود 

فیلتراسیون به روش اسمز کاربرد •
 :معکوس در فناوری نانو 

از روش های غشتاء فیلتراستیون روش   یکی 

اسمز معکوس متی باشتد کته معمتو  از دو     
ماده متعار  استات سلولز و پلیمرهتای پلتی   

استمز فراینتدی   . آمیدی استفاده متی کنتد   
است که در آن انوا  سیستم هتای متایع در   
تماس با یکدیگر ، تالش متی کننتد تتا بته     

بترای دستتیابی بته    . غلظت یکسانی برسند 
مایعتتات ختتالص بایستتتی جریتتان استتمز ،   

 گویندمعکوس شود که به آن اسمز معکوس 
در فناوری نتانو ایتن روش بترای مستدود     . 

کردن یون های چندظرفیتی  و حتی ملکول 
  .کارآمد می باشد ،  کوچکهای 

در عملیتتات نانوفیلتراستتیون از نانوغشتتاءها  
استفاده می شود که دارای اندازه حفراتتی در  

مهتم  . حدود یک هزارم میکرون می باشتد  
ترین کابرد نانو غشاءها در مدیریت مخازن ، 
مربوب بته تزریتق آ  دریتا بته مختازن در      

 .باشدعملیات سیال  زنی و تیبیت فشار می 

 

انواع غشاهای فیلتراسیون کاربرد •
 :در فناوری نانو 

امتتروزه صتتنعت غشتتاهای فیلتراستتیون در   
... مدیریت مخازن نفت و گاز ، تتامین آ  و  

ناچار به سمت نانو فناوری ستو  داده شتده   
غشاء فیلتراسیون براساس اندازه حفره . است 

و کارایی فیلترکردنشان تقستیم بنتدی متی    
، ( RO)شتتوند کتته شتتامو استتمز معکتتوس 

، اولترافیلتراستتتیون ( NF)نانوفیلتراستتتیون 
(UF ) و میکروفیلتراسیون(MF ) می باشد .

میکروفیلتراسیون تنها باکتری ها و جامتدات  
معلتتق را جتتدا متتی کنتتد ، در حتتالی کتته در 
نانوفیلتراسیون و اولترافیلتراستیون ، گستتره   
فیلتر کردن از ویروس ها تا ملکول های آلی 

 .، پروتئین ها و چربی ها می باشد 

در این حالت آ  دریا حاوی ترکیبتات یتونی   
  Na+  ، Ca2+  ،Mg2+، Cl-1مانندفروانی 
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بوده و رستو  ایتن ترکیبتات بتر      SO4-2 و
روی تجهیتتزات درون چتتاهی ستتبب ایجتتاد 

یکتی از  . آسیب و خوردگی در آنها می گردد 
مهم تترین ختوردگی هتای ایجتاد شتده در      
تجهیتتزات درون چتتاهی بتتر اثتتر ترکیبتتات  
سولفات است و به ایتن منظتور محققتان از    
روش نانو فیلتراسیون جهت تولید آ  تقریبتا  
فاقد سولفات به منظتور کتاربرد در عملیتات    

همچنتتین در . تزریتتق آ  استتتفاده نمودنتتد 
روش دیگتتر محققتتان بتته بررستتی پایتتداری 
مقاومت این نانوفیلترهتا پرداختنتد آن هتا از    
یتک کامپوزیتتت ستته  یتته ای کتته قابلیتتت  

درجته ستانتی گتراد را     75کاربرد تتا دمتای   
داشته و فاز عبوری از آن حاوی غلظت های 

آ  . مطلو  از یون ها است استفاده نمودند 
تصفیه شده با ایتن نتانو فیلتتر مستتقیما در     
عملیات سیال  زنی فشار با ی  یه هتای  

فرایند سیال  . زیرزمینی تراوا بکار برده شد 
زنی جهت عملیات ازدیاد برداشت ،  نیتاز بته   
آبی دارد که عاری از ترکیبات ختاص جامتد   

دو ظرفیتتی  هتای   یتون آلی و معدنی و نیتز  
باشد تا از مسدود شدن حفرات تراوای سازند 

همچنتین  . تا حتد امکتان جلتوگیری شتود     
ترکیبات یونی آ  تزریقی باید حتی ا مکان 
مشابه آ  موجود در  یه های تولیدی باشد 
تا تغییر در سختی یون ها سبب ایجاد تتورم  
در ذرات خاک رس و از آنجا کاهش تراوایی 

 .سازند نگردد 

 :رزین ها  -فیبر •

امروزه استفاده از روش کنترل تولید ماسه بتا  
رزینتی در   -استفاده از پوشتش هتای فیبتر    

مخازن ماسه ستنگی بستیار رو بته افتزایش     
بر اساس آنالیز مکانیسم کنترل تولید . است 

و میتدان   Guado ماسته در میتدان نفتتی   
،  که از مهتم تترین میتادین    Sebei گازی 

ماسه سنگی می باشتند ،  مکانیستم کنتترل    
تولید ماسه از این دو میدان با استفاده از فیبر 

. رزین ها بهبود زیادی پیتدا کترده استت     -
مقایسه کنترل تولید ماسته در ایتن میتادین    

رزین هتا   -نشان میدهد که استفاده از فیبر 
نتایج بسیار مناسبی دارد و از آنجا پیش بینی 
می شود که استفاده از نانو مواد جهت بهبود 
 -دادن ستتتتتاختار کمتتتتتپلکس فیبتتتتتر  

رزین،   تاثیرات بهتری نیز در این فرآیند بتر  
در این بررسی از کمپلکس . جای می گبارد 

ذرات نانو متری تهیه شتده بته    -های فیبر 
روش اختتتتالب همزمتتتان توستتتط امتتتوا  
اولتراسونیک استفاده شده و بهبود مکانیستم  
با استفاده از مواد نانو متر توسط روش هتای  
طیف نگاری متادون قرمتز و تصتویربرداری    
. میکروسکوپ الکترونی روبشتی تاییتد شتد    
طبق گزارشات استفاده از روش کنترل تولید 

رزینتی   -شن با استفاده از پوشش های فیبر 
چاه از میادین فو  البکر و نیز میدان  28در 

نتتتایج بستتیار موفقیتتت  Xinjiang نفتتتی
 . آمیزی داشته است 
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آزمایشگاه خواص 
 (  بخش سوم)سیال 
 آسفالتین 

 مهندس کیمیا فروزش

آسفالتین طبق تعریتف عبارتستت از بختش    
غیر قابو حو نفت خام یتا زغتال ستنگ در    
پارافین ها بتا وزن مولکتولی پتایین کته در     
حالل های میو بنزن و تولوین و کتربن دی  

ذرات تشتکیو   .سولفید قابو حو می باشتد  
دهنده آن بصورت جامد و بی شکو و قهتوه  
ای تا قهوه ی تیتره و غیتر کریستتالی متی     

از نظر ساختمان ایتن متاده در اصتو    . باشد 
مشتمو است بر کربن و هیتدروژن و دیگتر   
عناصر که از آن میان می تتوان اکستیژن و   

در بع تی از   .نیتتروژن و گتوگرد نتام بترد     
کزارشکارها آستفاتین شتامو هیتدرو کتربن     
هتای آراماتیتک و چنتتد حلقته ای و بعتتالوه    

در . زنجیرهتتای جتتانبی پتتارافین متتی داننتتد 
ضمن مقادیری از فلتزات متتال وانتادیوم  و    
نیکو نیز در ساختمان این ماده موجتود متی   

تعدادی از هیدروکربن های نیز وجتود   .باشد
دارند که یتا از طریتق جتب  ستطحی و یتا      
بوسیله آسفالتین به تله افتتاده و بهمتراه آن   

هنوز برای آستفالتین یتک     .حمو می شود 
 .ترکیب شیمیایی خاص ارایه نشتده استت   

این موضتو  اغلتب متورد توجته استت کته       
آسفالتین بصتورت ذرات کلوییتدی در نفتت    
خام موجود بوده و توسط زرین هتای جتب    
شده و بصورت هیدروکربن های چنتد حلقته   
 .ای سنگین در نفت خام پراکنده شتده انتد  

این سیستم دارای خواص مترتبط بتا تعلیتق    
در متورد آستفالتین ایتن    . کلوییدی می باشد

موضو  مورد اتفا  نظر است کته آستفالتین   
بصورت ذرات کلوییدی پخش شده در نفتت   

 .به همراه رزین ها دیده می شوند 

ایجاد رسو  باعت کتاهش تراوایتی محتیط    
مخزن شده و کتاهش گرانتروی نفتت ختام     

کشش میانرویه و  .بدون آسفالتین خواهد شد
تغییرات آن در نفت خام تابعی است از وجود 
اجزای آسفالتیک و به همین علتت بازیافتت   
نفت از مخازن به نحوی تحت تاثیر آن اجزا 

می باشد بته بیتان دیگتر اجتزای آستفالتین      
سنگین در نفت خام بصورت اساسی مسئول 
خاصیت بین مولکولی در بتین ذرات بتوده و   
بنتتابراین مستتئول ختتواص دینتتانیکی بتتین  
مولکولی می باشد این مسئله تاثیر این اجتزا  
با جرم مولکولی با  را بترای بازیافتت نفتت    

 .مشخص می کند

 :هد  آزمایش

محاستبه   :هد  اصلی از انجام این آزمایش
 میزان آسفالتین موجود در نفت خام می باشد

.  

. ) راسب که همان نرمال هپتتان استت  (   ۱
 ( سی سی  ۱۰

 نفت خام  (  2

ستی ستی    ۱۰استوانه برای اندازه گیری ( 3
 نرمال هپتان 

 ترازو (   ۴

 بالن (  5

دستگاه آزمایش که شترح آن در بختش   (  6
  . بعدی آمده است

 قیف ( 7 

 کاغب صافی  (  8

 بشر (  9

  :شرح دستگاه آزمایش

این دستگاه از یک گرم کتن تشتکیو شتده    
بالنی که در آن محلول راسب و نفتت  . است

قرار دارد را بر روی گرم کن قرار می دهنتد  
هم . تا عمو گرم کردن محلول را انجام دهد

چنین این دستتگاه در بتا  دارای کندانستور    
می باشد که عمو چگالش بخارات راستب را  

از طرفی خود این کندانسور . انجام می دهد 
شیر متصو است یکی شتیر ورودی آ    2به 

به طور کو هنگامی . و دیگری شیر خروجی
کته گتترم کتتن محلتتول را گتترم متتی نمایتتد  
بخارات ایجاد شده وارد کندانسور شتده و در  
آن عمو تبادل حرارتی صورت متی گیترد و   
مجدداً این مایع ایجاد شتده در داختو بتالن    

  .می ریزد

 شرح آزمایش 

به طتور کلتی آزمتایش جداستازی و تعیتین      
میزان آسفالتین موجود در نفت ختام شتامو   

 سه مرحله اصلی 

می باشد که این سه مرحلته، سته آزمتایش    
 .مجزا هستند 

در زیر هر مرحله به طتور کامتو شترح داده    
  .می شود

  :مرحله اول آزمایش

ترازوی آزمایش را روشن نمتوده و بتالن   (  ۱
. مورد نظتر را بتر روی آن قترار متی دهتیم     
سپس ترازو را صفر کرده و با قطتره چکتان   

گرم نفتت ختام را بته داختو بتالن       3حدود 
بالن را از روی ترازو بر می . اضافه می نماییم

  .داریم و ترازو را خاموش می کنیم

 7۰با استفاده از یتک قیتف و استتوانه ،    (  2
را برداشتته  ( راسب ) سی سی نرمال هگزان 

و به همان بالنی که محتوی نفت خام استت  
اضافه می نماییم و آنگاه بالن را در سر جای 

( مبتدل حرارتتی   ) خود و به روی گرم کتن  
قرار می دهیم و آن را از بتا  بته کندانستور    

 .وصو می نماییم 

ابتدا شیر آ  ورودی به کندانسور را بتاز  (  3
می کنیم و آنگاه دستگاه گرم کن را روشتن  

  .می نماییم
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  :ادامه مرحله اول آزمایش

مشاهده خواهیم کرد که رفتته رفتته دمتای    
محلول افزایش می یابد و بخاراتی از محلول 

بته متدت حتدوداً یتک     . متصاعد می گتردد 
ساعت اجازه می دهتیم تتا محلتول حترارت     
داده شود و تعادل ترمودینتامیکی موجتود در   

آنگاه دستتگاه را ختاموش   . سیال از بین رود
در حتالی کته هنتوز شتیر آ      ) می نمتاییم  

باز است و یتک هفتته   ( متصو به کندانسور 
بالن را به صورت ساکن قرار متی دهتیم تتا    

  . رسوباتی که ته بالن پدیدار شوند

 پایان مرحله اول 

  :نتیجه مرحله اول آزمایش

پس از پایان مرحله اول آزمتایش و بتر هتم    
زدن تعادل ترمودینامیکی محلول مورد نظر ، 
همتانطوری کته پتیش از ایتن اشتاره شتد ،       
محلول را به مدت یک هفته بتدون حرکتت   
قرار داده تا تمتامی رستوبات درون محلتول    
اعم از آستفالتین ، رزیتن و دیگتر ناخالصتی     

  .های موجود در آن ته نشین گردند

 مرحله دوم آزمایش 

در  بالنی را که محلتول و رستوبات در   (  ۱
آن قرار گرفته اند باز کرده ، به آرامتی و بته   
. صتتورت چرخشتتی آن را تکتتان متتی دهتتیم
سپس محتویات درون بالن را با دقت فراوان 

  .بر کاغب صافی چین دار شده می ریزیم

که شامو )صبر می کنیم تا قطرات مایع (  2
از کاغتب  ( هیدروکربن مایع و راستب هستتند  

صافی عبور نمایند و در نهایت رستوبات بتر   
اما همانگونته  . روی کاغب صافی باقی بمانند

این رستوبات بته تنهتایی    . که اشاره نمودیم
نمی توانند نشانگر میزان آسفالتین موجود در 

 . باشندنفت خام 

چرا که همراه آن ها مقداری رزیتن و ستایر   
ناخالصی ها وجود دارد که ما باید آن ها را از 

  .آسفالتین جدا نماییم

  :ادامه مرحله دوم آزمایش

بالن را مطابق شکو شماره دو به همتراه  ( 3
کاغب صافی و قیف بر روی گترم کتن قترار    
متتی دهتتیم و پتتس از بتتاز کتتردن شتتیر آ  
ورودی به کندانسور ، دستگاه را روشتن متی   

ایتتن عمتتو موجتتب گتترم شتتدن    . کنتتیم
و در ( راستتب ) مولکولهتتای نرمتتال هگتتزان 

ایتن  . نهایت بختار شتدن آنهتا متی گتردد      
بخارات از کاغب صافی عبور می کنند و وارد 

 .کندانسور می شوند 

در کندانستتتور تبتتتادل حرارتتتتی بتتتین  ( ۴
مولکولهتتای دان نرمتتال هگتتزان و مبتتدل   
حرارتتتی صتتورت متتی گیتترد و در نهایتتت   
مولکولهای بخار به قطرات مایع تبدیو متی  

این قطرات بتر روی رستوبات درون   . گردند 
کاغب صافی ریخته و موجب حو شدن رزین 
و سایر ناخالصی های موجود در رسوبات می 

  .شوند

 ادامه مرحله دوم آزمایش 

در ابتدا مشاهده خواهیم کرد نرمال ( 5
هگزانی که به بالن می ریزد خیلی تیره و  
کدر است که این نشان دهنده وجود رزین 
در رسوبات می باشد زیرا رزین در نرمال 

اما با گبشت  . هگزان قابو انحالل است
زمان خواهیم دید که رنگ نرمال هگزان 

رفته رفته شفا  شده و  بنابراین دیگر رزین 
.  و ناخالصی دیگری درون آسفالتین نیست

این زمان همان پایان آزمایش در مرحله دوم  

بنابراین دستگاه را خاموش کرده . می باشد 
و کاغب صافی را در جایی قرار  می دهیم تا 
ذرات آسفالتین موجود بر روی کاغب صافی  

  .کامالً خشک گردند

 (پایان مرحله دوم آزمایش)

 مرحله سوم آزمایش 

پس از پایان مرحله دوم آزمتایش و گبشتت   
یک هفتته یعنتی هنگتامی کته ذرات جامتد      
آسفالتین کامالً بر روی کاغب صافی خشتک  
شدند ، مرحله سوم این آزمایش را انجام می 

  .دهیم

کاغتتب صتتافی هفتتته قبتتو را بتته همتتراه ( ۱
آنگاه در بتالن  . آسفالتین و قیف بر می داریم

  .دستگاه مقداری بنزن می ریزیم

بالن را در سر جای خود و بر روی گترم  (  2
کن قرار متی دهتیم و آنگتاه قیتف و کاغتب      
صافی را بر روی آن می گباریم و ابتدا شتیر  
ورودی آ  به کندانسور را بتاز متی کنتیم و    

  .بعد از آن دستگاه را روشن می نماییم

  :ادامه مرحله سوم آزمایش

مشاهده خواهیم کرد که بنزن گرم شده (   3
و تبخیر می گتردد و بختارات حاصتو از آن    
با  رفته و در کندانستور سترد متی شتوند و     
عمو میعان صورت می گیرد و بنزن مجتدداً  
مایع شده بر روی ذرات جامد آسفالتین متی  
ریزد و آن ها را به تدریج در ختود حتو متی    

این محلول در بتالن بنتزن متی ریتزد     .نماید
توجه کنید که در ابتتدا قطترات بنزنتی کته     
پایین می ریزند بسیار سیاه و تیره هستند اما 
به تدریج رنگ سیاه قطرات با پایتان یتافتن   
آزمایش کمتر می شود تا هنگامی که نهایتتاً  
  .بنزن کامالً شفا  و روشنی را شاهد باشیم
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  :ادامه مرحله سوم آزمایش

هنگامی که میعانات بنزن کامالً روشن و (  ۴
شتفا  شتد و دیگتتر هتیا آستتفالتینی درون    
کاغب صافی وجود نداشت ، آزمایش به پایان 

بنابراین درحالی کته شتیرهای   . رسیده است
مربوب به کندانسور همچنتان بتاز هستتند ،    

 . دستگاه را خاموش می کنیم 

هنگامی که بالن سرد شد ، به آهستگی (   5
آن را جدا می نماییم و مراحو زیتر را انجتام     

ابتدا بشری را که کامالً خشتک و  . می دهیم
تمیز است بر می داریم و آن را با تترازو وزن  

ستپس محلتول درون بتالن کته     . می نماییم
شامو بنزن و آسفالتین  می باشد را برداشته 

 .و محلول را درون بشر می ریزیم

  :ادامه مرحله سوم آزمایش

بشر را در در ف ای باز قرار متی دهتیم   (   6
تتتا بنتتزن موجتتود در آ  تبخیتتر گتتردد و    

آنگتاه  . آستفالتین در تته ظتر  بتاقی بمانتد     
مجدداً ظر  بشتر کته ایتن بتار همتراه بتا       
آسفالتین می باشد را وزن می نمتاییم و وزن  
بشر ختالی را از آن کتم متی کنتیم تتا وزن      

این وزن . آسفالتین موجود در آن بدست آید 
از آسفالتین در واقع همان میتزان آستفالتین   

  .گرم نفت خام می باشد 3موجود در 

 پایان مرحله سوم آزمایش 

  w = وزن بالن خالی = 114.85

وزن بالن همراه با هپتان و نف  = 176.77
 w = خام

 w = وزن کاغب صافی = 1.69

  w = وزن کاغب صافی ئ آسفالتین = 8.61

وزن  )آسفالتین  = 8.61 – 1.69 =6.92
 (خالص

 w= وزن بالن خالی = 14.85

 = وزن بالن با تولویون و آسفالتین = 193.9
w 

  w = وزن بالن و آسفالتین =114.98

وزن    114.98 – 114.85 = 0.13
 آسفالتین

 : سوا ت

شرایطی که آسفالتین در دهانته چتاه و    ( الف
 دیواره ها رسو  میکنند ؟

 تغییر در شرایط ترمودینامیک نفت(  ۱

 عملیات اسید کاری(  2

 تزریق امتزاجی(   3

 تزریق گاز دی اکسید کربن به نفت(  ۴

 تفاوت رزین و آسفالتین ؟(  

رزین ها ترکیبتاتی مشتابه بتا آستفالتین هتا      
هستند که نسبت هیدروژن به کربن کمتری 

 دارند

رزین ها ترکیباتی هستند که در نرمال آلکن 
ها ئ حالل هتای آرومتاتیکی قابتو حمتو     

 هستند

ولی آسفالتین ها در نرمال آلکان ها رستو   
میکنند ولی در حالل آرومتاتیکی حتو متی    

 شوند

 : نتیجه گیری 

در دماهای پایین طبق تئتوری حاللیتت   (  ۱

وقتتتی کتته  دمتتا افتتزایش متتی یابتتدحاللیت 
آستتتتفالتین بیشتتتتتر میشتتتتودامادردماهای 
با برمبنای تئوری با افتزایش دماپیونتدهای   
بین آسفالتین ازبتین میرودودرنتیجته باعتث    

  .پایدری رسو  آسفالتین می شود 

پنتتان  )باتزریق الکان های نرمال متایع  (  2
بتتته مختتتزن باعتتتث جداشتتتدن ( وهپتتتتان

رزینهاازسطح آسفالتین شده و باعث می شود 
که مولکول هتای آستفالتین بترای کتاهش     
انرزی ستطحی ازاد خودبته هتم بچستبند و     

  .رسو  کنند

جهت رسو  زدایی آسفالتین حاللی کته  (  3
دارای مواد اشبا  کمتر و آروماتیک بتا تری  
است قدرت نه تنها به خواص بیشتری برای 

قدرت وفعالیتت بازدارنتده   .رسو  زدایی دارد
ها دنبالته آلیفاتیتک و آروماتیتک آنهتا نیتز      
بستگی دارد و با افزایش دمتا وفشتار مقتدار    
گروه اسیدی بلکه بازدارنتده کمتتری جهتت    

  .جلوگیری از رسو   زم است 

تغییردمتتا، فشتتاروترکیب اجزاءیتتا اثتترات (  ۴
الکتروستتینیتیک منجربتته تشتتکیو رستتو   

 .  آسفالتین می شود 
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آزمایشگاه خواص 
 (  بخش سوم)سیال 
 آسفالتین 



تاثیر نیروی کشش 
 (IFT)بین سطحی 

روی بازیافت نفت  بر 
 مهندس سپهر عبداللهیان

بازده کلی هتر روش ازدیتاد برداشتت نفتت     
شتتتامو دو بختتتش بتتتازده جابتتته جتتتایی  
. میکروستتکوپیک و ماکروستتکوپیک استتت  
بازده جابه جتایی میکروستکوپیک بته جابته     
جایی نفت در مقیتاس خلتو و فتر  مربتوب     
است و بازده جابه جایی ماکروستکوپیک بتا   
میزان تماس سیال جابجا شتونده در مختزن   

در . در یک دید حجمتی مترتبط متی شتود     
روش سیال  زنی آ  ، به دلیو زیتاد بتودن   
کشش سطحی بتین آ  و نفتت در محتیط    
متخلختتو و پتتایین بتتودن ویستتکوزیته آ  ، 

نیتروی متویینگی   . بازیافت نفت کتم استت   
یکی از عوامو به دام افتادن نفت در حفرات 

بنابراین ، کاهش . محیط متخلخو می باشد 
کشش سطحی بتین ستیا ت درون محتیط    
متخلخو ، باعث افزایش عدد متو یینگتی و   
در نتیجتته ، کتتاهش نیروهتتای متتویینگی و  

به طورکلی ، . اشبا  نفت باقیمانده می گردد 
ترشوندگی محیط متخلخو و کشش سطحی 
بین سیا ت ، اثر زیادی بر بازده جابه جتایی  
. میکروسکوپی و بازیافت نفت از مخزن دارد 
کاربرد ستورفکتانت باعتث کتاهش کشتش     
ستتطحی بتتین ستتیاالت محتتیط متخلختتو و 
همچنین ، تغییر ترشوندگی سطح محیط می 

اثترات ترکیبتی تغییتر ترشتوندگی و     . گردد 
کاهش کشش سطحی به وسیله نانو ذرات و 
سورفکتانت در محیط متخلخو با توجته بته   
شیمی سطح و واکنش بتین ستیال و ستطح    

در روش .  سنگ مورد توجه قرار می گیترد  
سیال  زنی آ  ، به دلیو زیاد بودن کشتش  
سطح ی بین آ  و نفت ، نفت دوست بودن 
محیط متخلخو و پایین بتودن ویستکوزیته   

 .آ ، بازیافت نفت اندک است 

 

 

 

 

 

 

افتتزودن ستتورفکتانت و نتتانو ذرات باعتتث   
افزایش زمان میان شکن شدن می گتردد و  
تولید نهایی نفت از حالت آ  بیشتر می شود 

این امر می تواند به دلیو کتاهش کشتش   . 
ستتطحی تزریتتق بتتین ستتیا ت و تغییتتر    

 .ترشوندگی در محیط متخلخو باشد  

به طورکلی ، سیالب زنی نانو ذرات به همراه 
سورفکتانت با تغییر ترشوندگی به سمت آ  
دوستی و کاهش زیاد کشش بین ستطحی ،  
بیشترین بازیافتت را در ستناریوهای ستیالب    

 .زنی نشان می دهد 

ستتیال  زنتتی ستتورفکتانت باعتتث کتتاهش  
کشتتش بتتین ستتطحی ستتیا ت در محتتیط  

در نتیجته ، متی توانتد    . متخلخو می گردد 
نیروی مویینگی که یکتی ازعوامتو بته دام    
افتادن نفت در حفرات محیط متخلخو است 
را کاهش داده و موجب بهبود بازیافت نفتت  

برای . و کاهش اشبا  نفت باقی مانده گردد 
بررسی دقیق تر اثر نانو ذرات و ستورفکتانت  
بر کشش بین ستطحی بتا استتفاده از روش    
قطره آویزان ، مقتدار کشتش ستطحی بتین     

 .نفت و آ  اندازه گیری می شود 

طبق نتایج به دست آمده از اندازه گیتری در  
غلظت های مختلف ، مشاهده می شود کته  
بتتا افتتزایش غلظتتت ستتورفکتانت ، کشتتش  
. سطحی بین آ  و نفت کتاهش متی یابتد    

ایتتن کتتاهش ، تتتا غلظتتت نقطتته بحرانتتی   
سورفکتانت چشم گیر است امتا بعتد از ایتن    
نقطه، مقدار آن ثابت می شود و تغییر در آنِ 

افتزودن نتانوذرات بته    . مشاهده نمی شتود  
سورفکتانت باعث کاهش بیشتر اندازه گیری 
، افزودن نانو ذرات درکشتش بتین ستطحی    

طبق نمودار غلظتت هتای بتا تر    . می گردد
ازغلظت بحرانتی ، نته تنهتا باعتث کتاهش      
کشش بین سطحی نمی شود ، بلکه افزایش 

در نتیجته ،  . جزیی آن را نیز بته دنبتال دارد  
تزریق سورفکتانت پایین تر از نقطه بحرانتی  
و نانو ذرات با غلظت بهینه می تواند بهترین 
نتیجه در بهبود بازیافت نفت از نظتر فنتی و   

 .اقتصادی را داشته باشد 

از دیگر روش ها در بازیافت نفت متی تتوان   
به نانو سیا ت اشاره کرد کته دردو دهته ی   
اخیر گستترش پیتدا کترده انتد و همچنتین      

نشتتتان داده  EOR کتتتاربرد ختتتود را در
نانوستتیا ت متتی تواننتتد بتتر تغییتترات  .انتتد

، بهسازی گرانروی  IFT ترشوندگی ، کاهش
و کنترل مهاجرت ریز ذرات تاثیر گبار باشند 

نانو ستیال هتا معمتو ً بتا پختش کتردن       . 
نتتانوذرات درون فازهتتای آبتتی میتتو آ  ،   
محلول های پلیمری ، گالیکول ها و الکتو  

 .ها توسعه پیدا می کنند 

جتتدول زیتتر خالصتته ای از تحقیقتتات اخیتتر 
 ، زاویه تماس IFT برروی اثر نانوسیا ت بر

(Contact Angle)  و بازیافتتت نفتتت را
 :نشان می دهد 

 

 .جدول در صفحه ی بعد قرار دارد 
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آ  در حالتت امولستیون یتا کتف ایجتاد       -آ  و یتا نفتت   -را کاهش داده و یک پختش اولیته از هتوا    IFT فاکتانت این است کهرسووظیفه 
امولسیون با جب  سطحی نتانوذرات   -، پایداری کف IFT هنگامی که این پخش شکو می گیرد به علت برش و یک مقدار کاهش یافته.کند

 .مییابد  در سطح افزایش 

این روش از تاثیر بتاکتری ضتعیف   . اشاره نمود ( MIOR) از دیگر روش های بازیافت نفت می توان به روش بازیافت میکروبی پیشرفته نفت
این موضو  اثبات شده است که ح ور باکتری در حال رشد در یک نمونه . آ  رشد می کند استفاده می کند  -شده نفت که روی سطح نفت

مفترو   . ماسه سنگی که با نفت و آ  اشبا  شده است می تواند بازیافت نفت با سیال  زنی آبی را به صورت قابو تتوجهی افتزایش دهتد    
سورفاکتانت ها را برای دسترسی به منبع کربنی تولید می کند که این همان فرایندی است کته باعتث کتاهش کشتش      -است که باکتری بیو
 .آ  میشود  -میان سطحی نفت
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تاثیر نیروی کشش 
 (IFT)بین سطحی 

 بر روی بازیافت نفت



مزایا و سطوح 
تکنولوژی چاه هوشمند 
در صنعت نفت و 

 زیستمحیط 
 مهندس امین دیناروندی

امکان پیاده سازی پروژه هوشمند ستازی  
میدان بر روی کلیه میادین توسعه نیافتته  

 توسعهیا درحال 

فرآیند کاری جامع برای تسهیو ایجاد •
 و تسریع فرآیند تصمیم گیری

ایجاد فهم مشترک و بهتر از سیستتم  •
 جامع تولید

بهبود تصمیم گیری توسط متدیران ،  •
 مهندسان و کارکنان عملیاتی

بهبود مدیریت فرآیندهای تولید از چاه •
 ، مخزن و میدان نفتی

افتتزایش امکتتان پتتایش و اعمتتال    •
 تصمیمات به صورت کنترل از راه دور

کالیبره و به روزکردن سیستتم هتای   •
 مدل سازی به وسیله داده های به روز

کاهش ریستک و عتدم اطمینتان در    •
 فرآیند مدیریت مخزن

افزایش صحت پتیش بینتی و برنامته    •
ریزی ها و جلوگیری از توقتف تولیتد   

 برنامه ریزی نشده

جایگزین کردن دیدگاه پیشگیرانه بته  •
جتتای تصتتمیم گیتتری هتتای عکتتس 

 العملی در مدیریت مخزن

انعطا  پبیری و واکنش مناستب بته   •
 مشکالت تولید

 شتا  دادن به روند تولید•

 افزایش برداشت نهایی•

افزایش داده ها و اطالعتات تولیتد و   •
 اکتشا  و کاهش عدم قطعیت

کاهش نیروی انسانی برای مداخله در •
 کار

کاهش هزینه های سرمایه گباری در •
 توسعه مخزن

 کاهش هزینه های عملیاتی•

 کاهش تجهیزات سر چاهی•

 کاهش آثار مخر  زیست محیطی•

  

 :تأثیر اقتصادی 

این تکنولوژی با توجه بته حتب  هزینته    
های تداخو در تولید و کاهش تعداد چتاه  
ها در ستناریوی توستعه بهینته میتدان ،     
نقشی مهتم در اقتصتاد توستعه میتادین     

 .خواهد داشت 

 :اثربخشی در صنعت 

این تکنولوژی یک نگرش جدید بتوده و  
تلفیقی از بهینته ستازی و ترکیتب ستایر     
تکنولوژی ها متی باشتد ، کته بتا بهبتود      
تکنولوژی های سنتی می توان به مزایای 
زیادی ازجمله افزایش برداشت نهتایی از  
مختازن ، شتتا  دادن بته رونتد تولیتتد ،     
کاهش هزینته هتای سترمایه گتباری و     
عملیاتی در پتروژه هتای نفتتی و بهبتود     

 .مسایو محیط زیستی اشاره کرد  

 

یکی از مزایای بارز این تکنولوژی که به 
کارگیری آن را آسان می سازد این است 
که علیرغم پیچیدگی های این تکنولوژی 
، امکان به کارگیری آن با سطوح مختلف 

 .هوشمندی وجود دارد 

چهار سطح مختلف هوشمندی عبارتند از 
: 

اول تکنولوژی هوشمند یعنی ؛ سطح •
 مخزنامکان پایش مستمر چاه و 

دوم تکنولوژی هوشمند یعنی ؛ سطح •
 اطالعاتارزیابی و کنترل 

سوم تکنولوژی هوشمند یعنی ؛ سطح •
کنترل و بهینته ستازی در یتک چتاه     

 نفتی

چهارم تکنولوژی هوشمند یعنی سطح •
؛ کنترل و بهینه سازی در یک میدان 

 .نفتی 

همانطور که مشاهده می گردد از مزایای 
ارایه شده ، یکی از کاربردی ترین و مهم 

درصتتدی  3-1تتترین مزایتتا ، افتتزایش  
. برداشت نهایی از میدان نفتی می باشتد  
نکتتته قابتتو ذکتتر در ایتتن مزیتتت ، بتته   
کتتارگیری از آختترین ستتطح هوشتتمندی 
یعنی هوشمندسازی میتادین نفتتی متی    

در این حالتت اگتر فقتط نگترش     . باشد 
کارفرمایتتان افتتزایش درآمتتد و در اختیتتار 
داشتن بازار نفتی جهانی باشتد ، بتیش از   
چنتتدین میلیتتارد د ر نستتبت بتته حالتتت 

 .خواهند داشت  میادین سنتی سود خالص
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هتای پیتاده ستازی تکنولتوژی چتاه      چالش 
 :هوشمند 

وجود موانع ایجتاد و توستعه تکنولتوژی    •
فرآیندها و نیروی انسانی : هوشمند مانند 

، بحث یکپارچگی در میتادین هوشتمند،   
مقیاس پبیری، مشکو پایدار نگه داشتن 

 مسیر موفقیت

آسیب پبیری تجهیتزات هوشتمندی در   •
 مقابو تولید شن از مخزن 

 تغییرات مدیریت تولید•

در نهایت با توجه به مزایا و چالش های •
ارایه شده ، میتوان به توان با ی صنعت 
نفت کشور با توجته بته داشتتن نیتروی     
توانمند علمی هم تراز با تکنولتوژی روز  
دنیا و نیتروی انستانی کارآمتد در پیتاده     

 .سازی این تکنولوژی اشاره کرد 

تنها مشکالتی کته میتتوان دربتاره ایتن     •
تکنولوژی درنظر گرفتت ، نبتود تجربته    
پیتتاده ستتازی و عتتدم تولیتتد تجهیتتزات  
هوشمند در داخو کشور متی باشتد کته    
توان با ی داخلی و مهندستی معکتوس   
در حوزه هتای مختلتف موجتب مرتفتع     

 .شدن این مشکو خواهد شد 

 

ضرورت اجرای پروژه هوشمندی در صتنعت  
  : ایراننفت 

ضرورت استفاده از چاه هوشتمند در مبحتث   
 .مدیریت مخزن بر هیا کس پوشیده نیست 

لزوم تولید صیانتی از مخازن ایران طبق بنتد  
قانون برنامه پنجم توسعه  125ماده « الف»

جمهوری اسالمی ایران که به نوعی همتان  
بهینه سازی تولید است به کتارگیری چنتین   
تکنولوژی را با ستطوح مختلتف هوشتمندی    
که دقیقاً برای رسیدن به همین هد  یعنتی  
؛ بهینه سازی تولید پایه گباری شده توجیته  

 .می کند 

برنامتته پتتنجم  129متتاده « د»طبتتق بنتتد 
توسعه جمهوری اسالمی ایران ، وزارت نفت 
میتواند معادل یک درصد از اعتبتارات طترح   
های توسعه های سالیانه شرکت های تابعته  
را با هد  افزایش و ارتقتای تتوان علمتی ،    
فناوری و نوآوری در صتنعت نفتت بته کتار     
گیرد که بر این اساس می تتوان تکنولتوژی   
روز دنیا در مورد چاه و میدان هوشتمند را در  
سطوح مختلف هوشمندی که دارای هزینته  

 استهای متفاوتی از نظر سطح به کارگیری 
 .به طور جداگانه به کار برد  ، 

 

خالصتته مراحتتو و نحتتوه اجتترای پتتروژه    
 واقعیهوشمندی در یک مدل 

در یتتک نگتتاه کلتتی ، الگتتوی تکنولتتوژی   
تقستیم  فتاز   6هوشمند در میادین نفتی بته  

 :که عبارتند ا زمی شود بندی 

شناسایی ، ارزیابی ، انتخا  ، تعریف ، اجرا و 
 .عملیات 

 
 هوشمندسازیفازهای مختلف تدوین الگوی . ۱شکو 

 

 

 

 

کلید موفقیت در پتروژه مختازن هوشتمند ،    
شناسایی و به کارگیری وجه مشترک میتان  

در سه فاز اول ، . تخصص های مرتبط است
تیم پروژه فرصت هایی را که به واستطه بته   
کتتارگیری تکنولتتوژی مختتازن هوشتتمند بتته 
دست میاید را شناسایی متی کنتد و امکتان    
پبیری به کتارگیری ایتن تکنولتوژی متورد     

در مرحله انتخا  بتا  . ارزیابی قرار می گیرد 
توجه به هزینه و وقت تخصتیص داده شتده   
برای اولویتت بنتدی مختازن از روش هتای     

در فتاز تعریتف ،   . مختلف استفاده می شتود 
مسئله سازگاری اجزای چاه های هوشمند با 
اجزای دیگتر در چتاه بررستی شتده و کلیتد      
موفقیت در فاز اجراست که یک برنامه دقیق 
ارزیابی و کنترل کیفیتت متی باشتد کته در     
نصب موفق سیستم هوشمند کمک شتایانی  

در فاز عملیتات ، یتک محتیط    . خواهد کرد 
پیشنهاد می شود  کاری همراه با تیم گروهی

تا داده هتا ، اطالعتات و نیتروی انستانی از     
مکان های مختلف شامو محتو عملیتات و   
اداره مرکزی در یک مکان گرد هم آینتد تتا   
تصمیم گیری به هنگام جهت بهینته ستازی   

 .صورت پبیرد 

 

 هوشمندیمراحو اجرای پروژه 

مراحو به کارگیری تکنولوژی مخازن •
 :هوشمند به صورت ذیو ارایه می شود 

 جمع آوری داده های مورد نیاز•

تدوین الگوریتم هوشمندسازی میادین و •
ارایه شاخص های فنی و اقتصادی جهت  

 هد رسیدن به این 

 

  

    شناسایي
 ارزیابي

   عملیات   اجرا   تعریف     انتخاب  
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اولویت بندی چتاه هتای موجتود بترای     •
 هوشمندسازی یک چاه سنتی  

بررستتی خصوصتتیات زمتتین شناستتی و  •
 مخزنی در میدان معرفی شده

بررسی تاریخچه تولید ، عملکترد آینتده   •
چتتاه هتتای معرفتتی شتتده و شناستتایی   

 مشکالت تولید میدان

شناسایی و تبیین اهدا  پایش بتا ابتزار   •
سر چتاهی جهتت تکمیتو پتروژه هتای      

 هوشمندسازی  

شناسایی بازه های مناسب ، نو  و تعداد •
سنستتورها بتترای نصتتب در چتتاه هتتای  

 منتخب   

تعیین نتو  و مکتان سنستورها در بتازه     •
 های شناسایی شده  

تشتتکیو بانتتک اطالعتتاتی حستتگرها و  •
 سنسورها

بررستتی محتتدودیت هتتای تجهیتتزات    •
هوشمند با توجه به سناریوهای مختلتف  

 نصب سامانه پایش مستمر 

اقتصتتادی ستتناریوهای  -ارزیتتابی فنتتی •
مختلف نصب سامانه هوشمند و انتختا   

 سناریوی بهینه  

مدل سازی و شبیه سازی با کمتک نترم   •
 افزارها

یکپارچه ستازی حستگرها ، سنستورها و    •
شیرهای کنترلی هوشتمند در متدارهای   
طراحی شتده جهتت پتایش ، کنتترل و     

 سازیبهینه 

 گیریبندی و نتیجه جمع 

تکنولتتوژی چتتاه و میتتدان هوشتتمند قابلیتتت 
درصتدی ضتریب بازیافتت     3الی  ۱افزایش 

نفت مخازن کشور را دارا می باشد ؛ ایتن در  
برنامه پتنجم   ۱3۰حالی است که طبق ماده 

توستتعه جمهتتوری استتالمی ایتتران افتتزایش 
ضریب بازیافت مخازن کشور در طول برنامه 
به میزان یک درصد برای صنعت نفت تعیین 

 .شده است

با توجه به اینکه میادین نفتی کشور درحتال  
حاضر با شرایط افزایش آ  و کتاهش فشتار   
روبرو هستتند و هتم چنتین وجتود میتادین      
مشتتترک و برداشتتت بستتیار بتتا یی کتته    
سایرکشتتورهای دارای میتتادین مشتتترک بتتا 
کشور انجام می دهند ، پیشتنهاد متی شتود    

برنامه »الزام به استفاده از این تکنولوژی در 
توسط مجلس محترم شورای « ششم توسعه

زیترا  . اسالمی کشور مورد توجه قترار گیترد   
زمتتان حاضتتر ، بهتتترین فرصتتت بتترای بتته 
کارگیری ، ارایه و اجرایی شتدن تکنولتوژی   
چاه و میدان هوشمند در صنعت نفت ایتران  

 .است 

در نهایت با توجه به مزایا و چالش های ارایه 
شده ، می توان به توان با ی صتنعت نفتت   
کشور با توجته بته داشتتن نیتروی توانمنتد      
علمی هم تراز با تکنولوژی روز دنیا و نیروی 
انسانی کارآمد در پیاده سازی این تکنولوژی 

 .اشاره کرد 

تنها مشکالتی کته متی تتوان دربتاره ایتن      
تکنولوژی درنظر گرفت ، نبود تجربته پیتاده   
سازی و عدم تولیتد تجهیتزات هوشتمند در    
داخو کشور می باشد که توان با ی داخلتی  
و مهندسی معکوس در حوزه هتای مختلتف   

 .موجب مرتفع شدن این مشکو خواهد شد 

 

 : منابع 

1. H.Narsabadi A. Morales, and D.Zhu. Well-p 

2. lacement optimization: a survey with special 
focus on application for gas/gas-condensate          
reservoirs.J. Nat. Gas Sci. Eng. 5, pp. 6-16, 2012.  

3. P. Sarma and W. H.Chen. Efficient well-
placement optimization with gradient-based 
algorithms and adjoint models. InProceedings of 
the SPE Intelligent Energy Conference, Paper 
SPE 112257, Amsterdam, The Netherlands, 
2007. 

4. S. Vlemmix, G.J.P. Joosten, D.R. Brouwer, and 
J.D. Jansen. Adjointbased well trajectory 
optimization in a thin oil rim.InProceedings of 
the SPE EUROPEC/EAGE Annual 
Conference,Paper SPE 121891, Amsterdam, The 
Netherlands, 2009. 

5. C.Wang, G. Li, and A. C. Reynolds. Optimal well-
placement for production 
optimization.InProceedings of the SPE Eastern 
Meeting Lexington, Paper SPE 111154, 
Lexington, Kentucky, U.S.A, 2007. 

6. M.J. Zandvliet, M. Handels, G.M. van Essen, D.R. 
Brouwer, and J.D. Jansen. Adjoint-based well-
placement optimization under production 
constraints.InProceedings of the SPE Reservoir 
Simulation Symposium, Paper SPE 
105797,Houston, Texas, U.S.A, 2007. 

7. D.R Brouwer and J.D Jansen.Dynamic 
Optimization of Water Flooding with Smart 
Wells Using Optimal Control Theory. SPEJ 9. 4, 
pp.391-402, (SPE 78278) 2004. 

8. Z.Fathi and W.F Ramirez. Optimal injection 
policies for enhanced oil recovery: Part 2 – 
Surfactant flooding.SPE Journal24, 3, pp. 333-
341, 1984. 

9. J.D.Jansen,Systems theory for reservoir 
management. Lecture Notes for Advance 
Reservoir Simulation (AES1490), Version: 6f, 
Department of Geotechnology, Delft University 
of Technology, Delft, The Netherlands, August 
2012 
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فیزیک سنگ  
 (2بخش)

 فاطمه بزرگی
 ارشد ژیوفیزیک

هتتای تعیتتین انتتوا   یکتتی از روشمعرفتتی 
 سنگتخلخو در علم فیزیک 

تخمتتین تخلختتو از طریتتق نگتتار انحتترا   
 (VDL)سرعت 

، الگوریتمی  ۱999آنسلمتی و ابرلی در سال  
، را  (VDL)مبتنی بر نگار انحترا  سترعت   
های کربناته برای تعیین انوا  منافب در سنگ

نگتار انحترا  سترعت کته از     . ارایه کردنتد  
تلفیق نگار صوتی با نگار تخلخو نوترون یتا  

شود، ابزاری را برای نگار چگالی محاسبه می
به دست آوردن اطالعات حفره در مورد نتو   

. کنتد هتا فتراهم متی   حفره غالب در کربنات
تواند برای همچنین نگار انحرا  سرعت می

تخمین روند تغییرات تراوایی استتفاده شتود   
 ( . ۱999آنسلمتی و ابرلی، )

-آنسلمتی و ابرلی در پژوهش خود بتا انتدازه  
 3۰۰گیری  های آزمایشگاهی روی بتیش از  

نمونه کربنات مجزا نشان دادند کته سترعت   
صوتی نه تنها تابعی از تخلختو کتو استت،    
. بلکه تابعی از نو  منافتب غالتب هتم استت     
انوا  منافب تشکیو دهنده فریم سنگ ، مانند 
تخلخو قالبی یا درون فسیلی ، در مقایسه با 

-ای یتا ریتز  منافبی مانند تخلخو بتین ذره 
ها ، منجر به مقتادیر سترعت بستیار    تخلخو

 .شود با تری در تخلخو کو یکسان می

روش کار به این صورت است کته ابتتدا بتا     
استتتفاده از معادلتته میتتانگین زمتتانی وایلتتی  

سرعت صوت در ستنگ بتر استاس    ( ۱956)
تخلختتو محاستتبه شتتده از طریتتق نمتتودار  

شتود ، و در  نوترون یا چگالی ، محاسبه متی 
گام بعدی به منظور محاستبه نگتار انحترا     
سرعت ، سرعت محاسبه شده از طریق نگار 

تخلختتو و یتتا نگتتار چگتتالی ، از  -نتتوترون 

گیری شده توسط نگار صتوتی،  سرعت اندازه
 ( .۱999آنسلمتی و ابرلی، )شود کم می

 :توان نوشتیا به عبارتی می

 انحرا  سرعت= سرعت نگار صوتی  –سرعت محاسبه شده 

 

مراحتتو بته دستتت آوردن نگتتار   ۱در شتکو  
انحرا  سرعت ، با استفاده از نگتار تخلختو   

در متواردی  . نوترون ، نشان داده شده است 
که نگار نوترون در دستترس نباشتد ، بترای    

توان از نگار چگتالی  محاسبه نگار صوتی می
 .استفاده کرد 

از آنجایی که انحرافات نتیجه تغییر سترعت  
در یک تخلخو معین است ، نگتار انحترا    

های مختلتف فیزیتک ستنگی    سرعت نشانه
مربوب به انتوا  منافتب مختلتف را متنعکس     

آنسلمتی و ابرلی در این پتژوهش ،  . کند می
، ( ۱97۰)براساس معیارهای چوکت و پتری  

پنج نو  اصلی تخلختو در مقتاطع نتازک را    
 : تشخیص دادند که عبارتند از 

هتای  تخلخو قالبی ؛ که از انحالل دانته ( ۱
 .آیند شناسی ناپایدار به وجود میکانی

تخلخو درون فستیلی ؛ ف تای منافتبی    ( 2
است که توسط یک فتریم بیولتوژیکی رشتد    

 .است یافته احاطه شده

ای ؛ بته عنتوان ف تای    تخلخو بین ذره( 3
و ( ایبتین دانته  )های منفترد  منافب بین دانه
( بتین کریستتالی  )های منفترد  بین کریستال
 .شود تعریف می

ریتتز تخلختتو ؛ در پتتژوهش آنستتلمتی و  ( ۴
ابرلی به عنوان تخلختو غیتر قابتو حتو در     

میکروسکوپ نوری ، که اندازه منافب را کمتر 
دهتد ، تعریتف   میکرومتر قرار می 2۰-۱۰از 

 .شده است 

تخلختو کته بته شتدت     های کمکربنات ( 5
 ( .۱999آنسلمتی و ابرلی، )اند سیمانی شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. گیری شدهنگار صوتی اندازه( A. محاسبه نگار انحرا  سرعت: ۱شکو 
B ) تخلخو –نگار نوترون .C )  نگار صوتی محاسبه شده از روی نگار

 Cو  Aنگار انحرا  سرعت که از اختال  پنو ( D. تخلخو –نوترون 
های میبت و منفی در اطرا  خط انحرا   با خطبه دست آمده است و 

 .( ۱999آنسلمتی و ابرلی، ) صفر ترسیم شده است

بر اساس وابستگی انوا  منافب بته انحرافتات   
سرعت، سه زون قابو تشخیص بود ، که به 

 :باشد شرح زیر می

 :هایی با انحرا  میبت زون

دهنده سرعت نسبتاً انحرافات میبت نشان
با  در رابطه با تخلخو است و عمدتاً ناشی 

هایی مانند تخلخو درون فسیلی از تخلخو
در تخلخو قالبی، انحرافات . باشدیا قالبی می

تخلخو نشان دهنده تغییرات دیاژنتیکی 
درشدید ، مانند انحالل یا رسو  مجدد   
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بافت این ستنگ هتا دارای   . باشدها میسنگ
تخلخو و سرعت با یی بتوده و بتا مقتادیر    
میبتتت بتتر روی نگتتار انحتترا  نشتتان داده  

هتای دارای  بته طتور کلتی ، زون   . می شتود  
شوند انحرا  میبت ، با منافبی مشخص می

که درون یک زمینه متراکم و سیمانی شتده  
قرار دارند ؛ جایی که منافب معمتو ً بته هتم    

بنابراین یک انحرا  میبتت  . متصو نیستند 
ممکن است نشان دهنتده تراوایتی کتم نیتز     

 ( .۱999آنسلمتی و ابرلی ، )باشد 

 :هایی با انحرا  نزدیک به صفر زون

متر بتر   ± 5۰۰)های با انحرا  کوچک زون
دهند هایی را نشان می، بخش( ثانیه یا کمتر

. کنند که از معادله میانگین زمانی پیروی می
ای، این مناطق اغلب شامو منافتب  بتین ذره  

بین کریستالی یا ریتز تخلختو هستتند کته     
عموما بعد از رسو  گباری رسوبات تشکیو 
شتتده و از نظتتر اتصتتال ، ارتبتتاب ختتوبی بتتا 

هتا  یکدیگر دارند ، بنابراین به جز ریزتخلخو
شتوند ، بتاقی   که باعث کاهش تراوایی متی 

-دهنده تراوایی با  میمنافب این زون نشان
 ( .۱999آنسلمتی و ابرلی، )باشند 

 :هایی با انحرا  منفی زون

با توجه به مفهوم تجربتی معادلته میتانگین    
گبر فازهای جامد و سیال را زمانی ، که زمان

کند ، هیا ستنگی نبایتد سترعتی    اضافه می
کمتر از پیش بینی که تنها بر اساس تخلخو 

فقط سترعت  . ریزساختار است ، داشته باشد 
 ۴۰بتیش از  )های با تخلختو بتا    در سنگ

ممکن استت توستط معادلته    ( درصد تخلخو
با این حتال ،  . بیش از حد تخمین زده شود 

گزارش های انحرا  سرعت متورد مطالعته ،   
 ها به طور مناطقی را نشان دادند که انحرا 

 

 

 

منفی بودند ، و این نشان دهنتده ایتن   مداوم 
موضتتو  استتت کتته فاکتورهتتایی غیتتر از    
سنگ شناسی برای کنتترل انحترا  سترعت    

هتای  سه تفسیر بترای انحترا   . وجود دارند 
 :داشته باشد وجود تواند منفی می

نظمی در دیتواره چتاه   وجود حفره یا بی( الف
که وضعیت نامطلوبی را ایجاد کرده و نتیجه 

هتای منفتی در نگتار    آن به صورت سترعت 
 .شود صوتی نمایان می

رغتتم ایتتن واقعیتتت کتته تخلختتو  علتتی(  
شکستگی معمو  به عنوان تخلختو ثانویته   

-شود که در این نو  تخلخو میشناخته می
باید سترعت متو  صتوتی در آن زیتاد و در     
نتیجه انحرا  میبتت باشتد ، امتا مطالعتات     

اند که شکستتگی هتم در   مختلف نشان داده
مقیاس بزرگ و هم در مقیاس کوچک باعث 

 .شوند کاهش سرعت اموا  صوتی می

توانتد  های منفتی همچنتین متی   انحرا (  
گتاز  . ناشی از محتوای با ی گاز آزاد باشتد  

آزاد یک اثر منفتی قتوی بتر نگتار انحترا       
توانتد بته شتدت    زیرا گاز میخواهد داشت ، 

سرعت مو  تراکمی را کاهش دهتد ؛ وجتود   
به دلیتو محتتوای کمتتر    گاز آزاد هم چنین 

هیدروژن در فتاز ستیال، منجتر بته کتاهش      
قرایت تخلخو توسط نگار تخلختو نتوترون   

هتر دوی ایتن اثترات از    کند که می شودمی
نظر تئوری باعث ایجاد یک ستیگنال منفتی   

شتتوند قتتوی در نگتتار انحتترا  ستترعت متتی
 ( .۱999آنسلمتی و ابرلی، )

مفهوم انحرافتات سترعت در انتوا      2شکو 
بیشترین انحترا  را  . دهد منافب را نشان می

دهتد کته در   منفب درون فستیلی نشتان متی   
 البته این . قابو مشاهده است  Aقسمت 

 

 

 

قابو ذکر است که در پژوهش آنسلمتی نکته 
و ابرلی انوا  منافتب فقتط بته صتورت نیمته      
کمی و بر استاس مشتاهدات مقتاطع نتازک     

عالوه بر نتو  منافتب غالتب ،    . تعیین شدند 
ها حاوی انوا  منافب دیگری بته  بیشتر نمونه

تداخو نو  ایتن  . عنوان منافب جزیی هستند 
منافب جزیی با نو  منفب غالب ممکتن استت   
تا حدی پراکندگی زیتاد انحرافتات را بترای    

 .توجیه کند ،  خاصیک نو  منفب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. های سرعت مربوب به انتوا  مختلتف منافتب    انحرا :  2شکو 
(A-E : )  هتای بتا   تخلختو مربتوب بته نمونته     –مقادیر سترعت

، دقیقا توستط  (با خط عمودی مشخص شده است)انحرا  صفر 
. انتد  معادله میانگین زمانی تجربی ، برای کلسیت توصیف شتده 

(F : ) بته  . نو  منافب  5مقادیر میانگین و انحرا  معیارهای همه
مقادیر میانگین متفاوت برای همه انتوا  منافتب غالتب مشتاهده     

 ( .۱999آنسلمتی و ابرلی، . )شده توجه کنید 
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فیزیک سنگ 
 (2بخش)



شناسایی و ارزیابی 

 درریسک 

 نفتانبار   
مهندس محمد مهدی 

 کرد آبادی

 .  بررسی ریسک های موجود در نگهداری این مخازن می پردازیم مقاله به در این 

 شناسایي و ارزیابي ریسک در انبار نفت

 WBSشناسایی . ۱

 RBSشبه رو شناسایی. 2

 FTAشناسایی به روش درخت . 3

 FMEAشناسایی به روش . ۴

 ارزیابی ریسک . 5

 پاسخگویی ریسک . 6

 

 شناورمخازن سقف آمیزی رنگ                                                                                                                         

 

سطح های ریسک را  RBSبه روش، سپس ابتدا چارت سازمانی واحد های انبار نفتی را به دست می آوریم  WBSطریق از . ۱
 .می کنیم شناسایی 
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 مدیر

 معاون عملیاتی 

 مهندسی عملیات 
مهندسی ساخت و 

 نوسازی
حمل ونقل مواد 

 نفتی

محاسبات مواد 
 نفتی 

 کمیت مواد  نفتی 
واحد بررسی 
 کیفیت 

معاونت   HSE 

 آت  نشانی 
آموز  کارکنان 
 محیط کار

 معاون فنی 

کنترل عملیات 
 اجرای برنامه

 حراست



 RBSروش  . 2
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شناسایی و 

ارزیابی ریسک 

 در انبار نفت

3سطح 2سطح    

  

۱سطح  

  

۰سطح   

  

  ی روبی سنتی

 دیپ زدن با وسیله فلزی

  خطای عملیاتي

  

  

  

  

  

 ریسک های داخلی

  

  

  

   

  

ریسک در 
نفتانبار   

 

مخازن در شرایط نا ایمن جوشکاری   

مخازنرعایت نکات ایمنی در تعمیرات سقف و بدنه عدم   

 

خطاهای تعمیر و 
 نگهداری

 

شیرهای های اطمینان خرابی   

 منجمد شدن  شیرها 

 خرابي تجهیزات 

 کج شدن پوسته 

 ساختمان ضعیف 

 شکاف و پارگي مخزن

 واکنش های فرار و گرمازا

 واکنش میان نفت دان و امولسیون آ  و ایجاد ابر بخار مشتعو

واکنش های مهار نشدني  
 و فرار

 صاعقه 

 زمین لرزه 

   حوادث طبیعي

  

  

  

 ریسک های خارجی

 حمالت تروریستی و عملیات نظامی   

(آتش افروزی)ایجاد حریق عمدی   

 خرابکاری و تخریب 

 حریق زمین مجاور

بخارات قابو اشتعال اطرا  مخزنشدن  ورشعله   

نزدیک نمودن شعله به مواد  
 سوختي 

ها نردبان  وعدم عایق کاری تمامی اجزای فلزی   خطر الکتریسته  

 خوردگی 

 باکتری های احیا کننده سولفات آهن

 نشتي از خطوط فرسوده 

آتش نشانی تجهیزات  یهافرسودگی و خرابی زیر ساخت   

حریق  اوسایو اطف ختنانداعمو نکردن ابزارهای هشدار دهنده و به کار   

 سیستم اطفا حریق معیوب 



سه دسته ی خطوب انتقال ، به دسته بندی شده است که مطابق جدول زیر ها نام برده و یک سری از ریسک  FMEAبا استفاده از روش 
شناسایی سه قسمت به طور مشترک است این ریسک هایی در و تقسیم بندی شده است  در سکو های بارگیری و ریسک ریسک در مخازن 

 .شده است

.بندی کرده ایم جدول دسته شده اند و در شناسایی ها باید به طور دقیق ریسک با  حال با توجه به نمودار   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انبار رت می دهد آن ها را مشترک گرفتیم محوطه در جدول با  ریسکی هایی بر شمرده شد ولی یکسری ریسک ها با توجه به این که در 
.که در جدول پایین برررسی می کنیم   
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شناسایی و 

ارزیابی ریسک 

 در انبار نفت

های بارگیریسکو ریسک در   ریسک در خطوط انتقال  ریسک در مخازن  

شدن شیرها منجمد  (نشتیبرداشتن خطوب ترک )دمای پایین کج شدن پوسته مخزن   

اندازه گیری  به ،عدم ساختمان ضعیف  پارگی شیرهای تخلیه 
 موقع و دقیق سطح فرآورده مخزن

  نشتنشت مایع قابو اشتعال از طریق 
 بندها

گرمازا های فرار واکنش  باز نشدن دریچه شیر و نت   عدم عایق کاری تمامی اجزای فلزی 
میان نفت دان و امولیسیون آ   واکنش  باز شدن شیر تخلیه به صورت تصادفی 

 ایجاد ابر بخار مشعو
برداری اپراتر نمونه   

عدم پیروی از دستور العمو ها توسط 
 اپراتور

 نشتی نفت ناشی از خطای اپراتور  نشتی روی سقف مخزن

عدم چک کردن اتصا ت بین شیر های  
 تخلیه و کامیون ها

دشارژ استاتیکی و غر  شدن مخزن سقف 
(در صرت بارندگی شدید )شور   

 دمای ورودی با 

ور شدن بخارات قابو اشتعال اطرا  شعله  vacuum breakerخرابی 
 مخازن 

خرابی صورت خرابی شیرهای اطمینان در 
.شوند به صورت تصادفی باز می   

ریسک های مشترک در خطط انتقال ، مخازن ، تخلیه و  
 بارگیری 
 خوردگي 

و بارندگي شدید( طوفان)صاعقه ، زمین لرزه ، باد   

 فرسودگي زیر ساخت ها و تجهیزات آتش نشاني 

 عدم کفایت و آموزش کارکنان 

تروریستي و عملیات نظامي حمالت   

 ایجاد حریق عمدی 
(موبایل)استفاده از وسایل الکتریکي   



 شناسایی به روش درختFTA 

طبیعی و اقدامات )خطای انسانی ، خرابی تجهیزات و سایر عوامو  در این بررسی ها به مهم ترین ریسک ها در انبار نفت بر مبنای سه عامو
برای ارزیابی ریسک استفاده  ،آنالیز درخت خطا و از روش های تجزیه تحلیو حا ت شکستهم چنین از . پرداخته ایم ( عمدی و تروریستی 

ابتدا یک درخت پایه بر اساس نمودار تعریف کرده ایم و سپس بر اساس درخت   FTA برای شناسایی ریسک با استفاده از روش . ه استشد
 .پایه ، ریسک ها شناسایی شده اند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار درختیFTA  و ریسک خطوب انتقال 
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شناسایی و 

ارزیابی ریسک 

 در انبار نفت

 ریسک در انبار نفت 

 ریسک در سکو های بارگیری

 خرابی تجهیزات خطای انسانی سایر عوامو

 ریسک درمخازن

 خرابی تجهیزات خطای انسانی سایر عوامو

 ریسک در خطوب انتقال

 خرابی تجهیزات  خطای انسانی سایر عوامو

 ریسک در خطوط انتقال 

( آتش سوزی)  

 سایر عوامل 

 زلزله اقدامات عمدی

 خرابی تجهیزات 

سوراخ شدن و 
 ش ستگی 

 خطای انسانی

عدم رعایت ن ات 
ایمنی هنگام 
 تعمیرات 

 برخورد وسیله نقلیه



 نمودار درختیFTA  در ذخیره سازی فرآورده های نفتی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودارFTA دریافت و بارگیری فرآورده های نفتی 
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شناسایی و 

ارزیابی ریسک 

 در انبار نفت

 ذخیره سازی فرآرده های نفتی 

(آتش سوزی)  

 سایر عوامل

 اقدامات عمدی رعد و برق

 خرابی تجهیزات

قطع سیستم 
EARTHING  خرابیVALVE Seal  از بین رفتن 

 فرسودگی تیوپسی  دفرمه شدن بدنه مخزن

 خطای انسانی

الیروبی به روش 
 سنتی

دیپ زدن با وسیله 
 فلزی 

عدم رعایت نکات 
ایمنی در تعمیرات 

 سقف مخزن

در دریافت و بارگیری فرآورده 
(آتش سوزی)سکو ها   

 سایر عوامل

 زلزله اقدامات عمدی 

 خرابی تجهیزات

عدم استفاده از 
روشنایی های ضد 

 انفجار

خرابی تجهیزات 
 برق

خرابی سیستم برق 
 نفت ک 

 خطای انسانی

برخورد نفت   با 
 س و 

عدم رعایت ن ات ایمنی 
 هنگام تعمیرات

عدم رعایت مقررات 
 ایمنی



وقو  حال با توجه به ریسک های شناسایی شده در این قسمت باید به سمت نمردهی ریسک ها برویم و آنها را  براساس شدت اثر ، احتمال 
کشف و میزان گسترش آلودگی آنها را از طریق جداول زیر انجام شده است و از طریق محاسبه حاصل ر  آنها درجه ریسک محاسبه احتمال 
 .تعیین در جه اولویت ریسک در فرمول زیر قرار داده شده است . شد 

فرمول    RPN = وسعت آلودگی*S*O*D 

 S اثر ریسک ، شدتO  ،  احتمال وقوD  کشفاحتمال  

 

 

 وقو رتبه بندی میزان احتمال                     بندی میزان گسترش آلودگی رتبه                       اثررتبه بندی شدت             
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شناسایی و 

ارزیابی ریسک 

 در انبار نفت

 NEEDED گستره آلودگي 

 8 در سطح کشور 

 7 در سطح استان 

 6 در سطح شهرستان 

 5 در سطح شهر 

 ۴ در سطح محله های همجوار 

 3 در سطح انبار نفت 

 2 در سطح واحد کاری 

 ۱ عدم ایجاد آ یندگی 

 رتبه احتمال وقوع 

پیوسته -دایمی   ۱۰ 

 9 تکرار وقو  در یک روز 

 8 تکرار وقو  در یک هفته 

 7 تکرار وقو  در یک ماه 

تکرار وقو  جند مورد در 
 یکسال 

6 

وقو  حداقو یک مورد در 
 سال 

5 

 ۴ وقو  موردی در سال 

وقو  چند مورد در طول  
 زمان کاری 

3 

وقو  موردی در طول 
 زمان کاری

2 

 ۱ بدون احتمال وقو 

 رتبه  شرح  شدت اثر 

 9 مرگ انسان 

 8 نقص ع و 

 7 مسمومیت 

 6 آلودگی محیط زیست

آثار غیر قابو برگشت برای 
 انبار نفت

5 

آثار قابو برگشت برای 
 انبار نفت 

۴ 

آثار غیر قابو برگشت 
 اقتصادی

3 

 2 آثار قابو برگشت اقتصادی 

بدون هر گونه اثر  
 چشمگیر

۱ 



 

کشفرتبه بندی میزان احتمال         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه به شناسایی ریسک ها و همچنین امتیاز دادن به شدت ریسک ، احتمال وقو  ، احتمال کشف و هم چنین گسترش آلودگی به نتایج با 
.زیر دست پیدا می کنیم   
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شناسایی و 

ارزیابی ریسک 

 در انبار نفت

 رتبه  شرح احتمال کشف 

 

فاقد وسیله کنترلی است و با کنترل های بی شک وجود دستگاه 
دادخرابی را تشخیص نخواهد   

  

 

۱۰ 

 9 تشخیص خرابی موجود توسط کنترل ها بعید است 

 8 احتمال تشخیص خرابی خیلی  کم است

 7 احتمال تشخیص خرابی کم است 

 6 احتمال تشخیص خرابی به نسبت کم است

 5 احتمال تشخیص خرابی بیش از  متوسط است

 ۴ احتمال تشخیص خرابی متوسط است  

 3 احتمال تشخیص خرابی زیاد است

 2 احتمال تشخیص خرابی بسیار حتمی است 

 ۱ اتمال تشخیص خرابی حتمی است 
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شناسایی و 

ارزیابی ریسک 

 در انبار نفت

حاالت  عملکرد  
 خرابي بالقوه 

علل خرابي  
 بالقوه

آثار خرابي  
 بالقوه 

احتمال   شدت اثر  
 کشف 

احتمال  
 وقوع  

گستره  
 آلودگي  

عدد  
اولویت 
ریسک  

(RPN) 

سطح 
 ریسک

ذخیره  
سازی  
 فرآرده  

کتتتتج شتتتتدن 
 پوسته مخن 

 پوسیدگی

آتش سوزی ، 
زیتتتتتتتتتان 

 اقتصادی  
4 8 4 5 640 M 

ذخیره  
سازی  
 فرآرده  

ستتتتتتتاختمان 
ضتتعیف و عتتدم 
اندازه گیری بته  
موقتتع و دقیتتق 
 سطح فرآورده 

عدم دقتت و  
خطای دیتدد  
در هنگتتتتتام 
اندازه گیتری   

 دیپ زدن  

ریتتتتتتتزش 
فتتتتترآورده ، 
آتش سوزی ، 
زیتتتتتتتتتان 

 اقتصادی  

9 5 5 5 1125 H 

ذخیره  
سازی  
 فرآرده  

واکتتنش هتتای  
 فرار گرما زا

وجود سولفید 
آهتتتتتتن در 

 مخزن 

آتش ستوزی  
و از بین رفتن 

 مخزن 
9 9 3 4 972 H 

ذخیره  
سازی  
 فرآرده  

واکتتنش میتتان  
نفتتتتتتت دان و 
امولیستتیون آ  
ایجاد ابتر بختار   

 مشعو

 
 

مقداری وجود 
 آ  در مخزن 

ایجتتاد بختتار  
میعانتتات ودر 
نتیجتتتتتتتته 
مجاورت هتوا  
قرار گرفتن و 
 آتش سوزی

8 10 2 3 480 M 

ذخیره  
سازی  
 فرآرده  

نشتتتتتتی روی 
 سقف مخزن

عتتتتتتتتدم  
تعمیتترات بتته 
 موقع مخزن 

ایجتتاد بختتار  
میعانتتات ودر 
نتیجتتتتتتتته 
مجاورت هتوا  
قرار گرفتن و 
 آتش سوزی

5 3 2 3 90 L 

ذخیره  
سازی  
 فرآرده  

دشارژاستتتاتیکی 
و غتتر  شتتدن  
مختتزن شتتقف  

 شناور

عدم استتفاده  
ازپایتته هتتای 
استتتتتتاتیکی 

 قوی 

پتتس ریتتزی  
میعانتتات بتتر  
رووی زمین ، 
 آتش سوزی 

8 2 3 3 144 L 



ذخیره  
سازی  
 فرآرده  

شعله ور شدن  
بخارات قابو 
اشتعال اطرا  

 مخازن

عدم به 
کارگیری 

درپوش های  
قوی و به 
اصطالح آی 
بندی کردن  

 آنها 

آتش سوزی ، 
زیان 

 اقتصادی  
4 10 2 3 240 M 

خطوط 
 انتقال

دمای پایین 
ترک برداشتن )

 (خطط نشتی 
عدم عایق 
 کاری مناسب 

فرسودگی 
زود راس 
 خطوب 

2 4 6 2 96 L 

خطوط 
 انتقال

نشت مایع قابو 
اشتعال از طریق 
 نشتی بندها

عدم تعمیارت 
 مناسب 

آتش سوزی ، 
زیان 

 اقتصادی  
4 5 5 3 300 M 

خطوط 
 انتقال

عدمعایق کاری  
تمامی اجزای 

 فلزی 

برخورد 
صاعقه یا 
دچار انبساب 
و انقبا   
 شدن مخزن 

زیان 
 اقتصادی

4 1 2 3 24 L 

خطوط 
نمونه برداری  انتقال

 اپراتور

بهم خوردن  
تعادل فشار 
در خطوب 
 لوله 

زیان 
اقتصادی ، 
فرسودگی 
 لوله ها  

6 4 4 3 288 M 

خطوط 
 انتقال

نشتی نفت  
ناشی از خطای  

 اپراتور

چک های به 
موقع 

اتصا ت قبو 
 آتش سوزی از ورود سیال 

5 3 4 3 180 L 

خطوط 
 انتقال

دمای با ی  
 ورودی  

عدم عایق 
 کاری مناسب 

فرسودگی 
زود راس لوله  

 ها  
2 9 6 3 324 M 
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خطوط 
 انتقال

خرابی شیرهای  
اطمینان در 

صورت به  مخزن
تصادفی باز می 

 شوند

عدم تعمیرات 
 مناسب

زیان 
اقتصادی ، 
 آتش سوزی

2 9 5 2 180 L 

سکوهای 
 بارگیری  

منجمد شدن  
 شیرها 

عدم عایق 
 کاری مناسب 

زیان 
 اقتصادی

2 2 4 1 16 L 

سکوهای 
 بارگیری  

پارگی شیر های  
 تخلیه 

عدم تعویض 
به موقع 
 تجهیزات

زیان 
اقتصادی ، 
 آتش سوزی

2 1 4 2 16 L 

سکوهای 
 بارگیری  

باز نشدن 
دریچه شیر 

 ونت

عدم تعویض 
به موقع 
 تجهیزات

زیان 
اقتصادی ، 
 آتش سوزی

1 1 8 1 8 L 

سکوهای 
 بارگیری  

باز شدن شیر 
تخلیه به 

 صورت تصادفی

عدم تعویض 
به موقع 
 تجهیزات

زیان 
اقتصادی  
 ،آتش سوزی

6 7 6 2 504 M 

سکوهای 
 بارگیری  

عدم پیروی از 
دستورالعمو ها  
 توسط اپراتور

امکان جود  
 حوادث ناگوار

زیان 
 اقتصادی

1 1 1 1 1 L 

سکوهای 
 بارگیری  

عدم چک  
اتصا ت کردن 

بین شیر های  
 ونامیکتخلیه و 

امکان جود  
 حوادث ناگوار

زیان 
 اقتصادی

6 1 7 2 84 L 

سکوهای 
 بارگیری  

خرابی 
VACUUM 

BREAKER 

عدم تعویض 
به موقع 
 تجهیزات

زیان 
اقتصادی ، 
 آتش سوزی

6 2 3 1 36 L 
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ریسک های  
 مشترک

استفاده از 
 وسایو

 لکتریکیا

از بین رفتن 
 تجهیزات 

زیان 
 اقتصادی

8 10 2 3 480 M 
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ریسک  
های 

 خوردگی مشترک

عدم استفاده 
از تجهیزات 
 ضد خوردگی

زیان 
 اقتصادی

2 5 6 2 120 L 

ریسک  
های 

 با های طبیعی   مشترک

از بین رفتن 
 تجهیزات 

زیان 
 اقتصادی

2 9 2 3 594 M 

ریسک  
های 

 مشترک

فرسودگی زیر 
ساختها و 

تجهیزات آتش 
 نشانی

از بین رفتن 
 تجهیزات 

زیان 
 اقتصادی

4 1 2 1 8 L 

ریسک  
های 

 مشترک

عدم کفایت و  
آموزش 
 کارکنان  

ستفاده 
نادرست از 
دستگاه ها و 
 تجهیزات 

زیان 
 اقتصادی

1 10 1 1 10 L 

ریسک  
های 

 مشترک

عملیات 
 تروریستی 

از بین رفتن 
 تجهیزات 

زیان 
 اقتصادی

9 10 2 8 1440 H 

ریسک  
های 

 مشترک

ایجاد حریق  
 عمدی  

از بین رفتن 
 تجهیزات 

زیان 
 اقتصادی

9 10 2 6 1080 H 



،اولویت اول هستند حال در اینجا ریسک ها را بر اساس شاخص های مختلف به چند سطح تقسیم می کنیم ریسک هایی که از نظر اهمیت 
یعنی ریسک متوسطی ،متوسط هستند و ریسک هایی که از نظر اهمیت قرمز نشان داده می شوند به رنگ دارند و یعنی ریسک با یی را 

تری نسبت به بقیه دارند به رنگ سبز مشخص شده پایین اولویت اهمیت، و ریسک هایی که از نظر زرد نشان داده شده اند به رنگ دارندو 
.اند   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  دارد اثر ریسک را تروریستی، بیشترین حمالت است که توجه به این موضو  می توان فهمید بیشترین ریسک برای ریسک های مشترک با 
.استجدول زیر وارد شده جزییات ریسک در . استکمترین ریسک عدم پیروی از دستورات اپراتور   
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درجه ریسک 
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درجه ریسک خطوط 
 انتقال

 درجه سطح ریسک درجه ریسک مخازن

1440< 

1440_8 

8> 

5۰۴< 

5۰۴_۱ 

۱> 

32۴< 

32۴_2۴ 

2۴> 

۱۱25<   

۱۱25_9۰ 

9۰> 

 با 

 متوسط 

 پایین



  

 ارزشیابی ریسک به صورت نمودار آبشار 

در  ۱۴۰۰سال خواهیم عمو کنیم به طور میال انفجاری که در خرداد ماه ،می در این نمودار بر اساس شاخصه هایی که ریسک را بر شمردیم 
 .  پا یشگاه نفت تهران رت داد و یکی از مخازن ذخیره بر اساس ساختمان ضعیف و خوردگی دچار شکستگی و انفجار شد 

 ساختمان ضعیف و عدم اندازه گیری به موقع و دقیق سطح فرآورده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاسخگویی به ریسک 

از این ریسک ها باید اقداماتی انجام شود به طور میال می توان گفت در اقداماتی میو تعمیر برای یکسری با توجه به ریسک های گفته شده 
داخو مخزن بر اساس میزان خوردگی انجام شود تا اگر نیاز به تعمیر بود مخزن خطوب ارزیابی شود و و نگهداری باید تعمیرات به موقع انجام 

مخازن پا یشگاه انجام شود تا سطح اطالعات آن ها با توجه به نیاز های داخو مدوام در بحث هایی میو آموزش کارکنان به طور . نشودپر 
های آتش کپسول بازرسی شود و در نزدیک ترین محو مکرر باید تجهیزات به طور ... در بحث تجهیزات آتش نشانی و  افزایش یابد ،ها 

در حوزه پدافندی با توجه به زیر ساخت های مهم کشور که این مخازن . یابدنشانی نصب شود و یک ایستگاه آتش نشانی در محو استقرار 
 .مخازن در امان باشند هوایی، جزیی از آن است در نزدیک ترین محو پدافند هوایی استقرار یابد تا از گزند حمالت 
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سطح ریسک

RLA

زمان

ان 1400آذر1400دی 1400بهمن1400 1400مرداد1400شهریور1400مهر1400آب خرداد 1400تیر



ه اگر این اقداماتی که گفته شد انجام نشود یا این که نیمه کاره آن را رها کنند دچار مشکالتی می شویم که این مشکالت در جدول زیر آماد 
 :است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :منابع 

بررسی خطاهاى انسانى برای حالت تجمع در شرایط اضطرارى با استفاده ازروش شاخص احتمال خطای انسانی در انبار ", محمدفام . ا [1]
 .۱39۱ ",شرکت نفت همدان

 .۱397 ",ارایه یک مدل ارزیابی ریسک کمی برای حوادث آتش سوزی و انفجار مخازن سقف شناور نفتی", مشعشعی. پ [2]

  مدیریت ریسک محیطزیستی آتشسوزی در مخازن ذخیرهسازی نفت", محرم نژاد. ن  -مانت یزدیا. ل [3] 

 .۱392 ",(انبار مرکزی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی یزد: مطالعه موردی)
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 یامد های انجام 
 ندادن ریسک 

 یامد زیست 
 محیطی

 هزینه اجتماعی

هزینه  اکسازی 
 محیط

هزینه آسیب به 
 محیط زیست 

  یامد اقتصادی

هدرهزینه   

محصول رفت    

هزینه تعویق در 
 محصول 

هزینه تعمیرات 
 اضافی
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