




سرمقاله

خدا را شاکریم تا توفیق نشر شماره دوم نشریه صنعت برتر از آن بنده 
و همکارانم قرار داد و موجبات خدمت به دانشجویان گرامی دانشکده 

نفت را برای ما فراهم آورد.
متاســفانه چاپ و انتشــار این شــماره نیز به ناچار با وقفه روبه رو 
شــد که امید می رود با تغییر و اصالح دستورالعمل های نشریه در           

شماره های بعدی این مشکل مرتفع گردد.
اثــر پیش رو علیرغم تالش اعضای نشــریه دارای اشــتباهات بعضا 
علمــی بوده و اصالح آن ها در این شــماره با توجــه به زمان مورد 
نیاز جهت ویراســتاری علمی امکان پذیر نبوده است بنابراین ضمن 
دعوت از خوانندگان گرامی جهت ارائه پیشــنهادات و انتقادات خود 
از طریق پل های ارتباطی با نشریه از مشکالت موجود در این نسخه                

عذر خواهی می نمایم.

قبا گر حریرست و گر پرنیان       به ناچار حشوش بود در میان
تو گر پرنیانی نیابی مجوش      کرم کار فرمای و حشوم بپوش

)سعدی(

در این شماره با یاری خدا و همکاری اعضای محترم نشریه به وعده 
های قید شده در شماره پیشین مانند منسجم شدن مطالب و علمی 
شــدن مقاالت جامه عمل پوشانده شد.از تمام کســانی که در این 

شماره زحماتی را متحمل شدند کمال تشکر را دارم.

ارادتمند 
احسان خدمتگزار

سخن مدیر مسئول

امروزه نشــریات علی الخصوص نشریات با زمینه های علمی ، 
پژوهشی و آموزشی نقش مهمی در افزایش سطح آگاهی وارتقا 
ســطح علمی اقشار مختلف جامعه ایفا می کند.از آن جایی که 
نشریات دارای موضوعات مختلف با زمینه های کاری فراوان در 
کشور عزیزمان مشغول به فعالیت هستند، می توان به پیشرفت 

و تعالی جامعه در این زمینه ها امیدوار بود.
نشــریه صنعت برتر نیز که پایه و اساس آن بر مبنای تحقیق 
وپژوهش در زمینه صنعت نفت وگاز و ارتباط آن با دیگر صنایع 
می باشــد هم با همین هدف یعنی افزایش ســطح اطالعات 
همچنین آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با این صنعت مهم 
وسرنوشــت ساز کشــور عزیزمان شــکل گرفت .آن چه را که 
مشاهده می کنید حاصل تالش بی وقفه تمام عزیزانی است که 
کــه در این مدت با ما همراه بودند و با صبر و بردباری با وجود 
پاره ای از مشکالت دست در دست هم دومین شماره از نشریه 
دانشــجویی صنعت برتر را تهیه وتدوین نمودند امید است که 

مورد توجه ورضایت شما خوانندگان گرامی قرار گیرد.
 در پایان از تمامی سروران گرامی که در این مدت دلسوزانه با 
ما همراه بودند کمال تقدیر وتشــکر را دارم و بر خود الزم می 
دانم تشکر ویژه ای از جناب آقای دکتر امامزاده ریاست محترم 
دانشــکده نفت و سرکار خانم نورین مسئول دبیرخانه نشریات 

دانشجویی داشته باشم.

با سپاس فراوان
محمد مهدی صباغیان

»اقتصاد مقاومتى«؛ اقتصاد مقاومتی یعنی ما اگر 
به نیروی داخلی، به ابتکار جوان ها، به فّعالّیت        ذهن 
ها و بازوها در داخل، تکیه کنیم و اعتماد کنیم، از فخر 
و مّنت دشمنان خارجی، خودمان را رها خواهیم کرد؛ 
راه درست این است. معنای اقتصاد مقاومتی این است 
که ما نگاه کنیم، ظرفّیت های بی پایانی را که در داخل 
هست جستجو کنیم، شناســایی کنیم، با برنامه ریزی 
درســت و صحیح این ظرفّیت هــا را فّعال کنیم، این 
استعدادها به کار گرفته بشوند.هرجایی که ما به ابتکار 
و استعداد جوانان مان تکیه کردیم، آن جا ناگهان مثل 
چشمه ای جوشید، شکوفا شــد؛ در قضایای مربوط به 
مسائل هسته ای، در قضایای مربوط به مسائل دارویی، 

در درمان های گوناگون، در       ســلّول های بنیادی، 
در نانــو، در این برنامه های صنعتــِی دفاعی، هرجایی 
ما ســرمایه گذاری ]کردیم [ و به ایــن نیروی جوان و 
عالقه منــد و مؤمن و بااخالص داخلی تکیه کردیم و به 
او ارج نهادیم، کارمان پیش رفت؛ خب، به این برســیم. 
مسائل اقتصادی هم همین جور است؛     ظرفّیت های 
اقتصادی باید فّعال بشــود؛ این راه پیشــرفت کشــور 
اســت. آن وقت کشــور، هم از لحاط ماّدی و اقتصادی، 
هم از لحاظ اعتبــار بین المللی، هم از لحاظ عّزت ملّی 
و اعتمادبه نفــس ملّت ایران، و هــم از لحاظ معنوی و 
اخالقــی و روحی پیشــرفت خواهد کــرد.93/۰۲/۲3
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رشته مهندسی نفت 
y نفیسه مشایخى | دانشجوی مهندسی برق- قدرت -  *راضیه دهقانى | دانشجوی مهندسی نفت- مخازن*

ماهیت کار
مهندسان نفت به دنبال کشف منابع نفت 
یا گاز طبیعی در جهان می باشــند. پس از 
کشــف چنین منابعی  مهندســان نفت  با 
همکاری زمین شناســان و دیگر متخصصان 
، ســاختار زمین و خصوصیــات صخره های 
حاوی ذخایر و روشــهای حفــاری را تعیین 
کرده و عملیات حفــاری راکنترل می کنند. 
آن ها به منظوردســتیابی به حداکثر میزان 
برداشت نفت و گاز ، تجهیزات و مراحل کار را 
طراحی می کنند. مهندسان نفت جهت شبیه 
سازی رفتار منابع  نفت در رابطه با بکارگیری 
روشهای متفاوت بازیافت ،شدیدا به مدلهای 
رایانه ای وابســته اند. آنها به منظور شــبیه 
ســازی اثرات روشهای  گو ناگون حفاری نیز 

غالبا از مدلهای رایانه ای استفاده می کنند.
از آنجایی که تنهــا درصد کمی از نفت و 
گازموجود در منبع تحت فشــار طبیعی چاه 
فوران می کند، لذا مهندســان نفت از انواع 
روشهای تقویت شده بازیافت)ازدیاد برداشت( 
اســتفاده می کنند. این روشها شامل تزریق 
آب، مواد شــمیایی، گاز یا بخار به درون یک 

مخزن نفت جهت با فشار  بیرون راندن نفت 
بیشتر. از آنجایی که حتی با بکارگیری کامل 
ترین روش های امروزی تنها قسمتی از نفت 
یا گاز یک منبع کشف می شود ، لذا مهندسان 
نفت به امور تحقیقاتی و گســترش فن آوری 
و روشهای کار آمد تری  می پردازند تا میزان 
کشــف را افزایش داده و از هزینه حفاری و 

مراحل تولید بکاهند.

فرصت های شغلی
مهندســان نفت در بخش های استخراج 
نفت و گاز، پاالیش نفت و خدمات مهندسی 
و معماری اســتخدام می شــوند. به خدمت 
گیرندگان  شامل شــرکت های نفتی بزرگ 
و صدها شرکت کوچک ترو مستقل فعال در 
زمینه های اســتخراج ، تولید و خدمات می 
باشند. بسیاری از آنها نیزتوسط شرکت های 
مشاوره مهندسی وبخشهای دولتی استخدام 

می شوند.
اکثر مهندسان نفت در مناطقی که درآنجا 
نفت و گاز کشــف می شــود کار می کنند. 
بسیاری از مهندسان نفت در کشورهای تولید 

کننده نفت مشغول بکارند.

چشم انداز آینده
انتظار می رود که اســتخدام  مهندســان 
نفت با ســیر نزولی همراه باشد . با این وجود 
فرصتهای شغلی مطلوبی در انتظار مهندسان 
نفت است چرا که شمار مشاغل فعلی بیشتر 
از شــمارکم فارغ التحصیالن این رشته می 
باشد. چنین فرصت های شغلی به علت نیاز 
به جانشینی مهندسانی به وجود می آید که 
تغییر شغل میدهند و یا شرایط سخت کاری 

را تحمل نمی کنند.

آیا میدانید؟

نفت خام از عناصر کربن و هیدروژن تشکیل 
شده که یکي از انواع »هیدرو کربورها« است و 

به اعتبار ترکیبات هیدروکربوري و میزان گوگرد 
آن به نفت خام هاي سبک و سنگین و ترش و 

شیرین طبقه بندي مي شود
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گرایش های مختلف  رشته:
مخازن

این دوره کارشناســی یکی از گریش های 
رشته مهندسی نفت و از دوره های عالی فنی 
و مهندســی می باشــد که هدف آن تربیت 
متخصصانی است که داری توانایی و مهارت 
هــای الزم باری انجام طرح ها و اجری روش 
های بهینه تولید و مطالعات و مدل ســازی 
مخازن نفت و گاز می باشند. این دوره مبتنی 
بر دروس مکانیک سیاالت، دینامیک گازها، 
ترمودینامیک ســیاالت، انتقال جرم، خواص 
ســیاالت مخزن، مهندســی حفاری، زمین 
شناسی نفت، مهندسی مخازن و روش های 

ازدیاد برداشت و... می باشد.

نقش و توانایی هایی که دانشــجویان 
پس از فــارغ التحصیلی در این رشــته 

کسب می کنند عبارت اند از:

* بررســی قابلیــت تولیــد در مخزن با 
بکارگیری و بهره مندی از شیوه های جدید 

مطالعاتی و مدلسازی.
* ارزیابی توزیع فشار و توجیه افت آن در 

مخزن و چگونگی کنترل آن.
* ارائه شریط عملیاتی برای بهره برداری از 
مخزن با بکارگیری خصوصیات و رفتار مخزن.
* انتخــاب و ارائــه روش عملــی افزیش 
برداشت از مخازن با احتساب مالحظات فنی 

واقتصادی.
* ارزیابــی عملیات بهره بــرداری و ارائه 

روش بهینه.
* مدیریت و صیانت از مخازن نفت و گاز.

* توانائی ارزیابی فنی و اقتصادی طرح ها 
و عملیات ازدیاد برداشــت از مخازن و بهینه 

سازی آن.
* ارزیابی تأثیر روشهای ازدیاد برداشت از 

مخازن بر محیط زیست.
فــارغ التحصیــالن این دوره مــی توانند 
نقشی مؤثر در مطالعات و مدلسازی مخازن و 
استفاده از روش های بهینه ازدیاد برداشت و 
بطور کلی مدیریت بهینه مخزن داشته باشند.

اکتشاف
این دوره کارشناســی یکی از گرایش هی 
رشــته مهندســی نفت و یکی از دوره های 
عالی فنی ومهندســی اســت که هدف آن 
تربیت متخصصانی در زمینه اکتشــاف نفت 
و مطالعــات زمیــن شناســی ، ژئوفیزیکی، 
ژئوشیمیایی و امکان سنجی ازدیاد برداشت 

از مخازن می باشد.
این دوره عمدتا بر دروس مهندسی زمین 
شناســی نفت، ژئوفیزیک، ژئوشــیمی نفت، 
پتروفیزیک، مکانیک سیاالت، ترمودینامیک 
مواد کانی و مکانیک ســنگ و خاک و اصول 
مهندســی حفاری و بهره برداری از مخازن 

نفت مبتنی است.

نقش و توانایی هایی که دانشــجویان 
پس از فــارغ التحصیلی در این رشــته 

کسب می کنند عبارت اند از:

* آشــنایی با دانش امروز زمین شناسی 
نفــت و انجام مطالعات مربوطه و بهره گیری 

از نتایج حاصله.

* انجام آزمیشــات و جمع آوری اطالعات 
علمی و فنی مربوطه به ناحیه مورد اکتشاف و 

عملیات اکتشافی.
* انتخــاب و یــا تعیین مناســب و روش 
اکتشاف و اجری آن با توجه به وضعیت زمین 
شناســی و شــریط محیطی و اقلیمی ناحیه 

موردنظر.
* طرح عملیات و تأمین تدارکات و تلفیق 
برنامه هی مربوطه بری اجری بهینه عملیات 

اکتشافی موردنظر.
* برآورد فنی و اقتصادی طرح ها و عملیات 

اکتشاف.
* مدیریت موثــر و صیانت تجهیزات بری 
مطالعات زمین شناســی، نقشــه بــرداری و 

عملیات اکتشاف.
* مدیریــت و صیانــت از مخــازن نفت 
اکتشــافی و اعمال روشهی ازدیاد برداشت از 
جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیستی 
با استفاده از مطالعات زمین شناسی و عملیات 

اکتشافی.
فــارغ التحصیالن یــن دوره مــی توانند 
مطالعات و عملیات مهندســی زمین شناسی 
نفت، محاســبات و طراحی و تلفیق عملیات 
و اجــزاء جانبی برنامه هی اکتشــافی وزارت 
نفــت را به عهده بگیرنــد. و نقش مؤثر خود 
را در عملی نمــودن و اجــری بهینه برنامه 
هی مطالعاتی و اکتشــافی در تلفیق تدارکات 
و طــرح و چگونگی پیاده کــردن برنامه هی 
اکتشافی آتی و استراتژیک صنعت نفت کشور 

ایفا کنند.
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بهره برداری از منابع نفت
این دوره کارشناسی یکی از گرایش های 
رشــته مهندســی نفت و از دوره های عالی 
فنی، مهندسی می باشد که هدف آن تربیت 
متخصصانی است که داری توانایی و مهارت 
های الزم بری انجــام طرح ها جهت اجرای 
روش های بهینه بــری بهره برداری از منابع 

نفت و گاز باشند.
این دوره مبتنی بر دروس مکانیک سیاالت 
ترمودینامیک ســیاالت،  گازها،  دینامیک  و 
انتقال جــرم، طــرح و اقتصاد مهندســی، 
و  مهندســی مخازن، مهندســی حفــاری 

مهندسی بهره برداری است.

نقش و توانایی هایی که دانشــجویان 
پس از فــارغ التحصیلی در این رشــته 

کسب می کنند عبارت اند از:

* ارزیابی قابلیت تولید در مخازن و بررسی 
امکان پذیری روشهی بهره برداری موردنظر.

* ارزیابــی فنــی و اقتصــادی مخازن و 
تجهیزات آن.

* طــرح و اجــری بهینه عملیــات بهره 
برداری.

* تشــخیص ویژگیها و چگونگی رفتار با 
چاههی گوناگون.

* توجیه و انتخاب روش مناسب بری بهره 
برداری و ازدیاد برداشــت با توجه به شریط 

فنی و اقتصادی.
* صیانت از منابع نفت و گاز و ارائه روش 

هی عملی بری افزیش طول عمر ین منابع.
* بررســی و ارزیابی اثر استراتژیک روش 

بهره برداری بر محیط زیست.
فارغ التحصیالن یــن دوره می توانند در 
بخش های مختلف مربوط بــه تولید و بهره 
برداری در کشــور مشغول به فعالیت شده و 
سبب کاریی و بازده باالتر ین بخش از صنعت 
شوند و نقشی مؤثر در حل مشکالت فراروی 

تولید و بهره برداری از مخازن داشته باشند.

حفاری و استخراج نفت
این دوره کارشناسی یکی از گرایش های 
رشته مهندسی نفت و یکی از دوره های عالی 
فنی، مهندسی می باشد که هدف آن تربیت 
متخصصانی است که دارای توانایی و مهارت 
هــای الزم برای طراحــی و انجام فعالیتهای 
اســتخراج ذخایر نفت و گاز باشند. این دوره 
مشــتمل بر مکانیــک ســیاالت، دینامیک 
گازها، ترمودینامیک ســیاالت، انتقال جرم، 
طرح و اقتصاد مهندسی، مهندسی مخازن و 

مهندسی حفاری می باشد.

نقش و توانایی هایی که دانشــجویان 
پس از فــارغ التحصیلی در این رشــته 

کسب می کنند عبارت اند از:

* بکارگیــری اطالعات علمــی و فنی در 
عملیات حفاری و استخراج.

* ارزیابی فنی و اقتصادی روشهای حفاری 
و انتخــاب و ارائه روش و عملیات مناســب 

حفاری و استخراج.
* طراحــی تجهیــزات حفــاری و انجام 

عملیات در مناسب ترین شرایط.
* مقایسه فنی و اقتصادی عملیات و روش 
های متفاوت حفــاری و ارائــه طریق برای 
توانمندی تکنولوژی این زمینه صنعت نفت 

کشور.
* حفاظت و صیانت از تجهیزات حفاری و 

جلوگیری از هرزروی مصالح و امکانات.
* ارزیابــی اثــرات تکنولــوژی حفاری و 
استخراج بر محیط زیست و ارائه راهکار جهت 

جلوگیری از آن.
فارغ التحصیالن ایــن دوره می توانند در 
حوزه مطالعات و عملیات مهندســی حفاری 
چاههای نفت و گاز در کشــور مشــغول به 
فعالیت شــوند و نقش خــود را در باال بردن 
بازده عملیــات حفاری و تهیــه برنامه های 
بهینه عملیاتی در این حوزه، به خوبی نمایان 

سازند.

صنعت و بازار کار
فــارغ التحصیالن این دوره بطور کلی قادر 
خواهند بود که مطالعات و عملیات مهندسی 
زمین شناســی، نفت، محاسبات و طراحی و 
تلفیــق عملیات و اجزاء جانبــی، برنامه های 
اکتشــاف وزارت نفت را عهده گیرند و نقش 
بسزای خود را در عملی کردن و اجرای بهینه 
برنامه های مطالعاتی و اکتشافی نیز در تلفیق 
تدارکات و طرح و چگونگی پیاده کردن برنامه 
های اکتشافی آتی و استراتژیک صنعت نفت 
کشور ایفا کنند. این نقش و توانایی های فارغ 
التحصیالن این دوره کارشناسی مهندسی را 
بطور اجمالی می توان به شرح زیر بیان نمود:

1- آشــنایی با دانش امروز زمین شناسی 
نفت و انجــام مطالعات مربوطه و بهره گیری 

از نتایج حاصله
۲- انجام آزمایشات و جمع آوری اطالعات 
علمی و فنی مربوطه به ناحیه مورد اکتشاف و 

عملیات اکتشافی
3- انتخاب و یا تعیین مناســب و روشــن 
اکتشاف و اجرای آن با توجه به وضعیت زمین 
شناسی و شــرایط محیطی و اقلیمی ناحیه 

مورد نظر
۴- طرح عملیات و تامین تدارکات و تلفیق 
برنامه های مربوط برای اجرای بهینه عملیات 

اکتشافی مورد نظر
۵- بــرآورد فنــی و اقتصادی طــرح ها و 

عملیات اکتشاف
۶- مدیریت موثر و صیانت تجهیزات برای 
مطالعات زمین شناســی، نقشــه بــرداری و 

عملیات اکتشاف
۷- مدیریــت و صیانــت از مخــازن نفت 
اکتشافی و اعمال روشهای ازدیاد برداشت از 
جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست 
ناشــی از مطالعات زمین شناسی و عملیات 

اکتشاف

برتــر صنعــت  نشــریه  گفتگــوی  تاالرهــای 
 www.Simag.ir                                                        ... میزبان حضورگرم شماست
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 امروزه انســان غربی در فضای سرد و بی 
احساس دنیای مدرن برای رهایی از احساس 
تنهایی و غربت به حیواناتی چون سگ و گربه 
روی آورد، اما آیا تلفن همراه علیرغم استفاده 
های مفید برای برخی انســانها، نقش همان 
سگ و گربه را بازی نمی کند تا فضای تنهایی 

و اوقات خالی آنها را پر کند.
این که هر چیــزی در جایگاه خاص خود 
نباشد و ارزش و اعتبار اشیا و اشخاص کاذب 
و اعتباری باشد، نه بر اساس معیارهای واقعی 
و حقیقی،از ره آوردهای تمدن قرن بیســتم 
است. اما به هر حال آن چه شد و جلوگیری 
از حصول امر حاصل بی معناست.اال اینکه به 
همراه ورود تکنولوژی جدید،فرهنگ صحیح 

استفاده ازآن نیز وارد شود.
در کمتــر از ۲۰ ســال تلفــن همــراه از 
وســیله ای کمیاب و گران به یک دســتگاه 
مورد اســتفاده ی پیر و جوان تبدیل شــده 
و در برخی کشــورها تعداد آن از تلفن ثابت 
هم بیشــتر اســت، اما به علت رشد سریع و 
تصاعدی آن فرهنگ استفاده از این دستگاه 
به حرکت ســریع آن در راستای تکنولوژی 
نرســیده و نحوه ی اســتفاده از این ضرورت 
قرن اخیر نشــان می دهد که رشد فرهنگی 
آن با تاخیر صورت گرفته اســت. قصد داریم 
در ایــن بحث به برخی از آداب تلفن همراه و 

شیوه استفاده ی صحیح آن بپردازیم.

- فعــال نمودن حالت ســکوت در اماکن 
عمومی؛ تلفن همراه خود را همیشه در اماکن 
عمومــی نظیر کتابخانه ها، مســاجد، محل 
کار، بیمارســتانها، رستوران ها، میهمانی ها، 
تاکســی، آسانســور، کالس درس و موزه ها 
خامــوش کرده و یا حداقل بر روی منشــی 

تلفنی و یا حالت ویبره قرار دهیم.
-رعایــت ادب در اماکن مقدس؛ مکالمه با 
تلفــن همره و به صدا درآمــدن زنگ آن در 
مســاجد و اماکن مذهبی شــده از بدترین 
مصادیق مردم آزاری،و نیز اســائه ی ادب به 
اماکن مقدس می باشــد. متاسفانه برخی در 
چنین فضاهای روحانی به جای اشــتغال به 
حقیقت امر و تحصیل روح عبادت، مشــغول 

ظواهر و زیبایی های بنا شــده و با غفلت از 
صاحب اصلی بنا، به فیلم برداری و عکاسی از 

ضریح و آیینه کاری ها می پردازند.
-اســتفاده از آهنگ مناسب جهت زنگ 
تلفن همراه؛ بــی تردید زنگ یا تلفن همراه 
در کارکــرد اصلی خود هشــدار دهنده ای 
اســت که فرد را برای پاسخ گویی به تماس 
آماده می کند این در حالی است که از دید 
اجتماعی، زنگ ها و آهنگ ها فراتر از ریتم 
ســاده و موســیقی یا بی خود گویای تیپ، 
شخصیت، تمایالت و عالیق و حاالت روحی 

افراد هم هستند.
از ســوی دیگر امروزه تنــوع آهنگ ها و 
امکان انتخاب آزاد مشــترکان برای گزینش 
زنــگ تلفن همراه موجب شــده تا عده ای 
ســطوح شــخصیتی و اجتماعی افراد را به 
قضاوت نشســته و نوع زنگ و ریتم آهنگ 
های انتخابی تلفن همراه را نشان دهنده ی 

موقعیت و جایگاه اجتماعی افراد بدانند.
طبق بررسی های به عمل آمده، مجموعه 
ی موسیقی و زنگ های تلفن همراه می تواند 
رابطه ی فرد با گروه های اجتماعی و تعلقات 
او را نشان دهد؛ هر چند معیاری کامل برای 
قضاوت درباره شخصیت و جایگاه اجتماعی 
افراد نمی باشــد. اما از این موضوع هم غافل 
نشــویم که جوانان همان گونه که موسیقی 
های تنــد را برای زنگ تلفــن همراه خود 
انتخاب می کنند،در ایام سوگواری و ماههای 
محرم و رمضان آن را تبدیل به نوحه،مداحی 
و ادعیه های مذهبی کــرده و یا حداقل به 
حالت سکوت می گذراند. این موضوع نشان 
می دهد جوانان با یک قدم هوشمندانه،و نه 
اتفاقی با توجه به اهمیت اعتقادات مذهبی و 
ملی در جامعه ابزارارتباطی خود را به خوبی 

مدیریت می کنند.
در هنگام مالقات با دوستان و آشنایان،و 
هم نشــینی و هم صحبتی با آنها،استفاده از 
تلفــن همراه آن هم به مــدت طوالنی و یا 
بازی با گوشی نوعی بی توجهی به مخاطب، 
اهانت و بی احترامی به او حســاب می آید. 
بنابراین، اوال، برای پاســخگویی به گوشی از 
او اجازه بگیرید. ثانیا، مکالمه را کوتاه نموده 

و از مخاطب پشت خط با احترام خداحافظی 
نمایید. ثالثا، پس از اتمام مکالمه،از میهمان 

معذرت خواهی کنید.
-دوری از مکالمه در هنگام رانندگی،امری 
ضروری می باشــد؛ این کار عالوه بر خطرات 
جانی، نوعی قانون شــکنی و بی اعتنایی به 
قانون نیز به حســاب می آید در بسیاری از 
کشورها،از جمله ایران استفاده از تلفن همراه 

حین رانندگی ممنوع می باشد.
-دوری از جلب توجــه به هنگام صحبت 
نمــودن؛ تا حــد ممکن در هنــگام صحبت 
کردن با تلفن همــراه،از جلب توجه دیگران 
خــودداری کنید.تلفن همراه صرفا به منظور 

ارتباط موثرتر ساخته شده است.

نکاتی درباره فرهنگ استفاده از تلفن همراه  

y 

منبع: مهر نیوز
   کد خبر: ۲۱۸۳۹۹۳

www.mehrnews.com
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 مهندس کیست؟
*مهندس فردی اســت که یافتــه های علمی را به 

طور موثری در خدمت جوامع انســانی قرار می دهد. 

*فردی که به طــور ویژه ای آمــوزش یافته و دارای 

تجربه هایی در برنامه ریزی و توسعه زیربناها  و    ابزارهاست. 

*مهندس باید قادر به ایفای نقش راهنما در فرآیندهای    

مهندســی به منظــور تامین نیازهای جوامع باشــد. 

 *مهندسان با زمینه های چون ادراک، کاربرد، طراحی، 

توســعه و مدیریت پروژه ها و فرآیندها سروکار دارند. 

تعریف یک مهندس
*یک مهندس به طور مؤثر یافته هاي علمي را در خدمت انسان قرار مي دهد.

* . او یک پل ارتباطي حیاتي بین علوم وجامعه است.

چگونه يك مهندس مدرن به وجود می آيد؟
* جهان به سرعت در حال تغییر، نیاز به مهندساني دارد که بتوانند نقش به مراتب پیچیده تري از گذشتگان خود ایفا کنند؛ 

* او عالوه بر مهارتهاي فني باید در حوزههاي غیرفني نیز  شایستگي الزم را داشته باشد؛
* الزم است یک مهندس در برقراري ارتباط توانمند باشد

* او باید قادر به حل مشکالت باشد.
* او باید داراي شایستگي هاي مدیریتي الزم باشد.
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عوامل آفرينش يك مهندس

خصوصیات یک دانش آموخته مهندسي عبارت است از:

 * داشتن پایه قوي در علوم پایه، ریاضیات 
و اصول مهندسي؛  

*داشــتن دانش و تجربــه در انجام دادن 
روشهاي آزمایشي؛  

*داشتن دانش باال در فناوریهاي مربوط به 
تخصص خود؛  

*پیدا کردن مهارت زیــاد در ارتباطات و 
تبادل نظرهاي کتبي و شفاهي؛

*آشنایي با اصول تجارت و شرکت ها؛  
اجتماعي،  مســئولیت  احساس  *داشتن 

اخالقي، سیاسي و انساني؛  
*دارا بودن دیدگاه تاریخي و اجتماعي در 

خصوص آثار  فناوري بر جامعه و طبیعت؛
*دارا بودن تصویري هماهنگ از شــاخه 

هاي مختلف مهندسي؛  
*داشتن روحیه خالق و هوشمند؛

*دارا بودن قابلیت انعطــاف در تغییرات 
شغلي؛  

*توانایي اتخــاذ تصمیمات خطیر هنگام 
بروز مسائل بحراني؛  

*داشــتن اشتیاق همیشــگي و عالقه به 
آموختن در طي  زندگي؛

*دارا بودن فرهنگ کار گروهي؛  
*اشتیاق به انجام دادن فعالیتهاي پژوهشي 

و ایجاد زمینه آن؛  
*پایبندي به حفظ محیط زیست؛  

*آشنایي با علوم حیاتي؛  
*درک ارزشهاي فرهنگي و هنري؛  

*تسلط کامل به کامپیوتر در حل مسائل 
مهندسي؛  

*آشنایي کامل به زبان انگلیسي.

*www.nap.edu/catalog/12635.html, 2009. 

*What is Engineering, “Engineering in K12-, Us 

Naonal Academy of Science, .1

* www.nap.edu/catalog/12635.html, 2009.

*دوامي، پرویز، سخنراني مراسم بزرگداشت هفته مهندسي، سال 13٨۴

*مباحث طرح شده در شاخه مواد و معدن فرهنگستان علوم ایران، 13٨9

*.13۷٨ ،1- دوامي، پرویز، “ آموزش مهندسي و نیازها در ایران “ فصلنامه 

آموزش مهندسي ایران، سال اول، شماره 1، صص. ۲9

*T. K. G. Namboodhiriz, “Who is an 

Engineer?” Pr1esentation. 

* فرشاد، مهدي، تاریخ مهندسي در ایران “ انتشارات گویش، 13۶٨

*www.engineeringchallenges.

منبع: عصر کیفت/ شماره ۲۵ / فروردین ماه 9۲
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توســعه اســتانداردهای رایج در آموزش  
well control و صــدور گواهینامه در اروپا 
در سال 19٨۲ با تشکیل یک کمیته اتحادیه 
اروپا به نمایندگــی از وزارتخانه های انرژی و 
صنعت و اتحادیه های صنفی و اتحادیه های 
کارگــری آغاز شــد. اقدامات آن ها، شــامل 
مقدمه ای از برنامه درســی آموزش استاندارد 
و برنامه های صدور گواهینامه برای پرســنل 

حفاری می باشد.
این اقدامات باعث شــد تا در سرتاسر اروپا  
برنامه های کنترل چاه بــرای صدور گواهی 
نامه برای پیمانکاران و اپراتور ها در دســتور 

کار سازمان های مرتبط قرار گیرد. 
از ژانویه 1993 تا ســپتامبر ســال 199۴ 
تعداد کشــورهایی کــه در آن برنامه صدور 
گواهینامه قرار داشتند رشد یافت و از محدوده 

اروپا خارج شد. 

شرح کلی:
انجمن بین المللی کنترل چاه، تشکیالتی 
غیرانتفاعی اســت که در سال199۲ تاسیس 

شده است.
هدف اولیه تشــکیل این انجمن، توسعه و 
اجرای برنامه های آموزشــی، ارزیابی و صدور 
گواهینامه  مربوط بــه کنترل چاه مربوط به  

اکتشاف و استخراج صنعت نفت و گاز است.
ایــن انجمــن، ارتبــاط کاری نزدیکی با 
نهادهای نظارتی ملی و دیگر نهادهای صنعتی 
از جمله انجمن بین المللی استخراج کنندگان 

نفت و گاز دارد.

هدف:
هــدف از تشــکیل انجمــن، بــاال بردن 
مهارت)صالحیــت( در کل دنیا و جلوگیری 
از وقــوع مجدد حادثه در حیــن عملیات به 
وســیله باال بردن و ترویج دانش کنترل چاه، 
ایجــاد یکنواختی در برنامه های آموزشــی، 
ارزیابی و گواهینامه ها کــه در کل دنیا بین 
همه اپراتورها، پیمانکاران و نهادهای نظارتی 

پذیرفته شده است می باشد.
هدف دیگر این سازمان تشویق برای تغییر 
درجه)بهتر شدن رتبه( مهارت و رفتار پرسنل 
در تمامــی بخــش های صنعت اکتشــاف و 
استخراج نفت بوسیله توسعه آموزشهای عملی 

پیشرفته کنترل چاه است.

اعتبارگذاری ارائه دهندگان برنامه 
های آموزشی که باید شامل فعالیت 

های زیر باشد:

* بررسی شایستگی منابع فیزیکی)امکانات 
و تجهیزات شبیه ساز(

*عملکرد سیستمهای مدیریتی
*بررسی شایستگی منابع انسانی)آموزش و 

ارزیابی کارکنان(
*بررســی اهداف دوره، برنامه های درسی 
آموزشــی و کتابهای مربوطه برای اطمینان 
از اینکــه تمام برنامه درســی از جمله برنامه 
آموزش شبیه ســازی عملی پوشش داده می 

شود.
*تایید مســتقل برآورده شــدن اهداف و 

نتایج مورد نظر برنامه های آموزشی 
*ایجاد روش و اســتاندارد متــداول برای 

ارزیابی عملی داوطلبان
*ارزیابی عملی که توسط کارکنان آموزش 
انجام می شــود اما بصورت مســتقل بر آن 

نظارت می شود.
*اســتاندارد جهانی واحد بــرای محتوای 

آزمون
*استاندارد جهانی واحد برای شکل آزمون

*استاندارد جهانی واحد برای صورت جلسه 
آزمون

*نظارت مســتقل برای اطمینــان از عدم 
تعارض منافع

*برنامه جامع بازبینی برای اطمینان از کار 
کردن پرسنل طبق استاندارد

*صدور گواهینامه برای فعالیتهای فوق

سرفصل های فعلی شامل:
*مقدمه ای بر کنترل حفاری دورانی چاه

*کنترل حفاری دورانی چاه
*کنترل  فشار نفوذ چاه می باشد.

این برنامه ها را یک شــبکه جهانی مراکز 
معتبر)مجاز( ارائه می دهد.

جلســات امتحان را خود انجمن مسقیماً،  
بصــورت کتاب بســته و تحــت نظارت یک 

ممتحن مستقل انجمن برگزار می کند.

منبع:

http://www.iwcf.org

IWCF چیست؟ 
International Well Control Forum 

y مترجم: محمدرضا کاکایى | دانشجوی مهندسی نفت-مخازن یج
 را

ای
ده

دار
تان

اس

آیا میدانید؟

»نفت شیرین« به نفت خامي مي گویند که میزان 
گوگرد آن کمتر از ۰/۵ درصد و »نفت ترش« به نفت 

خامي مي گویند که میزان گوگرد آن بیش از  ۰/۵  
درصد باشد. میزان گوگرد موجود در نفت خام به طور 

معمول بین۰/1و سه درصد وزن نفت خام است. 
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مصاحبه

 مصاحبه با ریاست محترم دانشکده نفت  \

دکتر ابو القاسم امامزاده
y حسین خان بابایى |دلنشجوی مهندسی نفت- اکتشاف -      *سید مجتبى حسینى| دانشجوی مهندسی نفت-بهره برداری*
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بیان  \ از خودتان  شــرح حال مختصری 
کنید

من در ســال 13۵۴ دکتــرای ریاضیات 
کاربردی از انگلستان گرفتم ، بعد به استخدام 
دانشــکده ی نفت آبادان درآمدم ، بعد چند 
سال در دانشکده ی نفت آبادان خدمت کردم 
و بعد به تهــران آمدم و رئیس پژوهشــگاه 
صنعت نفت شــدم یعنی قبــل از آن رئیس 
دانشکده نفت آبادان و اهواز بودم، بعد در سال 
13۶٨ پس از جنگ تحمیلی به تهران منتقل 
شدم و رئیس پژوهشگاه صنعت نفت تا سال  
13۷3 بــودم ، بعد از آن دوباره به دانشــگاه 
منتقل شدم و رئیس دانشکده ی نفت تهران 
شدم و معاون پژوهشی دانشگاه صنعت نفت 
و مسئول امور بین الملل دانشگاه صنعت نفت 
بودم و بعد بازنشســته شدم و از همان سال 
به صورت نیمه وقت با دانشــگاه آزاد اسالمی 
واحد تهران جنوب همکاری داشــتم , رئیس 
دانشــکده ی تحصیالت تکمیلــی در واحد 
تهران جنوب  و بعد از آنجا منتقل شــدم به 
واحد علوم و تحقیقات  واالن هم در خدمت 
شــما به عنوان سرپرســت دانشکده ی نفت 

واحد علوم و تحقیقات هستم. 

مهم ترین اهداف و برنامه های شــما در  \
دانشکده ی نفت چیست؟

ببینیــد اهداف دانشــکده ی نفت به طور 
کلی خدمت به صنعت نفت کشــور هست و 
منظور از این خدمت این اســت که در کشور 
لزوما خدمات دولتی تنها نیست چون صنعت 
نفت هم صنعت دولتی و هم خصوصی هست 
بنابراین هدف دانشکده ی نفت تامین نیروی 
انســانی برای صنعت نفت چه بخش دولتی 
و چه بخش خصوصــی و چه در بخش بین 
الملل می باشــد در سطح بین الملل هم می 
تونیم افراد توانمندی را عرضه کنیم  در حال 
حاضر چند نفر از دانشجویان واحد در خارج 

از کشور مشغول کار و تحصیل هستند.

آقای دکتر در حال حاضر دانشــکده ی  \
نفت چند عضو هیئت علمى دارد؟

دانشــکده ی نفت در حال حاضر 3 عضو 
هیات علمی تمام وقت داره و ۲۰ عضو هیات 
علمی پــاره وقت داره و بقیه ی اســاتید به 
صورت مدعو در خدمت داشجویان هستن که 
البته دانشگاه در حال جذب عضو هیات علمی 
تمام وقت است که ان شاءاهلل با این کار سطح 

علمی دانشکده باال خواهد رفت.

نظر شما درباره ی وضعیت دانشکده ی  \
نفت واحد علوم و تحقیقات بیان کنید؟ 

ببینید در حــال حاضر در دانشــکده ی 
نفت جدیدترین رشــته های صنعت نفت که 
وزارت علوم تصویب کرده است ارائه می شود 
اساتیدی که ما داریم بهترین اساتیدی هستن 
که در سطح کشور در رشته ی نفت تدریس 
می کنن با ما همکاری دارن اما بخشــی که 
مربوط به دانشــجویان میشه بستگی داره به 
عالقه و خواســت خود دانشجویان و مقداری 
که وقت می گذارن ما دانشجویانی داشتیم که 
از این دانشکده فارغ التحصیل شدن و االن در 
بهترین دانشگاه های اروپایی و آمریکایی کار 

دارن و  یا ادامه تحصیل می دهند.  

 آقای دکتر هر سال ورودی های جدید  \
که وارد دانشــگاه مى شوند چون دانشکده 
باالیى دارد  ظرفیت جذب رشــته ی نفت 
و متاســفانه کالس ها ظرفیت کافى ندارد   
برنامــه ای برای کاهش جــذب یا حداقل 

امکانات متناسب با دانشجو دارید ؟
دانشکده از اینجا منتقل میشه به ساختمان 
جدید ، در ســاختمان جدید امکانات بهتری 
فراهم هســت و ما در طول این مدت کوتاه 
چند ماهه داریم اســاتید جدیدی هم جذب 
می کنیم که همکاری بیشــتری با دانشگاه 
های دیگه هم دارن .از لحاظ اســاتید داریم 
توســعه می دهیــم و هم از لحــاظ فضای 
آموزشــی . صنعت نفت هم در حال توسعه 
اســت اصوال صنعت نفت ما خیلی جا برای 
توســعه و جذب نیروهــای متخصص داره و 
امیدواریم با فارغ التحصیالن خوب ما بتوانیم 

وارد صنعت نفت بشویم. 

به نظر شما در کشور مهندسان نفت بهتر  \
است تئوری آموزش ببینند یا عملى؟

ببینین بهترین کســانی که می توانند به 
صنعت نفت کمک کنند کســانی هستند که 
در طول ۴ ســال آموزش هم مبانی تئوری را 
یاد بگیرند هم مبانی عملی ، مبانی عملی را 
۲ واحد کار آموزی داریم و ۲ واحد کارگاه ما 
برنامه ریزی کردیم که کار آموزی را با صنعت 
نفت هماهنگ کنیم و بتوانیم در جاهایی که 
برای دانشجویان مفید اســت آنها را معرفی 
کنیم.خیلی جاها میشه رفت برای کارآموزی 
لزوما همه نمی توانند جاهای خوب باشــن 

بعضی وقت ها افراد میرن کار آموزی

اهداف   دانشــکده ی 
نفت به طور کلى خدمت 
به صنعت نفت کشــور 
هســت و منظور از این 
خدمت اینه که در کشور 
لزوما خدمات دولتى تنها 
نیست چون صنعت نفت 
هم  و  دولتى  صنعت  هم 
خصوصى هست بنابراین 
نفت  ی  دانشکده  هدف 
انســانى  نیروی  تامین 
برای صنعــت نفت چه 
بخش دولتى و چه بخش 
خصوصى و چه در بخش 
در  باشد  مى  الملل  بین 
سطح بین الملل هم مى 
افراد توانمندی را  تونیم 
عرضه کنیم  
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 رشــته هاییســت که بین مهندسی نفت 
و رشته های دیگه اســت مثال با مدیریت با 
اقتصاد با مکانیــک با برق. صنعت نفت فقط 
مهندسی نفت نیســت تمام اینها مشترکات 
هستن دوره های بین رشته ای را االن داریم 
دنبال می کنیم که مجــوزش گرفته و دایر 
بشه.شــاید یه کســی بعد از مهندسی نفت 
عالقه مند باشه که راجب اقتصاد نفت مطالعه 
کنه یا حقــوق نفت مطالعه کنه یا تجهیزات 
نفتی را مطالعه کنــه ، این ها همه زمینش 

داره فراهم میشه . 

آقای دکتر ارتباط ما بــا صنعت به چه  \
شکل است؟

ارتبــاط ما با صنعت ارتباط خوبیه صنعت 
نفت به شــدت اســتقبال کرده از این که ما 
بتونیم با آنها ارتباط داشته باشیم هم در پروژه 
های صنعت نفت مشارکت کنیم و هم بتونیم 
دانشجوهامون را بفرستیم به مراکز صنعتی از 
این جهت یه استقبالی از طرفین شده. انجمن 
نفت هم کــه به هر حال متخصصین صنعت 
نفت اونجا جمع هستن قرار شده در آینده ی 
نزدیک یه دفتری در دانشکده دایر کنه و تمام 
پرژه هایی که از صنعت نفت این متخصصین 
با سابقه میتونن به دانشجویان عرضه کنن و 
دانشــجویان هم بتونن توی پروژه هاشون از 

این پروژه ها بیشتر انتخاب کنند . 

آقای دکتر مالک شــما بــرای انتخاب  \
اساتید در دانشکده چیست؟

مالک جــذب هیئت علمــی مالک های 
کلی است که وزارت علوم گذاشته این مالک 
ها را همه ی دانشــگاه هــا از آن تبعیت می 
کنن بنابراین استاندارد یکسانی در سطح کل 
کشور است بنابراین ما آنها تبعیت می کنیم . 

آقای دکتر هیات علمى هایى که در حال  \
جذب هستین بصورت تمام وقت هستند یا 

پاره وقت؟
به طور کلی رشــته ی نفت شاید متفاوت 
باشه با خیلی از رشته های دیگه در این زمینه 
که اساتید هر چه همکاریشون با صنعت نفت 
بیشتر باشــه آنها می تونن اســاتید بهتری 
باشن چون اســاتیدی که با صنعت سروکار 
ندارن بیشــتر تئوری خواهند گفت و کمتر 
دانشــجویان را با مبانــی عملی صنعت نفت 

آشــنا می کنن بنابراین ما هدفمون اینه که 
اساتیدمون بیشتر همکاران صنعت نفت باشن  
تا دقیقا اون نکات صنعتی را به دانشــجویان 

منتقل می کنن.

آیــا در آینــده ژورنــال تخصصى در  \
دانشکده منتشر خواهد شد؟

در مــورد ژورنال و مجلــه ی علمی نفت 
مکاتبش شروع شــده معاون پژوهشی داره 
دنبال می کنه و امیدواریم که هر چه ســریع 
تر ما بتونیم یک مجله ی علمی پژوهشی که 
مورد تایید وزارت علوم هست منتشر بکنیم. . 

نظرتان در مورد مهندسى نفت و تحصیل  \
در این رشته و بازارکار آن چیست؟

به طور کلی برای این که آشنایی بیشتری 
پیــدا بکنن داوطلبان یا دبیرســتانی ها باید 
گفت که رشــته ی نفت یک رشــته ایست 
از اون رشــته هــای بین رشــته ای درواقع 
یک رشــته ی مستقل میشــه گفت نیست 
کسی که در رشــته ی نفت را می خونه هم 
مهندسی شیمی هم مهندسی مکانیک و هم 
زمین شناسی خوب یاد میگیره بنابراین یک 
مخلوطیست از مسائل علوم و مهندسی رشنه 

های مختلف .

در انتها اگر توصیه ای برای دانشجویان  \
نفت دارید بفرمایید.

توصیه اینه که خــوب درس بخونن برای 
اینکــه بازار کار فارغ التحصیالن این رشــته 
بســیار زیاده مخصوصا بــازار داخلی و بین 
المللی یعنی کســی که مهندس نفت خوب 
باشــه زبانش خوب باشه مطالب درسیش رو 
خوب یاد گرفته باشــه دید عملی پیدا کرده 
باشــه قطعا در سطح داخلی و در سطح بین 
المللی  کار براش فراوانه حاال دیگه توصیه ی 
من به دانشجویان اینه که خودشون را به اون 

معیار خوبی که گفتیم برسانند .

اســاتیدی که با صنعت 
ســروکار ندارند بیشتر 
و  گفت  خواهند  تئوری 
کمتر دانشــجویان را با 
مبانى عملى صنعت نفت 
بنابراین  کنند  مى  آشنا 
هدف ما این اســت که 
بیشتر  ما  اســتادهای 
همــکاران صنعت نفت 
باشــند  تا دقیقا  نکات 
صنعتى را به دانشجویان 

منتقل کنند.

توی دفتر با کتاب ها و جزوه های صنعت 
نفت کار می کنن این هم خوبه اما به خوبی 
این نیســت که برونــد در واحدهای صنعتی 
و واقعــا از نزدیــک ببینند کــه این صنعت 
مشکالتش چیه ، چطور کار می کنه ، در چه 
مناطقی است ، اصوال صنعت توی شهر نیست 
، توی بیابانه ، توی دریاســت و این شــرایط 
مختلــف محیطی را افراد می توانند از دوران 
کارآموزی یه مقدارتمرین کنند و خودشون را 
آشنا کنند بنابراین هم پایه ی عملی داره وهم 
پایه ی تئوری ، تئوری هم الزمه برای این که 

مفاهیم مهندسی نفت را بتونن درک کنند.

برای توسعه ی این رشته چه ایده هایى  \
دارید؟

برای توسعه ی این رشته ما تعداد زیادی 
رشــته های بین رشته ای داریم که از همین 
چند ماه پیش،پیشــنهاد این رشته ها را به 

دانشگاه داده ایم امیدواریم که تصویب بشن؛
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5   دانشگاه برتر مهندسی نفت 
y سید امین حسینى | دانشجوی مهندسی نفت - حفاری واستخراج

  12   نشریه صنعت برتر شماره دوم  خرداد ماه 1393

SIMAG



همان طور که می دانید نفت برای اولین بار 
در ایالت پنسیلوانیای آمریکا کشف و مورد بهره 
داری انبوه قرار گرفت. با توجه به این موضوع 
انتظار مــی رود که بهترین دانشــکده های 
نفت را بتوان در ایاالت متحده آمریکا یافت.

با کمی جســت و جــو در اینترنت به این 
نتیجه رسیدیم که این انتظار درست می باشد.

هم اکنون پنج تا از بهترین دانشکده های 
نفتی دنیا را مورد بررســی قــرار می دهیم.

1. دانشگاه تگزاس در آستین

 )UT( دانشگاه تگزاس در آستین یا یوتی
یکی از بزرگ ترین دانشگاه های آمریکا است و 
یکی از اعضــای لیگ آیوی عمومی و انجمن 
دانشگاه های آمریکایی اســت که با بیش از 
۴9۰۰۰ دانشجو مشــغول به فعالیت است. 
این دانشگاه یک دانشگاه ایالتی تگزاس بوده 
و پنجمین دانشــگاه بزرگ آمریکا است. این 
دانشــگاه بیش از ۴۵۰۰۰۰ فارغ التحصیل 
تولید کرده و امروزه دارای بیش از 9۰۰ انجمن 
و تشکل دانشجویی می باشد. یوتی در شمال 
مرکز شهر آســتین قرار دارد و تا ساختمان 
مجلس ایالتی تگزاس چند دقیقه پیاده روی 
بیشــتر نیست.این دانشــگاه در سال 1٨٨3 
تاسیس شده است. و از نوع دولتی می باشد.

تحصیــالت،   " دانشــگاه  ایــن  شــعار 
باشــد. مــی   " جامعــه  محافــظ 

ایرانیان دانشگاه تگزاس
دکترای زبــان و ادبیات فارســی در این 
دانشــگاه ارائــه می گــردد. پروژه تاســیس 
برنامه هــای فرهنگ و ادبیات زبان فارســی 
در این دانشــگاه در ســال 19۶۲ و توســط 
محمدعلــی جزایری انجــام گرفت. جزایری 
خــود از برنــدگان جایزه فولبرایــت بود که 
در ســال 19۵1 از دانشــگاه تهران پای به 
این دانشــگاه گذاشــت و نخســتین ایرانی 
شــد که از این موسســه دکترا دریافت کرد. 
مهرداد یزدانی دانش آموخته این دانشــگاه 

بود. التون دانیل ایرانشــناس پروژه دانشنامه 
ایرانیــکا نیز اینجا مطالعات خود را آغاز کرد.
نفــت دانشــکده  تاریخچــه   

بیش از ٨۰ ســال است که دانشکده نفت 
دانشــگاه تگزاس برای گسترش یک فرهنگ 
مهندســی و علمی و اقتصــادی تالش کرده 
اســت. این دانشــکده تعداد زیادی اختراع 
و اکتشــاف که تاثیر به ســزایی در صنعت 
داشــته ارائه کرده اســت. بســیاری از فارغ 
التحصیالن این دانشــکده در شــرکت های 
عظیم نفتی مشــغول به کار می باشــند. و 
بسیاری دیگر کار مستقل خود را راه انداخته 
اند. و تحقیقات بســیاری را در زمینه انرژی 
انجام داده و به جامعــه ی علمی اهدا کرده 
اند. تمــام این موفقیت ها این دانشــکده را 
به یکــی از بهترین ها تبدیل کرده اســت.

در هنــگام جســت و جو در وب ســایت 
ایــن دانشــکده بــه جملــه ای از یکی از 
برخوردیــم  دانشــکده  ایــن  دانشــجویان 
کــه در نــوع خــود جالــب مــی باشــد::  
"چیزی که من در مورد مهندســی نفت 
دوســت دارم این هســت که فقط شــامل 
ریاضی و علم نم یشــود. بلکه درگیر سیاست 
و اقتصاد هم هســت. من فکــر می کنم این 
رشــته خیلی هیجان انگیزه چون که شــما 
رو درگیر بســیاری از مســائل مــی کند". 

2. دانشگاه تگزاس ای اند ام

دانشگاه تگزاس اِی اَند اِم دانشگاه مرکزی 
سامانه دانشــگاه ای اند ام تگزاس است. این 
موسسه علوم عالی به عنوان هفتمین دانشگاه 
بزرگ ایــاالت متحــده، ظرفیــت پذیرش 
۴9۰۰۰ دانشــجو در ده کالــج مختلــف را 
دارد. این دانشــگاه در زمره بیســت موسسه 
پژوهشی برتر امریکا از نظر میزان تامین مالی 
و دستاوردهایش در زمینه های مهندسی نفت 
و دامپزشکی قرار دارد. پردیس اصلی دانشگاه 

با مساحتی در حدود ۲1 کیلومتر مربع، یکی 
از بزرگ ترین نمونه های دانشگاهی امریکاست. 
عالوه بر پردیس اصلی، دانشگاه ای اند ام دو 
شعبه یکی در قطر و دیگری در گلوستون دارد.

این دانشــگاه در ســال 1٨۷1 تاســیس 
شــده و یــک دانشــگاه دولتی می باشــد.

تاریخچه
به عنوان نخســتین موسســه تحصیالت 
دانشــگاه                 تگــزاس،  ایالــت  در  تکمیلــی 
ای انــد ام، در ۴ اکتبــر 1٨۷۶ و با تمرکز بر 
مکانیک و کشــاورزی گشایش یافت. حروف 
ای و ام در عنــوان دانشــگاه، حــروف اولیه 
کشاورزی و مکانیک اســت که اهداف اولیه 
تاسیس دانشگاه را یادآوری می نماید. رسالت 
نخســتین این دانشــگاه تربیت متخصصان 
امور کشــاورزی و نظامی بود. اما دهه 19۶۰ 
دانشــگاه ای اند ام نقــش آکادمیک خود را 
گســترش داد و شرکت اجباری در واحدهای 
نظامی از ســرفصل دانشــجویان حذف شد.
دانشــجویان به طور سنتی، به دانشجویان 
و فارغ التحصیالن دانشگاه »اگی« می گویند. 
دانشگاه ای اند ام با داشتن ۴٨۰39 دانشجو 
در ترم پاییــز ۲۰۰٨، به عنوان یکی از هفت 
دانشــگاه بزرگ ایاالت متحده شناخته شد. 
٨/ ۴٨٪ از این جمعیت را دانشــجویان دختر 
تشــکیلی می دهند. گرچه دانشــگاه از ۵۰ 
ایالت امریکا و 13۰ کشــور جهان دانشــجو 
دارد امــا ٨۶٪ جمعیــت دانشــجویی آن را 
ساکنین تگزاس تشکیل می دهند. ۲٨/9٪ از 
دانشجویان ای اند ام خارجی یا عضو گروه های 

اقلیت نژادی هستند.

3. دانشگاه کلرادو

دانشــگاه کلــرادو یک دانشــگاه عمومی 
کوچک واقع در شــهر گلدن در ایالت کلرادو 
آمریکا می باشــد. این دانشگاه در سال های 
1٨۷3 تــا 1٨۷۴ تاســیس شــده و دارای 
شــعار  "هیــچ چیز بدون خدا" می باشــد.
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4. دانشگاه استنفورد

دانشــگاه اســتنفورد یکی از معتبرترین 
دانشــگاه های دنیا اســت که در استنفورد، 
در نزدیکی شــهر سانفرانسیســکو در ایالت 
کالیفرنیا در کشــور آمریکا قــرار دارد. این 
دانشــگاه در ســال 1٨٨۵ به دســت لیلند 
استنفورد و همســرش ساخته شد. این زوج 
دانشگاه را به یاد پسرشان که در 1۶ سالگی 
بر اثر تیفوئید درگذشته بود، ساختند. لیلند 
اســتنفورد زمین های کشاورزی خود را برای 
ایــن کار اختصــاص داد تا ایالــت کالیفرنیا 
مرکــز دانشــگاهی بزرگی داشــته باشــد.
این دانشــگاه هر ســاله حدود ۶۷۰۰ نفر 
دانشــجوی ثبت نام شــده و حدود ٨۰۰۰ 
دانشجوی فارغ التحصیل از ایاالت متحده و سایر 
نقاط جهان دارد و دارای دانشکده های علوم، 
بازرگانی، حقوق، پزشــکی و مهندسی است.
تفاوت شاخص این دانشگاه با دو دانشگاه 
قبلی اینست که این دانشگاه خصوصی می باشد.
شعار این دانشگاه "نسیم ازادی می وزد" 
میباشد. و در سال 1٨٨۵ تاسیس شده است.

تأثیر در فناوری اطالعات
دانشــگاه اســتنفورد در منطقــه ی دره 
ســیلیکون در ایالت کالیفرنیا واقع اســت، 
و بســیاری از شــرکت های معتبر در زمینه 
فارغ التحصیالن  فناوری اطالعــات توســط 
از  شــده اند.  تاســیس  دانشــگاه  ایــن 
به  این شــرکت ها می تــوان  مشــهورترین 
سان مایکروسیســتمز، هیولت پاکارد، یاهو، 
گوگل، الکترونیک آرتز و سیسکو اشاره کرد.
ایرانــی  برجســته  هــای  شــخصیت 
دانشــگاه ایــن  التحصیــل  فــارغ 
ایرانــی  چهره هــای  برجســته ترین  از 
تحصیل کــرده در ایــن دانشــگاه می توان 
ســیمین دانشــور نویسنده مشــهور ، علی 
حاجی میری اســتاد دانشــگاه کلتک و هم 
چنیــن دکتــر محمدرضا عــارف را نام برد.

5. دانشگاه نیو مکزیکو

دانشــگاه نیومکزیکو تاسیس 1٨٨9 یکی از 
دانشــگاه های ایاالت متحده آمریکا در ایالت 
نیومکزیکو در شــهر آلبوکرکی اســت. این 
دانشگاه، بزرگترین دانشگاه ایالت نیومکزیکو 
و یکی از بزرگترین موسسات استخدام کننده 

در این ایالت است.
کارشناسی،  مقاطع  نیومکزیکو  دانشــگاه 
کارشناســی ارشد، و دکتری را در زمینه های 
هنر، علوم و مهندسی ارائه می دهد. پردیس 
اصلــی آن در آلبوکرکی در مســاحتی بالغ 
بــر ۲.۴ کیلومترمربع اســت و پردیس های 
لــوس  گالــوپ،  آن در شــهرهای  دیگــر 
آالموس، تائوس، ریو رانچو و والنســیا ست.

مــوری گل-مان از برنــدگان جایزه نوبل 
فیزیک 19۶9 در زمینه تحقیقات بر روی ذرات 
بنیادی، مشغول به تدریس در این دانشگاه است.

شــعار این دانشــگاه "زندگی, روشــنی 
دانشــگاه  ایــن  باشــد.  مــی  انســان" 
یــک نــوع دانشــگاه ایالتــی می باشــد.
استادان ایرانی مشغول به کار در این دانشگاه

دانشــگاه نیومکزیکــو از چندین اســتاد 
و دانشــمند ایرانی نیز بهره مند اســت که 
از آن جملــه می تــوان به مجیــد حیات، 
روزبــه اهلل وردی، نــادر ابراهیمــی، مانــی 
حســین زاده، پیمــان زرکش هــا، منصور 
شــیخ بهایی و عســل ناصری اشــاره نمود.

مواعظ سعدی

تن آدمی شــریف اســت به جان آدمیت
نه همین لباس زیباســت نشــان آدمیت

اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی
چــه میان نقش دیــوار و میــان آدمیت

بــه حقیقت آدمی باش وگرنه مرغ باشــد
که همین ســخن بگوید بــه زبان آدمیت

مگر آدمــی نبودی که اســیر دیو ماندی
کــه فرشــته ره نــدارد به مقــام آدمیت

اگر ایــن درنده خویــی ز طبیعتت بمیرد
همــه عمر زنده باشــی بــه روان آدمیت

رســد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند
بنگر که تا چه حد اســت مــکان آدمیت

طیــران مرغ دیدی تو ز پای بند شــهوت
بــه در آی تــا ببینــی طیــران آدمیت

نه بیــان فضل کردم که نصیحت تو گفتم
هــم از آدمــی شــنیدیم بیــان آدمیت

****   

دریغ آیدت هر دو عالم خریدن
اگر قدر نقدی که داری بدانی

بیا تا به از زندگانی به دستت
چه افتاد تا صرف شد زندگانی

چنان می روی ساکن و خواب در سر
که می ترسم از کاروان باز مانی

وصیت همین است جان برادر
که اوقات ضایع مکن تا توانی

صدف وار باید زبان درکشیدن
که وقتی که حاجت بود در چکانی

همه عمر تلخی کشیدست سعدی
که نامش برآمد به شیرین زبانی
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به نام خدا
 

از آن جایی که تحقیق و پژوهش  امری مهم 
و الزم در تمام مراحل کار و  تحصیل است 
و زمان دانشجویی یکی از مقاطع تاثیرگذار 
در آینده شــغلی و حرفه ای می باشــد

لذا شایسته است که پیرامون موضوعات 
فراگیری شده دردانشکده مطالب جدید 
و بروز تر موجود در صنعت نیز بررســی 
گردد عالوه بــر همه ی این ها در دوران 
تحصیل دسترســی بــه انــواع منابع و 
هم چنین دسترســی به اساتید مجرب

 آســان تر از هر زمان دیگری است که به 
کمک آن ها می تــوان نه تنها به علم و 
دانش خویش افزود بلکه شــاید بتوان از 
همین پژوهش های به نظر کوچک گامی 
بلند در موفقیت کشور عزیزمان برداریم.

واگــر ایــن پژوهــش هــا در راســتا و 
قالبی مشــخص صــورت گیــرد نتیجه 
داشــت.. خواهــد  هــم  بهتــری  ی 

یـــادداشــــت 

y  سید صالح مراقبى| دانشجوی مهندسی نفت-بهره برداری

علم بدون تزکیه علم نیست 
 برگرفته از کتاب معراج السعادة نوشته مرحوم مال احمد نراقى

پیغمبــر - صلی اهلل علیه و آله و ســلم - 
فرمود:

»مالئکه داخل نمی شود بر خانه ای که در 
آن سگ باشد« . )1(

پس، هرگاه خانه دل مملو از صفات رذیله 
که سگان درنده هستند باشد، چگونه. مالئکه 
که حمله علوم و معارف اند داخل می شــوند؟ 
و از اینجا معلوم می شــود که کسانی که عمر 
خود را صرف تحصیل علم از طریق مجادالت 
کالمیــه و اســتدالالت فکریه نموده اند، و از 
تزکیــه نفس از صفات ذمیمه غافل مانده اند، 
بلکه دلهای ایشــان متعلق بــه »قاذورات « 
)۲( دنیای دنیه، و نفوس ایشــان منقاد قوه 
غضبیه و شهویه است، از حقیقت علم بی خبر، 
و سعی ایشان بی ثمر است.و آنچه را تحصیل 
کرده اند و علم پندارند، بر خالف واقع اســت، 
زیرا که علم حقیقی را بهجت و ســرور و صفا 
و نوری اســت، و دلی را که نورعلم واقعی در 
آن داخل شد مســتغرق لجه عظمت خداوند 
جلیل، و محو مشاهده جمال جمیل می شود، 
و التفات به غیر او نمی کند.و غایت همت اکثر 
این اشــخاص تحصیل زخارف دنیا، و حصول 
منصب و جاه و شــهرت در بالد، و تســخیر 
قلوب عباد اســت.و نه همین است که صفات 
خبیثه و اخالق رذیله، مانع از طلوع انوار علوم 
حقیقیه از مطلع فیوضات الهیه باشــد و بس، 
بلکه بدون تزکیه نفس و تصفیه قلب، عبادات 
ظاهریه رااثــری، و طاعات بدنیــه را ثمری 
نیست.و چه فایده مترتب می شود بر آراستن 

ظاهر وکاستن باطن.
قال اهلل - سبحانه - :

»ان الصلوة تنهی عن الفحشاء و المنکر«
یعنی:

»نماز، باز مــی دارد نمازگزاران را از اعمال 
زشت و منکر« . )3(

اگر نمــاز با خباثت باطن و اخالق ســیئه 
مقبــول خداوند بی نیــاز بــودی، پس چرا 
می بینی اکثر مردم را که هر روز نماز پنجگانه 
به جا می آورند، و هر ســاعت چندین منکر 

ومعصیت از ایشان صادر می شود؟!

و حضرت فرمودند:
»الصلوة معراج المومن «

یعنی:
»به واســطه نماز مؤمن عروج می کند به 

معارج قرب پروردگار« . )۴(
پس اگر آنچه می کنیم نماز باشد چرا بجز 

تنزل و هبوط از خود نمی یابیم؟!
"گرنه موش دزد در انبان ماست 
گندم اعمال چل ساله کجاست؟
اول ای جان دفع شر موش کن 

بعد از آن در جمع گندم جوش کن"
و مثال کســانی که مواظبت بــر عبادات 
جســمیه می کنند، و صفای دل و پاکی آن 
وظلمت نفس و ناپاکی آن را فراموش کرده اند، 
و التفاتی به آن نمی کنند مانند قبور مردگان 
است که ظاهر آن را زینت نمایند، و در باطن 
آن مردار گندیده پنهان است.یامثل خانه ای 
اســت ظلمانی و تاریک که چراغی بر بام آن 
نهند.یــا چون مرد دهقانی اســت که تخمی 
افکند و آن تخم سبز شــود، و با آن گیاهی 
که زرع را تباه می کند بروید، و آن شخص سر 
آن گیــاه را قطع کند و از بیخ آن غافل ماند، 
تا آنکه قوت گیرد و همه محصول آن را فاسد 
و خشک نماید.یا شبیه شخصی است که بدن 
او را »جرب « )۵( فراگرفته باشــد، و طبیب 
حاذق امر فرماید که: دوائی بنوشــد که ماده 
جرب را از باطن قلع نماید، و طالئی را بر ظاهر 
بدن بمالد که اثر آن را از ظاهر دفع کند، و او 
دوا را ترک کند و به طال اکتفا نماید، و هر چه 
به طال دفع شــود، از چشمه باطن »اضعاف « 

آن منفجرگردد تا او را هالک سازد.

1. مســند احمد بن حنبل، ج ۴، ص ۲٨ و من ال یحضره 

الفقیه، ج 1، ص 1۵9، رقم ۷۴۴.

۲. پلیدی ها، نجاستها.

3. عنکبوت، )سوره ۲9(، آیه ۴۵.

۴. سیر سلوک عالمه مجلسی )مترجم( ص ۵٨

۵. یکی از بیماریهای جلدی است که عوارض آن، سوزش 

و خارش پوســت بدن و پیدا شدن دانه های بسیارریز در روی 

آن است.
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 3  تکنولوژی  روز دنیا در حفاری  
y علیرضا حاج محمد رفیع تاجر  |  دانشجوی مهندسی نفت- حفاری استخراج

حفاری در آبهای عمیق با استفاده از 
ABS تکنولوژی

با گذشــت زمان و نیاز بیشــتر بــه منابع 
زیرزمینی گذشــته از حفاری های خشــکی 
و کم عمق دریایی ، نیاز به اکتشــاف مخازن 
هیدروکربــوری در مناطق دریایــی با عمق 
زیاد محســوس تر و چالش هــای پیش و رو 
نیز بیشــتر می شــود.لذا برای فائق آمدن بر 
مشکالت ناشی از حفاری آبهای عمیق و بهینه 
کردن عملیات حفــاری و هزینه های جانبی 
آن راهی جز دستیابی به تکنولوژیهای جدید 
نمی باشد.سیستم ABS بستر مجازی شناور 
یکی از راه هایی اســت که مــی تواند نقش 
مهمی در بهینه کردن عملیات و هزینه های 
حفاری داشته باشد که در مقایسه با روشهای 
متــداول بکار برده شــده در آبهــای عمیق 
مثل اســتفاده از فوران گیرهــای زیر دریایی 
و فــوران گیرهای ســطحی دارای مقبولیت 
باشد. می  بیشــتری  اقتصادی  پارامترهای  و 
ABS مفهــوم و تصویــر کلــی سیســتم
ABS سیســتمی اســت که در اعماق کم 
نصب می شود و در واقع جایگزینی برای بستر 
دریا جهت نصب فــوران گیرهای زیر دریایی 
و تجهیزات ســر چاهی می باشد. به طوریکه 
فوران گیرهای زیر دریایی به جای نصب شدن 
در کف دریــا بر روی سیســتم ABS که در 
اعماق بین 200-300 متری شــناور می شود ، 
نصب می شوند.)شکل 1(. بنا بر این هیچگونه 
تجهیزاتی در کف دریا وجود نخواهد داشــت.

ABS انواع کاربردهای
 Exploration( اکتشــافی  حفاریهــای   

)Drilling
بــرداری  بهــره  و  میادیــن  توســعه   
)Field Development & Production(

ABS مزایای استفاده از
 اســتفاده از ABS در حفاری آبهای عمیق 

به طــور قابل مالحظــه ای باعــث افزایش 
راندمان عملیات حفاری می شود.که این امر 
به دلیل عــدم نیاز به راندن فــوران گیرها و 
رایزرهای حفاری تا بستر دریا و صرفا تا عمق 
300 متری می باشــد که ای ن امر در آبهای 
بســیار عمیق نمود بیشــتری پیدا می کند.

 سیستم ABS قابلیت استفاده با سکوهای 
نســل دوم و سوم با سیستم لنگراندازی ساده 
تر را دارد که در مقایسه با سکوهای پیشرفته 
دارای نــرخ روزانه کمتری می باشــد که می 

تواند تا حدود 30% کاهش یابد.
 حتی جهت انجام عملیات تکمیلی و تعمیر 
چاهها می توان مشابه فوق از سکوهای با نرخ 
روزانه کمتر اســتفاده کــرد که باعث کاهش 
هزینــه های عملیاتی تا حد انجام عملیات در 

مناطق کم عمق می شود.
 جــدا شــدن رایزرها بــا طــول و تعداد 
کــم از ABS بــه راحتی قابل انجام اســت و 
همچنین فراینــد کنترل فوران چــاه مانند 
سایر روشــهای متداول به دلیل قرار گرفتن 
فــوران گیرها در عمق کم قابل انجام اســت.

 اســتفاده از ABS ، خطــر خالی شــدن 
حجم گل حفــاری درون رایزرها را به داخل 
دریــا به طور قابــل مالحظــه ای مخصوصا 
در شــرایط نــا آرام جوی کاهــش می دهد.

تکنولوژی حفاری نفت و گاز با لیزر

در  پرقدرت  لیزري  سیستمهاي  بکارگیري 
ارتش آمریکا, محققان را بر آن داشته است تا 
در زمینة استفاده از این تکنولوژي در اکتشاف 
و حفاري مخازن نفت و گاز مطالعات وسیعي 
را آغاز کنند. اگر این مطالعات به نتیجه کامل 
برســد, بدون اغراق انقالبي در صنعت نفت و 
گاز بوقوع پیوســته اســت. به منظور تحقق 
این هدف، مؤسســه تکنولوژي  گاز در آمریکا 
و آزمایشگاه ملي تکنولوژي انرژي، وابسته به 
وزارت انرژي طرحي تحقیقاتي را در دســت 
اجرا دارند که در ادامة فعالیت هاي تحقیقاتي 

به عمل آمده در سال 1999 صورت مي¬گیرد. 
در صورت تکمیل مطالعات امکان¬ســنجي و 
شــگرف-ترین  عملیاتي،  پروژة  اولین  اجراي 
تحول در صنعت حفاري در قرن حاضر اتفاق 

خواهد افتاد. 

ســرعت حفاري، 10 الي 100 برابر ســریع 
ترقبــل از اینکه در دهه هاي 80 و90 میالدي 
پیشــرفت هاي مهمي در تکنولــوژي لیزر به 
عنوان ســالح دفاعي در ارتش آمریکا صورت 
گیرد، مفهوم حفاري توسط لیزر تنها در تصور 
مهندسان نفت وجود داشــت. اما هم اکنون 
محققان معتقدنــد که تکنولوژي جدید، توان 
نفوذ اشــعه لیزر در سنگ را با سرعتي معادل 
10 الي 100 برابر روش صنعتي متداول ممکن 
نموده اســت. این امر باعث کاهش بسیار زیاد 
هزینه ها نســبت بــه روش حفاري مکانیکي 

خواهد شد. 
دالیل استفاده از لیزر

مؤسســه تحقیقاتي GTI، علت اســتفاده 
از تکنولــوژي لیــزر و ســرمایه گــذاري در 
ایــن زمینــه را ایــن چنین بیان مــي کند:

1- تحقیقات وســیع صورت گرفته توسط 
ارتش آمریــکا در مورد لیزرهــاي پرقدرت، 
پنجره اي از فرصت هاي فراوان را براي استفاده 
از این سرمایة ارزشمند مي گشاید و زمینة این 
تجربــه را در صنایع آمریکا در مقیاس تجاري 

فراهم مي کند.

2- تکنولوژي هاي کمکي، مانند فیبر نوري 
و Coiled Tubing به ســطحي از پیشــرفت 
رسیده اند که احتمال اقتصادي بودن استفاده 
از لیــزر در حفاري نفــت و گاز را افزایش مي 
دهند. این مسئله خود عامل بسیار مهمي در 
تشویق صاحبان صنایع به سرمایه گذاري در 

این زمینه است. 
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نانوتکنولوژي و صنعت نفت 

فناوري نانو مي تواند اثرات قابل توجهي در 
صنعت نفت داشته باشــد، در مطلب زیر بعد 
از اشــاره به برخي از این تأثیرات، تعدادي از 
کاربردهاي فناوري نانو در صنعت نفت بویژه در 
بحث آلودگي محیط زیست و نیز سنسورهاي 

نانو به طور مختصر معرفي گردیده است:

مقدمــه هنگامــي کــه ریچارد اســملي                      
) Richard Smally ( برندة جایزة نوبل، بالک 
مینسترفلورسنس را در سال 1985 در دانشگاه 
رایس کشــف نمود،  انتظار اندکي داشت که 
تحقیق او بتواند صنعت نفت را متأثر ســازد. 
سازمان انرژي آمریکا   ) DOE ( سرمایه گذاري 
خود را در قســمت فناوري نانــو با 62 درصد 
افزایش داد تا مطالعات الزم در زمینة  موادي 
بــا نام هــاي باکي بال هــا ) Bulky Balls ( و 
باکي تیوب هــا ) Bulky Tubes ( اســتوانه هاي 
کربني که داراي قطر متر مي باشــند صورت 
گیرد. نانولوله هاي کربني بــا وزني در حدود 
وزن فــوالد، صــد برابر مســتحکم   تر از آن 
بوده، داراي رســانش الکتریکي معادل با مس 
و رســاني گرمایي هم ارز با الماس مي باشند. 
نانوفیلترهــا مي توانند به جداســازي مواد در 
میدان هاي نفتي کمک کنند و کاتالیست هاي 
نانــو مي توانند تأثیر چندیــن میلیارد دالري 
در فرآیند پاالیش به دنبال داشــته باشند. از 
ســایر مزایاي نانولوله هاي کربني مي توان به 
 ) IT ( کاربرد آن هــا در تکنولــوژي اطالعات
نظیر ســاخت پوشــش هاي مقاوم در مقابل 
صفحه هاي  الکترومغناطیســي،  تداخل هاي 
نمایش مسطح، مواد مرکب جدید و تجهیزات 

الکترونیکي با کارآیي زیاد اشاره نمود. 

سنســورهاي جدیــد در خدمــت بهبود 
استخراج نفت

براســاس آخریــن اطالعات چاپ شــده 
توســط ســازمان انرژي آمریکا، اســتخراج 
نفــت در حدود دو ســوم از چاه هــاي نفت 
آمریــکا اقتصــادي نمي باشــد. بــا توجه به 
دمــا و فشــار زیــاد در محیط هاي ســخت 
زیرزمیني، سنســورهاي قدیمي الکتریکي و 
الکترونیکي و ســایر لــوازم اندازه گیري قابل 
اعتماد نمي باشــند و در نتیجه شــرکت هاي 
اســتخراج  کنندة  نفت در تهیة  اطالعات الزم 
و حساس جهت اســتخراج کامل و مؤثر نفت 

از مخازن با برخي مشکالت مواجه مي باشند.

در حــال حاضــر محققان در آزمایشــگاه 
فوتونیک دانشــگاه صنعتي ویرجینیا در حال 
توسعة یک سري سنســورهاي قابل اعتماد و 
ارزان از فیبرهــاي نوري جهــت اندازه گیري 
فشار، دما، جریان نفت و امواج آکوستیک در 
چاه هاي نفت مي باشند. این سنسورها به علت 
مزایایي نظیر انــدازة کوچک ، ایمني در قبال 
تداخــل الکترومغناطیســي ، قابلیت کارآیي 
در فشــار و دماي باال و همچنین محیط هاي 
دشوار، مورد توجه بسیار قرار گرفته اند. از همه 
مهم تر اینکــه امکان جایگزیني و تعویض این 
سنسورها بدون دخالت در فرآیند تولید نفت 
و باهزینة  مناســب فراهم مي باشــد. در حال 
حاضر عمل جایگزیني و تعویض سنسورهاي 
قدیمي در چاه هاي نفت میلیون ها دالر هزینه 
در پي دارد. سنســورهاي جدید از نظر تولید 
بسیار مقرون  به صرفه بوده و اندازه گیري هاي 

دقیق تري ارائه مي دهند.

انتظار مي رود که تکنولوژي این سنسورها 
تولید نفت را با ارائــه اندازه گیري هاي دقیق 
و قابــل اعتماد و کاهش ریســک هاي همراه 
با اکتشــاف و حفــاري نفت بهبود بخشــد. 
برخي  به علت  جدید  سنســورهاي  همچنین 
کاربردهاي ویــژه نظیر اســتخراج دریایي و 
افقي نفت، جایي که بکاربســتن سنسورهاي 
قدیمي در چنین شــرایطي بســیار مشکل 
مي باشــد، از توجــه ویــژه اي برخوردارنــد

در آخــر باید به این نکته اشــاره نمود که 
صنعت نفت ایران علی رغم همه کاســتی ها 
و تحریم ها توانســته با همان تکنولوژی های 
قدیمی به کار خود ادامه دهد اما در مقایســه 
با کشــور های حوزه خلیج فارس بسیار عقب 
تر هســتیم برای روشن شــدن بهتر موضوع 
کافی اســت به میزان برداشت قطر از ذخایر 
مشترک پارس جنوبی اشاره شود  قطر حدود 
2 میلیون جمعیت دارد با این حال توانسته از 
همین ذخایر حــدود 150 میلیارد متر مکعب 
برداشت کند در حالی ســهم ایران از همین 
ذخایــر تنها 50 میلیارد متــر مکعب بوده در 
واقع اگر حســاب کنیم ما 40 میلیارد دالر یا 
بــه عبارتی 120 هزار میلیــارد تومان در این 
قضیــه ضرر کرده ایم در حالی بودجه عمرانی 
ایران در ســال 92، 37 هزار میلیــارد تومان 

بوده اســت که البته ضعــف مدیریتی دولت 
گذشــته در این باره بی تاثیر نبوده اســت..
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عملکرد افزایش بازیافت نفت با استفاده از میکروامولسیون دی اکسید کربن فوق بحرانی  
y حسنا راست کردار|دانشجوی مهندسی نفت-حفاری واستخراج -   *یاسمین باقری| دانشجوی مهندسی نفت - مخازن*

خالصــه: میکروامولســیون کربــن 
 )SCCO2( دی اکسید فوق نقطه ی بحرانی
به وســیله ی H2O ،CO2، ســدیم بیس  
سولفوســوکینات  هگزیــل(  اتیــل   -2(
 C2HoHg )Co و ســورفاکتانت(   AOT(
سورفاکتانت( که در فوق نقطه ی بحرانی، 
تحت فشــار بیــش از 8 مگاپاســکال در 
می شود.  تشــکیل  سانتی گراد  درجه   45
مشــخصات بنیــادی میکروامولســیون 
ScCO2 و کمینه ی فشــار قابلیت امتزاج 
)mmp( با نفت دکینــگ  با یک گرانروی 
سنج کره ی افتان فشار قوی، یک تنش سنج 
بین سطحی فشار قوی، یک سلول PVT و 
یک تســت لوله ی قلمی بدست آمده بود.

بحرانی  فوق  میکروالیســون  مکانیسم 
دی اکسید کربن برای )به منظور( افزایش 
نتایج  اســت.  بحث  مــورد  نفت  بازیافت 
نشــان می دهند که گرانــروی و چگالی 
میکروامولســیون فــوق بحرانــی کربن 

دی اکسید باالتر از دیگر سیاالت دی اکسید 
کربن فوق بحرانی در فشــار و دمای ثابت 
بودند. نتایج تنش ســنج بین ســطحی و 
 mmp تست های لوله ی قلمی نشان داد که
)کمینه ی فشــار امتزاج( میکروامولسیون 
دی اکســیدکربن فوق بحرانی و نفت خام 
کمتــر از ایــن شــاخص ScCO2 و نفت 
خام در دمای 45 درجه ســانتی گراد بود. 
ترکیبی از برهم کنــش گرانروی، چگالی 
و mmp اســت، کــه بازیافت نفــت را به 
وسیله ی میکروامولسیون ScCO2 موثرتر 
از ســیاالت دیگر ScCO2 کرده اســت.

کلمات کلیدی: ScCO2، میکروامولسیون، 
mmp، افزایش بازیافت نفت

1- معرفی: دی اکســید کربن فوق بحرانی 
)ScCO2( یکی از ســیاالت دوســت محیط 
زیســت و غیر سمی اســت. ScCO2 بدلیل 
دمای کم بحرانی اش، فشــار بحرانی متعادل 

و هزینه ی کمی که دارد، به طور گســترده ای 
برای فرآیندهای صنعتی بســیاری اســتفاده 
می شود. برای یافتن شرایطی بدون باخت )با 
سود و جانبه( در افزایش بازیافت نفت و کاهش 
خروج CO2، تزریق CO2 آزاد شده به مخازن 
 CO2 به روش مهمی از بهره برداری ســودمند
تبدیل می شود. دو نوع سیالب زنی دی اکسید 
کربن وجود دارد: ســیالب زنی قابل امتزاج و 
سیالب زنی غیر قابل امتزاج. برای سیالب زنی 
قابل امتناج یک ناحیه ی ســیالب زنی پایدار 
تشکیل شده است و جابه جایی میکروسکوی 
موثر بیش از 90% اســت. در حالی که برای 
ســیالب زنی غیر قابل امتزاج جابه جایی موثر 
کم است. اغلب مخازن چنین از نوع رسوبات 
قــاره ای هســتند. کمینه ی فشــار امتزاجی 
)mmp( برای سیالب زنی CO2 بیش از دمای 
ساختمان درزه اســت. پس سیالب زنی قابل 
امتزاج دســت نیافتنی اســت که این مطلب 
جابه جایی موثر کمــی را نتیجه می دهد. اگر 
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mmp پایین تر از فشار ساختمان درزه کنترل 
شود، CO2 با نفت خام مخلوط خواهد شد و در 
این صورت جابه جایی موثر به ور قابل توجهی 
بهبود می یابد. امروزه روش رایج برای کاهش 
mmp، اضافــه کردن گازهای هیدروکربنی به 
CO2 اســت. هر چند، اجرای این روش برای 
کم مشــکل  گازهای هیدروکربنی  با  مخازن 
است. عالوه بر این گازهای هیدروکربنی تزریق 
شده به درون مخزن ممکن است از CO2 جدا 
شــوند که باعث می شــود mmp سیالب زنی 
CO2 افزایش یابد. این بدین معنی اســت که 
سیالب زنی قابل امتزاج دست یافتنی نیست.

دی اکسید  معکوس  میکروامولسیون  روش 
کربن فوق بحرانی، ترکیبــی از فناوری فوق 
اســت. میکروامولســیون  فناوری  و  بحرانی 

مولکول های سورفاکتانت محلول در سیال 
فــوق بحرانــی )CO2 )ScCO2 کــه به طور 
خود به خودی توده هایــی در مقیاس نانو در 
میکروامولسیون ScCO2 تشکیل می دهد، به 
طور گسترده در بسیاری از فرآیندهای صنعتی 
اســتفاده می شــود؛ مثل واکنش شیمیایی، 
اســتخراج و ســنتز اجزای نانو ولی گزارشی 
 ScCO2 میکروامولسیون استفاده ی  درباره ی 
برای افزایــش بازیافت نفت وجود ندارد. برای 
دی اکسید  کربن   میکروامولســیون،  سیستم 
فوق بحرانی فاز پیوسته است. و مولکول های 
سورفاکتانت محلول در ســیال ScCO2 این 
امکان را به میکروامولســیون می دهد که زیر 
فشــار نســبتاً پایین در نفت خام حل شود و 
mmp دی اکسید کربن و نفت خام را در طول 
ســیالب زنی کاهش بدهد. در نتیجه بازیافت 
نفتی موثر بدســت می آید. می دانیم که فشار 
بحرانی CO2 1.32 مگاپاســکال است و دمای 
بحرانی 31.1 درجه ســانتی گراد است. فشار 
آزمایشــی در این کار باالتــر از Mpa 9 در 45 
درجه سانتی گراد است. یعنی CO2 در حالت 
فوق بحرانی قرار دارد.MMP میکروامولسیون 
ScCO2 و نفت خام دکینگ با تســت لوله ی 
قلمــی و تنش ســنج بین ســطحی تعیین 
 ScCO2 می شــود و طرز کار میکروامولسیون
برای افزایش بازیافت نفت نیز مورد بحث است.

2- آزمایشی
1-2- مواد و دستگاه ها

دی اکســید کربن )% جرمــی 99.95 > 
خلــوص( به وســیله ی کمپانــی صنعت گاز 
بیجینگ جینگا  و خریداری شد. سدیم بیش 
 )AOT( سولفوسوکینات )بیس )2- اتیل هلزیل

)جرمی 96% > خلوص( به وسیله ی کمپانی 
آکروس  آمریکایی فراهم شــد. اتانول مطلق 
شد.  تضمین  آزمایشی  درجه ی   )C2H5OH(
نفت خام از منطقه ی نفتی دکینگ  گرفته شد.

یک سلول PVT فشــار قوی و تنش سنج 
بیــن ســطحی فشــار قــوی به وســیله ی 
کمپانــی فناوری ســانچز فرانســوی فراهم 
شــد. Syldj-2 بــا دمای باال گرانروی ســنج 
کره ی افتان فشــار قوی به وسیله ی دانشگاه 
نفــت چین ســاخته شــد. )چین شــرقی(
ScCO2 2-2- تعیین چگالی میکروامولسیون

محتوای   ،ScCO2 میکروامولســیون برای 
AOT و H2O هر دو نسبتاً کم بود، پس از اثر 
AOT و H2O بر حجم مدلی میکروامولسیون 
صرف نظر شــد. در همه ی آزمایش ها درصد 
مولی C2H5OH , CO2 در میکروامولســیون 
به ترتیب 87.6% و 13.3% بود. سورفاکتانت 
H2O , AOT، C2H5OH ، CO2 همگــی به 
ســلول PVT تزریق شدند و وزن این سیستم 
gr 95.30 بود. فشــار ســلول PVT در حجم 
مشــخصی تنظیم شــده بود؛ ســپس حجم 
سیستم هر 30 دقیقه ثبت شده بود. وقتی که 
حجم به مدت 60 دقیقه ثابت ماند، )سه ثبت 
موفقیت آمیز( سیستم متعادل در نظر گرفته شد 
و حجم نهایی ثبت شد. همین مراحل با فشار 
متفاوتی تکرار شــد. چگالی میکروامولسیون 
ScCO2 در فشــار متفاوت براســاس داده ی 
حجم سیستم حساب شد. دمای آزمایش در 
45 درجه ســانتی گراد نگه داشــته شده بود.
میکروامولســیون  گرانروی  تعییــن   -2-3

ScCO2
گرانــروی میکروامولســیون ScCO2 بــه 
وســیله ی یک گرانروی ســنج کره ی افتان 
در 45 درجه ســانتی گراد اندازه گیری شــده 
بود. گرانروی ســنج به اندازه گیری گرانروی 
ســیاالت با فشــار بــاال تطبیق داده شــد.
)MMP( 4-2- تعیین کمینه ی فشار امتزاجی
1-4-2- اندازه گیــری تنــش حد واســط
حجم هــای تنشــی حــد واســط بیــن 
 )ScCO2( و   ScCO2 میکروامولســیون 
و نفت خــام به وســیله ی تنش ســنج حد 
واســط فشــار قوی در 45 درجه سانتی گراد 
اندازه گیری شــد. mmpهای میکرومولیسون 
از  خــام  نفــت  و   )ScCO2 )و   ScCO2
شد. حســاب  واسط  حد  تنشــی  حجم های 
قلمــی لولــه ی  تســت   -2-4-2

برای تخمین  تســت لوله ی قلمی معموالً 

mmp حالل تزریق داده شده و مخزن استفاده 
می شــود. یکی نمــودار طرح کلی از تســت 
لوله ی قلمی در شــکل نشان داده شده است. 
1- تست لوله ی قلمی لوله ای مارپیچی دراز پر 
از ســمباده ی صافی بود. لوله 19 متر طول و 
mmg 62 قطر و 222.5 میلی لیتر حجم روزنه 
داشت. ورودی لوله ی قلمی با یک پیستون به 
ظرف واســطه متصل بود. کف ظرف به یک 
پمپ با سرعت ثابت متصل می شد. گاز درون 
ظرف واسطه به وسیله ی پیستونی که با پمپ 
رانده می شد؛ نه درون لوله ی قلمی رانده شد. 
یک شــیر پس فشار در خروجی لوله ی قلمی 
به منظور کنترل فشار نصب شده بود. اجزای 
فشار قوی دســتگاه در یک تعادل دمایی نگه 
داشته شده بود. یک اســتوانه ی مدرج برای 
گردآوری و محاسبه ی دقیق حجم نفت خام 
جابه جا شده به وسیله ی تزریق سیال استفاده 
شــد. لوله ی قلمی تمیز و به مدت 10 ساعت 
در 45 درجه ســانتی گراد خشک شده پس از 
خشک شدن، لوله ی قلمی از نفت خام اشباع 
شده بود. نفت خام با دبی mL/min 0.2 تزریق 
شد. کمینه ی فشار امتزاج سیستم ScCO2 و 
نفت خام براســاس بازیافت نفت تعیین شد. 
تست در 45 درجه  سانتی گراد هدایت شده بود. 
-15.1610-%3-5.0310(  AOT مقداری 
 %13.76( C2H5OH )3% درصــد جرمــی
درصد جرمی( H2O )0.44% - 10617 درصد 
جرمــی( و CO2 )86.23% درصد جرمی( به 
میکروامولســیون ScCO2 ظرف حد واســط 
اضافه شد و فشــار روی 8 مگاپاسکال تنظیم 
شــد. در ظرف یک همزن نیز وجود داشت تا 
به شــکل گیری میکروامولسیون کمک کند. 
میکوامولیســون ScCO2 پس از تشکیل، به 
لوله ی قلمی تحت فشاری مشخص تزریق شد.  

3- نتایج و بحث
 C2H5OH/ میکروامولسیون تشکیل   -3-1

ScCO2
آماده سازی  برای  )ابتدایی(  اولیه  شــرایط 
میکروامولســیون ScCO2 در ذیــل آمــده 
 PVT اســت: حجم دیداری )تجسمی( سلول
روی 1056 میلی لیتــر و دمــا روی 45 درجه 
ســانتی گراد تنظیم شد و فشــار نهایی 19.0 
 AOT، مشــخصی  مقدار  بود.  مگاپاســکالی 
 H2O 13.76% درصــد جرمی( و( C2H5OH
و CO2 اضافه شــد. سپس پیســتون سلول 
PVT رانده شــد تا فشــار سیســتم به 19.0 
مگاپاســکال افزایش یابد. فازهای شــفاف و 
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همگن سیال تشکیل می شوند که می تواند در 
سلول PVT تجسمی مشاهده شود. )شکل 2(

شــکل 2 اشــاره دارد بر اینکه وقتی فشار 
دربردارنده ی  سیســتم  باشد،  پاسکال  مگا   3
AOT، H2O ،CO2 و C2H5OH در دمــای 
45 درجه سانتی گراد ناهمگن می باشد. اینکه 
سیستم دارای دو فاز است قابل مشاهده است. 
 ،CO2 این نشــان می دهد که سیستم حاوی
AOT، H2O و C2H5OH نمی توانــد در 45 
تشکیل  میکروامولسیون  ســانتی گراد  درجه 
بدهد. وقتی فشــار MPA 19.0 بود، یک فاز 
شــفاف و همگن در سلول PVT در 45 درجه 
سانتی گراد دیده شــد. این نشان داد که یک 
شد.  تشکیل  پایدار   ScCO2 میکروامولسیون
تحقیق قبلــی ما )کــوی ، 2009( اظهار کرد 
که در 45 درجه ســانتی گراد نقطه ی ریزش 
میکروامولسیون ScCO2 8.0 مگاپاسکال بود، 
که اشاره دارد بر اینکه میکروامولسیون وقتی 
فشار از mpa 8.0 بیشتر است تشکیل می شده 
است. ScCO2 فاز پیوسته ی میکروامولسیون 
و H2O فاز پراکنده اســت. توده های مقیاس 
نانو مولکول های AOT در میکروامولســیون 
ScCO2 تشکیل شد. در فاز ScCO2، انتهای 
نفت دوست مولکول های AOT در فاز ناقطبی 
CO2 توســعه یافتند، انتهاهای قطبی تجمع 
می یابند )توده تشــکیل می دهند( و هسته ی 
درونی آبدوست را تشکیل دادند و مولکول های 
 AOT می شــدند.  حــل  هســته ها  در  آب 
)ســورفاکتانت( و C2H5OH )مولکول هــای 
کو-ســودماکتانت( مرحلــه ی آغازین جذب 
سطحی شــدند، غشا بین ســطحی پایداری 
تشکیل می دهد. بنابراین یک میکروامولسیون 
ScCO2 تشــکیل شــد؛ که از لحاظ بصری 
شــفاف و از لحاظ ترمودینامیکی پایدار بود.

میکروامولســیون  دانســیته ی   .3.3
)ScCO2( بحرانــی  فــوق  نقطــه   CO2

دانســیته ScCO2 مایع و میکروامولسیون 
ScCO2، در فشارهای مختلف و دمای یکسان 
45 درجه در شکل 3 نشــان داده شده است. 
دانسیته میکروامالیســون CO2 فوق بحرانی 
)ScCO2(  و فشار یکسان بیشتر از دانسیته ی 
ScCO2 مایع اســت. زمانی که فشــار بیشتر 
از mpa 10 باشــد دانســیته میکروامولسیون 
g/cmB ScCO2 36،018 بــوده کــه تقریبــاً 
در برابــر فشــار ScCO2 مایع اســت. )336  
0/4(، اساســاً این تغییر به دلیل اضافه شدن 
C2H5OH، AOT در آب است. تفاوت دانسیته 

بین این دو سیستم زمانی بیشتر می شود که 
فشــار نسبتاً کم باشد و تفاوت دانسیته زمانی 
کاهش پیدا می کند که افزایش فشــار داشته 
باشیم. در ضمن نسبت CO2 در سیستم زیاد 
است و تا حد 7/86% اســت. زمانی که فشار 
افزایش پیدا می کند دانسیته CO2 نیز افزایش 
 C2H5OH، پیدا می کند. در ضمن دانســیته
AOT و H2O به طــور جداگانه ثابت در نظر 
گرفته می شود. بنابراین تفاوت مقدار دانسیته 
 ScCO2 و  ScCO2 میکروامولســیون بیــن 
مایع با افزایش فشــار کاهــش پیدا می کند.
3 شــکل 

3.4. کمینه فشــار امتزاجی )MMP( برای 
میکروامولسیون ScCO2 و داکینگ نفت خام:
کشــش ســطحی بین میکروامولســیون 
ScCO2( ScCO2 مایع( و نفت خام به وسیله 
روش قطره آویز تعیین می شود که نتیجه در 
 CO2 شکل 4 نشان داده شده است. زمانی که
در نفت خام کاماًل حل می شود کشش سطحی 
بین آن دو صفر می شود. ولی در این زمان مقدار 
 IFT کشــش ســطحی را نمی توان با مقیاس
اندازه گیری کرد و فقط نفوذ تدریجی نفت خام 
در CO2 مشاهده می شــود. بنابراین فشار در 
صفر IFT به روش برون یابی به دست می آید. 
یعنی منیم مقدار فشــار در هنــگام آمیخته 
شــدن مواد برون اســت دادن خواص خود. 
تصویــر فــار قابــل حــل ScCO2  مایع 
)میکروامولســیون ScCO2( با داکینگ نفت 
خام در شــکل 6/5 نشــان داده شــده است.

کشش ســطحی بین ScCO2 و نفت خام 
با فشــار به صورت خطی است. بیان اتصاالت 
0/73-17/92=6 با ضریب همبستگی 0/9942 
به دســت آمده و توصیف ارتباط بین کشش 
سطحی و فشار بین ScCO2 و نفت خام کاربرد 
دارد که در آن 6 کشــش ســطحی و p فشار 
است. هنگامی که فشــار Mpa 024/55 شود 
 mmp Co2 کشش ســطحی صفر است یعنی
و نفت خام 24.55mpa است. در فرآیندتجربی 
 Co2 زمانــی که نفت خام به طور کامل در فاز
حل می شــود فشــار به تدریج افزایش پیدا 
می کند و این نیز در نظر گرفته شده است که 
Co2 به طور کامل در نفت قابل حل اســت و 
فشار واقعی اندازه گیری شده Mpa 25/6 است.
بیــان ارتبــاط بین کشــش ســطحی و 
 ScCO2 میکروامولســیون  بــرای  فشــار 
و نفــت خــام بــه صــورت زیــر اســت:
6=8/21 – 90/0 )بــا ضریب همبســتگی 

0/9890(. اندازه محاســبه شده MMP برای 
 MPa و نفــت خام ScCO2 میکوامولیســون
22/02 اســت و انــدازه واقعــی MMP برای 
میکروامولیسو ScCO2 و نفت خام 23/1 است. 
 MMP این مســئله بیان کننده این است که
بیــن میکروامولســیون ScCO2 و نفت خام 
کمتر از MMP بین ScCO2 و نفت خام است.

 Co2 هیدروکربن نفت خام به راحتی در فاز
حل می شود زمانی که فشار به حد مشخصی 
می رسد هیدروکربن در Co2 حل می شود که 
این امر به Co2 بعضــی از خواص گاز غنی را 
می دهد در نتیجه حل شدن Co2 در نفت خام 
 AOT آسان تر می شود. برای میکروامولسیون
)سورفاکتانت( و C2H5OH )کو- سورفاکتانت( 
منجر به کاهش کشــش سطحی بین Co2 و 
نفت خام می شود که بدین ترتیب هیدروکربن 
سبک و سنگین نفت خام تشکیل می شود در 
نتیجه MMP برای میکروامولسیون و نفت خام 

به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا می کند.
بازیافت نفت برای ســیالب زنی ScCO2 و 
میکروامولســیون ScCO2 به طور جداگانه با 
اســتفاده از قســمت لوله باریک اندازه گیری 
می شــود که نتیجه آن در شکل 7 نشان داده 

شده است.
در سیالب زنی ScCO2 برای دست یابی به 
گاز اگر بازیافت نفت بــه 80% و در نهایت به 
90% برســد الگوی سیالب زنی حل شدن در 
نظر گرفته می شــود. بازیافت نفت با افزایش 
فشار افزایش پیدا می کند. اما زمانی که فشار 
بیشتر از MMP بشــود روند افزایش بازیافت 
کمــی کندتر می شــود. بنابرایــن MMP به 
وسیله ارتباط بین بازیافت نفت و فشار تعیین 
می شــود. این به معنی این است که وضعیت 
انحالل پذیری می تواند به وســیله آنالیز نقطه 
عطف در منحنی بازیافت تعیین کرد. بازیافت 
نفت با افزایش فشــار به شــدت افزایش پیدا 
می کند. اما زمانی که فشــار بیشــتر از نقطه 
عطف باشــد بازیافت نفت و منحنی بازیافت 
نفت اندکــی تغییر می کند و در برابر فشــار 
به صورت افقی می شــود. در شــکل 7 نشان 
داده شده اســت که دما 45 درجه سانتی گراد 
 Mpa ،Co2 برای ســیالب زنی MMP .اســت
 ScCO2 23/8 اســت و برای میکروامولسیون
سیالب زنی Mpa 22/7 است و این مسئله بیان 
 ScCO2 برای میکروامولسیون MMP می کند

و نفت خام کمتر از ScCO2 و نفت است.
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برای   ScCO2 میکروامولســیون مکانیسم 
تغییر بازیافت نفت:

نتایج تســت لوله باریک نشــان می دهد 
که در فشــار ســیکان بازیافت نفــت برای 
سیالب زنی میکروامولسیون ScCO2 بیشتر از 
سیالب زنی ScCO2 است. به جز برای کشش 
 ScCO2 ســطحی پائین بین میکروامولسیون
میکروامولســیون  ویســکوزیتی  خام  نفت  و 
ScCO2 بــه طــور قابل مالحظه ای بیشــتر 
اســت. مایــع   ScCO2 ویســکوزیتی  از 

بنابراین نســبت جنبش فاز محرک به فاز 
آرواری کاهش پیدا می کند و همچنین سرعت 
جریان مبنی نیز کاهش پیدا می کند بنابراین 
منطقه جاروب شده )پیچ خورده( به وسیله فاز 
محرک افزایش پیدا می کند و این که دانسیته 
 ScCO2 بیشتر از ScCO2 میکروامولســیون
مایع اســت ممکن اســت از خطر هم پوشانی 
و فینگرنیــگ ســیال جلوگیــری می کند و 
پتانســیل پیشــروی نفت را کاهــش دهد.

نتیجه: براســاس روش قطره  آویز حداقل 
فشار امتزاج )MMP( برای ScCO2 و داکینگ 
نفــت خام در دمــای 45 درجه ســانتی گراد 
میکروامولسیون  برای   MMP و  ،45/MPA55
ScCO2 و داکینگ نفت Mpa 22/02 می باشد. 
براســاس روش تست لوله باریک MMP برای 
ScCO2 و داکینــگ نفــت خــام درکای 45 
 mmp 23 اســت و/mpa8 درجه ســانتی گراد
رواکینگ   ScCO2 میکروامولســیون بــرای 
نفت 22/7 اســت که در مقایسه این مالحظه 
میکروامولســیون  برای   mmp که می شــود 
ScCO2 در مقایســه بــا ScCO2 بــه طــور 
قابــل مالحظــه ای کاهــش پیــدا می کند.

دانسیته درسیکوزیتی برای میکروامولسیون 
اســت.  مایــع   ScCO2 از بیشــتر   ScCO2
میکروامولسیون ScCO2 نه تنها باعث بهبود 
روند جاری شــدن می شود بلکه باعث کاهش 
MMP نیز می شود در نتیجه برای دستیابی به 
بازیافت بهتر نفت، سیالب زنی میکروامولسیون 
ScCO2 با سیالب زنی Co2 مقایسه می شود.
میکروامولســیون  ScCO2 ویکســوزیتی 
ســیالیت فاز جایگزین شــونده با افزایش 
گرانــروی کاهش می یابــد و منحنی تحرک 
ســیال جایگزین شــونده با نفت خام به این 
وســیله کاهش می یابد. پس انگشــتی شدن 
فاز جایگزین شــونده ممکــن افزایش یابد و 
خاصیت جارویی به طور موثری بهبود می یابد. 
در نتیجه بازیافت نفت افزایش یافته اســت.

ویســکوزیتی  که  صورتــی  در  بنابرایــن 
بــرای ScCO2 میکروامولســیون بیشــتر از 
ScCO2 مایــع باشــد. بازیافت نفــت برای 
ســیالب زنی Co2 گســترش پیــدا می کند.

 ScCO2 مایع ScCO2 وســیکوزیتی برای
¬میکروامولســیون اندازه گیری شده و نتیجه 
آن در جدول 1 نشــان داده شــده اســت. بر 
تجربی  آزمایشــات  در  فشــار  انــدازه  طبق 
ویســکوزیتی برای ScCO2 میکروامولسیون 
46%- 38% بیشــتر از ScCO2 مایع است و 
این برای بازیافت نفت بســیار سودمند است. 
همچنین جدول 1 نشــان می دهد که تفاوت 
ویسکوزیتاســین ScCO2 میکروامولســیون 
و ScCO2 مایــع بــا افزایش فشــار افزایش 
می یابد. و این ممکن اســت به علت ساختار 
»منبع کوچک« باشد. ســاختار مواد با وزن 
مولکولــی باال در ترکیب آب حل می شــود و 
این ســاختار ممکن اســت به دلیل افزایش 
مقاومت در برابر جریان درون ســیال اســت 
که به وسیله افزایش گرانروی ظاهری نمایان 
می شود در ضمن سیال مداماً با افزایش فشار 
منقبض می شــود. در ترکیب افزایش فاصله 
بیــن مولکولی قرار مســیل ها در واحد حجم 
ســیال افزایش پیدا می کنند افزایش غلظت 
ســیال نتیجه افزایش ویسکوزیتی کل است.

 رمضان و روزه گرفتن 

به ماه مبارک رمضــان و روزه گرفتن در 
آیات زیر اشاره شده است

1- سوره بقره آیات 183تا 185

ای کســانی که ایمان آورده اید روزه بر شما 
مقرر شده است همان گونه که بر کسانی که 
پیش از شما ]بودند[ مقرر شده بود باشد که 

پرهیزگاری کنید.
]روزه در[ روزهای معدودی ]بر شــما مقرر 
شده اســت[ ]ولی[ هر کس از شما بیمار یا 
در سفر باشــد ]به همان شماره[ تعدادی از 
روزهــای دیگر ]را روزه بدارد[ و بر کســانی 
که ]روزه[ طاقت فرساست کفاره ای است که 
خوراک دادن به بینوایی اســت و هر کس به 
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میل خود بیشــتر نیکی کند پس آن برای او 
بهتر است و اگر بدانید روزه گرفتن برای شما 

بهتر است.

ماه رمضان ]همان ماه[ است که در آن قرآن 
فرو فرستاده شده اســت ]کتابی [ که مردم 
را راهبر و ]متضمن[ دالیل آشــکار هدایت و 
]میزان[ تشخیص حق از باطل است پس هر 
کس از شــما این مــاه را درک کند باید آن 
را روزه بدارد و کســی که بیمار یا در ســفر 
است ]باید به شماره آن[ تعدادی از روزهای 
دیگر ]را روزه بدارد[ خدا برای شــما آسانی 
می خواهد و برای شما دشواری نمی خواهد تا 
شــماره ]مقرر[ را تکمیل کنیــد و خدا را به 
پاس آنکه رهنمونیتان کرده است به بزرگی 

بستایید و باشد که شکرگزاری کنید.

2- سوره بقره آیه 187

در شبهای روزه همخوابگی با زنانتان بر شما 
حالل گردیده اســت آنان برای شما لباسی 
هســتند و شــما برای آنان لباسی هستید 
خدا می دانســت که شما با خودتان ناراستی 
می کردید پس توبه شما را پذیرفت و از شما 
درگذشت پس اکنون ]در شبهای ماه رمضان 
می توانید[ با آنــان همخوابگی کنید و آنچه 
را خدا برای شــما مقرر داشته طلب کنید و 
بخورید و بیاشــامید تا رشته سپید بامداد از 
رشته سیاه ]شب[ بر شما نمودار شود سپس 
روزه را تا ]فرا رسیدن[ شب به اتمام رسانید 
و در حالی که در مساجد معتکف هستید ]با 
زنان[ درنیامیزید این است  حدود احکام الهی 
پس ]زنهار به قصد گناه[ بدان نزدیک نشوید 
این گونه خداوند آیات خود را برای مردم بیان 

می کند باشد که پروا پیشه کنند.

3- سوره أحزاب آیه 35

مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ایمان 
و مردان و زنان عبادت پیشــه و مردان و زنان 
راستگو و مردان و زنان شکیبا و مردان و زنان 
فروتن و مردان و زنان صدقه دهنده و مردان و 
زنان روزه دار و مردان و زنان پاکدامن و مردان 
و زنانی که خدا را فــراوان یاد می کنند خدا 
برای ]همه[ آنان آمرزشــی و پاداشی بزرگ 

فراهم ساخته است.
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اخبار صنعت  
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اخبار کوتاه

*طرح افزایش برداشــت گاز از مخزن سراجه 
از 9,٨ میلیون مترمکعــب در روز به 1۵ میلیون 
متر مکعب، برای تامین گاز مورد نیاز کشــور در 

روزهای اوج مصرف بررسی می شود.

*بعد از گذشــت یک ســال از انتشار خبر 
صادرات نفت خام ایران به کره شمالى، مدیر امور 
بین الملــل و بازرگانى وزرات نفت، صادرات نفت 

خام به کره شمالى را تکذیب کرد.

*مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران 
از توقف فــروش و صادرات نفت و میعانات گازی 
ایران به استات اویل هیدروی نروژ تا اطالع ثانونی 

خبر داد.
*با وجود اخذ مجوزهایــى از اتحادیه اروپا،     
بیژن زنگنه وزیر نفت هر چند کارگروهى را مامور 
مذاکره با شرکت شل برای وصول مطالبات شرکت 
ملى نفت ایران کرده اما این غول نفتى انگلیس 
تاکنون بدهى 2.3 میلیارد دالری نفتى به ایران را 

پرداخت نکرده است.

*ترکیه پس از آغاز فعالیتهای ساخت نیروگاه 
های هســته ای آک کویو و ســینوپ، به دنبال 
مکانی مناسب برای ساخت سومین نیروگاه هسته 

ای خود می گردد.

*خبرگزاری دولتى شــینهوا چین درآستانه 
ســفر دوروزه والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روسیه به این کشور، به نقل از وی گزارش داد که 
توافق برای صادرات گاز روسیه به چین وارد فاز 

نهایى شده است.

*حجم صادرات گاز ایران به عراق بر اســاس 
توافق وزیران انرژی دو کشور در ماههای گذشته، 

به روزانه ۴۰ میلیون متر مکعب افزایش یافت.

- اولین قرارداد ساخت داخل کمپرسورهای مجتمع گاز پارس جنوبى امضا شد 

به گزارش پایگاه  nigc، مسعود حسنی افزود: در راستای حمایت از تولید کنندگان داخلی و تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، جهت 

رفع نیازهای عملیاتی مجتمع، قرارداد ساخت کمپرسورهای رفت و برگشتی پاالیشگاههای دوم و سوم با ارزش تقریبی 110 میلیارد ریال 

و در مدت زمان 15 ماه و همچنین قرارداد ســاخت کمپرســورهای سازنده مان توربو به ارزش 6 میلیارد و 200 میلیون ریال به مدت زمان 

11 ماه منعقد شد.

- بازگشت چراغ خاموش مشتریان نفت.
سیدمحسن قمصری درباره آخرین وضعیت صادرات نفت خام ایران به سریالنکا و آفریقای جنوبی به عنوان دو مشتری سنتی طالی 

سیاه ایران پس از توافق ژنو، گفت: صادرات نفت خام به این دو کشور آغاز شده است.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با اعالم اینکه فعال فروش نفت خام به این دو کشور به صورت قراردادهای تک محموله 

انجام می شود، تصریح کرد: ایران مشکلی به منظور امضای قراردادهای بلندمدت صادرات نفت خام با سریالنکا و آفریقای جنوبی ندارد.

این مقام مسئول با اشاره به تمدید قرارداد اکثر پاالیشگاه های آسیایی خریدار نفت ایران در هند، چین، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه، 

در خصوص صادرات میعانات گازی ایران هم توضیح داد: در شــرایط فعلی به طور متوســط روزانه 3۰۰ هزار بشــکه میعانات گازی به 

کشورهای مختلف صادر شود.

-ایران بزرگ ترین صادرکننده نفت به ترکیه شد.                              
ایران با پشت سر گذاشتن عراق در ماه مارس با صادرات

 ۴۷٨ هزار تن نفت خام به بزرگ ترین صادرکننده طالی سیاه ترکیه 

تبدیل شد به گزارش پانا نیوز به نقل از ورلد بولتن، ترکیه در ماه مارس از مجموع 1,۲ میلیون تن نفت خام وارداتی ۴۷٨ هزار تن 

را از ایران وارد کرد. این کشور همچنین ۲9۰ هزار تن نفت از عراق و 1۷۶,۵ هزار تن نفت از نیجریه وارد کرد. 

واردات نفت خام ترکیه در سه ماهه چهارم ۲۰1۴ میالدی تقریبا به میزان چهار درصد افزایش یافته است.

-اسپانیا و ایتالیا مشتری گاز ایران شدند                                                
مدیرعامل شرکت بازرگانی گاز ایران از تقاضای دو کشور اروپایی

 برای واردات گاز مایع- ال.پی.جی - از ایران خبر داد و اعالم کرد:

 امسال بازارهای ایران برای صادرات فرآورده های گازی توسعه می یابد.

این مقام مسئول با اعالم این که تا کنون اسپانیا و ایتالیا درخواست واردات ال.پی.جی از ایران را داشته اند، در مورد حجم صادرات 

گاز مایع به این دو کشــور گفت: برخی شــرکت های این دو کشور از ما درخواســت 1۰۰ هزار تن را داشته اند که البته این مقدار قابل 

افزایش است.

-پایان توسعه پارس جنوبى تا سال 96 با اولویت واگذاری فاز 11 به پیمانکاران ایرانى
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اعالم اینکه اولویت توسعه فاز 11 پارس جنوبی

 با پیمانکاران ایرانی است، از تکمیل کلیه فازهای این میدان مشترک تا سال 139۶

 خبر داد.

جــوادی همچنیــن افــزود: ما وعــده افزایــش تولیــد ٨۰ تــا 1۰۰ میلیون متــر مکعــب گاز را داده ایــم؛ ٨۰ میلیــون متر 

مکعــب حداقــل تولیــد اســت. خیلــی امیدواریم. بــه احتمــال 99 درصــد بــه تولیــد 1۰۰ میلیون متــر مکعب می رســیم.

وی گفــت:در فــاز 1۲، حداقل ۵۰ میلیون متر مکعب، فاز 1۵ و 1۶ بین 3٨ تا ۴۰ میلیون متر مکعب و فاز 1٨ نیز 1۰ میلیون متر 

مکعب تولید خواهد شد.
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اخبار کوتاه

*مجری طرح توســعه میدان نفتی آزادگان شمالی 
از تکمیل توســعه این میدان مشترک با کشور عراق تا 
تیرماه سال 139۴ خبر داد و گفت: با توسعه این میدان 
تولید نفت خام کشــور ۷۵ هزار بشکه در روز افزایش 

خواهد یافت. 

*آژانس بین المللى انرژی از شکســته شدن 
رکورد خرید نفت چین در آوریل امسال خبر داد 
و اعالم کرد چین در این ماه همچنین 615 هزار 

بشکه در روز نفت از ایران وارد کرده است. 

*وزیر نفت قزاقســتان با اشــاره بــه تمایل 
کشــورش برای ترانزیت نفت خام از خاک ایران 
گفت:»اگر تحریم ها علیه ایران برداشته شوند، ما 
مســیری آماده برای صادرات نفت. برای ما، این 
مســیری خوب برای دسترســی به خلیج فارس 

است. خواهیم داشت 
*بنابر اعالم شرکت ملى نفت ایران عرضه نفت 
خام سبک توسط این شرکت در بورس انرژی از 

امروز تا اطالع ثانوی متوقف شد.

*اورآســیا ریویو با اشاره به این که تنگه هرمز 
همچنــان یکــی از مهمترین، حســاس ترین و 
استراتژیک ترین مناطق جهان است نوشت چین 
و هنــد بیش از نصف و آمریــکا یک چهارم نفت 

مورد نیاز خود را از این منطقه تامین می کنند. 

*چین به طرز بى ســابقه ای در حال افزایش 
حجم ذخایر اســتراتژیک نفتى خود است و در 
این راستا میزان واردات نفت خود را افزایش داده 
است. بر اســاس این گزارش، این اقدام به دنبال 
تشــدید تنش ها در جنوب دریای چین و تالش 
غرب برای تحریم روسیه به علت تحوالت شرق 

اوکراین صورت گرفته است.

*به گزارش خبرگزاری فرانســه، آلکسی میلر، 
مدیرعامل شــرکت دولتی گازپــروم، غول گازی 
روسیه توانست پس از رایزنی با شرکتهای انرژی 
اروپایی نام خود را از فهرست تحریمهای اتحادیه 
اروپا که در پی بحران اوکراین علیه روسیه اعمال 

شدرا حذف کند.

-در 4 ماه نخست 2014تولید نفت خام آذربایجان 1.7 درصد کاهش یافت                  

کمیته ملی آمار آذربایجان از افت 1,۷ درصد تولید نفت خام آذربایجان در     

۴ ماه نخست امسال نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰13 میالدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری آذربایجان بیزنس ســنتر،  تولید نفت خام آذربایجان در ماه آوریل نســبت به ماه مارس ۲۰1۴ ،۰,۷ درصد 

افزایش یافت. 

تولید نفت خام آذربایجان در ماههای ژانویه تا آوریل در مجموع 1۰۴ میلیون و ٨3۲ هزار بشکه بود در حالی که در دوره مشابه سال 

۲۰13 برابر 3۲1 میلیون و ۴۰۰ هزار، در سال ۲۰1۲ برابر 3۲۰ میلیون و ۶۶۷ هزار، در سال ۲۰11 برابر 33٨ میلیون و ۴۶۷ هزار، 

۲۰1۰ برابر 3۷9 میلیون و ۲۲۴ هزار، ۲۰۰9 برابر 3۵۷ میلیون و  ٨۰۷ هزار و در ۲۰۰٨ برابر 33۲ میلیون و ۷۰ هزار بشکه بوده است.

-جزئیات واردات گسترده کارت های بنزین چینى                                   
مدیر سامانه هوشمند سوخت در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

 با اشاره به واردات با تیراژ باالی انواع کارت سوخت از چین و کره جنوبی، 

اعالم کرد: فعال فنآوری طراحی و تولید کارت هوشمند سوخت در داخل کشور 

وجود ندارد. 

 ســید محســن روحانی در گفتگو با مهر، درباره خودکفایی صنعت پخش فرآورده های نفتی و ســامانه هوشمند سوخت ایران در 

طراحی و تولید کارت های هوشمند سوخت و انرژی، گفت: در شرایط فعلی کارت هوشمند سوخت به طور کامل و یا هسته "چیپ" 

آن از خارج کشور وارد می شود. 

 مدیر ســامانه هوشمند سوخت در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در خصوص مهمترین کشورهای صادرکننده کارت 

هوشــمند سوخت به ایران، تصریح کرد: در شــرایط فعلی از اکثر کشورها همچون چین و کره جنوبی هسته و یا کل کارت هوشمند 

سوخت را واردات می کنیم.

-بى نیاز شدن ایران از واردات بنزین در نیمه دوم امسال                                               
عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران

 از برنامه وزارت نفت برای خودکفایی پاالیشگاهی تولید بنزین در سال 93 

خبر داد و گفت: ما امیدواریم اولین فاز 1۲۰ هزار بشکه ای پاالیشگاه ستاره

 خلیج فارس در نیمه دوم سال جاری به بهره برداری برسد که با بهره برداری از این واحد، 1۲ میلیون لیتر در روز به تولید بنزین 

یورو۴ کشور افزوده خواهد شد و تحقیقاً از واردات بنزین بی نیاز خواهیم شد.

-حمایت پارلمان عراق از پروژه خط لوله صادرات نفت عراق- اردن 
به گزارش خبرگزاری زاویه، عدنان الجنابی، رئیس کمیته انرژی مجلس عراق

 از حمایت این مجلس از پروژه ساخت خط لوله 1٨ میلیارد دالری صادرات 

نفت خام بصره به شهر بندری عقبه در اردن خبر داد.

خط لوله دوهزار و ۶٨۰ کیلومتری، روزانه یک میلیون بشکه نفت و نزدیک به

 ۲۵٨ میلیون فوت مکعب گاز از بصره به پایانه عقبه صادر می کند..

-جمهوری کنگو برای افزایش تولید نفت خود تالش مى کند
دولت جمهوری کنگو تالش می کند با جذب سرمایه های خارجی، 

تولید نفت خود را افزایش دهد و این کشور را به یکی از بزرگترین 

تولیدکنندگان نفت قاره آفریقا تبدیل کند.

به گزارش خبرگزاری رویترزاز داکار، با افزایش سرمایه گذاری در چند پروژه نفتی جدید، جمهوری کنگو قصد دارد روند کاهشی 

تولید نفت خود را متوقف کند و در ســه ســال آینده به ســومین تولید کننده بزرگ نفت در نیمه جنوبی قاره آفریقا تبدیل شــود

دانشمندان میان ساحل غربی قاره آفریقا و ساحل شرقی قاره آمریکای جنوبی که چندی پیش ذخایر عمده نفت در آن کشف شد، 

شباهت هایی را مشاهده کرده اند.

در ماه فوریه سال ۲۰1۴ میالدی، شرکت ایتالیایی انی موفق شد در میدان های نه-نه مارین در سواحل کنگو، نفت خام کشف کند؛ برآورد 

این شرکت نشان می دهد که مجموع ذخایر این میدان ها، به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون بشکه نفت و 3۰ میلیارد متر مکعب گاز می رسد
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بررسی روش تزریق پلیمر به مخازن هیدروکربوری وتاثیر آن بر ازدیاد برداشت  

y هانیه بی نظیرنژاد| دانشجوی مهندسی نفت - بهره برداری

استفاده ســریع از منابع کشور به منظور 
افزایش طول عمر آن ها و برخورداری نســل 
های آینده از ایــن ذخایر خدادادی،ضرورت 
آشــنایی با مدیریت صحیح ایــن ذخایر را 
آشــکار می ســازد از نکات خائز اهمیت در 
مدیریــت مخازن روش هایــی برای حفظ و 
صیانت مخــزن، باال بــردن راندمان تولید و 
سعی بر حفظ آن بر حد مطلوب در زمان می 
باشد برداشت روز افزون از مخازن نفت و افت 
نیروهای موافق تولید منجر به کاهش بازیافت 
نهایت نفت می شود به همین دلیل از روش 
های تحت عنوان روش های ازدیاد برداشــت 
برای باالبردن تولید از مخزن نفت اســتفاده 
می شود سیالب زنی یکی از روش های ازدیاد 
برداشت اســت که خود با توجه به ماده ای 
که برای جاروب کردن مخزن اســتفاده می 
شــود به انواع مختلف تقسیم می شود ولی 
اگــر بخواهیم ولی اگــر بخواهیم کل فرآیند 
سیالبزنی با ســیال مایع را به دو دسته کلی 
بیان کنیم باید از سیالب زنی با آب و سیالب 
زنی با مواد شــیمیایی نام ببریم هر چند در 
سیالب زنی شــیمیایی عمده سیال حاصل 

مواد شــیمیایی آب می باشــد ولی به دلیل 
خواص گوناگونی که مواد شیماییی دازند و 
تغییراتی که این مواد در رفتار بین ســازند 
و ســیال ایجاد می کنند قالبا نتایج حاصل 
شده در سیالب زنی شیمیایی مطلوب تر از 
سیالب زنی با آب است همچنین روش آب 
روبی در برخی مخــازن خاص کارایی ندارد 
زیرا شکســتگی های طبیعی یا زون های با 
تراوایی باال در سنگ های مخزن گاهی باعث 
می شــود که آب تزریق و در مسیرهایی که 
کمتریــن مقاومت را در مقابــل جریان آب 
نشان می دهند حرکت کرده و از نفت درجا 
بدون آن که موجب حرکت آن شــود عبور 
می نماید در ضمن نفت های سنگین اغلب 
مشکالتی برای عملیات آب روبی ایجاد می 
کند زیرا در مقابل حرکت آزادانه آب مقاومت 
دارد برای ممانعت از رد شــدن آب تزریق از 
نفت می توان، آب را بــا افزایش پلیمرهای 
محلول در آب تغلیــذ کرده و این کار باعث 
می شــود آب درون ســنگ هــای مخزن 
پراکنده شــده و درصد بازیافت نفت باال رود 
آنچه مســلم اســت کل روش ســیالب 

زنــی به عنــوان یک فراینــد در طول زمان 
کمتر تغییر می یابدو آنچه که عمدتا دســت 
خوش تغییر می گردد نوع پلیمر از لحاظ 
کارایــی بهتر و قیمــت ارزان تر اســت که 
صحــت انتخاب مواد شــیمیایی به کار رفته
را بــر اســاس نتایــج آزمایشــات انجام 
شــده بــر مغــزه مشــخص مــی نمایــد.
تزریــق پلیمر که به عنــوان یکی از روش 
های ازدیاد برداشــت محســوب می شود و 
در گروه ســیالب رنی با مواد شــیمیایی به 
مخارن نفت دسته بندی میگردد منجر به 
تولید ۵ تا 1۰درصد نقت بیشــتر در مخازن 
میشود.این روش به عنوان روش بهبود یاقته 
سیالب زنی با آب کاربرد قراوان دارد پلیمرها 
با افزایش گرانروی آب تزریقی باعث کنترل 
قابلیــت تحرک آب  شــده و کارایی جاروب 
کــردن آن را بهبود می بخشــد به طور کلی 
همه ی عملیــات ازدیاد برداشــت در صدد  
بهبــود دو عامل می باشــد افزایش راندامان 
جمعــی  و افزایش راندمــان جابه جایی که 
تکنولوژی های ســیالب زنی های شیمیایی 
مــی تواند بر روی راندمــان یکی یا هر دوی 
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این عوامــل تاثیر بگذارد به طــور کلی اگر 
بخواهیم تعریف را بــه اختصار از پلیمر ارائه 
دهیم می توان پلیمر را دســت یابی به مواد 
جدید مصنوعی با استفاده از مواد آلی )عمداتا 
هیدروکربن( که این مواد کاربرد های وسیع 
در صنایع مختلف از جمله نفت دارد از جمله 
پلیمرهایــی که در صنعت نفــت به منظور 
ازدیاد برداشت استفاده می شوند عبارت اند از 

-Xanthan gum
Hydrolyzed polya rylamid 

(HPAM)
-Copolymers of acrylic acid 

and acrylamide
-Copolymers of acrylamide 

and -2acryamid -2methyl 
propane sulfonate

-Hydroxey ethyl cellulose 
(HEC)

-Carboxy methy hydroxy 
ethyl cellulose (CMHEC)

-Polyacrylic acid

در حــال حاضر تنها تعــدادی از پلیمرها 
بــه اختصاصــی در صنعت نفت بــه منظور 
تزریق پلیمر اســتفاده می شــود که به دو 
دسته کلی تقســیم می شود که هر کدام به 
طور جداگانه مورد بررســی قرار گرفته اند :

الف( پلی آکرید آمیدها
پلی آکرید آمیــد از رایج ترین پلیمرهای 
محلول در آب اســت و در سال های اخیر به 
دلیل سهولت فرآیند تهیه منومر آکریل آمید 
از ویژگی های این پلیمر قابلیت دستیابی به 
وزن های مولکولی باال قیمت مناسب حاللیت 
در آب تحت شرایط گوناگون و قابلیت تهیه 
آن به صورت غیر یونی آنیونی و کاتیونی است

ب( پلی ساکارید ها 
پلی ســاکاریدها، پلیمر مونوســاکاریدها 
هســتند از نظر ســاختمانی به خصوص در 
انــدازه زنجیروار و اشــعابات قابل مقایســه 
بــا پلیمرهــای آلکنــی هســتند و زنجیره 
پلیمــری آن هــا دارای مقاومــت باالیــی 
در برابــر شکســت مکانیکــی می باشــند.

پلیمــر  تزریــق  هــای  مکانیــزم 
بــه دو روش کلــی انجــام مــی گیرد:
الف ( تزریق پلیمر به منظور افزایش 

گرانرزی آب:
مکانیزم اولیه در یک ســیالب زنی پلیمر، 
افزایش در میزان بازدهی ماکروسکوپیک استو 
محلول پلیمری تاثیر چندانی بر روی میزان 
اشباع نفت باقی مانده نخواهد داشت. محلول 
های پلیمری جهت ایجاد یک نسبت تحرک 
مناسب بین محلول پلیمری تزریقی وتوده نفت 
جابه جا شونده جلوی پلیمر طراحی می شوند

ب( تزریق مواد کاهش دهنده کشش 
سطحى

در این روش مــاده ای را به مخزن تزریق 
می کنیم که نیروی چسبندگی بین نفت 
وســنگ مخزن را کاهش می دهد وحرکت 
سیال درون سنگ مخزن را راحت تر می کند.

1-  مشــکالتی که در مــورد این فرآیند 
وجود دارد: 

ایــن فرآینــد از لحاظ تکنولوژی بســیار 
پیچیده بــوده وتنها زمانی کــه قیمت نفت 
باالســت و یا میزان قابل توجــه نفت بعد از 
فرآیند سیالب زنی در مخزن باقی می ماند، 
کاربــرد خواهد داشــت و همچنین محلول 
شیمیایی ســورفکتانت ، کمک سورفکتانت 
و گاهــی اوقــات نفــت ، گــران هســتند.

۲- همچنیــن هرزروی مواد شــیمیایی 
ممکن اســت شــدید باشــد که مــی تواند 
نتیجه جذب،تفکیک فازی وبــه دام افتادن 
مواد شــیمیایی باشــد و با تزریق بیشــتر 
محلــول مایســالر قابــل جبــران اســت .

شایان ذکر است که با توجه به عدم کاربرد 
این روش در مخازن ایران ، با این حال تالش 
ها در جهت دست یابی به روش های موفقیت 
آمیز در این سیســتم در حال انجام اســت.

 

 در حال حاضر تنها تعدادی از پلیمرها 
به  به اختصاصــی در صنعت نفت 
منظور تزریق پلیمر استفاده می شود 
که به دو دسته کلی تقسیم می شود

ازدیاد برداشت:
EOR(Enhancedn oil recovery) 

 مبحثي  راجع  بــه  روش هاي  مورد

 اســتفاده  براي  بازیافت  بیشتر نفت 

 از مخــازن  نفتي  اســت ، که  جدا از

.برداشت  اولیه  و ثانویه  مي باشد

در برداشت اولیه ، استخراج  نفت 

بیشتربا اســتفاده  از انرژي داخلی 

مخزن ، که توســط گازهای تحت 

فشــاریا رانش طبیعي توســط آب 

ایجاد مي شــود صــورت مي گیرد.

ثانویــه ،  برداشــت   در  ولــی 

بیشــتر از تزریــق  آب  یــا آبروبي  

اســتفاده  مي شــود. به  این  ترتیب   

ســومین   عنــوان   بــه    EOR

مرحله  برداشــت  مطرح  مي شــود. 
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انجمن مهندسین نفت 
SPE معرفی و آموزش عضویت در

y حسین محمدی| دانشجوی مهندسی نفت-اکتشاف

می
 عل

ای
ن ه

جم
ان

انجمن مهندسین نفت بزرگترین انجمن تخصصی صنعت نفت می باشد که ۷۵۰۰۰ عضو دارد. در کتابخانه الکترونیکی این انجمن ۴۵۰۰۰ مقاله 
تخصصی وجود دارد که بصورت یکی از مهمترین مراجع این رشته درآمده است. این انجمن در ابتدا زیرشاخه ای از انجمن مهندسی آمریکا 

)AIME( بوده که در سال ۱۹۵۷ میالدی بصورت یک ارگان مجزا درآمده است.
این انجمن دارای دفاتری در داالس، هیوستون، لندن، کواالالمپور و دبی می باشد. هر ساله ده ها کنفرانس تخصصی توسط این انجمن در 

گوشه و کنار دنیا برگزار می شود.

01              www.spe.org  ورود به سایت
در این مرحله وارد سایت انجمن مهندسین نفت می شویم

02                               Join SPE گزینه
روی گزینه Join SPE کلیک می نماییم 

03                               Join NOW
در صفحه باز شده روی گزینه ی  professionals join now کلیک می نماییم.

قبول شرایط ثبت نام                                  04

در این مرحله با انتخاب Qualify شرایط ثبت نام در انجمن را تایید نموده و 

وارد مرحله بعد می شویم.

05                                  New User Registration
بروی گزینه ی  New User Registration کلیک کنید  

06                                  Email Verification
در این قسمت ایمیل خود را جهت تایید توسط سایت وارد نمایید

چک کردن ایمیل                                    07
به ایمیل خود رفته و ایمیل دریافتی از انجمن را مشاهده نمایید و روی لینک 

فعال سازی کلیک کنید.

نکته: ممکن است ایمیل به پوشه Spam انتقال یافته باشد
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اطالعات فردی                                              08
فرم های مربوط به اطالعات تماس را وارد نمایید

09                                        Mail Address
در قسمت mail address روی گزینهHome Address   کلیک کنید و آدرس 

پستی خود را به صورت انگلیسی وارد کنید 

 10                                     Allow Pop-Ups
بعد از کلیک روی گزینه Next  یک اخطار از طرف مرورگر مبنی بر اجازه باز 

شدن یک صفحه داده می شود که با صدور اجازه از طرف کاربر یک پنجره جدید 
باز شده و صحث آدرس وارد شده را بررسی می نماید

تایید آدرس                                     11 
در صفحه باز شده صحت آدرس وارد شده 

را تایید کرده و روی Ok  کلیک می کنیم

تاریخ تولد                                                12
در این مرحله تاریخ تولد خود را به میالدی وارد کنید.

اطالعات تماس                                                   13
در این قسمت اطالعات تماس خود را وارد نمایید

14                                                      Next
روی دکمه Next کلیک نمایید

15                                         Education Info
با انتخاب گزینه Add New فرم مربوطه که حاوی سواالتی از قبیل رشته 

تحصیلی،نام دانشگاه و تاریخ فارغ التحصیلی می باشد را تکمیل نموده و Save  می 

نماییم.

15                                                    Next
تا رسیدن به صفحه مورد نظر روی  Next کلیک نمایید
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16                        Fananical Assistance
در قسمت جدید با انتخاب گزینه  Yesشما قبول میکنید که اطالعات ثبت نامی 

 No  قرار گیرد در غیر این صورت با انتخاب گزینه Chevron شما در اختیار شرکت

مجبور به پرداخت 15دالر حق عضویت سالیانه در  SPE  می شوید. ما با انتخاب 

Yes  وارد مرحله بعد می شویم.

17                                                      Next
روی دکمه Next کلیک نمایید

18                                         Order Review 

در این مرحله صورت حسابی را مشاهده خواهید نمود که قبال توسط شرکت 

Chevron پرداخت شده است. در ادامه روی Next  کلیک می نماییم.

19                                         Order Payment
در این بخش نوبت به پردازش صورت حساب می رسد. با کلیک بر روی 

Process My Order  به ادامه فرآیند می پردازیم.

 

20                                 Order Number
ثبت نام و عضویت شما به صورت کامل انجام شد و با کلیک بر روی دکمه  از  

امکانات سایت انجمن مهندسین نفت بهره مند شوید.

نکات مهم:
1- کارت عضویت شما حداکثر به مدت ۲ ماه از تاریخ 

ثبت نام به آدرس ثبت شده در سایت انجمن ارسال خواهد 
شد.

۲- به دلیل استفاده از درگاه های امنیتی) SSL( توسط 
سایت انجمن ممکن است سرعت روند ثبت نام به شدت کند 

گردد.

3- فرآیند ثبت نام در انجمن ممکن است بعد از مدتی 
دچار تغییر گردد.

 Google Chrom ۴- مرورگر پیشنهادی برای ثبت نام
می باشد.

۵- توصیه می شود در طول فرآیند ثبت نام از اتصال ایمن 
توسط اینترنت پر سرعت استفاده شود

۶- در صورت بروز هرگونه مشکل در فرآیند ثبت نام و یا 
درخواست راهنمایی موضوع را از طریق تاالر گفتگو نشریه صنعت برتر 

با اعضای نشریه در میان بگذارید. 

 www.simag.ir/forum
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ایجاد شکستگی های مصنوعی در سنگ مخزن  

y زینب اقبالى| دانشجوی مهندسی نفت- خفاری واستخراج---*راضیه دهقانى | دانشجوی مهندسی نفت- مخازن-*فاطمه محى الدینى|دانشجوی مهندسی نفت- مخازن*

چکیده:
میزان تولیدچــاه هاي نفتي تابع 
جمله  از  مخزنى  متعدد  پارامترهاي 
تراوایي سنگ اســت. افزایش بهره 
دهى در چاه ها به ویژه چاه هایى با 
نفوذ بذیري پایین یا چاه هاي آسیب 
دیده، یکــي از مهمترین اهداف از 
نقطه نظر مهندسي نفت و گاز وبهره 
برداري از مخازن هیدروکربوري است.

اثر گذاشتن بر فیزیک سنگ مخزن، 
افزایش میزان  یکي از روش هــاي 
بهره دهى چاه ها اســت که میتواند 
شود..  چاه  عملکرد  بهبودي  موجب 

ایجــاد شکســتگي هــاي مصنوعــي در 
ســنگ مخزن از جمله روش های پرکاربرد 
در این روش می باشــد کــه در ذیل به چند 
مــورد از آن به اختصار خواهیــم پرداخت:.

شکافت هیدرولیکي:
اگر خلل وفــرج هاي موجود در ســنگ 
مخزن باهم مرتبط نباشــند ســیال قادر به 
حرکت در سنگ مخزن نیست به این سنگ 
مخزن،سنگ مخزن با نفوذ پذیري کم گفته 
مي شود.در سنگ مخزن هاي با نفوذ پذیري 
کم سیال مد نظر به راحتي قادر به حرکت از 
سنگ منشأ به درون چاه حفر شده نمي باشد،.

ایجاد شــکاف ها وکانال هاي مصنوعي در 
داخل سنگ مخزن توان سنگ مخزن رابراي 
حرکت ســیال به درون چاه باال مي برد یکي 
از روش هاي ایجاد کانال هاي مذکور،شکافت 
هیدرولیکي hydralic  fracturing  است.
شــکافت هیدرولیکي یکــي از مهم ترین 
روش هایــی اســت که بــه منظــور ایجاد 
شکســتگي هاي مصنوعــي و افزایش تولید 
نفــت وگاز در چــاه ها صورت مــي گیرد.
در شــکافت هیدرولیکــي، کانــال هایي 
ازجداره داخلي چاه حفاري شــده به ســوی 

ســنگ مخــزن تولیدکننده نفــت ویا گاز 
ایجاد مي شــود و شــاره با فشــار کافي به 
منظور شکست سنگ به ســازند تزریق مي 
شود پس از ایجاد شکســت وبا ادامه تزریق 
شکافت ایجادشده درسازند گسترش می یابد.

درشکافت هیدرولیکي،ســیال به کاربرده 
شــده یکي از پیچیده ترین ســیاالت است 
که ازمــواد زیادي از جمله پروپن تشــکیل 
شده اســت.با ایجاد کانال هاي جدید سیال 
مــورد نظردر درون کانال هــا قرار مي گیرد 
تا ازبســته شدن و پر شــدن آن توسط الیه 
هــاي باالیــي ســازند جلوگیــري کند.فن 
آوري شــکافت هیدرولیکي مي تواند تولید 
یک چــاه را تاحداقل۲ برابــر افزایش دهد.

شکافت حرارتي:
یکي دیکر از روش هایي که مي توان براي 
افزایــش تراوایي و در نهایــت افزایش تولید 
چاه ها به کار گرفت،روش شــکافت حرارتي 
ایجاد شکستگي  درسنگ اســت،حرارت در 
در ســنگ مخزن تأثیرمســتقیم دارد.تنش 
حرارتي که در فرآیند تزریق شــاره سرد در 
مخزن ایجاد مي شــود در واقع بخشــي از 
تنــش الزم در فرآیند شــکافت هیدرولیکي 
است که ســبب کاهش فشار شکست سنگ 
مي شــود. اگر این تنش به حد بحرانی برسد 

موجب شکست ســنگ مي شود وبا افزایش 
شکســتگي ها،تراوایي توده ســنگ مخزن 
زیــاد مي شــود وتولید چاه افزایــش میابد.

اسیدکاري:
عملیــات اســیدکاري جهــت افزایــش 
نفوذپذیــري ســنگ مخزن،مورد اســتفاده 
قرار مي گیرد.این امر ممکن اســت با ایجاد 
خورندگي در خود سنگ مخزن یا خورندگي 
در ذراتي که باعث انسداد خلل وفرج موجود 
در ســنگ مخزن گردیده اند،انجــام گیرد.
هرجــه خلل وفرج بیشــتر به هــم مرتبط 
باشند،ســیال داخــل آنهابیشــتر بایکدیگر 
مرتبــط خواهند بود و در این حالت اســت 
که نفوذپذیري آنها به باالترین حد رســیده 
و در نتیجــه عبور ســیال از بیــن این خلل 
وفرج ســریع تر و راحت تر انجام مي گیرد.
اســیدکاري یکي از روش هاي عمومي و 
پرکاربرد در فرآیند انگیزش چاه مي باشــد.
در این عملیات اســید بافشارهاي متفاوت به 
داخل طبقات تزریق میگردد تابا حل نمودن 
وخارج کردن گیرها و نیز باز نمودن مجراهاي 
موجــود باعث افزایــش نرخ تولیــد گردد.
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اسید شکافي:
اسیدشــکافي نوعــي دیگر از شکســت 
هیدرولیکــي مــي باشــد.عملیاتي کــه در 
آن تزریــق و فشــار ناشــي از آن به حدي 
باشــد که از فشــار شکسته شــدن سنگ 
بیشتر باشد، به اسیدشــکافي معروف است.
اسیدشــکافي،هم در طبقــات با آســیب 
ســازند و هم در طبقات بدون آسیب سازند 
قابل اجرا اســت.در اسیدشکافي ابتدا توسط 
ســیاالت  مناسب در طبقه شــکافت ایجاد 
مي گردد،ســپس دیواره هاي این شــکافت 
توسط اســید خورده مي شود تا هنگامي که 
این شکافت بسته شد داراي تراوایي باشد.در 
نوع دیگري از این عملیات،ایجاد شکافت نیز 
توسط اسید صورت مي گیرد.شکافت بوسیله 
ي یک سیســتم غلیظ و ویسکوز ایجاد مي 
گردد که در طول فرآینــد تزریق، دیواره ها 
را مي خورد.عملیات اسیدشــکافي در سنگ 
کربناته،بــه دو منظور ایجــاد راه میانبر در 
زون آســیب دیــده و یا ایجاد شــکاف هاي 
تراوا در زون هاي)بخش های( غیر آســیب 
دیده بکار مي رود.در اسیدشــکافي تراوایي 
شکاف بوســیله ي خورده شدن دیوارو هاي 
شــکاف با اسید بدســت مي آید ولي در این 
تراوایــي بوســیله ي پروپانــت ک دهانه ي 
شــکاف را باز نکه مي دارد بدســت مي آید.
دو روش کلــي وجــود دارد که بوســیله 
ي آنهــا مــي تــوان بــه شــکاف هــاي 
خورده شــده توســط اسید دســت یافت:

viscos fracturing(1
viscos acid fracturing(2

ابتدا شکافي   viscos fracturing در
بوســیله ي یک ســیال غلیظ)غیر از اسید( 
ایجاد مي گردد.سپس اسید با گرانروی کمتر 
به داخل شــکاف تزریق  مي گردد.این اسید 
از داخل ســیال غلیظ به ســرعت و به طور 
غیریکنواخت وارد شــده و دیواره ي شکاف 
را بصــورت ناصافي در خــود حل مي نماید.

این روش در تمام سنگ هاي کربناته قابل 
اجرا است.اما در طبقات یکنواخت تر نظیر سنگ 
آهک و chalk هاي خالص مفیدتر مي باشد.
 viscos acid یعنــی  دوم  روش  در 
fracturing از اســیدي غلیــظ نظیر زلي 
شده یا امولسیونی شــده و یا اسید کفي ویا 
اسیدهاي بصورت شــیمیایی تأخیري شده 
استفاده مي شــود،که هم ایجاد شکاف مي 
نمایند و هم ســطح ودیواره ي شکاف را به 

صورت ناصافي در خود حل مي نماید.این روش 
در کربنات هاي غیر همکن،نظیر دولومیت ها 
و یا ســنگ آهک هاي ناخالص کاربرد دارد.

در طبقــات کربناتــي انگیــزش طبقاتي 
بــه خــودي خــود و بصــورت ایــده آل 
مــي توانــد بــا روش هایــي کــه در آنها 
طبقه شــکافته مــي شــود انجــام گیرد.

گنجشِک خدا

روزگاری در مرغزاری گنجشــکی بر شاخه 
یک درخت النه ای داشــت و زندگی می کرد 
.گنجشک هر روز با خدا راز ونیاز و درد دل می 
کرد و فرشــتگان هم به این رازو نیاز هر روزه 
خو گرفته بودند تا اینکــه بعد از مدت زمانی 
طوفانی رخ داد و بعد از آن ، روزها گذشــت و 

گنجشک با خدا هیچ نگفت!
فرشتگان سراغش را از خدا گرفتند و خدا 
هر بار به فرشــتگان این گونه مي گفت: " مي 
آید، من تنها گوشي هستم که غصه هایش را 
مي شنود و یگانه قلبي ام که دردهایش را در 
خود نگه مي دارد و ســر انجام گنجشک روي 

شاخه اي از درخت دنیا نشست.
" فرشتگان چشــم به لب هایش دوختند، 
گنجشــک هیچ نگفت و خدا لب به ســخن 

گشود:
" با من بگو از آنچه سنگیني سینه توست.

" گنجشک گفت:
" النه کوچکي داشــتم، آرامگاه خســتگي 
هایم بود و سرپناه بي کسي ام. تو همان را هم 
از من گرفتي. ایــن طوفان بي موقع چه بود؟ 
چه مي خواســتي از النه محقرم کجاي دنیا 
را گرفته بود و سنگیني بغضي راه بر کالمش 

بست.

سکوتي در عرش طنین انداز شد. فرشتگان 
همه سر به زیر انداختند. خدا گفت:

" ماري در راه النه ات بود. خواب بودي. باد 
را گفتم تا النــه ات را واژگون کند. آنگاه تو از 
کمین مار پر گشــودي. " گنجشک خیره در 

خدایي خدا مانده بود.
خدا گفــت: " و چه بســیار بالهــا که به 
واســطه محبتم از تو دور کردم و تو ندانسته 
به دشــمني ام بر خاستي. " اشک در دیدگان 
گنجشک نشسته بود. ناگاه چیزي در درونش 
فرو ریخت. هاي هاي گریه هایش ملکوت خدا 

را پر کرد...

حکایت مرد فقیر

مــردی فقیری بــود که همســرش کره 
میســاخت و او آنها را بــه یکی از بقالی های 
شهر می فروخت. آن زن کره ها را به صورت 
دایره های یک کیلویی می ساخت. مرد آنها 
را به یکی از بقالی های شــهر می فروخت و 
در مقابل مایحتــاج خانه را می خرید. روزی 
مرد بقال به اندازه کره ها شک کرد و تصمیم 
گرفت آنها را وزن کنــد. هنگامی که آنها را 
وزن کــرد ، اندازه هر کره 9۰۰ گرم بود. او از 
مرد فقیر عصبانی شد و روز بعد به مرد فقیر 
گفت : دیگر از تو کره نمی خرم ، تو کره را به 
عنوان یک کیلو به من می فروختی در حالی 

که وزن آنها 9۰۰ گرم است.

مرد فقیر ناراحت شــد و ســرش را پایین 
انداخت و گفت : ما که ترازویی نداریم. ما یک 
کیلو شکر از شما می خریدیم و آن یک کیلو 
شــکر را به عنوان وزنه قــرار میدادیم. یقین 
داشته باش که به اندازه خودت برای تو اندازه 

می گیریم!

»خودکرده را تدبیر نیست«
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۱5 گام تا حفاری و بهره برداری یک چاه در خشکی  

y  با تشکر از مهندس عبدالرضا متقى مشاور عملیات حفاری شرکت مرزبان پترو انرژی

بررسى تولید منطقه از طریق 

اطالعات مخزن و زمین شناسى 

وسپس:

1.تعیین محل چاه توسط 
مهندسین زمین شناسی و اکتشاف 

2..ساخت محل چاه طبق 
استانداردهای موجود.

3.بررسی و تکمیل جاده های 
دسترسی به دکل.

4.شناسایی نزدیک ترین رودخانه 
به دکل جهت آب رسانی.

بعد از آماده شدن محل دکل:

5..با توجه به عمق چاه و نوع 
و توان رسمی دکل نیرو به منطقه 

اعزاممی شود.

6.در محل مربوطه، دکل قطعه 
قطعه به یکدیگر وصل شده و برپا می 

شود.

7.طراحی برنامه حفاری چاه .
8..بعد از برپایی دکل و آب گیری، از شرکت کارفرما مواد الزم عملیات 

باید ارسال شود.

9.شروع حفاری در سازند سطحی توسط مته ها با سایزهای مختلف از 
بزرگ به کوچک صورت می گیرد.

10.بعد از هر مرحله لوله های جداری قرار داده می شود.
11.بعد از رسیدن به مخزن تولیدی، کار حفاری تمام می شود.

12.نصب تاج دکل.
13.ترخیص دکل.

14.کشیده شدن لوله های بهره برداری.
15.بهره برداری و تولید.
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معرفی مبحث تراوایی 
y مجید قربان پور یامی | دانشجوی مهندسی نفت - حفاری واستخراج

تراوایــی یکــی از خواص ســنگ مخزن 
می باشــد که به ســیال درون آن بســتگی 
از  یکــی  تراوایــی  گیــری  ندارد،انــدازه 
فاکتــور هــای تعییــن بازدهی چاه اســت 
برخــی از خــواص تراوایی و شــیوه اندازه 
گیری آن بــه صورت زیر بیــان می گردد:

محیــط  از  خاصیتــی    )k( تراوایــی*
متخلخل اســت که ظرفیت و توانایی سازند 
را برای انتقال سیاالت اندازه گیری می کند.
*بــرای یــک ســنگ مخــزن صــرف 
داشــتن تخلخــل پــر از نفــت وگاز کافی 
نیســت،بلکه بایــد خلــل و فــرج بــه هم 
متصل باشــند تا به هیدروکربــن ها اجازه 
حرکت به داخل و خــارج مخزن را بدهند.
محیــط  توانایــی  *تراوایــی 
متخلخــل بــرای انتقــال ســیال اســت.
*هنری دارســی در ســال 1٨۵۶م. این 
خاصیت سنگ را به صورت ریاضی تعریف می 
کند و اصطالحا قانون دارسی نامیده می شود 
بــه  تراوایــی  گیــری  انــدازه  *واحــد 
دارســی  دارســی،  آن،هنری  معرف  افتخار 
اســت. شــده  گــذاری  نــام   )darcy(

*یــک دارســی توانایــی تراوایــی یک 

ســنگ اســت وقتــی بتوانــد در طی یک 
ثانیه اجازه عبور یک ســانتی متر مکعب از 
یــک مایع با گرانروی یک ســانتی پوآز را از 
ســطح مقطع یک ســانتی متر مربع بدهد.
*از آن جایی که اکثر مخازن تراوایی کمتر 
از یک دارســی دارند معموال از میلی دارسی 
که یک هزارم دارسی است استفاده می شود.

*تراوایــی میانگیــن در مخــازن معموال 
بین ۵ تا ۵۰۰ میلی دارســی )md( است.

*قانون دارســی در صورت وجود شرایط 
زیر قابل استفاده برای محاسبه تراوایی است:
*جریــان به صورت خطی و آرام باشــد.
*فقــط یــک فــاز بــه صــورت صــد 
در صــد منافــذ را اشــباع کــرده باشــد.
*بین سنگ و سیال واکنشی وجود نداشته 

باشد.

انواع تراوایی:

*تراوایی مطلق  
    Absdute permeability   

*تراوایی موثر
Effective permeability   

     

*تراوایی نسبی 
   Relative permeability 

*تراوایی پایه
    Base permeability    

فاکتــور های کنترل کننــده تراوایی:

*رابطه بین رخساره های رسوبی و تراوایی: 
رخساره های رسوبی بافت یک سنگ را کنترال 
می کنند لذا تاثیر به سزایی روی تراوایی دارند
*اثــر ترکیــب ســنگ روی تراوایــی : 
ترکیــب یک سنگ،فشــردگی ســیمانی و 
مکانیکــی را طی دیاژنز دفنــی کنترل می 
کنــد که به شــدت رو تراوایــی تاثیر دارند

*اثر عمق تدفیــن بر تراوایــی: تراوایی 
به طــور قابل مالحظه ای بــا عمق کم می 
شــود،کاهش تراوایــی با عمق بــه افزایش 
سیمان،کاهش تخلخل ثانویه و افزایش فشار 
الیــه های فوقانــی و یا به عبارتــی افزایش 
فشردگی،نســبت داده می شود که منجر به 
مسدود شدگی گلوگاه های تخلخل می شود.
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مجتمع فوالد مبارکه اصفهان  

y  هانیه بی نظیرنژاد| دانشجوی مهندسی نفت - بهره برداری

بزرگ ترین  اصفهان،  مبارکه  فوالد  مجتمع 
مجتمع صنعتی ایران اســت، که در حاشــیه 

شهر مبارکه استان اصفهان قرار دارد.
این مجتمع در ۷۵ کیلومتری جنوب غربی 
شــهر اصفهــان، در زمینی به وســعت 3۵ 
کیلومترمربع )1۷ کیلومتر مربع سالن تولید( 
اســتقرار یافته اســت و دارای ظرفیت تولید 
ســاالنه ۵/33 میلیون تن، انــواع محصوالت 
فوالدی تخت، گرم و سرد نوردیده، قلع اندود، 
گالوانیــزه و رنگــی از ضخامــت ۰/1٨ تا 1۶ 

میلیمتر می باشد.
این مجتمع در سال 13۷۲ با ظرفیت تولید 
۲/۴ میلیون تن در سال، در شهرستان مبارکه 

اصفهان تاسیس و آغاز به کار کرد.
مراحل تولیدی در این شرکت به شرح زیر 

است:
پودر سنگ آهن مورد نیاز از معادن گل گهر 
و چادرملو تأمین می شود و به وسیله راه آهن به 
واحد انباشت و برداشت شرکت فوالد مبارکه 

حمل می گردد.
این پــودر در واحد ُگندله ســازی تبدیل 
به ُگندله شــده و در واحد احیاء مستقیم، به 
آهن اســفنجی تبدیل می گردد و ســپس در 
کوره های قوس الکتریکی واحد فوالدســازی 
ذوب می شــود. فوالد مذاب بــرای تبدیل به 
تختال )اسلب( به ماشــین های ریخته گری 

مداوم منتقل می گردد.
تختــال خنــک و پرداخت شــده و بعد از 
پیش گرم شدن در واحد نورد گرم، نورد شده 

و ســپس به واحد تکمیل نورد گــرم و یا به 
واحد اسیدشــوئی رفته و سپس برای کاهش 
ضخامت به واحد نورد سرد، ارسال می گردد. 
همچنین بخشی از محصوالت سرد نورد دیده 
به واحدهای قلع اندود، گالوانیزه و رنگی ارسال 

می گردد.
و  کالف  شــامل  شــرکت  این  محصوالت 
اسیدشویی،  ورق های گرم و سرد، کالف های 
کالف نوار باریک و تختال می باشد، که مطابق 
با استانداردهای بین المللی و ملی فوالد نظیر:
API,SAE/ ,)استاندارد ملی ایران( ISIRI  
 AISI BS,AFNOR, UNI , ,ASTM DIN,JIS

EURONORM, تولید می گردد.
محصوالت فوالد مبارکه نیاز صنایع مختلف 
از جمله: صنعت خودروســازی، لوازم خانگی، 
لوله سازی، مخزن های تحت فشار، تجهیزات 
فلزی سبک و ســنگین و غیره را تأمین کرده 
واین محصوالت به بســیاری از کشــورهای 
خاوردور،  شــمالی،  آمریکای  اروپا،  در  جهان 
آفریقا و کشــورهای حوزه خلیج فارس صادر 

می شود.
با توجه به تحریم های اعمال شده و تاکید 
رهبر معظم انقالب اســالمی ایران و مسولین 
ذیربــط از جمله مدیر عامل این شــرکت به 
افزایــش بهــره وری و بومی ســازی قطعات 
یدکی و ماشــین االت ,این شرکت قدم های 
مهمی در این راســتا برداشته و سعی گردیده 
از واحــد های صنعتی داخلــی در جهت رفع 
نیاز این قطعات اســتفاده های بهینه صورت 

پذیرد. به طور مثال بومی سازی قطعات یدکی 
مربوط به کلید های ولتاژ متوســط,ولتاژ باال 
و پاورســنتر های 380 ولت انجام گرفت که با 
توجه به عــدم موجودی قطعات یدکی و عدم 
امــکان تامین قطعات از خــارج و نیاز نواحی 
کاربر,گروه تعمیرات برق تجهیزات الکتریکی 
تعمیرگاه مرکزی با ساخت قطعات مورد نیاز 
برای تعمیر و سرویس کلیدهای قدرت ارسالی 
از نواحی اقدام به تهیه مدارک فنی,شناسایی 
پیمانکاران و نهایتا ســاخت این قطعات نمود 
که این بومی سازی صرفه جویی 300میلیون 

تومانی را برای شرکت به همراه داشت.
از دیگر اخبــار مهم دراین راســتا بازدید 
مقام های بلند پایه کشــورهای صنعتی دنیا 
از جملــه بازدید معاون و رییس کل اتاق های 
بازرگانی بلژیک از این شرکت می باشد که در 
جریان سفر به ایران و بازدید از خطوط تولید 
فوالد مبارکه تصریح کرد:فوالد مبارکه از نظر 
وسعت در دنیا بی نظیر و از نظر تکنولوژی کم 
نظیر است. همچنین گفتنی است که خطوط 
گالوانیزه و رنگی فوالد مبارکه که با مشارکت 
 CMI بلژیکی شــرکت  و  ایرانی  شــرکتهای 
ساخته و راه اندازی شده بوده , در جریان این 
بازدید معاون و رییس کل اتاق های بازرگانی 
بلژیک با مدیر ناحیه نورد ســرد فوالد مبارکه 
دیدار نموده و راه کار های افزایش سطح کمی 
و کیفی و تامین مــواد مصرفی این خطوط را 
مورد بحث و بررســی قرار داده و با پیشرفت 
های تکنولوژیکــی و توانمندی های ایران در 

این زمینه بیشتر آشنا شدند.  

 نشریه صنعت برتر  شماره دوم  خرداد ماه 1393 33   



گزارش اختصاصی

 خواص سنگ مخزن   \

 مروری بر آزمون های تعیین خواص مغزه

y   سینا کاشفی| دانشجوی مهندسی نفت - مخازن
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مقدمه :
از آن جایی که نمونه های مغزه حقایقی 
را پیرامــون مخازن نفتی نشــان می دهند 
،در آزمایشــگاه ، تحلیل های مخصوص و 
زیادی روی مغزه انجام می شود و در طول 
این تحلیل های آزمایشــگاهی آزمون های 
مختلفی روی مغزه کامل یا روی قالب مغزه 
، صورت می گیرد . اطالعات به دست آمده 
از تحلیل های مغزه در ارزیابی سازند ،توسع 
مخزن و مهندسی مخزن مورد استفاده قرار 

می گیرد . 
عواملی کــه طی این تحلیــل ها اندازه 
گیری می شــوند تخلخل ، تراوایی اشباع 
سیال ، فشــار مویینگی ، تراوایی نسبی و 

غیره می باشند 
اساســاً دو نوع آزمایش عمدة آنالیز مغزه 

برای انداز هگیری
خصوصیات فیزیکی ســنگ های مخزن 

انجام می شوند:

 :آزمایش هــای معمولی )روتین( آنالیز 
مغزه

• تخلخل
• نفوذپذیری

• درجة اشباع
:آزمایش های ویژه آنالیز مغزه 

• فشار وزن روباره
• فشار موئینگی

• نفوذپذیری نسبی
• خاصیت ترشوندگی

• کشش سطحی

دســتگاه تصویربــرداری اشــعه گامــا 
 :)Gamma Rey logger(

 دستگاه مذکور آنالیز کاملی از پرتو طیفی 
اشــعه گاما که به طور طبیعــی از مغزه ها 
منتشر می شــود را بدســت می دهد. این 
دســتگاه قادر به تفکیک پرتوهای اورانیوم, 
توریوم و پتاسیم می باشد. اطالعاتی که به 
این ترتیب بدســت می آینــد را می توان به 
منظور تصحیح عمق ثبت شده برای مغزه ها 
و عمــق حاصل از نمودارگیــری حفره باز 

چاه ها استفاده کرد.

تصاویر سیتى اسکن دیجیتالى :
تصاویر سی تی اسکن اطالعات در مورد 
ســاختار داخلی نمونه های ســنگ بدون 

تخریب نمونه به ما می دهد 
این تصاویر در بخش های مختلف گرفته 
شــده و در طول مغزه بــرای تعیین توزیع 
تخلخل ، همگن بــودن ، مرز نفوذ پذیری 

مورد استفاده قرار می گیرد 

 
دســتگاه تصویربرداری دیجیتال از 

:) Dico scan( مغزه
این دســتگاه دیجیتال تمام اتوماتیک به 
منظور تهیه تصاویــر از مغزه های کامل یا 
برش های مغزه با استفاده از نور معمولی یا 
نور ماوراء بنفش طراحی شــده است. مغزه 
در جایگاه مخصوص دســتگاه قرار گرفته و 
یک دوربین با حرکت خطی در باالی آن با 
استفاده از نور سفید یا ماوراء بنفش شروع 
به تهیــه تصاویر می کند. ایــن تصاویر به 
صورت اتوماتیک، رقومی شده و در کامپیوتر 

ذخیره می گردند.

دستگاه مغزه گیر 
 :)Plugging Machine(

قطر مغزه: 1 و 5/1 اینچ
حداکثر طول مغزه: ۵ اینچ

این وســیله به منظور تهیه مغزه با ابعاد 
مشــخص از مغزه های بزرگ تهیه شــده 
ازمیدان نفتی بکار گرفته می شــود. مغزه 
های استوانه ای شکل با قطر 1 یا 5/1 اینچ 
و حداکثر طول ۵ اینچ بوسیله این دستگاه 

قابل تهیه می باشد.
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 :) Core slabbing(دستگاه برش مغزه
 حداکثر قطر مغزه: ۵ اینچ

حداکثر طول مغزه: ۶٨۰ میلی متر
این وسیله به منظور برش مغزه در ابعاد 
مشــخص و با مقاطع کاماًل صاف بکار می 
رود. دســتگاه بگونه ای طراحی شده است 
که مغزه در حین برش حرکت نداشته باشد 
و نیروی وارد بر آن نیز یکنواخت باشــد تا 

مغزه در حین برش ترک بر ندارد.

 دستگاه برش موازی مغزه
 :)Trimming Machine( 

حداکثر قطر مغزه: ۲ اینچ
حداکثر طول مغزه: 3 اینچ

این دستگاه به منظور برش مغزه در ابعاد 
مشخص و با دو انتهای کاماًل موازی به کار 
گرفته می شود. به عبارت دیگر مغزه های 
حاصل از دســتگاه مغزه گیــر ابتدا در این 

دستگاه در دو انتها پیرایش می شوند.

دستگاه استخراج سیال از مغزه
:)Dean stark( 

این دستگاه به منظور استخراج سیاالت 
موجود در مغزه بکار گرفته می شــود. این 
عمل با استفاده از عبور متوالی حالل داغ از 
ســنگ انجام می پذیرد. در خروجی، آب و 
حالل سرد شده و مقادیر آب و نفت توزین 
و مقادیر اشــباع ســیاالت در مغزه بدست 

می آیند.

دســتگاه شــوینده با حالل و دی 
 : ) Core cleaner(اکسید کربن

این دســتگاه به منظور تمیزکردن مغزه 
از نفــت و گل حفاری بکار می رود. به این 
منظور مغــزه در حالل )که معموالً تولوئن 
می باشد( غوطه ور می  گردد.مقداری گاز 
کربن دی اکســید درحالل حل شــده  و 
سیستم تحت فشــار قرار می گیردکاهش 
ناگهانی فشار تا فشار اتمسفریک باعث خارج 

شدن نفت باقیمانده از مغزه می گردد.

کوره های خشک کن 
 )Drying ovens(

ظرفیت: ۵3 و 1۰٨ لیتر
600-حداکثر دما:  220

مغزه هایی که با استفاده از حالل شسته 
شــده اند و یا در دستگاه استخراج سیال از 
مغزه ،ســیال از آنها اســتخراج شده است، 
جهت انجام آزمایشات دیگر در این کوره ها 

خشک می شوند 

دستگاه اندازه گیری تخلخل
 :)Helium Porosimeter(

حداکثر فشار: 1000
قطر مغزه: 1 و 1/۵ اینچ

طول مغزه: ۰/۷۵ تا 3 اینچ
این دستگاه به ســادگی و با استفاده از 
تزریــق گاز هلیم، میــزان تخلخل مغزه را 
انــدازه گیری می نماید. نرم افزار متصل به 
دستگاه امکان کالیبره کردن ساده دستگاه 
را فراهــم نمــوده، نتایج را به شــکل یک 

گزارش آماده، تحویل کاربر می دهد.

 

ترشوندگی : 
-ترشــوندگی در طــول نمونــه برداری  
ذخیره ســازی و تمیز کــردن مغزه  تغییر 

می یابد به همین جهت قبل از انجام آنالیز 
های پیشــرفته بر روی مغزه ضروری است 
که مغزه به حالت اولیه خود یعنی فشــار و 

دمای مخزن . 
-تر شوندگی تاثیر عمیقی بر تولید نفت 
در مخازن دارد که به وســیله مکانیز های 

سیالب و راندن آب تولید می گردد  
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دستگاه اندازه گیری فشار موئینگى 
- سانتریفیوژ :

این دســتگاه بــا دور 1600 در دقیقه 
باعث ایجاد فشار مویینگی حاصل از جذب 

و دفع گاز از نمونه می شود 
 این دســتگاه به محاســبه همین فشار 

مویینگی می پردازد

 

: CAPARI سیستم -
حداکثر دما:  175

حداکثر فشار:  10000
این سیستم متشکل از سرامیک های آب 
گریز و آب دوست و الکترود های مخصوص 
برای اندازه گیری مقاومت مغزه می باشد 

اطالعاتی که این دســتگاه در اختیار ما 
قرار می دهد به شرح زیر است :

 

-  منحنی های فشــار مویینگی )مثبت 
و منفی (

 - شاخص ترشوندگی 
 - شاخص مقاومت 

 - فاکتور سیمان شدگی 
  - فاکتور اشباع 
 - فاکتور سازند 

  دســتگاه انــدازه گیری نفــوذ پذیری  
 )X(نسبی دو فازی با اشعه

حداکثر دما:  150
حداکثر فشار:  7500

XRP سیستم اتوماتیک
 قادر به اندازه گیری منحنی های تراوائی 
نسبی مایع/مایع و گاز/مایع در شرایط دما 
و xفشــار مخزن به دو روش پایا و غیر پایا 
می باشد. این سیستم مجهز به اسکنر اشعة 
بوده که امکان تعیین اشباع درجای سیاالت 
را در مغــزه و در حیــن انجــام آزمایش، 
فراهــم می کند. این قابلیت موجب افزایش 
دقت و ســرعت آزمایشات شــده و به این 
ترتیــب برخالف روش های غیر درجا جهت 
تعیین اشباع سیاالت، دیگر نیازی به توقف 
آزمایش و خروج مغــزه از محل اصلی آن 
و اندازه گیری اشــباع آن به صورت وزنی یا 

حجمی نمی باشد. 

نتیجه گیری : 
آزمایش های معمولی )روتین ( مغزه به 
طور کلی برای اندازه گیری تخلخل ، چگالی 
دانه ،تراوایی مطلق ، اشــباع های سیال و 
سنگ شناســی مغزه انجام می شوند. این 
انــدازه گیری هــا یا روی مغــزه کامل یا 
قالــب مغزه و در دمــای محیط )همچنین 
بعضی اوقات در دمای مخزن ( یا در فشــار 
اتمســفری یا فشار ســازند یا هر دو انجام 
میشــود . در حالی که تمامی اندازه گیری 
های آزمایشــگاهی روی مغــزه ی کامل و 
قالب مغزه که به طور کلی جزو تحلیل های 
متداول مغزه نباشد، در محدوده ی تقسیم 
بندی تحلیل های ویژه مغزه قرار می گیرند 
.شاید متداول ترین آزمون های ویژه جریان 
دوفازی و ســه فازی سیال یا آزمایش های 
جابه جایی بر روی نمونه ســنگ ســازند 

باشد ،که با استفاده از آن خواص مهندسی 
مخزن نظیر تراوایی نســبی ،ترشوندگی و 

فشار مویینگی تعیین می شود .  

منابع :   
 انیستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران 

سایت-
abhility dandekar  -کتاب خواص 

سنگ و سیال مخازن هیدروکربنی 

 دوست خوب

دو دوســت در بیابان همســفر بودند. در 
طول راه با هم دعــوا کردند. یکی به دیگری 
ســیلی زد. دوســتی که صورتش به شدت 
درد گرفته بود بدون هیچ حرفی روی شــن 
نوشت: » امروز بهترین دوستم مرا سیلی زد«.

آنها به راهشــان ادامه دادند تا به چشمه 
ای رســیدند و تصمیم گرفتند حمام کنند.

ناگهان دوست سیلی خورده به حال غرق 
شــدن افتاد. امــا دوســتش او را نجات داد.

امــروز  نوشــت:»  ســنگ  روی  بــر  او 
بهتریــن دوســتم زندگیم را نجــات داد .«

دوستی که او را ســیلی زده و نجات داده 
بود پرسید:» چرا وقتی سیلی ات زدم ،بر روی 
شن و حاال بر روی سنگ نوشتی ؟« دوستش 
پاســخ داد :»وقتی دوســتی تــو را ناراحت 
می کند باید آن را بر روی شــن بنویسی تا 
بادهای بخشــش آن را پاک کند. ولی وقتی 
به تو خوبی می کند باید آن را روی ســنگ 
حــک کنی تا هیچ بــادی آن را پاک نکند.«

teeteel.notkade.com منبــع:
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دعوت به همکاری

نشریه دانشجویی صنعت برتر از بین دانشجویان
گرامی که مایل به همکاری در قسمت های
مختلف نشریه می باشند دعوت به عمل می
آورد همچنین مشتاقانه آماده دریافت انتقادات
و پیشنهادات شما دوستان گرامی هستیم.

متشکریم!
Www.Simag.ir
Info@Simag.ir
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