 1394و با هدف انجام موازنه مواد عمومی مخازن نفت ســیاه چند
سکتوری آغاز شــد كه بر اســاس برنامه زمانبندي تا اوايل نيمه
دوم ســال  1396به اتمام خواهد رســيد .به علت حجم باالی کار،
در این مرحله ،مهدی نيكبخت ،محمد جوکار ،رضا ســنگلزاده و
محمدصادق شرفی به صورت گروهی کار توسعه نرمافزار را به عهده
دارند .از مهمترین ویژگیهای لیبرا در مرحله دوم ،میتوان به موارد
زیر اشاره کرد:
محیط گرافیکی بسيار كاربرپســند بوده و به صورت حرفهای
طراحی شده؛ به گونهای که کاربر قادر به ساخت مدلهای گوناگون
و مشــاهده نتایج چندین مدل بــه صورت همزمان اســت .برای
ساخت رابط گرافیکی ،از برنامهنویسی شــیئگرا با استفاده از زبان
برنامهنویسی  #Cاستفاده شده است.
در این مرحله ،مدل چاه به نرمافزار اضافه شده است که کاربر به
راحتی میتواند اطالعات الزم برای هر چاه را به عنوان ورودی وارد و
خروجیهای الزم را در هر بخش دریافت کند.
در بخش تطابق تاریخچه ،از بهینهترین روشهای رگراســیون
غیرخطی بــرای محاســبه نفتوگاز درجــا ،پارامترهــای آبده،
پارامترهای مخزن و میزان انتقالپذیری بین دو ســکتور استفاده
شده است.
در بخش پیشبینــی نیز کاربر قــادر خواهد بود ،بســیاری از
سناریوهای تولید را در مدت زمان بســیار کمی برای مخازن اجرا
کند .در این بخش ،میتوان فشار یا نرخ تولید را کنترلکننده چاه در
نظر گرفت .همچنین با استفاده از نمودارهای تراوایی نسبی ،نسبت
گاز و آب تولیدی به نفت تولیــدی ( )Water cut, GORبرای هر چاه
محاسبه میشوند.

پشتیبانی فنی

با توجه به مطالعات گســترده طراحان نرمافزار و اشراف آنها بر
نحوه کار نرمافزار  ،انجام مطالعات موازنه مواد در معاونت مهندسی
نفت با پشتیبانی فنی گروه توســعه دهنده لیبرا همراه خواهد بود؛
به گونهای که با توجه به اهمیت زمــان در انجام مطالعات ،هر گونه
نیاز و یا مشکل فنی احتمالی ،به سرعت توســط طراحان نرمافزار
برطرف خواهد شد.

مزایای استفاده از لیبرا

• سهولت کاربرد مدل در انجام مطالعات
• توانایی اجرا برای مخازن با اطالعات نسبتاً کم
• ساخت مدل در زمان کوتاه
• روند کاری واضح و مرحله به مرحله
• اجرای سریع
• دریافت جوابهای قابل اطمینان
• نمایش حرفهای نتایج به صورت گراف و جدول
• پشتیبانی مستمر

آينده نرمافزار

با انجام تمام فازها ،نرمافزار جامــع موازنه مواد به این قابلیتها
خواهد رســید ،که از جمله میتوان به موازنه مواد مخازن شکافدار
تک سکتوری (توسعه داده شده) ،موازنه مواد مخازن متداول نفت
سیاه چند سکتوری ( در حال توسعه) ،موازنه مواد مخازن شکافدار
چند سکتوری ،موازنه مواد برای مخازن گازی و گاز میعانی ،انجام
محاسبات به وســیله محاســبات مدل ترکیبی(compositional
 ،)modelموازنه مواد مخازن دارای سکتورهای شکافدار و ماسهای،
موازنه مواد مخازن متداول به روش یک بعدی ،موازنه مواد دینامیک،
توسعه کامل مدل چاه به همراه محاســبه سطوح تماس و دریافت
اطالعات  IPRو  TPRبرای محاسبه فشارهای سرچاهی و پیشبینی
تعمیرات چاه اشاره کرد.

براي نخستين بار در كشور محقق شد؛

تكميل فاز نخست پروژه دانش فني طراحي و ساخت
نمكزداي سيار نفت خام
فاز نخســت پروژه تدوين دانش فني طراحي و
ساخت واحد ساير نمكزداي الكتروستاتيك نفت
خام با حمايت شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب
تكميل شد.
به گــزارش روابــط عمومي مناطــق نفت خيز
جنوب ،آيين رونمايي از اين پــروژه با حضور بيژن
عالي پور مديرعامل و تعدادي از مديران شــركت
ملي مناطق نفت خيز جنوب در نمايشــگاه هفته
پژوهش استان خوزستان برگزار شد .رئيس پژوهش
و فناوري شــركت ملي مناطق نفت خيز جنوب در
اين بــاره توضيح داد :اين پروژه با هــدف ارزيابي و
بهينه سازي واحدهاي موجود نمكزدايي در گستره
عملياتي اين شركت و ارزيابي اوليه مواد تعليق شكن
نمكزدايي تعريف و اجرايي شده است .باقر پورقاسم
اظهار داشــت :اين پروژه از اسفندماه سال  1392با
همكاري دانشگاه شيراز آغاز شــد و فاز نخست آن
با اعتبــار  2ميليارد و  980ميليــون ريال در مدت
 33ماه به اتمام رسيد .وي درباره دستاوردهاي فاز

نخست اين پروژه گفت :در فاز اول اين پروژه دانش
فني طراحي و ســاخت تجهيزات واحد نمكزدايي
سيار به همراه نرم افزار طراحي ،شبيه سازي و بهينه
سازي تجهيزات واحد نمكزدايي تدوين شده است.
پورقاسم ،بهبود كنترل جهت بهينه سازي شرايط
عمليات فرآورش نفت نمكي ،امكان ارتقاء وضعيت
نمكزدايــي موجود و افزايش بازدهــي آنها ،امكان
اســتفاده بهينه از نيروي انســاني و افزايش توان
فني مهندسي و كاهش هزينه هاي توليد را از ديگر
دستاوردهاي اين پروژه عنوان كرد .رئيس پژوهش
و فناوري شــركت ملي مناطق نفــت خيز جنوب
افزود :در اين مرحله از پروژه مدارك فني ســاخت
يك پايلوت سيار نمكزدايي به ظرفيت حداقل 500
بشكه در روز تهيه شــد كه در مراحل بعدي ساخته
خواهد شد .وي گفت :نرم افزار اين پروژه براي اولين
بار در كشور تهيه شده و مشابه خارجي ندارد و تعداد
سطرهاي برنامه آن  70هزار خط( در محيط ويژوال)
و مطابق استاندارد نرم افزارهاي خارجي است.

نهادینه شدن و نوآوری
با جشنوارۀ پژوهش و فناوری صنعت نفت
مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی پاالیش و پخش
ایران برگزاری جشنواره پژوهش و فناوری صنعت نفت
را زمینه ساز نهادینه کردن خالقیت ،نوآوری و پژوهش
در سازمانها ارزیابی کرد.
علی شیرازیزاده  ،با اشاره به جایگاه نوپای پژوهش
در صنعت کشــور گفت :برگزاری جشنواره پژوهش
و فنــاوری صنعت نفــت ،انگیزۀ مهمی بــرای انجام
فعالیتهای پژوهشــی است تا ســازمانها به سمت
پویایی هرچه بیشتر سوق یابند.
وی افزود :برگزاری جشــنوارۀ پژوهش و فناوری
نشانه توجه به مقولۀ پژوهش اعم از تحقیقات بنیادین
و فناورانه بوده که ســر منشــا ایجاد رقابت در حوزۀ
پژوهشی میشود.
مدیریت پژوهش وفناوری شــرکت ملی پاالیش
و پخش ایران با اشــاره به روند تغییر سیاســتهای
پژوهشــی وزارت نفت و مجموعۀ پژوهش شــرکت
ملی پاالیــش و پخــش فرآوردههای نفتــی گفت:
پارسال پنج تفاهمنامه میان شــرکت ملی پاالیش و
پخش و دانشــگاهها امضا شده اســت تا پنج فناوری
و دانش فنی مورد اســتفاده در پاالیشگاههای کشور
در مراکز تحقیقاتی دانشــگاهها و ســرانجام به شکل
انستیتو پایهریزی شود و تا از این طریق زمینهای برای
پاســخگویی به نیازهای صنعت از طریق دانشــگاهها
فراهم شود.شــیرازیزاده فعالیتهای دانشــگاهها
در حوزۀ پایین دســتی بهویژه پاالیشــی را تجربهای
نوین دانســت و افزود :زمینه برای تدوین برنامههای

بلند مدت پنجساله با دانشــگاهها برای تدوین دانش
فنی فرآیند و ســاخت کاتالیســت فراهم شده است
که در این میان دانشــگاهها ملزم به همکاری با دیگر
دانشــگاهها و شــرکتهای داخلی و خارجی دارای
تجربه در این زمینه شدهاند.وی از دو پروژه مطالعاتی
مشــترک با پژوهشــگاه صنعت نفت خبر داد و گفت:
مطالعات برای ســاخت کاتالیست هیدروکراکینگ و
کاتالیستهای  RCDدر حال انجام است که کاتالیست
 RCDدر فرایند پیش تصفیــه ته مانده و یا نفت کوره و
ســپس ارتقایکیفی آن به محصوالت با ارزشتر در
فرآیندهای شکســت همچون  RFCCکاربری دارد .با
توجه به سیاستگذاریهای اخیر در کاهش میزان ته
ماندههای سنگین نفتی در پاالیشگاهها ،امیدواریم که
پس از فعالیتهای پژوهشی و فناورانه مرتبط ،آن را در
کشور تجاریسازی و بومی کنیم.
مدیریت پژوهش و فناوری شــرکت ملی پاالیش و
پخش ایران ،بهینه ســازی مصرف و مدیریت انرژی و
مسائل مرتبط با مهندسی کربن را به عنوان سر فصل
های تحقیقات زیست محیطی مطرح و آن را از مسائل
محوری نوین پژوهشــی برشمرد و گفت :شرکتهای
دانش بنیان باید در این مسائل قویتر عمل کنند.
شیرازیزاده دیگرفعالیتهای مجموعۀ پژوهش و
فناوری شــرکت ملی پاالیش و پخش ایران را حمایت
از پایاننامههای دانشجویی در موضوعهای فرآیندی،
کاتالیستی ،محیط زیســتی و منابع انسانی و انتشار
مجلۀ علمی ترویجی «فرآیند نو» عنوان کرد.
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