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نقش ربات ها در بهبود کیفیت، 
راندمان و ایمني عملیات حفاري
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شرکت پاالیش نفت جی  
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ــوأم با  ــنگین و طوالني ت ــي س ــات اجرای عملی
فعالیت هاي تکراري مي تواند موجبات عدم تمرکز 
ــه در بدترین حالت خود  ــر کار را فراهم نماید ک ب

منجر به حوادث غیر قابل جبران خواهد شد. 
از طرف دیگر اتوماسیون صنعتي امکان کاهش 
ــا در محیط هاي  ــدن اپراتوره ــه دی ــال صدم احتم
ــد و همچنین  ــدت کاهش مي ده پر خطر را به ش
ــیع موجبات بهبود مسایل  ــطح وس مي تواند در س
ایمني و کاهش صدمات ناشي از فعالیت هاي بدني 

را کاهش دهد.
ــات حفاري در  ــت که عملی ــش از چند دهه اس بی
ــمگیري به سمت  ــرعت چش دکل هاي حفاري با س
ــي از  ــد. یک ــت مي کن ــودکار حرک ــامانه هاي خ س
ــي و رباتیک بهبود  ــیون صنعت اهداف اصلي اتوماس
ــطح ایمني و همچنین کاهش  راندمان، افزایش س
فعالیت هاي تکراري است که توسط کارگران بخش 

حفاري صنعت نفت انجام مي شود.
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نقش ربات هاي صنعتي در بهبود کیفیت ...

۱.مقدمه
ــات حفاري در  ــت که عملی ــش از چند دهه اس بی
ــمگیري به سمت  ــرعت چش دکل هاي حفاري با س
ــي از  ــد. یک ــت مي کن ــودکار حرک ــامانه هاي خ س
ــي و رباتیک بهبود  ــیون صنعت اهداف اصلي اتوماس
ــطح ایمني و همچنین کاهش  راندمان، افزایش س
فعالیت هاي تکراري است که توسط کارگران بخش 

حفاري صنعت نفت انجام مي شود.
از طرف دیگر اتوماسیون صنعتي امکان کاهش 
ــا در محیط هاي  ــدن اپراتوره ــه دی ــال صدم احتم
ــد و همچنین  ــدت کاهش مي ده پر خطر را به ش
ــیع موجبات بهبود مسایل  ــطح وس مي تواند در س
ایمني و کاهش صدمات ناشي از فعالیت هاي بدني 

را کاهش دهد.
ــردن  ــودکار ک ــاي خ ــن مزای ــي از مهم تری یک
ــد.  ــوازن کاري مي باش ــاري ایجاد ت ــات حف عملی
ــط یک کلگي مخصوص از جنس آهن  کانال ها توس

ــود. این عملیات  Iron roughneck ایجاد مي ش
ــاعته به شکلي انجام  مي تواند در طول زمان 12 س
ــود که دقیقاً همان کیفیت ساعات اولیه ی شروع  ش
کار را دارا باشد و این از محاسن مهم رباتیک است. 
اصوالً ماشین هاي خودکار خستگي فکري ناشي از 
ــتگي بدني  کار تکراري که در نهایت منجر به خس
ــش احتمال حادثه را به دنبال دارد نخواهند  و افزای

داشت.
ــوأم با  ــنگین و طوالني ت ــي س ــات اجرای عملی
فعالیت هاي تکراري مي تواند موجبات عدم تمرکز 
ــه در بدترین حالت خود  ــر کار را فراهم نماید ک ب
ــد.  ــر قابل جبران خواهد ش ــوادث غی ــر به ح منج
ــرایط آب و هوایي  ــودکار تحت ش ــین هاي خ ماش
ــرایط خطرآفرین  چون گرما، رطوبت، تاریکي و ش
ــوند.  ــته نمي ش ــط نخواهند بود و هرگز خس محی
ــین هاي خودکار مي توانند به گونه اي  ــتر ماش بیش
برنامه ریزي شوند که وظایف چندگانه را به راحتي 
ــین هاي  ــا بزرگ ترین عیب ماش ــد، ام ــام دهن انج
ــد فکر کنند و  ــت آن ها نمي توانن ــودکار این اس خ

تصمیم گیري نمایند.
     در این جا یک تفاوت عمده بین ماشین هاي 
ــین هاي خودکار  خودکار و ربات ها وجود دارد. ماش
ــه راحتي مي توانند فعالیت هاي تکراري و دقیق را  ب
انجام دهند در حالي که ربات ها قادرند طیف وسیعي 
از فعالیت هاي اجرایي را تحت شرایط مختلف انجام 
دهند، چراکه ربات ها داراي حسگرهایي هستند که 
ــي را اندازه گیري  ــد تغییر پارامترهاي اصل مي توانن
ــاس آن فعالیت خود را تنظیم نمایند.  کرده و بر اس
ــان استنباط  ربات ها همان طور که از ماهیت کارش

می شود نمونه اي نزدیک به انسان ها مي باشند.
ربات ها در سطحی وسیع در صنعت خودروسازي 
ــتفاده مي شوند. در کارخانه های خودروسازی  و  اس
ــف تولید خودرو اعم از خط بدنه،  در خطوط مختل
ــادي ربات هاي صنعتي در  ــگ و مونتاژ تعداد زی رن

ــک از جمله  ــا رباتی ــواع کاربرده ان
مواد، عالمت  جابجایي  جوشکاري، 
زني، نظارت و بازرسی، رنگ آمیزي، 
ــتفاده  آب بندی، مونتاژ و... مورد اس

قرار گرفته اند.
در نگاه اول به نظر مي رسد که 
ــین هایي خودکار  ماش ربات ها  این 
ــتند که فعالیت هاي تکراري را  هس
ــام مي دهند اما در حقیقت این  انج
ربات ها توسط نرم افزارهاي پیچیده 
ــگرهاي  ــبکه اي از حس که تحت ش
ــتند هدایت مي شوند.  مختلف هس

ــا مي دانند قطعه ی  ــت که ربات ه ــه این دلیل اس ب
ــتگاه مي شود به چه نحوي باید  بعدي که وارد ایس
ــوط تولید با تنوع  ــردد. خودروها در خط ــاژ گ مونت
 بسیار زیادي تولید مي شوند که این تنوع بر اساس 
ــروع  ــرفته در ش برنامه هاي نرم افزاری دقیق و پیش
تولید به تک تک ربات ها دیکته مي شود و عملیات 
ــود. ربات ها  ــاس انجام مي ش تولید نیز بر همین اس
ــد بلکه در  ــری دارن ــد نقش مؤث ــا در تولی ــه تنه ن
ــتفاده اي وسیع دارند. این  بحث کنترل کیفیت اس
ربات ها در انتهاي هر یک از خطوط تولید، کیفیت 
ــده را با کیفیت تعریف شده چه  خودروی تولید ش
 از نظر ابعادي و چه از نظر کیفیت عملیات، کنترل 
ــورت عدم تطابق با کیفیت تعریف  مي کنند و درص
ــؤول نظارت بر تولید  ــده ضمن اعالم آن به مس ش
ــوب از خط تولید  ــودروي معی ــبت به خروج خ نس
ــال یک ربات در خط  ــدام مي کنند. به عنوان مث اق
ــت یک  مونتاژ و با کاربري جابجایي، پس از برداش
ــه هاي تولیدي از  ــاژي از داخل قفس قطعه ی مونت
ــق آن را با  ــود روي قطعه تطاب ــق بارکد موج طری
ــی مي کند و در صورت  عملیات تعریف شده بررس

عدم تطابق، عملیات تولید را متوقف مي کند.
ــاعت در روز، 7 روز در هفته،       ربات ها 24 س
ــازهاي پیشرفته استفاده  در خطوط تولید خودروس
ــنگي و  ــتگي، گرس ــدون این که خس ــوند ب مي ش
ناراحتي که گریبانگیر اپراتورهاي تولیدي است در 

آن ها موضوعیت پیدا کند. 

2.رباتهادرحفاری
ــؤال مطرح مي شود  حاال این س
که آیا مي توان جهت بهبود کیفیت، 
ــي کار در  ــش راندمان و ایمن افزای
ــز از ربات ها  ــاري نی ــاي حف دکل ه

استفاده نمود؟
ــا قاطعیت،  ــؤال ب جواب این س
ــت. یک نوع ربات از این  مثبت اس
ــروژ و در منطقه ی   ــور ن نوع در کش
ــتفاده  اس ــورد  م  Stavanger
ــده است. یک شرکت  قرارگرفته ش
ــاخت  ــر اقدام به طراحي و س معتب

 یک نمونه ربات انعطاف پذیر چندمنظوره نموده که 
ــاري را بدون  ــف حف ــاي مختل ــد فعالیت ه مي توان
ــان به انجام رساند. آن چیزي که ربات  دخالت انس
ــازد حضور  ــایر تجهیزات خودکار جدا مي س را از س
ــت. با استفاده  نرم افزار براي کاربردهاي متفاوت اس
ــخص مي تواند در  ــزار گرافیکي هر ش از یک نرم اف
محیط مجازي نسبت به برنامه نویسي ربات ها براي 
ــاوت حفاري  ــري از فعالیت هاي متف ــام بک س انج

اقدام نماید. 
ــتناد به  ــي که با اس بعد از عملیات برنامه نویس
ــات مي تواند کار را  ــده، رب تجربه ی موجود انجام ش

آغاز کند.  
ــده روي ربات مي توانند  ــگرهاي تعبیه ش حس
ــا محیط خارج  ــرایط محیطي و تقابل ب با درک ش
ــین آالت پیرامون خود کار را به خوبي  و سایر ماش
ــات امکان این را  ــام دهند. این قابلیت روي رب انج
ــل احتمالي  ــه از هرگونه تداخ ــد ک ــم مي کن فراه
ــا لوله ها و  ــین آالت و ی ــایر ماش  ربات حفاري با س

تکیه گاه هاي آن ها اجتناب گردد.
ــیاري از فعالیت و وظایف این ربات مي تواند  بس
ــامل جابجایي  ــود که این وظایف ش برنامه ریزي ش
ــکوها، کانکتورها، ملحقات مربوطه، جاروبک ها و  س

کلیه ی تجهیزات جانبي حفاري مي باشد.
این ربات مي تواند شیرآالت کاهنده1 را تحریک 
ــا2 نیز کمک کند، این  ــد، حتي در نصب راه گاه کن
ــش و کنترلي  ــامانه ی کش ربات در زمان تنظیم س

خطوط و کلمپ هاي مربوطه بسیار مؤثر است.
1. Choke Valve
2. Manifold
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ــایل ایمني، ربات مي تواند در  ــتاي مس در راس
ــرایط اضطراري از قبیل ورود به مناطق پرخطر  ش
ــار داخل  ــعله ی آتش یا ذرات پر فش ــه داراي ش ک
ــود. همچنین مي تواند  ــتفاده ش ــند اس چاه مي باش
ــریع منطقه از مواد سمي یا مواد  جهت تخلیه ی س
ــت مشکالت جدي  ــوزآور که ممکن اس قلیایي س
ــد به کار گرفته  ــراي کارگرهاي حفاري ایجاد کن ب
ــک  ــات مي تواند در مناطقي که ریس ــود. این رب ش
باالي تشعشع مواد رادیواکتیو نیز وجود دارد مورد 
ــتفاده قرار گیرد. در زمان تخلیه ی یک اسکله ی  اس
ــان قادر  ــاري این ربات بدون نیاز به حضور انس حف
است فعالیت مربوطه را به نحو مطلوبي انجام دهد.

ــاخته شده    یک مدل نمونه از ربات حفاري س
ــازنده ی این ربات، این تجهیز  ــت. به گفته ی س اس
ــاخته شده با این حجم  بزرگ ترین ربات صنعتي س
ــام  ــت. این ربات ظرفیت جابجایي اجس و ابعاد اس
ــتفاده از  ــا وزن 2000 کیلوگرم را با اس ــنگین ت س
ــتقلي  ــود دارد.  با 7 محور مس ــازوي 3 متري خ ب
که این ربات دارد مي تواند همه ی نوع ابزار حفاري 
ــت هر زاویه اي  ــاص را در هر نقطه از فضا و تح خ
ــت حرکت داده و فعالیت هاي مرتبط با  که نیاز اس
ــاري را به راحتي انجام دهد. این ربات مي تواند  حف
ــطوح سفت را  ــیدن س وظایف خاک برداري و تراش
انجام دهد. از آن جا که این ربات به صورت مستقل 
کار مي کند، مي تواند به طور همزمان با سایر وسایل 
ــود، بنابراین یک اپراتور تولید  حفاري بکارگرفته ش
ــد وارد محدوده ی  ــایل ایمني مي توان با رعایت مس
ــام دهد. چگونگی  ــود و وظایف خود را انج قرمز ش
ــت. با استفاده از  ــیار ساده اس ــتفاده از ربات بس اس

ــرد مبتدي  ــده، یک ف ــازي تهیه ش برنامه شبیه س
ــي،  مي تواند پس از گذراندن دوره هاي برنامه نویس
کلیه حرکات ربات را در شرایط مجازي شبیه سازي 
ــرایط واقعي و منظور  ــر گرفتن ش ــد و با در نظ کن
ــایل ایمني و افزایش راندمان، کار ربات  کردن مس

را برنامه ریزي کند. 
ــه ک ــدي  بع  3 ــط  واس ــه ی  برنام ــک  ی   

ــود در تعامل با  ــي ش ــده م Visualizator نامی
ــرایط  ــات، کلیه ی حرکات ربات در ش ــه ی رب برنام

واقعي را به نمایش مي گذارد.
 3 CAD/CAM ــه ی  برنام ــک  ــق ی از طری
ــه ها به برنامه ی اصلي منتقل مي شود.  بعدي، نقش
ــتفاده مي شود،  ــاز اس  زماني که از برنامه ی شبیه س
ــبت به  ــف عملیات جدید نس ــوان ضمن تعری مي ت
ــاز به تغییر دارند نیز  اصالح عملیات موجود که نی
ــازها پارامترهایي از قبیل  اقدام نمود. تمام شبیه س
ــتاب، سرعت، وزن، درجه ی آزادي سامانه و عدم  ش
ــن آموزش در  ــور مي کنند، بنابرای ــورد را منظ برخ

شرایط کاماًل واقعي انجام مي شود.
     این ربات ضمن این که از قطعات الکتریکي 
تشکیل شده است از  هیدرولیک و هیدرو مکانیک 
ــتفاده مي کند. این  ــراي انجام عملیات حفاري اس ب
ــوع قابلیت انجام فعالیت هایي که نیاز به دقت  موض
ــد فراهم مي نماید.  ــرعت بطور همزمان را دارن و س
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شرکت هدایت صنعت پدیده

نکته ی قابل توجه در این گونه ربات ها این است که 
کلیه ی قطعات الکتریکي، الکترونیکي، هیدرولیکي 
و مکانیکي استفاده شده در ربات استاندارد هستند 

و قابل تهیه از بازار مي باشند.
ــتفاده  این ربات مي تواند از انرژي الکتریکي اس
ــود را براي  ــي مورد نیاز خ ــد و انرژي جنبش نمای

حفاري فراهم نماید.
ــتفاده از علم  ــد اس ــه نظر مي رس ــت ب در نهای
ــی بزرگ براي  ــاخت ربات هاي صنعت رباتیک و س
عملیات ساحلي و فراساحلي مي تواند کمک بزرگي 
به این حوزه ی کاري نموده و خطرات و ریسک هاي 

موجود را به شدت کاهش دهد. 


