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غربالگري روشهاي ازدياد برداشت با بهرهگيري از نرمافزار
نرماف��زار غربالگ��ري و تصميمگيري
روشه��اي ازدياد برداش��ت موس��وم به
 EOR S&Dاولي��ن ب��ار در س��ال 2008
توسط شركت ش��لمبرژه معرفي شد .اين
نرمافزار در مراحل اوليه در س��ه نس��خه با
عناوي��ن EORt1 ،EORt1.5و  EORt2و
بهعنوان يكي از ماژولهاي نرمافزار پترل،
روانهی بازار ش��د .نس��خهی EORt2اين
نرمافزار براي مخازن ش��كافدار (سيستم
تخلخل دوگانه) توسعه داده شد و در سال
 2015به EOR S&Dتغيير نام داد.
طبق نوشتهی بولتن راه ازدياد برداشت،
نرمافزار EOR S&Dبا اس��تفاده از بانك
اطالعاتي  2700پروژهی ازدياد برداش��ت
موفق در دنيا ،ابزاري س��ريع و قوي براي
غربالگري روشهاي ازدياد برداشت در
مخازن ش��كافدار است .در اين نرمافزار
تأثير ناهمگوني و همچنين مكانيس��مهاي
فع��ال ه��ر روش در بازده��ي روشهاي
ازدي��اد برداش��ت بهخوبي درنظ��ر گرفته
ميشود.
روشهاي ازدياد برداشتي مثل تزريق گازهاي
هيدروكرب��وري ،دیاکس��یدکربن ،نیتروژن،
پليم��ر ،س��ورفكتانت ،ف��وم ،آلكالي��ن/
سورفكتانت ،آلكالين/سورفكتانت /پليمر،
آب كمشور و تزريق متناوب آب و گاز و
روشهاي حرارتي در اين نرمافزار درنظر
گرفته شدهاند .اگر مدل شبيهسازي ميدان
مورد مطالعه در دسترس باشد ،نرمافزار با
درنظر گرفتن آن بهعنوان ورودي ،تمامي
متغیرهاي مور ِد نياز غربالگري را از مدل
اس��تخراج و پ��س از غربالگ��ري ،روش
منتخب را در مدل شبيهس��ازي ميكند و

پتانسيل روش انتخابي را ارزيابي ميکند.
در صورت نبود مدل ،ميتوان غربالگري
اولي��ه را با وارد ک��ردن متغیرهاي كليدي
مخ��زن بهصورت دس��تي انج��ام داد .در
حالتي كه ميدان مورد مطالعه توس��عهيافته
و مدل شبيهسازي ميدان در دسترس باشد،
ابتدا گزين��هی حفاري بينچاهي توس��ط
نرمافزار بررسي ميشود و سپس تأثير آن با
روشهاي ازدياد برداشت مقايسه ميشود.
اگر مدل شبيهسازي مخزن در دسترس
باش��د ،نرمافزار طي مراحل زير عملكرد
روشهاي ازدياد برداشت را رتبهبندي و
ارزيابي ميکند.
وارد کردن و اعتبارسنجي دادهها
تفسير و آناليز دادهها
غربالگري
ارزيابي عملكرد روش ازدياد برداشت
انتخابي
قبل از انجام غربالگري و در مرحلهی
تفس��ير و آناليز دادهها ،مخزن بر اس��اس
مقدار نفت باقيمانده و كيفيت س��نگ به
نواحي مختلفي تقس��يم ميشود و نواحي
با پتانس��يل مناس��ب براي ازدياد برداشت
مش��خص ميش��وند .همچنين نوع مخزن
ش��كافدار در نواح��ي مختل��ف مخزن
تعيي��ن ميگ��ردد .تقس��يمبندي مخازن
شكافدار بر اس��اس روشهاي نلسون و
آلنوسان انجام ميشود.
غربالگري روشهاي ازدياد برداش��ت
در اي��ن نرمافزار بهترتي��ب در چند مرحله
شامل سازگاري روشهاي ازدياد برداشت
ب��ا خ��واص مخ��زن ،ن��وع زمينشناس��ي
ناحي��ه ،بازده��ي جابجاي��ي روش ازدياد

برداش��ت  LDEو تج��ارب صنعتي ازدياد
برداش��ت انجام ميشود .در ابتدا مقايسهی
ويژگيهاي مخ��زن و كنترل س��ازگاري
آن ب��ا مح��دودهی ارائه ش��ده در جداول
غربالگ��ري موجود در بان��ك اطالعاتي
نرمافزار انجام ميش��ود .س��پس بر اساس
ناهمگون��ي مخ��زن (تغيي��رات تراواي��ي
و كيفي��ت س��نگ در نق��اط مختل��ف)،
روشه��اي ازدي��اد برداش��ت ردهبن��دي
ميشوند .در ادامه ،غربالگري روشهاي
ازدي��اد برداش��ت بر اس��اس محاس��بهی
بازده��ي جابجاي��ي حاص��ل از هر روش
انج��ام ميگ��ردد .در واق��ع در اين مرحله
روشهاي برتر انتخاب شده از مراحل قبل،
اولويتبندي ميشوند .در پايان با توجه به
مقدار تش��ابه مخزن مورد مطالعه با مخازن
موج��ود در بان��ك اطالعات��ي نرمافزار و
تعداد پروژههاي موفق در آنها ،روشهاي
ازدياد برداشت ردهبندي ميگردند.
پ��س از انجام غربالگ��ري و رتبهبندي
روشهاي ازدياد برداش��ت ميتوان روش
يا روشهاي منتخ��ب را روي بخشهاي
كوچك��ي از مخ��زن كه توس��ط نرمافزار
انتخاب ش��دهاند شبيهس��ازي كرد .روش
ازدياد برداش��ت پيش��نهادي با استفاده از
الگوي پنجنقط��هاي در دو ناحيه؛ يكي با
خواص مخزن��ي خوب و بيش��ترين نفت
باقيمان��ده و ديگ��ري با خ��واص مخزني
و نف��ت باقيماندهی متوس��ط شبيهس��ازي
ميش��ود و عملكرد آن ارزيابی ميشود.
قابلذكراس��ت که نرماف��زار EOR S&D
توانای��ی ارزياب��ي اقتص��ادي س��اده براي
روشهاي منتخب را نيز دارد.
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فنآوری مجازي زيمنس براي برنامهریزی پروژههاي باالدستي فراساحل

ش��ركت زیمنس ب��ا ارائ��هی فرصت��ی در بازار
چالشبرانگی��ز نف��ت و گاز با اس��تفاده از پروژهی
گس��تردهی ف��نآوری خ��ود ب��رای کم��ک ب��ه
ش��رکتهای نف��ت و گاز باالدس��ت ،مزای��ای
دیجیتالسازی را ارتقاء ميبخشد.
ابتکار جدید زیمنس ،ف��نآوری Topside 4.0
که آنرا بهعنوان یک راهحل چرخهی عمر دیجیتال
توصیف میکند بهخصوص صنعت فراس��احل را
ه��دف قرار میده��د .این ش��رکت میگوید :این
پیشنهاد در حوزهی ماژول های کلیدیفشردهسازی،
تولید برق ،توزیع برق و اتوماسیون قرار دارد.
 Topsides 4.0هنگام انتخ��اب مفهوم پروژهی
فضایی و انتخاب پروژهی فراس��احل طراحي شده؛
زمانی که امکان شناس��ایی و دوری از کارگران در

6

سیس��تمهای پردازش��ی و کاهش خطر ارتباط بین
آنها وجود دارد .این امر امکان مدیریت پروژههای
دیجیتال و تولید ،آزمایش مج��ازی و راهاندازی را
فراهم میکند و آنچ��ه را زیمنس نامیده" ،دوتایی
دیجیتال هوشمند" نام گرفته اس��ت .اين فنآوری
نسخهای دیجیتالی از سیستمهای کارخانه ،فرآیند
و اتوماسیون بههمراه چگونگي تعامل آنها را نشان
میدهد .فنآوری ،از طریق تجزیه و تحلیل عملکرد
و بهینهسازی در محیط مجازی ،هزینههای چرخهی
عمر تسهیالت را کاهش میدهد.
توماس اس��پارکس ،معاون رئیس اس��تراتژی و
ف��نآوری نف��ت و گاز در زیمن��س میگوید :ما
میگوییم این دوگانهی مجازی هوش��مند اس��ت؛
زی��را میداند چگونه این تجهی��زات در حال رفتار

است .شما میتوانید پیشرفتهای دوقلوی مجازی
را انج��ام دهید و ب��ا آن تمرین کنید و این میتواند
بر راهاندازی اثر بگذارد .ش��کل 2-يك دوگانهی
مجازي ( )DIGITAL DOUBLEاس��ت كه ش��ركت
زيمنس از ف��نآوری  Topside 4.0منتش��ر كرده
است.
اس��پارکس میگوید سرویس Topsides 4.0
میتواند م��دت زمان پروژه را ت��ا نه ماه کاهش
داده ،هزینهه��ای س��رمایه را ب��ه  10میلیون دالر
کاهش ده��د و هزینههای عملیات��ی بیش از 10
س��ال به  100میلیون دالر برس��د .اي��ن اعداد در
ش��رايط پرخطر و غيرقابلپيشبيني فراس��احل
بس��يار قابلتوجهند .اس��پاركس ادامه ميدهد:
چط��ور میتوانیم گ��زارهی ارزش را در صنعت
نفت و گاز تعريف كنيم؟ این نقش ما در بخش
فنآوری اس��ت؛ نگاه کردن ب��ه نمونه کارها از
راهحلهای زیمنس و آوردن آنها به صنعت برای
درک نیازهای مشتری.
این نیازهای مش��تری در شرايط قیمت کم نفت
تغییر کرده است .همه روی موارد کمهزینه و عملی
تمرکز کردهاند که بیش��تر از گذشته بوده و ابتکار
جدید بخشی از فشار کلی برای کاهش هزینههاست.
این مرب��وط به اس��تفاده از ف��نآوری جدید برای
رس��یدن به نقطهای مطلوب است .دیجیتالی کردن
یک تالش است ،اما همه چيز نیست.
دو اختراع اخیر زیمنس ظرفیت نفت و گاز این
ش��رکت را تا حد قابلتوجهی افزایش داده است.
در س��ال  2014زیمنس کسب و کار توربین گاز
و کمپرسورهای رولز رویس و همچنین فنآوری
مش��تق ش��دهی هوای��ی را بهدس��ت آورد .خرید
 Dresser-Randدر س��ال بعد ،فروشگاه چرخشی
چ��رخ و تجهیزات زیمن��س را در صنعت نفت و
گاز گسترش داد .اس��پاركس همچنين میگوید
فنآوریهای حاصل از س��رویس Topside 4.0
با سیستمهای الکتریکی و اتوماسیون تکمیل شده
توسط شركت زيمنس هماهنگ هستند.
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فنآوری نوين جهت ارتقاء سيستم كنترل چاه در زير دريا
و آنگون��ه كه اعالم ش��ده اي��ن فنآوری
ق��ادر خواهد ب��ود توانایی خ��ود را در قبال
رویدادهای مرتبط در سراسر جهان ايفا كند.
 Trendsetterمس��تقر در هوستون ،مسئول
طراح��ی و تحوی��ل سیس��تمهای حفاظتي و
محافظ��ت از سیس��تمهای  OSRLب��وده و
متولي کنترلكنندهی سيستمهاي هالیبرتون
شرکتهای عضو نیز هست OSRL.همچنین
مسئول نگهداری و استقرار تجهیزات کنترل
خوب خود خواهد ب��ود که در حال حاضر
شامل دو سیس��تم واکنش حادثهی زیردریا
چند شركت خدماتي مهم در بخش نفت براي كنترل چاه در زير دريا هستند.
ذخی��ره ش��ده در مکانهای��ی ب��ا نزدیک��ی
و گاز از جمل��ه هاليبرت��ون در ح��ال نهايي
 OSRLبههم��راه  Halliburtonو ب��ه مناط��ق عم��دهی تولید نف��ت در مناطق
كردن قرارادادي جهت ساخت ابزاري نوين  Trendsetterدر حال رس��يدن به اين هدفند فراساحل است.

اعالم فراخوان شناسايي و ارزيابي شركتهاي عمليات حفاري
فراخوان شناس��ایی و ارزیابی شرکتهای
عملیات حف��اری نفت و گاز ب��رای اجرای
طرحهای نگهداش��ت س��طح تولید از سوی
معاون��ت مهندس��ی ،پژوه��ش و فنآوری
وزارت نفت اعالم شد.
معاونت مهندس��ی ،پژوه��ش و فنآوری
وزارت نف��ت در نظ��ر دارد جه��ت تحق��ق
سیاس��تهای اقتص��اد مقاومتی و گس��ترش
اس��تفاده از توان فنی-مهندس��ی شرکتهای
توانمند ایرانی در اجرای طرحهای نگهداشت
س��طح تولید ،ش��رکتهای عملیات حفاری
نفت و گاز را شناسایی و ارزیابی کند.
همسو با این برنامه ،این معاونت از همهی
شرکتهای متقاضی دعوت کرده بر اساس
ش��یوهنامهی ارزیابی صالحیت که از طریق
پایگاه ملی اطالعرسانی مناقصات با شماره ی

فراخوان  ۳۱۴۷۲۸۴و پایگاه اینترنتی معاونت
مهندس��ی ،پژوه��ش و فنآوری به نش��انی
( )www.doert-mop.irو پای��گاه اینترنت��ی
ادارهی کل نظام فنی و اجرایی و ارزش��یابی
طرحه��ا( )www.det-mop.irدر دس��ترس
اس��ت ،پرس��شنامه را تکمی��ل و بههم��راه
مستندات ارسال کنند.
ح��وزهی خدم��ات پیمان��کاران عملیات
حفاری در این طرحها ش��امل انجام خدمات
طراح��ی تفصیلی ،تدارک کاال و تجهیزات،
انج��ام عملیات حف��اری و خدم��ات جنبی
مربوط به آنس��ت .ماهیت طرحها بهصورت
ترکیبی از تخصصهای حفاری ،تأسیس��ات
روزمینی ،خطوط لولهی جریانی و ساخت و
نصب سکوهای دریایی است و این موضوع
در زمان واگذاری طرحه��ا و تعیین ترکیب

ش��رکتهای مجاز به حضور در هر مناقصه
مدنظر قرار میگیرد.
بر اس��اس بند  ۱۰-۷نظام فن��ی و اجرایی
طرحها و پروژهه��ای صنعت نفت ،پیمانکار
عملی��ات حفاری ،ش��خصیت حقوقی واجد
صالحیتی اس��ت که مسئولیت انجام عملیات
حف��اری ب��ا هدف حف��ر چاه با مش��خصات
ارائه ش��ده از سوی کارفرما با انجام تعهدات
اصلی از جمله تأمین دستگاه حفاری ،تأمین
نیروی انسانی متخصص و ذیصالح و اجرای
کام��ل عملیات حف��اری و تأمین ی��ا خرید
خدمات تخصصی و جانبی حفاری از جمله
خدم��ات جانبی س��یمانکاری ،مغزهگیری،
نمودارگی��ری ،ماندهیاب��ی ،تکمی��ل چ��اه،
حفاری انحرافی ،چاهآزمایی و اسیدکاری را
برعهده دارد.
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