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غول نفتی به دنبال بهره مندی از فناوری های دیجیتال برای بهینه سازی تولید نفت

با پیش��رفت فناوری پیش بینی می ش��ود 
بازیگ��ران اصل��ی صنع��ت نفت ب��ا خیال 
راحت بشکه های بیش��تری را با هزینه های 
بس��یار کمت��ری تولید کنن��د. دراین رابطه 
مدی��ر اجرای��ی ش��رکت مه��م ودرفورد، 
نکات جالب��ی را درب��اره برنامه ریزی های 
این شرکت برای بهره مندی از فناوری های 
دیجیتال  تکنولوژی ه��ای  خصوصاً  جدید 
ب��رای بهره ب��رداری بهینه و تولی��د مطرح 
کرده و از اهمیت وی��ژه این فناوری ها در 

حوزه های تکمیل چاه سخن گفته است. 
 رئیس تولی��د  Weatherford بین المللی 
مس��تقر در هوس��تون  می گوی��د" ب��رای 
من، م��رز مه��م بعدی ب��رای به��ره وری، 
تولید، اس��ت،". "ما در زمین��ه تولید، یک 
تغییر عم��ده تکنولوژیک��ی از زمان ظهور 
تولی��د  افزای��ش  هن��گام  در  اتوماس��یون 
مصنوع��ی در جهان تولی��د، دیده ایم."وي 
اظهار می کند که دستاوردهای صنعت در 
بخ��ش تکمیل چاه، قابل توجه اس��ت. این 
امر ش��امل افزایش بارگذاری پروپانت ها و 
دیگر تکنیک هایی است که رنسانس تولید 
را در ایاالت متحده به ارمغان آورده است. 
آخرین ارقام اداره اطالعات انرژی ایاالت 
متحده نش��ان می دهد تولید نفت می تواند 
در س��ال 2019 ب��ه طور متوس��ط به 12/1 
میلی��ون بش��که در روز افزای��ش یابد. این 
درحالی اس��ت که در سال جاری این رقم  
10/9 میلیون بشکه در روز بوده است و این 
افزایش جز در س��ایه فناوری های جدید و 
نقش بی بدیل ش��یل در مناطقی نظیر پرمین 

امکان پذیر نمي باشد. 
وي هفته گذشته در کنفرانس نرم افزاری 
"ه��ر  گف��ت:   Enterprise Weatherford

گون��ه پیش��رفت در آینده بخ��ش تکمیل 
چاه، نیازمند تغیی��رات تکنولوژیک عمده 
اس��ت." او مانند بسیاری دیگر معتقد است 
که فناوری ه��ای دیجیتال در ارائه تغییرات 
بع��دی ب��رای صنعت نق��ش کلی��دی ایفا 
خواهن��د ک��رد. "فناوری ه��ای دیجیتال و 
تولید، آینده ما هس��تند و عملکرد تولید را 

به همراه خواهد داشت."
بازیگ��ران صنعت نفت در ح��ال تبدیل 
ش��دن به غول های فن آوری مانند گوگل، 
آم��ازون و آی بی ام هس��تند ت��ا  از قدرت 
اشیا  اینترنت  مانند  فن آوری های دیجیتالی 
در   )AI( مصنوع��ی  ه��وش  و   )IoT(

بهینه سازی تولید نفت اس��تفاده کنند. آنها 
امیدوارند مق��دار زیادی داده ه��ای تولید 
ش��ده در طول دهه ها توس��ط صنعت برای 
اس��تفاده در تح��رک ن��وآوری به منظ��ور 
کاهش هزینه ها اس��تفاده شود. این شرکت  

اعالم کرد که سیستم عامل های نرم افزاری 
 CygNet SCADA و ForeSite تولید خود
در Google Cloud در دسترس هستند. این 
سیس��تم عامل ه��ا از تجزی��ه و تحلیل داده 
پیش��رفته، محاس��بات اب��ری و IoT ب��رای 
بهینه سازی تولید استفاده می کنند. همانطور 
ک��ه توس��ط Weatherford توضی��ح داده 
شده، ForeSite ترکیبی از مدل های مبتنی 
بر فیزیک با تجزیه و تحلیل پیشرفته داده ها 
برای بهبود عملکرد در میان چاه ها، مخازن 
و امکانات سطحی است که برای کمک به 
اپراتوره��ا، شناس��ایی و اولوی��ت بن��دی 
فرصت های بهینه سازی تولید را در دستور 
 SCADA CygNet کار داشته و با پلت فرم
، جم��ع آوری، مدیری��ت و توزی��ع حجم 
زی��ادی از اطالعات عملیاتی تولید ش��ده 
توس��ط دس��تگاه های مرتبط و سیستم های 

کسب و کار را انجام می دهد."

اخبار فن آوری
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تست موفقیت آمیز پروپانت ویژه برای کنترل آسیب سازند

پیش بینی وودمکنزی درباره کمبود نفت در دنیا 

مؤسسه مشاوره بین المللی وودمکنزی هشدار 
داد که در دهه آینده می��الدی جهان با کمبود 
نفت روب��ه رو خواهد ش��د، زیرا ش��مار کمی 
می��دان  نفتی جدی��د به بهره برداری می رس��ند. 
مؤسس��ه وودمکن��زی با اش��اره به آغ��از روند 
کمبود عرضه روزانه نف��ت از میانه دهه 2020 
میالدی، در گزارش جدید خود هشدار داد: تا 
س��ال 20۳0 میالدی جهان با کمب��ود روزانه ۳ 
میلیون بشکه نفت رو به رو خواهد بود و تا سال 
20۳5 میالدی این کمبود به ۷ میلیون بشکه در 
روز و تا س��ال 20۴0 میالدی این کمبود به 12 
میلیون بشکه در روز خواهد رسید.  این مؤسسه 
اعالم کرد: صرف نظر از تحوالت فناوری فراتر 
از چیزی که اکنون می توانیم فرض کنیم، ما به 

اکتش��اف های جدید نفتی نیاز خواهیم داشت. 
طبق اع��الم این مؤسس��ه، بذر ای��ن چالش در 
دوران افت قیمت نفت در س��ال 201۴ میالدی 
کاشته ش��د، به  گونه ای که س��رمایه گذاری در 
اکتشاف نفت از حدود ۶0 میلیارد دالر در سال 
201۴ میالدی به حدود 25 میلیارد دالر در سال 
کاه��ش  ک��رد.  س��قوط  می��الدی   201۸

س��رمایه گذاری موجب افت ش��دید اکتشاف 
میدان های جدید نفتی شده است. وودمکنزی با 
تأکید بر اینکه اکنون س��طح فعالیت در صنعت 
نفت ب��رای جلوگیری از کمب��ود عرضه کافی 
نیست، اعالم کرد: اگر می خواهیم دوران افت 
عرضه به تأخیر افتد، الزم اس��ت اکتشاف گران 

بیشتری فعال شوند.

اس��تفاده از پروپانت ها برای ایجاد شکس��تگی 
القایی به شکل قابل توجهی در چاه های نفت و در 
مناطقی که به جهت ساختاری و لیتولوژی دارای 
تراوایی بس��یار پایین اند اس��تفاده می شود. با این 
حال اس��تفاده از این مواد گرچه در ابتدا می تواند 
به دلیل ایجاد شکس��تگی ها، باعث افزایش تولید 
شوند اما به مرور خود مانعی بر سر راه تولید شده 
و می توانند باعث ایجاد آس��یب ثانویه در اطراف 
چاه گردن��د. چراکه هنگامی که تولید از مس��یر 
پروپانت از شکستگی در نزدیکی چاه شیر جریان 
می یاب��د، شکس��تگی ها ب��ه م��رور می توانند در 
نزدیکی سوراخ ها خراب شده و منجر به کارایی 
کم کل تولید شوند. این آسیب دیدگی می تواند 
به  تجهیزات ته چاهی و حتی سرچاهی نیز آسیب 
رس��اند و هزینه های اضافی را جهت جداسازی و 
دف��ع پروپانت ه��ا تحمی��ل نماید. ل��ذا تعمیر و یا 
جایگزین��ی تجهی��زات و هزینه های بازس��ازی و 
خرابی های مرتب��ط می تواند تاثیر منفی بر اقتصاد 

 )BOE( چاه و افزایش هزینه هر بشکه معادل نفت
داش��ته باشد. شرکت هگس��یون برای این مشکل 
 Flappback تدبیری اندیشیده است و آن، معرفی
proppant PropShield می باش��د ک��ه عام��ل 
کنت��رل جریان مایع اس��ت. این راه ح��ل مقرون 
به صرف��ه می تواند به هر نوع پروپانت بدون توجه 
افزودن��ی  ش��ود.  اعم��ال  م��ش  ان��دازه  ب��ه 
PropShield س��ازگار با تمامی مواد افزودنی 
برای شکست  های القایی اس��ت. با این حال الزم 

اس��ت تا پی��ش از اس��تفاده از این م��واد خاص، 
آزمایش��ات پیش از اجرا در می��دان از قبیل تایید 
س��ازگاری ب��ا اصالح کننده ه��ای اصطکاک��ی، 
بایو س��اید، جلوگیری کننده ه��ای مواد رس��وبی، 
ایجادکننده های ژل و مهار کننده های خوردگی 
افزودن��ی  حاض��ر  درح��ال  ش��ود.  انج��ام 
ب��ا موفقیت در حوضه  PropShield همچنان 
پرمین، Midcontinent و کانادا مورد استفاده 

قرار می گیرد.
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فاز نخست قراردادهای پژوهشی حوزه اکتشاف در شرف تکمیل است

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران از پیشرفت 
مناسب قراردادهای پژوهشی حوزه اکتشاف شرکت 
مل��ی نفت ایران خب��ر داد و گف��ت: از مجموع پنج 
ق��رارداد امضا ش��ده با دانش��گاه ها، در فاز نخس��ت 
حداقل س��ه قرارداد تا پایان س��ال نهای��ی و تکمیل 
می ش��ود. س��یدصالح هن��دی اف��زود: فاز نخس��ت 
پروژه های پژوهش��ی به تدوین نقشه راه مرتبط است 
که خوش��بختانه دانش��گاه های طرف قرارداد در این 
زمینه عملکرد خوبی داشته اند. بر اساس این گزارش، 
اواخر سال گذشته، شرکت ملی نفت ایران با هدف 
توس��عه زیرس��اخت های علمی و فناوری در کشف 
منابع هیدروکربوری، با پنج دانش��گاه منتخب کشور 
ش��امل دانشگاه  ش��هید بهش��تی، فردوس��ی مشهد، 
خوارزمی، صنعتی ش��اهرود و ش��هید چمران اهواز 
ق��رارداد پژوهش��ی امض��ا ک��رد؛ قراردادهای��ی که 
مدت زم��ان اجرای هر یک از آنها 10 س��ال در نظر 

گرفته شد. هندی از برگزاری نشست کمیته راهبری 
در دانشگاه فردوسی مش��هد هم خبر داد و عملکرد 
این دانش��گاه را در اجرای پروژه پژوهش��ی »توسعه 
فناوری  بهبود تصویرس��ازی زیرسطحی در اکتشاف 
مناب��ع هیدروکرب��وری در حوضه رس��وبی کپه داغ« 
بس��یار مطلوب توصیف کرد. وی با اش��اره به تأکید 
ش��رکت ملی نف��ت ایران ب��ر اهمیت ایجاد ش��بکه 
ن��وآوری و فن��اوری گف��ت: دانش��گاه ها در بخش 
مدیریت فناوری، از مشاوران خوبی بهره  گرفته اند و 
با دانش��گاه های داخلی و خارجی، همکاری مناسبی 
برقرار کرده اند که امیدواریم مجموعه این تالش ها، 
به نتایج خوبی برای صنعت نفت کشور منتهی شود. 
در اج��رای قراردادهای پژوهش��ی حوزه اکتش��اف 
ش��رکت ملی نفت ایران، پروژه پژوهش��ی »توس��عه 
فناوری های نوین ژئوش��یمیایی اکتشافی با تاکید بر 
مدل س��ازی هیدروکربوری حوضه رسوبی در ناحیه 

دزفول ش��مالی« با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و 
پروژه پژوهش��ی »توسعه فناوری  بهبود تصویرسازی 
زیرس��طحی در اکتش��اف منابع هیدروکربوری در 
حوض��ه رس��وبی کپ��ه داغ« ب��ا همکاری دانش��گاه 
فردوسی مشهد اجرا می شود. دانشگاه خوارزمی در 
زمین��ه »توس��عه فناوری ه��ای س��نگ های کربناته 
شکافدار در ناحیه دشت آبادان« با مدیریت اکتشاف 
ش��رکت ملی نف��ت ایران هم��کاری خواهد کرد و 
مناب��ع  اکتش��اف  در  ژئومکانی��ک  »کارب��رد 
هیدروکرب��وری و فناوری ه��ای نوی��ن حف��اری و 
مهندس��ی نف��ت در چاه ه��ای اکتش��افی« موضوع 
همکاری با دانش��گاه صنعتی ش��اهرود خواهد بود. 
پروژه پژوهش��ی دانش��گاه ش��هید چمران اهواز نیز 
»توس��عه فناوری های نوین ژئوش��یمیایی اکتشافی با 
تاکید بر ژئوشیمی س��طحی و زیرسطحی در ناحیه 

دشت آبادان« است.

همکاری های جدید نفتی فیلیپین با چین

وزی��ر ان��رژی فیلپین اع��الم کرد ک��ه فیلیپین 
به دنبال امضای دو توافقنامه استخراج نفت و گاز 
مش��ترک با طرف چینی و لغو ممنوعیت حفاری 
در ناحیه م��ورد اختالف در دریای چین اس��ت. 
دو کش��ور چین و فیلیپین در پ��ی تقویت روابط 

اقتصادی هستند.
وي در ی��ک نشس��ت خبری گف��ت: یکی از 
معامله ها ش��امل پروژه های اکتشافی بین شرکت 
ش��رکت  و   )PNOC( فیلیپی��ن  نفت��ی  مل��ی 
CNOOC چین، متعلق به دولت چین است که 

در اس��تان جنوب غربی پاالوان واقع ش��ده است. 
وی همچنی��ن به قرارداد خدمات بین دوکش��ور 
اش��اره کرد و از چش��م انداز همکاری در بخش 
اکتش��اف و انتخ��اب CNOOC به عنوان یک 

شریک تجاری سخن گفت. 

رمزارز نفتی ونزوئال به طور رسمی رونمایی شد

ونزوئال به طور رسمی اس��تفاده از رمزارز دارای 
پش��توانه نفتی خود را آغاز کرد. به گزارش ش��بکه 
راشا تودی، ونزوئال به طور رسمی استفاده از رمزارز 
نفتی خود موس��وم به پت��رو را آغاز ک��رد که طبق 
ادع��ای نیکوالس م��ادورو، رئیس جمه��وری این 
کشور، نخستین رمزارز دارای پشتوانه دولتی و نفتی 

اس��ت. ونزوئ��ال ک��ه ب��ا بح��ران اقتصادی ش��دید 
روبه روس��ت، در چند ماه گذشته برخی اصالحات 
اقتصادی، از جمله افزایش قیمت س��وخت را آغاز 
کرده است. رئیس جمهوری ونزوئال اعالم کرد که 
پت��رو برنام��ه اصالحات اقتص��ادی وی را تقویت و 
اقتص��اد جهانی رمزارزها را متحول می کند. به گفته 

وی، فروش رس��می پترو از ماه نوامبر امس��ال آغاز 
می ش��ود و پش��توانه این ارز، نف��ت، گاز، الماس و 
 )cryptocurrency( طالست. رمزارز یا ارز رمزی
یک��ی از ان��واع ارز مجازی اس��ت ک��ه از فناوری 
رمزن��گاری در طراحی آن اس��تفاده ش��ده و به طور 

معمول به صورت غیرمتمرکز اداره می شود.

اخبار فن آوری


