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بررسی کاربردهای فناوری نوین اینترنت اشیا در بخش باالدستی صنعت نفت
یاسر جهانپیما* ،شرکت انرژی دانا

چکیده
در س��الهای اخیر ،اس��تفاده از فناوری نوین اینترنت اش��یا بهعنوان ارتباطدهنده هوشمند حسگرها و دستگاهها در
صنایع مختلف از جمله صنعت نفت چه به صورت پایلوت و چه در مقیاس واقعی رو به گس��ترش بوده اس��ت .هر چند
کاهش قیمت نفت در س��الهای قبل موجب کند شدن روند س��رمایهگذاری در فناوریهای جدید شده ،با این وجود
نمونههای متعددی از کاربردهای موفقیتآمیز اینترنت اش��یا در صنعت نفت و گاز وجود دارد .اگر چه میزان توجه و
سرمایهگذاری آن در صنعت نفت کمتر از صنایع دیگر بوده و هنوز راه دور و درازی در پیش دارد .در این مقاله چندین
مورد از این نمونههای موفق و تاثیر آن در کاهش هزینه تجهیزات ،نیروی انسانی و بهبود وضعیت تولید بررسی شده
اس��ت .از جمله کاربردهای آن ،استفاده در فرآیند فرازآوری مصنوعی ،بهینه کردن تولید نفت ،افزایش عمر تجهیزات،
بهبود عملکرد تجهیزات و بازرس��ی خطوط لوله و تاسیس��ات نفتی میباش��د که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته
اس��ت .با این حال ،هنوز چالشهای زیادی از جمله امنیت ش��بکه و اطالعات در استفاده از این فناوری وجود دارد که
البته این موضوع نباید روند رو به رشد استفاده از فناوریهای جدید را در صنعت نفت متوقف نماید.
مقدمه

کاربرد فناوریه��ای نوین در صنعت نفت باع��ث کاهش هزینهها،
افزایش ایمنی و بهبود تولید میش��ود .از جمله این روشها ،اینترنت
اش��یا میباش��د که در این مقاله کاربردهایی از آن مورد بررسی قرار
گرفته است.
1
اینترنت اشیا ارتباط حسگرها و دستگاهها با شبکهای است که از
طریق آن میتوانند با یکدیگر و با کاربرانشان تعامل کنند .این مفهوم
س��ادگی ارتباط یک گوش��ی هوش��مند با تلویزیون یا به
میتواند به
ِ
پیچیدگی نظارت بر زیرساختهای شهری و ترافیک باشد که بسیاری
از دس��تگاههای اطراف ما را در برمیگیرد[ .]1به کمک اینترنت اشیا
دس��تگاههای مختل��ف میتوانند به هم متصل ش��ده و با یکدیگر و با
انسان تعامل کنند .به عنوان مثال ،در صورتی که یخچال و محتویات
داخل آن به اینترنت اش��یا متصل شوند ،میتوان از موجودی و تاریخ
انقضای اشیای موجود در یخچال باخبر شده و آنها را به طور مناسب
مدیریت و کنترل نمود .ب��ه همین ترتیب میتوان خانهها ،اتومبیلها
و کارخانههای هوش��مند نیز داشت و همه اجس��ام را به این سیستم
متصل نمود[.]2
در اینترنت اشیا ،با استفاده از حسگرهای تعبیه شده در دستگاهها،
دادههای موردنیاز گردآوری ش��ده و متناس��ب با آنه��ا اقدامات الزم
صورت میگیرد .به عنوان مثال ،می توان س��اختمانی را ذکر کرد که
حسگرهای آن اطالعات را دریافت کرده و دما و روشنایی آن به طور
اتوماتیک تنظیم می شود و یا حسگرهایی که تجهیزات را به صورت
م��داوم پایش کرده و قبل از خرابی هش��دار میدهند تا اقدامات الزم
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صورت گیرد .در ش��کل 1-سه بخش اصلی اینترنت اشیا نمایش داده
شده که در مورد صنعت نفت و گاز نیز صدق میکند.
از لح��اظ فنی ،اج��زا و پارامترهای اصلی یک سیس��تم مبتنی بر
اینترنت اشیا عبارتند از :هوش مصنوعی ،اتصاالت ،حسگرها ،مدیریت
فعال و اشیای کوچک .وجود حسگرها باعث میشود که  IoTاز یک
ش��بکه غیرفعال به شبکهای فعال تبدیل شود .این کار در بستر هوش
مصنوعی انجام میش��ود که به کم��ک الگوریتمهای آن ،هر جزیی از
سیستم هوشمند شده و عملکرد آن بهبود مییابد [.]4
تاکنون در صنعت نفت چندان به اینترنت اش��یا توجه نشده است و
ش��اید بتوان ادعا کرد که صنعت نفت از این کاروان عقب مانده است.
ام��ا به دلیل چالشهای بزرگ موجود در صنعت نفت و گاز که عمدتاً
به علت اس��تفاده از روشهای قدیم��ی و ناکارآمد در مدیریت داده و
مدیریت دارایی میباشد ،استفاده از اینترنت اشیا در آینده مورد توجه
گرفته و باعث تغییرات ش��گرفی در این صنعت خواهد ش��د .بهعنوان
نمونه جمعآوری دادهها از طریق حسگرهای مبتنی بر اینترنت اشیا

 1بخش های اصلی سیستم اینترنت اشیا []3
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و تحلیل دادهها میتواند هزینههای استخراج نفت را کاهش دهد .این
کار از طری��ق آپدیت کردن مداوم برنامهها پ��س از دریافت دادههای
جدید صورت میگیرد .همچنین نظارت بر خطوط لوله و کش��تیهای
حمل و نقل نفت از طریق سیستم اینترنت اشیا میتواند باعث کاهش
خسارات مالی و زیستمحیطی شود.
 Elmerدر س��ال  2017کاربردهایی از اینترنت اش��یا را در صنعت
نفت مورد ارزیابی قرار داده و چند نمونه موفق اجرا شده را ذکر نموده
اس��ت .از جمله این م��وارد میتوان به بهبود عملکرد کمپرس��ورهای
س��ه مرحلهای و بهینه کردن تعداد اس��تروکهای 2پمپ اش��اره کرد.
استفاده از این فناوری میتواند باعث کاهش هزینهها و بهبود عملکرد
شرکتهای اکتشاف و تولید 3نفت شود[.]5
در مقاله ای دیگر ،تجربه موفق شرکت تات نفت 4روسیه در اجرای
موفق پروژه اینترنت اش��یا در یکی از میادین نفتی ذکر شده که باعث
مدیریت بهتر تولید نفت شده است .در حین فرآیند سیالبزنی مخزن
ب��ا آب ،5اندازهگیری مداوم پارامترهای مرتبط ،باعث بهبود تولید نفت
شده است[.]6
باید توجه داش��ت در عین حال که استفاده از فناوری اینترنت اشیا
زندگی بش��ر را متحول ک��رده و مزایای فراوانی را ب��ا خود به ارمغان
آورده ،صنای��ع و کارخانهه��ا را در مع��رض حملهه��ای اینترنتی قرار
میدهد .از جمله این موارد میتوان به حمله هکرها به کارخانه فوالد
آلمان در سال  2014اشاره کرد[.]7
این مقاله شامل چندین مطالعه موردی از کاربردهای موفق فناوری
اینترنت اشیا در صنعت نفت میباشد .همچنین در مورد مزایا و معایب
آن بحث و بررسی صورت گرفته است .احتماالً استفاده از این فناوری
در آینده چهره تمام صنایع و از جمله صنعت نفت را به طورکلی تغییر
داده و باعث کاهش هزینهها و بازدهی باالتر شود.
 -1روند توسعه و سرمایه گذاری در اینترنت اشیا

اینترنت اش��یا جدیدترین نس��ل اینترنت اس��ت که میتوان آن را
اینترنت ماش��ین به ماشین 6نیز نامید .پیش از رسیدن به این مرحله،
س��ه مرحله از حیات اینترنت طی ش��ده که میتوان آنها را بهترتیب
اینترنت محتوا ،اینترنت خدمات و اینترنت مردم نامید .در ش��کل2-
مراحل تکامل اینترنت اش��یا بهعنوان جدیدترین نسل اینترنت نشان
داده شده است.
بر اس��اس آمار موسس��ه گارتن��ر ،تا پایان س��ال  2017بیش از 8
میلیارد وس��یله در جهان به اینترنت متصل بوده و پیشبینی میشود
این عدد در س��ال  2020به بیش از  20میلیارد برس��د[ .]9تحقیقات

 ABIتخمین زدهاست که تا سال  2020بیش از  ۳۰میلیارد دستگاه
بهصورت بیسیم به اینترنت اشیاء وصل خواهند شد[.]10
بر اساس آمار موسس��ه  ،IoT Analyticsدر سال  2018حدود 2.9
میلی��ارد دالر و در نیمه اول س��ال  2018نزدیک ب��ه  1.75میلیارد
دالر در اس��تارتاپهای مربوط به اینترنت اشیا سرمایهگذاری صورت
گرفته و پیشبینی شده که کل سرمایهگذاری سال  2018به رقم 3.3
میلیارد دالر برس��د .شکل 3-میزان س��رمایهگذاری و همچنین تعداد
معامالت انجام ش��ده در استارتاپهای اینترنت اشیا را در سال 2017
و نیمه اول سال  2018نشان میدهد.
شکل 4-سهم حوزههای مختلف را از میزان سرمایهگذاری صورت
گرفته در بخش اینترنت اش��یا در س��ال  2018نشان میدهد .از بین
کش��ورها بیش��ترین س��رمایهگذاری در آمریکا صورت گرفته اس��ت.
همچنین شهرهای هوشمند نسبت به سایر موارد سهم بیشتری را به
خود اختصاص دادهاند .در این نمودار س��هم صنعت نفت بهطور خاص
مشخص نشده است .اما مشخصاً سرمایهگذاری صورت گرفته در بحث
اینترنت اشیا در صنعت نفت کمتر از صنایع دیگر بوده و نیازمند توجه
و سرمایهگذاریهای گسترده است.

 2مراحل تکامل اینترنت اشیا []8

 3میزان س��رمایهگذاری و تعداد معامالت انجام ش��ده در استارتاپهای اینترنت
اشیا[]11
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 -2مزایا و معایب اینترنت اشیا

در صورتی که اینترنت اشیا در صنعت نفت مورد استفاده قرار گیرد،
میتواند مزایای فراوانی داشته باشد که از جمله آنها میتوان به موارد
زیر اشاره کرد.
پای��ش تمام فرآینده��ای مرتبط با مجموعه یا تأسیس��ات بهمنظور
اطالع از نواقص احتمالی یا تصمیم به بهبود
صرفهجویی در زمان و هزینه
تجمیع و تطبیق مدلهای اقتصادی با دریافت اطالعات آنالین
اتخاذ تصمیمهای اقتصادی با کارآیی باالتر
بهینهسازی تولید و خلق ارزش افزوده
ب��ا وجود مزایای فراوان این فناوری ،اس��تفاده از آن ممکن اس��ت
مخاطرات و ریسکهایی داشته باشد که مهمترین آنها امنیت شبکه و
اطالعات میباش��د .اتصال دائم میلیاردها وسیله به اینترنت ،آنها را در
معرض حمله هکرها قرار داده و ممکن است زیانهای جبرانناپذیری
به تأسیس��ات وارد کن��د .به همین دلیل الزم اس��ت که بحث امنیت
ش��بکه کام ً
ال م��ورد توجه قرار گرفته و سیس��تمها بهطور مداوم ارتقا
یابند.
 -3تاثیرات و کاربردهای اینترنت اشیا در صنعت نفت

اینترنت اش��یا در آینده چهره صنعت نفت و گاز را نیز همانند سایر
صنای��ع دگرگون خواهد کرد .ب��ا کاهش قیمت نف��ت و پایین آمدن

حاش��یه س��ود ،ش��رکتهای نفتی ناگزیر به کاهش هزینههای خود
هس��تند .با اس��تفاده از فناوری اینترنت اشیا میتوان با کاهش نیروی
انس��انی موردنیاز ،کاهش زمان عملیات و کم کردن ریس��ک خطرات،
اق��دام به کاهش هزینهها نمود .بهطور خاص ،ایمنی یکی از مهمترین
دغدغهه��ای کارکن��ان صنعت نفت اس��ت که با اس��تفاده از فناوری
اینترنت اش��یا ،میتوان خطراتی را که پتانسیل رخ دادن دارند ،پیش
از تبدیل آنها به خطرات یا مشکالت حاد مهار نمود.
ش��اید بت��وان آنالی��ز و تصمیمگی��ری  Real-Timeرا بهعنوان یکی
از مهمتری��ن کاربردهای اینترنت اش��یا در صنعت نف��ت و گاز عنوان
نم��ود .دریافت آنالین اطالعات تولید و دادههای دریافتی از تجهیزات
و داراییه��ا کمک میکند که با اتخاذ تصمیمهای مناس��ب ،بازدهی
بهبود پی��دا کند که حتی افزایش ان��دک آن میتواند تأثیر اقتصادی
قابلتوجهی بر روی پروژه داش��ته باش��د .به عنوان مثال ،ش��رکت ها
م��ی توانند در حین حف��اری چاه های جدید ،ب��ا دریافت همزمان و
آنالی��ز داده های تولید چاه های مجاور بههمراه دادههای چاه در حال
حفاری ،اس��تراتژی حفاری را تغییر داده و بدینوسیله تولید را  6تا 8
درصد افزایش دهند .برای این کار بس��تری از اینترنت اشیا در چاهها
موردنیاز اس��ت که حجم عظیم دادههای دریافتی را به اطالعات مفید
و کاربردی تبدیل نماید.
در ادام��ه ،چند م��ورد از کاربردهای اینترنت اش��یا در صنعت نفت
ذکر ش��ده اس��ت .یکی از چالشهای موجود در این زمینه این اس��ت
که ش��رکتهایی که در حال اجرای پایلوت یا کامل این مورد هستند،
هنوز مایل نیستند نتایج کار خود را منتشر کنند و همین موجب شده
بسیاری از جزئیات در دسترس نباشد.
  -1-3فرازآوری مصنوعی

 4سهم حوزههای مختلف از میزان سرمایهگذاری صورت گرفته در اینترنت اشیا
در سال ]11[ 2018

 5ساختار طراحی شده توسط  OMVجهت نظارت بر پمپهای کلی اسبی[]13
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یک��ی از کاربردهای ویژه اینترنت اش��یا در فرازآوری مصنوعی نفت
می باش��د که در ادامه دو نمونه اجرا شده آن مورد بررسی قرار گرفته
است:
در سال  2016همزمان با کاهش قیمت نفت ،شرکت  OMVدر میدان
 Matzenاتری��ش با کاهش میزان تولید روبهرو ش��د .این میدان دارای
 1000چاه در محدودهای به وسعت  2400کیلومتر مربع میباشد47 .
درصد چاههای میدان دارای هشداردهندهها و کنترلکنندههای آنالین
هستند ،اما  53درصد چاهها که از نوع  Stripperبوده و اغلب پمپهای
کلهاس��بی 7بر روی آنها نصب شده ،دارای هیچگونه رابط آنالین نبوده
و برای چک کردن آنها ،تنها بازدیدهای منظم دورهای صورت میگیرد.
بر مبنای تحلیلهای  ،OMVسیس��تم اتوماس��یون مبتنی بر اینترنت
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اش��یا ،نسبت به سایر روشها مثل س��امانه اسکادا 8یا  8DCSمیتواند
هزینه کمت��ر و بازدهی باالتری در نظارت دائمی بر عملکرد پمپهای
کله اس��بی برای بهینه کردن تولید داشته باش��د .این کار برای اولین
بار و بهصورت پایلوت با موفقیت اجرا ش��ده که در شکل 5-مراحل آن
نمایش داده شده است[.]12
به کمک ساختار طراحی شده ،کاربر میتواند:
اطالعات حسگرها را بهصورت  Real timeاز چاه ،جریان برق ،فشار
و  ..مشاهده کند.
مقادیر حداقل و حداکثر را برای پارامترهای اندازهگیری شده تعیین
کند تا در صورت تجاوز از آن محدوده ،پمپ یا وسیله مربوطه خاموش
شود.
چرخههای مشخصی را برای نظارت بر پمپ کله اسبی تعیین کند.
در مجموع پروژه اجرا ش��ده از جه��ات مختلف مانند افزایش بازده،
کاه��ش زمانهای توقف تولید و افزایش امنیت میدان برای ش��رکت
 OMVحائز اهمیت بوده ،باعث کاهش هزینههای مختلف ش��رکت از
جمله هزینه تعمیرات و نظارت گردید.
مث��ال دوم از کاربرد اینترنت اش��یا در ف��رازآوری مصنوعی ،بهینه
کردن تعداد استروکهای پمپ میباشد .سرعت کمتر استروک پایین
نس��بت به اس��تروک باال ،باعث بهبود عملکرد پمپ در چاههای افقی
میشود .برای این کار اس��تفاده از روشهای یادگیری ماشین 10مورد
نیاز است که این مورد با آنالیز عملکرد چند ساعته پمپ جهت بهینه
کردن س��رعت آن قابل تحقق میباش��د .بر اساس مطالعهای که روی
 80چاه سه میدان انجام شد ،بهینهسازی استروکهای پمپ میتواند
ضمن حف��ظ تولید نفت ،تعداد اس��تروکها را ت��ا  40درصد کاهش
دهد[.]14
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در این مطالعه موردی که در مورد یک میدان دریایی انجام شده
اس��ت ،حسگرهایی روی بدنه پمپ نصب شده تا سرعت روتور پمپ
و دمای  Bearingsبه سیس��تم مدیریت میدان ارسال شده ،آنالیز الزم
به صورت  Real timeانجام ش��ده و نتایج در مرورگر وب نمایش داده
ش��وند(که بدین معنی اس��ت که کاربر نیاز به نص��ب نرمافزار خاصی
ندارد) .بر مبنای آنالیز انجام ش��ده تصمیمات الزم گرفته میشود که
تنظیمات پمپ مثل تعداد استروکهای آن تغییر کند و یا اینکه پمپ
تعمیر شود[.]15

خطوط لوله انتقال نفت در دلتای نیجر راهاندازی کرده است .برای این
کار از همکاری ش��رکت شل با شرکت تولیدکننده تجهیزات ،Koncar
ش��رکت تأمینکنن��ده تجهیزات ارتباطی  Ingenuو ش��رکت خدمات
فناوری  Upland Consultingمیسر شده است[ .]16هدف اصلی این
اس��ت که در صورت وقوع مواردی از قبیل س��رقت نفت ،خرابکاری یا
نش��ت خطوط لوله ،بت��وان محل دقیق نش��تی را در کوتاهترین زمان
ممکن بدون دخالت انسان در این مناطق ناامن پیدا کرد.
دقیقا مش��خص نیس��ت که ش��ل با نصب این تجهی��زات چه قدر
توانس��ته در هزینههای خود صرفهجویی کند .اما با توجه به اینکه در
در س��ال  2017حدود  100کیلومتر از خطوط لوله ش��ل در نیجریه
م��ورد حملههای خرابکارانه قرار گرفته اس��ت ،قطعاً اس��تفاده از این
تکنولوژی توانسته هزینههای نگهداری از خطوط لوله نفت را به شکل
قابلمالحظهای کاهش دهد.
  -3-3افزایش عمر تجهیزات

در صنعت نفت برای کاهش هزینهها بهخصوص در میادین دریایی،
برخی تجهیزات بیش از عمر مفید خود مورد اس��تفاده قرار میگیرند.
برای مثال ممکن است عمر تجهیزات  20سال باشد ،اما به مدت 25
سال مورد استفاده قرار گیرد .اگر چه این کار ریسک عملیات را باالتر
میب��رد ،اما به کمک تکنولوژیهای نوین مثل اینترنت اش��یا میتوان
بهصورت مداوم از س�لامت تجهیزات باخبر شده و استراتژی مناسب
نگهداشت را تدوین نمود.
ب��ه عن��وان نمونه ،در یک پ��روژه دریایی که پم��پ در حال خراب
شدن بوده ،بهجای اندازهگیری مداوم پارامترهای فیزیکی مثل سایش
روتور پمپ ،پارامترهای غیرمستقیم از قبیل مقدار رو به افزایش مواد
خنککننده و روانکننده اندازهگیری ش��ده و توس��ط اینترنت اش��یا
کنترل ش��دهاند .ب��ا اندازهگیری این پارامترها میت��وان زمان تقریبی
تعویض پمپ را تخمین زده و از توقف تولید نفت در اثر خراب ش��دن
ناگهان��ی پم��پ جلوگیری کرد .ب��ا این کار هزینهه��ای مذکور از 18
میلیون دالر به  3میلیون دالر کاهش یافته است [.]17
  -4-3بهبود عملکرد تجهیزات

بررس��ی آنالین دادههای دریافتی از تجهیزات نف��ت و گاز و آنالیز
آنه��ا باعث بهبود عملکرد و اطمینان نس��بت به صح��ت کارکرد آنها
(پیش از بازدیدهای دورهای) میش��ود .ب��ا آنالیز دادههای دریافتی از
حسگره��ا مانند اطالعات دما ،فش��ار و نرخ جری��ان میتوان متوجه
  -2-3پایش خطوط لوله
ش��رکت ش��ل 12نمونه ای از اینترنت اش��یا را برای مانیتور کردن تغییرات در ش��رایط عملیاتی دس��تگاهها و عدم تطابق عملکرد واقعی
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 کاربرد ی- مقاالت تحلیلی

 با اس��تفاده از این فناوری میتوان خطوط لوله و.هزینه ها میباش��د
تأسیس��ات نف��ت و گاز را به ص��ورت دائم پایش ک��رده و قبل از بروز
 همچنین اس��تفاده از آن در.اش��کال یا حادث��ه از آن جلوگیری کرد
فرآینده��ای فرازآوری نف��ت (چه با پمپ و چه اس��تفاده از گاز برای
 پیش��نهاد. میتواند باعث بهینه کردن تولید نفت ش��ود،)ف��رازآوری
میشود س��ایر کاربردها و نمونههای موفق آن در دنیا ارزیابی شده تا
 در صنعت نفت ایران،پس از مهیا شدن بسترها و زیرساختهای الزم
 هر چند تاکنون اس��تفاده از این فناوری.نیز مورد اس��تفاده قرار گیرد
 اما استفاده از،در صنعت نفت نسبت به صنایع دیگر بسیار کمتر بوده
این فناوری به خصوص توس��ط شرکتهای اکتشاف و تولید میتواند
 در عین حال.در مدیریت هر چه بهتر میادین نفت و گاز موثر باش��د
 باید توجه،این شرکتها در صورت اس��تفاده از فناوری اینترنت اشیا
 چرا که اتصال همه،ویژهای به امنیت ش��بکه و اطالعات داشته باشند
دس��تگاهها و تجهیزات به اینترنت باعث میشود که در مقابل حمالت
.و ویروسهای اینترنتی آسیبپذیرتر شوند

 تشخیص سریع شرایط غیرعادی تجهیزات.با عملکرد اس��می آن شد
باعث میش��ود که دورههای خرابی تجهیزات طوالنیتر شده و میزان
 بستریGeneral electric  بههمراهBP  شرکت.خس��ارات کمینه شود
را در قالب اینترنت اش��یا فراهم نموده که به کمک آن تعداد خرابی و
.]18[توقف در عملیات دریایی کاهش مییابد
نتیجهگیری

، تنها یک سامانه اسکادای ارتقا یافته نیست،سیس��تم اینترنت اشیا
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بلکه سیستمهای اختصاصی هزینهبر را با یک سیستم دسترسی باز
 توجهی، با این حال هنوز در بس��یار موارد.ارزانت��ر جایگزین میکند
چندانی به سیستم اینترنت اشیا نشده و در عوض ترجیح داده میشود
.که سیستمهای فعلی بهبود یابد
 نخستین گام،مطالعه مواردی که در این مقاله بررس��ی شده است
برای آش��نایی با اینترنت اش��یا و اس��تفاده از آن در سایر قسمتهای
 افزایش تولی��د و کاهش،صنع��ت نف��ت و گاز جه��ت بهبود کارای��ی

پانویس ها
1. Internet of Things (IoT)
2. Strokes
3. Exploration & Production (E&P)
4. Tatneft
5. Water Flooding
6. Machine to Machine
7. Sucker Rod Pump

8. SCADA
9. Distributed Control System
10. Machine Learning
11. Offshore
12. Shell
13. Open Source
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