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فنی

سردبیر 

"بهره برداری" از دانش مهندسی تا مدیریت یکپارچه تولید

سخن نخست

قسمت عمده دانش مهندسی بهره برداری در رابطه 
با عملیات ب��ه روی چاه ها و واحدهای بهره برداری 
بوده که پ��س از حفاری و از ابت��دای تکمیل چاه 
ش��روع می ش��ود. مهندس بهره بردار با جمع آوری 
اطالع��ات الزم از وض��ع تولید چاه ه��ا و تجزیه و 
تحلیل آنها، به منظور باال ب��ردن بازدهی، اقدامات 
الزم در خص��وص طراح��ی و انتخ��اب تجهیزات 
درون چاهی و س��رچاهی و همچنین نحوه تکمیل 
مجدد چ��اه و در موارد ل��زوم برنامه یزی عملیات 
انگی��زش مخزن و چ��اه را انجام می ده��د. به طور 
کلی مجموع��ه اقداماتی که در فرایند مهندس��ی 
بهره ب��رداری به ط��ور متداول ص��ورت می گیرد را 

می توان در بندهای زیر خالصه کرد:
بررس��ی  و  تولی��د مخ��ازن  قابلی��ت  ارزیاب��ی   

امکان پذیری روش های بهره برداری موردنظر
 بررسی فنی - اقتصادی مخازن و تجهیزات آن

 طراحی و اجرای بهینه عملیات بهره برداری
 تش��خیص ویژگی ها و چگونگ��ی رفتار با چاه در 

موقعیت های گوناگون
 توجیه و انتخاب روش مناسب برای بهره برداری 
و ازدیاد برداشت با توجه به شرایط فنی و اقتصادی
 صیان��ت از مناب��ع نف��ت و گاز و ارائه روش های 

عملی برای افزایش طول عمر این منابع
 بررسی و ارزیابی اثرات روش های بهره برداری بر 

محیط زیست
با این حال موارد اشاره شده در حوزه دانش مهندسی 
و در واق��ع، فعالیت ه��ای الزم در انجام یک فرایند 
بهره برداری اس��ت. آنچه امروزه یک صنعت نفت را 
به لحاظ »به روز بودن« متمایز می کند، دسترسی و 
اجرای فاز دیگری از روند تولید و بهره برداری است 

و آن "مدیریت یکپارچه تولید" است.
اهمی��ت و ض��رورت »یکپارچگی« زمانی آش��کار 
می شود که بتوان با کنارهم قراردادن درست منابع 
و عوامل تولید، در کوتاه ترین زمان ممکن، نس��بت 
به حداکثرسازی خلق ارزش و مدیریت ریسک های 
موج��ود در بخ��ش تولید که اتفاق��اً قابل توجه نیز 

هس��تند، اقدام کرد. خلق ارزش و ایجاد درآمد در 
بخش باالدستی صنعت نفت نیازمند هنر، خالقیت 
و مدیریت ریس��ک اس��ت. از این رو توجه کافی به 
مولفه "یکپارچگ��ی" کمک می کند که هیچ عامل 
تولی��دی بیکار یا م��ازاد در مجموع��ه باقی نماند. 
به طور مثال ممکن است میلیاردها دالر تأسیسات 
ک��ه آم��اده خل��ق ارزش هس��تند، تنه��ا به خاطر 
عدم تعمیر و نگهداری یک تجهیز کوچک، از ایجاد 
ارزش باز بمانن��د؛ در صورتی که با نگاه یکپارچه، 

شاهد چنین ناکارآمدی هایی نخواهیم بود.
از ای��ن رو، مدیریت یکپارچه تولی��د تنها به تولید 
و بهره برداری از یک چ��اه و مخزن اکتفا نمی کند 
بلکه کلیه بخش های باالدستی و پایین دستی اعم 
از مخزن، چاه ها و تأسیسات سطح االرضی را درون 
ش��بکه ای از تولید به صورت یکپارچ��ه موردتوجه  
قرار داده و به شکل هدفمند در حال به روزکردن و 
پایش دقیق هم زمان تولید از مخزن و چاه هاست.

مدیری��ت یکپارچ��ه تولی��د از گس��تردگی باالیی 
برخوردار بوده و شامل زیربخش های متنوعی است. 
یکی از بخش های مهم، "مدیریت یکپارچه چاه ها" 
اس��ت که با هدف نگهداش��ت تولید صیانتی، ایمن 
و پایدار و همچنین ارتقای س��طح ایمنی چاه های 
تولی��دی، معل��ق و یا متروک��ه اجرایی می ش��ود. 
مدیریت یکپارچه چاه ها، امکان تخصیص هدفمند 
منابع به پروژه های اصالح��ی و تعمیراتی چاه های 

میادین تحت اختیار را فراهم می کند. 
یکپارچگی چاه ها به این معنی اس��ت که هیچ گونه 
س��یال ناخواس��ته ای در هیچ ی��ک از بخش ه��ای 
ساختمان چاه از قبیل مسیر تولیدی و یا فضاهای 
حلقوی وارد نشود. به عبارت دیگر موانع درون چاهی 
و سرچاهی از قبیل سیمان پشت لوله های آستری 
و جداری، تجهیزات تکمیلی چاه از قبیل مجرابند 
دائمی، ش��یر ایمنی درون چاهی و رشته تکمیلی، 
تجهیزات س��رچاهی و تاج چاه در ش��رایط مناسب 
و منطبق بر اس��تانداردهای مورد اس��تفاده باشند. 
ایج��اد اختالل در عملکرد هر یک از موانع مذکور، 

باعث کاهش سطح ایمنی چاه ها می شود.
مجموع��ه اقداماتی که در راس��تای ارزیابی ایمنی 
و یکپارچگ��ی کلی��ه چاه های تح��ت اختیار انجام 
می پذیرد، منجر به پیاده سازی مدیریت یکپارچگی 
 )Wells Integrity Management System( چاه ه��ا
 ،)WIMS( می ش��ود. در مدیریت یکپارچ��ه چاه ها
تع��داد چاه های ایمن و س��الم، چاه ه��ای نیازمند 
پایش مستمر و چاه های نیازمند انجام تعمیرات با 
تعیین اولویت های تعمیراتی به صورت مستمر قابل 
دسترس��ی خواهند ب��ود و برنامه ریزی الزم جهت 
انجام عملیات تعمیری چاه ها سامان دهی می شود.

مدیریت یکپارچ��ه چاه ها، اکنون بیش از آنکه یک 
انتخ��اب در امور تولید باش��د، به ی��ک ضرورت در 
اجرای بهتر و کم هزینه تر پروژه ها تبدیل شده است.

تن��وع پیمانکاران و س��ازندگان تجهی��زات و نگاه 
پروژه مح��ور ب��ه وضعی��ت یکپارچگ��ی و ظرفیت 
تولیدی چاه ها، موجب بُ��روز اختالف نظر در مورد 
معیارهای پذیرش سطح ایمنی و پتانسیل تولیدی 
چاه ها می شود . همچنین صرف هزینه های اقدامات 
اصالح��ی و تعمیری به ص��ورت پروژه محور و تأثیر 
نوع قراردادها یا میزان همکاری پیمانکاران حفاری 
طرح های توسعه در نحوه حفاری و تکمیل چاه های 
مشکل دار یا پذیرش تعمیر چاه های ناایمن، همواره 
س��بب تنوع چاه های تولیدی یا در حال تکمیل به 
لحاظ پتانس��یل تولید یا ایمنی می شود. از این رو، 
مدیریت یکپارچه ی چاه ها توصیه می شود تا نسبت 
به تعیین معیارهای پذیرِش ش��رایط یکپارچگی و 
توان تولیدی چاه ه��ا و هدفمند کردن هزینه های 
اقدامات اصالحی/تعمیری و پیشگیرانه، اقدام شود.

همانطور که اش��اره ش��د مقوله یکپارچگی در صنعت 
نفت باالدس��تی از تنوع و گس��تردگی باالیی برخوردار 
ب��وده و در ای��ن مقاله کوت��اه، تنها به بی��ان تعاریف و 
اشاره ای کوتاه به مدیریت یکپارچه چاه ها پرداخته شد. 
امید است نگاه یکپارچه مدیریتی در تمامی بخش های 
مهم باالدس��تی صنعت نفت کشورمان از جمله مخزن، 

چاه ها و تولید به طور کامل اجرایی شود. 


