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انقالب در صنعت حفاري دیجیتال

 ن��رخ پایی��ن عملی��ات حفاری توس��ط 
اپراتورها در ط��ول دوره عملیات، ایجاب 
مي کن��د ک��ه پیمانکاران حف��اری تا آنجا 
که مي توانند هزینه ه��ای عملیاتی خود را 
برای زنده ماندن کاهش دهند. پیمانکاران 
حفاری باید با فرارفتن از معیارهای س��نتی 
در زمینه ه��اي تجهیزات حف��اری و ایمنی 
و یا مدیریت تعداد کش��تی ها و تجهیزات 
تحت ق��رارداد در طول زمان به اس��تقبال 
آین��ده رون��د و این، ب��ه معن��ی تمرکز بر 

قابلیت دسترسی و کارایی است. 
از جمل��ه ای��ن اقدام��ات، قراردادهاي 
مشارکتی اس��ت که در اوایل سال جاری 
بین دو ش��رکت جي اي )GE( و ش��رکت 
نوبل )Noble( جهت طراحي، س��اخت و 
راه اندازي اولین کش��تی دیجیتال با هدف 
کاه��ش 20 درصدی هزین��ه عملیاتی در 
تجهی��زات هدفمن��د و بهب��ود به��ره وری 

حفاری ایجاد شد.
از زم��ان آغ��از عملی��ات، اپراتورها در 
بخش حف��اری دریایی به عملک��رد افراد 
متکی هس��تند ک��ه منج��ر ب��ه اختالفات 
عملکرد قابل توجهی می ش��ود. این ش��یوه 
عملی��ات س��نتی در طول زمان به ش��دت 
به چالش کش��یده مي ش��ود. بر این اساس 
اپراتوره��ای حف��اری را مجب��ور س��اخته 
ت��ا راه های جدی��دی ب��رای کار و تحقیق 
روش ه��ای نوآوران��ه ب��رای دس��تیابی به 

بهینه سازي عملیاتی داشته باشند.
 دیوید ویل ویلیامز، مدیر عامل ش��رکت 
نوبل، در این زمینه گفت:" با تغییر دینامیک 
بازار، صنعت دریایی در معرض تغییر است. 
پیمانکاران حفاری باید لحظه ای را برای به 

دس��ت آوردن مزیت رقابت��ی خود جذب 
کنند. م��ا معتقدیم این تغییر ب��زرگ تأثیر 
بر  مبتنی  قابل توجهی در تصمیم گیری های 
داده  ها و بهره وری حفاری خواهد داش��ت. 
براي صنعت ما ضروری اس��ت که انقالب 
دیجیتالی را درک کنی��م تا بتوانیم صنعت 

کارآمدتر و باهوش تري داشته باشیم. 
کریش��نا یپولوری، معاون رئیس جمهور 
محص��والت دیجیت��ال ب��رای راه حل های 
دریای��ی GE، در این زمین��ه گفت: وقت 
آن رس��یده اس��ت تا این صنع��ت نوین به 
بررس��ی اکوسیس��تم حفاری بپ��ردازد. او 
گفت: ش��رکت های دریایی باید از طریق 
استفاده از راه حل های دیجیتال برای مقابله 
با آسیب ها و همچنین آمادگی برای رشد 
قاب��ل توجه، با ای��ن فضاي مهم س��ازگار 
ش��وند. همکاری ه��اي صنایع در سراس��ر 

جهان یک فرصت مغتنم براي آینده جامع 
دیجیتال اس��ت. با هم، ما قوی تر هستیم و 
س��ریع تر خواهیم بود. این یک امتیاز برای 
شراکت با Noble است و ما منتظر هستیم 
تا نتایج حاصل شده توسط عصر دیجیتال 

را ارائه دهیم.

پیش به سوي صنعت دیجیتال
س��کوي دیجیتال )Digital Rig( که دو 
شرکت GE و Noble پیشگام آن شده اند 
را مي توان در چند مورد مهم خالصه کرد: 
ایجاد مدل ه��اي ترکیبي داده )بجاي مدل 
تک��ي دیجیتالی از دارایی ه��ای فیزیکی(، 
تجزی��ه و تحلیل پیش��رفته برای شناس��ایی 
رفتار غیر اس��تاندارد و ارائه یک هش��دار 
اولیه ب��رای اپراتورها ب��رای مقابله با یک 

خطر و چالش پیش رو.
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سیس��تم های کنترل دائمی و تکمیل هوشمند، 
حجم زیادی از داده های مخزن را در زمان واقعی 
ارائه می د هند. پردازش داده ها به صورت دس��تی، 
زمان آنالیز را به ش��دت افزایش می دهد و رسیدن 
به حداکثر کارایی یا عملکرد میدان دشوار است. 
ب��راي ح��ل ای��ن چال��ش، ش��رکت خدماتي 
 WellWatcher( ش��المبرژر نرم اف��زاري ب��ا ن��ام
Advisor( را با هدف تکمیل هوش��مند و انتقال 
داده ه��اي تکمی��ل و تولید با فاصله ی��ک ثانیه از 
انج��ام عملیات ارائه کرده اس��ت. ای��ن فناوري، 
عم��اًل زمان انج��ام تجزیه و تحلی��ل داده که طی 
هفته ها و ماه ها به صورت دس��تی انجام مي ش��د را 
به صورت خودکار تبدیل کرده و زمان آنالیز را به 
ساعت ها و روزها کاهش داده است. این فناوري 
جایزه ویژه سال E & P 2018 برای نوآوری های 
مهندس��ی برای سیستم و اجزای هوشمند را از آن 
خ��ود ک��رد. دو مطالعه موردی اخی��ر ارزش این 

تحول دیجیتال را نشان می دهند.
تولید سه گانه با مدیریت گاز و آب

 هنگامی که یک کنسرس��یوم نفتي ش��روع به 
توس��عه یک می��دان نفتي در ش��مال دریای خزر 
کرد، مهندس��ان به س��رعت متوجه شدند که این 
پروژه ب��ا چالش ه��ای اقتصادی و فنی ش��کننده 
روبه روس��ت. در اوایل کار، افزایش نس��بت گاز 
به نفت)GOR( آنچنان مش��کل ساز شد که منجر 

به کاهش شدید تولید نفت حتی با کنترل جریان 
ورودی )ICDs( و تنظیم��ات دوره ای دس��تیابی 
گردی��د. از این رو یک راه ح��ل جامع و خودکار 

مورد نیاز بود.
 )side track( دو چاه جدید و دو چاه انحرافي
ب��ا تکنول��وژی تکمی��ل چندگانه هوش��مند، از 
جمله اندازه گیری های فش��ار و دما و FCV های 
چندگانه طراحی ش��ده است که )بر خالف ICD ها( 
می توانن��د از راه دور و ب��ه س��رعت قابل تنظیم با 

شرایط مختلف طراحی شوند.
اپراتور از تنظیمات FCV توصیه ش��ده توسط 

نرم افزار اس��تفاده می کند تا نس��بت گاز به نفت و 
آب در مقایسه با چاه های مجاور کاهش یابد. در 
یک چاه، تنظیمات توصیه ش��ده، GOR  را با 75 
درصد کاهش و تولید نفت س��ه برابر ش��ده را با 
چاه ه��ای قبلی کاهش می ده��د. در چاه دیگری، 
تنظیمات توصیه ش��ده اپراتور را ق��ادر به گرفتن 
برخی اطالعات مهم از یک منطقه آب زده کرد. 
در کل، در دو سال، تکمیل هوشمند با راهنمایی 
از نرم افزار اشاره شده، باعث بهبودي 41 درصدي 
در تولید )ضریب برداشت( و رسیدن به تولید 3.5 

میلیون بشکه  نفت از مخزن گردید.

معرفي فناوري جهت تجزیه و تحلیل هوشمند داده ها و اتوماسیون بهبود تولید نفت

پیش بیني درآمد بازار ازدیاد برداشت تا سال 2025

 بازار جهاني ازدیاد برداشت تا سال 2016 
میالدي ارزش��ي مع��ادل 29/71 میلیارد دالر 
آمریکا در سطح جهان به دست آورد و به نظر 
مي رسد این بازار در آینده رشد چشمگیري 
داش��ته باش��د. انتظار مي رود درآم��د بازار 
جهاني ازدیاد برداشت تا سال 2025 میالدي 

به 55/02 میلیارد دالر آمریکا برسد که علت 
این رش��د، افزای��ش تقاضا براي اس��تفاده از 
فناوري هاي  انرژي مي باشد. پذیرش س��ریع 
پیش��رفته جهت افزایش تولید و وجود تعداد 
زی��اد چاه قدیم��ي در آمریکاي ش��مالي در 
مقایس��ه با س��ایر مناطق باعث ش��ده که این 

منطقه در سال 2016 میالدي در بازار ازدیاد 
برداش��ت جهاني س��همي در ح��دود 42/4 

درصد داشته باشد.
  تولید می��زان قابل توجه نفت در کالیفرنیا 
و کش��ف ماس��ه هاي نفتي در کانادا فرصت 
بزرگي را براي رش��د بازار ازدیاد برداش��ت 

اخبار فناوری
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در ش��مال آمری��کا فراه��م ک��رده اس��ت. 
حض��ور تع��داد قابل توجه��ي از چاه ه��اي 
قدیمي در خش��کي، باعث استفاده گسترده 
از تکنولوژي ه��اي ازدیاد برداش��ت در این 
نواحي ش��ده اس��ت. با وجود این، با قدیمي 
ش��دن این چاه ها به تدری��ج از تولید آنها نیز 
کاسته خواهد ش��د. انتظار مي رود باتوجه به 
پتانس��یل موجود در نواحي دریایي، تقاضاي 
اس��تفاده از ای��ن تکنولوژي ه��ا در میادی��ن 
دریای��ي با رش��دي مع��ادل درصد از س��ال 
8/4 درصد ازس��ال 2017 ت��ا 2025 میالدي 
روبه رو ش��ود. ب��ه طورکلي مي ت��وان گفت 
رش��د روزافزون قدیمي شدن چاه ها از یک 
سو و از سوي دیگر، رشد جمعیت که منجر 
به افزای��ش تقاضاي انرژي مي ش��ود ، منجر 
به رش��د بیش از پیش بازار ازدیاد برداش��ت 

خواهد شد.

ای��ران،  نف��ت  مل��ی  مدیرعام��ل ش��رکت 
راه ان��دازی مرکز آنالین پای��ش داده ها را در 
فاوای این ش��رکت، گامی در مسیر بهره مندی 
بیشتر از فناوری های اطالعاتی نام برد و گفت: 
اقداماتی از این دست، صرفه جویی در وقت و 

هزینه ها را به دنبال دارد.
عل��ی کاردر در بازدی��د از س��ایت مرک��ز 
فاوای شرکت ملی نفت ایران که با راه اندازی 
مرکز پای��ش داده های فاوا هم��راه بود، با بیان 
اینک��ه راه ان��دازی این مجموعه، نش��ان دهنده 
توجه جدی به مقوله فناوری اطالعات اس��ت 
و من از این نگاه و نوآوری اس��تقبال می کنم، 
افزود: البته این امکان فعاًل در حد اس��تفاده در 
فاوای نفت اس��ت و باید در آینده در اختیار و 
دسترسی زیرمجموعه  ها و مدیران صنعت نفت 

قرار گیرد.
وی ب��ا تأکی��د بر اینک��ه بهره من��دی از این 
ام��کان ب��ه صرفه جوی��ی در هزینه ه��ا و وقت 

داش��بوردهای  مدی��ران می انجام��د، گف��ت: 
مدیران م��ا عموماً کاغذی اس��ت و هم اکنون 
جمع آوری اطالعات دقی��ق وقت زیادی را از 

راه اندازي مركز آنالین پایش داده ها در شركت ملي نفت ایران
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پیش بیني افزایش یك میلیون بشکه اي تولید نفت آمریکا در سال جاري میالدي

یک مرکز مشاور انرژي )Stratas ( با بررسي 
پیشرفت هاي نفتي در میدان پرمین آمریکا تحلیل 
کرد که تولید نفت ایاالت متحده در س��ال 2018  
به 10.2 میلیون بش��که در روز برسد که نسبت به 
س��ال 2017 به میزان 10 درص��د افزایش خواهد 
داش��ت. پیش��ران هاي اصلی این افزای��ش تولید 
شامل قیمت هاي نسبتاً باالي نفت خام و تالش هاي 
ص��ورت گرفته جهت توس��عه هرچه بیش��تر این 

میادین نفتي در آمریکاست. 
انتظار می رود که قیمت نفت در س��ال 2018 به 
میزان 67.40 دالر به ازای هر بشکه باشد، در حالی 
که WTI به میزان 16.48 دالر در هر بشکه )32 
درصد( از س��طح 2017 باالتر است. این قیمت ها 
باید فعالیت های قوی و انعطاف پذیر را در تمامی 

زمینه های منابع آینده مورد حمایت قرار دهد.
 پرمین س��رمایه قابل توج��ه 40 میلیارد دالر )بر 
اساس تخمین هاي این مرکز مشاوره( را به دست 

خواه��د آورد، ک��ه منجر به تولی��د 3.47 میلیون 
بشکه در روز می شود که افزایش 900 هزار بشکه 

در روز نسبت به 2017 را خواهد داشت. 

ب��ا در نظر گرفت��ن تولید نفت از س��ایر میادین 
آمریکا این مرکز مش��اوره تولید 10 میلیون بشکه 

در روز را قابل انتظار دانسته است. 

مدیران می گیرد؛ بنابراین باید به سمت فناروی 
اطالع��ات حرکت کنیم. مدیرعامل ش��رکت 
ملی نفت ایران با اش��اره ب��ه برنامه ریزی هایی 
که ب��رای حرکت به س��مت پای��ش آنالین و 
متمرکز اطالعات شرکت ملی نفت از سه سال 
پیش آغاز ش��د و به دالیلی متوقف ماند، ادامه 
داد: ضرورت این اقدام همراه با بررس��ی دیگر 
تجربه های مش��ترک مدنظر قرار گرفت و این 

موضوع همچنان برای ما اهمیت باالیی دارد.
کاردر ب��ا اذع��ان به نبود زیرس��اخت در 
برخی بخش ها برای آغاز و حرکت به سمت 
برخط شدن )آنالین شدن( فعالیت ها گفت: 
باید در حد همین زیرس��اخت و نرم افزاری 
که داریم کار را آغ��از کنیم. فراگیری این 
اقدام در زیرمجموعه های نفت کار س��ختی 
نیس��ت و باید هر چه زودتر ای��ن امکان در 

قسمت های دیگر نفت فعال شود. وی اظهار 
امیدواری کرد ک��ه پایش آنالین داده ها در 
6 ماه نخست امس��ال حداقل در چند بخش 
مالی و اداری و منابع انس��انی ش��رکت ملی 
نفت و برخی زیرمجموعه ها مثل پژوهشگاه 
صنعت نفت امکانپذیر شود تا به مرور برای 
س��ایر بخش ها هم الگو ش��ده و توسعه پیدا 

کند. 
قاسمعلی بازایی، سرپرست مدیریت فناوری 
اطالعات و ارتباطات ش��رکت ملی نفت ایران 
نیز در حاش��یه راه اندازی مرکز پایش داده های 
این مدیریت، در توضی��ح ضرورت و اهمیت 
راه ان��دازی این مرکز گف��ت: به دنبال مرکزی 
هس��تیم تا ش��رکت ملی نفت و زیرمجموعه ها 
را به طور مس��تقیم رصد کنیم و این موضوع از 
نظ��ر کاربرد و امنیت ش��بکه اطالعات و رصد 

شرکت ها و س��تاد شرکت ملی نفت، ضروري 
است.

وی با بیان اینکه مرکز داده قبلی وابس��ته به 
فعالیت کارکن��ان بود، اف��زود: تصمیم گرفته 
ش��د در مرکز پایش اطالعات به شکلی سلسله 
مراتبی ارزیابی آنالین ش��ود و ب��ه لینک های 
مختلف دسترس��ی داشته باش��یم. پیش از این 
هم سیس��تم هایی برای کنترل وجود داشت، اما 
پایش وجود نداشت و دسترسی به شرکت های 
تابع��ه و تجزیه و تحلیل داده ها نی��ز امکانپذیر 
نب��ود. بازای��ی با اع��الم اینکه در آین��ده تمام 
شرکت های تابعه ش��رکت ملی نفت می توانند 
از این امکان استفاده کنند، افزود: با راه اندازی 
ای��ن مرکز از نظر امنیت، هر اتفاقی در ش��بکه 
باش��د بالفاصله متوج��ه می ش��ویم و واکنش 

خواهیم داشت.

اخبار فناوری


