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فی  کنترل عملیات حفاري 
از راه دور

واژه های کلیدی: حفاری خودکار، کنترل از راه دور حفاری، 
لزوم اتوماسیون حفاری، فناوری های نوظهور حفاری
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مهندس حامد عابدیمهندس اشکان معصومی

ــیون در عملیات  ــرد اتوماس ــه ی 1970 کارب از ده
ــاف نفت توسعه یافته است. حفاري، تولید و اکتش

سامانه هاي حفاري خودکار احتمال بروز خطر براي 
ــان و همچنین هزینه های عملیاتی را کاهش  کارکن
مي دهند و از طرف دیگر بازدهي و راندمان حفاری 
ــامانه ها از راه  را باال مي برند. کنترل کارکرد این س
ــد نفت  ــرفت نوظهور در صنعت رو به رش دور، پیش
ــه اپراتورها امکان  ــر مکاني ب ــت که در ه و گاز اس
ــود را جهت  ــن متخصصان خ ــري ماهرتری بکارگی

کنترل و نظارت بر فرآیند حفاري مي دهد.
ــایر  ــه فعالیت های پیچیده در س همان گونه ک
ــیده اند،  ــه انجام رس ــورت راه دور ب ــع به ص صنای
ــهود آن،  حفاری خودکار از راه دور نیز با منافع مش
به صورتی چشمگیر موجب تغییر در فرآیند حفاری 

می گردد.
ــرفت ها ي به دست  در این مقاله به معرفي پیش
آمده در زمینه ی حفاري خودکار و آزمایش سطوح 
ــت. همچنین  ــده اس ــي مختلف پرداخته ش کنترل
ــخص  ــت حفاري خودکار از راه دور مش نکات مثب

شده و مفاهیم تجاری آن مطرح شده است.
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ــک فرمان از راه  ــال 2004 ی ــر س در روز 19 نوامب
ــال گردید تا ضمن  ــتان ارس دور، از کمبریج انگس
ــي کردن اقیانوس اطلس فرآیند عملیات حفاري  ط
ــه صورت موفقیت آمیز آغاز  را در کامرون تگزاس ب
ــده اي نزدیک، در فرآیند حفاري  کند. حتي در آین
ــر خواهد  ــر روش حفر چاه ها نیز میس امکان تغیی
ــد. دستیابي به این امر تنها یک اتفاق نبود، بلکه  ش
ــکاري متخصصان، فناوري هاي  این موفقیت با هم
ــابقه ی طوالني پیشرفته اي  قدرتمند و همچنین س
ــر گردید.  ــاري میس ــیون حف ــه در اتوماس نوآوران
ــد مي کنند،  ــرفت و رش همان گونه که صنایع پیش
ــطحي  ــیون نیز به صورت همزمان در هر س اتوماس

از عملیات وارد مي شود.
ــیون به شرکت ها این امکان را مي دهد   اتوماس
ــه پایداري و ثبات  ــه در محصوالت و فرآیندها ب ک
ــند، ایمني و بازدهي را افزایش دهند و  نسبي برس
موجبات کاهش خطرات و هزینه ها را فراهم سازند. 
ــتي انسان ها  ــیون با جایگزیني کارهاي دس اتوماس
ــرکت ها اجازه ی رقابتي  ــیني به ش با تجهیزات ماش
شدن مي دهد. مثال اولیه براي نتایج شگرف حاصل 
از بکارگیری اتوماسیون، صنعت خودروسازي است، 
چرا که ماشین ها وظایف تکراري را بهتر و سریع تر و 
با ارایه ی نتیجه اي دقیق و پایدار انجام مي دهند. از 
طرف دیگر، اتوماسیون انسان ها را از انجام کارهاي 
ــکاري دور نگه مي دارد.  ــز مانند جوش مخاطره آمی
همچنین تأثیر اتوماسیون در صنایع هوانوردی نیز 
ــت که از دهه ی 70 میالدي دستخوش  مشهود اس
تغییرات زیادي شده است. افزایش تعداد مسافران 
ــداد خطوط  ــر به افزایش تع ــاي آن ها منج و باره
هوایي و هواپیماها و ازدحام در فرودگاه ها و آسمان 
گردیده است. همچنین افزایش فشار کاري و انجام 
عملیات تحت قوانین ایمني و امنیتي سخت گیرانه 
ــمت  ــري بود که خطوط هوایي را به س عامل دیگ
ــیون و سامانه های خودکار سوق داد. چه در  اتوماس
ــیون یک  روي زمین و چه در کابین خلبان، اتوماس
ــراي ادامه ی بقاي  ــدني و یک التزام ب اصل جدانش

صنعت هوانوردی است. 
اتوماسیون سطح باالیي از دقت را ارایه مي دهد 
ــت. براي مثال  ــادر به حصول آن نیس ــان ق که انس
عمل جراحی پیشرفته ای که بر روی چشم با کمک 
لیزر انجام می شود و LASIK نام دارد، با استفاده 
ــون بینایي  ــر رایانه، تاکن ــی ب ــیون مبتن از اتوماس
ــیده  ــر جهان را بهبود بخش میلیون ها نفر در سراس
است. دقت این عمل جراحی امروزه مورد اطمینان 
ــت، چرا که متخصصان امر ماشین هاي  همگان اس
ــزي کرده اند تا  ــن کار برنامه ری ــژه اي را برای ای وی
ــام دهند. کاربرد دیگر  ــه صورتي دقیق انج کار را ب
ــي از راه دور  ــکي، جراح ــیون در علوم پزش اتوماس
ــازه را مي دهد که  ــت که به متخصصان این اج اس
از راه دور عمل جراحي پیچیده اي را انجام دهند. 

 »رادولف لسکوت« یک مهندس معدن فرانسوي اولین سامانه ی خودکار پیش 
برنده را توسعه داد.

اوایل دهه ی 1860 
میالدي

سامانه هاي چرخشي هیدرولیک طراحي شده و بکار گرفته شدند.
سال 1930

دیالن، دریر و جنکز از شرکت وستینگهاوس براي تجهیزات حفاري چرخشي 
یک دریل خودکار اختراع کردند. سال 1935

سامانه ی کنترل خوراک پنوماتیک براي ترمزهاي تسمه اي معرفي شد.
سال 1940

نمونه ی اولیه ی چنگک لوله اي سه بازویي توسط بي.جي. هیوز ساخته شد.
سال 1949

مته هاي حفاري به سامانه ی چنگک لوله اي و قرقره هاي قدرتي مجهز شدند. اوایل دهه ی 1950 
میالدي

پل اسکات اولین قرقره ی قدرتي هیدرولیک و نقاله ی هیدرولیک را توسعه 
داد. سال 1955

اولین دکل شناور به سامانه ی لوله گذار به سمت پایین و سامانه ی انبار لوله ی 
افقي مجهز شد. سال 1956

شرکت »براون اویل تول و بوون« اولین قرقره ی قدرتي برقي را توسعه داد و 
تجاري نمود. اوایل دهه ی 1970

 دکل حفاري Sedco توسط شرکت »وسترن گیر« به اولین سامانه ی 
لوله گذاري افقي مجهز شد. سال 1974

دکل زیرآبي Kaspmomeft II به سامانه ی لوله گذاري مکانیکي مجهز 
شده. سال 1981

شرکت »وارکو« سامانه ی الکتریکي را توسعه داد که در هر ارتفاعي از دکل 
توسط یک نگهدارنده ی لوله، اتصاالت را نصب کرده و یا باز کند. سال 1982

سامانه ی لوله گذاري با ستون کامل در دکل زیرآبي Transocean 8 معرفي 
و به کار گرفته شد. سال 1986

اولین سامانه ی کنترل از راه دور لوله گذاري دکل ها و همچنین برداشتن 
لوله ها و گذاشتن آن ها بر روي زمین به کار گرفته شد. سال 1993

اولین سامانه ی جامع لوله گذاري در دکل دریاي شمال نصب شد. همچنین 
سامانه ی فرمان پذیر چرخشي شرکت PowerDrive به صورت تجاري بکار 

گرفته شد.
سال 1996

شرکت هاي »هلمریچ و پین« و »وارکو« توسعه ی اولین سامانه ی کنترل 
الکتریکي تغذیه را آغاز کردند. سال 1997

سامانه ی فرمان پذیر چرخشي شرکت PowerDrive در حفاري بلندترین 
دکل نفتي جهان Wytch Farm M-16SPZ بکار گرفته شد. سال 1998

سامانه ی Xtra 475 شرکت PowerDrive اولین چاه باریک را با استفاده 
از سامانه ی قابل کنترل چرخشي حفر نمود. سال 2002

شرکت »اشلوم برگر« براي مناطق بد آب و هوا سامانه ی فرمان پذیر چرخشي 
PowerDrive Xceed را نصب نمود. سال 2003

اولین سامانه ی کنترل از راه دور جهت یک عملیات حفاري از وراي اقیانوس 
اطلس، از کمبریج انگلستان تا کامرون تگزاس توسط شرکت هاي »اشلوم 

برگر« و »ام.دي تاتکو« به کار گرفته شد.
سال 2004

جدول1. روند توسعه ی فناوری های مرتبط با حفاری

کنترل عملیات حفاري از راه دور
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ــیون در عملیات  از دهه ی 1970 کاربرد اتوماس
ــاف به همان دالیل ذکر شده،  حفاري تولید و اکتش
ــت مانند صنایع دیگر،  ــت. درس ــعه یافته اس توس
ــافي نیز به  ــدي و اکتش ــرکت هاي حفاري تولی ش
ــش خطرات و افزایش  ــال افزایش بازدهي، کاه دنب
سطح دقت عملیات و تکرارپذیري آن ها هستند. در 
این مقاله به معرفي پیشرفت هاي به دست آمده در 
زمینه ی حفاري خودکار و آزمایش سطوح کنترلي 
مختلف پرداخته شده است. همچنین نکات مثبت 
ــخص شده و مفاهیم  حفاري خودکار از راه دور مش

تجاری آن مطرح شده است.  

افکار و ماشین ها
ــاري از مکانیکي  ــامانه ها و تجهیزات حف تبدیل س
ــت.  ــام خودکار نزدیک اس ــودکار و تم ــه نیمه خ ب
ــروزه عادي  ــودکار حفاري ام ــامانه های نیمه خ س
ــان ها  ــامانه ها هنوز به حضور انس ــده اند. این س ش
ــري را فراهم مي کنند.  ــاز دارند ولي ایمني باالت نی
ــکن که  ــنگ ش براي مثال تجهیزات مکانیزه ی س
ــان ها را از  ــعه یافتند، انس ــه ی 1970 توس در ده
ــتند و  ــن بخش عملیات دور نگه داش خطرناک تری
ــش دادند. در دهه ی 1970  ــي دکل ها را افزای ایمن
ــونده توسط انسان ها جایگزین  تجهیزات کنترل ش
ــتي گردیدند. اولین گیره هاي فنري براي  ابزار دس
کاهش خستگي کارگران مورد استفاده قرار گرفتند 
و اولین گیره هاي پنوماتیک در اوایل دهه ی 1980 
ــراع مدل هاي  ــراي اخت ــد تا راه را ب ــعه یافتن توس
ــف لوله ها باز  ــا ي مختل ــراي قطره ــي ب هیدرولیک
نمایند. با اختراع رایانه ها و ریزپردازنده ها در دهه ی 
ــول براي عملیات  ــامانه های خودکار معم 1980 س
لوله گذاري و حمل و نقل لوله ها بکار گرفته شدند. 
ــیاري از دکل ها  ــت همانند صنایع خودرو، بس درس
ــامانه هاي اتوماسیون مجهز شدند. اختراع این  به س
تجهیزات باعث افزایش ایمني و راندمان در شرایط 
ــهولت عملیات حفاري در آب و  ــخت کاري و س س

هواي نامناسب شد.
ــه ی 1980  ــر ده ــو« در اواخ ــرکت »وارک ش
ــامانه ی Iron Roughneck را تنها به عنوان  س
ــاخه اي از زبانه هاي هیدرولیک لوله هاي حفاري  ش
ــدند. در  ــداً اضافه ش ــرد و محفظه ها بع ــي ک معرف
ــین کاهش یافت  ــاي اخیر، اندازه ی ماش طراحي ه
ــد و بازار  ــب باش ــاي زمیني مناس ــا براي دکل ه ت
ــامانه ی  ــعه ی س ــترده تري را فراهم کند. توس گس
ــتگي و  ــودکار ابتدا روي کاهش خس ــاي خ دکل ه
ــران در عملیات  ــت که کارگ ــي تمرکز داش خطرات
ــه این  ــد. البت ــا مواجه بودن ــا آن ه ــذاري ب لوله گ
ــراد نیاز دارد  ــوز به نظارت و کنترل اف عملیات هن
ــول کنترل  ــه از یک اتاق کنترل حفاري یا کنس ک
ــتر در  ــرفت هاي بیش محلي صورت مي گیرد. پیش
ــات لوله گذاري، خطرات  ــزات مرتبط با عملی تجهی
ــد نصب دکل هاي  ــات خطرناک تر مانن را در عملی

ــن کاهش داد. ماشین هاي  زیرآبي در دریاهاي خش
ــراي نصب و راه ندازي  ــه گذاري در ابتدا تنها ب لول
ــاخت پایه ها در  ــعه یافتند. س پایه هاي دکل ها توس
خارج از زمان عملیات حفاري باعث سریع تر شدن 
ــده بود. با تجهیزات لوله گذاري، نیازي به  کار گردی
ــت و  حضور افراد در روي دکل حفاري وجود نداش
ــرل از راه دور مورد نیاز بودند.  ــا باالبرهاي کنت تنه
ــیون بیشتر دکل ها، سامانه های کنترلي از  با اتوماس
نظر ارگونومیک نیز توسعه یافتند و طوري طراحي 
شدند که حفار و کمک حفار بتوانند نظارت کاملي 
ــند و مراحل  ــته باش ــاري داش ــات حف روي عملی
مختلف آن را کنترل کنند. سامانه های حفاري تمام 
خودکار که بدون نیاز به حضور افراد یا متخصصان 
ــد، نیاز به کنترل و تجهیزات  در کارگاه کار مي کنن
ــتري دارند. این تجهیزات براي حفاري  نظارتي بیش
در زیر دریا و عمق زیادآب مناسب هستند. ولي این 
ــي براي آینده ی  تجهیزات تمام اتوماتیک به چالش
صنعت حفاري تبدیل شده اند. هر چند که کوشش 
ــاني در امور حفاري  ــه براي کاهش نیروي انس اولی
ــده است،  ــدن موفقیت عملیات ش باعث محدود ش
ولي اخیراً این صنعت عالقمند شده تا بتواند توسط 
ــد عملیات را به  ــتیباني با تجربه، چن کارکنان پش
ــامانه های حفاري  صورت همزمان کنترل نماید. س
ــاري در زیر زمین و تعیین  خودکار به مکانیزم حف
قطر چاه حفر شده کمک مي کنند. این سامانه ها به 
ــاز دارند تا بتوانند به  ــطح و نوع چاه نی اطالعات س
ــاري را کنترل نمایند و در  صورت مؤثر فرآیند حف
فناوری های کنترل و نظارت چاه هاي نفت و گاز به 

صورت عملي بکار گرفته شده و توسعه یابند.

همه چیر تحت کنترل
ــاي پیچیده ی  ــر فرآینده ــرل مؤث ــارت و کنت نظ
ــق، تخصص و تجربه نیاز  ــاري، به اطالعات دقی حف
ــتفاده  ــرل خودکار حفاري مي تواند با اس دارد. کنت
ــطح انجام شود. در دهه ی  از اطالعات چاه و نوع س
1970 اولین سامانه های نیمه خودکار براي کنترل 
ــدند که نیاز بود تا پارامترهاي  ــتفاده ش ــطح اس س
 ،)WOB( ــد وزن ذرات ــاري مانن ــتاندارد حف اس
گشتاور، میزان چرخش در دقیقهRPM( 1( و فشار 
ــط متخصصان حفاري  پمپ به صورت دستي توس
ــامانه ها داراي اشکاالتي  تنظیم گردد. البته این س
بودند و کار کنترل پارامترهاي حفاري را به صورتي 
ــه تنظیم میزان  ــد و قادر ب ــف انجام مي دادن ضعی
ــت زمان، روش هاي  نفوذROP( 2( نبودند. با گذش
ــراي کنترل تغذیه ی خودکار بکار گرفته  مختلفي ب
شدند و اندازه گیري میزان وزن ذرات خاک، عملیات 
برش و نفوذ در زمین تسهیل شد. در دهه ی 1940 
ــزات حفاري بکار  ــامانه های پنوماتیک در تجهی س
ــرفته و  ــیرهاي پیش ــا طراحي ش ــدند. ب گرفته ش
ــامانه های یکپارچه، سامانه های کنترل  آزمایش س
ــز را تجربه کردند.  ــک حضوری موفقت آمی پنوماتی
ــامانه ها به  ــاي 1980 و 1990 توانایي س در دهه ه
وسیله ی رایانه ها و اطالعات اندازه گیري هاي کیفي 
و کمي در حین حفاريMWD( 3( افزایش یافت. 
این داده ها، اطالعات زیادي را در شرایط حفاري در 
ــت. سامانه های کنترل  اختیار تیم حفاری می گذاش
ــط Wildcat و Varco ساخته  چند متغیره توس
ــتاور، میزان  ــاس وزن ذرات، گش ــر اس ــدند تا ب ش
چرخش و فشار لوله، تنظیمات الزم صورت گیرد و 
1. Rounds Per Minute
2. Rate Of Penetration
3. Measurement-While-Drilling

ــیون و مکانیزه کردن تجهیزات عملیات حفاري، خطرات ممکن را در هنگام عملیات لوله  ــکل یک دکل حفاري. اتوماس ــکل 2. ش ش
 Roughneck ــده را ارتقا بخشید. تجهیزات مکانیزه ی ــوراخ حفر ش گذاري براي کارکنان کاهش داد و راندمان حفاري و کیفیت س
در سمت چپ در نصب لوله ها و اتصاالت بکار گرفته شدند. در عکس سمت راست باال، تجهیزات ویژه ی عملیات لوله گذاري خودکار 
ــامانه های حفاري به حفاران امکان  ــول کنترلي س ــه لوله و تجهیز حفاري مورد نیاز را حمل مي کند. کنس به صورت همزمان دو یا س

کنترل و نمایش تمام مراحل حفاري را مي دهد )سمت راست پایین(.

کنترل عملیات حفاري از راه دور
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ــودکار.  ــاي حفرکننده ی خ ــکل3. مته ه ش
کنترل خودکار وزن ذرات )WOB( توسط 
ــاني سامانه ی ترمز دستي دکل ها با  به روزرس
ــتفاده از سامانه ی پولي و کابل پنوماتیک  اس
انجام مي شود. سامانه های خودکار نسبت به 
سامانه های عملیات دستي از اهمیت ویژه اي 
ــتند. اولین سامانه های حفاري  برخوردار هس
ــاري را کنترل  ــودکار، میزان خروجي حف خ
ــزان وزن ذرات را ثابت نگه  ــا می مي کنند ت
ــامانه هاي جدید از سامانه ی کنترل  دارند. س

الکترونیکي استفاده مي کنند.

عملیات حفاري نیز براساس آن ها انجام گیرد. فشار 
ــاس شرایط انتهاي چاه بود که  لوله ی حفاري براس
ــیار حیاتی به  ــات حفاري افقي، امری بس در عملی
ــاب مي آمد. به عالوه، سامانه های کنترل ترمز  حس
الکتریکي که توسط شرکت Baylor توسعه یافته 
ــامانه های ترمز دیسک و کالچي  بود و همچنین س
 National و Eaton ــرکت هاي ــط ش ــه توس ک
ــت ترمزگیري  ــود، خاصی ــده ب Oilwell ارایه ش
بهتري نسبت به سامانه های ترمز تسمه اي داشتند. 
ــد »وارکو« مبین یک  ــاي کنترلي جدی آلگوریتم ه
ــب اطالعات بودند که  ــرفته ی کس ــامانه ی پیش س
ــعه یافتند و  ــرکت M/D Totco توس ــط ش توس
سامانه های مشابهي توسط شرکت Hitec و دیگر 
شرکت ها در این زمینه ارایه گردیدند. این سامانه ها 
ــتاور ترمز را فراهم نمودند.  کنترل پیشرفته ی گش
این بهبود، کنترل پیشرفته ی تغذیه در سامانه های 
ــودکار را ارایه نمود که بعدها باعث عدم  حفاري خ
استفاده ی متخصصین از سامانه های حفاري دستي 
ــد. همزمان با حضور سامانه های حفاري خودکار  ش
ــامانه ها براي استفاده  ــعه، نر م افزار س در حال توس
ــد. الزم بود  ــکل و پیچیده ش ــت، بسیار مش و تس
ــامانه را  ــزاري طراحي گردد که نظارت س تا نرماف
آسان تر کند و دیگر نیازي نباشد که یک متخصص 
ــا کنترل کند.  ــامانه را را ه اندازي ی ماهر حفاري س
ــرات و تنظیمات  ــزار جدید، تغیی ــن نرماف همچنی
ــورت خودکار درآورد.  ــاي حفاري را به ص پارامتره
مدلسازي وسیع سامانه هاي دینامیک حفاري منجر 
ــعه ی کنترل نرم افزاري پیشرفته شد. پاسخ  به توس
ــق پارامترها  ــرات باعث تنظیم دقی ــریع به تغیی س
ــد که عمر  ــتگاه ها کمتر ش ــرزش دس ــد و ل گردی
طوالني ابزار و تجهیزات حفاري را به همراه داشت. 
ــن فناوری منجر به افزایش کیفیت چاه هاي حفر  ای
ــده و بهبود فرآیند حفاري گردید که با استفاده  ش
ــاني ممکن نبود. همچنین اشتباهات  از نیروي انس
ــت و ایمني  ــش یاف ــا کاه ــر چاه ه ــاني در حف انس
کارکنان به علت نبودن موارد جراحات و شکستگي 

نیز افزایش یافت. 
ــرفته بر روي یک دکل نفتي  ــیون پیش اتوماس
ــخت افزارهاي الزم، متعلق  مجهز به نرم افزارها و س

ــرکتHelmerich & Payne  در جنوب  ــه ش ب
ــش واقع گردید.  ــزاس آمریکا مورد آزمای ایالت تگ
ــودکار، چاه ها را  ــامانه های خ ــل اولیه ی س این نس
ــي به میزان 37% کمتر و مقدار  ــرعت چرخش با س
ــاي  ــریع تر از دکل ه ــیار س ــر، بس ذرات 34% کمت
ــر مي کرد. عنصر  ــودکار در همان منطقه حف غیرخ
ــطح  ــرل قطر چاه و نوع س ــود کنت ــراي بهب الزم ب
ــاي زیادي از  ــتن اطالعات بود. آرایه ه زمین، داش
ــزات و ابزارهاي ثبت  ــز از تجهی ــات مهم نی اطالع
ــت مي آمدند.  داده حین حفاريLWD( 4( به دس
ــان مي توانند  ــان و مهندس هم اکنون زمین شناس
محل دقیق راه یک چاه را براي دستیابي، اکتشاف 
ــار لحظه اي   و تولید هیدروکربن ها تعیین کنند. فش
مي تواند براي تشخیص دانسیته ی معادل چرخشي5 
)ECD( به کار رود که به مهندسان در یکنواختي 
ــکالت تجهیزات چرخشي و بازدهي  قطر چاه، مش

تمیزکاري سوراخ کمک مي کند.
ــار در حین  ــات مربوط به ابزار اعمال فش اطالع
ــات صوتي  ــراه اطالع ــه هم ــاريPWD( 6( ب حف
ــر هیدروکربني  ــتخراج ذخای برش دوقطبي در اس
ــتحکام  ــوبات نرم براي تعیین پارامترهاي اس با رس
ــه به کار  ــن و ماس صخره ها و پیش بیني معادن ش
ــد. کنترل و پایش همزمان اطالعات بحراني  مي رون
ــورت پله اي،  ــرات به ص ــا افزایش تغیی ــاري، ب حف
خطرات ناشي از کاهش قطر چاه و چسبندگي لوله 

را کاهش مي دهد. 
ــرفت هاي  ــد در خصوص پیش ــات جدی اطالع
ــي هدایت شونده، بازدهي  فناوري حفاري چرخش
ــدار حفاري و کیفیت  ــد حفاري، کنترل جهت فرآین
ــه  ــوط ب ــکالت مرب ــش داده و مش ــره را افزای حف
ــبندگي لوله و تمیزکاري حفره را کاهش داده  چس
ــت. فناوری هاي جدید مانند سامانه های هدایت  اس
شونده ی چرخشي PowerDrive به علت سطح 
باالي توانایي ها و قابلیت پاسخگویي سریع، بازدهي 
ــري همزمان میزان  ــدار را با اندازه گی حفاري جهت
ــه واحد  ــات ب ــال اطالع LWD و MWD و ارس
ــعه داده است. فرمان هاي الزم  کنترل سامانه، توس
4. Logging-While-Drilling
5. Equivalent Circulating Density
6. Pressure While Drilling

ــزان جریان به حفره  ــتفاده از تغییر نوع و می با اس
ــتفاده از  ــوند و اطالعات الزم با اس ــتاده مي ش فرس
ــامانه مسافت سنج مانند ابزار تله متري  موج هاي س
ــتون  PowerPulse MWD به باالي دکل و س

گل و الي بازگردانده مي شوند.
   

امکان کنترل از راه دور
ــرل فرآیند از  ــدی در حفاری خودکار، کنت گام بع
ــای ارتباطات رایانه ای  ــد بود. فناوره راه دور خواه
ــد که  ــرفت نموده ان ــدی پیش ــا ح ــواره ای ت و ماه
ــه موضوعی عادی  ــرل و نظارت ب ــامانه های کنت س
ــد هیدروکربن در  ــط با تولی ــای مرتب در فعالیت ه
ــده اند. عملیات کنترل از راه  ــر دنیا تبدیل ش سراس
ــیون محلی نیز معروف  ــی7، که به اتوماس دور محل
ــرفته ی حفاری به  ــت، امروزه در دکل های پیش اس
ــودن عملیات جابجایی لوله ها و  منظور خودکار نم
مته ی حفاری و یکپارچه سازی فعالیت های حوزه ی 

حفاری مورد بهره برداری قرار می گیرند.
ــا امروز، ارتباطات دادهای راه دور در عملیات  ت
ــارت و گزارش گیری  ــه منظور نظ ــاری، صرفاً ب حف

مورد استفاده بوده اند.
ــرل از راه دور محلی، موجب  ــای کنت فعالیت ه
ــاز و همچنین  ــورد نی ــانی م ــروی انس ــش نی کاه
ــک های متوجه کارکنان گردیده اند. طرح های  ریس
ــال اپراتورها را از محل حفاری  اولیه، موجبات انتق
ــارج از حوزه ی  ــده و خ ــن کنترل ش ــه یک کابی ب
ــری این موضوع  ــم آوردند. با در نظرگی خطر فراه
ــیوه ی زندگی مرتبط با کار بر روی یک دکل  که ش
ــرکت ها به این  ــیار طاقت فرساست، ش حفاری بس
ــان تر و مقرون به صرفه تر  ــیده اند که آس نتیجه رس
ــا بتوانند از راه دور و  ــد بود اگر کارکنان آن ه خواه
ــیاری از همان فعالیت ها  در یک محیط اداری، بس
ــانند. برای مثال، تکنسین ها اکنون   را به انجام رس
ــل اداره ی  ــرد تجهیزات را از مح ــد عملک می توانن
ــامانه های کنترل  ــود کنترل و تحلیل نمایند. س خ
ــب خودکار  ــور نص ــه منظ ــن ب از راه دور، همچنی
 نرم افزارها و نیز به روزرسانی آنتی ویروس ها بر روی 
 نرم افزارهای نصب شده در یک دکل حفاری بکار برده 
ــوند. از همه مهم تر، این قابلیت های جدید به  می ش
متخصصان حفاری امکان می دهد که داده ها و آمار 
مرتبط با تاریخچه ی حفاری را نیز کنترل و تحلیل 
ــاری و اپراتورهای  ــرکت های حف ــد، که به ش نماین
مربوطه کمک می کند تا نسبت به بهبود رویه هایی 
ــی و کاهش هزینه های  ــر به افزایش کارای که منج

عملیاتی می شوند، اقدام نمایند.
ــع نفت و گاز، نیروی کار  با گذر زمان در صنای
پیرتر بازنشسته می گردد و عمده ی تخصص ایشان، 
ــود  به دلیل تغییر در نیازمندی ها، جایگزین نمی ش
ــع، از این  ــی از تحلیل گران صنای ــکل 4(. برخ )ش
ــوع تحت عنوان »تغییر بزرگ نیروی کار« یاد  موض

7. Local remote-control

کنترل عملیات حفاري از راه دور
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ــن حفاری و کمبود  ــد. با کاهش متخصصی می کنن
نفرات مرتبط، به منظور امکان بهره برداری از ذخایر 
ــن، فناوری های خالقانه و  ــی مانده ی هیدروکرب باق
ــبرد صنایع  ــیار مهمی را در پیش خودکار، نقش بس
ــد. قابلیت های  ــا ایفا می کنن ــد حفاری چاه ه و رون
ــب انتقال تخصص حفاری  ــرل از راه دور، موج کنت
به محل چاه ها از هر نقطه ای در جهان می گردند.

8SPE: انجمن مهندسین نفت

8. Society of Petroleum Engineers 

امواج فرااطلس
ــل از قابلیت های عملیات  به منظور بهره گیری کام
ــرل از راه دور، متخصصان حفاری، باید توانایی  کنت
ــه ای از دنیا را  ــری تخصص خود از هر نقط بکارگی
ــند. این مفهوم، در 19 نوامبر 2004،  ــته باش داش
ــال یک فرمان تغییر نرخ کارکرد پمپ  پس از ارس
ازسوی دانشمندان مرکز تحقیقات کمبریج شرکت  
ــایت  ــس، که در س ــلومبرگرSCR( 9( در انگلی ش
ــزاس دریافت و اجرا گردید،  حفاری کامرون در تگ

به واقعیت بدل شد.

9. Schlumburger Cambridge Research

ــل )8000  ــدود 5000 مای ــه ای در ح از فاصل
ــل قبی از  ــاری،  حف ــای  پارامتره ــر(،   کیلومت

ــان، از راه دور تنظیم  ــرخ جری RPM ،WOB و ن
ــک فعالیت  ــرل فرااطلس ی ــن کنت ــده و اولی گردی
ــتاورد، حاصل  ــن دس ــق گردید. ای ــاری محق  حف
ماه ها تالش و همکاری با M/D Totco و نتیجه ی 
ــک کار تیمی میان اعضای تیم حفاری راه دور در  ی
ــایت کامرون  ــی و کارکنان س SCR و تیم مهندس

در تگزاس بود.
ــن پروژه،  ــی، موفقیت ای ــا کار تیم ــان ب همزم
ــود. به منظور  ــته ب ــه موارد کلیدی فنی نیز وابس ب

ــد و صرفاً تا حد محدودی  ــتفاده نمود، در حال نزول می باش ــرکت های مجری اس ــتعدادهایی که بتوان از تخصص آن ها در ش ــکل 4. »تغییر بزرگ نیروی کار« ظرفیت اس ش
ــان نفت  )SPE(، از اواسط دهه ی هشتاد کاهش داشته است. در  ــده است. تعداد اعضای غیرمحصل انجمن مهندس ــط نیروهای متخصص در بخش خدمات، جایگزین ش توس
سال 2004، متوسط سن اعضای انجمن بیش از 45 سال بود، که نشانگر بحران سنی در سال های پیش رو می باشد. بهبود بکارگیری نیروهای متخصص باقی مانده، یکی از 

راهکارهای حل این مشکل و یکی از مزایای اصلی استفاده از عملیات راه دور است.

کنترل عملیات حفاري از راه دور
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ــه پارامترهایی باید از راه  تعیین این موضوع که چ
ــن فرآیند در عمل  ــوند و این که ای ــرل ش دور کنت
ــد، به تخصص فوق العاده  ــه باید به انجام برس چگون
ــیار  ــی نیاز بود. M/D Totco، تجهیزات بس باالی
ــزاس نصب نمود؛  ــایت کامرون تگ خاصی را در س
ــوراخکاری خودکار که سامانه ی ترمز را  دستگاه س
ــامانه ی کنترل  ــز کنترل می نماید و همچنین س نی
ــت ورودی ها و  ــودکار حفاری که هدای کننده ی خ
ــامانه های الکتریکی اصلی بر روی  خروجی های س
ــامانه های ارتباطی مهمی  ــده دارد. س دکل را برعه
ــال تصاویر ــیم ارس ــامانه ی بی س ــز، از قبیل س  نی

VisiWear و همچنین یک دوربین بر روی سطح 
ــات مؤثر از طریق  ــب گردیدند. ارتباط حفاری نص
ــت و قابلیت  ــس با کیفی ــامانه های ویدیوکنفران س
ــمگیری در طول اجرای  ــان باال، به نحو چش اطمین

این پروژه، به کمک اعضای تیم ها آمدند.
ــن دقیق  ــروژه، نیازمند تعیی ــن پ ــت ای  موفقی
ــن تعریف  ــا و همچنی ــه اعض ــرای کلی ــا ب  نقش ه
ــور اطمینان از ایمنی  ــای اقتضایی به منظ برنامه ه
ــر روی دکل و  ــان، جلوگیری از تصادمات ب کارکن
ــیب به چاه  ــال هرگونه آس ــن حذف احتم همچنی
ــرات SCR و هم  ــاری بود. هم نف ــزات حف و تجهی

ــزاس، به همکاری  ــتقر در کامرون تگ تیم های مس
ــؤولیت ها و  ــر پرداختند تا نقش ها و مس ــا یکدیگ ب
ــروژه را تعریف  ــن بهبود وظایف در طول پ همچنی

نمایند.
ــات صوتی  ــاری، ارتباط ــول عملیات حف در ط
ــاران راه دور  ــایت و حف ــری میان محل س و تصوی
ــرار بود و یک نفر تحت عنوان رابط مخابرات در  برق
شرایط ضروری نیز به عنوان پشتیبان این سامانه ها 
مورد استفاده قرار می گرفت. کلیه ی اعضای تیم ها 
ــاران راه دور و  ــتیبانی حف موظف بودند که به پش
ــه این امر از  ــل حفاری بپردازند، ک ــتقر در مح مس
ــوی نفرات حفار راه دور  طریق فرمان هایی که از س
ــته به  ــد، بس یا حفاران حاضر در چاه صادر می ش
ــرل بودند، به انجام  ــؤول کنت  این که کدام یک مس
ــاری کنترل از  ــت حف ــید. در طی زمان تس می رس
ــا پیگیری  ــتقر در محل چاه، ب ــار مس راه دور، حف
 رویه های معمول قطع اتصال، به صورت مستمر و از 
ــت تجهیزات  ــرل موقعی ــن، به کنت ــه ای ایم فاصل
ــن حفار،  ــت. به عالوه، ای ــوراخکاری می پرداخ س
ــرل دکل در  ــه منظور کنت ــارات الزم ب دارای اختی
 هر زمان هم بود. به منظور حفظ کامل تاریخچه ی 
فرمان ها، حفاران راه دور و مستقر در سایت، نسبت 

به ثبت کلیه ی مکاتبات به صورت دستی نیز اقدام 
می نمودند. 

ــان SCR و  ــان محقق ــات رو در رو می ارتباط
ــوری و هم به  ــم به صورت حض ــان دکل، ه کارکن
ــش اطمینان در  ــب افزای ــی، موج ــورت ویدیوی ص
ــطح پذیرش پروژه میان  ــاران راه دور و ارتقا س حف
ــتقر در دکل می گردید، که این موارد از  نفرات مس
ــام یک فرآیند خودکار از راه  عوامل کلیدی در انج
ــند. بخش انسانی این معادله، از اهمیت  دور می باش
ــد. دیدارهای قبل از شروع  باالیی برخوردار می باش
کار با کارکنان دکل، به منظور توسعه ی سناریوها و 
مکانیزم های Fail-Safe موجب اطمینان از ایمنی 
ــت ها، خیلی پیش از ارسال اولین  و درک نتایج تس

فرمان های راه دور گردید.
ــای دریافتی از حفار راه دور، به صورت  فرمان ه
ــلومبرگر به کنترل کننده ی  مستقیم از اینترانت ش
ــال می شدند، که پس  خودکار M/D Totco ارس
ــده، فرمان ها را  ــت، این کنترل کنن ــد دریاف از تأیی
ــاری، از قبیل پمپ ها،  ــب حف ــه تجهیزات متناس ب
ــز، مخابره می نمود.  ــامانه ی ترم صفحه گردان یا س
ــگر نیز به صورت مداوم، تجهیزات  سامانه های حس
ــرده و داده های  ــر از این فرمان ها را پایش ک متأث

شکل 5. کنترل از راه دور در پهنه ی اقیانوس اطلس. در 19 نوامبر سال 2004، اولین فرمان کنترل از راه دور در طول اقیانوس اطلس، 
از مرکز تحقیقات شرکت شلومبرگر در کمبریج )SCR( در انگلستان به یک دکل حفاری در کامرون تگزاس ارسال شد. فرمان مذکور 
 به منظور تغییر در نرخ کارکرد یک پمپ، توسط دانشمندان مرکز SCR و بر روی یک بستر امن اینترانت و با یک نرم افزار نمونه ی اولیه

ــایت حفاری کامرون دریافت و اجرا شد. بخش مهمی از این فرآیند، شامل کسب تأییدیه ی  ــد، که در س ) Prototype( صادر ش
ــانگر دریافت و اجرای موفق فرمان اصلی و کلیه ی فرمان های صادره بود. داده ها،  ــایت حفاری بود که نش صوتی و تصویری از س
به صورت پیوسته و هر 3 ثانیه یکبار و هر نیم فوت یکبار )0/15متر(، با حداقل زمان تأخیر ارسال می شدند. تمامی فرمان های 

مخابره شده، شامل یک بازخورد در هر 4 ثانیه در طول تست بودند.

کنترل عملیات حفاري از راه دور
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مربوطه را به سامانه ی جمع آوری داده و همچنین 
به صفحه های نمایش محلی ارسال می کردند.

ــت  اینتران از  ــن  همچنی ــی،  پایش ــای  داده ه
ــاری راه دور نیز  ــرل حف ــلومبرگر به مرکز کنت ش
ــدند، که به حفار راه دور اجازه می داد  مخابره می ش
ــر تغییرات  ــزار PERFORM، ب ــق نرم اف از طری

عملیات حفاری نظارت نماید.
ــای راه دور، موجب بروز برخی  انجام فعالیت ه
تأخیرات اجتناب ناپذیر، شامل یک زمان پس افت، 
تا حد چند ثانیه، مابین لحظه ی مخابره ی فرمان و   
لحظه ی بکار افتادن سامانه ی راه دور می گردد. این 
افت زمانی، هنگامی که یک سامانه، به دلیل تأخیر 
در دریافت پاسخ، به وضعیت غیرمتعادل می رسد و 
ــات نباید از یک محدوده ی  ــا زمانی که یک عملی ی
ــردد. یک مثال  ــد، بحرانی می گ ــاص تجاوز نمای خ
ــیگنال از کف  از حالت دوم، تنظیم دریافت یک س
ــت که اتصال  ــوراخ مورد حفاری، برای زمانی اس س
ــه فرآیند، از راه دور  ــورت می گیرد. در حالتی ک ص
ــرل می گردد،  ــتیک کنت ــوی اس ــط یک ج و توس
ــیگنال مرتبط که باید نشانگر رسیدن  زمانی که س
ــد، به حفار  ــه کف چاه باش ــوراخکاری ب تجهیز س
ــان توقف و  ــس از صدور فرم ــد و پ راه دور می رس
ــایت، مدتی قبل،  ــیدن به چاه، در واقع حفار س رس
ــور حذف این  ــت. به منظ ــکافته اس کف چاه راه ش
مشکل، تیم مشترک، نسبت به طراحی یک فرمان

ــرار دادن تجهیز  ــه منظور »ق ــطح باال ب راه دور س
ــامانه ی موجود در محل سایت را به  درکف«، که س
ــته10  صورتی ایمن و با اجرای یک فرآیند حلقه بس

10. Closed Loop

در کف چاه هدایت می نماید.
ــرل و نظارت راه دور،  تجهیزات نرم افزاری کنت
ــده در مرکز کنترل حفاری SCR، بخش  نصب ش
ــیار با اهمیتی از پروژه را تشکیل می دادند. نرم  بس
ــازی  افزار PERFORM نیز وظیفه ی یکپارچه س
ــامانه ی  تجهیزات متعدد فرآیند حفاری، از قبیل س
تشخیص وضعیت دکل، سامانه ی گشتاور و کشش 
ــخیص  ــی و تش ــای هیدرولیک ــگ، مدل ه بی درن
ــته ی  ــالوه، یک بس ــه ع ــده دارد. ب ــع را برعه وقای
ــز به منظور تنظیم، تغییر و   نرم افزاری تخصصی نی
ــاری مورد  ــر روی پارامترهای حف ــذاری ب  صحه گ

بهره برداری قرار گرفت.

حفاری آينده
پیشرفت های حاصل شده در زمینه های اطالعاتی و 
رایانه ای، موجب بروز تغییرات عمده ای در فناورهای 
ــت. افزایش  ــافت های دور گردیده اس کنترل از مس
ــی، زمینه ی  ــای ارتباط ــای بانده ــت در پهن ظرفی
ــی از داده ها را فراهم آورده  ــره ی حجم عظیم مخاب
است. ارتباط ماهواره ای با نقاط بسیار دورافتاده، به 
موضوعی عادی بدل شده است. همچنین، مکانیزه 
ــای دکل حفاری نیز با هزینه های  نمودن فعالیت ه
ــترس  پایین تر و به صورتی قابل اطمینا ن تر در دس

می باشد.
به عالوه، معیارهای انسانی مهم نیز به پیشبرد 
ــک نموده اند. به  ــدن فعالیت ها کم روند خودکار ش
دلیل نرخ سریع و فزاینده ی رشد فناوری در کلیه ی 
ــتدل با  حوزه های زندگی، اکثر مردم به نحوی مس
ــد، به ویژه آن هایی  ــای جدید کنار آمده ان فناوری ه

ــروکار دارند. در  ــدن فعالیت ها س که با خودکار ش
ــاف و تولید )E&P(، نظارت بی درنگ  صنایع اکتش
ــای تولیدی، به  ــتمر بر روی چاه ها و حوزه ه و مس
ــرار گرفته و  ــتقبال ق ــترده ای مورد اس صورت گس
ــرفت  ــیر پیش به عنوان یک مقوله ی کلیدی در مس

حفاری خودکار از راه دور مدنظر می باشد.
ــامانه های حفاری  ــطح، بکارگیری س بر روی س
راه دور و خودکار، بیشتر برای محیط های پرهزینه 
ــد، کارایی و  ــد. هرچن ــب می باش ــر مناس و پرخط
ــایر  ــرد باالی این فناوری ها، می تواند برای س  عملک
برنامه های حفاری، که در آن ها هزینه های عملیاتی 
ــیاری در صرفه ی اقتصادی بهره برداری از  تأثیر بس

هیدروکربن دارد نیز سودمند باشد.
ــاری از راه دور  ــروژه ی حف ــر در پ ــم حاض تی
گام   ،M/D Totco و  ــلومبرگر  ش ــرکت های  ش
ــتند  ــامانه ای برداش ــری در طراحی س ــیار مؤث بس
ــیعی از فناوری ها  ــتره ی وس ــا بکارگیری گس که ب
ــک  ی ــی  طراح ــن  همچنی ــود.  می نم ــت  فعالی
ــوان آن را هم  ــه بت ــر ک ــاده و فراگی ــامانه ی س س
ــرای دکل های  ــر و هم ب ــرای دکل های قدیمی ت  ب
ــده تجهیز  ــامانه های پیچی ــا س ــرفته تر که ب  پیش

شده اند بکار گرفت، خود چالش بزرگی بود.
ــودکار می توانند برای  ــاری خ ــامانه های حف س
ــوند. برای  ــاص نیز طراحی ش ــرایط عملیاتی خ ش
ــمال در آالسکا، با  ــیب ش مثال، برای منطقه ی ش
ــل و حفاری، باید  ــرایط حمل و نق درنظرگیری ش
دکل های خودکار سبک تر و با هزینه ی پایین تر مورد 
استفاده قرار گیرند. در این وضعیت، اتوماسیون به 
کاربران و اپراتورها این امکان را می دهد تا توسعه ی 

شکل 6. نقش ها و مسؤولیت های کلیدی. به منظور حصول اطمینان از موفقیت پروژه و جلوگیری از وارد شدن صدمات و خسارات مالی به تجهیزات، شامل تجهیزات نمونه ی 
 اولیه ی گران قیمتی که مراحل تست را می گذرانند، و همچنین به منظور ممانعت از وارد آمدن هرگونه آسیب به چاه محل حفاری، نفرات مرتبط از هر دو سوی اقیانوس اطلس، 
ــؤول محافظت از افراد، تجهیزات و چاه بود و حداکثر کنترل را اعمال می نمود. توافق  ــخصی را بر عهده می گرفتند. حفار سایت، مس ــؤولیت های مش  باید نقش ها و مس
ــایت و راه دور، پیش از هرگونه اقدام، با یکدیگر مشورت نمایند. هرچند، در شرایط اضطراری، حفار محل  ــرایط غیراضطراری، حفاران در محل س گردیده بود که در ش

سایت، دارای کنترل کامل به منظور پیگیری دستورالعمل رهاسازی تجهیزات بود.
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ــاری و ایجاد  ــریع در حف ــق تس ــازن را از طری  مخ
ــک و زمان  ــا کیفیت باالتر، هزینه، ریس چاه های ب

کمتر، بهبود بخشند.
ــن روش جدید حفاری چاه ها، به افراد دارای  ای
ــف اجازه می دهد  ــت از تخصص های مختل صالحی
ــات مرتبط با حفاری  ــا نقش مؤثرتری در تصمیم ت
ــند. همچنین موجب کاهش هزینه های  داشته باش
ــه حمل و نقل  ــک های مربوط ب ــتیبانی و ریس پش
ــن روش و تالش های  ــود. با تلفیق نمودن ای می ش
ــای کار تیمی، حفاری  ــورت پذیرفته در حوزه ه ص
ــت را به نحو قابل  ــودکار راه دور، می تواند صنع خ
ــش براند. هرچند، نفرات فعال در  مالحظه ای به پی
سایر حوزه ها و دیسیپلین های E&P، صرفاً زمانی 
می توانند در فرآیندهای واقعی حفاری نقش داشته 
ــند که به میزان کافی از آموزش های ماتریسی  باش
ــی در حفاری را  ــش و مهارت کاف ــره برده و دان به

کسب کرده باشند.
ــل تفکیک از  ــم و غیرقاب ــیار مه ــوع بس موض
ــده در فرآیندهای خودکار  پیشرفت های حاصل ش
ــأله ی عوامل انسانی است. هرچند که  راه دور، مس
ــد که گروه های مرتبط با  در ابتدا پیش بینی می ش
ــک و تردید  ــن موضوع با دیده ی ش ــاری، به ای حف
نگاه کنند، ولی در نهایت اعضای حفاری راه دور در 
SCR، از میزان مقبولیت و اشتیاق تیم های حفاری 
ــن مقبولیت،  ــروژه به وجد آمدند. ای ــبرد پ در پیش
بیشتر بخ دلیل درگیری مستقیم کارکنان دکل در 
ــناریوها و همچنین شبیه سازی شرایط  طراحی س
ــش  ــه کلیه حاالت ممکن را پوش ــوع بحران، ک  وق

ــانی نیز  ــایر پارامترهای انس می دادند، پدید آمد. س
هنوز در دست بررسی می باشند.

ــناریوهای دینامیک  ــتیم که س آیا ما قادر هس
ــک های مرتبط  ــن را پیش بینی نماییم و ریس ممک
ــت کنترل و  ــور صرفاً یک متخصص جه ــا حض را ب
ــاری همزمان را  ــات حف ــن عملی ــت چندی مدیری
کاهش دهیم؟ آیا ما در ارزیابی پیچیدگی عملیات 
 حفاری دچار اشتباه در تخمین شده و به مدل ها و 
ــامانه های کنترل ساده تر و ناکارآمدتر پیشین باز  س

خواهیم گشت؟
ــای کنترل از راه  ــیون و قابلیت ه پیوند اتوماس
دور در عملیات حفاری، همچنین باعث کاهش در 
ــتقر در چاه ها  معرض خطر قرارگرفتن کارکنان مس
ــی مجموعه می گردد، که تا پیش از  و تقویت کارای
ــیون به اثبات رسیده بود. هم افزایی  این در اتوماس
ــرل از راه دور  ــیون و قابلیت های کنت میان اتوماس
ــر تخصص ها به صورت  ــب بکارگیری کارآمدت موج
ــز، از طریق اختصاص نفرات خبره به منظور  متمرک
ــرل چندین عملیات همزمان حفاری می گردد.  کنت
ــت را پدید  ــکاری راه دور، این فرص ــن هم  همچنی
ــتقیم دانش  ــورت مس ــوان به ص ــه بت ــی آورد ک  م
ــور تصمیم گیری، در  ــای مختلف را به منظ حوزه ه
ــم آورد، برای مثال، در زمینه ی هدف  یکجا گرد ه

گذاری محل حفاری و خود فرآیندهای حفاری.
ــات راه دور، می تواند به صورت  درآینده، عملی
ــه نرم افزارهای  ــتقیم، فعالیت های حفاری را ب مس
ــک خاک،  ــن مکانی ــازن و همچنی ــازی مخ مدلس
ــتیبانی  ــل دکل ها قابل اجرا و پش ــه عماًل از مح ک

ــت  ــده اس ــز ش ــددی مجه ــگرهای متع ــه نمایش ــتان، ب ــج، انلگس ــاری راه دور در SCR در کمبری ــز حف ــات. مرک ــات و ارتباط ــی از اطالع ــکل 7. انبوه ش
ــار قرار  ــس در اختی ــو کنفران ــی درخصوص ویدی ــات کامل ــن امکان ــرل، همچنی ــد. اتاق کنت ــهیل نمای ــاری را تس ــد حف ــل فرآین ــل کام ــارت و تحلی ــا نظ  ت

می دهد. داده ها و ارتباطات از طریق اینترانت شلومبرگر مخابره می گردند.

ــورت متمرکز از  ــه ص ــی می توانند ب ــتند، ول نیس
ــکی اجرا شوند،  ــتقر در خش یک بخش کنترل مس
ــن می تواند  ــوع همچنی ــد. این موض ــل نماین متص
ــات کنترل خودکار بی درنگ  منجر به اجرای عملی
و به روزرسانی مدل ها و شبیه سازی ها تحت نظارت 

دقیق متخصصان گردد.
ــن بر روی  ــاً در محیط های خش حفاری عموم
ــه نیازها، حفر چاه،  ــن اتفاق می افتد. با توجه ب زمی
ــت و در  ــده اس ــک علم دقیق مبدل ش ــود به ی خ
ــداد متخصصان  ــرایطی که صنعت با کاهش تع ش
ــت، پیشرفت های فناوری  حوزه ی حفاری روبه روس
که به اجرای عملیات حیاتی حفاری چاه ها با دقت 
ــک کمتر کمک  ــتر و هزینه و ریس ــی بیش و کارای
ــن صنعت گردیده اند.  می نمایند، موجب تقویت ای
ــدی در عملیات حفاری  ــرل از راه دور، گام بع کنت
خودکار می باشد، ولی رسیدن به این هدف، نیازمند 
مقبولیت عام از سوی جامعه حفاری در سراسر دنیا 
ــود. همان گونه که فعالیت های پیچیده در  خواهد ب
ــایر صنایع به صورت راه دور به انجام رسیده اند،  س
ــهود آن،  حفاری خودکار از راه دور نیز با منافع مش
به صورتی چشمگیر موجب تغییر در فرآیند حفاری 

می گردد.
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