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Digər müəssisələr kimi neft sənayesində də funksional və proses üzrə idarəetmə səciyyəvidir. Nüfuzlu müəssələrin mövcud idarəetmə sisteminin və istehsalatı əhatə
edən proseslərin optimallaşdırılması, daim təkmilləşdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Həmçinin SOCAR-ın idarəetmə sisemində xüsusilə, istehsalat sahəsinin biznes
prosesləri optimallaşdırılmalıdır. Proseslərin və altproseslərin optimallaşdırılması dedikdə, onların zaman, həcm, kəmiyyət və keyfiyyət baxımdan daha səmərəli idarə
olunması nəzərdə tutulur. İstehsalatın əsas bölmələrindən biri də işlənmə mərhələsidir
ki, o da böyük sferanı əhatə edir. İşlənmə layihəsinin tərtibi və təsdiqi prosesi (İLTTP)
işlənmə mərhələsinin əsas proseslərindən biri kimi qeyd oluna bilər. İLTTP standart
sənədinin hazırlanmasının əsas məqsədi bu mərhələdə olan proses və altproseslərin
mövcud sxemini və optimallaşdırılması yollarını təyin etməkdən ibarətdir.
Açar sözlər: işlənmə layihəsi, neft-qaz yatağı, proses, idarəetmə, optimallaşdırma.
Giriş
Respublikamızın neft-qaz sənayesinin hazırkı inkişaf mərhələsində təbii neft-qaz hasilatının
sabit saxlanması və yüksəldilməsi kimi mühüm öhdəlik SOCAR tərəfindən yerinə yetirilir. Bu
öhdəliyin uğurlu yerinə yetirilməsi üçün yeni investisiyaların yatırılmasında və layihələrin risksiz
idarə olunmasında müasir yanaşma tətbiq olunur. Bu məqsədlə kəşfiyyatda olan yataqların səmərəli şəkildə işlənməyə cəlb edilməsi müasir üsullarla tədqiq edilir. Respublikamızın növbəti illərdə
neft-qaz planının yerinə yetirilməsi üçün kəşf olunmuş yeni neft-qaz-kondensat yataqlarının işlənməyə cəlb edilməsi istiqamətində müasir yanaşma və tədqiqat üsulları istifadə edilir. Buna baxmayaraq, bu proseslərdə daha müasir standartların yaradılması və proseslərin optimallaşdırılması
nəticəsində, xüsusilə, neft-qaz yataqlarının axtarışı, kəşfiyyatı, işlənməsi sahəsində səmərəliliyin
artırılmasına nail olmaq mümkündür.
Məsələnin qoyuluşu
Neft-qaz yataqlarının axtarışı, kəşfiyatı və işlənməsi sahəsində səmərəliliyin artırılması üçün
ilk növbədə proseslərdə olan boşluqlar müəyyən edilməli, optimallaşdırılmalı və yoxlanmlıdır.
Proseslərin optimallaşdırılması üçün əsas meyarlar müəyyən edilməlidir. Bu meyarların proseslərə
təsirinin qiymətləndirilməsindən sonra onların optimallaşdırlması fikirləri formalaşır. Yataqların
karbohidrogen ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi və işlənmə layihələrinin seçilməsi prosesi beynəlxalq standartların normalarına uyğun idarə olunur (şəkil 1).
Həll üsulları
İlkin olaraq yataqların karbohidrogen ehtiyatları beynəlxalq standartlara uyğun olaraq
qiymətləndirilir. Yataqların işlənmə layihələri hazırlanır və seçim kommisiyasına təqdim olunur.
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Şəkil 1. Layihələrin qiymətləndirilməsi və seçilməsi prosesinin sxemi

Seçilən variantların riskləri və iqtisadi səmərəliliyi qiymətləndirildikdən sonra yekun işlənmə konsepsiyası hazırlanır. Bundan sonra isə yatağın hazırlanmış tam işlənmə planının icrasına başlanır [1, 2].
Növbəti sxemdə (şəkil 2) kəşfiyyat, işlənmə, hasilat, eləcə də ləğv işlərini əhatə edən ümümi
proses ardıçıllığı təqdim olunmuşdur.

Şəkil 2. Kəşfiyyat, işlənmə və hasilat prosesinin ümumi sxemi

İşlənmə prosesi isə 5 - müəyyənləşdirmə, qiymətləndirmə, seçim, layihələndirmə və icra mərhələlərinə ayrılır (şəkil 3).
Müəyyənləşdirmə mərhələsi axtarış-kəşfiyyat işlərinin təhlil nəticələrinə əsaslanaraq sahələrin
preoritetləşdirmə və seçim, orohidroqrafik, geoloji və texniki şəraitin araşdırılması, perspektivlərin
proqnozlaşdırılmasından ibarətdir. Bundan sonra işlənməyə hazırlanan sahə və ya yatağın
qiymətləndirmə mərhələsinə qərar verilir.
Qiymətləndirmə mərhələsində geoloji və hidrodinamik model tərtib edilir və qeyri-müəyyənliklər qiymətləndirilir, ssenarilər qurulub, model üzərində simuliyasiya nəticələri geoloji-texniki və
ilkin iqtisadi təhılil aparılaraq, büdcə proqnozlaşdırılır. Sonra əsas ssenarinin seçilməsi üçün seçim
mərhələsinə keçir.
Seçim mərhələsində ssenarilər müqayisəli təhlil edilərək, risklər qiymətləndirilir. Bütün
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ssenarilər üzrə qiymətləndirilmə yekunlaşdırıldıqdan sonra əsas ssenari seçilir. Bu mərhələ seçilmiş ilkin layihələndirmə işləri ilə yekunlaşır.

Şəkil 3. İşlənmə prosesinin ümumi sxemi

Lahihələndirmə mərhələsində seçilmiş ssenari üzrə müfəssəl layihənin tərtibinə başlanır.
Müfəssəl layihələndirmə işlərinə seçilmiş yataqda karbohidrogen ehtiyatlarının mənimsənilməsi
üsuları (məhsuldar obyektlərin birgə və ya ayrı-ayrı), illər üzrə istismar, suvurucu quyu şəbəkəsi,
quyuların istismar üsulları (fontan, qazlift, mexaniki), quyuların qazılması qrafiki, dəniz yataqlarında sualtı və ya platformalarla işlənmə, quyu proyeksiyası (horizontal, maili, şaquli), quyuların
konstruksiyası və tamamlama sxemi, qurğular və yerüstü avadanlıqlar, komunikasiya xəttləri, nəql
həcmləri və xətləri, suvurma və ya qazvurma həcmləri, III növ təsir üsullarının tətbiqi, əməyin
təhlukəsizliyi və ətraf mühitin mühavizəsi məsələləri, iqtisadi səmərəliliyin qiymətləndirilməsi və
s. daxildir. İşlənmə layihəsi təsdiq olunduqdan sonra onun icrası üçün zəruri avadanlıqların sifariş
edilməsinə qərar verilir.
Ümumiyyətlə, yataqların işlənmə layihəsinin tərtibi və təsdiq edilməsi prosesi növbəti proses
diaqramında verilmişdir (şəkil 4). Tərtib olunmuş İLTTP sənədində aşağıdakı funksiyalar əks etdirilir:
 işlənmə layihəsinin hazırlanması və təsdiqi üçün proseslərin ardıcıllığı;
 proses və altproseslərin sahibləri və funksiyaları;
 işin yerinə yetirilməsi və təsdiq olunması üçün bütün məsuliyyətlər;
 mərhələlər üzrə tələb olunan bütün sənədlər (kod ilə);
 prosesdə olan boşluqlar və ya optimallaşdırmaya olan ehtiyaclar.
İcra mərhələsi texniki qurğu və avadanlıqların sifarişi ilə başlayır. Qurğuların tikintisi və
sınağı başa çatdıqdan sonra layihəyə uyğun şəkildə qazma işlərinə başlanır. Seçilmiş ssenaridən
asılı olaraq, quyuların hamısı qazılıb faza şəkilində və ya bir-bir tamamlanaraq istismara verilə
bilər. Yataqların işlənməsi və hasilatı prosesi şəkil 2-də qeyd olunan bütün alt proseslərin səmərəli
şəkildə icrasına nəzarət ilə davam etdirilir.
Neft-qaz yataqlarının geoloji, texniki və iqtisadi baxımdan əsaslandırılması və layihələndirilməsi işlənmə layihəsinin əsas funksiyasıdır [3, 4]. İşlənmə prosesində layihəyə uyğun olaraq
avadanlıqlar, texniki qurğular seçilir, əməliyyatlar ardıcıllıqla həyata keçirilir, nəzarət və əməliyyatların təhlükəsizlik tədbirləri görülür və nəticədə yatağın səmərəli işlənməsi təmin olunur. Bütün
qeyd olunan əməliyyatların təhlükəsiz aparılma qaydaları layihəyə uğun şəkildə həyata keçirilməlidir. İşlənmə layihəsi xüsusi tədqiqat qrupları və ya müəssisələri tərəfindən tərtib edilib, sifarişçi
və ya sponsor şirkət tərəfindən təsdiq edilərək əməliyyat qrupuna həvalə edilir.
İşlənmə layihəsinin tərkibi bir neçə əsas bölmədən ibarət olur [4]:
1. Geoloji- geofiziki əsaslandırılma.
2. Texniki və texnoloji hissə.
3. İqtisadi qiymətləndirmə.
4. Qeyri-müəyyənliklər və risklərin qiymətləndirilməsi.
5. Nəzarət tədbirləri.
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Şəkil 4. İşlənmə layihəsinin tərtibi və təsdiqi prosesinin sxemi

Layihədə hər bir bölmə müfəssəl şəkildə təsvir olunmalıdır.
Hazırda SOCAR bu sahədə proseslərin tam idarə olunası üçün yeni sistem işləmək üçün
mövcud sistemin optimallaşdırmasını həyata keçirir. Belə ki, tərtib olunmuş İLTTP sənədi özündə
qeyd olunan bu məsələlərin təhlilini əhatə edir. Bu prosesdə SOCAR-ın baş ofisi ilə birlikdə
Azneft İB, “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İstitutu (NQETLİ), Geologiya və Geofizika İdarəsi
(GGİ), Ekologiya İdarəsi də iştirak edir. Sifarişçi tərəfindən layihə tapşırığı verilir və NQETLİ
tərəfindən layihə hazırlanıb razılaşdırıldıqdan sonra SOCAR-a təsdiq üçün təqdim edilir.
İşlənmə layihəsinin tərtibi və təsdiqi prosesinin optimallaşdırılmasını həyata keçirmək üçün
ilk növbədə metodika işlənməlidir. Hazırda neft-qaz sənayesində bu məsələnin həlli üçün müxtəlif
yanaşmalar mövcuddur [4, 5, 6, 7]. Qeyd olunmuş problemə aşağıdakı yanaşma tətbiq olunmuşdur.
Proses və altproseslərin optimallaşdırılması məqsədilə ilk növbədə əsas optimallaşdırma meyarları
(ƏOM) təyin edilməlidir. Bu da iki qrupdan – müvəffəqiyyət meyarı (MM) və problem meyarından
(PM) ibarətdir. Bu meyarları preoritetləşdirmək üçün matris tərtib olunmuşdur (şəkil 5).
Tərtib olunmuş matris proseslərin vaciblik dərəcəsinə görə üç sinifə (aşağı, orta və yüksək)
ayrılmışdır. MM-nın sayı azaldıqca, PM-nın sayı isə artdıqca prosesin optimallaşdırılması üçün
vaciblik səviyyəsi yüksəlir (cədvələ bax).
28

Prosesin vacibliyi
Müvəffəqiyyət meyarlarının sayı

Neft-qaz yataqlarının işlənməyə cəlb olunma prosesının optimallaşdırılması haqqında
1
İşarələr
2
3

yüksək preoritet

4
5

orta preoritet

6
1

2

3

4

5

6

aşağı preoritet

Problem meyarlarının sayı

Şəkil 5. Proseslərin optimallaşdırma meyarların preoritetləşdirmək üçün matris
Cədvəl. Proseslərin optimallaşdırma meyarlarının preoritetləşdirmə cədvəli
Prosesin
kodu

1

2

Prosesin adı

Yatağın işlənməyə verilməsi təklifi

Təklifin araşdırılması və rəyə
göndərilməsi

Müvəffəqiyyət meyarı (MM)
Karbohidrogen ehtiyatlarına ciddi
maraq

Ehtiyatların qeyri-dəqiqliyi

Neft-qaza olan tələbat

Neft-qazın bazar qiymətinin
düşməsi

Kəşfiyyat nəticələrinin uğurlu
aparılması
Neft-qazın bazar qiymətinin
yüksəlməsi
Karbohidrogen ehtiyatlarına ciddi
maraq

Kəşfiyyat nəticələrinin uğurlu
aparılması
Neft-qazın bazar qiymətinin
yüksəlməsi
Karbohidrogen ehtiyatlarına ciddi
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6

Layihə tapşırığının verilməsi və
müqavilələrin imzalanması

7

Qiymətləndirmənin başlanması

8

Geoloji modelin tərtibi
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Layihənin təsdiq olunması üçün
təqdim edilməsi

23

Layihənin təsdiqi və icra qərarı

Kəşfiyyat nəticələrinin uğurlu
aparılması
Neft-qazın bazar qiymətinin
yüksəlməsi
Karbohidrogen ehtiyatlarına ciddi
maraq

Kəşfiyyat nəticələrinin uğurlu
aparılması
Neft-qazın bazar qiymətinin
yüksəlməsi
Karbohidrogen ehtiyatlarına ciddi
maraq

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

1

1

3

2

3

3

3

3

Ehtiyatların qeyri-dəqiqliyi
Neft-qazın bazar qiymətinin
düşməsi

Neft-qaza olan tələbat

2

Ehtiyatların qeyri-dəqiqliyi
Neft-qazın bazar qiymətinin
düşməsi

Neft-qaza olan tələbat

4

Ehtiyatların qeyri-dəqiqliyi
Neft-qazın bazar qiymətinin
düşməsi

Kəşfiyyat nəticələrinin uğurlu
aparılması
Neft-qazın bazar qiymətinin
yüksəlməsi
Karbohidrogen ehtiyatlarına ciddi
maraq

MM-nin PM-nin Preoritet
sayı
sayı
səviyyəsi

Ehtiyatların qeyri-dəqiqliyi
Neft-qazın bazar qiymətinin
düşməsi

Neft-qaza olan tələbat

Neft-qaza olan tələbat
3

Problem meyarı (PM)

Ehtiyatların qeyri-dəqiqliyi

Neft-qazın bazar qiymətinin
düşməsi
Kəşfiyyat nəticələrinin uğurlu
aparılması
Neft-qazın bazar qiymətinin
yüksəlməsi
Məlumatların yetərliliyi
Məlumatların yetərsizliyi
Məlumatların yetərliliyi və keyfiyətinin Məlumatların yetərsizliyi və
yüksək olması
keyfiyətinin aşağı olması
Müvafiq proqram təminatı
Lazimi mütəxəssis heyətinin
Mütəxəssis heyəti
olmaması
Neft-qaza olan tələbat

Layiyənin küyfiyyətinin qənaətbəxş
olmaması
Müvafiq dövlət qurumları ilə
Müvafiq dövlət qurumları ilə
razılaşdırılması
razılaşdırılmaması
İqtisadi səmərəli olması
İqtisadi səmərəli olmaması
Layiyənin küyfiyyətinin qənaətbəxş
Layiyənin küyfiyyətinin yüksək olması
olmaması
Müvafiq dövlət qurumları ilə
Müvafiq dövlət qurumları ilə
razılaşdırılması
razılaşdırılmaması
İqtisadi səmərəli olması
İqtisadi səmərəli olmaması
Layiyənin küyfiyyətinin yüksək olması
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Nəticə
İLTTP-nin optimallaşdırılması üçün yuxarıda qeyd olunan tədqiqatlar aparılmış və proseslər
vaciblik dərəcəsinə görə təsnif edilmişdir.
Beləliklə, cədvəldə göstərildiyi kimi bu prosesdə kritik hal müşahidə olunmur. Yəni
proseslərin optimallaşdırılması tədricən aparıla bilər.
Alınan nəticələrə əsaslanaraq proseslərin optimallaşdırılması məsələsinin həlli üçün PM və
MM-lərin müəyyən olunması kimi yeni metodika təklif olunur.
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Резюме
Ахмедов Э.Г.
Об оптимизации процесса разработки нефтяных и газовых месторождений
Как и в других секторах, функциональное или управление процессом характерно и
для нефтяной промышленности. Оптимизация и постоянное совершенствование существующих систем управления и процессов с участием престижных предприятий имеют огромное значение. Также должны быть оптимизированы бизнес-процессы производственного сектора в системе управления SOCAR. Оптимизация процессов и подпроцессов подразумевает, что они более управляемы с точки зрения времени, объема, количества и качества.
Одним из основных разделов производства является этап разработки, который также охватывает большую сферу. Процесс составления и утверждения проекта разработки (ПСУПР)
можно назвать одним из основных процессов этапа разработки. Основной целью стандартного документа ПСУПР являются определение существующей схемы и оптимизация процесса и подпроцессов на этом этапе.
Ключевые слова: проект разработки, нефтегазовое месторождение, процесс, управление, оптимизация.
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Summary
Ahmadov E.H.
About optimization of the development process of oil and gas fields
As in other sectors, functional and process control also is characteristic to the oil industry.
Optimization and continuous improvement of existing management systems and processes with
the participation of prestigious enterprises are of great importance. Business processes of the
production sector in the SOCAR management system should also be optimized. Optimization of
processes and subprocesses implies that they are more manageable in terms of time, volume,
quantity and quality. One of the main sections of production is the development phase, which also
covers a large area. The process of drafting and approving a development project (PDADP) can
be called one of the major processes of the development stage. The main purpose of a standard
PDADP document is to identify the existing scheme and optimize the process and subprocesses at
this stage.
Key words: development project, oil and gas field, process, management, optimization.
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