فرصتها و چالشهای بهکارگیری فنآوري میادین هوشمند در ایران
محمدجواد جمالی* ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیک تهران   بابک راجی ،1دانشگاه شیراز   

مصطفی فعلی ،2شرکت تاپ سلکت هولدینگز لیمیتد

محـدود بـودن تعـداد مخـازن هیدروکروبنـی و نیاز هرچه بیشـتر نسـلهای آینده به منابـع انرژی منجر
شـده بهرهبـرداری از مخـازن نفـت و مدیریـت صحیـح آنهـا جهـت تولیـد هرچـه بیشـتر از ایـن منابع
بیـش از پیـش مـورد توجه واقع شـود .فـنآوری میادین هوشـمند با توجه بـه پتانسـیلهای فراوانی که
دارد از طریـق شـیرهای کنترلـی امـکان نظـارت دائمـی را جهـت حداکثرسـازی بازیابـی نفـت فراهم
کـرده کـه ایـن امـر موجـب کاهش ریسـک ،سـایر هزینههـای عملیاتـی و سـرمایهگذاری و در نتیجه
افزایـش سـود خالص فعلی میشـود.
ایـران بیشـترین ذخایـر نفتـی و گازی دنیـا را دارد و اجـرا و تحقـق پـروژهی میادیـن هوشـمند در
گـرو نقشـهی راه مناسـب جهـت اجرایـی شـدن هرچـه بهتـر ایـن فـنآوری در ایـران اسـت .نتایـج
گـزارش شـده از اجـرای فـنآوری میادیـن هوشـمند در کشـورهای مختلـف ،نقطـهی عطفـی جهت
حداکثرسـازی تولیـد از ذخایـر نفتـی و گازی اسـت کـه میتـوان بـا بررسـی دقیـق آنهـا در جهـت
تهیـه و تدویـن نقشـهی راه مناسـب قـدم برداشـت .در ایـن مقالـه بـا ارائهی گزارشـی کلـی از اجرای
میادیـن هوشـمند در نقـاط مختلـف دنیـا (بهخصـوص در خاورمیانـه) فرصتها و چالشهـای میادین
هوشـمند بررسـی شـده و بـا ارائـهی نقشـهی راه مناسـب مراحـل اصلی جهـت هوشمندسـازی میادین
نفتـی تشـریح شـدهاند.
کشــف نفــت در حــدود  150ســال قبــل را میتــوان نقطــهی عطفــی
در زندگــی انســان دانســت .پیشــرفت ف ـنآوری در راســتای دسترســی
راحــت بــه منابــع عظیــم زیرزمینــی نفــت و بهدنبــال آن توزیــع و انتقــال
آســان ایــن مــواد موجــب مصــرف روزافــزون نفــت شــده اســت .امــا در
عینحــال محــدود بــودن مخــازن هیدروکربنــی و نیــاز هرچــه بیشــتر
نســلهای آینــده بــه منابــع انــرژی منجــر شــده تــا بهرهبــرداری از
مخــازن نفــت و مدیریــت صحیــح آنهــا جهــت تولیــد هرچــه بیشــتر،
بیــش از پیــش مــورد توجــه واقــع شــود .نکتــهی قابلتوجــه اینســت
کــه ســرمایهگذاری در صنعــت نفــت بهشــدت پرریســک بــوده و در
معــرض خطرهــای متفــاوت از قبیــل عوامــل مالــی و غیرمالــی قــرار
دارد .از ایــن دســت متغیرهــا میتــوان بــه متغیرهــای داخلــی و خارجــی
نظیــر قیمــت بیثبــات نفــت ،تغییــر و تحــوالت در مناســبات سیاســی
بیــن دولتهــا ،مشــکالت فنــی و نامعلــوم بــودن وضعیــت اکتشــافات
جدیــد اشــاره کــرد.
حیات یک مخزن با اکتشاف آغاز میشود ،تا بهرهبرداري ادامه مییابد
و با مشخص شدن تصویري از آن توسعهاش آغاز میشود [ .]2در این
مسیر باید به دنبال بهرهگیری از فنآوریهای نوین بود تا با حداقل
هزینه ،حداکثر سودآوری را برای کشور به ارمغان آورد .اصوالً برای
دست یابی به بیشترین مقدار تولید باید درنظر داشت تا کمترین آسیب
*
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واژگان کلیدی:

ف ـنآوری میادیــن هوشــمند ،چــاه هوشــمند،
کاهــش ریســک ،ســود خالــص فعلــی،
هزینههــای عملیاتــی و ســرمایهگذاری،
نقشــهی راه

به مخزن وارد شود که این مستلزم استفاده از روشهای صحیح تولید
نفت است .مدیریت هوشمند و یکپارچهی مخازن روشی مطمئن و
سودده برای شرکتهای نفتی محسوب میشود که طی آن دستیابی
به موفقیت از زمان حفاری تا زمان ترک چاه به این مدیریت هوشمند
و یکپارچگی مخازن وابستگی شدیدی دارد .بنابراین در یک نگاه فنی
عمیق ،محور تصمیمات و سیاستگزاری مدیران باید حفظ و صیانت از
منابع هیدروکربنی باشد؛ بهنحوی که تمامی منافع مالی ،فنی ،مهندسی،
مدیریت پروژه و  ...جهت تولید هرچه بیشتر از مخازن در درازمدت،
حفظ قدرت سیاسی و اقتصادی دولت و قابلیت سازگاری با تغییرات
باشد .تصمیمگیری در خصوص روشهای تولید از میادین نفت و گاز
نیازمند دیدگاهی پایهای و اساسی دربارهی تمامی چاههای هر میدان
است .رسیدن به این هدف از طریق بهکارگیری فنآوری میادین
هوشمند برآورده شده و تمامی پیشنیازهای تصمیمگیری را در مباحث
کالن و خرد و در سطوح باالتر (یعنی مباحث فنی و مالی) از طریق
انتقال اطالعات لحظه به لحظه و متعاقباً قابلیت اجرای سریع تصمیمات
ایجاد کند.
 -1کاربرد فنآوری مخازن هوشمند

فنآوری مخازن هوشمند کاربردهای فراوانی در میادین نفت و گاز
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دارد؛ بهگونهای که میتوان با کاهش ریسک و استفاده از بیشترین توان
مخزن ،بیشترین ضریب بازیافت نفت را برای میدان داشت .نکتهی حائز
اهمیت اینست که فنآوری مخازن هوشمند نسبت به سایر روشهای
بهبود بازیافت نفت 3اولویت بیشتری دارد .مخازن نفت و گاز بهدلیل
وجود عوامل مختلف از قبیل نوع مخزن ،خصوصیات پتروفیزیکی،
شرایط زمینشناسی و ...پیچیدگیهاي خاصی دارند و واضح است که
در فنآوری میادین هوشمند با توجه به امکان کنترل و نظارت دائمی
جریان و شرایط مخزن ،در هر مخزن متناسب با شرایط خاص آن
میتوان بهینهسازی تولید و افزایش بهرهوری را انتظار داشت .با این
وجود ،فنآوری هوشمندسازی در میادین بسیاری با شرایط خاص خود
اجرایی شده که دلیل کاربرد آنرا میتوان عوامل زیر دانست:
 -1تولید ترتیبی بهینه
 -2تولید همزمان از الیههای متوالی
 -3اسـتفاده از سـیاالت درجـای مخـزن (آب و گاز) بهمنظـور تزریـق و
با هـدف حفظ فشـار
 -4تولیـد از الیـهی نفتـی بـا ضخامـت کـم بهخصـوص در مخـازن
چند قسـمتی
 -5استفاده از چاههای چندشاخهای هوشمند
 -6بهینه کردن تزریق آب
4
 -7امکان فرازآوری خودکار
 -8بازدهـی چاه هوشـمند در انـواع مخازن (مخازن همگـن ،غیرهمگن،
شـیبدار ،چندالیهای ومخـازن یکنواخت دارای کانال)
در نگاهـی بـه تعریـف اصطالحـات مربـوط بـه ایـن فـنآوری ،چـاه
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هوشـمند ،بـه چاههـای پیشـرفته بـا سنسـور و شـیر کنترلهـای بـازهای
درونچاهـی گفتـه میشـود کـه جهت نظـارت آسـان و دائمـی ،اپراتور
از راه دور میتوانـد توسـط ایـن شـیرها جریـان تولیـدی از سنسـورها را
تشـخیص داده و تنظیـم کنـد [.]3
از شــیر کنتــرل جریــان (شــیرهای کنتــرل بــازهای) میتــوان جهــت
کنتــرل جریــان از تهچــاه یــا کنتــرل از راه دور جریان در ســطح اســتفاده
کــرد کــه تــا ســال  2011از ایــن روش بــرای بهینهســازی شــیرهای
کنترلــی اســتفاده شــده اســت [4و .]3اســتفاده از شــیرهای کنتــرل
جریــان هوشــمند چاههــای نفتــی در مقایســه بــا روشهــای متــداول
(غیرکنترلــی) مزایــای بســیاری دارد کــه از جملــهی آن میتــوان بــه
افزایــش تولیــد نفــت ،کاهــش تولیــد آب ،افزایــش ضریــب بازیافــت و
کاهــش هزینههــای تولیــد اشــاره کــرد [6و .]5یکــی از مزایــای تکمیــل
چــاه هوشــمند از نظــر مهندســی مخــزن اینســت کــه دادههــای واقع ـی
توليــد ،ثبــت شــده و بــه آســاني قابــل فــرآورش اســت .اســتفاده از
ايــن دادههــا كمــك شــاياني بــه مديريــت بههنــگام مخــزن و افزايــش
ضريــب بازيافــت نفــت ميکنــد .بــا توجــه بــه تنظیــم شــیرهای کنتــرل
جریــان در ناحی ـهی تولیــدی ،بهطــور کلــی ایــن مســأله بــدون نیــاز بــه
مداخلــه ،ســبب بهتأخیــر انداختــن تولیــد ســیاالت ناخواســته ،کنتــرل

جبهــه تزریــق آب/گاز و  ...شــده و تولیــد از چــاه را بهینــه میکنــد تــا
جبهـهی تزریــق پایدارتــری ایجــاد گــردد [ .]7از دیگــر مزایــای اســتفاده
از شــیرهای کنتــرل بــازهای چاههــای نفتــی در مقایســه بــا روشهــای
متــداول میتــوان بــه افزایــش تولید نفـت و متعاقــب آنافزایــش ضریب
بازیافــت و کاهــش هزینههــای تولیــد اشــاره کــرد [8و .]5تاکنــون در
بیــش از  300مــورد از مخــازن نفتــی،سیســتم کنتــرل هوشــمند نصــب
شــده اســت .ایــن عملیــات زمینــهی اصلــی بهینهســازی در چاههــای
هوشــمند را فراهــم کــرده اســت [ .]5در  2002بهینهســازی شــیرهای
کنترلــی در اکثــر پژوهشهــا اســتفاده شــده اســت [4و .]3در  2006از
روش شــبکهی عصبــی بــرای تنظیــم بهینـهی شــیرهای کنترلــی اســتفاده
گردیــد [ ]9و در  2008بــا بهکارگیــری چــاه هوشــمند الگوریتمــی برای
بهینهســازی تولیــد نفــت مخــازن ارائــه شــد کــه در آن بــرای حــل مــدل
ریاض ـی،بــا هــدف بهینهســازی تنظیمــات شــیرهای کنترل ـی،از روش
چندمرحلــهای شــبهنیوتنی اســتفاده گردیــد [ .]10در  2009الگوریتــم
ژنتیــک بــرای بهینهســازی تنظیمــات شــیرهای کنترلــی در چاههــای
هوشــمند اســتفاده شــد [12و .]12همچنیــن از دســتگاه کنتــرل جریــان
کــه روی یــک  Screen Jointنصــب میگــردد جهــت کنتــرل مســیر
ســیال از مخــزن بــه مجــرای جریــان اســتفاده شــد [ .]13ایــن دســتگاه
توســط کریســتین بریکــه طراحــی شــده و اولیــن بــار در  1992توســط
شــرکت نورســک هیــدرو در میــدان تــرول واقــع در دریــای شــمال
اســتفاده گردیــد [.]14
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اصـوالً در طـرح توسـعهی میادیـن در خوشبینانهتریـن حالـت ممکـن
کمتـر از  20درصـد نفـت درجـا ،قابلتولیـد اسـت امـا بـا اسـتفاده از
فـنآوری هوشمندسـازی مخـازن میتـوان بیـش از  40درصـد نفـت
درجـا را تولیـد کـرد کـه ایـن امـر در کشـورهای عربسـتان ،آمریـکا،
کانـادا و  ...اجرایـی شـده اسـت .در ادامـه چند مـورد از نمونههای موفق
بهکارگیـری فـنآوری میادیـن هوشـمند در دنیـا بررسـی خواهـد شـد.
 -2عملکرد فنآوری میادین هوشمند

اجـرای فرآینـد هوشمندسـازی بـه اجـرای فـنآوری چـاه ،مخـزن و
در نتیجـه میـدان هوشـمند منتهـی میشـود کـه میتوانـد در راسـتای
بهبـود بازیابـی نفـت باشـد .اسـتفاده از ایـن فـنآوری ابعـاد مختلفـی
دارد کـه در راسـتای تابـع هـدف برنامهریزی شـدهاسـت .عملکـرد چاه
هوشـمند بهنحـوی اسـت که از طریـق شـیرهای کنترلـی و حسگرهای
درونچاهـی تمامـی اندازهگیریهـای دمـا ،فشـار و جریـان سـیال
(تزریقـی و تولیـدی) بـه سیسـتمهای سـنجش از راه دور 7مخابـره شـده
و اطالعـات حاصـل از تمامـی چاههـا بهصـورت خـودکار در مرکـز
نگهـداری دادههـا جمـعآوری میشـود .بـا توجـه بـه ایـن اطالعـات
میتـوان مـدل مخـزن را بهصـورت آنـی بهروزرسـانی کـرد و بدیـن
طریـق مخـزن را تحلیـل و بررسـی نمـود تا بـا پایش اطالعـات حاصل و
شـرایط مخـزن تمامـی سـناریوهای رفتـار مخـزن را پیشبینی و بررسـی
کـرده و بـا انتخـاب بهترین سـناریوی کنترلـی ،زمینهی کنتـرل خودکار
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گفـت کـه فرآینـد مدیریـت مخـزن در میـدان مذکـور بسـیار عاقالنـه و
بـا ادغـام نظـارت یکپارچـهی برنامههـا و شـیوههای مدیریـت تولیـد از
چنـد ناحیـه انجـام شـده و شـاهد ایـن امـر افزایـش تدریجـی تولیـد در
بیـن ماههـای اوت و نوامبـر  2010اسـت؛ بهگونـهای کـه در اثـر برنامهی
تکمیـل هوشـمند چـاه ،تولیـد روزانـه بهصـورت تدریجـی حـدود 10
هـزار بشـکه در روز بـه اضافـه شـده اسـت.
در  2007اندرسـون و همـکاران [ ]17مطالعـهای در یکـی از میادیـن
عربسـتان سـعودی دربـارهی حداکثر سـطح تمـاس مخـزن 10در چاههای
چندشـاخهای انجـام دادهانـد .در ایـن طـرح حداکثـر سـطح تمـاس
مخـزن ،از طریـق تنظیمـات یـک یـا چندشـاخهای (چندجانبـه) بیـش از
پنـج کیلومتـر تعریـف شـده اسـت [ .]18نکتـهی قابلتوجـه اینسـت کـه
نصـب و راهانـدازی فـنآوری چـاه هوشـمند میتوانـد کمـک بسـیاری
جهـت افزایـش عمـر چـاه باشـد و بههمین دلیل اسـت که ایـن فنآوری
در میادیـن دیگـری از جملـه نیکـیکا در خلیـج مکزیـک [ ،]19میـدان
نفتـی برنـت در دریـای شـمال [ ]20و  ...اجرایی شـده و نتایج آن نسـبت
بـه میادیـن معمولـی و بدون سیسـتم هوشـمند رضایتبخش بوده اسـت.
1

نقشهی تکبعدی  Haradhو تقسیمبندی آن []24

از میادیـن را فراهـم نمـود .شـایان ذکر اسـت مراحـل گفته شـده در باال
منجر به یکپارچهسـازی و اتوماسـیون میدان شـدهو در راسـتای رسـیدن
بـه عملیـات بهینـه جهـت حداکثرسـازی مقـدار بازیابـی نفـت اسـت.
 -3سابقهی بهکارگیری فنآوری میادین هوشمند در دنیا

نخسـتین چاه هوشـمند در سـال  1997توسط شـرکت WellDynamics

بـا اسـتفاده از سیسـتم کنتـرل تجزیـه و تحلیل مخزن از سـطح 8و سیسـتم
مدیریـت ،9در میـدان نفتـی  Snorreدر دریای شـمال اجرا شـد [.]4
در  2012لیـن و همـکاران [ ]15قابلیـت اجـرای تکمیل هوشـمند چاه در
میـدان نفتـی سـاراماکا واقـع در جمهوری سـورینام در جنـوب آفریقا را
ارزیابـی کردنـد .در ایـن پـروژه بهمنظور نظـارت مداوم بـر عملکرد چاه
و فشـار درونچاهـی ،یک سیسـتم چاه هوشـمند بهطور کامـل در میدان
نصـب شـد .مزیت اسـتفاده از این روش آنسـت که به محـض عیبیابی
اثـرات دهانـهی چاه ،تشـخیص آن زودتر انجام شـده و پس از شناسـایی
مشـکالت ،چـاه مسـدود می گـردد .نتایـج گـزارش نشـان میدهـد کـه
تولیـد بـه مقـدار  12هزار بشـکه در روز افزایش یافته اسـت.
در  2012کولینـس و همـکاران [ ]16تأثیـرات تکمیـل هوشـمند چـاه در
میـدان دریایـی آگامبـی واقـع در نیجریـه را بررسـی کردنـد .فـنآوری
تکمیـل هوشـمند چـاه در هـر دو چـاه تولیـدی ایـن میـدان بـا هـدف
کاهـش مشـکالت ناشـی از پیچیدگـی چینهشناسـی و عدمقطعیـت
زیرسـطحی در مخـازن نصـب شـد .در واقـع ایـن پـروژه جهـت تکمیـل
هوشـمند چـاه میـدان آگامبی برای نظـارت بههنگام و کنتـرل الزم برای
عملکـرد میـدان و بازیابـی بهینـه انجـام شـده اسـت .بـه جـرأت ميتوان
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 -4سابقهی بهکارگیری فنآوری میادین هوشمند در خاورمیانه
 -1-4عربستان سعودی

مهندسـان شـرکت آرامکو در بخـش جنوبغربی میدان قوار عربسـتان،
پـس از حفـاری و تکمیـل در ایـن میـدان پـس از مشـاهدهی نتایـج و
اجـرای فـنآوری میادیـن هوشـمند در سـه منطقـه ،از طریق بهینهسـازی
توسـط شـیرهای کنتـرل تهچاهـی مقـدار بـرش آب را از  23درصـد
گـزارش شـده بـه صفـر کاهـش دادهانـد [.]21
در  2008و  2012ظهرانــی و همــکاران [23و ]22در شــرکت ســعودی
آرامکــو ،نصــب و راهانــدازی سیســتم اســکادا تکمیــل چــاه هوشــمند
در میــدان نفتــی  Haradh Increment-IIIدر عربســتان بررســی کردنــد.
 Haradhبخــش جنوبــی میــدان قــوار عربســتان اســت کــه  75کیلومتــر
طــول و  26کیلومتــر عــرض داشــته و بــا مقــدار نفــت درجای معــادل 38
میلیــارد بشــکه در وســیعترین بخــش ایــن میــدان اســت .ایــن قســمت
از میــدان خــود شــامل ســه بخــش مجــزای دیگــر اســت (شــکل.)1-
بهرهبــرداری و توســعهی بخــش  Haradh Iدر مــاه مــی  1996انجــام
گردیــد و بخشهــای  Haradh IIو  Haradh IIIبهترتیــب در آوریــل
 2003و فوریـهی  2006توســعه داده شــد .در ایــن طــرح سیســتم اســکادا
بــرای نظــارت بههنــگام (زمــان واقعـی) و کنتــرل از راه دور در ســطح و
ابــزار درونچاهــی از طریــق ایســتگاه کنتــرل اســتفادهشــده کــه بهدلیــل
نیــاز مهندســان بــرای کنترل/تنظیــم چــاه هوشــمند در ســایت بــوده
اســت؛ در حالــی کــه بهینهســازی تولیــد هیدروکربــن حــذف شــده
اســت .در نهایــت مشــاهده شــد کــه برنامـهی فـنآوری چــاه هوشــمند
(حفــاری چندشــاخهای ،شــیرهای کنتــرل بــازهای و سنســورها) در ایــن
ب بــه کمتــر از  3درصــد
میــدان باعــث افزایــش تولیـد ،کاهــش بــرش آ 
و افزایــش بازدهــی در میــدان شــدهاســت.
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 Haradh Iبا چاههای عمودی توسعه داده شده؛ این در حالی است که
تمامی چاههای  Haradh IIبرای تولید و تزریق و بهصورت افقی توسعه
داد ه شدهاند .از طرفی در بخش  Haradh IIIتمرکز بر شناسایی بهتر
مخزن ،کاهش ریسک ،کاهش هزینههای عملیاتی ،افزایش  11NPVو
در نهایت افزایش بازیابی نفت بوده است .با این حال عمدهی تمرکز
مهندسان نفت سعودی آرامکو بر تکمیل هوشمند چاه با استفاده از
حداکثر سطح تماس مخزن در چارچوب میدان هوشمند بود (شکل.)2 -
مقدار تولید روزانه از  900 ،Haradhهزار بشکه با مشارکت هر سه
قسمت  I، II، IIIاست [.]24
عمدهتریـن چالـش در بخـش  ،Haradh IIIمدیریـت غیرقابلکنتـرل
بـودن مخـزن اسـت .بهطـور معمـول در اکثـر مخـازن نفتـی بهدلیـل عدم
ش�ناخت پیچیدگیه�ا ،ع�دم قطعیت زی�ادی وجود دارد ک�ه بخ ش �Ha
 radh IIIنیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـتً .
مثلا حضور سیسـتم گسـل
و شـکاف ،ناهمگونـی پیچیـدهای را در مخـزن ایجـاد کـرده کـه سـبب

تولیـد آب و کاهـش بهـرهوری شـده اسـت [.]25
بـا توجـه به هدف شـرکت سـعودی آرامکو یعنی ایجاد بسـتری مناسـب
و پایـدار جهـت افزایـش بهـرهوری و همچنیـن تأثیـر فـنآوری میادیـن
هوشـمند کـه ً
قبلا بـه آن اشـاره شـد [26و ]18بهتریـن گزینـه جهـت
توسـعهی میـدان ،حفـاری چـاه بـا حداکثر سـطح تماس مخـزن با نصب
شـیرهای  ICVدرونچاهـی جهـت کنترل جریان پیشـنهاد شـد و توسـعه
بـه ایـن روش در اولویـت قـرار گرفـت .بـا نـگاه کلـی بـه بخشهـای
 Haradh Iو  Haradh IIکـه در شـکل 3-نشـان داده شـده تولیـد در
بخشهـای  Haradh Iو  Haradh IIبهترتیـب  3و  6هـزار بشـکه در
روز بـوده؛ در حالـی کـه در بخـش  Haradh IIIتولیـد بـه بیـش از 10
هـزار بشـکه در روز رسـیده اسـت .همچنین بهغیـر از تولید پایـدار نفت،
ایـن روش بـا بهکارگیـری سیسـتم گسـل و شـکافها از افزایـش تولیـد
آب جلوگیـری کـرده اسـت [.]24بـا وجـود اینکـه هزینـهی چاههـای
هوشـمند بیشـتر از چاههـای عمـودی و افقـی معمولـی اسـت امـا تأثیـر
بهسـزایی در جلوگیـری از تولیـد سـیاالت ناخواسـته و افزایـش تولیـد
داشـته است.
 -2-4کویت

2

نمایی کلی از چاههای ]1[ Haradh III

3

تولید نفت در سه بخش  Haradhمیدان قوار

شرکت نفت کویت جهت یکپارچهسازی میادین ،گردش اتوماتیک و
ارائهی اطالعات بههنگام ،پروژهای با عنوان مجتمع میدان نفتی دیجیتال
ژوراستیک راهاندازی کرد تا در مواجهه با چالشهای موجود در مخازن،
بهترین تصمیمگیری انجام شود و با اعمال آن بازیابی نفت و گاز حداکثر
شده و هزینههای عملیاتی و سرمایهگذاری کاهش یابند [ .]27بنابراین در
 ]28[ 2007شرکت نفت کویت در راستای اهداف خود ،با تکمیل چاه
هوشمند و اجرای آن در میادین  Minagishو  Umm Gudairدر غرب
کویت فشار مخزن را کاهش و تولید نفت را افزایش داد .وجود مخزن آب
زیرزمینی 12زبیر در باالی مخزن  Minagish Ooliteباعث شده با اعمال
روش  Dumpfloodingو با استفاده از تواناییهای چا ه هوشمند ،اجازهی
تولید آب یا گاز از الیههای دیگر و تزریق آن از طریق فضای  Annulusو
 Tubingبه مخزن نفتی داده شود Glandt .استفاده از فنآوری چاه هوشمند
را جهت کنترل چاههای  Dumpfloodارائه کرد [ ]29و کاربرد ویژهی این
ِ
فنآوری در چاههای
گازی  Dumpfloodتوسط  ]30[ Lauتوصیف شد .با
تولید آب از مخزن آبی زبیر تزریق به مخزن  Minagish Ooliteانجام شد
که سبب تثبیت فشار و حداکثرسازی تولید نفت گردید (شکل .)4-روش
 Dumpfloodingاولین بار در میدان  Minagishاجرا گردید و پس از آن
در میدان  Umm Gudairتوسعه داده شد [.]31
از مهمتریــن چالشهــای مخــازن نفتــی خاورمیانــه میتــوان بــه
کربتانــه بــودن جنــس ســنگ مخــازن اشــاره کــرد کــه بســیار شــکننده
اســت و در پــارهای مــوارد وجــود گســل در آنهــا مشــهود اســت .از
طرفــی بهدلیــل حضــور شــکافهای طبیعــی در سراســر مخــزن
ایــن مســأله ســبب افزایــش ســرعت میانشــکن 13شــدن آب یــا گاز
در مخــازن و کاهــش بهــرهوری شــدهاســت .بــا توجــه بــه موفقیــت
43

پروژههــای هوشمندســازی در عربســتان و کویــت و موقعیــت ایــران در
خاورمیانــه و بــا درنظــر گرفتــن ايــن واقعيــت کــه جنــس ســنگ مخــازن
شــباهت زیــادی بــه یکدیگــر دارد میتــوان نتیجــه گرفــت کــه اجــرای
موفــق ایــن دســت پروژههــا در کشــورمان نیــز بســیار محتمــل اســت.
ایـران از لحـاظ ذخایـر نفـت رتبـهی چهـارم و از نظـر منابـع گاز رتبـهی
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شــماتیک تکمیــل چــاه  Dumpfloodدر مخــزن Minagish Oolite

)(SPE 112243

اول دنیـا را دارد .مهمتريـن عامـل در برداشـت از مخازن شـناخت کامل
مخـزن اسـت کـه ایـن امـر بـا اسـتفاده از فـنآوری مخـازن هوشـمند
امکانپذیـر اسـت .بدینسـان میتـوان عالوه بر شـناخت مخـزن و بهبود
ضریـب بازیافـت نفـت و گاز ،کمـک شـایانی بـه کاهـش هزینههـای
عملیاتـی و افزایـش ارزش خالـص کـرد .یکی از مشـکالت بزرگ حال
حاضـر در کشـورمان عـدم دسترسـی بـه فنآوریهـای نویـن دنیاسـت؛
زیـرا روشهـای رایـج در ایـران ،اطمینـان از تولیـد بـا کمتریـن هزینـه
را بـرای سیاسـتگزاران ایـن صنعـت بـه ارمغـان آورده و طـی سـالیان
متمـادی ایـن روشهـا مرسـوم شـد ه و بهطـور متقابـل تمـام عیـوب و
چالشهـای ایـن روشهـا شـناخته و برطـرف گردیدهاسـت .بدینسـان
بـاور عمومـی چنیـن اسـت کـه اسـتفاده از فنآوریهـای جدیـد ،سـبب
افزایـش ریسـک و هزینههـا میشـود.
اکثـر مخـازن ایـران کربناتـه هسـتند و از نظـر ویژگیهـای زمینشناسـی
تعـداد زیـادی از آنهـا در صفحـه ی 14عربـی قـرار دارنـد (شـکل)5-
[ .]32بـا توجـه بـه اینکـه میادین بررسـی شـده در بخشهای قبـل نیز در
تکتونیـک عربـی قـرار گرفتـه و از فـنآوری میادیـن هوشـمند اسـتفاده
کـرده نتایـج حاصل از اجـرای این پروژه مثبت اعالم شـدهاسـت .بدین
ترتیـب بـا تدویـن الگـو و نقشـهی راه مناسـب و بهرهگیـری از روش
مقایسـهی مخـازن مشـابه میتوان جهـت تجزیه ،تحلیل و بررسـی امکان
اجـرای ایـن فـنآوری در میادیـن نفـت و گاز ایـران گام برداشـت تـا
چالشهـای موجـود در اجرایـی کـردن ایـن فـنآوری را در مخـازن
شناسـایی کـرده و نتایـج حاصـل از اجـرای پـروژه را در حالـت میـدان
ن مرسـوم بررسـی نمود .بدون شـک،
هوشـمند شـده در مقایسـه با میادی 
الزمـهی انجـام ایـن کار مطالعـهی دقیـق و بررسـی مخازن مشـابهاسـت
تـا بسـتری مناسـب بـرای تغییرپذیری سیسـتم نگرشـی در باب توسـعهی
میادیـن و مدیریـت مخـزن در نهادهـای تصمیمگیرنـدهی کشـور شـکل
گیـرد .بـا نـگاه خوشبینانـه ،اسـتفاده از فـنآوری مخـازن هوشـمند
میتوانـد تأثیـر بهسـزایی در رشـد صنعـت نفـت ایـران داشـته باشـد؛ بـه
طـوری کـه شـناخت بهتر مخازن ،حداکثرسـازی شـدن تولیـد از مخازن
و کاهـش هزینههـا را درپـی دارد.
 -5نقشهی راه

ارائـهی نقشـهی راه مناسـب در راسـتای تحقـق اجـرای پـروژهی مخازن
هوشـمند ،امـری ضروری و الزماالجراسـت تا از ایـن طریق بتوان جهت
افزایـش برداشـت نفـت و حداکثرسـازی نـرخ بازگشـت سـرمایه گام
برداشـت .بـرای اجرای هرچـه موفقتر عملیـات چاه/مخازن هوشـمند و
محاسـبهی هرچـه دقیقتـر مقدار افزایـش ضریب بازیافت بایـد مطالعات
اولیـه در چندمرحلـه طی شـود:

5
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 -1-5تهیه و بهروزرسانی کتابچهی پروژهها و روشهای چاه/مخازن
هوشمند دنیا

 -1جمـعآوری اطالعـات مخزنـی (خـواص سـنگ ،خـواص سـیال
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و )...مربـوط بـه پروژههـای مختلـف چاه/مخـازن هوشـمند دنیـا از منابع
مختلـف شـامل گزارشهـا ،کتابهـا ،مجلات علمـی ،وبسـایتهای
معتبـر و ...
-2تشـکیل و بهروزرسـانی پایـگاه دادهی اسـتاندارد از اطالعـات
پروژههـای چاه/مخـازن هوشـمند دنیـا
 -3بررسـی آمـاری پروژههـای چاه/مخـازن هوشـمند دنیـا بـا درنظـر
گرفتـن مـواردی مثـل:
الـف -توزیـع فراوانـی روشهـا و پروژههـای مختلـف چاه/مخـازن
هوشـمند در طـول تاریخچـهی بهکارگیـری
ب -پراکندگی پروژهها در کشورهای مختلف
ج -توزیـع فراوانـی پروژههـای چاه/مخـازن هوشـمند در انـواع مختلف
سـنگ مخـزن (کربناته ،ماسهسـنگی ،ترکیبـی و )...
د -مقـدار افزایـش تولیـد و ضریـب بازیافـت در پروژههـای مختلـف
چاه/مخـازن هوشـمند (در انـواع سـنگ ،کشـورهای مختلـف ،درجهی
سـبکی نفـت مخـزن ،عمـق مخـزن ،گسـتردگی بهکارگیـری و )...
ه -توزیـع فراوانـی گسـتردگی عملیاتـی پروژههـا (ابعـاد پایلـوت ،ابعـاد
مخـزن ،ابعـاد میـدان و )...
و -توزیـع فراوانـی موفقیـت پروژههـا (موفـق ،احتمـاالً موفـق ،احتمـاالً
ناموفـق ،ناموفـق و )...
ز -توزیع فراوانی سناریوهای ثانویه و ثالثیه قبل از انجام هر روش چاه/
مخازن هوشمند
ح -توزیع فراوانی مقدار پیشرفت پروژهها (در ابتدای راه ،نیمهی راه،
نزدیک به اتمام ،خاتمه یافته ،معلق و )...
 -4مطالع ـهی مــوردی پروژههــای چاه/مخــازن هوشــمند شــاخص دنیــا
(ماننــد بزرگتریــن پروژههــا ،قدیمیتریــن پروژههــا ،پروژههــای
انجــام شــده در مخــازن مهــم ،پروژههــای انجــام شــده در کشــورهای
مهــم نفتــی و  )...بــا ذکــر جزئیاتــی ماننــد:
الف -نام کشوری که پروژه در آن انجام شده
ب -نوع مخزن/میدان از لحاظ دریایی یا خشکی بودن
ج -مقدار نفت درجا و اطالعات مربوط به ابعاد مخزن/میدان
د -جایگاه مخزن/میدان مورد نظر در میان سایر مخازن/میادین کشور
مورد نظر از لحاظ مواردی مثل مقدار نفت درجا و بزرگی مخزن/میدان
و تأثیر آن بر تولید کشور
ه -سال کشف و آغاز تولید از مخزن/میدان
و -سال آغاز مطالعه ،آغاز اجرا ،مدت اجرا و تاریخ انتهای پروژههای
چاه/مخازن هوشمند که در مخزن اعمال شده
ز -پروفایــل تولیــد و تولیــد انباشــتی نفــت قبــل و بعــد از پــروژه (در
صــورت نبــود ایــن اطالعــات ،مقــدار تولیــد نفــت ،در مقاطــع ویــژهی
عمــر مخــزن ماننــد زمــان شــروع اولیــن پــروژه یــا زمــان توقــف
احتمالــی موقــت تولیــد یــا زمانهایــی کــه مخــزن بــا افــت تولیــد
ناگهانــی روبــرو شــده و )...
ح -جنبههای اهمیت مخزن و پروژهی چاه/مخازن هوشمند

ط -شرکت یا شرکتهای مشارکتکننده در توسعهی مخزن
ی -دستاوردهای پروژه شامل:
 -1مقــدار افزایــش بازیافــت در نتیجــهی اعمــال پــروژه  -2مقــدار
افزایــش ضریــب بازیافــت در نتیجــهی اعمــال پــروژه  -3مقــدار
افزایــش نــرخ تولیــد در مقطــع ویــژه ماننــد بیشــترین نــرخ ،نــرخ کنونــی
و نــرخ شــروع پــروژه و  -4 ...روشهــای ویــژهی مــورد اســتفاده در
پــروژه (تولیــد همزمــان از الیههــای متوالــی ،تولیــد ترتیبــی بهینــه،
روش فــرازآوری خــودکار ،بهینهســازی تزریــق و )...
ک -مسائل اقتصادی مربوط به پروژه مانند:
 -1سـرمایه گذاری اولیـه  -2هزینههـای جـاری پـروژه از ابتـدا تـا انتهـا
 -3درآمـد حاصـل از تولیـد نفـت اضافـی  -4سـود خالـص حاصـل از
اجـرای پـروژه  -5هزینـهی بخش پژوهش یـا مطالعات مربـوط به پروژه
 -6برخـی اقلام هزینـهای مهم مانند هزینـهی حفر چـاه ،هزینهی ادوات
درونچاهـی ،هزینـهی دسـتگاههای کنترلـی و جمـعآوری اطالعـات،
هزینـهی تهیـهی مواد تزریقـی و ...
ل -خصوصیات سیال مخزن شامل:
 -1درجهی  -2 APIگرانروی نفت  -3فشـار اولیه ،فشـار اشـباع ،فشـار
در مقاطـع ویـژهی عمـر مخـزن و شـیب فشـار سـیاالت مختلـف موجود
در مخـزن  -4دمـای مخـزن و شـیب دمایـی آن  -5نوع مخـزن از لحاظ
وجـود کالهـک گازی اولیـه و ثانویـه و  -6 ...مقـدار اشـباع نفـت در
آغـاز تولیـد از مخـزن و مقاطع ویژه مانند شـروع اولین پروژه  -7نسـبت
گاز بـه نفـت محلـول اولیـه و تولیـدی در مقاطع ویژه
م -خصوصیات سنگ مخزن شامل:
 -1تخلخـل (کل ،مفیـد ،شـکاف و -2 )...تراوایـی (ماتریـس ،شـکاف،
کل و -3 )...مقـدار شکسـتگی مخـزن و شـدت آن  4ابعـاد بلوکهـای
مخـزن (در صـورت شـکافدار بـودن)  -5جنـس سـنگ مخزن
ن -اطالعات زمینشناسی مخزن مانند:
 -1نـوع تلـهی نفتـی ،وجـود گسـل ،الیـهای بـودن و  -2 ...عمـق مخزن
 -3ضخامـت مخـزن  -4شـیب الیههـا  -5بررسـی سـفرهی آبهـای
زیرزمینـی و کالهـک گازی در اطـراف مخـزن یـا چسـبیده بـه مخـزن
ص -اطالعات مربوط به چاهها شامل:
 -1تعـداد چاههـای مخـزن و نوع آنهـا از لحاظ تولیـدی و تزریقی بودن
در مقاطـع ویـژه  -2تولیـد میانگیـن چاههـا در مقطـع ویـژه  -3فاصلـهی
بیـن چاههـا ،الگـوی حفر و نـوع آنها از لحـاظ افقی ،عمـودی ،انحرافی
یا چندشـاخهای بودن
ع -مکانیزم تولید از مخزن شامل:
 -1مکانیزمهـای فعـال در مخـزن و اهمیـت آنهـا  -2آبـده و مقـدار
فعالیـت و اهمیـت آن
ف -مراحـل مدیریـت مخـزن و ریسـکها و ( ...مسـائل و مشـکالت
حـادث شـده و در حیـن پـروژه و تصمیماتـی کـه جهـت مرتفـع کـردن
آنهـا اخذ شـده اسـت)
س -تجزیه و تحلیل فنی پروژههای چاه/مخازن هوشمند دنیا
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 -2-5تدوین و بهروزرسانی نقشهی راه مطالعهی روشهای چاه/
مخازن هوشمند

 -1شناسـایی معیارهـا ،الگوریتمهـا و نرمافزارهـای مختلـف غربالگری
روشهـای مختلف چاه/مخازن هوشـمند
 -2شناسـایی روابـط تجربـی و نرمافزارهـای مناسـب جهـت تخمیـن
ضریـب بازیافـت اضافـی حاصـل از اعمـال روشهـای مختلـف چـاه/
مخـازن هوشـمند
 -3شناسـایی نرمافزارهـای مختلـف پیشبینـی عملکـرد مخـزن در
سـناریوهای مختلـف کنترلـی چاه/مخـازن هوشـمند
 -4شناسـایی اقلام اساسـی هزینـهای و نیـز نرمافزارهـای غربالگـری
اقتصـادی در هـر روش چاه/مخـازن هوشـمند
 -5شناسـایی تسـت های آزمایشـگاهی اسـتاندارد بـرای فرآیندهـای
مختلـف کنترل چاه/مخازن هوشـمند نظیر کنترل فعال،کنترل واکنشـی،
کنتـرل پیشـگیرانه و...
 -6اسـتخراج کلیدهـای مرتبـط بـا فرآیندهـای مختلـف چاه/مخـازن
هوشـمند در نرمافزارهـای تجـاری
 -7شناسـایی نحـوهی ارتبـاط متغیرهای اسـتخراج شـده از آزمایشهای
مختلـف آزمایشـگاهی بـا کلیدهـای شبیهسـازی ایـن فرآیندهـا در
شبیهسـازهای تجـاری موجـود
 -8شناسـایی نرمافزارهای مناسـب برای شبیهسـازی فرآیندهای مختلف
چاه/مخازن هوشـمند و شناسـایی قابلیتها و نقاط ضعف نسـبی آنها
 -9شناسـایی مسـائل مربـوط به اجـرای روشهای چاه/مخازن هوشـمند
در مقیـاس پایلـوت (راهنمـا) شـامل انـواع الگوهـا ،اهـداف ،شـیوههای
پایـش و آزمایشهـای مـورد نیـاز در چاههـا بـرای روشهـای مختلـف
کنتـرل چاه/مخازن هوشـمند
 -10مذاکـره و تعامـل دائمـی بـا دانشـگاهها و مراکـز تحقیقاتی مختلف
جهـت تدویـن و بهروزرسـانی نقشـهی راه مطالعهی روشهـای مختلف
چاه/مخازن هوشـمند
 -3-5غربالگری فنی روشهای چاه/مخازن هوشمند و تعیین
اولویتها برای هر مخزن

 -5-5غربالگری اقتصادی روشهای چاه/مخازن هوشمند

 -1تخمیـن هزینههـای الزم بـرای ایجـاد بسـتر مربـوط بـهروش چاه/مخازن
هوشمند
 -2تخمین هزینههای خرید ادوات درونچاهی چاه هوشمند
 -3تخمین هزینههای خرید تأسیسات کنترل مخازن هوشمند
 -4ارزیابـی اقتصـادی اولیـهی پـروژه با توجه بـه هزینهی تأسیسـات و...
و از طرفـی درنظـر گرفتـن مقـدار سـودآوری بـا توجه به مقـدار افزایش
ضریـب بازیافت
 -6-5شبیهسازی مفهومی روشهای چاه/مخازن هوشمند با استفاده
از مدلهای ساده

 -1استفاده از مدلهای مکعبی جهت شبیهسازی فرآیندهای مختلف و
تعیین شرایط بهینه (تعیین بهترین نوع کنترل شیرهای بازهای ،مناسبترین
سناریوی کنترل هوشمند و )...
 -2شناخت مکانیزمهای مؤثر
 -3حساسیتسنجی متغیرهای مختلف
 -4تخمین پتانسیل تولید میدان
 -7-5درخواست و پیگیری انجام آزمایشهای مربوط به روشهای
چاه/مخازن هوشمند و کنترل کیفی نتایج

 -1تعریـف پروژههـای تحقیقاتـی و آزمایشـگاهی مـورد نیـاز و پاسـخ
بـه سـؤاالت مطـرح شـده در خصـوص چاه/مخـازن هوشـمند ،پیگیری،
اجـرا ،جمعبنـدی و ارائـهی نتایـج آنهـا
 -2اسـتفاده از شـرکتهای دانشبنیـان و نیـز پروژههـای تحصیلات
تکمیلـی دانشـجویان دانشـگاههای معتبـر در زمینـهی انجـام تسـتهای
آزمایشـگاهی و شبیهسـازی شـدهی مربـوط بهروشهـای مختلـف چاه/
مخازن هوشـمند

 -1بهکارگیـری الگوریتمهـای مختلـف غربالگـری فرآیندهای مختلف
کنتـرل چاه/مخازن هوشـمند بـرای مخازن هدف
 -2بهکارگیری و ارزیابی نرمافزارهای تجاری غربالگری

 -8-5شبیهسازی روشهای چاه/مخازن هوشمند در مقیاس واقعی با
هدف پایلوت یا کل مخزن

 -4-5تخمین ضریب بازیافت و پیشبینی عملکرد مخزن در
روشهای مختلف چاه/مخازن هوشمند با مدلهای ساده

 -9-5آنالیز اقتصادی نتایج شبیهسازی روشهای چاه/مخازن
هوشمند

 -1اسـتفاده از روشهای تجربی مناسـب جهـت تخمین ضریب بازیافت
اضافـی حاصـل از اعمـال روشهـای مختلـف چاه/مخـازن هوشـمند در
مخازن تحت بررسـی
 -2تهیه و استفاده از نرمافزارهای مناسب جهت تخمین ضریب بازیافت
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از مخازن تحت بررسی برای روشهای مختلف چاه/مخازن هوشمند
 -3تهیه ،بهکارگیری و ارزیابی نرمافزارهای مختلف پیشبینیکنندهی
عملکرد مخزن در فرآیندهای مختلف چاه/مخازن هوشمند

 -1تخمیـن هزینههـای عملیاتـی چاه/مخـازن هوشـمند  -2تخمیـن
هزینههـای سـرمایهگذاری -3محاسـبهی نـرخ بازگشـت سـرمایه -4
محاسـبهی مقـدار ارزش خالـص فعلـی
(بـا درنظـر داشـتن پایـش آنالیـز اقتصـادی ،فـنآوری چاه/مخـازن
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هوشـمند به نسـبت مخـازن مرسـوم باید کلیات ایـن فرآیند انجام شـود)
 -10-5ارائهی برنامهی توسعهی مخزن بر مبنای استفاده از روشهای
چاه/مخازن هوشمند
نتیجهگیری

فـنآوری مخـازن هوشـمند کاربردهـای فراوانـی در میادیـن نفـت
و گاز دارد؛ بهگونـهای کـه میتـوان بـا کاهـش ریسـک و اسـتفاده از
بیشـترین تـوان مخـزن جهـت افزایـش بازیافـت نفـت قـدم برداشـت.
در طــرح توســعهی میادیــن در خوشبینانهتریــن حــاالت کمتــر
از  20درصــد نفــت درجــا قابلتولیــد اســت .امــا بــا اســتفاده از ایــن
روش کــه در کشــورهای عربســتان ،آمریــکا ،کانــادا و  ...اجرایــی شــده
میتــوان بیــش از  40درصــد نفــت درجــا را تولیــد کــرد.
صرفنظـر از پیچیدگـی شـرایط مخـزن و وجود انـواع عدمقطعیتها،
بـا توجـه بـه وجود پتانسـیل برقـراری تولیـد ثابـت و بهدنبـال آن کاهش
هزینههـا ،اسـتفاده از فـنآوری مخازن/میادیـن هوشـمند میتوانـد در
اکثـر مخازن بسـیار مؤثر باشـد.
اگرچــه فــنآوری مخازن/میادیــن هوشــمند نســبت بــه روشهــای
مرســوم توســعهی مخــزن هزینههــای بیشــتری دارد امــا اجــرای ایــن
فــنآوری ســبب افزایــش بازیابــی نفــت و ارزش خالــص پرداخــت
میشــود.
پـس از توسـعهی میـدان هوشـمند در میـدان قوارعربسـتان ،تولید آب
از طریـق سیسـتم گسـل و شـکاف موجـود در مخـزن بهطـور فوقالعاده

کاهـش یافتـه و تولیـد نفت افزایـش یافت.
اجـرای فـنآوری نویـن نیازمنـد صـرف هزینههـای فـراوان ،ریسـک
زیـاد و زمـان طوالنـی جهـت یافتن چالشهـای اجرایی کردن آنهاسـت
بــا اســتفاده از تئــوری آنالــوژی و یافتــن مخــازن مشــابه کــه در آنهــا
از فــنآوری میادیــن هوشــمند اســتفاده شــده میتــوان ایــن روش را
تجزیــه و تحلیــل کــرد و در جهــت کاهــش ریســکهای ذاتــی آن
برنامهریــزی نمــود تــا بتــوان بــدون صــرف هزینـهی اجــرا ،چالشهــای
مربوطــه را تــا حــد امــکان شناســایی کــرده و جهــت موفقیتآمیــز
بــودن ایــن ف ـنآوری موانــع را تــا حــدی برطــرف نمــود.
فـنآوری میادیـن هوشـمند میتوانـد بـه تولیـد پایـدار از مخـازن،
افزایـش بازیافـت نفت ،کاهش بـرش آب و کاهش هزینههـای عملیاتی
کمـک کند.
پیشنهادها

بـا هـدف اسـتفاده از فـنآوری میادین هوشـمند جهت حداکثرسـازی
بیشـترین بهرهوری از مخازن ،بسـتر مناسـب جهت اجـرای این فنآوری
ایجاد شـود.
بررسـی و شـناخت چالشهـای موجـود در اجـرای فـنآوری میادیـن
هوشـمند جهـت ارائـهی نقشـهی راه افزایـش بازیافـت مخازن
پـرورش نیروی انسـانی جهـت اجرایی کردن طرح میدان هوشـمند در
وزارت نفت و شـرکتهای تابعهی آن
انجــام مطالعــات آزمایشــگاهی و شبیهســازی مخــازن هوشــمند در
مخــازن نفــت و گاز ایــران جهــت بررســی افزایــش مقــدار بازیافــت

)10. Maximum Reservoir Contact (MRC

)6. Master Development Plan(MDF

1. Babak.raji70@yahoo.com

)11. Net Pay Value (NPV

7. Telemetry

2. Mostafa.feli@gmail.com

12. Aquifer

8. Surface Controlled Reservoir Analysis

)3. Improve Oil Recovery (IOR

13. Breakthrough

System

4. Auto Gas Lift

14. Plate

9. Management System

5. Interval Control Valve

2005. 48(3): p. 254-264.

[1] Al-Kaabi, A.U., et al., Haradh-III: Industry's Largest Field

[4] Shuai, Y., et al. Using multiscale regularization to obtain realistic

Development With Maximum-Reservoir-Contact-Wells, Smart-Well

optimal control strategies. in SPE Reservoir Simulation Symposium.

Completions, and the iField Concept. SPE Production & Operations,

2011. Society of Petroleum Engineers.

2008. 23(04): p. 444-447.

[5] Gao, C.H., R.T. Rajeswaran, and E.Y. Nakagawa. A literature

[2] Satter, A., J.E. Varnon, and M.T. Hoang, Reservoir Management:

review on smart well technology. in Production and Operations

Technical Perspective. 1992.

Symposium. 2007. Society of Petroleum Engineers.

[3] Aitokhuehi, I. and L.J. Durlofsky, Optimizing the performance

[6] Yeten, B., et al., Decision analysis under uncertainty for smart

of smart wells in complex reservoirs using continuously updated

well deployment. Journal of Petroleum Science and Engineering,

geological models. Journal of Petroleum Science and Engineering,

47

2004. 44(1): p. 175-191.

International Petroleum Technology Conference.

[7] Yu, S., D. Davies, and D. Sherrard. The Modelling of

[20] Akram, N., et al. Intelligent well technology in mature as-

Advanced" Intelligent" Well-An Application. in SPE Annual

sets. in Offshore Europe. 2001. Society of Petroleum Engineers.

Technical Conference and Exhibition. 2000. Society of

[21] Stephen Dyer, et al., Intelligent Completions — A

Petroleum Engineers.

Hands-Off Management Style. (of Oilfield Review).

[8] Durlofsky, L.J. and K. Aziz. Optimization of smart well

[22] Al-Zahrani, R., et al. Intelligent Wells to Intelligent Fields:

control. in SPE International Thermal Operations and Heavy

Remotely Operated Smart Well Completions in Haradh-III. in

Oil Symposium and International Horizontal Well Technology

Intelligent Energy Conference and Exhibition. 2008. Society of

Conference. 2002. Society of Petroleum Engineers.

Petroleum Engineers.

[9] Moreno, J.C., et al. Optimized workflow for designing

[23] Al-zahrani, R.M. and A.A. Dashash. Moving Towards Sus-

complex wells. in SPE Europec/EAGE Annual Conference and

tainability: A 5 Year Production Engineering Experience with

Exhibition. 2006. Society of Petroleum Engineers.

Intelligent Fields. in SPE Intelligent Energy International. 2012.

[10] Meum, P., et al. Optimization of smart well production

Society of Petroleum Engineers.

through nonlinear model predictive control. in Intelligent

[24] Saleri, N.G., A. Al-Kaabi, and A.S. Muallem, Haradh III:

Energy Conference and Exhibition. 2008. Society of Petroleum

a milestone for smart fields. Journal of Petroleum Technology,

Engineers.

2006. 58(11): p. 28-32.

[11] Alghareeb, Z., et al. Proactive optimization of oil recovery

[25] Al-Kaabi, A.U., et al. HARADH-III: Industry's Largest

in multilateral wells using real time production data. in SPE

Field Development Using Maximum Reservoir Contact Wells,

Annual Technical Conference and Exhibition. 2009. Society of

Smart Well Completions and I-field Concept. in SPE Middle

Petroleum Engineers.

East Oil and Gas Show and Conference. 2007. Society of

[12] Al-Ghareeb, Z.M., Monitoring and control of Smart Wells,

Petroleum Engineers.

2009, Stanford University.

[26] Saleri, N.G., Learning Reservoirs: Adapting to Disruptive

[13] Al-Khelaiwi, F.T., et al., Advanced wells: a comprehensive

Technologies. Journal of petroleum technology, 2002. 54(03): p.

approach to the selection between passive and active inflow-

57-60.

control completions. SPE Production & Operations, 2010. 25(03):

[27] Ali, Z., A.K. Al-Jasmi, and F. Qiu. Digital Oil Field Expe-

p. 305-326.

rience: An Overview and a Case Study. in SPE Digital Energy

[14] Gimre, J., Efficiency of ICV/ICD systems. 2012.

Conference. 2013. Society of Petroleum Engineers.

[15] Lien, C.A., et al. Evaluation of a Smart Well System at the

[28] Rawding, J., B.S. Al-Matar, and M.R. Konopczynski. Application

Saramacca Oil Fields: A Case Study. in SPETT 2012 Energy

of intelligent well completion for controlled dumpflood in West

Conference and Exhibition. 2012. Society of Petroleum

Kuwait. in Intelligent Energy Conference and Exhibition. 2008.

Engineers.

Society of Petroleum Engineers.

[16] Collins, J.R. and E.B. Neubauer. The Agbami intelligent

[29] Glandt, C.A. Reservoir aspects of smart wells. in SPE Latin

well: examples of active reservoir management. in SPE

American and Caribbean Petroleum Engineering Conference.

International Production and Operations Conference &

2003. Society of Petroleum Engineers.

Exhibition. 2012. Society of Petroleum Engineers.

[30] Lau, H.C., et al. Intelligent internal gas injection wells

[17] Anderson, A., Y. Aubed, and H. Al-Sarrani. A Case Study

revitalise mature SW Ampa Field. in SPE Asia Pacific Improved

of the World's First Maximum-Reservoir-Contact Well With

Oil Recovery Conference. 2001. Society of Petroleum Engineers.

Intelligent Well Systems and MultiPhase Flow Monitoring. in

[31] Quttainah, R. and J. Al-Hunaif. Umm Gudair dumpflood

SPE Middle East Oil and Gas Show and Conference. 2007.

pilot project, the applicability of dumpflood to enhance sweep

[18] Saleri, N., S. Salamy, and S. Al-Otaibi, The expanding role

& maintain reservoir pressure. in SPE Asia Pacific Oil and Gas

of the drill bit in shaping the subsurface. Journal of petroleum

Conference and Exhibition. 2001. Society of Petroleum

technology, 2003. 55(12): p. 53-56.

Engineers.

[19] Chacon, A., et al. Na Kika field experiences in the use of

[32] Sharland, P.R., et al., Arabian plate sequence stratigraphy.

intelligent well technology to improve reservoir management.

GeoArabia, Journal of the Middle East Petroleum Geosciences,

in International Petroleum Technology Conference. 2007.

2013. 18(4(

48

