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فرآیند توسعهی سيستمهاي چاههاي هوشمند
تورج بهروز* ،پژوهشگاه صنعت نفت

اهــداف بهکارگیــری فــنآوری چاههــای هوشــمند بــا توجــه بــه نحــوه و نــوع پیادهســازی آن
ميتوانــد شــامل کاهــش هزينههــاي تداخــل در توليــد ،تأخيــر در توليــد آب/گاز ،افزايــش
بازيافــت ،بهبــود توليد/عملکــرد تزريــق ســیال ،مديريــت همزمــان توليــد و تزريــق ،مديريــت
ريســکهاي تحتاالرضــی ،بهبــود عملکــرد توليــد از چنــد اليــه و/یــا کاهــش تعــداد چاههــاي
مــورد نيــاز بــراي توســعهی ميــدان از طريــق توليــد همزمــان از چنــد ناحي ـهی مخزنــي بــا فشــارهاي
متفــاوت باشــد .نصــب تجهيــزات هوشــمندي ممکــن اســت جهــت رســیدن بــه اهــداف چندگانــه نیــز
انجــام شــود .ايــن اهــداف ممکــن اســت ملزومــات متفاوتــی بــراي عملکــرد ســختافزارهاي نصــب
شــده نيــاز داشــته باشــند؛ گاهــی اوقــات ممکــن اســت عملکردهــا بــا هــم در يــک راســتا نباشــند
(مث ـ ً
ا الزم باشــد توليــد نفــت را بيشــينه و همزمــان توليــد گاز يــا آب را کمينــه کــرد) .بنابرایــن در
بهبــود عملکــرد ،انتخــاب تابــع هــدف بســیار مهــم و کلیــدی اســت.
در ایـن مقالـه بـا توجه به شـرایط طراحی چـاه کاربردهای فـنآوری مخازن هوشـمند در میادین نفت
و گاز شناسـایی خواهـد شـد .در ادامـه ،نحـوهی توسـعه ی سیسـتم چاههـای هوشـمند ارائـه و سـپس
متغیرهـای اساسـی و عمومـی غربالگـری تشـریح خواهـد شـد .در انتهـا نیـز مـوارد قابلبررسـی در
مخـازن ماسهسـنگی تشـریح میشـود.
بـرای شناسـايي فرصتهـاي هوشمندسـازي 1در ميـدان مـورد نظـر باید
اطالعـات مهندسـی مخـزن ،زمينشناسـي ،ژئوفيزيـک ،نمودارگيـري،
تاريخچـهی توليـد و  ...جهـت بررسـی امکانسـنجی فنـی بهکارگیـری
فنآوری هوشـمند بررسـي شـوند .از جمله موضوعاتی که باید بررسـی
شـوند بهشـرح زیر اسـت:
■ بررسـی حداقـل شـعاع درونچاهـي مـورد نيـاز بـراي نصب شـيرهاي
کنترلـي و سيسـتم کنترلـي
■ ارزیابی اعتمادپذيري 2تجهيزات و سيستمهاي کنترلي
■ بررسـی ريسـک ناشـي از بهکارگيـري سيسـتمهاي پيچيده بـا توجه به
پتانسـيل ارزش افزوده
■ بررسـی امـکان تطویـل چـاه افقـی ،از نظر فنـی و عملیاتـی در صورت
نیا ز
در ادامـه نیـز بایـد شـرايط و نحـوهی طراحـی چـاه هوشـمند را تعریـف
کـرد .ایـن موضـوع میتوانـد شـامل مـوارد زیـرباشـد:
■ چه درجهاي از کنترل 3مورد نياز اسـت؟ (شـيرهاي باز/بسـته ،شيرهاي
تناسـبي یا حتی در سـطح پایش)
■ آيا نياز به نصب تجهيزات کنترل شن هست؟
■ شـرايط محيطـي (دمـا ،فشـار ،ترکيـب سـياالت توليـدي و  )...چگونه
است؟
*

تاریخ ارسال نویسنده95/12/23 :
تاریخ ارسال به داور96/02/23 :
تاریخ پذیرش داور96/02/31 :

واژگان کلیدی:

چاه هوشمند ،غربالگری ،فرصتهای
هوشمندسازی ،سیستم توسعه ،مداخله در
تولید

■ چه درجهاي از اعتمادپذيري تجهيزات مورد نياز است؟
■ تعداد و نوع سنسورهاي مورد نياز برآورده شده چیست؟
■ آیا شيرهاي کنترلي در مقابل مواد خورنده مقاوم هستند؟
■ آیـا شـرايط عملياتـي ماننـد فشـار ،دما و ترکیب سـیال مخـزن ارزيابي
شـده است؟
 -1انتخاب از بين گزينههاي ممکن

انتخاب شامل گامهاي زير است:
■ پيشبينـي عملکـرد مخـزن بـراي ارزيابـي چـاه هوشـمند :جهـت
تصميمگيـري بايـد يـک چک ليسـت از متغیرهاي مورد نيـاز در مخازن
مختلـف آمـاده شـود.
■ پيشبينـي عملکـرد مخزن/چـاه در سـناريوهاي مختلـف مـدل :ايـن
کار از طريـق شبيهسـازي انجـام ميشـود .يـادآوري می شـود کـه بـراي
ارزيابـي سـناريوهاي مختلـف ایـن کيفيـت و دقـت مدل اسـت که دقت
پيشبينيهـا را تعييـن ميکنـد.
■ تخميـن هزينههـا :هزينههـاي حفـاري ،تکميـل ،توليد و سـاير هزينهها
در مقايسـه بـا حالـت تکميـل متـداول بررسـي شـود .کاهـش هزينههاي
تجهيـزات سـرچاهي ،سـکو ،هزينههـاي تداخـل در توليـد ميتوانـد
عوامـل ارزشآفريـن چـاه هوشـمند باشـد.
■ آناليز ريسک فازهاي پروژه

نويسندهي عهدهدار مکاتبات ()behrouzt@ripi.ir
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 -2سيستمهاي چاههاي هوشمند

در ایـن مطالعه جهت توسـعهی سيسـتمهاي چاههاي هوشـمند و نحوهی
بهکارگیـری آنهـا در مخـازن نمودارهـا یـا جریانهـای کاری ارائـه
ميشـود .در این قسـمت ابتـدا معیارهای عمومی غربالگری ،مشـکالت
و راهحلهـای فـنآوری مخازن هوشـمند بررسـی خواهد شـد .در ادامه
ایـن موضـوع بهطور مـوردی در مخـازن ماسهسـنگی بررسـی میگردد.
شـکل 1-فرآیند کلی توسـعهی سیسـتم چاه هوشـمند را نشـان میدهد.
 -3معیارهای غربالگري چاه های هوشمند

بـر اسـاس مطالعـات انجـام شـده متغیرهـاي اساسـي غربالگـري کـه
بـراي مـوارد عمومـی کافـي هسـتند شـامل ویژگیهـا و مشـخصات
مخـزن (ويژگيهـاي سـيال و زمينشناسـي مخـزن) ،مالحظـات حفاري
و تکمیـل چـاه ،محدوديتهـاي توليـد (مديريـت توليـد سـياالت) و
محدودیتهـای هزينههـاي توسـعه و اقتصـاد چـاه هسـتند .در مـواردی
خـاص ،سـایر مـوارد مربوطه نیـز دخیل خواهند بـود .معيارهاي اسـتفاده
شـده و متغیرهـاي تحليلـي توجيهکننـده در هـر مخـزن بـا ویژگیهـای
خـاص بررسـی خواهنـد شـد.
 -4معیارهای عمومی غربال گری
 -1-4خواص مخزن

در خصـوص متغیرهای مشـخصات مخـزن باید مـواردی نظیر ضخامت،
انـدازه و وسـعت ناحیـهای ،گسـلی بودن/نبـودن ،خصوصیـات سـیال،
فشـار ،مکانیزمهـای تولیـد ،درجـهی ناهمگونـی و شـرایط دینامیـک
مخـزن بررسـی گـردد .در ادامـه ی مشـخصات مخـزن مالحظاتـی از
جملـه نـوع چـاه (عمـودی یـا افقی یـا  ...بـودن) ،مـکان قرارگیـری چاه
در مخـزن ،طـول چـاه و نـوع تکمیـل آن (بهخصوص در چاههـای افقی
با توجه به میانشـکن شـدن سـیاالت ناخواسـته) ،افت فشـار و شناسـایی
ناحیـهای کـه توسـط چـاه قابلتخلیـه 4اسـت بررسـی خواهـد شـد .بایـد
شـعاع تخلیـه و ناهمگونـی مخزنـی نیـز مدنظـر قـرار گیـرد .سیسـتم
چاههـای هوشـمند میتوانـد در مخـازن ناهمگـون ،بسـیار مفیـد باشـد
و تعـداد شـیرهای کنترلـی بهمیـزان ناهمگونـی و رفتارهـای ناهمگـن
بسـتگی دارد .مخـازن ناهمگـون کـه نسـبت تحرک (آب/نفـت) زیادی
دارنـد گزینـهی خوبـی بـرای سیسـتم چاههای هوشـمند هسـتند؛ چراکه
آنهـا طـی عمـر خود دچـار تولید سـیاالت ناخواسـته میشـوند .همچنین
الزم اسـت محدودیتهـای حفـاری و تکمیل چاه نظیر قطـر چاه ،امکان
آسـیب سـازند ،حفـاری جهتدار ،پایـداری عملیاتـی و محدودیتهای
مکانیکـی درنظـر گرفته شـود.
در ایــن خصــوص ،بررســی طــول چــاه و قطــر آن جهــت طراحــی
ادواتــی هوشــمند بهخصــوص در چاههــای افقــی بســیار مهــم اســت.
بــا توجــه بــه کنتــرل جداگانــه ی نواحــی مختلــف و افزایــش پیچیدگــی
بایــد پایــداری و ملزومــات جداســازی ناحیـهای 5درنظــر گرفتــه شــده و
نــوع سیســتم تکمیــل ارزیابــی گــردد.
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در ایـن خصوص در سیسـتم تولید محدودیتهـای نظیر محدودیتهای
لولههـای تولیـد ،6حفـظ و نگهـداری فشـار مخـزن جهـت برداشـت
بهینـه ،پایـش و اندازهگیـری الزم ،عمـر چـاه ،امـکان تعمیـر تجهیـزات
درونچاهـی و محدودیتهـای تأسیسـات سـطحاالرضی وجـود دارد.
سـایر ملزومـات و محدودیتهـا نظیـر مالحظـات مدیریـت مخـزن/
سـیال ،محدودیتهـای تأسیسـات سـطحاالرضی بـرای جداسـازی آب
و گاز (کـه بـا توجـه بـه میادیـن مختلـف و اسـتراتژی شـرکتهای
مختلـف ،تفـاوت دارد) ،نـرخ تولیـد بهینه با توجـه به سرشـت و توانایی
مخـزن و بـدون آسـیب بـه سـازند ،پیچیدگـی و هزینـهی تجهیـزات
تکمیـل ،انـدازهی شـیر کنترلـی ،درجـهی کنتـرل و یکپارچگی سیسـتم
هیدرولیکـی مـورد نیـاز مشـخص شـود.
بـا توجـه بـه اینکـه بهکارگیـری هـر فـنآوری مسـتلزم سـود اقتصـادی
اسـت بنابرایـن بایـد در بـرآورد هزينههـاي توسـعه و اقتصـاد مالحظاتی
نظیـر انتخـاب نـوع تجهیـزات بـا توجه بـه نیاز ،بررسـی میـزان پیچیدگی
مـورد نیـاز سیسـتم ،هزینـهی تعمیـر و نگهـداری تجهیـزات هوشـمند،
هزینـهی مداخلـه در تولیـد ،نـوع چـاه ،هزینـه در برابـر سـود ،میـزان
سـرمایهگذاری و قیمـت تولیـد (نفـت ،گاز و  )...را درنظـر گرفـت .در
ایـن خصـوص بایـد هزینههـای سـناریوهای مختلـف حفـاری و تکمیـل
چـاه درنظـر گرفتـه شـود و هزینهی مشـکالت احتمالی نصب تأسیسـات
سیسـتم چاههـای هوشـمند (از دسـت دادن شـیرهای کنترلـی یـا سیسـتم
کنتـرل و  )...دیـده شـود .الزم بهذکـر اسـت کـه سیسـتم چاههـای
هوشـمند ضـرورت مداخلـه را کاهـش میدهـد و بایـد تعداد/انـدازهی
تعریف اهداف فنی و اقتصادی

تشکیل بانک داده ها (اطالعات)

اولویت بندی و ارزیابی اهداف

طراحی الگوی هوشمندسازی

گزینه های طراحی:

معیار های غربالگری :


کارایی چاه ها



هزینه





ساختار چاه

 سیستم های حفاری و تکمیل

تحلیل ریسک

 قابلیت اطمینان

 راه حل های تعمیر و تکمیل

 تعداد و نوع شیر های کنترلی

 نیازهای نظارتی و پایشی

فرایند مقایسه و ارزیابی و معرفی بهترین راه حل ها
توصیه ها
تصمیم نهایی

بله

آیا عدم قطعیت  /میزان ریسک قابل قبول می باشد و معیار های اقتصادی بر
آورده می شود؟

خیر
تحلیل و ارزیابی بیشتری مورد نیاز
میباشد.
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تفکیکگرهـا و سـکوی نفتـی لحـاظ گردد (سیسـتم چاههای هوشـمند
تولیـد آب و گاز را کاهـش میدهـد و بنابراین تفکیکگرها و سـکوی
نفتـی کمتـری مـورد نیاز اسـت).
در ادامـه بهعنـوان مثالـی کاربـردی مخـازن ماسهسـنگی بررسـی خواهد
شـد و طـی آن بـه خصوصیـات مخزنـی و زمینشناسـی آن و کاربـرد
مخـزن هوشـمند در هـر کـدام از فرصتهـا نیـز اشـاره خواهـد شـد.

 -4-5ضخامت الیهها

■ در مخـازن همگـن ،افزایـش ضخامت الیهها سـودمندی بـه کارگیری
چاههای هوشـمند را کاهـش می دهد.
■ سودمندیهای افزایش در مخازن باریک مشخصتر است.
■ در مخـازن ضخیـم چاههـای چندشـاخه ،گزینـهی بهتـری هسـتند.
میتـوان جهـت مدیریـت تولیـد گاز/آب ناخواسـته از شـاخهها ،از

 -5مخازن ماسه سنگی

از مهمتریـن مـوارد قابلبررسـی در مخـازن ماسه سـنگی میتـوان بـه
مـوارد زیـر اشـاره کـرد:

 -1-5تعداد الیههای مخزنی

■ طراحـی چـاه هوشـمند بـا افزایـش تعـداد الیههـای مخزنـی جهـت
بهکارگیـری فرآینـد هوشمندسـازی پیچیدهتـر میشـود
■ سیسـتمهای چاههـای هوشـمند میتوانـد تولیـد آب/گاز را در هـر
ناحیـه بهطـور جداگانـه مدیریـت کنـد
■ تعـداد نواحـی میتوانـد پیشـنهاد اولیـه بـرای تعـداد شـیرهای کنترلـی
درونچاهـی باشـد کـه متعاقبـاً بـا مالحظـات عملیاتـی و اقتصـاد تغییـر
خواهـد کرد.

 -2-5تفاوت فشار/نوع سیال در الیهها

■ تفـاوت فشـار در نواحـی مختلـف سـبب ایجـاد مشـکالت حفـاری
میشـود.
7
■ ایجـاد جریـان عرضـی و در نتیجـه از دسـت رفتـن مقـدار زیـادی از
نفـت قابـل برداشـت در قسـمتهایی از مخـزن که فشـار کمتـری دارد،
همچنیـن هـرزروی گل حیـن عملیـات حفـاری از پدیدههـای شـایع در
مخازنـی اسـت کـه الیههایـی بـا فشـارهای متفـاوت دارند.
■ مشکالت تمیزسازی در الیههای کمفشار ،پس از عملیات حفاری
■ سیســتم چاههــای هوشــمند بــا بــهکار بــردن شــیرهای کنترلــی
میتوانــد جریــان الیههــای پرفشــار را کنتــرل کنــد و تولیــد را در
الیههــای کمفشــار بهبــود بخشــد

2

نمايي از يك چاه هوشمند در ميداني هوشمند

 -3-5بررسی سازگاری سیاالت مختلف

■ در چـاه هوشـمند بـا توجـه بـه شـتاب زیـاد تولیـد ،امـکان تولیـد هـر
نـوع رسـوب نظیـر آسـفالتین و  ...در نتیجـهی اختالط سـیاالت الیههای
مختلـف (بـا توجـه بـه عدم سـازگاری ایـن سـیاالت) وجـود دارد.
■ ضــرورت تولیــد مجــزا و چالشهــای تولیــد آمیختــه بایــد بررســی
شــود .زیــرا در صــورت عــدم ســازگاری ســیاالت و تشــکیل رســوب،
ســبب از کار افتادگــی تجهیــزات هوشــمند میشــوند .مث ـ ً
ا در بعضــی
میادیــن دریــای شــمال ،رســوب  BaSo 4گــزارش شــده اســت.
■ بررسـی بازدهـی مـواد شـیمیایی ماننـد ممانعتکنندههـا و اسـتفاده از
کنتـرل ناحیـهای جهـت اسـتفادهی بهینـه از ایـن مواد

3

توليد همزمان از مخازن/اليههای مختلف در چاه هوشمند
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 چاههـای چندشـاخه ترجیـح داده،■ در مخازنـی بـا انباشـتهای مجـزا
آب را از هـر شـاخه/ بـا شـیرهای کنترلـی میتـوان تولیـد گاز.میشـوند
.یـا درون شـاخهها مدیریـت کـرد

.شـیرهای کنترلـی اسـتفاده کـرد
■ مدیریـت مخـازن باریـک نفت توسـط سیسـتمهای چاههای هوشـمند
.آب شـود/میتوانـد مانـع تولید گاز

نتیجهگیری

 نفوذ پذیری بسیار متغیر در فواصل تکمیل-5-5

■ توابـع هـدف بهکارگیـری فـنآوری چاههـای هوشـمند بـا توجـه بـه
.نحـوه و نـوع پیادهسـازی آنهـا ميتواننـد بسـیار متفـاوت باشـند
 در گام نخسـت،■ بـرای بهکارگیـری فـنآوری چاههـای هوشـمند
بایـد تمامـی فرصتهای هوشمندسـازی بررسـی شـود و سـپس شـرایط
.عملیاتـی اسـتفاده از آنهـا ارزیابـی گـردد
■ در ایـن مطالعـه سیسـتم توسـعهی چاههـای هوشـمند ابتـدا بهصـورت
کلـی و عمومـی بررسـی و تحلیـل شـد و در ادامـه مخـازن ماسهسـنگی
.بهطـور مـوردی ارزیابـی گردیـد
 متغیرهـاي اساسـي غربالگـري چاههـای هوشـمند،■ در ایـن مقالـه
.اسـتخراج و تحلیـل شـد
■ مخـازن ماسهسـنگی بهعنـوان نمونـهای مـوردی از لحـاظ فرصتهای
.بهکارگیـری این فنآوری و شـرایط عملیاتی بررسـی شـد

■ تولیـــد بهینـــه از الیههایـــی بـــا نفوذپذیـــری کـــم در حضـــور
الیههایـــی بـــا نفوذپذیـــری زیـــاد بـــا اســـتفاده از چاههـــای معمولـــی
.دشـــوار اســـت
■ مغـزه و نمودارهـای حیـن حفـاری اطالعاتـی دربـارهی تغییـرات
.نفوذپذیـری محلـی ارائـه میدهنـد
■ تولیـد از مناطـق بـا نفوذپذیـری کـم را میتوان با اسـتفاده از شـیرهای
.کنترلـی متعـادل کرد
 فاصلهی بین الیهها-6-5

.■ میتواند بر نقطهی انحراف چاه مؤثر باشد
 چندشـاخه یـا، افقـی،■ عاملـی مهـم در انتخـاب نـوع چـاه (معمولـی
.هوشـمند) اسـت
9

1. Opportunities

4. Drainage area

7. Cross flow

2. Reliability

5. Zonal isolation

8. KOP

3. Degree of Intelligence

6. Outflow
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