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طراحي پايلوت ازدياد برداشت -چالشها و راهكارها
محمد پروازدوانی* ،سید مهدیا مطهری ،حسن گلقندشتی ،پژوهشگاه صنعت نفت

بــر اســاس نقشــه راه ازديــاد برداشــت ،بــرای مواجهــه و کاهــش ریســک ســرمایهگذاری در
پروژههــای ازدیــاد برداشــت بــا توجــه بــه عدمقطعیتهــای زمینشناســی -مخزنــي و هزینــه
بــاالي اجرايــي كــردن ايــن پروژههــا ،از رویکــرد سیســتماتیک منتهــی بــه پایلــوت میدانــی ازدیــاد
برداشــت اســتفاده میشــود .بــا توجــه بــه تجربیــات کســب شــده در طراحــي پايلــوت ازديــاد
برداشــت ،میتــوان چالشهــای آن را در ســه دســته آزمایشــگاهی ،تعمیــم نتایــج آزمایشــگاه بــه
مــدل و در نهايــت ،مدلســازي و طراحــی دســتهبندی کــرد .در ایــن مقالــه بــا بیــان ایــن چالشهــا،
راهکارهایــی بــرای بهبــود طراحــی پایلــوت ازدیــاد برداشــت در ايــن ســه حــوزه ارایــه میشــود.
راهكارهــاي ارايــه شــده در ايــن ســه حــوزه عبارتانــد از :ســیالبزنی مغــزه توســط ســیاالت
مخزنــی بــا رویکــرد ازدیــاد برداشــت ،اســتفاده از فنــاوري پيشــرفته رصــد حرکــت ســیال در
مغــزه ،شبیهســازی در مقیــاس مغــزه و اســتفاده از توابــع شــبهجرياني بــر اســاس انطبــاق تاریخچــه،
انتخــاب منطقــه پایلــوت ،شبیهســازی برشــی و اســتفاده از شبیهســازهای جانبــی بــرای مــدل کــردن
پدیدههــای ویــژه از جملــه رســوب آســفالتین.
بــر اســاس بنــد  14سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی ،افزايــش
ذخايــر راهبــردي نفــت وگاز كشــور بهمنظــور اثرگــذاري در بــازار
جهانــي نفــت و گاز و تأكيــد بــر حفــظ و توســعه ظرفيتهــاي
توليــد نفــت و گاز ضــرورت دارد .از ســوی دیگــر افزایــش یــک
درصــد ضریــب بازیافــت میتوانــد منجــر بــه اســتحصال تقریبــی 7
میلیــارد بشــکه نفتخــام بیشــتر از میادیــن هیدروکربنــی شــود(با
احتســاب تقریبــی  700میلیــارد بشــکه نفــت در جــا کشــف شــده)
[ .]1بــا اتخــاذ نگــرش نظاممنــد بــه فراینــد تولیــد ،افزایــش ضریــب
بازیافــت میتوانــد از طریــق بهبــود عملکــرد سیســتم مخــزن یــا چــاه
یــا تأسیســات ســطحاالرضی حاصــل شــود .در حــوزه مخــزن میتــوان
از روشهــای ازدیــاد برداشــت از جملــه تزریــق مــواد شــیمیایی ،تزریــق
امتزاجــی و غیرامتزاجــی گاز ،تزریــق آب یــا آب بــا درجــه شــوری
کــم بــرای افزایــش ضریــب بازیافــت اســتفاده کــرد .یــک چالــش
اساســی در بهکارگیــری روشهــای ازدیــاد برداشــت عدمقطعیــت
ناشــی از کمبــود یــا فقــدان اطالعــات زمینشناســی و مخزنــی اســت.
ایــن عدمقطعیــت در کنــار هزینههــای زیــاد بــرای انجــام پروژههــای
ازدیــاد برداشــت منجــر بــه افزایــش ریســک ســرمایهگذاری در
پروژههــای ازدیــاد برداشــت میشــود .از اینــرو بــرای مواجهــه و
کاهــش ایــن ریســک ،از رویکــرد نظاممنــد منتهــی بــه اجــرای ایــن
پروژهــا در مقیــاس پایلــوت اســتفاده میشــود .ايــن رويكــرد شــامل
مراحلــي از فعاليتهاســت كــه نمونــه ارایــه شــده توســط شــرکت
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واژگان کلیدی:

ازديـــاد برداشـــت ،طراحـــي پايلـــوت،
چالشهـــای آزمايشـــگاهي ،تعميمپذيري،
چالشهـــای مدلســـازي

شــلمبرژر در شــکل 1-نشــان داده شــده اســت .بــر اســاس ايــن شــكل
کــه مبیــن نقشــه راه ازدیــاد برداشــت اســت ،بعــد از تهیــه طــرح
توســعه مقدماتــی میــدان ،بــا غربالگــری روشهــای ازدیــاد برداشــت و
انتخــاب روش یــا روشهــای اولوی ـتدار ،بررس ـیهای آزمایشــگاهی
روش(هــاي) ازدیــاد برداشــت منتخــب قابلانجــام اســت .ســپس نتایــج
ایــن آزمایشهــا بــه مدلهــای مخزنــی تعمیــم داده شــده و بــر اســاس
مدلســازی انجــام شــده ،طراحــی پایلــوت انجــام مــی شــود .بــا اجــرای
پایلــوت در میــدان و کســب بازخــورد از آن میتــوان عدمقطعیــت
پارامترهــای عملکــرد ازدیــاد برداشــت را کاهــش و طراحــی ســناریوی
ازدیــاد برداشــت بــا ریســک کمتــر بــرای کل میــدان انجــام داد.
بــا توجــه بــه شــکل ،1-اولیــن مرحلــه از نقشــه ازدیــاد برداشــت،
غربالگــری اســت کــه شــامل غربالگــری در ســه ســطح مرســوم،
زمینشناســی و پیشــرفته اســت .در غربالگــری مرســوم ،هــر روش ازدیاد
برداشــت بــر اســاس مقادیــر متوســط پارامترهــای مخــزن موردنظــر و
مقایســه بــا مقادیــر مطلــوب آن پارامتــر بــرای بهکارگیــری روش ازدیــاد
برداشــت مذکــور ،تأییــد یــا رد میشــود .در غربالگــری زمینشناســی،
بــا بررســی جزئیتــر شــباهتهای مخــزن موردنظــر بــا مخــازن مشــابه
از جملــه مکانیــزم تولیــد و محیــط رســوبی مشــابه ،روشهــای ازدیــاد
برداشــت انتخــاب شــده از مرحلــه قبــل اولویتبنــدی میشــود .در
غربالگــری پیشــرفته ،بــا اســتفاده از پایــگاه داده دانشــی و اســتفاده از
روشهــای کاهــش ابعــاد از جملــه آنالیــز اجــزای اصلــی ،1میتــوان
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تشــخیص داد کــه مخــزن موردنظــر در کــدام خوشــه از ایــن پایــگاه
قــرار میگیــرد .بعــد از شناســایی شــماره خوشــه مترتببــر مخــزن
موردنظــر ،میتــوان درصــد مطلــوب بــودن اســتفاده از روشهــای
ازدیــاد برداشــت مختلــف را بهدســت آورد.
پــس هــدف اصلــی از انجــام پایلــوت ،کاهــش عدمقطعیــت پارامترهای
عملکــردی در ازدیــاد برداشــت از جملــه ضریــب جــاروب عمــودی،
اشــباع نفــت باقیمانــده ،ضریــب جــاروب ســطحی ،تزریقپذیــری،
بهرهدهــی ،تخمیــن ضریــب بازیافــت و زمــان میانشــکن شــدن ســیال
ناخواســته (آب یــا گاز) اســت .طراحــي پايلــوت بايــد بهگونـهاي باشــد
كــه زمــان و هزينههــای اجــراي پايلــوت ،كمينــه و دســتيابي بــه اهــداف
پايلــوت ،بيشــينه باشــد .در ادامــه و بــا توجــه بــه تجربیــات کســب شــده
از انجــام تســتهای آزمایشــگاهی ازدیــاد برداشــت ،تعمیــم نتایــج
آزمایشهــا بــه مــدل و در نهایــت مدلســازی و طراحــی پایلــوت،
چالشهــا و راهکارهــای پیشــنهادی تشــریح میشــوند.
 -1چالشها و راهکارها در بخش آزمایشگاهی

ايــن مرحلــه از نقشــه راه ازديــاد برداشــت شــامل آزمايشهــاي
ســيالبزني در مقيــاس مغــزه و محيــط آزمايشــگاه ازديادبرداشــت
اســت .ســه چالــش ايــن مرحلــه كــه منجــر بــه كســب دادههــاي
نادرســت يــا ناكافــي آزمايشــگاهي ميشــوند در كنــار راهكارهــا

درجــدول 1-نشــان داده شــده اســت.
چالــش اول تهیــه نمونــه ســیاالت و مغزههــای مناســب و نماینــده بــرای
انجــام آزمایشهــا میباشــد .ایــن انتخــاب بایــد بهگون ـهای باشــد کــه
تاحــد امــکان شــرایط مخــزن در شــرایط آزمایشــگاهی بازســازی شــود.
در مــورد تهیــه نمونــه ســیال مناســب الزم اســت تــا بنــا بــه هــدف مــورد
اســتفاده از پروتکلهــای مناســب تهیــه نمونــه بهرهبــرداری گــردد.
بهعنــوان مثــال امــروزه جهــت آزمایشهــاي آســفالتین ســعی بــر
اســتفاده از نمونهگیرهــای دارای فشــار جبرانــی اســت تــا از کاهــش
فشــار و رســوب آســفالتین مربوطــه درون نمونهگیــر کــه ریســک تغییــر
ایــن پارامتــر را بــاال میبــرد ،جلوگیــری شــود .شــکل 2-شــماتیک
کلــی ایــن دســتگاه نمونهگیــر را نشــان میدهــد (.)slb.com/labs
در کنــار ایــن مســئله ،دقــت مناســب در نگهــداری صحیــح از ســیال 2و
همگنســازی مناســب ســیال قبــل از اســتفاده نیــز بایــد موردتوجــه قــرار
گیــرد .انتقــال نمونــه ســیال بــدون تغییــر فــاز در آنالیــز ویــژه ســیاالت،
تهیــه نمونههــای نماینــده بــرای مطالعــات تضمیــن جریانــی و جلوگیــری
از فلــش نمونــه ســیال در زمــان انتقــال از مزايــاي اســتفاده از ایــن
دســتگاه اســت .از طرفــی بنــا بــه محــدود بــودن تعــداد آزمایشهــاي
صــورت گرفتــه ،نمونــه ســنگهای انتخــاب شــده بــرای آزمایشهــا
بایــد بهگون ـهاي باشــد کــه حداقــل نماینــده بخــش اعظمــی از میــدان
باشــد .در ایــن راه اســتفاده از روشهــای دســتهبندی ســنگ مخــزن
1
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1

نقشه راه ازدیادبرداشت وجایگاه یابی مراحل منتهی به
پایلوت درآن []2

2

سل های انتقالی فشار جبرانی

چالشها و راهکارهای آزمایشگاهی

ردیف

چالش

راهکار

1

تهیه نمونه سیاالت و
مغزههای مناسب و نماینده

استفاده از روشهای نمونهگیری
مناسب متناسب با هدف مورد
استفاده ،مطالعه کامل بر روی
سیاالت مخزن در جهت تعیین تعداد
نمونه سیاالت و سنگهای مختلف
در کل میدان

2

عدم استفاده از سیاالت
مخزنی (نفت زنده/آب
سازندی) در آزمایشهاي
ویژه مغزه

استفاده از آزمایشگاه ازدیاد برداشت
با استفاده از نفت زنده و آب
سازندی مخزن

3

نداشتن تخمین از میزان
آسیب سازند در طول مسیر
حرکت سیال در مقیاس
مغزه و نیز عدم پایش جبهه
حرکتی سیال جهت کمک
به انجام تعمیمپذیری نتایج
آزمایشگاه به مدل

استفاده از تکنولوژیهای مدرن
آزمایشگاهی (ساخت و بهکارگیری
دستگاههای سیالبزنی با تعداد
باالی حسگر فشاری میانی
نگهدارنده مغزه [ / ]3استفاده از
فناوری NMRجهت دنبال نمودن
جبهه حرکتی سیال []4

4

هزینه جاری است

سرمایهای میشود
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الگوریتم تعیین توابع اشباع حاصل از آزمایشات ازدیاد برداشت

و انتخــاب نمونــه مناســب بــا توجــه بــه خصوصیــات آمــاری گســتره
ســنگ موجــود نیــز حائــز اهمیــت اســت.
چالــش دوم عــدم اســتفاده از ســیاالت مخزنــی (نفــت زنــده و آب
ســازندی) در آزمایشهــاي ویــژه مغــزه 3اســت کــه بــه موجــب آن
نقــاط انتهایــی منحنیهــای تراوایــی نســبی و فشــار مویینگــی بههمــراه
میــزان انحنــای آنهــا بــرای شبیهســازی ســناریوهای ازدیادبرداشــت
قابلاعتمــاد نخواهــد بــود .بهعبــارت دیگــر بــر اســاس اســتانداردهای
جهانــی[ ]5در آزمایشهــاي ویــژه مغــزه بــرای کاهــش زمــان انجــام
آزمایشهــا ،از ســیال زنــده مخزنــی اســتفاده نمیشــود و از ایــنرو
اثــر آســفالتین ،اســیدیته و غیــره بــه همــان میزانــی کــه در حالــت
واقعــی مخــزن وجــود دارد بــر روی منحنیهــای تراوایــی نســبی دیــده
نمیشــود .بــرای رفــع ایــن چالــش بایــد در آزمایشــگاه ازدیــاد برداشــت
از نمونــه ســیال مخزنــی متناســب اســتفاده شــود .بهطــور مثــال شــکل-
 3مقایســهای بیــن منحنــی تراوایــی نســبی حاصــل از آزمایشهــاي
ویــژه مغــزه بانتایــج حاصــل از آزمایشــگاه ازدیــاد برداشــت را نشــان
میدهــد کــه مبیــن تفــاوت قابلتوجــه در منحنیهــای تراوایــی نســبی
اســت .علــت ایــن تفــاوت مربــوط بــه اســتفاده نمــودن از نفــت زنــده
مخزنــی در آزمایشــگاه ازدیــاد برداشــت و نفــت مــرده در آزمایشــگاه
خــواص ســنگ اســت .اســتفاده از نفــت مــرده در آزمایشــگاه خــواص
ســنگ بهدلیــل باالتــر بــودن درصــد اجــزاء ســنگین آن امــکان تغییــر
ترشــوندگی ســنگ مخــزن بــه مقــداری غیــر واقعــی از نفتدوســتی را
فراهــم مـیآورد کــه باعــث کاهــش مقادیــر منحنــی تراوایــی نســبی فــاز
غیــر ترشــونده (نفــت) و انحنــای بیشــتر منحنــی میگــردد.
چالــش ســوم ناشــی از عــدم اســتفاده از تکنولوژیهــای پیشــرفته
آزمایشــگاهی جهــت پایــش رفتــار ســیال در محیــط متخلخــل میباشــد.
بهطــور مثــال عــدم وجــود حسگرهــای فشــاری چندگانــه در طــول
مغــزه موجــب تخمیــن میانگیــن از میــزان آســیب ســازند در طــول
مســیر حرکــت ســیال در مغــزه میگــردد و در نتیجــه نمیتــوان میــزان
تراوایــی آســیب دیــده را در مغزههــای بــا ناهمگونــی بــاال بهطــور دقیــق
تخمیــن زد .بــراي رفــع ايــن چالــش از دســتگاههای ســیالبزنی بــا
تعــدادي حسگــر فشــاری اســتفاده ميشــود .از ايــن طريــق بــا ورود
دادههــای بیشــتر بــه عنــوان پاســخ سیســتم بــه فراینــد مذکــور ميتــوان
ضمــن بررســي اثــر ناهمگونــي محتمــل در طــول مغــزه بــه نمودارهــای
یکنواختتــری از توزیــع افــت فشــار در سرتاســر مغــزه و در نتيجــه
محاســبات دقیقتــر تغييــرات تراوايــي دســت یافــت[.]3
از مصادیــق دیگــر کاربــرد تکنولوژیهــای پيشــرفته آزمایشــگاهی
در ایــن حــوزه ،اســتفاده از فنــاوری انجــام آزمایشهــاي رزونانــس
مغناطیــس هســتهای( )NMRمیباشــد .اســتفاده از ایــن تکنولــوژی
منجــر بــه دریافــت اطالعــات بیشــتر و دقيقتــر از داخــل محیــط
متخلخــل در فضــای آزمایشــگاهی در حیــن اجــرای فراینــد ازدیــاد
برداشــت خواهــد گردیــد .از ایــن مــوارد میتــوان بــه پایــش جبهــه
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حرکــت ســیال و تغییــرات دینامیــک اشــباع ســیاالت در طــول مغــزه
نــام بــرد کــه ایــن توانایــی را بــه کاربــر خواهــد داد تــا مــدل دقیقتــری
از طبیعــت فراینــد را شبیهســازی کنــد .مطمئنــاً ایــن دادههــا در کنــار
دادههــای مرســوم نظیــر تولیــد و اختــاف فشــار جنبههــای دقیقتــری
از فراینــد را نشــان خواهنــد داد.
در کل در اجــرای ســناریوی ازدیــاد برداشــت در آزمایشــگاه بایــد بنــا
بــه صــورت مســئله و مکانیــزم اتفــاق افتــاده در میــدان در حیــن اجــرای
روش ازدیــاد برداشــت ،عــدد بــدون بُعــد مربوطــه در هــر دو حالــت
اجــرای میدانــی و آزمایشــگاهی معــادل همدیگــر قــرار ميگیرنــد.
بهعنــوان مثــال در یــک ســیالبزنی متــداول در یــک مخــزن غیــر
شــکافدار ،عــدد بــدون بُعــد مویینگــی نقــش بــازی میکنــد .لحــاظ
نکــردن درســت ایــن محــدوده در آزمایشــگاه منجــر بــه تخمیــن
نادرســت پارامترهــای موردنظــر ســناریوی ازدیادبرداشــت مربوطــه
خواهــد گردی ـد[ .]4بــا رفــع چالشهــاي فــوق از طريــق راهكارهــاي
ارايــه شــده ميتــوان نتايــج آزمايشــگاهي دقيقتــري بهدســت آورد.
 -2چالشهــا و راهکارهــا در بخــش تعميــم نتايــج آزمايشــگاه
بــه مــدل مخــزن

ايــن مرحلــه در واقــع پلــی بــراي حركــت از مرحلــه تســتهاي
آزمايشــگاهي بــه ســوي مدلســازي و طراحــي اســت .دو چالــش
عمــده ایــن مرحلــه عبارتانــد از تعییــن مقاديــر پارامترهــای غیرمســتقیم
از آزمایشهــاي ازدیــاد برداشــت و تعمیمپذیــری آنهــا بــه مقیــاس
درشــتدانه ســلولهای شبیهســازی.
خروجــی آزمایش هــای ازدیــاد برداشــت مشــتمل بــر دو دســته
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پارامترهــای مســتقیم از جملــه فشــار ،دبــی تزریــق و تولیــد ســیاالت و
پارامترهــای غیر  مســتقیم از جملــه تراوایــی نســبی و فشــار مویینگــی
اســت کــه بدســت آوردن دســته دوم مســتلزم اعمــال روش هــای
تحلیلــی ،نیمــه تحلیلــی و عــددی بــر روی دســته اول اســت .شــبیه
ســازی در مقیــاس مغــزه و در محيــط مجــازي (نرم افزارهــاي شــبيه
ســازي كامپيوتــري) روشــی عــددی اســت کــه بهدلیــل در نظــر گرفتــن
واقعیتهــای حاکــم بــر جریــان ســیال در محیــط متخلخــل دقــت
باالتــری داشــته و از الگوریتــم بهینهســازی بــرای کمینهســازی تفــاوت
نتایــج آزمایشــگاه و شبیهســازی مقیــاس مغــزه اســتفاده میکنــد کــه
مراحــل آن بــرای پارامتــر تراوایــی نســبی بهطــور نمونــه در شــکل-
 4نشــان داده شــده اســت .بدیهــی اســت کــه در بررســی هــر مکانیــزم
پارامترهــای متنوعــی حائــز اهمیــت میباشــد کــه بایــد در جهــت تعییــن
آنهــا تــاش صــورت پذیــرد .در ادامــه بــه دو مــورد مهــم دیگــر کــه
تعییــن مــدل ســیال مناســب و پارامتــرهــای مرتبــط بــا آسیبســازندی
آســفالتین میباشــد ،اشــاره خواهــد شــد.
یکــی دیگــر از کاربردهــای شبیهســازی مقیــاس مغــزه ،تعییــن مــدل
ســیال معتبــر در کنــار تعییــن توابــع اشــباع جریانــی اســت .یکــی از
عدمقطعیتهــا در شبیهســازی رفتــار ســیال مخــزن ،گروهبنــدی اجــزا
ســیال 4اســت .بــرای انتخــاب بهتریــن گروهبنــدی بــا لحــاظ کــردن رفتار
دینامیکــی ســیال از شبیهســازی مــدل لولــه قلمــی اســتفاده میشــود
کــه در آن ،ضریــب بازیافــت در فشــارهای مختلــف ترســیم میگــردد.
بــر ایــن اســاس در قــدم اول آزمایــش مذکــور بــدون گروهبنــدی اجــزا
ســیال شبیهســازی میشــود .ســپس انتخابهــای مختلــف گروهبنــدی
اجــزا ســیال شبیهســازی شــده و بهتریــن گروهبنــدی اجــزا ســیال از
نقطهنظــر بازتولیــد نتایــج شبیهســازی آزمایــش لولهقلمــی در حالــت
گروهبنــدی نشــده اجــزا ســیال ،انتخــاب میشــود.
از دیگــر کاربردهــای شبیهســازی مقیــاس مغــزه ،تعییــن پارامترهــای
غیرمســتقیم ضرایــب دقیــق (آلفــا ،بتــا و گامــا) در فراینــد تشــکیل و
رســوب آســفالتین بــرای اســتفاده در مــدل دینامیکــی بــر اســاس نتایــج
آزمایشهــاي ویــژه ســنگ و ســیال مخــزن اســت .در صورت دسترســی
بــه تجهیــزات آزمایشــگاهی میتــوان آزمایشهــاي مخصوصــی بــرای
تعییــن بــازه ایــن ضرایــب انجــام داد[ .]6در صــورت عدمدسترســی بــه
ایــن تجهیــزات میتــوان بــا تحلیــل حساســیت و اســتفاده از روشهــای
بهینهســازی ،مقادیــر ایــن ضرایــب را بــا شبیهســازی مقیــاس مغــزه
بهدســت آورد.
چالـــش دیگـــر ،تعمیمپذیـــری نتایـــج از آزمایشـــگاه بـــه مقیـــاس
درشـــتدانه ســـلول شبیهســـازی اســـت .دو علـــت اصلـــی بـــرای
اســـتفاده از روشهـــای تعمیمپذیـــری ،تغییـــر انـــدازه ســـلولهای
شبیهســـازی و ناهمگونـــی مخزنـــی اســـت .بـــرای مواجهـــه بـــا ایـــن
چالـــش از روشهـــای تعمیمپذیـــری صریـــح و ضمنـــی اســـتفاده
میشـــود .روشهـــای صریـــح همـــان روشهـــای میانگينگیـــری
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ریاض ــی از جمل ــه توان ــی 5میباش ــند ک ــه ب ــا اس ــتفاده از آنه ــا خ ــواص
اســـتاتیک از جملـــه تخلخـــل ،اشـــباع و تراوایـــی بـــرای ســـلولهای
بزرگتـــر تعییـــن میگردنـــد .در روشهـــای ضمنـــی کـــه بـــرای
تعمیمپذیـــری پارامترهـــای دینامیـــک جریانـــی مفیـــد میباشـــد ،از
توابـــع شـــبهجرياني 6یـــا انطبـــاق تاریخچـــه اســـتفاده میشـــود .در
توابـــع شـــبهجریانی هـــدف تعییـــن یـــک رابطـــه تحلیلـــی بـــر اســـاس
وزندهـــی بـــه پارامترهـــای دینامیـــک جریانـــی از جملـــه ســـرعت،
تحرکپذیـــری و یـــا کســـر جریانـــی 7ســـیاالت اســـت کـــه جهـــت
افزای ــش مقی ــاس منحنیه ــای اش ــباع از جمل ــه تراوای ــی نس ــبی م ــورد
اســـتفاده قـــرار میگیرنـــد.
در شـــرایطی کـــه علـــت اســـتفاده از روشهـــای تعمیمپذیـــری،
تغییـــر انـــدازه ســـلولهای شبیهســـازی علیرغـــم همگـــن بـــودن مـــدل
مخزنـــی باشـــد ،عمدتـــاً از توابـــع شـــبهجریانی اســـتفاده میشـــود.
ایـــن تعمیمپذیـــری در حالـــت تســـری نتایـــج از مقیـــاس مغـــزه بـــه
مـــدل ریزدانـــه شبیهســـازی اتفـــاق میافتـــد .کارکـــرد توابـــع

شـــبهجریانی ،برطـــرف کـــردن اثـــر نامطلـــوب پراکندگـــی عـــددی
ناشــی از تغییــر انــدازه مقیــاس مغــزه بــه مــدل ریزدانــه اســت .شــکل-
 5نمون ـهای از مقایس ــه منحن ــی تراوای ــی نس ــبی حاص ــل از آنالی ــز مغ ــزه
و اســـتفاده از توابـــع شـــبهجریانی را نشـــان میدهـــد .در ایـــن شـــکل
منحن ــی قرم ــز رن ــگ مع ــرف رون ــد تراوای ــی نس ــبی انطب ــاق ش ــده ب ــر
نتایـــج تراوایـــی نســـبی حاصـــل از انـــدازه بلوکهـــای متفـــاوت در
شبیهســـازی درشـــت دانـــه میباشـــد .ایـــن شـــکل نشـــان میدهـــد
ک ــه ب ــرای شبیهس ــازی دینامیک ــی در مقی ــاس میدان ــی ب ــا س ــلولهای
8

7

6

الف) مقایسه منحنی تراوایی نسبی حاصل از روش انطباق تاریخچه
با روش آنالیز مغزه ،ب) مقایسه نتایج تولیدی مقیاس درشتدانه
بر اساس بهکارگیری توابع اشباع جریانی متفاوت (آنالیز مغزه ،توابه
شبهجرياني و انطباق تاریخچه)

8

بررسی رژیمهای جریانی در مخازن ناهمگون  )aدوبعدی )b ،تکبعدی

بازه اعتباری عدد بی ُبعد پکلت برای هر یک از روشهای تعمیمپذیری
تحت رژیم جریانی (الف .ویسکوز ،ب .فشارمویینه)
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درشـــتدانه نمیتـــوان از منحنیهـــای تراوایـــی نســـبی آنالیـــز مغـــزه
اســـتفاده نمـــود و بایـــد بـــرای عـــدم بهوجـــود آمـــدن پراکندگـــی
عـــددی بـــه ســـراغ توابـــع شـــبهجریانی رفـــت[.]7
امـــا در شـــرایطی کـــه علـــت اســـتفاده از روشهـــای تعمیمپذیـــری
عالوهب ــر تغیی ــر ان ــدازه س ــلول شبیهس ــازی ،ناهمگون ــی مخزن ــی نی ــز
باشـــد ،عالوهبـــر توابـــع شـــبهجریانی از روش انطبـــاق تاریخچـــه هـــم
اســـتفاده میشـــود (الگوریتـــم شبیهســـازی مشـــابه شـــکل 4-اســـت).
ایـــن تعمیمپذیـــری درحالـــت تســـری نتایـــج از مقیـــاس ريزدانـــه بـــه
مقیـــاس درشـــتدانه 9شبیهســـازی اتفـــاق میافتـــد .ممکـــن اســـت
یـــک ســـلول درشـــتدانه شبیهســـازی متشـــکل از چندیـــن گـــروه
ســـنگی بـــر اســـاس دادههـــای آزمایشـــگاهی باشـــد کـــه منجـــر بـــه
2

چالشها و راهکارهای مدلسازی و طراحی

چالش

ردیف

1

انتخاب منطقه پایلوت
مناسب و نماینده جهت
تسری نتایج حاصل از
اجراي پايلوت به مقیاس
میدانی

انتخاب ناحيه مشابه از لحاظ مقادیر
پارامترهاي استاتيكي و ديناميكي
مخزن و حداقل بودن برهمکنش
تولید از مخزن با منطقه پایلوت

2

زمان زیاد شبیهسازی
ترکیبی فرایندهای
ازدیادبرداشت در مقیاس
تمام مخزن

ساخت مدل برشي از ناحيه پايلوت

3

تعيين الگوي تزريقي-
توليدي

انتخاب الگوي پايلوت با توجه به
اهداف پايلوت

4

شبیهسازی پدیدههای جانبی
تولید از جمله آسفالتین

بررسی فنی مدلهای استاتیک
(ترمودینامیکی) و دینامیک
(هیدرودینامیکی) پدیده جانبی
و استفاده از شبیهسازهای برتر هر
حوزه

5

عدم توانایی نرمافزارهای
موجود در شبیهسازی
پدیدهها در درون چاه مانند
رسوب آسفالتین بر دیواره
چاه و اثر نامطلوب آن در
پيشبيني فشار سرچاهي

تهيه جداول  VFPمربوطه توسط
نرمافزارهای جداگانه مختص
آن براي زمانهاي مختلف و
بهروزرساني آن در نرمافزار برای
لحاظ کردن اثر پدیدهها مانند جذب
سطحی آسفالتین بر دیواره چاه

9
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راهکار

روند شبیهسازی رسوب آسفالتین در نرمافزار اکلیپس

ناهمگون ــی در آن س ــلول میش ــود .در ای ــن ش ــرایط در ق ــدم نخس ــت
بـــا اســـتفاده از توابـــع شـــبهجرياني حـــدس اولیـــهای بـــرای ســـلول
درشـــتدانه شبیهســـازی بهدســـت آمـــده و ســـپس بـــا هـــدف کمینـــه
ک ــردن اخت ــاف بی ــن منحن ــی تولی ــد شبیهس ــازی ش ــده در دو حال ــت
ريزدانـــه و درشـــتدانه از تطابـــق تاریخچـــه اســـتفاده میشـــود.
شـــکل-6-الف نمونـــهای از مقایســـه منحنـــی تراوایـــی نســـبی
تعمیمپذیـــری شـــده حاصـــل از روش ضمنـــی انطبـــاق تاریخچـــه را
ب ــا منحنیه ــای تراوای ــی نس ــبی آنالی ــز مغ ــزه نش ــان میده ــد .ب ــرای
صحتس ــنجی تواب ــع اش ــباع تولی ــد ش ــده نتای ــج تولی ــد نف ــت روزان ــه
بـــر اســـاس بهکارگیـــری توابـــع اشـــباع جریانـــی متفـــاوت (آنالیـــز
مغ ــزه ،تواب ــع ش ــبهجرياني و انطب ــاق تاریخچ ــه) ب ــا یکدیگ ــر مقایس ــه
شـــدهاند تـــا روش بهینـــه تعمیمپذیـــری کـــه منجـــر بـــه بازتولیـــد
نتای ــج مقی ــاس ريزدان ــه میگ ــردد ،تعیی ــن ش ــود [ .]8همانط ــور ک ــه در
ش ــکل 6-دی ــده میش ــود روشه ــای مختلف ــی از تواب ــع ش ــبهجرياني
از جملـــه ، Kyte& Berryوزندهـــی بـــر اســـاس حجـــم حفـــره ،10بـــر
اس ــاس گذرده ــی س ــیاالت 11و  Stoneب ــرای مقایس ــه ب ــا نتای ــج انطب ــاق
تاریخچـــه و منحنیهـــای آزمایشـــگاه خـــواص ســـنگ مطـــرح شـــده
اســـت .بـــرای صحتســـنجی روشهـــای تعمیمپذیـــری فـــوق ،بایـــد
بنابـــه صـــورت مســـئله و مکانیـــزم اتفـــاق افتـــاده در میـــدان در حیـــن
اج ــرای روش ازدی ــاد برداش ــت ،ع ــدد ب ــدون بُع ــد مربوط ــه در ه ــر دو
حال ــت اج ــرای میدان ــی و آزمایش ــگاهی مع ــادل همدیگ ــر قرارگیرن ــد.
بــه عنــوان مثــال در مــورد مطالعاتــی کــه مربــوط بــه مخــازن ناهمگــون
ب ــا تف ــاوت تراوای ــی الیــهای ب ــاال میباش ــد (ش ــکل ،)7-از دو ع ــدد
بیبُعـــد پکلـــت 12و نســـبت تحرکپذیـــری  13اســـتفاده میشـــود .بـــر
ایـــن اســـاس مقادیـــر ایـــن اعـــداد بـــدون بُعـــد بـــرای ســـلولهای بـــا
مقیـــاس کوچکتـــر محاســـبه و نمـــودار توزیـــع فراوانـــی آن ترســـیم
میشـــود .مقادیـــر همیـــن اعـــداد در مـــدل بـــا مقیـــاس بزرگتـــر
هـــم محاســـبه و نمـــودار توزیـــع فراوانـــی آن هـــم ترســـیم میشـــود.
در صورت ــی میت ــوان گف ــت تعمیمپذی ــری صحی ــح ب ــوده ک ــه ای ــن
دو نم ــودار توزی ــع فراوان ــی از تطاب ــق خوب ــی برخ ــوردار باش ــند .ب ــر
یبُعـــد پکلـــت بـــرای هـــر یـــک
ایـــن اســـاس بـــازه اعتبـــاری عـــدد ب 
از روشهـــای تعمیمپذیـــری تحـــت رژیـــم جریانـــی (ویســـکوز و یـــا
فش ــارمویینه) در ش ــکل 8-نش ــان داده ش ــده اســت[.]8
برخــي از پارامترهــاي اندازهگيــري شــده در آزمايشــگاه ازدیــاد
برداشــت کــه در دمــا و فشــار بــاال انجــام میشــوند نیــز هماننــد توابــع
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اشــباع وابســته بــه مقيــاس هســتند و از ايـنرو در تغييــر مقيــاس از مغــزه
بــه پايلــوت بايــد تصحيحاتــي در ايــن مقاديــر داد.
در کل میتــوان بــه اهمیــت اعمــال تغییــر انــدازه بلوکهــا بــر روی
پارامترهــای حاصــل از آزمایشهــا اذعــان داشــت کــه بــا عــدم انجــام
ایـنکار از اعمــال دقیــق نتایــج بهدســت آمــده در مــدل کوتاهــی شــده
و ممکــن اســت نتایــج کام ـ ً
ا متمایــز بــا واقعیــت را پیــش روی قــرار
دهــد .هــر چنــد کــه ایــن امــر توســط بســیاری از شــرکتهای فعــال در
ایــن زمینــه نادیــده گرفتــه میشــود ولــی گلــوگاه ورود نتایــج مراحــل
قبــل جهــت تعییــن بازخــورد میدانــی بــوده و از اهمیــت بهســزایی
برخــوردار اســت.
 -3چالشها و راهکارها در بخش مدلسازي و طراحي

ايــن مرحلــه از نقشــه راه ازديادبرداشــت شــامل مدلســازي و طراحــي
در مقيــاس پايلــوت و محيــط مجــازي (نرمافزارهــاي شبيهســازي)
اســت .پنــج چالــش ايــن مرحلــه كــه منجــر بــه طراحــي نادرســت
پايلــوت ميشــوند در كنــار راهكارهــا درجــدول 2-نشــان داده شــده
اســت.
3

چالـــش اول انتخـــاب منطقـــه پایلـــوت اســـت .بـــراي غلبـــه بـــر ايـــن
چال ــش باي ــد منطقــهاي بهعن ــوان پايل ــوت انتخ ــاب ش ــود ك ــه داراي
دو ويژگـــي باشـــد :ویژگـــی اول امـــكان تســـري نتايـــج حاصـــل از
اجـــراي پايلـــوت بـــه كل ميـــدان اســـت .بهعبارتـــي ديگـــر ،بايـــد
از جهـــت پارامترهـــاي اســـتاتيكي مثـــل تراوايـــي و ديناميكـــي مثـــل
رفتـــار فشـــاري ،ناحيـــه پايلـــوت بهگونـــهاي انتخـــاب شـــود كـــه
رفتـــاري شـــبيه كل ميـــدان داشـــته باشـــد ،بهگونـــهای کـــه بازخـــورد
منطق ــه پایل ــوت را بت ــوان ب ــه قس ــمت عم ــدهای از می ــدان نس ــبت داد
و ب ــا ریس ــک پایی ــن روش مذک ــور را در دیگ ــر نق ــاط می ــدان اج ــرا
ک ــرد .بهعن ــوان ويژگ ــي دوم ،ناحي ــه پايل ــوت باي ــد در جاي ــي واق ــع
ش ــود ك ــه تولي ــد از چ ــاه ه ــاي خ ــارج از پايل ــوت اث ــري روي نتاي ــج
پايلـــوت نداشـــته باشـــد بهنحويكـــه بتـــوان دادههـــاي درســـتي از
پايلـــوت بهدســـت آورد .از طرفـــی در صـــورت ایجـــاد مشـــکل در
اج ــرای پایل ــوت مش ــکلی در س ــطح وس ــیع ب ــرای دیگ ــر نق ــاط می ــدان
و تولیـــد آن بهوجـــود نیایـــد کـــه بدیـــن طریـــق ریســـک اجـــرای
پایل ــوت و تبع ــات آن کاه ــش پی ــدا خواه ــد ک ــرد .ب ــرای ای ــن منظ ــور
ميت ــوان ناحيــهاي از مخ ــزن را انتخ ــاب ك ــرد ك ــه ميانگي ــن خ ــواص

معيارهاي انتخاب نوع پايلوت

پايلوت تك چاه تزريقي

عدم قطعيت
با چندين چاه
عملكردي
پارامترهاي
با چندين چاه
تك
مشاهده اي
با يك چاه
برداشت
ازدياد
مشاهده اي در
چاه(میکرو
در سطح هاي
مشاهده اي
يك خط
پایلوت)
مختلف

پايلوت با چاه هاي توليدي
پايلوت با
دو چاه

پنجنقطهاي
معكوس

پنج نقطهاي
معكوس با
چاههاي
مشاهدهاي

پنجنقطهاي
پنجنقطهاي
معكوس
نرمال
تكرار شونده

ضريب جاروب
عمودي
اشباع نفت باقيمانده
ضريب جاروب افقي
تزريقپذيري
بهرهدهي
ميانشكن شدن سيال
تزريقي
تخمين ضريب بازيافت
رسوب آسفالتين،
وكس و ذرات جامد
طراحي تزريق متناوب
آب و گاز
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مخزن ــي در آن نزدي ــك ب ــه مق ــدار ميانگي ــن خ ــواص مخزن ــي در كل
مخ ــزن باش ــد .بهع ــاوه فاصل ــه ناحي ــه پايل ــوت از چاهه ــاي تولي ــدي
حداقـــل دو برابـــر فاصلـــه چاههـــا در ميـــدان باشـــد.
چالــش دوم زمــان زیــاد شبیهســازی ترکیبــی فرایندهــای ازدیــاد
برداشــت در مقیــاس تمــام مخــزن اســت كــه راهــكار مواجهــه بــا آن،
ســاخت مــدل برشــي 14از ناحيــه پايلــوت ميباشــد .بــراي كاهــش
زمــان و هزينــه انجــام شبيهســازيها مخصوصــاً بــراي فرايندهــاي
ازديــاد برداشــت كــه بايــد از مدلهــاي تركيبــي شبيهســازي اســتفاده
كــرد ،از مــدل برشــي اســتفاده ميشــود .بهدليــل عدمامــكان اســتفاده
از مدلهــاي برشــي بــا مــرز فشــاري متغيــر در شبیهســازی ترکیبــی،
میتــوان از مــدل آغازســازی شــده بــا شــرايط مشــخص پارامترهــا در
مــرز منطقــه برشــي اســتفاده نمــود.
چالــش ســوم تعييــن الگــوي تزريقــي -توليــدي در منطقــه پايلــوت
اســت .بهعبــارت ديگــر از چنــد چــاه و بــا چــه آرايشــي بايــد در
ناحيــه پايلــوت اســتفاده كــرد .بــراي ايــن منظــور بايــد الگــو طــوري
باشــد كــه دســتيابي بــه اهــداف پايلــوت يعنــي كاهــش عدمقطعيــت
پارامترهــاي عملكــردي را فراهــم آو َرد .بهعنــوان نمونــه در جــدول3-
معيارهــاي انتخــاب نــوع پايلــوت نشــان داده شــده اســت .ايــن جــدول
مبيــن قابليتهــاي هــر نــوع پايلــوت بــراي مشــخص كــردن يــك
پارامتــر عدمقطعي ـتدار خــاص اســت .رنــگ ســبز مبيــن قابليتهــاي
آن نــوع پايلــوت بــراي از بيــن بــردن عدمقطعيــت يــك پارامتــر ازديــاد
برداشــت مشــخص ،رنــگ زرد كاهــش غيربهينــه عدمقطعيــت و رنــگ
قرمــز يعنــي اينكــه آن نــوع پايلــوت اثــري در كاهــش عدمقطعيــت آن
پارامتــر ازديــاد برداشــت نــدارد[.]9
چالــش چهــارم شبیهســازی دقیــق پدیدههــای جانبــی از جملــه
مطالعــات تضمیــن جریانــی 15در شبیهســازهای مرســوم بهویــژه
شبیهســازی رســوب آســفالتین در مخــزن اســت .ايــن مقولــه در مخــازن
نفــت نیمهســنگین تــا ســنگین کــه درصــد همــراه آســفالتین بــاال
میباشــد ،بنابــر ناهمگونــي و خــواص ضعیــف مخزنــی میتوانــد در
مخــزن و نواحــی اطــراف چــاه مشــکلزا باشــد .امــا در مخــازن نفتــی
ســبک کــه میــزان درصــد جــزء آســفالتین پاییــن میباشــد عمدتــاً
مشــکل رســوب آســفالتین در دیــواره چــاه و بهصــورت ذرات ریزدانــه
ظاهــر میگــردد کــه موجــب تغییــر رژیــم جریانــی چــاه و کاهــش
فشــار ســرچاهی میشــود.
بــرای رفــع ایــن چالــش میبایــد در ابتــدا مدلهــای ترمودینامیکــی
اســتاتیک و دینامیــک نشســت آســفالتين مــورد بررســی دقیــق قــرار
گیــرد تــا صحیحتریــن مــدل و شبیهســاز ،بــرای مــدل نمــودن پدیــده
مذکــور انتخــاب گــردد .عمومــاً بــرای مدلنمــودن آســیب ســازندی
ناشــی از نشســت آســفالتین از نرمافــزار اکلیپــس اســتفاده ميشــود کــه
شــماتیک آن در شــکل 9-نشــان داده شــده اســت.
امــا بهدلیــل وجــود مدلهــای مختلــف ترمودینامیکــی ،تشــکیل
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آســفالتین در ســیال نفتــی (مــدل مایــع ،16جامــد 17و پلیمــری،)18
میبایــد مدلــی انتخــاب گــردد کــه نزدیکتریــن نتایــج پیشبینــی بــه
نتایــج آزمایــش دمــا و فشــار بــاالي فیلتراســیون 19آســفالتین را بههمــراه
داشــته باشــد .در ایــن میــان مــاژول  WinPropنرمافــزار  CMGکــه از
مــدل مایــع اســتفاده میکنــد نتایــج دقیقتــری را بههمــراه دارد .بــر
ایــن اســاس مــی بایــد مــدل اســتاتیک توســط نرمافــزار  CMGســاخته
شــود و ســپس مــدل متناســب و همگــون ســیال در  PVTiکــه ورودی
مــدل ســیال ســازگار بــا اکلیپــس را بههمــراه م ـیآورد ،ايجــاد گــردد.
چالـــش پنجـــم عـــدم توانایـــی نرمافزارهـــای موجـــود در شبیهســـازی
پدی ــده ه ــا در درون چ ــاه مانن ــد رس ــوب آس ــفالتین ب ــر دی ــواره چ ــاه
20
میباشـــد کـــه موجـــب عـــدم تطابـــق تاریخچـــه فشـــار ســـرچاهی
میش ــود .در بس ــیاری از مخ ــازن از جمل ــه مخ ــازن نف ــت س ــبک ب ــا
 GORب ــاال ،مش ــکل اساس ــی ،رس ــوب ذرات ریزدان ــه و ن ــرم آس ــفالتین
ب ــر دی ــواره چ ــاه و ایج ــاد نوع ــی اصط ــکاک بیش ــتر اس ــت ک ــه منج ــر
بـــه کاهـــش فشـــار ســـرچاهی ميشـــود .بـــا توجـــه بـــه نداشـــتن
نرمافـــزاری بـــراي تهيـــه جـــداول عملکـــرد ســـیال در ســـتون چـــاه
ســـازگار بـــا پدیـــده آســـفالتین ،میتـــوان بـــا کنتـــرل پارامترهایـــی از
قبیـــل (فاکتـــور تجمـــع 21و اصطـــکاک )22در نرمافزارهـــای موجـــود
از جملـــه  PIPESIMجـــداول عملکـــرد ســـتون چـــاه 23را بـــراي
زمانهـــاي مختلـــف بهدســـت آورد .بـــا انجـــام ايـــن كارنتایـــج
شبیهســـازی فشـــار ســـرچاهی بـــر دادههـــای میدانـــی فشـــاری تطابـــق
بهتـــری دارنـــد.
نتیجه گیری

بــا توجــه بــه انجــام پروژههــاي ازديــاد برداشــت در ســه مقيــاس مغــزه،
پايلــوت و كل ميــدان هيدروكربنــي ،پيشــنهاد ميشــود پژوهشهــاي
كاربــردي بــراي ارتبــاط نتايــج ايــن ســه مقيــاس بــا يكديگــر تعریــف
و انجــام شــود .عــدم برقــراری ارتبــاط مناســب میــان ایــن ســه بخــش از
حصــول نتیجــه مطلــوب جلوگیــری خواهــد کــرد .پــل ارتباطــی از یــک
مقیــاس بــه مقیــاس دیگــر از نقــاط مغفــول مانــده ایــن حــوزه اســت کــه
کمتــر بــه آن توجــه شــده اســت و نیازمنــد بررســیهای دقیقتــر و
جامعتــری ميباشــد.
در بخــش آزمایشــگاهی مرتبــط بــا طراحــی پایلــوت ازدیــاد برداشــت
بــرای مواجهــه بــا چالشهــای تهیــه نمونــه ســیاالت و مغزههــای
مناســب و نماینــده ،عــدم اســتفاده از ســیاالت مخزنــی (نفــت زنــده/آب
ســازندی) در آزمایشهــاي ویــژه مغــزه و نداشــتن تخمیــن از میــزان
آســیب ســازند در طــول مســیر حرکــت ســیال در مقیــاس مغــزه و در
نهایــت عــدم پایــش جبهــه حرکتــی ســیال جهــت کمــک بــه انجــام
تعمیمپذیــری نتایــج آزمایشــگاه بــه مــدل بهترتیــب از راهكارهــاي
زيــر اســتفاده ميشــود:
 -اســتفاده از روشهــای نمونهگیــری مناســب متناســب بــا هــدف مــورد
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اســتفاده بــا مطالعــه کامــل بــر روی ســیاالت مخــزن در جهــت تعییــن
تعــداد نمونــه ســیاالت و ســنگهای مختلــف در کل میــدان
 اســتفاده از آزمایشــگاه ازدیــاد برداشــت بــا اســتفاده از نفــت زنــده وآب ســازندی مخــزن
 اســتفاده از تکنولوژیهــای مــدرن آزمایشــگاهی (ســاخت وبهکارگیــری دســتگاههای ســیالبزنی بــا تعــداد بــاالی حسگــر
فشــاری میانــی نگهدارنــده مغــزه و فنــاوری  NMRجهــت دنبــال نمــودن
جبهــه حرکتــی ســیال)
دو چالـــش عمـــده تعمیـــم نتایـــج آزمایشـــگاهی بـــه مدلســـازی
عبارتانـــد از تعییـــن پارامترهـــای غیرمســـتقیم از آزمایشهـــاي
ازدیـــاد برداشـــت و تعمیـــم پذیـــری آنهـــا بـــه مقیـــاس درشـــتدانه
ســـلولهای شبیهســـازی .بـــرای مواجهـــه بـــا ایـــن چالشهـــا
بهترتیـــب از شبیهســـازی در مقیـــاس مغـــزه و در محيـــط مجـــازي
(نرمافزارهـــاي شبيهســـازي كامپيوتـــري) و توابـــع شـــبهجرياني یـــا
انطبـــاق تاریخچـــه اســـتفاده میشـــود.
در بخــش شــبیه ســازی مرتبــط بــا طراحــی پایلــوت ازدیــاد برداشــت
بــرای مواجهــه بــا چالــش هــای انتخــاب منطقــه پایلــوت جهــت تســری

نتایــج حاصــل از اجــراي پايلــوت بــه مقیــاس میدانــی ،زمــان زیــاد
شبیهســازی ترکیبــی فرایندهــای ازدیــاد برداشــت در مقیــاس تمــام
مخــزن ،تعييــن الگــوي تزريقــي -توليــدي ،شبیهســازی پدیدههــای
جانبــی تولیــد از جملــه آســفالتین و در نهایــت عــدم توانایــی
نرمافزارهــای موجــود در شبیهســازی رســوب آســفالتین بــر دیــواره
چــاه و اثــر نامطلــوب آن در پيشبينــي فشــار ســرچاهي بــه ترتیــب از
راهكارهــاي زيــر اســتفاده ميشــود:
 انتخــاب ناحيــه مشــابه از لحــاظ مقادیــر پارامترهــاي اســتاتيكي وديناميكــي مخــزن و حداقــل بــودن برهمکنــش تولیــد از مخــزن بــا
منطقــه پایلــوت
 ســاخت مــدل برشــي از ناحيــه پايلــوت ،انتخــاب الگــوي پايلــوتبــا توجــه بــه اهــداف پايلــوت ،بررســی فنــی مدلهــای اســتاتیک
(ترمودینامیکــی) و دینامیــک (هیدرودینامیکــی) پدیــده جانبــی
 استفاده از شبیه سازهای برتر هر حوزه اســتفاده از جــداول  VFPبــراي زمانهــاي مختلــف و بهروزرســانيآن در نرمافــزار بــرای لحــاظ کــردن اثــر جــذب ســطحی آســفالتین بــر
دیــواره چــاه
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