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بهینــه ســازی دبــی تزریــق گاز در ســامانه فــرازآوری بــا گاز بــه کمــک
هــوش مصنوعــی در یکــی از مخــازن نفتــی ایــران
جمشيد مقدسي

احسان كارگر جهرمي

*

دانشكده نفت اهواز |

امروزه روشهای فرازآوری مصنوعی 1بهعنوان روشهای کارآمد و مقرون بهصرفه نقش ویژهای
در نگهداشت و یا افزایش تولید از میادین نفتی دنیا ایفا میکنند .در این میان ،فرازآوری با گاز2بهدلیل
انعطافپذیری باال نسبت به شرایط گسترده عملیاتی و سادگی نصب ،راهبری و خدمات نگهداشت،
همواره یکی از گزینههای برتر انتخابی برای روشهای بهبود برداشت از میادین دنیا ارزیابی میگردد.
یکی از چالشهای راهبری سامانه فرازآوری با گاز پس از نصب بر روی چاه ،بهینهسازی دبی تزریق
گاز جهت دستیابی به حداکثر نسبت تولید به تزریق برای چاههای میدان است .تاکنون روشهای
4
متعددی برای بهینهسازی3دبی تزریق گاز پیشنهاد شده است .استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی
یکی از این روشهاست و با توجه به کاربرد گسترده و نتایج قابلقبول آن در علوم مهندسی در این
مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است.
از نظر تئوری ،دبی تزریق گاز 5متناظر با بیشینه تولید نفت به عنوان دبی بهینه در نظر گرفته می شود اما با
توجه به مشکالت عملیاتی ،محدودیت منابع گاز و مباحث اقتصادی ،این روش در صنعت مورد استفاده
قرار نمیگیرد .در این مقاله معیار جدیدی برای تعیین دبی بهینه تزریق گاز بهکارگرفته شده است که
عالوهبر افزایش تولید ،معیارهای اقتصادی را نیز در برمیگیرد.
بر اساس نتایج بهدست آمده از مدل توسعه یافته با استفاده از هوش مصنوعی برای چاههای یکی از
مخازن نفتی ایران ،مشخص گردید که مدل پیشنهادی ،سریع و دقیق بوده و میتواند کارشناسان را از
صرف وقت زیاد برای شبیهسازی چاه جهت تعیین دبی بهینه تزریق گاز بینیاز سازد .همچنین دبی
تزریق بهدست آمده با این مدل ،همزمان از نظر اقتصادی نیز بهینه بوده و بهکارگیری آن موجب حداکثر
شدن سودآوری پروژههای فرازآوری با گاز خواهد شد.
مقدمه

اکثر چاههای نفتی برای مدتی بهصورت طبیعی تولید خواهند
داشت و فشار مخزن ،انرژی کافی برای رساندن سیال به سطح
را تأمین میکند .طی تولید از چاه ،انرژی مخزن کاهش
یافته و نهایتاً در نقطهای این انرژی قادر به رساندن سیال به
سطح نخواهد بود و یا اینکه با فشار سرچاهیِ کافی سیال را
به سطح نمیرساند .در این حالت برای غلبه بر این مشکالت
مرسومترین راهحل ،استفاده از یکی از روشهای فرازآوری
مصنوعی جهت تولید نفت با نرخ تولید و فشار سرچاهی الزم
میباشد.
ِ
فرازآوری مصنوعی شامل فرازآوری با گاز،
روشهاي مرسوم
7
6
پمپهای الکتریکی شناور  ،پمپهای میلهای مکشی  ،پمپهای
ِ
هیدرولیک زیرسطحی9هستند .با
خالء پیشرو 8و پمپهای
توجه به شرایط چاه ،شرايط مخزن ،امکانات سطحی و ارزیابی
اقتصادی ،بهترین روش فرازآوری مصنوعی انتخاب میشود .بر
اساس آمارهای موجود ،فرازآوری با گاز یکی از متداولترین
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واژگان کلیدی:
فرازآوری با گاز ،بهینهسازی ،شبکههای
عصبی مصنوعی ،دبی تزریق گاز

روشهای فرازآوری مصنوعی است[.]1
ایده اولیه فرازآوری با گاز از کا ِر کارل ایمانوئل لوچر گرفته
شده است .این مهندس معدن آلمانی نخستین کسی بود که از
هوای فشرده جهت پمپ کردن مایعات در آزمایشگاه استفاده
کرد .اولین استفاده از هوا جهت فرازآوری در برخی چاههای
نفتی پنسیلوانیا در سال  1846انجام گرفت[.]2در این سامانه
گاز به درون چاه تولیدی تزریق میشود و از طریق کاهش
چگالی 10سیال ،تولید را تسهیل میکند[ .]3فرازآوری با گاز
دارای قابلیت پیادهسازی آسان و موثر در شرایط عملیاتی
گسترده بوده و به نگهداشت کمتري نیازمند است[ . ]4همچنين
در جاهایی که منابع گاز طبیعی در دسترس باشند ،مرسوم
12
میباشد[ .]5فرازآوری با گاز به دو روش پیوسته 11و ناپیوسته
انجام میگیرد[.]6
تاکنون روشهای متعددی برای طراحی و بهینهسازی
فرازآوری با گاز پیشنهاد شده است که در اکثر آنها از آنالیز
* ehsan.kargar.jahromi@gmail.com
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گرهای13استفاده ميشود[ .]7در این مقاله یکی از مخازن نفتی
ایران که تعداد زیادی از چاههای آن تحت عملیات فرازآوری
با گاز بوده و تعداد زیادی از چاههای دیگر کاندید نصب
فرازآوری با گاز میباشد ،مورد مطالعه بهینهسازی دبی تزریق
گاز به کمک شبکههای عصبی مصنوعی قرار گرفته است.
شبکههای عصبی مصنوعی مدلهای ریاضی ساده شدهای از
مغز انسان هستند و قابلیت انجام اموراتی همچون تشخیص الگو،
دستهبندی و تقریب توابع را دارند[ .]8مغز انسان از مجموعهای
از سلولهای عصبیِ بههمپیوسته تشکیل شده است(نورون.)14
نورونها با ارسال سیگنالهای الکتروشیمیایی ازطریق شبکهای
از اتصاالت (سیناپس )15با هم در ارتباطاند .یک نورون تنها در
صورتی سیگنال میفرستد که از یک آستانه 16شیمیایی فراتر
رود .ارتباطات بین نورونهای فعال تقویت شده و ارتباط بین
نورونهای بدون استفاده ضعیف میشود[.]9
بنابراین میتوان یک ساختار مصنوعی به پیروی از این
شبکههای طبیعی ساخت و با تنظیم مقادیر هر اتصال تحت
عنوان وزن اتصال ،17نحوه ارتباط بین اجزای شبکه را مشخص
کرد .پس از آموزش 18شبکه ،اِعمال یک ورودی خاص به
آن باعث دریافت پاسخ خاص میشود[.]10شبکههای عصبی
مصنوعی قادر به یادگیری ارتباط غیرخطی بین ورودیها و
خروجیها هستند و میتوانند بهعنوان ابزاری برای یافتن الگوی
دادهها بهکار روند[.]11
مزیت روش ارائه شده در این مطالعه نسبت به سایر روشها
در این است که خروجی آن برنامهای است ساده ،سریع،
قابلاستفاده برای افراد ناآشنا به نرمافزارهای تخصصی
شبیهسازی چاه و از همه مهمتر آنکه مدل برای مخزن مذکور
بهینه شده است.

جهت افزایش عمومیت شبکه ،تصمیم گرفته شدکلیه نقاط
نمودار عملکرد فرازآوری با گاز برای تمامی چاهها برای کار
با شبکه بهکار گرفته شود.
شبکه عصبی برای این مسئله برمبنای الگوریت م �Leven
 berg-Marquardtو با تابع فعالکننده 20sigmiodساخته
شد 70 .درصد دادهها برای آموزش 15 ،درصد برای تست
و  15درصد برای اعتبارسنجی در نظر گرفته شد .تعیین کردن
تعداد نورونهای الیه مخفی ،قسمت مهمی از تعیین معماری
شبکه میباشد .اگر تعداد نورونها در الیهي مخفی کمتر از
حد بهینه باشد ،خطای شبکه افزایش مییابد و اگر بیش از
حد باشد ،از عمومیت شبکه کاسته شده باعث افزایش زمان
آموزش میگردد[ .]12برای این کار ،شبکه با تعداد نورونهای
متفاوت در الیه مخفی آموزش داده شد و با توجه به میزان
کمترین خطا ،تعداد نورون مناسب انتخاب گردید.
پارامترهای ورودی و خروجی در شکل 1-نمایش داده شده
است .خواص سیال برای چاههای مخز ِن مورد مطالعه یکسان
گزارش گردید و این مسئله تعداد متغیرها را به هشت عدد
کاهش داد .ابتدا دبی تزریق گاز بهعنوان خروجی شبکه در
نظر گرفته شد اما شبکه دارای خطای زیادی بود؛ با نرماالیز
کردن و حذف ورودیهایی که دبی تولیدی آنها صفر بود نیز
بهبود زیادی حاصل نشد؛ به این علت که شبکه بهازای تغییرات
زیاد در ورودی ،تنها تغییر اندکی در خروجی مشاهده میكرد.
برای حل این مشکل دبی ِ
نفت تولیدی بهعنوان خروجی شبکه
در نظر گرفته شد.

 -1روش انجام مطالعه
 -1-1ساختن مدل

اطالعات چاههای مخز ِن مورد مطالعه جمعآوری و در نرمافزار
 PIPESIMشبیهسازی شده و باشرایط واقعی چاهها تنظیم و
تطابقگیری شده است .سپس نمودار عملکرد فرازآوری با
گاز19برای کلیه چاهها ترسیم گردیده است(شکل .)3-علت
استفاده از نرمافزار شبیهساز ،بسط دادهها در دبیهای مختلف
تزریق میباشد.
 -2-1معماری و آموزش شبکه عصبی مصنوعی

با توجه به کمبود دادههای حقیقی و بهعنوان راهکاری بهینه
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4.00E+04

ب -ارزیابی اقتصادی

روش سادهای برای ارزیابی اقتصادی بهمنظور صحتسنجی
روش فوق با در نظر گرفتن فرضیات سادهسازی زیر بهکار
گرفته شد:
•کمپرسورها از قبل خریداری شدهاند و در حال استفاده اند؛
لذا نیازی به خرید کمپرسور نیست.
• خطوط لوله موردنیاز از قبل نصب شدهاند و در حال
7
استفادهاند؛ لذا نیازی به خرید و نصب خطوط لوله نیست.
• فشار سطحی تزریق برای کلیه چاهها یکسان است.
• ارزش حرارتی گا ِز تزریقی با توجه به اجزای گاز1120 ،
BTU/scfدر نظر گرفته شده است.
• قیمت نفت 50 $/STBدر نظر گرفته شده است.
• هزینه برق مصرفی کمپرسور 1/64 $/kwدر نظر گرفته شده
است.

Mean square error

 -3-1روش بهینهسازی
()1
الف -نرمافزار Matlab
Lean gas price ($/mmBTU)=0/118×oil price-0/215
تاکنون روشهای متعددی برای بهینهسازی فرازآوری با
	)(2
0/4
گاز پیشنهاد گردیده است؛ برای نمونه ]13[Foreroمیگوید
				 bhp (kw)=24/23Qg+3Qg
 ارزش حرارتی گازِ تزریقی با توجه به اجزای گاز1120 BTU/scf ،در نظر گرفته شده است.
حداکثر بهرهدهی فرازآوری با گاز بهكمك ترسیم خطی مماس
			
)(3
 قیمت نفت 50 $/STBدر نظر گرفته شده است.
بر نمودار عملکرد فرازآوری با گاز از مبدأ مشخص میشود.
Revenue = Qo × oil $ - Qg × gas $ - compressor
 هزینه برق مصرفی کمپرسور  1.64 $/kwدر نظر گرفته شده است.
البته روش ایشان تنها برای چاههایی قابل استفاده است که تولید
consumption × power $
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ($/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) = 0.118 × 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 − 0.215
)(1
آنها متوقف شده باشد.
0.4
)(2
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑏𝑏ℎ𝑝𝑝 (𝑘𝑘𝑘𝑘) = 24.23𝑄𝑄𝑄𝑄 + 3
از نظر تئوری ،دبی تزریق گاز متناظر با بیشینه تولید نفت را
 -2ارزیابی نتایج خروجی مدل
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑄𝑄𝑄𝑄 × 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 $ − 𝑄𝑄𝑄𝑄 × 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 $ − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 × 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 $
)(3
بهعنوان نقطه بهینه در نظر میگیرند ،اما با توجه به مشکالت
همانطور که در بخش قبل بیان گردید چاهها مدلسازی شده
عملیاتی ،محدودیت منابع گاز و مباحث اقتصادی ،این دبی در
و نمودارهای عملکرد فرازآوری با گاز رسم شدند .شبکههای
ارزیابی نتایج خروجی مدل
-2
پیشنهادی
صنعت مورد استفاده قرار نمیگیرد .براساس روش
عصبی هوشمند آموزش داده شد و شبکه با حداقل خطايي که
دانشگاه  Heriot-Wattنقطه بهینه تزریق گاز چیزی در حدود
دارای  12نورون در الیهي مخفی بود انتخاب گردید .سپس
همانطور که در بخش قبل بیان گردید چاهها مدلسازی شده و نمودارهای عملکرد فرازآوری با گاز رسم شدند.
 30درصد کمتر از دبی گازی است که تولید نفت در آن بیشینه
بهکمک نرمافزار متلب ناحیه بهینه مشخص گردید .حال نتایج
شبکههای عصبی هوشمند آموزش داده شد و شبکه با حداقل خطایی که دارای  12نورون در الیهی مخفی بود
ِ
میباشد .این دبیِ
تزریق گازی است که پس از آن ،هزینه مهیا
در این قسمت بررسی خواهد شد(شکل.)2-
انتخاب گردید .سپس بهکمک نرمافزار متلب ناحیه بهینه مشخص گردید .حال نتایج در این قسمت بررسی خواهد
کردن گا ِز بیشتر برابر است با میزان سود حاصله از فروش نفت
شد(شکل.)2-
تولیدی[.]14
21
نهایتاً یک کد متلب نوشته شد که ابتدا مشتق نمودار عملکرد
1.40E+05
فرازآوری با گاز را محاسبه مینماید و سپس نقطه بهینه تزریق
1.20E+05
را بر اساس روش باال مشخص میکند .همچنین برای راحتی
1.00E+05
کا ِر کاربر کد دیگری به آن اضافه گردید که اطالعات چاه را
8.00E+04
دریافت نموده و ناحیه بهینه تزریق را معین میکند.
6.00E+04
2.00E+04
0.00E+00
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 | 2تعداد بهینه نورونهای الیه مخفی

شکل 3-نمودار عملکرد فرازآوری با گاز را نشان میدهد که از 1تا  5م.ف.م.ر و با بازه  1.25م.ف.م.ر ترسیم شده
تولیدمخفی
دبی الیه
نورونهای
تعداد بهینه
شکل: 2 -
نفت افزایش مییابد تا نهایتاً به میزان
تزریق گاز،
افزایش دبی
است .همانگونه که انتظار میرفت با
بیشینهای رسیده و مجدداً کاهش یابد .علت این کاهش ،افزایش سرعت سیال و بالطبع افزایش افت فشار اصطکاکی
است که بر افت فشارِ ناشی از کاهش چگالیِ سیال غلبه کرده است.

 | 3نمودار عملکرد فرازآوری
گازنمودار عملکرد فرازآوری با گاز
شکلبا: 3 -

شکل 4-نمایشگر مطابقت بسیار خوب خروجی شبکه با خروجی نرمافزار شبیهساز است .به کمک کد متلب ناحیه
بهینه تزریق (با رنگ قرمز در شکل )5-مشخص گشته است .نقطهی آبیرنگ نقطه بیشینه تولید نفت میباشد.
شبکه ارائه شده تقریباً  15برابر سریعتر از نرمافزار شبیهساز ،نمودار عملکرد فرازآوری با گاز را رسم مینماید.
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 | 4خروجی مدل شبکه عصبی در گامهای مختلف

شکل 3-نمودار عملکرد فرازآوری با گاز را نشان می دهدکه
از 0تا  5م.ف.م.ر و با بازه  0/25م.ف.م.ر ترسیم شده است.
همانگونه که انتظار میرفت با افزایش دبی تزریق گاز ،دبی
تولید نفت افزایش مییابد تا نهایتاً به میزان بیشینهای رسیده و
مجددا ً کاهش يابد .علت این کاهش ،افزایش سرعت سیال و
بالطبع افزایش افت فشار اصطکاکی است که بر افت فشا ِر ناشی
از کاهش چگالیِ سیال غلبه کرده است.
شکل 4-نمایشگر مطابقت بسیار خوب خروجی شبکه با

 | 5خروجی نهایی و ناحیه بهینه تزریق گاز
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خروجی نرمافزار شبیهساز است .به کمک کد متلب ناحیه بهینه
تزریق (با رنگ قرمز در شکل )5-مشخص گشته است .نقطهي
آبیرنگ نقطه بیشینه تولید نفت میباشد .شبکه ارائه شده تقریباً
 15برابر سریعتر از نرمافزار شبیهساز ،نمودار عملکرد فرازآوری
با گاز را رسم مینماید.
نتایج ارزیابی اقتصادی همانگونه که در جدول 1-و شکل6-
قابل مشاهده هستند تطابق بسیار خوبی با خروجی برنامه متلب
دارد و در هر دو ،دبی تزریق گاز  1/25م.ف.م.ر .بهعنوان دبی

 | 6ارزیابی اقتصادی

ماهنامه علمی  -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز | شمارهی131

 |1اطالعات ارزیابی اقتصادی

Revenue
)($

Oil price
)($

Gas price
)($

Power price
)($

BHP
)(kw

Qo
)(STBD

Qg
)(MMSCFD

32879

32879

0

0

0

658

0/00

85726

87353

1592

34

2

1747

0/25

97758

101029

3184

87

5

2021

0/50

103452

108439

4775

212

13

2169

0/75

106056

112870

6367

447

27

2257

1/00

106759

115548

7959

830

51

2311

1/25

106118

117068

9551

1400

85

2341

1/50

104434

117769

11143

2193

134

2355

1/75

101899

117880

12734

3246

198

2358

2/00

98743

117666

14326

4597

280

2353

2/25

95027

117229

15918

6284

383

2345

2/50

90780

116633

17510

8343

508

2333

2/75

85993

115907

19102

10812

659

2318

3/00

80649

115071

20693

13728

837

2301

3/25

74725

114139

22285

17129

1044

2283

3/50

68195

113124

23877

21051

1283

2262

3/75

61033

112035

25469

25533

1556

2241

4/00

53209

110880

27061

30611

1865

2218

4/25

44693

109668

28652

36322

2213

2193

4/50

35455

108404

30244

42705

2602

2168

4/75

25460

107092

31836

49796

3034

2142

5/00

بهینه بهدست آمده است.
نتیجهگیری

 -1شبکه عصبی هوشمند بهخوبی آموزش داده شد و با کد متلب
جهت مشخص کردن دبی بهینه تزریق گاز در یکی از مخازن نفتی
ایران همگام شد.
 -2نتایج نرمافزار شبیهساز فرازآوری با گاز  PIPESIMبا شرایط
واقعی چاهها تنظیم و تطابقگیری شده و همچنین نتایج مدل شبکه
عصبی همخوانی بسیار خوبی با نتایج نرمافزار  PIPESIMنشان
داد(.)R=0.998
 -3با توجه اطالعات ورودی ،مدل پیشنهادی در دامنه وسیعی از
اطالعات قابل استفاده بوده و لذا شبکهای فراگیر محسوب میشود.

 -4شبکه پیشنهادی در مقایسه با سایر نرمافزارهای شبیهساز
تعداد اطالعات ورودی کمتری را الزم دارد و هیچیک از
نرمافزارهای شبیهساز ،با این اطالعات اندک ،پاسخي با چنین
خطای کم را ارائه نمیدهد.
 -5شبکه توسعه داده شده بهصورت قابل مالحظهای سریعتر از
نرمافزار شبیهساز فرازآوری با گاز PIPESIMعمل میکند و
میتواند بهعنوان ابزار مفیدی در صنعت نفت و گاز و با هدف
شبیهسازی بهکار گرفته شود.
 -6نتایج مدل پیشنهادی جهت تعیین نرخ بهینه تزریق گاز ،با
نتایج ارزیابی اقتصادی مطابقت دارد؛ لذا خروجی مدل از نظر
اقتصادی نیز بهینه بوده و بهکارگیری آن موجب حداکثر شدن
سودآوری پروژههای فرازآوری با گاز خواهد شد.
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تکنسینهای سر چاه میباشد و استفاده از آن بدون کاهش
. موجب صرفهجویی در زمان خواهد شد،دقت

 شبکه بهمنظور لحاظ نمودن تغییرات میدانی در طول دوره-7
.تولید بهراحتی قابل بازطراحی است
 برنامهای قابل فهم با کاربری آسان برای کارشناسان و-8

1.artificial lift
2.gas lift
3.optimization
4.artificial neural network
5.gas injection rate
6.submersible electric pumping
7.sucker rod pumping
8.progressive Cavity Pumps
9.subsurface hydraulic pumping
10.density
11.continuous
12.intermittent
13.nodal analysis
14.neuron
15.synapses

16.threshold
17.weight
18.train
19.gas lift performance curve
20.activation function
21.Matlab
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