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افزايش توليد با بكارگيري روش هاى پيشرفته بهينه سازي سيستم 
فرازآوري مصنوعي با گاز در ميادين فراساحلي

مقدمه
اســتفاده از روش فــرازآوري مصنوعي به كمــك گاز در كنار 
روش نصــب پمپ هاي درون چاهي جهت اســتفاده بهينه از فشــار 
مخزن در مرحله توليد طبيعي از عمر مخزن در بســياري از چاه هاي 
توليــد نفت دريايي در منطقه خليج فارس بكار گرفته شــده اســت. 
به منظور آشــنايي با يكي از روش هاي معرفي شده جهت بهينه سازي 
توليــد به كمك تخصيص بهينــه گاز موجود به چاه هاي توليدي در 
ميادينــي كه مجهز به سيســتم فــرازآوري مصنوعي با گاز هســتند، 
ميدان خفجي كشــور عربســتان مورد مطالعه قرار گرفته اســت   [1]. 
ظرفيت محدود تأميــن گاز برابر با 25 ميليارد فوت مكعب در روز، 
از ســال 1988 در ميدان خفجي جهت استفاده در سيستم فرازآوري 
مصنوعي با گاز بكار گرفته شــده اســت. اين روش تا اواســط سال 
2004 به طور موفقيت آميز و موثر در حفظ ســقف توليد ميدان عمل 
كرده است. با توجه به افزايش ميزان آب دهي ميدان و تخليه مخازن، 
استفاده از روش فرازآوري مصنوعي با گاز به عنوان بخشي از برنامه 
اعمــال روش هاى حفظ ســقف توليد در دراز مــدت در اين ميدان 
مــورد توجه قرار گرفت. بهينه ســازي توليد و رفع اشــكال در نقاط 
حساس سيستم توليدي موجود به عنوان بهترين راه حل به منظور حفظ 

ســقف توليد ميدان با پرهيز از ســرمايه گذاري هاي عظيم مورد نياز 
جهــت انجــام عمليات اكتشــاف و حفــر چاه هاي جديــد، در اين 
ميــدان انتخاب گرديــد. بدين  منظور، بهينه ســازي ُكلي و مدل هاي 
توزيــع بهينه گازرانــي طراحى و بــكار گرفته شــد. [Ghoniem و 

همكاران  [2و3]]
فرايند بهينه ســازي ارائه شــده بــراي اين ميدان بر اســاس يك 
راه حــل برنامه ريزي توليد ميداني طراحي شــده اســت كه بوســيله 
تركيب شبيه ســازي شــبكه چندفازي حالت پايــدار با يك تكنيك 
 (GA) غيرخطــي چند متغيري بهينه ســازي به نام الگوريتــم ژنتيك
در قالب يك سيســتم بهينه سازي كه به تازگي توسعه يافته و توسط 
شــركت شــلمبرژه4 به بازار ارائه شده اســت، تحت عنوان بهينه ساز 

سيستم فرازآوري با گاز، اووست، انجام گرفته است.
مجموعه فعاليت هاي انجام شده كه در اينجا ارائه شده اند، شامل 
معرفي يك سيســتم بهينه سازي جديد براي توليد نفت خام از ميدان 

خفجي و نتايج حاصل از آن با تاكيد بر موارد زير است:
* ســاخت يك مدل جامع براي ميدان خفجي (شــامل چاه ها و 

تجهيزات بهره برداري)
* بررســي ميــزان افزايــش توليد بــا بكارگيــري تكنيك هاي 

فرازآوري مصنوعي با گاز، بهينه سازي توليد، الگوريتم ژنتيك، مدل شبيه ساز، افزايش توليد، حفظ سقف توليد، ميادين فراساحلي

اكثر ميادين نفتي خليج فارس در مرحله توليد طبيعي به سر مى برند. شماري از اين ميادين در حوزه مديريت شركت ملي نفت ايران مجهز 
به انواع سيســتم هاي فرازآوري مصنوعي به كمك پمپ هاي درون چاهي و يا فرازآوري مصنوعي با گاز هســتند. 

متداول تريــن مشــكل در بكارگيري روش فرازآوري مصنوعي با گاز محدوديت ميــزان گاز موجود و تخصيص بهينه آن به چاه هاي توليدي 
است. در اين مقاله يك نمونه ميداني موفق از بكارگيري روش هاي پيشرفته بهينه سازي سيستم فرازآوري مصنوعي در ميدان دريايي خفجي واقع 

در خليج فارس ارائه شده است.   
فرايند بهينه ســازي ارائه شده در اين مقاله بر اســاس يك راه حل برنامه ريزي توليد ميداني طراحي شده است كه بوسيله تركيب شبيه سازي 
شبكه چندفازي حالت پايدار با يك تكنيك غيرخطي، چند متغيري بهينه سازي به نام الگوريتم ژنتيك (GA)2 در قالب يك سيستم بهينه سازي 
كه به تازگي توسعه يافته و به شكل اقتصادي به بازار ارائه شده است، تحت عنوان بهينه ساز سيستم فرازآري با گاز، اووِست3، انجام گرفته است. 
مدل هاي بهينه ســازي توليد در ميدان خفجي در راستاي بهينه ســازي توليد بسيار مؤثر بودند به طورى كه افزايش توليد خالص به ميزان %12/5 

حاصل شده است.

فرخ شعاعي فرد خمسه1  شركت نفت فالت قاره ايران
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مقــــالـــــات

بهينه سازي پيشــرفته (براي مثال GA) در راستاي حفظ سقف توليد 
از ميدان.

* توزيــع بهينه مقدار محــدود گاز موجود جهت فرازآوري در 
ميدان خفجي، با توجه به محدوديت هاي متعدد چاه و ميدان.

1- شرايط ميداني
ميــدان خفجي در قســمت عربي ميــدان خليج فــارس، در 40 
كيلومتــري غرب شــهر الخفجي كشــور عربســتان ســعودي قرار 
دارد (شــكل1). اين ميدان شــامل چندين اليــه مخزني حاوي نفت 

خــام شــيرين اســت. مطلوب ترين اليه ها شــامل اليه هاي ســنگ 
بحريــن اول و دوم هســتند. در ايــن اليه هــا، يــك آبــده قوي و 
فعال حمايت فشــاري مناســبي بر اليه بحريــن دوم و تا حد كمتري 
بــر اليــه بحريــن اول اعمــال مي كنــد. چهار مخــزن نفتــي فعال 
ديگر عبارتند از ســنگ آهك احمدي، ســنگ آهك بي، ســنگ 
وارا و ســنگ زوبير كه اين چهار مخزن بــه عنوان مخازن كوچكتر 

شناخته مي شوند.
در ميــدان خفجي، در حــدود 100 حلقه چاه وجــود دارد كه 
با سيســتم فــرازآوري مصنوعي با گاز تكميل شــده اند. هرچند كه 
بســياري از چاه هاي تكميل شده با سيســتم فرازآوري مصنوعي به 
كمــك گاز هنوز در حال توليــد طبيعي بدون بكارگيري سيســتم 
فرازآوري هســتند اما، شماري از آنها نيز ديگر قادر به توليد با فشار 
طبيعي مخزن نبوده و در نتيجه بســته شــده اند. به همين دليل، بهترين 
چاه هــا به منظور انجام عمليات فــرازآوري مصنوعي با گاز از طريق 
انجــام فرآيند هاي غربالگري با اســتفاده از مدل هاي توزيع گاز در 

سيستم فرازآوري مصنوعي با گاز انتخاب شدند.
با توجه به آنكه طراحي شيرها و مندرل ها معموالً قبل از حفاري 
و يــا عمليات تعميــري و عموماً در ابتداي عمر ميــدان انجام گرفته 
بود تــا امكان نصب آنها به همراه رشــته تكميل اوليه فراهم شــود، 
پيشنهاد شــد كه طراحي نصب سيســتم هاي فرازآوري مصنوعي با 
گاز موجود بازبيني شــوند. طراحي هاي انجام شــده در ابتداي عمر 
ميدان در بعضي موارد براساس حداقل اطالعات موجود انجام گرفته 
اســت زيرا اطالعات حياتي در دســترس نبوده  است. اين اطالعات 
حياتي شامل دما/فشار ته چاهي، ضريب بهره دهي چاه، نسبت گاز به 
نفت، ميزان آب دهي و غيره مي باشــد كه در اين مرحله و با توجه به 
گذشــت چندين سال از عمر مخزن موجود است. به عالوه، عملكرد 
چــاه در طول زمان دچار تغيير مي شــود و همچنيــن احتمال بوجود 
آمدن مشكالت مكانيكي براي شيرهاي تزريق گاز نيز در طي زمان 

وجود دارد.
توجه به اين نكته ضروري است كه در خصوص طراحي سيستم 
فرازآوري به كمك گاز، تعيين مشــخصات، فواصل و تنظيم فشــار 
گنبدي براي شيرهاي عملياتي و شيرهاي تخليه به منظور آغاز و تثبيت 
توليد مطلوب چاه با مقدار گاز تزريقي بهينه حياتي اســت. بنابراين، 
ضروري است كه اين طراحي پس از انجام آزمايش هاى چاه آزمايي 
دقيق، مــورد بازبيني قــرار گيــرد. از آنجايي كه امــكان تعويض و 
جايگزيني انواع شــيرهاي تزريق گاز قابل بازيافت بوسيله وايرالين5 
بدون نياز به كشتن چاه يا بيرون كشيدن لوله هاي مغزي وجود دارد و 
همچنين نيازي به استفاده از دكل حفاري نيز نخواهد بود، اين نوع از 
شيرهاي تزريق همواره به عنوان يك انتخاب بهينه پيشنهاد مي شوند. 
ميزان كل هزينه هاي عملياتي تعويض و نصب اين شــيرها در مقايسه 
با مزاياي آن ناچيز است. گراديان هاي جرياني اندازه گيري شده در 
زمان آزمايش توان چاه ها، آزمايش فشار ايستاي چاه ها و اطالعات 
حاصــل از پايش زمان واقعي6 بوســيله ابزارهاي اندازه گيري جريان 
چندفازي و اطالعات ثبت شــده ســرچاهي به طور مــوازي در كنار 
مدل هاي كامپيوتري چاه ها به منظور شبيه سازي شرايط واقعي مخزن 

در اين مطالعه بكار گرفته شده است.
بســياري از چاه هــا، به خصــوص در مخزن بحريــن دوم، هنوز 
به صورت طبيعي در حال توليد هســتند زيــرا، مقدار آب دهي هنوز 
در بــازه قابل قبول قرار داشــته و ســيال به كمــك نيروهاي طبيعي 
مخزن فــرازآوري مي شــود. افزايش مقدار توليــد آب اصلي ترين 
دليل كاهش و يــا قطع توليد در بســياري از چاه هاي ميدان خفجي 
مي باشد. اما به هرحال، تنظيم مناسب ميزان كاهنده جهت جلوگيري 
از مخروطي شــدن آب به ســمت چاه توليدي و دستيابي به شرايط 

جريان مداوم و پايدار مورد استفاده قرار گرفته است.   1     موقعيت ميدان خفجي
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2- شرح تجهيزات توليد فراساحلي
تجهيــزات بهره بــرداري معموالً مجموعه اي پيچيده هســتند كه 
اين پيچيدگي در خصوص ميادين فراساحلي تشديد مي شود. ميدان 
خفجي شــامل تعداد زيــادي چاه توليدي (140 حلقه) مي باشــد كه 
بيش از 100 حلقه از آنها مجهز به سيســتم هاي فرازآوري مصنوعي 
با گاز هســتند. نكته حائز اهميت ديگر آن اســت كه چاه هاي ميدان 
خفجي از مخازن مختلفي توليد مي كنند. يك شــبكه يكپارچه براي 
جمع آوري ســياالت توليدي بر روي ســطح زمين (شكل2)، شامل 
خطوط لوله در اندازه و طول هاي مختلف، جهت مديريت ســياالت 
توليدي خروجي از جكت شيرهاي سرچاهي و هدايت آنها به سمت 
چهار واحد جداسازي نفت و گاز به نام هاي G4، G3، G2، G1 بكار 

گرفته شده است.
 اكثــر چاه هاي توليدي داراي مســيرهاي مختلفي از خط لوله با 
طول ها و اندازه هاي مختلف به ســمت واحدهاي جداسازي مختلف 
هســتند و اتصاالت مياني نيز بين واحدهاي جداســازي جهت ايجاد 
انعطاف پذيري بيشــتر در عمليات توليد روزانه تعبيه شده است. البته 
احتمال ايجاد فشار برگشتي در بعضي موارد به دليل اختالط سياالت 
در بعضي از خطوط لوله و جريان يافتن سيال با ِدبي زياد در لوله هايي 

با اندازه كوچك نيز وجود دارد.
واحدهــاي جداســازي (G3، G2) مجهز بــه دو ظرف تفكيك 
هســتند و به همين دليل ظرفيت فرآورش ســيال آنهــا دو برابر ديگر 
واحدهاي جداســازي (G4، G1) اســت. واحدهــاي G2، G1 گاز 
مورد نياز واحدهاي تزريق گاز سيستم فرازآوري مصنوعي را تامين 
مي كنند. دو كمپرســور، حجم گازي معادل 25 ميليون فوت مكعب 
در روز را با فشــار تخليه 1200 پام براي سيستم فرازآوري مصنوعي 
تامين مي نمايند. به همين منظور، فشار ظروف تفكيك در واحدهاي 
 G4، G3 بيــش از مقادير معــادل در واحدهاي G2، G1 جداســازي

تنظيم شده است تا فشار مكش كمپرسورها را بتوانند تامين نمايند.
حداقــل و حداكثر ظرفيت فرآورشــي در هريــك از واحدهاي 
جداســازي در بعضــي موارد ممكن اســت به عنــوان محدوديتي در 
انجام توزيع گاز موجود براي فرازآوري تاثيرگذار باشد. براي مثال، 
 G2، هرچند كه تخصيص مقدار گاز بيشــتر به واحدهاي جداسازي
G1 باعــث افزايش بهره دهي در جهت افزايش ِدبي توليد نفت ميدان 
مي شــود اما، حداكثر ظرفيت فرآورشــي آنها بهينه سازي تخصيص 
گاز براي فرازآوري را محدود مي كند. همچنين تخصيص گاز بيشتر 
به واحــد G4 جهت اطمينان از كاركرد آن بــا حداقل ِدبي عملياتي 

ممكن، ضروري است.

3- شرح مدل تخصيص و بهينه سازي
مدل كلي تخصيص و بهينه ســازي، تركيبي اســت از شبيه ســاز 
چندفازي شبكه در حالت پايدار با يك تكنيك بهينه سازي غيرخطي 
كه اصطالحاً الگوريتم ژنتيك (GA) ناميده مي شود و اين تركيب از 
طريق يك نرم افزار بهينه سازي سيستم فرازآوري با گاز به نام اووست 
كه به تازگي توسعه يافته و نسخه تجاري آن توسط شركت شلمبرژه 
به بازار عرضه شــده، انجام گرفته اســت. نرم افزار شبيه سازي جريان 
چندفازي، بازه گســترده اي از نمودارهاي حالــت براي جريان هاي 
چندفازي را ارائه مي كند كه براي محاســبه افت فشار ُكلي با در نظر 
گرفتن اتصاالت بين تمام چاه ها از طريق شيرهاي چند راهه و خطوط 

لوله تا محل ظرف تفكيك مورد استفاده قرار مي گيرند.
حل ُكلي براي معادله مقدار افت فشــار با تغيير دادن و محاســبه 
مقادير مختلف فشــار و دبي ســيال در تمامي نقاط حســاس در طول 
مسير با در اختيار داشتن تنها دو مقدار فشار براي مخزن به عنوان فشار 
مبداء و فشــار ظرف تفكيك به عنوان فشار مقصد انجام مي گيرد. به 
اين ترتيب شــبكه يكپارچه توليد به صورت سيســتمي فعال طي يك 

فرايند گام به گام مورد بررسي قرار مي گيرد.

4- ساخت و كاليبره كردن مدل
براي هريك از چاه هاي توليدي در ميدان خفجي يك مدل چاه 
(شكل 3) با استفاده از نرم افزار شبيه ساز جريان چندفازي ساخته شده 
و سپس بر اساس آخرين اطالعات آزمايش چاه آزمايي، اين مدل ها 
بروزرساني شده اند. بر اساس شــرايط كنوني چاه ها، مدل آنها براي 
شــرايط نرمال و يا براساس سيستم فرازآوري مصنوعي با گاز ساخته 
شده است. مسيرانحرافى چاه و دياگرام تكميل براي هريك از چاه ها 
بر اســاس آخرين گزارش هاى حفاري يا تعمير قبل از ســاخت مدل 
چاه بروزرســاني و مورد اســتفاده قرار گرفتند. فرض شده است كه 
لوله مغزي تا عمق مياني محل مشــبك كاري امتداد يافته و اين عمق    2    طرحى نمادين از شبكه سطح االرضى ميدان خفجى
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به عنــوان نقطه مياني ضخامت مخزن در تأمين ســيال توليدي در نظر 
گرفته شــده اســت. اطالعات تزريق گاز بــراي چاه هايي كه مجهز 
به سيســتم فــرازآوري مصنوعي با گاز هســتند، مورد اســتفاده قرار 
گرفته اســت و همچنين دما معادل 85 درجه فارنهايت در نظر گرفته 

شده است.
عملكرد مخــزن در مدل هاي چاه با اســتفاده از روابط عملكرد 
داخلي (IPR) به شــكل خط راســت در نظر گرفته شده  است كه با 
توجه به شــرايط مخازن ميدان خفجي كه به شدت تحت اشباع است 
و يك آبده بسيار قوي، حمايت فشاري آنها را فراهم مي كند، فرض 
قابل قبولي اســت. همچنيــن از روابط عملكرد داخلــي (IPR) نوع 
ووگل7 براي مواردي كه فشــار جرياني ته چاهي كمتر از فشار نقطه 
حباب باشــد، استفاده شده اســت. مقادير دما و فشار مخزن بر اساس 
جديدتريــن اندازه گيري هاي دما و فشــار ته چاهي با اعمال تصحيح 
عمق، به عمق مياني بازه مشــبك كاري شده و با استفاده از گراديان 

اندازه گيري شده تعيين گرديده است.
به منظــور تنظيم عملكرد چــاه در جابجايى عمودى ســيال، نياز 
به گراديان هاي جرياني اندازه گيري شــده اســت كه پروفايل دما و 
فشار را در داخل لوله مغزي در زمان آزمايش توان چاه اندازه گيري 
مي كننــد. تعيين و بكارگيري نمودارهاي حالت چندفازي مناســب، 
جهت محاسبه پروفايل دما و فشار در فرازآوري عمودي، نقش مهمي 
در آناليز گره رفتار چاه8 و همچنين طراحي و بهينه سازي فرازآوري 

مصنوعي با گاز دارد. از آنجايي كه شبيه ساز بكار گرفته شده در اين 
تحقيق حاوي 25 نمودار حالت مختلف مى باشد(جدول 1)، با استفاده 
از 40 گراديان جرياني مختلف برآوردي انجام شــد تا مشخص شود 
كــه كداميــك از نمودارهاي حالــت همخواني بهتــري با اطالعات 
اندازه گيري شده داشته اســت. بدين منظور، اختالف درصد خطاي 
مطلق بين اطالعات فشاري اندازه گيري شده و فشارهاي محاسبه شده 

توسط مدل، محاسبه و بررسي شدند.
همچنين خطاي حاصل در اختالف فشار ميانگين براي 25 نمودار 
حالت مختلف محاســبه شده است. تنها نمودارهاي حالتي كه درصد 

  1     انواع نمودار حالت براي جريان چندفازى

نام كامل نمودار حالتنام اختصاريشماره

1ANSARIAnsari
2BJABaker Jardine Revised
3BBOBeggs & Bril Original
4BBOTDBeggs & Bril, Taitel Dukler map
5BBRBeggs & Bril Revised
6BBRTDBeggs & Bril Revised, Taitel Dukler map
7DRDuns & Ros
8DRTDDuns & Ros, Taitel Dukler map
9GAGoveir, Aziz & Fogarasi

10GRAYMGray (modified)
11GRAYOGray (original)
12HBRHagedorn & Brown
13HBRDRHagedorn & Brown, Duns & Ros map
14LOCKMARKLockhart & Martinelli
15LOCKMARTDLockhart & Martinelli, Taitel Dukler map
16MBMukherjee & Brill
17NOSLIPNo Slip Assumption
18ORKOrkiszewski
19TBBTulsa Beggs & Brill
20TDRTulsa Duns & Ros
21TGATulsa Goveir, Aziz
22THBRTulsa Hagedorn & Brown (Revised)
23THBTulsa Hagedorn & Brown (Original)
24TMBTulsa Hagedorn & Brill
25TORKTulsa Orkiszewski   3    اجزاء مدل چاه
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خطــاي ميانگين آنها كمتــر از 5% بود براي اســتفاده در مرحله تطابق 
تاريخچه ميدان خفجي مورد تاييد قرار گرفتند.

خصوصيات PVT ســيال مانند ضريب حجمي نفت سازند، قابليت 
انحالل گاز، فاكتور Z گاز، فشار نقطه حباب در كنار مقادير گرانروي 
نفت، گاز و آب و همچنين چگالي آنها نقشي اساسي در محاسبه مقادير 
افت فشار در طول خطوط لوله در مسير فرازآوري دارند. هرچند كه اين 
پارامترها از اطالعات آناليز PVT انجام شــده استخراج شدند اما، براي 

بازه وسيعي از دما تخمين زده شدند.
در ميدان خفجي، دو نــوع آزمايش چاه وجود دارد. اول آزمايش 
جريان كه شــامل اندازه گيري هاي دما/فشــار جرياني ته چاهي و ايستا، 
در كنار اندازه گيري هاي انجام شــده بر روي ســطح براي مقادير دبي 
نفــت، ميزان آب دهي، دبي گاز، فشــار ســرچاهي و دبي گاز تزريقي 
براي چاه هاي مجهز به سيســتم فرازآوري مصنوعي با گاز مي باشــد و 
دوم آزمايش هاي مربوط به اندازه گيرى توان چاه ها است كه تنها شامل 
اندازه گيري سطحي اســت. آخرين اطالعات آزمايش چاه ها به منظور 
بروز رســاني و تطابق مدل هاي ســاخته شــده براي هريك از چاه ها و 

شبيه سازي عملكرد واقعي چاه بكار گرفته شده اند.
تطابق فشــار ورودي خطوط لوله به منظور حصول اطمينان از آنكه 
مقادير فشــار ورودي اندازه گيري شــده و مقادير محاسبه شده از دقت 
كافي برخوردار هســتند، انجام گرفته اســت. تطابق فشار خطوط لوله 
سطحي نيز به منظور تاييد صحت نمودارهاي حالت جرياني براي شبكه 

سطح االرضي انجام شده است.
سيستم شــبكه توليد از سطح ســنگ مخزن، از طريق جكت هاي 
شيرسرچاهي تا ظروف تفكيك، به كمك يك مدل شبيه ساز شبكه اي 
مدلسازي شده است. نمودارهاي حالت جرياني چندفازي مناسب براي 
سيســتم خطوط لوله ســطح االرضي نفت خام ميدان خفجي به كمك 

اطالعات واقعي اندازه گيري شــده ميدان در مرحله تطابق مدل انتخاب 
و تعيين شــده اســت. بر اســاس نتيجه حاصل از اين بررسي ها، نمودار 
حالت Flanigan، Dukler و Eaton براي خطوط افقي و همچنين 
نمودارهاي حالت Beggs و Brill براي رايزرها9 دقيق ترين معادالت 
حالت جرياني براي شــبكه نفت خام ميدان خفجي هســتند. شــكل 4، 
روند انتخاب نمودار حالت مناســب را براي نمودارهاي حالت جرياني 

چندفازي مختلف در برابر اطالعات اندازه گيري شده نشان مي دهد.
بهينه ســازي سيســتم فرازآوري مصنوعي با گاز طبق يك رســم 
قديمي با استفاده از  روش شيب هاي برابر انجام شده است. دبي توليدي 
چاه به عنوان تابعي از مقدار گاز تزريقي در فشارهاي مختلف سرچاهي 
محاسبه شده است (شكل-5) و تخصيص گاز بر اساس بيشترين افزايش 
در دبي توليد نفت (نمودار شيب دبي نفت در مقابل تزريق گاز) در طي 

روند بهينه سازي انجام گرفته است.
 نقطه تزريق گاز بر اســاس طراحي موجود و همچنين خصوصيات 
گاز (وزن مخصــوص، دمــا و غيــره) در مدل هــاي چاه تعيين شــده 
اســت. گاز تزريقي جهت فرازآوري، وارد لوله جداري توليدي شــده 
و در عميق تريــن نقطــه ممكن با توجــه به فشــار گاز تزريقي از روي 
ســطح، وارد رشــته لوله مغزي مي شــود. در چاه هاى اين ميدان، يك 
شــير اوريفيس با حفره  اينچ همواره در نقطه تزريق مورد اســتفاده 

قرار مي گيرد.
در ايــن مطالعه، نمودارهــاي عملكرد بطور خودكار توليد شــده 
و در اختيار سيســتم بهينه ســاز قــرار مي گيرد. بدين ترتيــب، ديگر به 
توليد نمودارهاي حالت به صورت دســتي، ذخيره آنهــا و وارد كردن 
آنها به سيســتم بهينه ســازي چنانكه در كاربردهاي قديمي مرسوم بود، 
نيازي نخواهد بود و ازاينرو، در ساخت مدل، زمان زيادي صرفه جويي 

مي شود.

  4    عملكرد فرازآورى مصنوعى با نمودارهاى حالت متفاوت
توليــد منحنى هاى عملكرد چــاه در چاه هاى مجهز به سيســتم فرازآورى 

مصنوعى در ميدان خفجى 
    5  
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5- روش بهينه سازي
در حالت كلي، بهينه ســازي شامل يك تابع هدف است و كاربر 
تالش مى كنــد مجموعه اي از مجهوالت يا متغيرهــا را كه بر مقدار 
آن تابع هدف تاثيرگذار است، حداقل سازي يا حداكثرسازي نمايد. 
همچنيــن همــواره محدوديت هايي وجود دارند كه باعث مي شــود 
مجهوالت تنها بتوانند مقادير خاصي را شــامل شود و ديگر مقادير از 
بازه انتخاب آنها حذف شــود. بنابراين مسأله موجود در بهينه سازي، 
يافتن مقاديري براي متغيرها اســت كه باعث حداقل يا حداكثر شدن 

تابع هدف با توجه به محدوديت هاي اعمالي شود.
در مورد بهينه ســازي سيســتم فرازآوري مصنوعي با گاز، مسأله 
بهينه ســازي كه بايد حل شود شامل تخصيص ِدبي به تعداد N چاه با 

در نظر گرفتن محدوديت هاي منطقه اي و جهاني است.
بهينه ساز الگوريتم ژنتيك (GA)  يك حالل بر اساس احتماالت 
اســت كه زير مجموعــه اي از گــروه الگوريتم هاي تكاملي اســت 
و بر اســاس مفهوم تكامل، توزيع احتمــاالت را به صورت تدريجي 
در مكان هــاي بهتر جاي مي دهد. بهتريــن نامزدها بعد از چند مرحله 
توليدمثــل، به عنــوان نامزدهاي بهينــه پذيرفته مي شــوند. الگوريتم 
ژنتيك (GA) يك جســتجوي موازي چند بُعدي را انجام مى دهد و 

نيازي به اطالعات مشتقي ندارد.
 (GA) به عنوان يك تكنيك جســتجوي موثر، الگوريتم ژنتيك
نتايج بسيار خوبي در حل مسئله بهينه سازي سيستم عملياتي فرازآوري 
مصنوعي با گاز نشــان داده است كه مثال بارز آن بهينه سازي سيستم 
توليد ميدان خفجي بوده است. از آنجايي كه از تركيب ساده پتانسيل 
حل كيفيت باال در كنار روش اندازه گيري عملكرد كنوني اســتفاده 
شــده اســت، در اين سيســتم نيازي به دانش خاصي يا اندازه گيري 
فاصله از هدف نيســت. عالوه بر آن، با توجه به كليت فرايند ژنتيك، 

اين روش مستقل از معيارهاي عملكرد انتخابي عمل خواهد كرد.
الگوريتم ژنتيك با يك توزيع تصادفي از نامزدهاي حل مســئله 
شــروع مي شود كه بوســيله عامالن ژنتيك به سمت جواب هاي بهتر 
راهبري مي شــوند. ايــن روش در حقيقت از فرآينــد ژنتيكي كه در 
طبيعت اتفاق مي افتد الهام گرفته شــده است. هر يك از اعضاى اين 
جمعيت تصادفي (يك كروموزوم) فهرســتى از اعداد حقيقي است 
كــه مي توانند مفهــوم كدشــده اي از توزيع دبي تزريق گاز باشــند 

(ليستي از N مقدار دبي تزريق گاز).
بهينه ساز تزريق گاز استفاده شــده در اين مطالعه به كاربر اجازه 
مي دهد كه اندازه توزيع تصادفي را براي بكارگيري حالل الگوريتم 
ژنتيك مشــخص كند. اين سيســتم همچنين انتخــاب حداكثر تعداد 
توليد نســل بعدي را براي راهبري به ســمت جوابهاي بهينه در زمان 
استفاده از حالل الگوريتم ژنتيك براي كاربر ميسر مي سازد. هر دسته 

در فهرست (يك ژن) مربوط به يك چاه خاص است، چنانكه تعداد 
اعداد حقيقي در حيطــه ميدان ها بيانگر تعداد دبي تزريق گاز چاه ها 
است. توزيع پتانسيل هاي حل احتمالي مسأله به شكل انتخاب طبيعي 
رشــد يافته و بهبود مي يابد. در هر نسل جديد، جواب هاي اصطالحاً 
"خوب" مجدداً توليد شــده و جواب هاي "بد" از بين مي روند، تا با 

جواب هاي خوب متولد بعدي جايگزين شوند.
تمامي محدوديت هاي موجود سيســتم، مانند حداقل و حداكثر 
ظرفيت فرآورشــي براي واحدهاي مختلف جداســازي جريان، در 

سيستم بهينه ساز تعريف شده اند.

6- نتايج بهينه سازي ميدان
مطالعه بهينه ســازي توليد، براي ميدان خفجي فرآيندي در حال 
تكوين است. به منظور اعتبارسنجي و مشخص كردن عملكرد سيستم 
بهينه ســازي جديد، 50 حلقه از چاه هاي مجهز به سيستم فرازآوري 

مصنوعي با گاز در ميدان خفجي انتخاب شدند.
جدول 2 مقايســه اي از ميزان دبي تزريــق گاز و دبي توليد نفت 
را بــراي 50 حلقه از چاه هاي ميدان كه مجهز به سيســتم فرازآوري 
مصنوعي با گاز هســتند، در بازه هاي زماني قبل و بعد از بهينه سازي 
سيســتم فرازآوري مصنوعي با گاز، نشــان مي دهد. نكته مهمي كه 
مي بايد در اينجا مورد توجه قرار گيرد، افزايش توليد نفت به بيش از 
16 هزار بشكه در روز است. همچنين اين نكته حائز اهميت است كه 

مقايســه وضعيت چاه ها قبل و بعد از انجام بهينه ســازي فرازآوري 
مصنوعي با گاز

    6  

  2     بهينه سازى توليد در ميدان خفجى

قبل از عنوان
بهينه سازى

بعد از 
بهينه سازى

129800146145مجموع كل دبى نفت، بشكه در روز
مجموع كل گاز تزريقى، ميليون فوت مكعب 

در روز
2525

تعداد كل چاه هايى كه با استفاده از سيستم 
4250فرازآورى مصنوعى در حال توليد هستند

16345-افزايش توليد نفت، بشكه نفت در روز



51

ماهنامه  اكتشاف و توليد/ شماره 90 / خرداد ماه 1391

گاز موجود جهت استفاده در سيستم فرازآوري مصنوعي در اين ميدان 
محدود به 25 ميليون فوت مكعب در روز است. نكته مهم ديگري كه 
بايد مد نظر قرارگيرد اين است كه تابع هدفي كه در اين مورد مي بايد 
حداكثرسازي مي شد، توليد كل نفت ميدان بوده و كاري كه بهينه ساز 
بايد انجام دهد يافتــن مقاديري از متغيرهاي نامعلوم (دبي تزريق گاز) 
اســت كه باعث حداكثر شــدن تابع هدف با توجه به محدوديت هاي 
ميدان (بــراي مثال محدوديت هاي فرآورش آب و گاز در هر يك از 

چهار واحد جداسازي، فشارهاي سرچاهي و غيره) مى گردد.
شــكل6 بــه صــورت كّمــي عملكــرد چاه هــا را تحــت فرايند 
بهينه ســازي سيســتم فرازآوري مصنوعي با گاز نشــان مي دهد. براي 
مثال، چاه شــماره 1 قبل از بكارگيري سيســتم فــرازآوري مصنوعي 
بــه صورت توليــد طبيعي فعال بوده اســت و دبي توليــدي آن معادل 
2080 بشــكه در روز بــوده اســت. بــا توجــه بــه آنكــه در اين چاه 
مندرل شــير تزريق گاز تعبيه شــده بــود، به عنوان يــك نامزد جهت 
استفاده سيســتم فرازآوري مصنوعي با گاز انتخاب شده و دبي تزريق 
گازي معادل 0/44 ميليون فوت مكعب در روز به آن تخصيص گرديد 
كــه در نتيجه آن دبي توليد نفت افزايش يافته و به ميزان 3286 بشــكه 
در روز رســيد. چاه هاي شــماره 2 و 36 ديگر چاه هاي داراي پتانسيل 
باال بوده اند كه افزايش توليدي معادل 40 و 25% پس از تزريق 0/45 و 

0/41 ميليون فوت مكعب گاز در روز در آنها ثبت شده است.
از ديگــر نتايج حائــز اهميت مي توان به توليــد مجدد از چاه هاي 
بســته ميدان اشاره كرد. اين چاه ها كه داراي ميزان آب دهي باال (بيش 
از 40%) بوده انــد، قادر به توليد طبيعي با شــرايط اقتصادي نبوده و به 
همين دليل بســته شده بودند. چاه هاي شماره 5، 9، 14، 22، 27، 33 و 
37 در ايــن گروه قرار مي گيرند. پس از تزريق به ترتيب 0/45، 0/41، 

0/48، 0/46، 0/42، 0/53 و 0/7 ميليــون فــوت مكعب در روز گاز به 
اين چاه ها، توليد از آنها مجدداً ميسر شده و با دبي معادل 250، 1631، 
1985، 2204، 1850، 2108 و 1321 بشكه در روز در مدار توليد قرار 

گرفتند.

نتيجه گيرى
عملكرد مدل هاي بهينه ســازي توليد در ميدان خفجي بسيار مثبت 

بوده است.
افزايــش توليد خالص 12/5% با اســتفاده از بهينه ســازي سيســتم 

فرازآوري مصنوعي با گاز در ميدان خفجي حاصل شده است.
از الگوريتم ژنتيك (GA) براي اولين بار در ميدان خفجي استفاده 
شــد و توانايي آن در شرايط اعمال محدوديت هاي پيچيده ميداني در 

راستاي بهينه سازي توليد به اثبات رسيد.
سيســتم بهينه سازي بكار رفته در اين مطالعه قابليت توليد خودكار 
نمودارهاي عملكرد چاه ها را داشته و به اين ترتيب تا حدود زيادي در 

زمان صرفه جويي شده است.
به عنوان گام بعدي پيشــنهاد شده اســت كه در قالب يك چرخه 
بســته با سيســتم هاي كنترلي و كســب اطالعات زمان حقيقي شرايط 

عملياتي پايش شود.
مدل هاي بهينه سازي توليد در راستاي حفظ سقف توليد در ميدان 
خفجــي و افزايش مدت زمان توليد با حداكثر پتانســيل ميدان بســيار 

مؤثر بودند.
با توجه به شــرايط موجود در ميادين مشابهي كه در حوزه فعاليت 
فراســاحلي شــركت ملي نفت ايران قرار دارند، به نظر مي رسد انجام 

پروژه هاي مشابه نتايج موفقيت آميزي به همراه خواهد داشت.
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