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بررسي فني و اقتصادي فناوري ميادين هوشمند 
در ميادين نفت و گاز

بررسي فني و اقتصادي فناوري ميادين هوشمند 
در ميادين نفت و گاز

مقدمه:
بر طبق آمارهاي جهاني تقاضاي منابع نفتي 
و گازي در دنيا به شــدت در حال افزايش است، 
به طوري كه بــر طبق پيش بيني ها تقاضاي روزانه 
نفت و گاز جهان در سال 2030 به ترتيب به 100 
ميليون بشكه و 350 ميليارد فوت مكعب خواهد 
رســيد. لذا نياز به اكتشــافات بيشــتر و همچنين 
افزايــش بازيافت مخازن كشــف شــده بيشــتر 
احســاس مي شــود و در اين برهه از زمان، نقش 
پيدايــش فناوري هــاي نوين از اهميت بيشــتري 

برخوردار است.
فناوري ميادين هوشمند يكي از فناوري هاي 
جديد در راستاى بهبود مديريت مخازن مي باشد. 
در اين نوشــتار اشاره كوتاهي به كاربردهاي اين 
فنــاوري شــده و به طور مفصل بحــث اقتصادي 
اين فناوري مــورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد 
و مقايســه هايي بيــن روش هاي بهره بــرداري از 
چاه هاي معمولي و چاه هاي هوشمند براى تبيين 
اين مباحث مطرح خواهيم كرد. در نهايت نشان 
خواهيم داد كه چگونه با اســتفاده از اين فناوري 
مي تــوان هزينه هاي مداخله در توليد2  را كاهش 
داد و با داشتن داده ها و اطالعات كافي از مخزن 
ضمن شــتاب بخشــيدن به روند توليد، بازيافت 
نهايــي را بــه صورت صيانتــي افزايــش داد. بر 

اســاس تحقيقات، تمامي چاه هاي هوشمند روند 
بازگشــت ســرمايه3  بهتري نســبت به چاه هاي 
معمولــي دارند. نهايتــاً اينكــه، در اين وضعيت 
بازگشت كلي سرمايه4  و بازيافت نهايي5  بهبود 
  MDPمي يابد كه اين موارد براي طراحي و تهيه

مخازن مي توانند مورد توجه فراوان واقع شوند.

1- كاربردها   
در اين قســمت كاربرد فنــاوري مخازن 
هوشــمند بــراى تكميل و بهبــود روش هاي 

تورج بهروز1   پژوهشگاه صنعت نفت

مختلــف توليــد ارائه شــده اســت. بــه اين 
منظــور در ابتــداي هــر روش، چالش هــاي 
موجــود در برخي از روش هاي ســنتي توليد 
و بهره برداري شــرح داده مي شــود و سپس 
نشــان داده مي شود كه با اســتفاده از فناوري 
هوشــمند، چگونــه مي توان بهره بــرداري از 
مياديــن نفتي را  نســبت به روش هاي ســنتي 
برداشــت از مخــازن هيدروكربــوري بهبود 
بخشــيد. در اين خصوص جزئيات چگونگي 
اســتفاده از فناوري مخازن هوشمند به منظور 

 1   توليد ترتيبي بهينه
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بهبود توليــد، افزايش بازيافت نهايي و ارتقاء 
مديريت مخزن ارائه مي شود.

1-1- توليد ترتيبي بهينه 
چاه هــاي نفت در مقطــع توليــدي خود با 
اليه هــاي مختلفي در تماس هســتند. چگونگي 
توليــد از ايــن اليه هــا مي تواند متفاوت باشــد 
كه نحوه برداشــت آميخته يــا ترتيبي از آن ها به 
مســائل مديريتي، فني و عملياتي بســتگي دارد. 
در روش هــاي معمولــي، برداشــت از يك اليه 
تا رســيدن بــه محدوديت هاي اقتصــادي انجام 
مي پذيرد. ســپس بازه هاي توليدي آن اليه بسته 
شــده و توليد از اليه بعدي آغاز مي شــود. اما تا 
زمان رســيدن به زمان بســتن اليه، توليد نفت از 
آن به شــدت كاهش يافته و از مقدار بهينه كمتر 
است. يك چاه هوشمند مي تواند در هر لحظه با 
كنترل از سطح، اليه مناسب براي بهره برداري را 
فعال كند و بهره برداري از اليه هاي نامناســب را 
كاهش دهد. در مواردي كه ظرفيت توليد از چاه 
با توجه به محدوديت هاي توليد نظير زياد شــدن 
برش آب6  پايين آمده باشد، با بستن موقتي يك 
اليــه و باز كردن آن در زمان هاي بعدي مي توان 
ضريب برداشــت نهايي را افزايش داد. اين كار 
با فناوري هوشــمند قابل انجام است. همچنين با 
توجه به شــكل 1 مشخص اســت كه بازگشت 
سرمايه و سود، سريع تر حاصل مي شود.                               

1-2- توليد آميخته از اليه هاي متوالي 
توليــد آميخته بــه صورت همزمــان از همه 
اليه هــا امكان دســتيابي به پتانســيل كامل توليد 
در چــاه را امكان پذير مي كنــد. در هنگام توليد 
متوالي از اليه ها، ظرفيت تأسيســات زيرزميني و 
ســطح االرضي بايد كامًال بررســي شود و اينكه 
تغييرات تركيب7  سيال توليدي زياد نباشد. در اين 
شرايط از اليه هاي پر فشار نيز مي توان با استفاده 
از يك چــوك8  ته چاهي همراه با اليه هاي كم 
فشار توليد صورت گيرد. استفاده از روش توليد 
آميخته در چاه هاي هوشمند همچنين مي تواند با 
كنترل جريان اليه ها با توجه به مقدار جريان گاز 

يا آب، توليد نفت را به حداكثر برساند.
در بسياري از موارد در هنگام توليد آميخته، 
پديــده جريان عرضي9  بين اليه ها وكاهش توليد 
گزارش شــده اســت. روش هاى متعددي درباره 
جلوگيري از اين پديده وجود دارد. به اين منظور 
با اســتفاده از آزمايش هايي نظيــرPLT  دوره اي، 
استفاده از دما و فشار ته چاه همراه با آزمايش  هاي 
چنــد فــازي و يــا صوتي، اســتفاده از شــيرهاي 
اندازه گيــري جريان در ته چاه، جريان ســنج هاي 
ونتوري يا كابل نوري، و يا استفاده از10ICV هاي 
متفاوت مي توان بر مشكل مذكور غلبه كرد. همان 
طور  كه شكل 2 نشان مي دهد؛ با فناوري هوشمند 
مي تــوان از اليه هاي متعدد و يــا حتي دو مخزن 
مستقل به صورت همزمان برداشت كرد. با كنترل 

و تكميــل چاه هاي انحرافي و افقي طويل و عميق 
به روش هوشمند مي توان به اين هدف رسيد. 

1-3- چاه چند شاخه اي هوشمند
اســتفاده از كنترل جريــان درون چاهي، 
بــراي بهينه ســازى توليــد در اليه هاي روي 
هــم11  به كاهش هزينه هــا كمك مي كند. به 
اين منظور راهكار تكميل چاه چند شاخه اى 
هوشمند توســعه يافته است(شــكل3). يكي 
از كاربردهاي چاه چند شــاخه هوشــمند در 

مخازن كربناته است.
در چاه هــاي چندشــاخه اي هوشــمند بــه 
جاي اين كه تنها يــك ورودي از چاه به مخزن 
وجود داشــته باشــد، پس از ورود به مخزن در 
قسمت انتهايي چاه را شاخه شاخه مي كنند و از 
اليه هاي مختلف، هيدروكربور توليد مي شــود. 
بــا اســتفاده از اين تكنيك ســطح تماس چاه با 
سنگ مخزن افزايش پيدا مي كند. امكان كنترل 
جريان هر شــاخه توليدى12 ســبب كمترشــدن 
توليد ســياالت ناخواســته از هر شاخه مي شود. 
همچنين در صورتي كه اتفاق ناخواســته اي در 
يكي از شاخه ها بيافتد به جاي آن كه كل ناحيه 
توليــدي مورد تعميــر و تكميل قــرار گيرد، با 
تنظيم شيرهاي ICV نصب شده روي هر شاخه، 
جريــان عبوري از هر شــاخه را كنترل نموده تا 
مشكل پيش آمده در آن شاخه رفع گردد.        

  3   چاه چند شاخه هوشمند 2   توليد آميخته از دو مخزن مستقل
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1-4- انتقال سـيال بـراي جاروب كردن 
يا حفظ فشار

وقتي كه يك اليه پر فشــار آب و يا گاز 
در مجاورت بازه هاي توليدي وجود داشــته 
باشــد، براي كمك به ادامــه توليد مي توان 
بــا به كاربردن يك چــاه و به صورت كنترل 
شــده، ســياالت منطقه پر فشــار را به نواحي 
توليدكننده تزريق كرد. اســتفاده از چاه هاي 
هوشــمند به خصوص در چاه هــاي توليدي 
يــا تزريقــي طويل كه بــا ســنگ مخزني با 
خصوصيــات متفاوت در طول چاه در تماس 
اســت، مفيد مي باشــد. امــروزه به كاربردن 
تكنولوژي تكميل هوشــمند كه شامل كنترل 
و اندازه گيــري شــدت جريان انتقال ســيال 
مي باشد ســبب كاهش ريسك شده است. با 
اســتفاده از اين تكنولوژي انتقال سيال توسط 
يــك چــاه از مناطق پر فشــار به كم فشــار 

امكان پذير است. 
صــورت  بــه  گاز  و  آب  تزريــق  در 
هوشــمند13مي توان يك چاه را هم به عنوان 
چاه توليدي و هم به عنوان چاه تزريقي مورد 
اســتفاده قرار داد. از اين طريق مي توان با كم 
كــردن تعداد چاه هــا در هزينه هــاي ثابت14  
مربوط به توســعه ميــدان صرفه جويي كرد. 
شــكل 4 نمونه اي از يك نوع چاه هوشــمند 

كه هدف از آن تأمين فشــار مورد نياز مخزن 
نفتي با اســتفاده از يك سفره آبي پرفشار كه 
در مجاورت آن است، نشان داده شده است. 
حســگرها و شــيرهاي كنترل15  بــا تغييرات 
پيوســته، امــكان كنتــرل و هدايــت جريان 
تزريق آب و همچنين توليد همزمان را فراهم 
مي آورد. در اين روش ممكن اســت ســفره 
آب يا گنبد گازي در يك اليه كامًال مستقل 
از اليه اي كه نفت را در خود جاي داده، قرار 

گرفته باشند.
 اصــوالً در فرآيند تزريق در مخازن بايد 

به دو اصل زير توجه كرد:
-متعادل كردن تزريق آب مانند تزريق بيشــتر 

آب به بازه هاي كم تراوا

-مديريت توليد نظير متعادل كردن افت فشار16 
كه اين فعاليت ها به صورت كنترل  شــده 
با استفاده از اين تكنولوژي امكان پذير است. 
در شــكل 5 شــماتيكي از تزريــق بــه روش 

هوشمند ارائه مي شود.
  همان طور كه در شــكل 6 مشاهده مي شود 
تا قبل از رخنه17  آب در چاه توليدي، تزريق 
در همه بازه ها ادامه دارد. ولي به محض توليد 
آب در چاه توليدي، شــير كنتــرل مربوط به 
شــكاف18  بسته مى شود و اين در حالي است 
كه تزريــق همچنان در ماتريــس ادامه دارد. 
الزم بــه يادآوري اســت كــه در تكنولوژي 
معمولي به محض مشــاهده چنين اتفاقي، كل 

تزريق قطع مي شود.

  5  شماتيكي از تزريق آب به روش هوشمند

4   نگهداشتن فشار از طريق 6  الف) بازه تزريقي مقابل شكاف باز است.       ب) بازه تزريقي مقابل شكاف بسته است. 
water dump flood      
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2- مزاياي اقتصادي چاه هاي هوشمند
2-1- كاهش هزينه ثابت

هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه مورد نياز در 
يك پروژه را كه غالباً به منظور مهندسي، خريد 
و نصب تجهيــزات انجام مي شــود، هزينه هاي 
ثابــت  گفته مي شــود. هزينه هاي ثابــت چاه ها 
شامل هزينه هاي حفاري، تكميل (سيمان كاري، 
مشــبك كاري)، هزينه لوله ها و وســايل درون 
چاهــي و تجهيزات ســرچاهي19 ، مهندســي و 
نصب هستند. اســتفاده از چاه هوشمند با توجه 
بــه مزايايــي كه ايجــاد مي كند ســبب كاهش 
هزينه هــاي ثابــت در بلندمــدت مي شــود. در 
چاه هايــي كــه از فناوري هوشــمند اســتفاده 
مي شــود، دبى توليد نفت به ازاي هر چاه بيشتر 
از چاه هاي معمولي است. به طور مثال در كشور 
برونئي توليد چاه هايي كه به شــكل هوشــمند 
تكميل شــده اند، در حدود 17- 15 هزار بشكه 
در روز مي باشــد كه توليد آن هــا حدود 4 تا 5 
برابر چاه هاي عمودي معمولي اســت كه در فاز 
قبلي توليد مي كردند. با توجه به توضيحات داده 
شــده واضح اســت كه ظرفيت توليدي هر چاه 
هوشمند از چاه معمولي نيز بيشتر است. به عبارت 
ديگر برداشت مقدار قابل استحصال20مشخصي 
از مخزن به تعداد چاه هاي كمتري نياز دارد. هر 
چه تعداد چاه ها كمتر باشد هزينه ثابت به ميزان 
قابل مالحظــه اي كاهش خواهد يافت، چرا كه 
هزينه حفاري يك چــاه در مقابل بقيه هزينه ها 
قابل مالحظه اســت. همچنيــن در فرآيندهايي 
نظيــر دامپينگ آب21  و يــا گاز22  يا فرازآورى 
گاز از يــك چاه هم مي توان بــه طور همزمان 
توليــد كرد و تزريــق را نيز انجــام داد. اين امر 
ســبب كاهش هزينه ها مي شود، زيرا مي توان به 
جاي اســتفاده از يك چــاه توليدي و يك چاه 
تزريقي، هر دو عمليات را به صورت همزمان به 
وسيله يك چاه انجام داد. در نتيجه هم در تعداد 
چاه ها و هم در تســهيالت سرچاهي و ابزارهاي 
مورد نياز صرفه جويــي قابل مالحظه اي به عمل 

خواهد آمد.

2-2- كاهش هزينه هاي عملياتي 
در چاه هــا عالوه بــر هزينه هاي ثابت كه 
در قسمت قبل به آن پرداخته شد، هزينه هاي 
عملياتي نيز وجود دارند. معموالً اين هزينه ها 
دوره اي هســتند و براي عمليات روز به روز 
مورد استفاده مي باشــند. هزينه هاي عملياتي 
بر اســاس هزينه در دوره ماننــد هزينه در ماه 
يــا هزينه در ســال يــا هزينه بر مقدار ســيال 
توليــدي يا تزريقي بيان مي شــود كه شــامل 
هزينه هــاي نگهــداري و هزينه هــاي توليــد 
چاه از مي باشــد. در چاه هــاي معمولي هزينه 
تعمير و تكميــل، يكــي از هزينه هاي اصلي 
نگهداري چاه مي باشــد. عمليــات تعمير در 
هنگام بروز مشكل در عمليات توليد يا تزريق 
آغاز مي شود و بر اســاس مشكل ايجاد شده 
با انجــام اقداماتي نظير مشــبك كاري مجدد 
يا ســيمان كاري بعضــي بازه هــاي توليدي، 
مشــكل را حل مي كنند. در هنــگام عمليات 
تعميــر معمولي چاه ها، عالوه بــر هزينه هايي 
كه صرف عمليات تعمير مي شــود نياز است 
كــه اين چاه در مدت تعمير بــه طور كلي از 
چرخه توليد خارج شــود كــه هزينه مداخله 
در توليد كه شــامل تعميــر و توقف در توليد 

مي باشــد، هزينه قابل مالحظه اي خواهد بود. 
همان طور كــه توضيح داده شــد، در فناوري 
هوشــمند با توجه به تجهيزاتي كه درون چاه 
نصب مي شــود، بسياري از مشــكالت توليد 
برطرف  مي شــود و اغلب نيــازي به عمليات 

تعمير چاه با دكل نيست. 

2-3-  افزايش شتاب توليد
با استفاده از فناوري هوشمند، بهره برداري 
به صــورت همزمــان و مســتقل از اليه هاي 
مختلف امكان پذير اســت كه در مقايســه با 
روش هاي سنتي توليد در واقع هم روند توليد 
را شــتاب مي دهد و هم زمان توليد مشــابه از 
مخزن را در مقايســه با روش هاي ســنتي كم 
مي كند. معموالً با استفاده از چاه هاي معمولي 
توليد از يك ناحيه صورت مي گيرد، ولي در 
فناوري هاي هوشمند تمامي فرآيند ها كنترل 
شــده اســت. به طوري كه مي توان با استفاده 
از يــك چاه هوشــمند چندشــاخه بــه همه 
اليه ها دسترســي داشت و سپس با استفاده از 
تجهيزات درون چاهي نظير ICV و با كمك 
گرفتن از حسگرها، همه بازه هاي مورد نظر را 
توليدي كرد و در نتيجه توانايي توليد از همه 

 7   بهبود جريان خالص نقدينگي با استفاده از روش تكميل هوشمند
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اليه ها به زيادتر شدن مقدار توليد مي انجامد. 
در چاه هــاي عميق، هزينــه حفارى و تكميل 
چــاه و هزينه مداخلــه در توليد بســيار زياد 
اســت، اين امر عمدتاً به دليــل هزينه مربوط 
به دكل هايي اســت كه قابليت هاي خاصي را 
دارا مي باشــند. قيمت هاي جاري حفاري در 
حــدود 400-150 هزار دالر در روز اســت. 
به عــالوه دكل هاي كمي هســتند كه قابليت 
حفاري عميق را دارند و اين امر ممكن است 
ســبب شــود كه يك برنامه تكميل به تأخير 
بيفتد و درآمدهاي ناشي از توليد تحقق نيابد.

اگــر تعمير چاهي كه توليــد آن 15 هزار 
بشكه در روز است، سه ماه تأخير بيفتد و اگر 
قيمت هر بشــكه نفت 100 دالر باشد، حدود 
135 ميليون دالر و اگر قيمت 90 دالر باشــد، 
حــدود 121 ميليــون دالر عدم نفــع به دنبال 
خواهد داشت. امروزه اپراتورها در نظر دارند 
به ســمتي حركت كنند كــه در دوران تعمير 
چاه، توليد نفت ادامه داشــته باشــد. براي اين 
كار الزم است كه وسايل و تجهيزات هوشمند 
درون چاه تعبيه شــود. فناوري هوشــمند راه 
حل مناســبي براي رفع اين مشكل است. چاه 
مي تواند به صورت كنترل از راه دور مديريت 
شــود و توليد مي تواند به صورت مداوم بهينه 

شده و بطور مستمر و بدون وقفه ادامه يابد.

2-4- قابليت انعطاف
نحوه كنتــرل درون چاهي كه در تكميل 
هوشــمند مورد استفاده قرار مي گيرد، قابليت 
انعطــاف را براي چاه هــاي  پيشــرفته فراهم 
مي ســازد. با توجه به اينكه چاه هاي هوشمند 
مجهز بــه تجهيــزات درون چاهــي (ICV و 
Packer و...) مي باشــند، لــذا درهــر لحظــه 

توانايي مواجهه با مشــكالت ايجاد شــده در 
هنگام توليد وتزريق را دارا هســتند. يعني در 
صورت لزوم مي توان استراتژي توليد را تغيير 
داد و يــك مديريــت انعطاف پذير در مخزن 

اعمال نمود.

2-5- امكــان تـولـيــد از اليـه هـايي با 
فـشارهـاي مختلف

يكي از روش هــاي توليد، اســتفاده از 
شيرهاي ICV، براي توليد آميخته از نواحي 
داراي فشــارهاي مختلف است. اين كار از 
طريق مســدودكردن نواحي با فشــار باال به 
كمك ICVهاي تعبيه شده در چاه صورت 
مي گيرد كه از ايجــاد جريان عرضي درون 
نواحي داراي فشار كمتر جلوگيري مي كند. 
به عبــارت ديگــر با تنظيــم توليــد نواحي 
مختلــف، مي تــوان اثر زياد بودن فشــار در 

بعضي نواحي را از بين برد. 
در واقع مزيت استفاده از چاه هوشمند در 
اين مورد شــتاب دادن به توليد يا نگه داشتن 
توليد در يك سطح خاص  مي باشد. به طور 
كلي وقتي بخواهيم از اليه هايي با فشارهاي 
مختلــف برداشــت كنيم، با توجه به بيشــتر 
بودن افت فشــار23  عمده توليــد مخازن از 
نواحي با فشــار باالتر است، اما با استفاده از 
روش ذكر شــده مي توان از همه اليه ها چه 
پر فشــار و چه كم فشــار به صورت همزمان 

برداشت كرد.

2-7- افزايش ميزان بازيافت نهايي
از آنجــا كــه افزايش ضريــب بازيافت 
نهايــي اهميت بااليي دارد، تالش مي شــود 
كه حداكثر هيدروكربور موجود در مخزن 
با لحاظ كردن مسائلي نظير مسائل اقتصادي، 

فنــي و محدوديت هــا مــورد بهره بــرداري 
قــرار گيــرد. با ايــن وجود امــروزه حتي با 
به كارگيــري فرآيندهاي افزايش برداشــت 
نيز حجم عظيمي از هيدروكربور در مخزن 
باقي مي ماند. براي رسيدن به اين هدف بايد 
به فناوري هاي جديد يا هوشمند روي آورد. 
بــا اســتفاده از تزريق آب يــا گاز به روش 
هوشــمند، مي توان توليد را به صورت قابل 
مالحظــه اي ســازماندهي و صيانتي نمود و 
نهايتاً بازيافت نهايي را افزايش داد. به عنوان 
مثال شركت شــل افزايش بازدهي نهايي را 
به روش هوشمند براي مخازن گازي تا 5% 
و براي مخازن نفتــي تا %10 ذكر كرده كه 

بسيار قابل مالحظه است.

2-8- كمينه سازى عدم قطعيت24
برنامه ريزي بهره برداري از ميادين نفت وگاز 
همواره با عدم قطعيت هاي تكنيكي و فني همراه 
اســت. به همين دليل بايد فنــاوري خاصى مورد 
استفاده قرار گيرد كه به كمك آن عدم قطعيت 
در مخازن به صورت فعال مديريت گردد. فناوري 
هوشمند مي تواند با قابليت پايش و كنترل پيوسته 
و دائمي چاه و توانايي حل مشكالت توسعه چاه 
بدون نياز به مداخلــه در توليد، تا حد زيادي اثر 
منفي عدم قطعيت را كم كند. ممكن اســت كه 
تمامي حالت ها قابل پيش بيني نباشــد، اما قابليت 
انعطاف پذيري چاه هوشــمند ســبب مي شود تا 
بسياري از مشكالت پيش بيني نشده را رفع كرد. 

  الف) قبل از باال آمدن سطح آب                               ب) بعد از باال آمدن سطح آب     
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در شــكل 8 نمونه اي از روش حل مشكل 
عدم قطعيت نمايش داده شــده است. در اينجا 
اگر سطح آب باال بيايد ناحيه پاييني بايد بسته 

شود تا كامًال از توليد آب جلوگيري كند.
                                      

نتيجه گيري
به نظر مي رســد كه فنــاوري ميدان مبتني بر 
چاه هاي هوشــمند با توجه به مزاياي اقتصادي و 

فني كه ايجاد مي كند بتواند راه حل بسيار مناسبي 
بــراي توليد صيانتــي از مخازن باشــد.  البته  بايد 
نگاه به توليد از مخازن هيدروكربوري، از زاويه 
بهينه سازي توليد باشد تا با استفاده از مزاياي فني 
كه از اين فناوري حاصل مي شود به سمت توليد 
صيانتي گام برداشــته و بازيافت  نهايي از ميادين 
را افزايــش  داد. نكته دوم اينكه برخالف تصور 
عامه كه گمان مي كنند كه فناوري هوشمند يك  

موضوع لوكس و گرانقيمت اســت، اين فناوري  
به خودي خــود موضوع جديدي نيســت. بلكه 
تمركز بر روي اســتفاده از روش هاي ابتكاري و 
يكپارچگي فناوري هاي موجود براي بهينه سازي 
توسعه، بهره برداري و مديريت يك مخزن يا يك 
ميدان است و حتي با به كار گيري آن در مقياس 
ميدان در نهايت هزينه كمتري به لحاظ اقتصادي 

در طي عمر مخزن به همراه خواهد داشت. 


