
بررسي و مطالعه امکان پذیري تکميل چاه هاي در هم آميخته 
 )Intelligent System(به روش سيستم هوشمند  )Commingled(

در یك ميدان نفتي دریایي در استراليا

  مهدي ندري پري ) كارشناسي ارشد مهندسي نفت(

چكيده:
توجيه نصب سيستم هوشمند در چاه ها نيازمند شبيه سازي قبل از نصب سيس�تم ها  مي باشد كه در چاه هاي 
كامينگل اين شبيه س�ازي براي باز كردن  يا بس�تن يا به صورت جزئي بس�تن زون ها بر اس�اس عملکرد آن ها 
نسبت به چاه ها يا اليه هاي تکميل شده ديگر در شبکه توليد سطحي انجام مي شود. اين مطالعه به شبيه سازي 

شيرهاي كنترل ورودي ICVs در چاه هاي كامينگل مي پردازد. 
كنترل مناسب اين شيرها بر اساس شرايط چاه و مخخزن منجر به افزايش توليد نفت و ضريب بازيافت مي شود. 
در اين مطالعه نرم افزار ECLIPSE100 براي شبيه سازي مخزن و نش�ان دادن عملکرد آن استفاده مي شود. 
نرم افزار ProSPEr v9. 4 براي شبيه سازي هر چاه و نرم افزار GAP v6.4 براي شبيه سازي شبکه توليد سطحي 
به كار برده مي ش�ود. نرم افزار Resolve به عنوان لينك بين نرم افزار هاي ECLIPSE و GAP مي باش�د. در 

نهايت مقايسه اي بين تکميل چاه به روش هوشمند و غير هوشمند در اين ميدان انجام شده است. 
الزم به ذكر است به استثناي نرم افزار Eclipse بقيه نرم افزار ها از بسته نرم افزاري IPM v5. 4  گرفته شده  اند 

كه ساخته شركت Petroleum Expert مي باشد. 

واژه هاي كليدي:  چاه هوشمند ، مدل مخزن ، مدل چاه ، مدل شبكه توليد سطحي ، شبيه سازي 

مقدمه
مهندس��ي بهره برداري نقش مهمي را در توسعه میدان نفتي ایفا مي کند. 
تصمیمات در این بخش از مهندس��ي نفت سرنوشت مخزن را تعیین مي کند. 
سیس��تم چاه هاي هوش��مند در س��ال هاي اخیر مورد مورد توجه قرار گرفته  
اس��ت. از سال 2000 حدود دویست تکمیل چاه به روش سیستم هوشمند در 
جهان در میادین دریایي و خش��کي صورت گرفته است]1[. در ابتداي توسعه 
این تکنولوژي سیس��تم هاي کنترل الکتریکي و سنسورهاي الکتریکي به کار 
برده مي ش��د اما به دلیل غیرقابل اعتماد بودن نتایج از رده خارج شدند. هزینه 
ابزار آالت و سیس��تم هاي اس��تفاده ش��ده در تکمیل چاه به روش سیس��تم 
هوش��مند حدود 3 تا 4 برابر روش معمولي مي باش��د و به همین منظور و با در 
نظر گرفتن س��ود و نتایج قابل اعتماد ، ش��رکت ها با احتیاط به این سیستم رو 

مي کنند]2[. 

 براي تصمیم گیري در مورد تکمیل چاه به روش هوشمند جنبه هاي مختلفي 
مي بایس��ت در نظر گرفته ش��ود که یکي از مهمترین آن ها توجیه این سیستم از 

طریق شبیه سازي مي باشد. این مطالعه به همین منظور انجام گرفته است. 
این میدان نفتي جدید)به دالی��ل محرمانه بودن اطالعات نام میدان ذکر 
نشده است( در عمق 90 متري آب هاي استرالیا در حوضه کارنارون قرار دارد. 
عمق راس مخزن از س��طح مرج��ع دریا حدود 7480 فوت مي باش��د. در این 
میدان فقط چاه هاي ارزیابي حفر ش��ده اند. در این ش��بیه س��ازي با توجه به 
تراک��م نفت در م��دل مخزن 7 چاه تولیدي در نظر گرفته ش��ده اس��ت. نفت 
تولیدي در 67 کیلومتري چند راهه زیر دریا به س��احل تحویل داده مي ش��ود. 
این مخزن کالهک گازي ندارد اما داراي یک آبده قوي مي باشد. مخزن داراي 
دو الیه اس��ت و فش��ار الیه باال  psi 3300 و الیه پایین psi 3320 مي باش��د و 
س��طح تماس آب و نفت در 7670 فوتي از س��طح مرجع دریا قرار دارد. نفت در 
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جا در این مخزن حدود 532 میلیون بش��که است. )شکل1(  مکان الیه ها را با 
استفاده از داده هاي نمودارگیري نشان مي دهد. 

 ECLIPSE100 مدل مخزن در نرم افزار
در ش��کل 2 مدل مخزن و مکان چاه هاي قرار داده ش��ده در مدل مش��اهده 
مي شود. هفت چاه عمودي قرار داده شده که سه چاه به صورت کامینگل از 2 الیه 
تولید مي کنند و چاه هاي دیگر فقط در الیه باال تکمیل شده اند زیرا که الیه پایین 
 )Heterogeneity( در این مکان ها در آب ق��رار دارد. مخزن داراي ناهمگوني
ب��وده در حالي که الی��ه باال 65 فوت و الیه پایین 20 فوت ضخامت دارد. س��ازند 
ماس��ه اي مي باشد و بین دو الیه یک الیه شیلي قرار دارد. از آنجا که این مطالعه از 
نقطه نظر امکان پذیري تکمیل چاه به روش سیس��تم هوش��مند صورت گرفته 
اس��ت ، چاه ها عمودي فرض ش��ده اند اما به طور کلي باید بر اساس طرح توسعه 

میدان Field Development Plan نوع و تعداد چاه ها مشخص شود. 
مدل نرم افزار Prosper  9. 4 براي هر چاه

صفحه اي که براي وارد کردن داده ها در این نرم افزار در نظر گرفته ش��ده 
 PVT ، است داراي چند بخش مي باشد که شامل اطالعات کلي در زمینه چاه
data ، IPR data و Equipment data م��ي باش��د. ای��ن نرم افزار به طور 
کلي جهت مدل کردن جنبه هاي مختلف چاه و س��یال از قبیل PVT ، روابط 
Vertical Lift Performance)VLP( و موارد دیگر تهیه شده است. در 

این مدل داده هاي زیر به عنوان اطالعات کلي هر چاه وارد شده است:
•Fluid: Oil and Water
•PVT method: Black oil

•Flow type: Tubing flow
•Well type: Producer
•Lift Method: Naturally flowing well
•Prediction type: Pressure  and  Temperature Offshore
•Completion type: Cased hole 

در PVT Data نیز پارامتر هاي زیر وارد شده است:
GOR = 1500SCF/STB
API = 48
Gas Gravity = 0. 77
Bubble Point Pressure =3200psi
Reservoir Temperature = 285F
Oil Formation Volume Factor = 2. 006 bbl/STB
Viscosity=0.286cp

تم��ام چ��اه ها با لوله جداري 7 اینچ و لوله مغزي با قطر داخلي 3/958 اینچ 
 Prosper در Equipment Data تکمیل ش��ده اند. این داده ها در بخش

وارد شده اند. 
در IPR Data روش دارس��ي انتخاب شده است. داده هاي استفاده شده 

در این قسمت از قرار زیر مي باشد. 
Reservoir Thickness (Top Layer) = 65ft
Reservoir Thickness (Bottom Layer) = 20ft
Drainage Area = 300 acre Top and 250 acre 
Bottom
Dietz Shape Factor = 31. 6
Wellbore Radius = 0. 354ft
Skin = 2

مدل نرم افزارGAP  v6. 4 براي شبكه توليد سطحي 
نرم اف��زار GAP)General Allocation Package( یک بهینه س��از 
س��یال چند فازي در ش��بکه تولید س��طحي مي باش��د. ای��ن نرم اف��زار داراي 
 قدرتمندتری��ن و س��ریع تری��ن موت��ور بهین��ه س��از اس��ت ک��ه بر اس��اس

) Sequential Quadratic Programming )SQP محاسبات ریاضي را 
انجام مي دهد. 

بر اس��اس تعداد چاه ها در مدل مخزن باید سیس��تم سر چاهي هر چاه در 
نرم افزار GAP ش��بیه س��ازي شود. سیستم تولید س��طحي نیز باید از جهت 
اقتصادي و عملي بودن بهینه س��ازي گردد. در ای��ن مطالعه دو مورد متفاوت 

شكل 1- اليه باال و پايين مخزن

Eclipse شكل 2- مدل مخزن در
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مورد بررس��ي قرار گرفته اس��ت که یکي تکمیل معمولي چاه ها )ش��کل 3( و 
دیگري تکمیل هوشمند چاه ها )شکل 4 ( مي باشد. 

 Resolve مدل نرم افزار
در این شبیه سازي نقش نرم افزار Resolve  به عنوان لینک بین GAP و 
ECLIPSE مي باش��د. Resolve تمام عناصر سیستم را کنترل مي کند تا بر 
اساس محدودیت هاي موجود در سیستم )آب ورودي روزانه به تفکیک کننده( 
بتوان به یک مطلوب از پیش تعیین شده مانند افزایش تولید نفت رسید. شکل 

5 وضعیت ECLIPSE و GAP را در Resolve نشان مي دهد. 

اطالعات كلي استفاده شده در اين شبيه سازي
آهن��گ تولید س��یال چند ف��ازي از هر چاه 12000 بش��که در روز در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت. جداکننده ها توانایي تفکیک 30000 بشکه آب در روز را 
دارند. مقدار برش آب براي بس��تن چاه 98 درصد قرار داده ش��ده است. هدف 
اصلي این شبیه سازي افزایش تولید نفت مي باشد. هر شبیه سازي حدود 5 تا 
9 س��اعت به طول انجامید تا بر اس��اس محدودیت ها ، سیستم به سمت هدف 

بهینه سازي شود. سیالي که از دو الیه تولید مي شود با هم سازگاري دارند. 
شبيه سازي تكميل معمولي چاه ها

در ای��ن مرحله تمام چاه ها از س��ر چاه کنترل مي ش��وند و کنترل بر روي 
 الیه ه��ا وج��ود ندارد. ان��دازه چوک هایي که به رنگ  زرد در ش��کل3 نش��ان 
داده شده اند توسط نرم افزار GAP  بهینه سازي مي شوند تا سیستم به هدف 
ش��بیه س��ازي برس��د. عناصر بنفش رنگ ، مدل Inflow  هر الیه را نش��ان 
مي دهند. لوله ها با رنگ آبي و تفکیک کننده ها با رنگ قرمز � س��بز نشان داده 
ش��ده ان��د. ای��ن ش��بیه س��ازي در م��دت 2200 روز از س��ال 2006/1/1 تا 
2012/1/10 ب��ا فاصله زماني 5 روز انجام ش��ده اس��ت. تولید نفت تجمعي و 

ضریب بازیافت مخزن به ترتیب 91/76 میلیون بشکه و 17/23درصد است. 
شبيه سازي تكميل هوشمند چاه ها  

در ش��کل 4 چاه هایي که در دوالیه تکمیل ش��ده اند ، داراي کنترل بر روي 
هر الیه هس��تند. دایره هاي قرمز براي مدل Inflow الیه ها نشان دهنده این 
قابلی��ت کنترل مي باش��د. تولی��د نفت تجمع��ي و ضریب بازیافت از س��ال  
2006/1/1  تا 2012/1/10 براي این ش��بیه سازي به ترتیب 95/ 93 میلیون 

بشکه و 18 درصد مي باشد. 
زماني که محدودیت تفکیک کننده که تفکیک 30000 بشکه آب در روز 
قرار داده شده توسط سیستم درک مي شود ، الیه یا چاهي که داراي تولید آب 
بیشتري است به واسطه اثر هوشمندي به صورت خودکار بسته مي شود که در 
این جا الیه پاییني چاه شماره2 بسته شده است. در این زمان آهنگ تولید الیه 
باالیي چاه ش��ماره2 به این علت که فشار بازگش��تي)Backpressure( به 

واسطه قطع تولید الیه پاییني حذف شده به طور ناگهاني افزایش مي یابد. 
دومین اثر سیس��تم هوشمند در ش��کل6 مشخص شده است. بعد از بسته 
ش��دن الیه پاییني چاه شماره 2 آب ورودي به تفکیک کننده ها به مقدار قابل 
توجهي کاهش یافته اما بعد از مدتي به دلیل تولید آب از چاه هاي دیگر دوباره 
آب ورودي به 30000 بش��که در روز رس��ید که بهینه ساز نرم افزار براي مدتي 
آن را ب��ا کنترل چاه ها و الیه ها ثابت نگه داش��ت ام��ا بعد از مدتي به دلیل غیر 
ممک��ن ب��ودن تثبیت این مقدار ب��راي زمان طوالني ، از تاری��خ 2011/4/5 تا 
2012/4/19 تولی��د از چ��اه ش��ماره3 از STBD6000 از ه��ر الیه به 4000 

رسید و بعد از 2012/4/19 دوباره به 6000 بازگشت. 

GAP شكل 3- شبكه توليد سطحي در مدل تكميل معمولي چاه ها در

GAP شكل 4-  شبكه توليد سطحي در مدل تكميل هوشمند چاه ها در

Resolve شكل5- :مدل
ش��كل 6- آهنگ توليد هر اليه در چاه هاي كامينگل بر حسب زمان 

در مدل هوشمند چاه
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 الزم به ذکر است انجام محاسبات در جایي که ناپایداري در نتایج ، افزایش 
چش��مگیري داشت متوقف شده است. در شبیه سازي تکمیل معمولي چاه به 
دلیل افزایش ناپایداري در نتایج ، شبیه سازي به مدت 2200 روز انجام شد اما 
در ش��بیه سازي تکمیل هوش��مند چاه به دلیل وجود پایداري در نتایج ، شبیه 

سازي به مدت 3500 روز به طول انجامید. 
بحث 

با تکمیل چاه به روش سیس��تم هوشمند ضریب بازیافت  مخزن از 17/22 
ب��ه 18 درص��د افزایش یافت. با توجه به مقدار نف��ت در جاي این مخزن )532 
میلیون بش��که( ، 0/8 درصد افزایش یعني حدود 4/2 میلیون بش��که افزایش 

تولید در مدت 6 سال خواهد بود. 
مسئله قابل انتقاد در اینجا بررسي وجود میزان خطا در محاسبات نرم افزار 
مي باش��د که ممکن اس��ت به دلیل وجود خطا نتایج اشتباه را به همراه داشته 
باشد. اما باید به این نکته توجه کرد که این محاسبات براي هر دو شبیه سازي 
انجام ش��ده است که اگر قرار باشد خطایي در محاسبات وجود داشته باشد در 

هر دو شبیه سازي وجود خواهد داشت. 
اگر قیمت نفت بعد از کسر هزینه هاي تحمیلي براي تکمیل چاه با سیستم 
هوش��مند و دیگ��ر هزینه ها حدود 40 دالر فرض ش��ود ، س��ود حاصله از این 

افزایش تولید ، 170 میلیون دالر در مدت 6 سال خواهد بود. 
 با نگاه به ش��کل هاي6 تا 9 مش��اهده مي شود که این افزایش تولید زماني 
صورت گرفته که محدودیت سیس��تم به حد مجاز خود رس��یده است و  در این 
مرحله ارزش سیس��تم هوش��مند شناخته مي ش��ود. در تکمیل چاه به روش 
معمولي زماني که محدودیت سیس��تم )آب ورودي به تفکیک کننده( به حد 
مجاز خود یعني 30000 بشکه در روز مي رسد چاه هاي بحراني که آب زیادي 
تولید مي کنند توس��ط سیستم نرم افزار از سر چاه چوک مي شوند. چاه هایي 
که در دو الیه تکمیل ش��ده اند اگر یک��ي از الیه ها آب زیادي تولید کند چوک 
س��طحي باعث مي شود تولید هر دو الیه تحت الش��عاع قرار گیرد و در نتیجه 
تولید چاه غیر بهینه انجام گیرد. اما در سیستم هوشمند کنترل بر روي الیه ها 

وجود دارد و در تمام لحظات تولید به صورت بهینه صورت خواهد  گرفت. 

نتیجه حاصله با فرض عمودي بودن چاه ها به دس��ت آمده اس��ت که نتیجه 
بسیار خوبي به نظر مي رسد. اگر طرح توسعه میدان FDP  روي این مخزن انجام 

گردد و نوع و تعداد چاه ها مشخص شود مطمئناٌ نتایج بهتري کسب خواهد شد. 
این مطالعه از نقطه نظر مقدار افزایش تولید به سیستم هوشمند نگاه کرده است. 
اما فایده تکنولوژي چاه هاي هوشمند منحصر به افزایش ضریب بازیافت نیست. این 

تکنولوژي برخي هزینه هاي تحمیلي مانند هزینه بستن ، کشتن و تعمیر چاه و دیگر 
هزینه ها را به ویژه در دریا حذف مي کند و از آنجا که محیط بس��یار مناس��بي براي 

مهندسان فراهم مي کند باعث جذب مهندسان عالي رتبه مي شود. 
نتيجه گيري 

نتایج حاصل از تکمیل هوشمند چاه ها در این میدان از قرار ذیل است: 
1- حدود 0/8 درصد افزایش بازدهي در مدت 6 سال 
2- 4/2 میلیون بشکه افزایش تولید در مدت 6 سال 
3- سود خالص 170 میلیون دالري درمدت 6 سال 

4- زماني که کنترل بر روي هر الیه وجود دارد بهینه سازي تولید ساده تر 
و سریعتر خواهد بود. 

5- الزم ب��ه ذکر اس��ت ای��ن مطالعه نیازمند تحلیل حساس��یت و درخت 
تصمیم گیري است که بدون آن به کارگیري سیستم هوشمند ضمانت الزم را 

نخواهد داشت.
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