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مقاالت تحلیلي-كاربردي

چاه هوشمند، غربالگری، فرایند، شیرهای کنترل درون چاهی

تورج بهروز*  پژوهشگاه صنعت نفت

فرایند به کارگیری تکنولوژی مخازن هوشمند 

در صنایع نفت و گاز عموماً متداول اس��ت که در گروهی از چاه های نفتی، عملیات خاصي انجام و نتایج آنها مطالعه و تحلیل می ش��ود، بدون آنکه 
در س��ایر چاه های باقیمانده ي میدان، این عملیات آزمایش ش��ود. همچنین، ممکن است روش انجام آن ها در چاه های مختلف، متفاوت باشد. یکی از 
دالیل آن می تواند محدودیت بودجه برای انجام چنین عملیاتی و دیگری دالیل فنی خاص هر چاه نفتی برای مناسب بودن آن عملیات باشد. در این 
مطالعه به بررسی فرایند به کارگیری تکنولوژی چاه هوشمند و اینکه تکنولوژی مخازن هوشمند در کدام چاه ها/ میادین می تواند بهترین نتایج را در پی 
داشته باشد، خواهیم پرداخت. سوال کلیدي این است که:" کدام چاه ها/میادین در هوشمندسازی سود بیشتری به ما می رسانند و می توانند متخصصان 
علوم زمین، مهندس��ان و مدیریت را بهتر به اهداف خود برس��انند؟" به این فرایند، فرایند انتخاب چاه ها یا غربالگری چاه ها و یافتن دس��تورالعمل نحوه 

به کارگیری عملیات هوشمندسازی برای اهداف مورد نظر گفته مي شود.
علی رغم اینکه غربالگری چاه ها برای عملیات مختلف از جمله به کارگیری تکنولوژی مخازن هوش��مند بس��یار متداول است، اما این فرایند، فرایند 
ساده اي نبوده و تاکنون یک روش یکسان و مشخص برای آن ارائه نگردیده است. اگرچه این موضوع بسیار وابسته به مورد است ، در این مقاله تالش 

می شود یک فرایند کلی در خصوص نحوه به کارگیری تکنولوژی مخازن هوشمند ارائه و مالحظات مورد نیاز در این فرایند تشریح گردد.

)behrouzt@ripi.ir( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
چ��اه هوش��مند چاهي اس��ت که ب��ه ابزارهاي 
حس��گر2  و ش��یرهاي کنترل بازه اي3 درون چاهي 
مجهز ش��ده اس��ت به طوري که مي توان��د مقدار 
جریان سیال تولیدي از قسمت هاي مختلف مخزن 
را که به وسیله توپک4  از هم جدا شده اند، کنترل 
و تنظی��م کند. البته یک چاه تنها زماني هوش��مند 
اس��ت که در طي عمر خ��ود بتواند ارزش افزوده 
ایجاد کن��د]1[. این بدین معني اس��ت که ممکن 

اس��ت تمام ابزارها و ادوات هوش��مند در ته چاه 
نصب ش��وند، ولي نصب آن ها باع��ث هیچ گونه 
بهبودي در بهره دهي نش��ود که در چنین حاالتي 

به آن، چاه هوشمند گفته نمي شود]2[.
بهره ب��رداري از چاه هاي هوش��مند با چاه هاي 
معمول��ي تف��اوت دارد. در چاه هاي هوش��مند، با 
توجه ب��ه اطالعات حاصل از حس��گرهاي نصب 
ش��ده در درون چ��اه، نظارت و تفس��یر ش��رایط 
عملیاتي مانند دما، فش��ار و مق��دار جریان به طور 

پیوسته انجام مي شود. بدین ترتیب، کاربر مي تواند 
ش��رایط چ��اه را پایش کن��د. همچنی��ن، در این 
تکنولوژی، براس��اس اطالعات جمع آوري شده، 
با نصب س��امانه کنترلي و شیرهاي کنترل بازه اي 
موسوم بهICV، اعمال تصمیماِت به هنگام و بهینه 
کردن فرایند تولید یا تزریق امکان پذیر اس��ت. در 
این صورت، دس��تیابي به شرایط عملیاتِي بهینه در 
هن��گام تولید از ی��ک چاه بدون نی��از به عملیات 
درون چاه��ي5  فراهم مي گردد. ه��دف از کنترل 
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 ،ICV ناحیه اي جریان در یک چاه، با اس��تفاده از
به حداکثر رس��اندن تولی��د نفت و ی��ا به حداقل 
رس��اندن تولید سیاالت ناخواسته مانند گاز و آب 
یا لح��اظ کردن هم زمان هر دو حالت اس��ت]3[. 
به ط��ور کلي ارزش افزوده در چاه هاي هوش��مند 
غالباً با کاهش هزینه هاي درون چاهي، کم کردن 
یا ب��ه تأخیر انداختن تولید س��یاالت نا خواس��ته، 
ش��تاب دادن به تولید س��یاالت دلخواه وهمچنین 
قابلیت انعطاف براي مواجهه با مشکالت عملیاتي 

حاصل مي شود.
در س��طحي باالتر از چاه هوشمند، تکنولوژی 
مخزن هوش��مند وجود دارد. در این تکنولوژی، 
چاه هاي یک مخزن هوشمند به صورت یکپارچه 
مدیری��ت مي ش��وند به طوري ک��ه اطالعات الزم 
از هر چاه ب��ه روش هاي مختلف ب��ه اتاق کنترل 
فرس��تاده و تم��ام تصمیمات در آنجا و براس��اس 
اس��تراتژي تولید از مخزن گرفته مي شود. سپس، 
دس��تور الزم از آنجا صادر و بر چاه هاي هوشمند 

اعمال مي شود.
 میدان هوش��مند میداني اس��ت خودکار که به 
ابزارهایي ویژه مجهز ش��ده اس��ت تا بتوان فرایند 
مدیری��ت مخ��ازن را بهبود بخش��ید. ای��ن کار با 
به کارگی��ري نی��روي متخص��ص در رش��ته هاي 
فرایندهاي  مختلف، تکنول��وژی، مدل س��ازي و 
کنت��رل با اعمال روش هاي ایمن و در یک فضاي 
کاِر گروه��ي انجام مي ش��ود تا بازیاف��ت نهایي 
از می��دان نفتي ی��ا گازي بیش��ینه ش��ود.     معموالً 
عملیات هوش��مند کردن ابتدا با هوش��مند کردن 
یک چاه نفتي یا گازي آغاز مي ش��ود و س��پس، 
براي یکپارچه ک��ردن عملکرد این چاه ها مبحث 
میدان هوش��مند به میان مي آی��د. در موضوع چاه 
هوش��مند، بحث تکمیل هوش��مند مبحث مهمي 
اس��ت که انجاِم مجموعه اي از فرایندها را شامل 
مي گ��ردد. دراین فرایندها نح��وه تولید از مخزن 
نسبت به تولید به روش هاي مرسوم متفاوت است 
و درنهایت، ب��ا مدیریت تولی��د چاه ها، مدیریت 

مخزن تاحد زیادي بهبود مي یابد.

1- فرایند به کارگیری هوشمندسازی
در این قس��مت، به کارگیری فن��اوري مخازن 
هوش��مند بررس��ي مي ش��ود. به طورکلي، در هر 
براي  مطالع��ه اي، یک چک لیس��ت غربالگ��ري 
شناس��ایي و معرفي چاه و می��دان براي انتخاب به 
مرحله بعدي و مطالعات بیشتر وجود دارد. فرایند 
غربالگري براي شناسایي، ارزیابي و اولویت بندي 
چاه ها ی��ا میادین ب��راي به کارگی��ري تکنولوژي 
هوش��مند به کار مي رود. ای��ن غربالگري راه حل 
100 درص��دي ارائه نمي کند ول��ي انتظار مي رود 

میادیني که مناسب ترند را معرفي نماید. 
اگرچه به کارگیري تکنولوژي مخازِن هوشمند 
در صنع��ت نفت در جهان مورد قبول واقع ش��ده 
اس��ت، اما به کارگیري جریاِن کاري یکپارچه ي 
الزم جهت رس��یدن ب��ه هدف هوشمندس��ازي، 
نیازمند توجه سیستماتیک است. در بحث چاه هاي 
هوش��مند عالوه بر نیاز به آماده بودن تکنولوژي، 
وجود یکپارچگ��ي در کلی��ه تخصص هاي نفتي 
فعال در این پروژه ها ضروري اس��ت. عدم وجود 
ای��ن یکپارچگ��ي خود عاملي اس��ت ک��ه باعث 
مي ش��ود اهداف متص��ور از به کارگیري چاه هاي 

هوشمند تحقق نیابد.
در ای��ن بخ��ش ب��ه بی��ان جری��ان کاري یا به 
عبارت دیگر الگوي هوشمند س��ازي و ملزومات 
آن پرداخته خواهد ش��د. در ی��ک نگاه کلي این 
الگو به ش��ش فاز تقسیم بندي مي شود که عبارتند 
از: شناس��ایي، ارزیابي، انتخ��اب، تعریف، اجرا و 

عملیات)شکل-1(. 
به طور کلي، سه فاز اول منجر به انتخاب مخزن 
با اولویت باالتر جهت هوشمندسازي مي شود. در 
س��ه فاز بعدي، با توجه به انتخاب صورت گرفته، 
چگونگي انتخاب و اکتساب کلیه تجهیزات الزم 
تا اجرایي ش��دن پروژه هوشمندسازي مدنظر قرار 

خواهد گرفت.

1-1- شناسایی فرصت های هوشمند سازی میادین 
نفتی

اه��داف هوشمندس��ازي عبارتن��د از: کاهش 
هزینه ه��اي تداخل در تولید، تأخیر در تولید آب/

گاز، افزای��ش بازیاف��ت، بهبود تولی��د/ عملکرد 
تزری��ق آب، مدیری��ت هم زمان تولی��د و تزریق، 
مدیری��ت ریس��ک هاي زمین شناس��ي، مدیریت 
عملک��رد تولی��د از چند الی��ه یا کاه��ش تعداد 
چاه هاي مورد نیاز براي توس��عه می��دان از طریق 
روش های��ي مانند تولید هم زم��ان از چند ناحیه ي 

مخزني با فشارهاي متفاوت.
تجهیزات هوشمندس��ازي با اه��داف مختلفي 
نصب مي شوند. این اهداف ممکن است ملزومات 
مختلفي براي عملکرد سخت افزارهاي نصب شده 
نیاز داشته باشند. ممکن است با هم در یک راستا 
نیز نباش��ند ) مثاًل الزم باشد تولید نفت را بیشینه و 

تولید گاز یا آب را هم زمان کمینه کرد( .

می�دان  اطالع�ات  و  داده ه�ا  آنالی�ز   -2-1
مورد نظر)امکان س�نجی به کارگی�ری فناوری چاه 

هوشمند(
 باید جهت شناسایي فرصت هاي هوشمندسازي 
از لح��اظ فني و با ریس��ک قابل قب��ول در میدان 
ژئوفیزیک،  زمین شناس��ي،  اطالع��ات  مورد نظر، 
نمودارگیري، تاریخچه تولید و... بررس��ي شوند 

که مي توان به موارد زیر اشاره کرد:
آیا حداقل ش��عاع درون چاه��ِي مورد نیاز براي 
نصب ش��یرهاي کنترلي و سیس��تم کنترلي فراهم 

است؟
اعتمادپذیري تجهیزات و سیس��تم هاي کنترلي 

چقدر است؟
آی��ا افزای��ش ریس��ک ناش��ي از به کارگیري 
سیس��تم هاي پیچی��ده باتوج��ه به پتانس��یل ارزش 

افزوده قابل مالحظه است؟

1-3- تعریف شرایط طراحي چاه هوشمند
این موضوع شامل سواالت زیر است:

  نیازمندي ه��اي تزریق/تولید چ��اه یا میدان 
چیست؟

1     فازهاي مختلف تدوین الگوي هوشمندسازي]2[
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 كارگيري هوشمندسازيهفرايند ب.1
ليست غربالگري براي اي، يك چكدر هر مطالعه ،طوركليبه .شودبررسي ميمخازن هوشمند  فناوريكارگيري هدر اين قسمت ب

غربالگري براي شناسايي، ارزيابي شناسايي و معرفي چاه و ميدان براي انتخاب به مرحله بعدي و مطالعات بيشتر وجود دارد. فرايند 
درصدي ارائه  100حل رود. اين غربالگري راهكار ميهكارگيري تكنولوژي هوشمند بهها يا ميادين براي ببندي چاهو اولويت

ترند را معرفي نمايند. رود مياديني كه مناسبكنند ولي انتظار مينمي

كاري  كارگيري جريانِبهاما جهان مورد قبول واقع شده است، در هوشمند در صنعت نفت  كارگيري تكنولوژي مخازنِاگرچه به
بر نياز به هاي هوشمند عالوه. در بحث چاهاستنيازمند توجه سيستماتيك  الزم جهت رسيدن به هدف هوشمندسازيِ ييكپارچه

عدم وجود اين يكپارچگي است. ها ضروري ين پروژههاي نفتي فعال در اآماده بودن تكنولوژي، وجود يكپارچگي در كليه تخصص
  هاي هوشمند تحقق نيابد.كارگيري چاههشود اهداف متصور از بخود عاملي است كه باعث مي

سازي و ملزومات آن پرداخته خواهد شد. در يك نگاه كلي اين در اين بخش به بيان جريان كاري يا به عبارت ديگر الگوي هوشمند
  . )1-(شكلشود كه عبارتند از: شناسايي، ارزيابي، انتخاب، تعريف، اجرا، و عملياتبندي ميتقسيم الگو به شش فاز

  

  

  ]2[فازهاي مختلف تدوين الگوي هوشمندسازي 1شكل
  
با توجه به انتخاب  ،شود. در سه فاز بعديباالتر جهت هوشمندسازي ميطور كلي، سه فاز اول منجر به انتخاب مخزن با اولويت به

  صورت گرفته، چگونگي انتخاب و اكتساب كليه تجهيزات الزم تا اجرايي شدن پروژه هوشمندسازي مدنظر قرار خواهد گرفت.

سازي ميادين نفتيهاي هوشمندشناسايي فرصت -1-1
خير در توليد آب/گاز، افزايش بازيافت، بهبود توليد/ عملكرد أهاي تداخل در توليد، تكاهش هزينههوشمندسازي عبارتند از: اهداف 

هاي زمين شناسي، مديريت عملكرد توليد از چند اليه يا كاهش تعداد زمان توليد و تزريق، مديريت ريسكتزريق آب، مديريت هم
  مخزني با فشارهاي متفاوت. يزمان از چند ناحيهد همهايي مانند توليهاي مورد نياز براي توسعه ميدان از طريق روشچاه

افزارهاي . اين اهداف ممكن است ملزومات مختلفي براي عملكرد سختشوندمينصب اهداف مختلفي با  سازيتجهيزات هوشمند
نه و توليد گاز يا آب را نصب شده نياز داشته باشند: ممكن است با هم در يك راستا نيز نباشند ( مثالً الزم باشد توليد نفت را بيشي

  . زمان كمينه كرد)هم

شناسايي ارزيابي انتخاب تعريف  اجرا عمليات
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 چه درج��ه اي از کنت��رل مورد نیاز اس��ت؟ 
)شیرهاي باز/بسته، شیرهاي تناسبي(

 چ��ه درج��ه اي از اعتمادپذی��ري تجهیزات 
مورد نیاز است؟

 چ��ه ن��وع حس گرهایي ب��راي فراهم کردن 
داده هاي پایه مورد نیاز است؟

 آیا نیاز هس��ت تجهیزات کنترل ش��ن نصب 
شوند؟

 ش��رایط محیطي چگونه اس��ت ؟) دما، فشار، 
ترکیب سیاالت تولیدي و...(

 براي ش��یرهاي کنترلي از چه موادي استفاده 

شود؟) آیا مواد خورنده تولید مي شود؟(
 

1-4- انتخاب از می�ان گزینه هاي طراحي معرفي 
شده

این مرحله شامل گام هاي زیر است:
-پیش بین��ي عملکرد مخزن ب��راي ارزیابي چاه 
هوشمند: یک چک لیست از پارامترهاي مورد نیاز 
ب��راي تصمیم گیري در مخازن مختلف باید آماده 

شود.
 پیش بیني عملکرد مخزن/چاه در سناریوهاي 
مختلف مدل: این کار از طریق شبیه س��ازي انجام 

مي پذی��رد. کیفیت و دقت مدل اس��ت که تعیین 
مي کند که پیش بیني ها چقدر دقیق است.

 تخمین هزینه ها: هزینه هاي حفاري، تکمیل، 
تولید و س��ایر هزینه ها در مقایسه با حالت تکمیِل 
متداول بررسي شود. کم شدن هزینه هاي تجهیزات 
س��ر چاهي، س��کو و هزینه هاي تداخ��ل در تولید 

مي تواند عوامل ارزش آفرین چاه هوشمند باشد.
 آنالیز ریسک فازهاي پروژه: 

در ادام��ه، فلوچارت ه��ا ی��ا جریان های کاری 
ب��رای نح��وه به کارگی��ری سیس��تم هاي چاه هاي 
هوش��مند در مخ��ازن ارائ��ه مي ش��ود. در ای��ن 

2    فلوچارت كلی توسعه  سیستم هاي چاه هاي هوشمند
6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي هوشمندهاي چاهتوسعه  سيستم كلي فلوچارت - 2شكل     

بله

خير

  معيار هاي غربالگري :
هاي توسعههزينه
ها عملكرد  چاه
تحليل ريسك

  

  گزينه هاي طراحي:
 ساختار چاه
هاي حفاري و تكميلسيستم
قابليت اطمينان تجهيزات
هاي تعمير و تكميلحلراه
هاي كنترلي تعداد و نوع شير
نيازهاي نظارتي و پايشي

  .استتحليل و ارزيابي بيشتري مورد نياز 

اهداف اقتصادي اهداف فني

(تشكيل بانك اطالعات)ها و اطالعاتي دادهفراهم آوردن مجموعه

سنجي اقتصادي و فنيبندي اهداف با توجه به امكانارزيابي و اولويت

هاي هوشمند)آوري چاه( از جمله فنتكميل مختلفسناريوهاي تعريف معيارهاي طراحي چاه و پيشنهاد  

هاتوصيه

  هاحلفرايند مقايسه و ارزيابي و معرفي بهترين راه

هاي اقتصادي باشد و معيارآيا عدم قطعيت / ميزان ريسك قابل قبول مي
شود؟ورده ميآبر

تصميم نهايي

  توسعهتعريف اهداف و استراتژي 
هاي هوشمندهاي چاهسيستم
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قس��مت، ابتدا ب��ه معیاره��ای ع��ام در خصوص 
غربال گری، مش��کالت و راه حل های تکنولوژی 
مخازن هوش��مند پرداخته خواهد ش��د و درادامه، 
به عن��وان ی��ک نمون��ه م��وردی، ای��ن موض��وع 
 در مخ��ازن ماسه س��نگی بررس��ي مي گ��ردد. در

 شکل- 2 فرایند کلی توسعه سیستم چاه هوشمند 
نشان داده شده است. 

1-5-پارامتر هاي اساس�ي درانتخ�اب چاه ها برای 
هوشمندسازی

پارامتره��اي اساس��ي که بای��د در به کارگیری 
مخزن هوشمند لحاظ شوند، به قرار زیر است:

1-5-1-مشخصات مخزن
  ضخامت، اندازه و وسعت مخزن

  گسلی بودن/نبودن مخزن
  خصوصیات سیال

  فشار مخزن 
 مکانیزم های تولید

  نسبت تحرک
  درجه ی ناهمگونی

  شرایط دینامیک مخزن

مالحظات:
  مکان و نوع چاه در به کارگیری هوشمندی 

باید در نظر گرفته شود. 
  طول چاه و نوع تکمیل خصوصاً در چاه های 
افقی با توجه به میان شکن شدن سیاالت ناخواسته 

و افت فشار بسیار حائز اهمیت است
  ناحیه ی تخلیه چاه 

   ناهمگون��ی: درمخ��ازن ناهمگ��ون) مث��اًل 
کانال ه��ای ش��نی(، سیس��تم چاه های هوش��مند 
می تواند بس��یار مفید باشد. تعداد شیر های کنترلی 
به میزان ناهمگونی و رفتارهای ناهمگن بس��تگی 

دارد.
  مخازن ناهمگون که نس��بت تحرک ) آب / 
نفت( باالیی دارند، برای سیستم چاه های هوشمند 
کاندید خوبی هس��تند چرا ک��ه در طی عمر خود 

دچار تولید سیاالت ناخواسته می شوند.

1-5-2- محدودیت های حفاری و طراحی چاه
  اندازه قطر چاه

  آسیب سازند
  حفاری انحرافی

  پایداری عملیاتی
 محدودیت های مکانیکی 

مالحظات:
 ط��ول چ��اه جهت طراح��ی تع��داد و مکان 

شیرهای کنترلی
 پای��داری و ملزوم��ات جداس��ازی ناحیه ای 
با توج��ه به کنت��رل جداگان��ه نواح��ی مختلف و 

افزایش پیچیدگی و هزینه
 نوع سیستم تکمیل

 خصوصیات سیستم حفاری و سیاالت آن

1-5-3-محدودیت های تولید
)out flow) محدودیت لوله های تولید 

 حفظ فشار مخزن
 پایش و اندازه گیری

 عمر چاه
 محدودیت های تأسیسات سطح االرضی

مالحظات:
     مالحظات شرایط مخزن/ سیال

 محدودیت ه��ای تأسیس��ات س��طح االرضی 
برای جداس��ازی آب وگاز که با توجه به میادین 
مختلف و استراتژی شرکت های مختلف، متفاوت 

است.
 محدودیت های  صادرات)ظرفیت لوله ها،کیفیت 

تولید و...(
 نرخ تولید بهینه- با توجه به سرشت و توانایی 

مخزن و بدون آسیب به سازند
 نیازمندی های نمودارگیری آینده

 مُداخالت اندک 
 پیچیدگی و هزینه تجهیزات تکمیل

 اندازه ی شیر کنترلی) در صورت نیاز (
 درج��ه ی کنترل و یکپارچگ��ی هیدرولیکی 

مورد نیاز

1-5-4- هزینه هاي توسعه و اقتصاد چاه
 انتخاب تجهیزات
 پیچیدگی سیستم

 تعمیر و نگهداری 
 هزینه مداخله در تولید

 نوع چاه
 هزینه در برابر سود

 میزان سرمایه گذاری
 قیمت تولید ) نفت،گاز و ... (

مالحظات:
 هزینه های س��ناریوهای مختل��ف حفاری و 

تکمیل چاه
 هزینه مش��کالت احتمالی تأسیسات سیستم 
چاه های هوش��مند) زمان نصِب اضاف��ه، ضرِر از 
دس��ت دادن ش��یر های کنترلی و یا سیستم کنترل 

و...(
 سیستم چاه های هوشمند ضرورت مداخله را 

کاهش می دهد.
س��کوی  و  تفکیک گره��ا  تعداد/ان��دازه   
نفتی)سیس��تم چاه های هوشمند، تولید آب و گاز 
را کاه��ش می ده��د. بنابرای��ن، تفکیک گره��ا و 

سکوی نفتِی کمتری مورد نیاز خواهد بود. (

در ادام��ه، به عن��وان ی��ک مثال کارب��ردی، به 
مخازن ماسه س��نگی پرداخته مي شود که طي آن، 
خصوصی��ات مخزن��ی و زمین شناس��ی و کاربرد 
مخزن هوش��مند در هر کدام از فرصت ها بررسي 

مي گردد.
از مهمتری��ن م��وارد قابل بررس��ی در مخازن 

فوق الذکر می توان به این موارد اشاره کرد:
الف- تعداد الیه های زیرسطحی

 طراحی ب��ا افزایش تعداد الیه ه��ا پیچیده تر 
می شود 

 سیس��تم های چ��اه  هوش��مند می تواند تولید 
آب/گاز را در هر ناحیه به طور جداگانه مدیریت 

کند.
 تعداد نواح��ی می تواند پیش��نهاد اولیه برای 
تعداد شیرهای کنترلی درون چاهی باشد که متعاقباً 
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با مالحظات عملیاتی و هزینه هاتغییر می یابد.

ب-تفاوت فشار/ نوع سیال در الیه ها
 تف��اوت فش��ار در نواحی مختل��ف می تواند 

مشکالت حفاری ایجاد نماید. 
و   )cross flow) عرض��ی  جری��ان  ایج��اد   
هرزَروی گل حین عملیات حفاری، از پدیده های 

شایع در الیه های با فشار متفاوت است.
 مشکالت تمیزسازی درالیه های فشار پایین

 سیس��تم چاه ه��ای هوش��مند با ب��ه کار بردن 
ش��یرهای کنترلی می تواند جری��ان را از الیه های 
فش��ار باال کنت��رل کن��د و تولی��د را در الیه های 

کم فشار بهبود بخشد.
 امکان پذی��ری به کارگیری باالبری خودکار 

گاز درجائی که فشار باالیی ندارد.

ج-سازگاری سیال 
  تولی��د رس��وب ، واک��س و...در نتیج��ه ی 
اختالط س��یال های الیه های مختلف ب��ا توجه به 

عدم سازگاری سیاالت الیه ها
 ضرورت تولید مجزا باید مورد بررس��ی قرار 
گیرد، زیرا در صورت عدم س��ازگاری سیاالت و 
تشکیل رسوب، س��بب از کارافتادگی تجهیزات 
هوش��مند می ش��ود. به عنوان مث��ال، در بعضی از 
میادین دریای ش��مال، رس��وب BaSo4 گزارش 

شده است.
مانن��د  م��واد ش��یمیایی  بازده��ی  بررس��ی   

ممانعت کننده ها 

د-ضخامت الیه ها
 در مخازن همگ��ن، افزایش ضخامت الیه ها 
س��ودمندی ب��ه کارگی��ری چاه های هوش��مند را 

کاهش می دهد.
 تأثی��ر و می��زان س��ودمندی های در مخازن 

کم ضخامت محسوس تر است.
 در مخ��ازن ضخی��م، چاه های چند ش��اخه، 
گزینه ی بهتری هستند. می توان از شیر های کنترلی 
برای مدیریت تولید گاز/آب ناخواسته از شاخه ها 

استفاده کرد.
 مدیری��ت مخازن نفتي کم ضخامت توس��ط 
سیستم چاه های هوشمند می تواند مانع تولید گاز/

آب شود.

ه-نفوذ پذیرِی بسیار متغیر در فواصل تکمیل
 تولید بهینه از الیه هایی با نفوذ پذیری پایین با 

استفاده از چاه های معمولی دشوار است.
 مغزه و نمودارهای حی��ن حفاری اطالعاتی 

درباره ی تغییرات نفوذ پذیری محلی می دهند.
 تولی��د از مناطق با نفوذ پذیری باال را می توان 

با استفاده از شیرهای کنترلی متعادل کرد.

و- فاصله ی بین الیه ها
 می تواند بر نقطه انحراف چاه )KOP( موثر 

باشد.
  فاصل��ه ي بی��ن الیه ه��ا، یک فاکت��ور مهم 
در انتخ��اب ن��وع چاه)معمولی، افق��ی، چاه های 

چند شاخه و یا چاه هوشمند( محسوب مي گردد.

 در مخازن��ی با انباش��ت های مج��زا، چاهای 
چند ش��اخه ترجی��ح داده می ش��وند. با ش��یرهای 
کنترلی می توان تولید گاز /آب را از هر ش��اخه و 

یا درون شاخه ها مدیریت کرد.

نتیجه گیری
به کارگی��ری توس��عه تکنولوژی هوش��مند 
نیازمن��د توجه سیس��تماتیک و درک بیش��تر 
فازهای اصلِی الگوی هوشمندس��ازی اس��ت. 
ای��ن الگو ش��امل فازهای شناس��ایی، ارزیابی 
و انتخ��اب بوده که انجام درس��ت ه��ر فاز با 
اس��تفاده از روش های خاص ه��ر فاز می تواند 
منجر به نتیجه کلی بهتر در فرایند انتخاب چاه 
/ میدان مناس��ب برای هوشمندس��ازی گردد. 
هرک��دام از  فازه��ا، عماًل می توان��د به عنوان 
پیش نیاز ف��از بعدی مورد بررس��ی قرار گیرد 
به طوری که اگر فاز شناسایی ما را به این نتیجه 
رس��اند که فرصت های کامل هوشمندس��ازی 
در ی��ک میدان خ��اص وجود ن��دارد، طبیعتاً 
این می��دان یا چاه وارد فازه��ای بعدی جهت 
ارزیاب��ی و انتخاب قرار نخواه��د گرفت. در 
این مطالعه، تالش ش��د که با یک نگاه کلی، 
تکنولوژی  به کارگی��ری  چگونگ��ی  فراین��د 
مخزن هوش��مند بررسي ش��ود و در این باره، 
پارامتره��ای فنی مرتبط با موض��وع با تفصیل 
بیش��تر آورده ش��د. همچنین، فلوچارت کلی 
توسعه سیس��تم  چاه هاي هوشمند برای مخازن 

ماسه ای تشریح گردید.

       پا نویس ها
1.Case-sensitive
2.sensor
3.Interval Control Valve

4.packer
5.intervention
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