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فرایند بهکارگیری تکنولوژی مخازن هوشمند
*

تورج بهروز

پژوهشگاه صنعت نفت

در صنایع نفتوگاز عموماً متداول اس��ت که در گروهی از چاههای نفتی ،عملیات خاصي انجام و نتایج آنها مطالعه و تحلیل میش��ود ،بدون آنکه
در س��ایر چاههای باقیماندهي میدان ،این عملیات آزمایش ش��ود .همچنین ،ممکن است روش انجام آنها در چاههای مختلف ،متفاوت باشد .یکی از
دالیل آن میتواند 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 بهکارگیری تکنولوژی چاه هوشمند و اینکه تکنولوژی مخازن هوشمند در کدام چاهها /میادين میتواند بهترین نتایج را در پی
داشته باشد ،خواهیم پرداخت .سوال كليدي این است که ":کدام چاهها/میادین در هوشمندسازی سود بیشتری به ما میرسانند و میتوانند متخصصان
علوم زمین ،مهندس��ان و مدیریت را بهتر به اهداف خود برس��انند؟" به این فرایند ،فرایند انتخاب چاهها یا غربالگری چاهها و یافتن دس��تورالعمل نحوه
بهکارگیری عملیات هوشمندسازی برای اهداف موردنظر گفته ميشود.
علیرغم اینکه غربالگری چاهها برای عملیات مختلف از جمله بهکارگیری تکنولوژی مخازن هوش��مند بس��یار متداول است ،اما این فرایند ،فرایند
سادهاي نبوده و تاکنون یک روش یکسان و مشخص برای آن ارائه نگرديده است .اگرچه این موضوع بسیار وابسته به مورد است  ،در این مقاله تالش
میشود یک فرایند کلی در خصوص نحوه بهکارگیری تکنولوژی مخازن هوشمند ارائه و مالحظات موردنیاز در این فرایند تشریح گردد.
چاه هوشمند ،غربالگری ،فرایند ،شیرهای کنترل درونچاهی
مقدمه

چ��اه هوش��مند چاهي اس��ت که ب��ه ابزارهاي
حس��گر 2و ش��يرهاي کنترل بازهاي 3درونچاهي
مجهز ش��ده اس��ت بهطوريكه ميتوان��د مقدار
جريان سيال توليدي از قسمتهاي مختلف مخزن
را که بهوسيله توپک 4از هم جدا شدهاند ،کنترل
و تنظي��م كند .البته يك چاه تنها زماني هوش��مند
اس��ت كه در طي عمر خ��ود بتواند ارزش افزوده
ايجاد كن��د[ .]1اين بدين معني اس��ت كه ممكن
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اس��ت تمام ابزارها و ادوات هوش��مند در ته چاه
نصب ش��وند ،ولي نصب آنها باع��ث هيچگونه
بهبودي در بهرهدهي نش��ود كه در چنين حاالتي
به آن ،چاه هوشمند گفته نميشود[.]2
بهرهب��رداري از چاههاي هوش��مند با چاههاي
معمول��ي تف��اوت دارد .در چاههاي هوش��مند ،با
توجه ب��ه اطالعات حاصل از حس��گرهاي نصب
ش��ده در درون چ��اه ،نظارت و تفس��ير ش��رايط
عملياتي مانند دما ،فش��ار و مق��دار جريان بهطور

پيوسته انجام ميشود .بدينترتيب ،كاربر ميتواند
ش��رايط چ��اه را پايش كن��د .همچني��ن ،در اين
تکنولوژی ،براس��اس اطالعات جمعآوري شده،
با نصب س��امانه كنترلي و شيرهاي كنترل بازهاي
ِ
تصميمات بههنگام و بهينه
موسوم به ،ICVاعمال
كردن فرايند توليد يا تزريق امكانپذير اس��ت .در
اينصورت ،دس��تيابي به شرايط عملياتيِ بهينه در
هن��گام توليد از ي��ك چاه بدون ني��از به عمليات
درونچاه��ي 5فراهم ميگردد .ه��دف از كنترل
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مخزن تاحد زيادي بهبود مييابد.

ناحيهاي جريان در يك چاه ،با اس��تفاده از ،ICV
نفتی
به حداكثر رس��اندن تولي��د نفت و ي��ا بهحداقل
اه��داف هوشمندس��ازي عبارتن��د از :کاهش
رس��اندن توليد سياالت ناخواسته مانند گاز و آب  -1فرايند بهکارگیری هوشمندسازی
در این قس��مت ،بهکارگیری فن��اوري مخازن هزينهه��اي تداخل در توليد ،تأخير در توليد آب/
يا لح��اظ كردن همزمان هر دو حالت اس��ت[.]3
بهط��ور كلي ارزش افزوده در چاههاي هوش��مند هوش��مند بررس��ي ميش��ود .بهطورکلي ،در هر گاز ،افزاي��ش بازياف��ت ،بهبود تولي��د /عملکرد
غالباً با کاهش هزينههاي درونچاهي ،کم کردن مطالع��هاي ،يک چکليس��ت غربالگ��ري براي تزري��ق آب ،مديري��ت همزمان تولي��د و تزريق،
يا ب��ه تأخير انداختن توليد س��ياالت ناخواس��ته ،شناس��ايي و معرفي چاه و مي��دان براي انتخاب به مديري��ت ريس��کهاي زمين شناس��ي ،مديريت
ش��تاب دادن به توليد س��ياالت دلخواه وهمچنين مرحله بعدي و مطالعات بيشتر وجود دارد .فرايند عملک��رد تولي��د از چند الي��ه يا کاه��ش تعداد
قابليت انعطاف براي مواجهه با مشكالت عملياتي غربالگري براي شناسايي ،ارزيابي و اولويتبندي چاههاي مورد نياز براي توس��عه مي��دان از طريق
چاهها ي��ا ميادين ب��راي بهکارگي��ري تکنولوژي روشهاي��ي مانند توليد همزم��ان از چند ناحيهي
حاصل ميشود.
در س��طحي باالتر از چاه هوشمند ،تکنولوژی هوش��مند بهکار ميرود .اي��ن غربالگري راهحل مخزني با فشارهاي متفاوت.
تجهيزات هوشمندس��ازي با اه��داف مختلفي
مخزن هوش��مند وجود دارد .در اين تکنولوژی 100 ،درص��دي ارائه نميکند ول��ي انتظار ميرود
نصب ميشوند .اين اهداف ممکن است ملزومات
چاههاي يك مخزن هوشمند به صورت يكپارچه مياديني که مناسبترند را معرفي نمايد.
اگرچه بهكارگيري تكنولوژي مخاز ِن هوشمند مختلفي براي عملکرد سختافزارهاي نصب شده
مديري��ت ميش��وند بهطوريك��ه اطالعات الزم
از هر چاه ب��ه روشهاي مختلف ب��ه اتاق كنترل در صنع��ت نفت در جهان مورد قبول واقع ش��ده نياز داشته باشند .ممکن است با هم در يک راستا
فرس��تاده و تم��ام تصميمات در آنجا و براس��اس اس��ت ،اما بهكارگيري جريا ِن كاري يكپارچهي نيز نباش��ند ( مث ً
ال الزم باشد توليد نفت را بيشينه و
اس��تراتژي توليد از مخزن گرفته ميشود .سپس ،الزم جهت رس��يدن ب��ه هدف هوشمندس��ازي ،توليد گاز يا آب را همزمان کمينه کرد) .
دس��تور الزم از آنجا صادر و بر چاههاي هوشمند نيازمند توجه سيستماتيك است .در بحث چاههاي
هوش��مند عالوهبر نياز به آماده بودن تكنولوژي -2-1 ،آنالي�ز دادهه�ا و اطالع�ات مي�دان
اعمال ميشود.
ميدان هوش��مند ميداني اس��ت خودكار كه به وجود يكپارچگ��ي در كلي��ه تخصصهاي نفتي موردنظر(امکانس�نجی بهکارگی�ری فناوری چاه
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻪ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزي فعال در اين پروژهها ضروري اس��ت .عدم وجود هوشمند)
ﻛﺎرﮔﻴﺮياس��ت تا بتوان فرايند
مجهز ش��ده
 .1ابزارهايي ويژه
بايد جهت شناسايي فرصتهاي هوشمندسازي
مديري��ت مخ��ازن را بهبود بخش��يد .اي��ن كار با اي��ن يكپارچگ��ي خود عاملي اس��ت ك��ه باعث
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻨﺎوري ﻣﺨﺎزن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻪﻃﻮرﻛﻠﻲ ،در ﻫﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي ،ﻳﻚ ﭼﻚﻟﻴﺴﺖ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺑﺮاي
بهكارگي��ري ني��روي متخص��ص در رش��تههاي ميش��ود اهداف متص��ور از بهكارگيري چاههاي از لح��اظ فني و با ريس��ک قابلقب��ول در ميدان
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭼﺎه و ﻣﻴﺪان ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ وﺟﻮد دارد .ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ،ارزﻳﺎﺑﻲ
موردنظر ،اطالع��ات زمينشناس��ي ،ژئوفيزيک،
مختلف ،تکنول��وژی ،مدلس��ازي و فرايندهاي هوشمند تحقق نيابد.
اراﺋﻪ
درﺻﺪي
100
ﺣﻞ
راه
ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي
اﻳﻦ
اي��ن ﻣﻲرود.
در ﺑﻪﻛﺎر
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺑﺮاي ﺑﻪ
ﻣﻴﺎدﻳﻦ
ﭼﺎهباﻫﺎ ﻳﺎ
و اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪي
بخ��ش ب��ه بي��ان جري��ان كاري يا به نمودارگيري ،تاريخچه توليد و ...بررس��ي شوند
ﻛﺎرﮔﻴﺮييك فضاي
ايمن و در
شهاي
اعمال رو
كنت��رل
نهايي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
بازياف��تﻣﻌﺮﻓﻲ
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻧﺪ را
ﻣﻴﺎدﻳﻨﻲ ﻛﻪ
گروه��يرود
وﻟﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ
عبارت ديگر الگوي هوشمندس��ازي و ملزومات که ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
ش��ود تا
انجام مي
ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ كا ِر
ً
آيا حداقل ش��عاع درونچاه��يِ موردنياز براي
از مي��دان نفتي ي��ا گازي بيش��ينه ش��ود .معموال آن پرداخته خواهد ش��د .در ي��ك نگاه كلي اين
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺨﺎزنِ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺟﺮﻳﺎنِ ﻛﺎري
عمليات هوش��مند كردن ابتدا با هوش��مند كردن الگو به ش��ش فاز تقسيمبندي ميشود كه عبارتند نصب ش��يرهاي کنترلي و سيس��تم کنترلي فراهم
ﻋﻼوهﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
انتخ��اب،ﻫﺎي
ارزيابي ،ﺑﺤﺚ ﭼﺎه
شناس��ايي ،اﺳﺖ .در
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪاز:ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ
گازيﻫﺪف
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ
است؟
اجرا و
تعريف،
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزويِس��پس،
آغاز ميش��ود
نفتي يا
ﻻزمچاه
ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪييك
عمليات(شكل.)1-ﻫﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ .ﻋﺪم وﺟﻮد اﻳﻦ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ
مبحث ﻧﻔﺘﻲ ﻓﻌﺎل در اﻳﻦ ﭘﺮوژه
ﺗﺨﺼﺺﻫﺎي
ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ
يكپارچهوﺟﻮد
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي،
اعتمادپذيري تجهيزات و سيس��تمهاي کنترلي
ﻛﻠﻴﻪچاهها
عملكرددر اين
ك��ردن
آﻣﺎده ﺑﻮدنبراي
ﻧﻴﺎﺑﺪ.اول منجر به انتخاب مخزن چقدر است؟
سه فاز
كلي،
ﻫﺎيهطور
ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﭼﺎه ب
موضوع چاه
آي��د.
ميان مي
هوش��مند به
ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻠﻲميدان
ﺗﺤﻘﻖ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
در از ﺑﻪ
ﻣﺘﺼﻮر
اﻫﺪاف
ﻣﻲﺷﻮد
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ
آي��ا افزاي��ش ريس��ک ناش��ي از بهکارگيري
هوش��مند ،بحث تكميل هوش��مند مبحث مهمي با اولويت باالتر جهت هوشمندسازي ميشود .در
اﻳﻦ
ﻛﻠﻲ
ﻧﮕﺎه
صورتدر ﻳﻚ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﻣﻠﺰوﻣﺎتبا آن
اﻟﮕﻮي
ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ
مجموعﻳﺎه ﺑﻪ
ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎري
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ
گرفته ،سيس��تمهاي پيچي��ده باتوج��ه به پتانس��يل ارزش
انتخاب
توجه به
ﺳﺎزيفازو بعدي،
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪس��ه
شامل
فرايندها را
اي از
ﺑﻴﺎن انجا ِم
اس��ت كه
تجهيزات الزم افزوده قابلمالحظه است؟
اكتساب
اﻧﺘﺨﺎب،انتخاب
چگونگي
توليد از
فرايندهاﻛﻪنح��وه
گ��ردد.
اﻟﮕﻮ ﺑﻪ م
كليه)ﺷﻜﻞ.(1-
ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺗﻌﺮﻳﻒ ،واﺟﺮا ،و
مخزن ارزﻳﺎﺑﻲ،
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ،
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
دراين ﻣﻲﺷﻮد
ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي
ﺷﺶيﻓﺎز
نسبت به توليد به روشهاي مرسوم متفاوت است تا اجرايي ش��دن پروژه هوشمندسازي مدنظر قرار
 -3-1تعريف شرايط طراحي چاه هوشمند
و درنهايت ،ب��ا مديريت تولي��د چاهها ،مديريت خواهد گرفت.
اين موضوع شامل سواالت زير است:
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ارزﻳﺎﺑﻲ
اﻧﺘﺨﺎب
ﺗﻌﺮﻳﻒ
اﺟﺮا
ﻋﻤﻠﻴﺎت
نيازمنديه��اي تزريق/توليد چ��اه يا ميدان
چيست؟
ﺷﻜﻞ 1ﻓﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزي[]2
 -1-1شناسایی فرصتهای هوشمندسازی میادین

 1فازهاي مختلف تدوين الگوي هوشمندسازي[]2

ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ ،ﺳﻪ ﻓﺎز اول ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺨﺰن ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺟﻬﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻣﻲﺷﻮد .در ﺳﻪ ﻓﺎز ﺑﻌﺪي ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺘﺨﺎب و اﻛﺘﺴﺎب ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم ﺗﺎ اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪن ﭘﺮوژه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
 -1-1ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻧﻔﺘﻲ

اﻫﺪاف ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺗﺪاﺧﻞ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﺗﻮﻟﻴﺪ آب/ﮔﺎز ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ،ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ /ﻋﻤﻠﻜﺮد
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چه درج��هاي از کنت��رل مورد نياز اس��ت؟
(شيرهاي باز/بسته ،شيرهاي تناسبي)
چ��ه درج��هاي از اعتمادپذي��ري تجهيزات
موردنياز است؟
چ��ه ن��وع حسگرهايي ب��راي فراهم کردن
دادههاي پايه موردنياز است؟
آيا نياز هس��ت تجهيزات کنترل ش��ن نصب
شوند؟
ش��رايط محيطي چگونه اس��ت؟( دما ،فشار،
ترکيب سياالت توليدي و)...
براي ش��يرهاي کنترلي از چه موادي استفاده

شود؟( آيا مواد خورنده توليد ميشود؟)
 -4-1انتخاب از مي�ان گزينههاي طراحي معرفي
شده

اين مرحله شامل گامهاي زير است:
پيشبين��ي عملکرد مخزن ب��راي ارزيابي چاههوشمند :يک چکليست از پارامترهاي موردنياز
ب��راي تصميمگيري در مخازن مختلف بايد آماده
شود.
پيشبيني عملکرد مخزن/چاه در سناريوهاي
مختلف مدل :اين کار از طريق شبيهس��ازي انجام

ميپذي��رد .کيفيت و دقت مدل اس��ت که تعيين
ميکند که پيشبينيها چقدر دقيق است.
تخمين هزينهها :هزينههاي حفاري ،تکميل،
توليد و س��اير هزينهها در مقايسه با حالت تکميلِ
متداول بررسي شود .کمشدن هزينههاي تجهيزات
س��رچاهي ،س��کو و هزينههاي تداخ��ل در توليد
ميتواند عوامل ارزشآفرين چاه هوشمند باشد.
آناليز ريسک فازهاي پروژه:
در ادام��ه ،فلوچارته��ا ی��ا جریانهای کاری
ب��رای نح��وه بهکارگی��ری سيس��تمهاي چاههاي
هوش��مند در مخ��ازن ارائ��ه ميش��ود .در ای��ن

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻫﺪاف و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﭼﺎهﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

اﻫﺪاف ﻓﻨﻲ

اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدي

ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي دادهﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت)ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت(

ارزﻳﺎﺑﻲ و اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪي اﻫﺪاف ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﻲ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﻨﻲ

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﭼﺎه و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﻤﻴﻞ) از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻦآوري ﭼﺎهﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ(
ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ:

ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي :


ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ



ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻳﺴﻚ





ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭼﺎهﻫﺎ

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﺎه



ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺣﻔﺎري و ﺗﻜﻤﻴﻞ



راهﺣﻞﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﺗﻜﻤﻴﻞ



ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع ﺷﻴﺮﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ



ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﻲ و ﭘﺎﻳﺸﻲ



ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺗﺠﻬﻴﺰات

ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راهﺣﻞﻫﺎ
ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎ

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ

ﺑﻠﻪ

آﻳﺎ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ  /ﻣﻴﺰان رﻳﺴﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي
ﺑﺮآورده ﻣﻲﺷﻮد؟
ﺧﻴﺮ

ﺗﺤﻠﻴﻞ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ.
ﺷﻜﻞ  -2ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﻛﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﭼﺎهﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

 2فلوچارت کلی توسعه سيستمهاي چاههاي هوشمند
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قس��مت ،ابتدا ب��ه معیاره��ای ع��ام در خصوص
غربالگری ،مش��کالت و راهحلهای تکنولوژی
مخازن هوش��مند پرداخته خواهد ش��د و درادامه،
بهعن��وان ي��ك نمون��ه م��وردی ،ای��ن موض��وع
در مخ��ازن ماسهس��نگی بررس��ي ميگ��ردد .در
شکل 2 -فرایند کلی توسعه سیستم چاه هوشمند
نشان داده شده است.
-5-1پارامترهاي اساس�ي درانتخ�اب چاهها برای
هوشمندسازی

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

-1-5-1مشخصات مخزن

ضخامت ،اندازه و وسعت مخزن
گسلی بودن/نبودن مخزن
خصوصیات سیال
فشار مخزن
مکانیزمهای تولید
نسبت تحرک
درجهی ناهمگونی
شرایط دینامیک مخزن

مالحظات:

مکان و نوع چاه در بهکارگیری هوشمندی
باید در نظر گرفته شود.
ً
طول چاه و نوع تکمیل خصوصا در چاههای
افقی با توجه به میانشکن شدن سیاالت ناخواسته
و افت فشار بسیار حائز اهمیت است
ناحیهی تخلیه چاه
ناهمگون��ی :درمخ��ازن ناهمگ��ون( مث�لاً
کاناله��ای ش��نی) ،سیس��تم چاههای هوش��مند
میتواند بس��یار مفید باشد .تعداد شیرهای کنترلی
به میزان ناهمگونی و رفتارهای ناهمگن بس��تگی
دارد.
مخازن ناهمگون که نس��بت تحرک( آب /
نفت) باالیی دارند ،برای سیستم چاههای هوشمند
کاندید خوبی هس��تند چراک��ه در طی عمر خود
دچار تولید سیاالت ناخواسته میشوند.

 -2-5-1محدودیتهای حفاری و طراحی چاه

اندازه قطر چاه
آسیب سازند
حفاری انحرافی
پایداری عملیاتی
محدودیتهای مکانیکی

مالحظات:

ط��ول چ��اه جهت طراح��ی تع��داد و مکان
شیرهای کنترلی
پای��داری و ملزوم��ات جداس��ازی ناحیهای
باتوج��ه به کنت��رل جداگان��ه نواح��ی مختلف و
افزایش پیچیدگی و هزینه
نوع سیستم تکمیل
خصوصیات سیستم حفاری و سیاالت آن
-3-5-1محدودیتهای تولید

محدودیت لولههای تولید()out flow

حفظ فشار مخزن
پایش و اندازهگیری
عمر چاه
محدودیتهای تأسیسات سطحاالرضی

مالحظات:

مالحظات شرایط مخزن /سیال
محدودیته��ای تأسیس��ات س��طحاالرضی
برای جداس��ازی آب وگاز که با توجه به میادین
مختلف و استراتژی شرکتهای مختلف ،متفاوت
است.
محدودیتهایصادرات(ظرفیتلولهها،کیفیت
تولید و)...
نرخ تولید بهینه -با توجه به سرشت و توانایی
مخزن و بدون آسیب به سازند
نیازمندیهای نمودارگیری آینده
مُداخالت اندک
پیچیدگی و هزینه تجهیزات تکمیل
اندازهی شیر کنترلی( در صورت نیاز )
درج��هی کنترل و یکپارچگ��ی هیدرولیکی
موردنیاز

 -4-5-1هزينههاي توسعه و اقتصاد چاه

انتخاب تجهیزات
پیچیدگی سیستم
تعمیر و نگهداری
هزینه مداخله در تولید
نوع چاه
هزینه در برابر سود
میزان سرمایهگذاری
قیمت تولید( نفت،گاز و ) ...

مالحظات:

هزینههای س��ناریوهای مختل��ف حفاری و
تکمیل چاه
هزینه مش��کالت احتمالی تأسیسات سیستم
چاههای هوش��مند( زمان ِ
نصب اضاف��ه ،ضر ِر از
دس��ت دادن ش��یرهای کنترلی و یا سیستم کنترل
و)...
سیستم چاههای هوشمند ضرورت مداخله را
کاهش میدهد.
تعداد/ان��دازه تفکیکگره��ا و س��کوی
نفتی(سیس��تم چاههای هوشمند ،تولید آب و گاز
را کاه��ش میده��د .بنابرای��ن ،تفکیکگره��ا و
سکوی نفتیِ کمتری موردنیاز خواهد بود) .
در ادام��ه ،بهعن��وان ی��ک مثال کارب��ردی ،به
مخازن ماسهس��نگی پرداخته ميشود كه طي آن،
خصوصی��ات مخزن��ی و زمینشناس��ی و کاربرد
مخزن هوش��مند در هر کدام از فرصتها بررسي
ميگردد.
از مهمتری��ن م��وارد قابل بررس��ی در مخازن
فوقالذکر میتوان به اين موارد اشاره كرد:
الف -تعداد الیههای زیرسطحی

طراحی ب��ا افزایش تعداد الیهه��ا پیچیدهتر
میشود
سیس��تم های چ��اه هوش��مند میتواند تولید
آب/گاز را در هر ناحیه بهطور جداگانه مدیریت
کند.
تعداد نواح��ی میتواند پیش��نهاد اولیه برای
تعداد شیرهای کنترلی درونچاهی باشد که متعاقباً
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با مالحظات عملیاتی و هزینههاتغییر مییابد.
ب-تفاوت فشار /نوع سیال در الیهها

تف��اوت فش��ار در نواحی مختل��ف میتواند
مشکالت حفاری ایجاد نمايد.
ایج��اد جری��ان عرض��ی ( )cross flowو
هرز َروی گل حین عملیات حفاری ،از پدیدههای
شایع در الیههای با فشار متفاوت است.
مشکالت تمیزسازی درالیههای فشار پایین
سیس��تم چاهه��ای هوش��مند با ب��هکار بردن
ش��یرهای کنترلی میتواند جری��ان را از الیههای
فش��ار باال کنت��رل کن��د و تولی��د را در الیههای
کمفشار بهبود بخشد.
امکانپذی��ری بهکارگیری باالبری خودکار
گاز درجائی که فشار باالیی ندارد.
ج-سازگاری سیال

تولی��د رس��وب  ،واک��س و...در نتیج��هی
اختالط س��یالهای الیههای مختلف ب��ا توجه به
عدم سازگاری سیاالت الیهها
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 میش��ود .بهعنوان مث��ال ،در بعضی از
میادین دریای ش��مال ،رس��وب  BaSo4گزارش
شده است.
بررس��ی بازده��ی م��واد ش��یمیایی مانن��د
ممانعتکننده ها
پا نویس ها

د-ضخامت الیهها

در مخازن همگ��ن ،افزایش ضخامت الیهها
س��ودمندی ب��ه کارگی��ری چاههای هوش��مند را
کاهش میدهد.
تأثي��ر و مي��زان س��ودمندیهای در مخازن
كمضخامت محسوستر است.
در مخ��ازن ضخی��م ،چاههای چندش��اخه،
گزینهی بهتری هستند .میتوان از شیرهای کنترلی
برای مدیریت تولید گاز/آب ناخواسته از شاخهها
استفاده کرد.
مدیری��ت مخازن نفتي كمضخامت توس��ط
سیستم چاههای هوشمند میتواند مانع تولید گاز/
آب شود.
پذیری بسیار متغیر در فواصل تکمیل
ه-نفوذ
ِ

تولید بهینه از الیههایی با نفوذپذیری پایین با
استفاده از چاههای معمولی دشوار است.
مغزه و نمودارهای حی��ن حفاری اطالعاتی
دربارهی تغییرات نفوذپذیری محلی میدهند.
تولی��د از مناطق با نفوذپذیری باال را میتوان
با استفاده از شیرهای کنترلی متعادل کرد.

و -فاصلهی بین الیهها

میتواند بر نقطه انحراف چاه ( )KOPموثر
باشد.
فاصل��هي بي��ن اليهه��ا ،یک فاکت��ور مهم
در انتخ��اب ن��وع چاه(معمولی ،افق��ی ،چاههای
چندشاخه و یا چاه هوشمند) محسوب ميگردد.
packer
5.
intervention

در مخازن��ی با انباش��تهای مج��زا ،چاهای
چندش��اخه ترجی��ح داده میش��وند .با ش��یرهای
کنترلی میتوان تولید گاز /آب را از هر ش��اخه و
یا درون شاخهها مدیریت کرد.
نتیجهگیری

بهکارگی��ری توس��عه تکنولوژی هوش��مند
نیازمن��د توجه سیس��تماتیک و درک بیش��تر
فازهای اصلیِ 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 روشهای خاص ه��ر فاز میتواند
منجر به نتیجه کلی بهتر در فرایند انتخاب چاه
 /میدان مناس��ب برای هوشمندس��ازی گردد.
هرک��دام از فازه��ا ،عم ً
ال میتوان��د بهعنوان
پیشنیاز ف��از بعدی مورد بررس��ی قرار گیرد
بهطوریکه اگر فاز شناسایی ما را به این نتیجه
رس��اند که فرصتهای 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 كه با یک نگاه کلی،
فراین��د چگونگ��ی بهکارگی��ری تکنولوژی
مخزن هوش��مند بررسي ش��ود و در اینباره،
پارامتره��ای فنی مرتبط با موض��وع با تفصیل
بیش��تر آورده ش��د .همچنين ،فلوچارت کلی
توسعه سيس��تم چاههاي هوشمند برای مخازن
ماسهای تشريح گرديد.
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