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همزمان با صنعتی شدن و افزایش نیاز به انرژی، احتیاج به فناوری های 
نوین، تولید بهینه و بیشــتر از منابع  هیدروکربوری بیشــتر می شود. 
محققان همواره در جســتجوی فناوری بهینه برای شناخت، کنترل و 
تولید بیشتر از مخازن نفتی بوده اند. این مهم، محققان را بر آن داشته 
تا به سوی اســتفاده از فناوری هوشمندســازی چاه، مخزن و میدان 
حرکــت کنند. از جمله روش های ازدیاد برداشــت4 می توان به روش 
تزریق گاز امتزاجی به منظور تغییر خصوصیات ســنگ و سیال مخزن 
اشاره کرد. اساســا با تزریق گاز دی اکسیدکربن کشش بین سطحی5، 
بین سنگ و سیال کاهش یافته، با امتزاج گاز دی اکسیدکربن و سیال 
مخزن، نفت ســبک تر شــده و راحت تر تولید می شود و مقدار نیروی 

رانشی که برای تولید نفت الزم بوده، تقلیل خواهد یافت.
دسته بندی شدت و توزیع ناهمگونی6 در مخازن نفتی همواره با عدم 
قطعیت بسیار زیادی همراه است. الیه های رسوبی مخازن ممکن است 
تحت اثر بســیاری از فرآیندهای نهشته شــدن و در طول دوره های 
زمین شناسی بسیار عمیق مدفون شــده باشند. همچنین این الیه ها 
می توانند دســتخوش تغییرات دیاژنزی و نیز تحت اثر جابجایی های 
ثانویه ی تکتونیکی قرار گرفته باشــند که این موارد ســبب به وجود 

آمدن انواع مختلف سنگ مخزن با خواص سیال متفاوت شده اند.]1[
)اسلت 7 2۰۰6( 

این فاکتورها پیش بینی رفتار زیرســطحی مخزن را دشــوار کرده و 
تعیین اســتراتژی بهینه برای تولید را به یک چالش در حال پیشرفت 

تبدیل می کند.
در ســال2۰۰7 اندرســون و همــکاران، اولیــن MRC 8 چاه هــای 
چندشاخه ای که در عربستان ســعودی قرار داشت را بررسی کردند. 
چاه MRC نوعی از چاه است که بیش از 5کیلومتر با مخزن در ارتباط 
است.)یک یا چند شــاخه ای( تکمیل چاه هوشمند و تکنولوژی فیبر 
نوری برای رصد چاه جهت افزایش تولید به کارگیری شــد که نتایج، 
حاکی از آن بود هیدروکربن در یک نرخ باال و افت فشــار کمتر برای 

مدت زمان نسبتا طوالنی تولید شد.]2[
الزهرانی و همکاران در ســال های2۰۰8 و 2۰12 شــرکت سعودی 
آرامکو، سیســتم IWC SCADA۹ را در میــدان HRDH-III1۰ که در 

عربستان سعودی واقع شده، قرار دادند.]۳و4[ 
سیســتم SCADA به منظــور رصــد بدون وقفه و کنتــرل از راه دور 
تجهیزات ســرچاهی و درون چاهی از پایگاه کنترل به کار می رود. این 
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به دلیل فعالیت های زیاد تکتونیکی در ایران، وجود نواحی گسل خورده در مخازن هیدروکربنی پدیده ای متداول است. 
گســل ها بعضا از نوع تراوا بوده و سبب می شوند که شکاف با تراوایی باال در مخزن ایجاد شده و ناهمگونی در مخزن 
به وجود آید. بعضی از این گســل ها در تحلیل داده های زمین شناســی قابل تشخیص نبوده و ممکن است مهندسین 
مخزن را در شناخت مختصات دقیق آنها دچار اشتباه کنند. در صورتی که امتداد این گسل ها چاه تولیدی را به چاه 
تزریقی متصل کند، می تواند مشکالت عدیده ای در میزان کارآیی فرآیندهای ازدیاد برداشت به وجود آورد. همچنین 
در هنگام تزریق نیز سبب بروز زودهنگام پدیده ی میان شکنی1 سیال تزریقی به چاه تولیدی در محل گسل می شود. 
عدم شناســایی و کنترل آنها در زمان مناســب اجازه ی تزریق مستمر و به دنبال آن تولید مناسب را نخواهد داد. در 
این تحقیق ســعی شده اســت تا با استفاده از فناوری چاه های هوشمند و با روش کنترل انفعالی2، مخزن و چاه ها را 
مدیریت و رصد کرده و به دنبال آن مشــکالت ذکر شده، مرتفع شــود. در واقع با طراحی و پیاده سازی دو سناریوی 
ســیالب زنی متداول و سیالب زنی هوشمند و مقایسه ی نتایج این دو، می توان به تصمیم درستی برای چگونگی رفع 
این مشــکالت رسید. نتایج نشــان داد در بدبینانه ترین حالت۳ با فرض نبود محدودیت های تجهیزات سطح االرضی و 
اقتصادی برای تولید تا مدت زمان مشــخصی، ضریب بازیافت نفت در روش هوشــمند در حدود 4.5درصد بیشتر از 

روش غیرهوشمند است. 
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سیســتم نیازی به مهندس جهت کنترل چاه هوشمند در سایت چاه 
ندارد. کاربرد IWC )چاه های چند شاخه ای و سنسورها( حداکثر تولید 

نفت، حداقل تولید آب و افزایش بهره وری میدان را به ارمغان آورد.
 )IWC11( در سال2۰12 لین و همکاران، کاربرد تکمیل چاه هوشمند
را در میدان نفتی ساراماکا که در جمهوری سورینامه، جنوب آمریکا، 
واقع شــده است، بررسی کردند. به منظور بررسی فوری رصد عملکرد 
چاه و فشــار ته چاهی، یک چاه تمام اتوماتیک در میدان نفتی به کار 

گرفته شد. تولید نفت حدودا 12بشکه در روز افزایش داشت.]5[
کولینــز و همکاران)2۰12( اثــر IWC را در میــدان آبگامی که در 
آب های عمیق نیجریه واقع شــده، بررسی کردند. تکنولوژی IWC در 
چاه های تولیدی و چاه های هوشمند به کار گرفته شد که در نتیجه ی 
آن تولید نفت حدود 1۰میلیون بشکه در بین ماه های اوت و نوامبر در 

سال2۰1۰ افزایش یافت.]6[
امروزه تعداد قابل توجهی از پروژه های ازدیاد برداشت به صورت تزریق 
امتزاجی گاز کربن دی اکســید انجام می شــود. چراکه در این روش 
میزان ازدیاد برداشت بیشتر و از لحاظ عملیاتی و هزینه ها به صرفه تر 
از ســایر روش ها اســت.]7[ مجتبی صابری در سال1۳۹۰ بیان کرد 
کــه با توجه به اینکه کشــور ایران به عنوان دومیــن دارنده ی ذخایر 
هیدروکربوری جهان شــناخته می شــود و اینکه بیشتر میادین نفتی 
ایــران به نیمه ی عمر خود رســیده اند، در مجموع هزینه های اولیه و 
جاری چاه و میدان نفتی به روش هوشــمند برای بلندمدت کاهش و 
مقدار اســتحصال صیانتی افزایش می یابد، لذا حرکت به سوی میادین 
نفتی هوشــمند نه تنها یک انتخاب، بلکه یک الزام فنی، اقتصادی و 

رقابتی است.]8[
 دانيــال زرين آبادى بجســتانى و همکاران)1۳۹۳( نشــان دادند که 
بیشــترین بازيافت نفــت در تزريق گاز دى اكســيدكربن در مخازن 
شــکاف دار، به صورت نزديك امتزاجى به دست مى آيد. تزريق نزديك 
امتزاجِي گاز به دليل افزايش سطح تماس گاز و نفت و سرعت گرفتن 
تبخير، براي بازيافت نفِت به تله افتاده، بســيار كارآمد اســت. تزريق 
گاز به صورت نزديك امتزاجي عالوه بر اينكه نفت بيشــتري نســبت 
به تزريق امتزاجي تك تماســه بازيافت مي كند، بخشي از هزينه هاي 

افزايش فشار را نيز كاهش مي دهد.]۹[
در ســال1۳۹۰ علیرضا کریمی و همکاران، نشان دادند که جابجایی 
امتزاجــی در مخــازن شــکاف دار، تنها در صورتی ممکن اســت که 
مایع تزریقی، توانایی ممزوج شــدن کامل با نفت را داشــته باشد. در 
غیراین   صورت، هنگامی که در یک بلوک ماتریکس نفتی، عمل امتزاج 
در بخش باالیی آن انجام می شود، میزان گرانروی نفت در آن قسمت، 

کمتــر از میزان گرانروی در بخش پایینــی آن خواهد بود. در چنین 
وضعیتی در قســمت های باالی بلوک که گرانروی کمتری دارد، نفت 
به جای حرکت در جهت عمودی از قســمت های جانبی بلوک جریان 
می یابد که بر اثر آن امکان ادامه ی فرآیند امتزاجی از بین رود.]1۰[

1- فناوری چاه هوشمند
عملیات بسیاری در جهت افزایش تولید از مخازن در دهه های گذشته 
در مقیاس میکرو و ماکرو انجام شده است. افزایش بازدهی در مقیاس 
ماکرو عموما با تزریق ســیال برای جایگزینی با نفت در مخزن حاصل 
می شود، در حالی که در  مقیاس میکرو افزایش نرخ جریان یافتن نفت 

نسبت به سیال تزریقی مدنظر است.

1-1- کنترل انفعالی چاه
چاه هوشــمند قابلیت و انعطــاف الزم را برای ســازگاری با خواص 
ناخواســته ی زمین شناسی و شرایط تولید دارد. کنترل انفعالی، اولین 
نوع کنترل چاه هوشمند است که در صنعت مورد بررسی قرار گرفته 
است که عموما یک رخداد را توسط شیرهای ته چاهی مقایسه می کند.

)میان شکنی آب یا گاز(
برای بررســی اثر کنترل هوشــمند بر مخازن گسله شــده، یک مخزن 
مصنوعی تولید شــد. مخزن مورد بررســی در این مطالعه از نوع تخلیه 
شده، است لذا توانایی تولید با فشار طبیعی خود12 را ندارد. در این حالت 
عموما میزان زیادی از نفت در مخزن باقی می ماند، بنابراین جهت ازدیاد 
برداشــت اقدام به تزریق گاز از نوع امتزاج پذیر می شود. هنگام تزریق گاز 
در مخزن، به دلیل وجود شکاف ها، بخشی از گاز تزریقی از طریق شکاف ها 
به  واسطه ی گذردهی باال با ســرعت عبور کرده و سبب بروز میان شکنی 
گاز زودهنگام به درون چاه تزریقی می شــود و میزان نسبت گاز به نفت 
تولیدی به سرعت شــروع به افزایش می کند. بنابراین چاه در مدت زمان 
کوتاهی به محدودیت های اقتصادی و ســطح االرضی تولیدی می رســد و 
زودهنگام بسته خواهد شــد، قبل از آنکه میزان مطلوبی از نفت را تولید 

کند. 
هدف این تحقیق بر آن است تا با استفاده از فناوری چاه های هوشمند 
و با روش کنترل انفعالی مخزن و چاه را مدیریت و رصد کرده و به دنبال 
آن مشــکالت  تولید مرتفع شود. در واقع با طراحی و پیاده سازی دو 
ســناریوی سیالب زنی متداول و سیالب زنی هوشمند و مقایسه ی این 

دو، می توان به تصمیم درستی برای چگونگی مدیریت تولید رسید.
هوشمندسازی چاه دارای سه مولفه اصلی است. مولفه ی اول رصد چاه 
بوده که مشــخص کننده ی مختصات دقیق تقاطع گسل با چاه است. 
مولفه ی دوم به کارگیری شــیرهای درون چاهی مناسب جهت کنترل 
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جریان در هر بازه ی چاه است. مولفه ی سوم وجود پردازشگری دقیق 
به منظور هدایت این شــیرآالت جهت تولید بیشینه است. به کارگیری 
این ســه مولفه می تواند مهندسین مخزن را در تولید بیشتر از مخازن 
نفتی یاری کند. اجرا و پیاده ســازی عملیات شبیه سازی با استفاده از 
نرم افزار اکلیپس و متلب با موفقیت انجام شــده که در ادامه به نتایج 

کاربرد این فناوری خواهیم پرداخت.

2- مدل سازی
1-2- داده های منتخب برای مدل سازی

مدل مصنوعی در نظر گرفته شــده برای پیاده سازی این تحقیق به 
شــکل مکعب مستطیل و دارای ابعاد 1۰۰۰، 1۰۰۰ و 228/5 فوت 
به ترتیب در جهات x.y.z اســت. در جهــات x,y هر کدام از بلوک ها 

دارای 2۰فــوت طول و عرض هســتند و در جهــت z نیز هر بلوک 
دارای عمق 5/۹ فوت هســتند. مخزن کامال مسطح و فاصله ی سقف 
مخزن از ســطح زمیــن 8۰۰۰ فوت بوده و تخلخــل در بلوک های 
مخــزن ۰/15، در نواحی شــکاف دار ۰/۳7، ۰/41 و ۰/6۹ اســت. 
گســل در ناحیه ی مخزنی عالوه بــر تخلخل، بر تراوایی و گذردهی 
مخزن و همچنین بر نواحی اشــباع نیز اثر گذاشته و سبب به وجود 
آمــدن ناهمگونی شــده اســت، به طوری که در بلوک هــای مخزن 
تراوایی 1۰میلی دارســی و در نواحی شــکاف 5۰۰، 6۰۰ و 215۰ 
میلی دارسی بوده اســت. در نواحی گسل خورده اشباع نفت به بیش 

است.  رسیده  85درصد  از 
در جدول1 خواص ســنگ مورد اســتفاده در ساخت مدل درج 

است. شده 

در مدل تزریق هوشــمند و تزریق عادی دو چــاه افقی تولیدی 
و تزریقی تعریف شــده اســت. دو چاه به اندازه ی عرض مخزن 
)1۰۰۰ فــوت( از هــم فاصله دارند. الزم به ذکر اســت مدل در 
راســتای عمودی 5بلوک داشــته که تکمیل هر دو چاه در وسط 

مدل )بلوک ســوم از باال( انجام شده است.
فشــار ته چاهی در چاه تولیدی ۳2۰۰پام بــوده و نرخ تولیدی 

هدف 155۰بشــکه نفت در روز است. در چاه تزریقی نرخ تزریق 
گاز در سطح 2/4میلیون فوت مکعب استاندارد در روز و حداکثر 
فشــار قابل تحمل برای کمپرسورهای تزریق گاز 5۰۰۰پام بوده 
که 16۰۰پام بیشــتر از فشــار اولیه ی مخزن است. پارامترهای 
اســتاتیک و دینامیــک چاه ها به ترتیب در جــداول2 و ۳ آمده 

است.

  1     اطالعات خواص سنگ مخزن

5*50*50ابعاد مدل

8000 فوتعمق مخزن

0.15، 0.37، 0.41، 0.69 تخلخل
10، 500، 600، 2150 میلی دارسیتراوایی

6- ^ 10×4تراکم پذیری  در فشار 4500 پام
3400 پامفشار مخزن

)WOC( 8029.5 فوتعمق محل تماس آب ـ نفت

  2     داده های استاتیک چاه ها

نام چاهنام گروهمختصات iمختصات jعمق چاه )فوت(نوع تکمیلقطر چاه )اینچ(فاز سیال

OIL0.66678014.711افقیG 1PROD

GAS0.66678014.7501افقیG 2INJ

  3     داده های دینامیک چاه ها

BHP نام چاهباز - بستهحالت کنترل کنندهنرخ هدففاز سیالحد

1550BHPOPENPROD بشکه نفت3200 پام

4.2RATEOPENINJ میلیون فوت مکعبگاز6000 پام
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از جمله خواص سیاالت مخزن می توان به حضور سه فاز آب، نفت و گاز 
در مخزن اشــاره کرد. معادله ی حالت استفاده شده در محاسبات، پنگ 

رابینســون بوده است و شبیه سازی از نوع مدل سیال ترکیبی1۳ است. از 
جمله خواص سیال مخزن نیز می توان به داده های جداول4و 5 اشاره کرد.

همان طور که پیش تر بحث شــد مخزن دارای دو ناحیه ی اشــباع با 
خواص مختلف است که در شــکل1 نمودار تراوایی نسبی شکاف و 

ماتریکس و در شــکل2 نمودار فشار مویینگی شکاف و ماتریکس را 
برای حاالت دو فازی نفت ـ آب و نفت ـ گاز می توان مشاهده کرد.

  4     خواص سیاالت مخزن

217.5دمای مخزن )℉(

60دما در سطح )℉(

Peng – Robinsonمعادله حالت

90کشش سطحی

63 - آب 55.01 - نفت0.062428 - گازدانسیته   

Pref (psia)Bw(Pref)Compressibilityμw(Pref)خواص آب

PVTw420013×10^ -60.31

  5     ترکیب درصد گاز تزریقی به مخزن

+N 2CO 2C 1C 2C 3C 4C 5C 6C 7ترکیبات

0.00.87787.5266.363.9061.3310.00.00.0درصد مولی

 1  نمودار تراوایی نسبی شکاف )آبی( و ماتریکس )قرمز(

 2  نمودار فشار مویینگی  شکاف )آبی( و ماتریکس )قرمز(
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 3  فلوچارت الگوریتم هوشمندسازی

3- شبیه سازی
1-3- روش کار 

E ۳۰۰برای شبیه ســازی مخزن توصیف شــده، از نرم افزار اکلیپس
اســتفاده شده است. اولین قدم، شناســایی دقیق مکان و مختصات 
شــکاف ها بوده که می توان از سنسورهای فشار و دبی استفاده کرد 
که البته در شبیه ســاز با بررســی تغییرات در نــرخ تزریق گاز در 
کانکشــن های مختلف چاه می توان مکان دقیق آنها را یافته و اقدام 
به مســدود کردن آنها کرد. پس از یافتن مکان شــکاف ها در حالت 
واقعی با اســتفاده از شــیرهای ICV اقدام به انسداد تزریق در آن 

می شود.  چاه  از  ناحیه 
در این مطالعه از شــیرهای صفر و یک اســتفاده شــده اســت. به 
این صــورت که با اســتفاده از الگوریتم هوشــمند نرخ تزریق را در 
ســطح بین چــاه و مخزن به صورت خودکار بررســی می کند. وجود 
ناهمگونی با گذردهی باال ســبب می شــود تزریق با نرخ بســیار باال 
از درون آنها انجام شــود، بنابراین دســتور الگوریتم طبق شــکل5  
نوشــته شــده و هنگام تزریق نرخ تزریق را بررسی و با استفاده از 
آن در مدت کوتاهی شــکاف ها را شناسایی کرده و از ادامه ی تزریق 
در آن مختصات ممانعــت به عمل می آورد. در نتیجه با میزان ثابتی 
از گاز، تزریــق از طریــق ماتریکس ها ادامه خواهد یافت و ســطح 
گســترده تری از مخزن را در بر خواهد گرفت. ســناریوهای زیر بر 

است. پیاده سازی شده  مدل  این  روی 

2-3- سناریو های اجرا شده در مدل
ســناریوی اول: تولید با انرژی طبیعی مخزن اســت. در این حالت 
بدون تزریق گاز یا به کارگیری فناوری چاه هوشــمند، مخزن شروع 
به تولید کرده و شــرایط آن مورد بررســی قرار گرفته است. هدف 
از این سناریو آن است که نشــان داده شود این مخزن تخلیه شده 
بــوده و دیگر عمال قادر بــه تولید با نرخ های بــاال در طوالنی مدت 

. نیست

ســناریوی دوم: تولید با اســتفاده از تزریق امتزاجی گاز است. پیرو 
مباحث پیشــین تزریق امتزاجی گاز ســبب حل شدن گاز در سیال 
مخزنی و نیز تغییر دادن خواص ســنگ و ســیال شده و در نتیجه 
اثراتی در افزایش بازدهی نفت خواهد داشــت که به صورت دقیق تر 

پس از شبیه ســازی به آن خواهیم پرداخت. 
شبیه ســاز اکلیپــس برای حل معــادالت امتزاج پذیــری از پارامتر 
کشــش ســطحی اســتفاده می کند. در واقع زمانی دو ماده در هم 
امتزاج پیدا می کنند که کشــش ســطحی آن دو نســبت به حالت 
اولیه بســیار کمتر شــود. نســبت کشش ســطحی بعد از امتزاج به 
کشــش ســطحی اولیه، فاکتور امتزاج پذیریF(14( نامیده می شــود. 
ایــن فاکتور بــرای هر بلوک در هــر گام زمانی15 توســط نرم افزار 
محاسبه و ســپس در نفوذپذیری نسبی ضرب می شود تا اثر خود را 

بگذارد. سیال  دینامیک  معادالت  در 
سناریوی ســوم: تزریق امتزاجی هوشمند با استفاده از فناوری چاه 
هوشــمند به صورت رصد چاه و کنترل تزریــق گاز به درون مخزن 
اســت. در مخازن گسل خورده به شرح فوق، بخش اعظم گاز تزریقی 
قبل از ورود به شــبکه ی ماتریس ها، وارد شکاف شده و هدف نهایی 
جاروب شــدن نفت ماتریکس ها برآورده نخواهد شــد. برای اجرا و 
پیاده کــردن هوشمندســازی از نرم افزار متلب عالوه بــر اکلیپس 
اســتفاده شده اســت. الگوریتم نوشــته شــده در نرم افزار متلب با 
بررســی تغییرات نرخ تزریق در کانکشــن ها، مختصات شکاف ها را 
یافته و آن را خواهد بســت، به طوری که در گام زمانی بعدی تزریق 

از آن ناحیه انجام نخواهد شــد.
نرخ تزریق در کانکشــن های منتهی به شــکاف دارای تغییرات زیاد 
بوده و به صورت اکیدا صعودی نســبت به ســایر کانکشن ها افزایش 
خواهــد یافت. اما به محض مســدود کردن، از کانکشــن های مجاور 
نرخ تزریق باال خواهد رفت. جهت شناســایی شــکاف ها و مســدود 

کردن خودکار آنها از روش حلقه16 در متلب اســتفاده شده است.
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الزم به ذکر اســت گام های زمانی، 4روزه بوده و پس از گذشــت هر 4روز 
شبیه سازی، حلقه ی مذکور طبق فلوچارت فوق تکرار می شود.

 به طــور نظری می توان بیان کرد در تزریق بــه روش امتزاجی هرگاه به  
اندازه ی کافی گاز با فشار مناسب جهت تزریق در مخزن داشته باشیم تا 
بی نهایت می توان عملیات تزریق را ادامه داد تا کل مخزن تخلیه شود. اما 
مشکل اینجاســت که عموما در عملیات واقعی یا سقف فشار قابل تامین 
توســط کمپرسورها کمتر از فشار موردنیاز است و یا گاها فشار گاز کافی 
اســت اما با عبور زودهنگام گاز از درون شکاف ها میان شکنی رخ داده و 
مقــدار گاز به نفت GOR آنقدر باال می رود که تولید به صرفه نمی باشــد، 
چراکه جهت جداســازی آن حجم زیاد گاز از میزان کم نفت به بی شمار 
تفکیک گر نیاز است که مقرون به صرفه نیست. بنابراین در عملیات واقعی، 
فرآینــد تا مدت زمان خاصی پیش می رود و پــس از آن عملیات تزریق 

ناچارا متوقف خواهد شد.

3-3- بررسی نتایج شبیه سازی و بحث
نتایج شبیه ســازی و بررســی های به عمل آمده در ســناریوی اول 
نشــان می دهد کــه در صورتی که بخواهیم در زمــان کنونی از این 
چاه به صورت طبیعــی به تولید ادامه دهیم، تولید نفت طبق نمودار 
شــکل4 ظرف مدت چند ده روز از 2۰۰بشکه به کمتر از 1۰۰بشکه 
رســیده و در نهایت پس از 2۰۰روز تقریبا به صفر خواهد رســید. 
بنابرایــن می توان بــا قاطعیت عنوان کرد که مخــزن مورد مطالعه 
از نوع تخلیه شــده، اســت و بــا توجه به ابعاد مخزن و اشــباع آن 
مقــدار قابل توجهی نفــت در مخزن باقی مانده کــه از این پس به 
ناچار بایســتی از روش های ازدیاد برداشــت برای تولید اســتفاده 
کــرد. به عبارت دیگر هر نفتی که از این پس از مخزن تولید شــود، 

به  دلیل اجرای روش ازدیاد برداشــت می باشد.

تزریق در فشارهای باالتر از فشار امتزاج پذیری، سبب امتزاج گاز تزریقی 
با سیال مخزن می شود. با بررسی و انجام آزمایش چندتماسه17 مشخص 
شــد حداقل فشار تزریق الزم برای امتزاج پذیری )MMP( برابر 2۹۳1پام 
بوده که باالتر از این فشار سیال تزریقی در نفت مخزن کامال امتزاج پذیر 
خواهد شد. با مشاهده ی شــکل5 می  توان دریافت سیال تزریقی با نفت 
مخزن پس از شــروع فرآیند تزریق در اکثر بلوک ها امتزاج پذیری داشته 
است. همان طور که پیشتر در قسمت خصوصیات مخزن ذکر شد، مخزن 
در راســتای عمودی 5ردیف بلوک داشــته که چاه ها در ردیف ســوم و 
به صورت افقی تکمیل شده اند. بنابراین از بلوک های تحت آن تزریق انجام 
نشده اســت. این شکل نشان می دهد که با رســیدن جبهه ی پیشرونده 
گاز تزریقــی به هــر بلوک، امتزاج پذیری گاز تزریقی با ســیال مخزن به 
میزان قابل قبولی رسیده است. گاز در اکثر بلوک ها تا 75درصد در سیال 

مخزن ممزوج شــده اســت. جبهه ی تزریقی در روزهــای اولیه، ابتدا در 
بلوک هــای مجاور به چاه تزریقی امتزاج یافته اســت. رفته رفته جبهه ی 
تزریقی به ســمت چــاه تولیدی رفته و با گذر زمان در بلوک های وســط 
مدل و در نهایت در بلوک های مجاور به چاه تولیدی امتزاج یافته اســت. 
طبق این بررسی مشخص شد بلوک هایی که در ردیف اول بوده و نزدیک 
به سطح باالیی مخزن هســتند امتزاج پذیری بهتر و سریع تری نسبت به 
بلوک های پایین تر از خود داشــته اند که این پدیده به دلیل تمایل گاز به 
باال رفتن در مخزن رخ داده اســت. لــذا برخورد گاز در بلوک های باالیی 
با نفت مخزن بیشــتر بوده و در نتیجه امتزاج پذیری سریع تر و بهتر انجام 
شــده و نتیجتا تعداد بلوک هایی که در ردیف سوم امتزاج یافته نسبت به 
بلوک های ردیف های اول و دوم کمتر اســت. فشــار و نرخ تزریق در این 

بررسی به ترتیب 5۰۰۰پام و 4/2میلیون فوت مکعب استاندارد است.

 4  نرخ تولید نفت در سناریوی اول )تولید با انرژی طبیعی مخزن(
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در روش هوشمند، وجود شکاف ها سبب شده که نرخ تزریق گاز از طریق 
آنها بسیار بیشتر بوده و نسوخ گاز به درون چاه تولیدی در محل شکاف ها 
رخ دهد که در نتیجه نســبت گاز به نفت تولیدی در ســطح بســیار باال 
خواهد رفت. همان طور که از شــکل6 پیداســت، با مقایسه ی دو رویکرد 
تزریق متداول و تزریق هوشــمند، از ابتدا تا 22۰روز، میزان GOR ثابت 
است و پس از آن شروع به افزایش می کند که این روند در روش هوشمند 
کمی به تاخیر افتاده اســت، چراکه کانکشــن های چاه کنترل شده و در 
همان ابتدای کار از تزریق در ناحیه ی شــکاف دار جلوگیری شــده است. 
علی رغــم این که در ظاهر هر دو روش تا 1۳۰روز روند یکســانی را طی 
کرده انــد، پس از آن عملکرد بهتر روش تزریق هوشــمند در مقایســه با 

تزریق متداول در کنترل جبهه ی تزریقی گاز آشکار می شود. 
چنانچه مشــاهده می شــود روند افزایش این نســبت در روش هوشمند 
با شــیب مالیم انجام شــده، پس از 1۰۰۰روز تولیــد از مخزن در روش 
هوشمند، نســبت گاز به نفت تنها برابر با 2 بوده و این رقم در سناریوی 
تزریق عادی برابر با 4/8۳ اســت که نشانگر آن است که هوشمندسازی 

ســبب شــده مخروط گازی به وجود آمده حین عبور از گسل موجود در 
سیســتم کامال کنترل شود و از نسوخ زودهنگام آن به درون چاه تولیدی 
ممانعت به عمل آید. در واقع استفاده از فناوری هوشمند این نسبت را به 

حدی رسانده که برای تجهیزات سطح االرضی قابل تحمل باشد.
 اگر میزان بیشینه ی نســبت گاز به نفت تولیدی )GOR(، به عنوان یکی 
از معروف ترین محدودیت هــای تولیدی در پروژه های تزریق گاز، در این 
5 در نظر گرفته شود، در روش غیرهوشمند در روز   M s c f ⁄ S T B مخزن 
1۰12 به ناچار تولید از مخزن متوقف می شود. اما در سناریوی هوشمند، 
مخزن پس از گذشت بیش از 11۹2 روز توانایی تولید با نرخ ثابت داشته 
است. به عبارت دیگر، با استفاده از این فناوری امکان تولید 18۰روز دیگر 
به مخزن داده شده است، بدون آنکه مشکلی برای واحد تولید ایجاد شود. 
ذکر این نکته ضروری اســت که نرخ تولید نفت در هر دو سناریو یکسان 

و برابر با 155۰ بشکه در روز است.
شــکل7  نمودار فشــار ته چاهی18 چاه تزریقی بر حسب زمان ـ که همان 
نرخ فشــار تزریق1۹ در سیستم است ـ را برای دو ســناریوی هوشمند و 

 5  جبهه ی پیشرونده ی تزریق امتزاجی در تعدادی از بلوک های مخزن
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غیرهوشمند نشــان می دهد. طبق این شــکل در روز 582 شاهد مقدار 
بیشــینه2۰ در نمودار نرخ تزریق در روش هوشــمند هستیم. رشد نمودار 
نرخ تزریق نشــان دهنده ی تزریق با فشار باال توسط کمپرسورها است که 
سبب افزایش فشار در کل مخزن خواهد شد. مقدار بیشینه ی این نمودار 
در ســناریوی غیرهوشــمند برابر با 4۰56/1پام و در روز ۳8۰ بوده و در 
ســناریوی هوشــمند در روز 571 و با مقدار 4255/2پام است. بنابراین 
با وجود کمپرســورهای یکســان که با نرخ ثابتی گاز را به سیستم تزریق 
می کنند، اثر افزایش فشار در سیستم هوشمند بسیار موثرتر بوده و مدت 
زمان بیشــتری انرژی در سیســتم باقی مانده است که خود سبب تولید 

بیشتر نفت با نرخ ثابت می شود.
طبق این نمودار در ســناریوی غیرهوشــمند، روند کاهش فشار سریع تر 
بوده و به طور میانگین فشــار افزایش یافته ی ۳۹8۰پام صرفا ۳45روز در 
مخزن بوده و سیســتم در روز 64۰ شروع به خارج کردن سریع گاز کرده 

و قبل از روز 1۰۰۰، کل گاز تزریقی از سیســتم خارج شــده و مخزن به 
فشــار عادی خود )۳4۰۰پام( بازگشته است. به عبارت دیگر نسوخ گاز در 
چاه تولیدی رخ داده است. بنابراین گاز تزریقی به جای آنکه سبب جاروب 

کردن نفت شود در حال تولید است.
روند کاهش فشــار در سناریوی هوشمند کمتر بوده و این فناوری سبب 
شــده تا اثر تزریق گاز مدت بیشتری در سیستم باقی بماند. نتایج نشان 
داد به طور میانگین فشــار افزایش یافته ی 418۰پام به مدت 47۳روز در 
سیســتم بوده و تا روز 75۳ اثر افزایش فشار در سیستم مشاهده خواهد 

شد که نشانگر کنترل و پایدارسازی جبهه ی تزریق گاز است.
بررســی های دقیق تر بیانگر آن است که ســناریوی هوشمند در ناحیه ی 
تزریقی خود ســبب شــده بیش از 8۰درصد مخزن جاروب شود و تا روز 
12۳8 نســوخ کنترل شــده و پس از تخلیه ی نفت، گاز از سیستم خارج 
شود که در این هنگام مخزن به محدودیت GOR خود رسیده و می بایست 

ترک شود.

)GOR( 6  مقایسه ی نسبت گاز به نفت در میدان 

 7  نرخ فشار تزریق در میدان در دو سناریوی هوشمند و غیرهوشمند
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طبق نتایج به دســت آمده، می توان گفت در این مخزن، افزایش شــدید 
نســبت گاز به نفت به معنی کمتر شدن اثر تزریق گاز بوده و عمال انرژی 
صرف شــده برای افزایش فشار سیستم تا حد زیادی به دلیل عبور گاز از 
شکاف ها و نسوخ به درون چاه تولیدی تلف می شود، که با هوشمندسازی 
و شناســایی دقیق شکاف ها و بستن به موقع آنها، اثر افزایش فشار بیشتر 

در سیستم باقی مانده و سبب تولید بیشتر نفت شده است.
طبق نتایج حاصله از نمودارهای GOR و نرخ تزریق فشــار در سیســتم 

مشــخص شــد در ســناریوی غیرهوشــمند قبل از 1۰۰۰روز مخزن به 
محدودیت تولید خود رســیده که این مقدار در ســناریوی هوشمند در 
12۰۰روز حاصل می شود. ادامه ی روند تولید و جلوگیری از اتالف انرژی 

سبب تولید بیشتر نفت از مخزن خواهد شد.
 در اشکال8 و ۹ جبهه ی پیشرونده ی گاز تزريقي هوشمند و غیرهوشمند 
قبل از زمان رســیدن به محدودیت ) پس از گذشــت به ترتیب12۰۰ و 

1۰۰۰روز ( را می توان مشاهده کرد.

 8  جبهه ی پیشرونده ی گاز تزریقی هوشمند

 9  جبهه ی پیش رونده ی گاز تزریقی غیرهوشمند
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در این دو شــکل بلوک های آبی پررنگ نشــانگر میزان اشباع بسیار 
کم )در حد صفر( از نفت است )که این امر یکی از مزیت های بدیهی 
روش تزریق امتزاجی اســت( و بلوک هــای قرمز رنگ دارای بیش از 
85درصد اشــباع نفت می باشــد. همان طور که در شــکل مرتبط با 
سناریوی هوشــمند مشاهده می شــود تعداد بلوک هایی که خالی از 
نفت هســتند به مراتب بیشــتر از ســناریوی غیرهوشــمند است. با 
وجود تمایل به باال رفتن گاز در مخزن، در ســناریوی هوشــمند گاز 
عالوه بر بلوک های باالیــی با تعدادی از بلوک های تحت چاه تزریقی 
امتزاج یافته و ســطح به مراتب گســترده تری را در برگرفته اســت. 
همان طور که اشــاره شد، در این سناریو به دلیل شناسایی به هنگام و 
مســدود شدن کانکشن های مرتبط با شــکاف، تزریق بیشتر از طریق 
بلوک های شــبکه ی ماتریکس انجام می شــود لذا گاز در محدوده ی 
بیشــتر از مخزن وارد شــده و ســبب جاروب کردن نفت موجود در 
آن نواحی می شــود. بنابراین ضریب بازیافــت نهایی نفت باالتری در 

مقایســه با روش غیرهوشمندی حاصل می شود. 
نمودارهای مقایســه ای نرخ تولید نفت و نیــز ضریب بازیافت نفت را 
برای دو روش هوشــمند و غیرهوشــمند به ترتیب در اشکال1۰و 11 
می توان مشــاهده کرد. شکل1۰ نشان می دهد که سناریوی هوشمند 
محــدوده ی ثابت نمودار تولیدی طوالنی تری نســبت به روش تزریق 

متداول را دارا است. 
همان طور که قبل تر نیز بیان شــد، مخزن در روش هوشــمند تا روز 
12۳8 بــا نــرخ ثابت 155۰بشــکه در روز نفت تولیــد کرده که در 
ســناریوی غیرهوشــمند مخزن توانایی تولید را بدون در نظر گرفتن 
محدودیت تولیدی GOR و صرفا به دلیل اتالف انرژی در سیســتم و 
نبود نیروی رانشی کافی برای جاروب نفت، تولید نفت مخزن پس از 
1۰۰۰روز دســت کم به نصف تقلیل یافته و پس از آن روندی کامال 
نزولی به خود گرفته اســت. الزم به ذکر اســت نمودار روش هوشمند 

در محــدوده ی افت نمودار تولیدی نیز دبی باالتر را دارد.

 10  نمودار نرخ تولید نفت

 11  نمودار ضریب بازیافت نفت
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طبق شــکل11در بدبینانه ترین حالت با فــرض نبود محدودیت های 
تجهیزات ســطح االرضی و اقتصادی برای تولید تا 21۰۰روز، ضریب 
بازیافت نفت در روش هوشــمند در حدود 4/5درصد بیشتر از روش 

است. غیرهوشمند 
جمع بندی و مقایســه ی عددی پارامترهای مختلف در سه سناریوی 

مذکور در جدول6 با در نظر گرفتن محدودیت تولید در ســناریوهای 
تزریق هوشــمند و غیرهوشــمند و در جدول7 بدون در نظر گرفتن 
محدودیت ها و پس از پایان شبیه ســازی )2۰۹6روز( مندرج شــده 

است.

طبق این جدول در صورت اســتفاده از فناوری هوشــمند در نهایت 
ضریــب بازیافت نفت 5/2درصــد، تولید نفــت 7/7درصد افزایش و 

نســبت گاز به نفت تولیدی 8/2درصد کاهش می یابد.

جمع بندی و  نتیجه گیری 
فناوری تزریق در چاه هوشــمند روشی ساده دارای الگوریتم خودکار 
برای رصــد، مدیریت و همچنین اعمال دســتورها اســت. الگوریتم 
دارای تعــداد کمــی پارامتر بوده و به ســهولت برای انــواع چاه ها 
قابلیت اســتفاده دارد. در فناوری تزریق در چاه هوشمند، ابتدا محل 
دقیق شــکاف ها شناســایی شده، ســپس اقدام به مسدود کردن آن 
می شــود. در حالت مورد مطالعه، با اســتفاده از این روش تولید نفت 
7/7درصد و ضریب بازیافت 5/2درصد افزایش و نســبت گاز به نفت 
تولیدی 8/2 کاهش یافته اســت. همچنین در تزریق هوشمند میزان 

رشــد نســبت گاز به نفت چاه تولیدی به میزان قابل توجهی کنترل 
می شــود، به طوری که پس از گذشــت زمان نســبتا طوالنی )حدود 
۳ســال( میزان رشــد نســبت گاز به نفت در چاه تولیدی نسبت به 
روش غیرهوشــمند، 4۰درصــد کاهش یافته اســت. در این روش با 
بســتن کانکشن ها، اثر افزایش فشــار و انرژی وارد شده به سیستم، 
مدت زمان بیشــتری باقی مانده و ســبب جاروب و امتزاج بیشتر با 
سیال مخزن شده اســت. همچنین نسوخ گاز تزریقی به چاه تولیدی 
کنترل شــده و جبهه ی پیشــرونده ی گاز، به صــورت یکنواخت تری 
به ســمت چاه تولیدی حرکت کرده است. این روش توانسته است به 
میزان قابل توجهی عبور گاز از شــکاف ها را کاهش دهد. الزم به ذکر 
اســت در صورت اعمال محدودیت در تولید، روش هوشمند توانسته 
است 18۰روز بیشــتر از روش غیرهوشــمند نفت با نرخ ثابت تولید 

کند.

GOR=5 Mscf⁄ STB 6     مقایسه ی  عددی سناریوها با در نظر گرفتن محدودیت  

)FOE( ضریب بازیافت نفت)FOPR( تولید تجمعی

0.351568600تزریق امتزاجی غیرهوشمند )در 1012روز(

0.4141847600تزریق امتزاجی هوشمند )در 1192روز(

  7     مقایسه  ی عددی سناریوها بدون در نظر گرفتن محدودیت های تولیدی پس از 2096روز

)FOE( ضریب بازیافت نفت)FOPR( تولید تجمعی)GOR( نسبت گاز به نفت

0.00630851.921برداشت طبیعی

0.5122666189.7تزریق امتزاجی

0.5532456218.38.9تزریق امتزاجی هوشمند
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