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چكيده
بــا تولیــد پیوســته از یــک مخــزن نفتــی ،فشــار مخــزن و دبــی تولیــدی کاهــش پیــدا میکننــد .اگــر نســبت گاز بــه نفــت تولیــدی،
فشــار جریــان تهچاهــی و ویژگیهــای ســیال مخــزن مناســب باشــند ،بــا اســتفاده از فــرازآوری مصنوعــی بــا گاز ،دبــی تولیــدی
افزایــش پیــدا خواهــد کــرد .در فرآینــد فــرازآوری مصنوعــی بــا گاز ،شــرایط مخــزن ،چــاه و تأسیســات ســطحاالرضی بهصــورت پیوســته
تغییــر میکننــد؛ بنابرایــن بایــد بــر عملیــات تزریــق گاز نظــارت داشــت و شــرایط تزریــق را متناســب بــا ایــن تغییــرات ،بهروزرســانی
کــرد تــا بهینهتریــن دبــی تولیــدی بهدســت آیــد و کارایــی یــک میــدان هیدروکربنــی را پیشبینــی کــرد .یکــی از مشــکالتی کــه در
فرآینــد فــرازآوری بــا گاز اتفــاق میافتــد ،ناپایــداری اســت .ناپایــداری باعــث کاهــش تولیــد نفــت و آســیب رســاندن بــه تأسیســات
میگــردد .همچنیــن بــا توجــه بــه محدودیــت حجــم گاز موجــود جهــت تزریــق بایســتی تخصیــص و کنتــرل گاز تزریقشــده در
بیــن چاههــای تولیــدی بهگونــهای باشــد کــه تولیــد در شــرایط بهینــه انجــام شــود .در ایــن مطالعــه مخــزن نفتــی بــا اســتفاده از
نرمافــزار  Eclipseشبیهســازی شــد و ســپس بــه کمــک نرمافــزار  PRosPERمدلســازی چاههــای تولیــدی و شــبکه خطــوط لولــه
جریانــی ســطحاالرضی انجــام شــد .در نهایــت بــا اســتفاده از نرمافــزار  ،MATLABاتصــال مدلهــای مخــزن ،چــاه و شــبکه خطــوط
لولــه جریانــی بهمنظــور ایجــاد مــدل یکپارچــه و تخصیــص بهینــه گاز تزریقــی بیــن چاههــا بــه کمــک الگوریتــم ژنتیــک انجــام شــد.
طبــق ســناریوهای مختلــف ،گاز تزریقــی بیــن چاههــا توزیــع شــد .میــزان تولیــد نفــت و درآمــد حاصــل از هــر ســناریو ثبــت شــد.
طبــق نتایــج بهدس ـتآمده ،اســتفاده از مــدل یکپارچــه بهرهبــرداری همــراه بــا سیســتم کنتــرل بهینــه در فرآینــد فــرازآوری بــا گاز
در مقایســه بــا شــرایط تولیــد طبیعــی مخــزن مــورد مطالعــه ،باعــث افزایــش  %224/86درآمــد میشــود .همچنیــن در نظــر گرفتــن
ناپایــداری بهعنــوان محدودیــت در سیســتم کنتــرل بهینــه تزریــق گاز مــدل یکپارچــه بهرهبــرداری باعــث کاهــش  %2/93درآمــد
حاصلشــده از مخــزن میشــود .امــا در بلندمــدت ســبب کاهــش آســیب بــه تأسیســات پاییندســتی میــدان نفتــی میگــردد.

كلمــات كليــدي :فــرازآوری مصنوعــی بــا گاز ،مدلســازی یکپارچــه سیســتم بهرهبــرداری ،ناپایــداری ،کنتــرل
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مقدمه

بهمــرور زمــان بــا تولیــد از یــک مخــزن نفتــی ،فشــار
مخــزن و همچنیــن مقــدار بازیافــت نفــت کاهــش

مییابــد .اگــر فشــار مخــزن بهقــدر کافــی زیــاد نباشــد

کــه بتوانــد جریانــی از ســیال را بــا دبــی مطلــوب ایجــاد
نمایــد ،بایســتی در صــورت مناســب بــودن شــرایط ســیال
تولیــدی مخــزن و ویژگیهــای چــاه ،بهمنظــور بهبــود

جریــان از روشهــای فــرازآوری مصنوعــی اســتفاده کــرد.
یکــی از روشهــای پرکاربــرد فــرازآوری مصنوعــی،
فــرازآوری بــا گاز اســت .در فــرازآوری پیوســته بــا گاز دو

نــوع جریــان وجــود دارد .در حالــت اول نفــت از طریــق
لولــه مغــزی تولیــد میشــود و گاز از طریــق فضــای

حلقــوی تزریــق میشــود کــه آن را در اصطــاح حرکــت

در لولهمغــزی میگوینــد .در ایــن روش ،ابتــدا گاز تزریقــی
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نســبت بــه هــر دبــی تولیــدی و هــر عمقــی ،قابلیــت
اجــرا در چاههــای انحرافــی و چاههــای دارای مشــکل
تولیــد ماســه ،کاربــرد عملیاتــی در چاههایــی بــا نســبت

گاز بــه نفــت تولیــدی بــاال و ضریــب بهرهدهــی پاییــن،
مهمتریــن مزایــای اســتفاده از سیســتم فــرازآوری بــا گاز

اســت [ .]3یکــی از مشــکالت رایــج در فــرازآوری بــا گاز،
پدیــده ناپایــداری اســت .ناپایــداری معمــوالً در شــرایطی

کــه فشــار و نــرخ تزریــق گاز کــم باشــد ،رخ میدهــد و
باعــث نوســانات دورهای دبــی تولیــدی میشــود .کاهــش
تولیــد ،افزایــش هزینههــای نگهــداری و آســیب بــه
تأسیســات پاییندســتی ،کاهــش کیفیــت جداســازی

ســیاالت بهدلیــل تولیــدی لختههــای عظیــم مایــع و گاز
و فلــر کــردن بیشازحــد گاز ،جــزء مهمتریــن مشــکالت
ناشــی از ناپایــداری هســتند [.]7-4

در ســطح فشــرده میشــود .ســپس گاز فشردهشــده

شــرایط مخــزن ،عملکــرد چــاه و تأسیســات ســطحاالرضی

درون لولــه مغــزی تزریــق میشــود .گاز تزریقشــده

بهصــورت پیوســته بــر عملیــات تزریــق گاز نظــارت

ســیاالت میگــردد کــه نتیجــه آن کاهــش افــت فشــار

تحتاالرضــی و ســطحاالرضی ،تغییــر داد تــا بهینهتریــن

مغــزی کاهشیافتــه و جریــان ورودی ســیاالت از مخــزن

سیســتم بهرهبــرداری 1روشــی اســت کــه بــه کمــک آن

جداســازی گاز و ســیال تولیــدی توســط جداکنندههــای

گاز نظــارت داشــت و کارایــی یــک میــدان هیدروکربنــی

کمپرســور فرســتاده میشــود .در حالــت دوم نفــت از

توســعه میــدان ،پیشبینــی و بهینهســازی تولیــد

لولــه مغــزی تزریــق میشــود کــه در اصطــاح بــه آن

گوناگــون در سیســتم ســطحاالرضی و تحتاالرضــی

پارامترهــای مؤثــر در فــرازآوری بــا گاز ،فشــار س ـرچاهی

[ .]9در فرآینــد فــرازآوری بــا گاز همــواره حجــم معینــی

فشــار تهچاهــی کمتــر بــرای رســیدن بــه دبــی تولیــدی

بایــد بهگونــهای بیــن چاههــا توزیــع شــود کــه مقــدار

در فــرازآوری بــا گاز باعــث افزایــش فشــار ســرچاهی

بایــد از روشهــای بهینهســازی بــرای توزیــع مطلــوب گاز

از طریــق فضــای حلقــوی و شــیرهای تزریــق گاز بــه

بهصــورت پیوســته تغییــر پیــدا میکننــد پــس بایســتی

درون لولــه مغــزی باعــث کاهــش چگالــی متوســط

داشــت و شــرایط تزریــق را متناســب بــا ایــن تغییــرات

هیدرواســتاتیکی اســت؛ بنابرایــن فشــار تهچاهــی لولــه

دبــی تولیــدی بهدســت آیــد [ .]8مدلســازی یکپارچــه

بــه درون چــاه افزایــش پیــدا میکنــد .د ر نهایــت پــس از

میتــوان بهصــورت پیوســته بــر عملکــرد سیســتم تزریــق

ســطحی ،گاز بــرای فشردهســازی و تزریــق مجــدد بــه

را پیشبینــی کــرد .برنامهریــزی و بررســی اقتصــادی

طریــق فضــای حلقــوی تولیــد میشــود و گاز بهوســیله

میــدان و شناســایی تأثیــر برهمکنــش پارامترهــای

حرکــت در فضــای حلقــوی گفتــه میشــود [ .]1یکــی از

مهمتریــن کاربردهــای مدلســازی یکپارچــه هســتند

اســت بهطوریکــه فشــار ســرچاهی پاییــن منجــر بــه

از گاز بیــن چاههــا توزیــع میشــود .ایــن حجــم گاز

مدنظــر میشــود .افزایــش حجــم و فشــار گاز تزریقــی

درآمــد 2بهدس ـتآمده از مخــزن بیشــینه شــود؛ بنابرایــن

میشــوند ،بنابرایــن دبــی تولیــدی کاهــش پیــدا میکنــد.

تزریقــی بیــن چاههــا اســتفاده کــرد.

در نتیجــه دبــی تزریــق گاز بایــد بهصــورت بهینــه تعییــن
شــود [ .]2انعطافپذیــر بــودن سیســتم فــرازآوری بــا گاز

1. Integrated Production System Modelling
2. Cashflow
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بیشــینه مقــدار گاز موجــود جهــت تزریــق ،پایــداری

تجهیــزات ســطحاالرضی ،پایــداری و تحویلدهــی شــبکه

فــرازآوری بــا گاز ازجملــه محدودیتهــای بهینهســازی

پایــداری چاههــای ناپایــدار فــرازآوری بــا گاز را مطــرح

فرآینــد فــرازآوری بــا گاز و کنتــرل سیســتم یکپارچــه

تخصیــص گاز 1هســتند .بــا توجــه بــه تغییــرات شــرایط
مخــزن در طــول زمــان ،بهمنظــور بهینهســازی تابــع

هــدف در فرآینــد فــرازآوری بــا گاز نیــاز بــه اســتفاده از

روشهــای کنتــرل بهینــه اســت .در ایــن روشهــا بــا در

تولیــد اســت [ .]13یانســن کنتــرل هوشــمند بــرای
کــرد و بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد کــه فشــار تهچاهــی

مناســبترین گزینــه بهعنــوان متغیــر کنترلــی بــرای
جلوگیــری از ناپایــداری جریــان اســت [.]14

پوبالنــو نقشــههایی را بــرای مشــخص کــردن نواحــی

نظــر گرفتــن مــدل دینامیــک مخــزن ،نــرخ تزریــق گاز در

جریانــی پایــدار و ناپایــدار در فرآینــد فــرازآوری بــا گاز

همــواره تولیــد در حالــت بهینــه قــرار داشــته باشــد .یکــی

افزایــش نــرخ تزریق گاز ســبب پایــداری جریــان و افزایش

مســائل بهینهســازی و مدیریــت مخــازن کاربــرد فراوانــی

در جریــان میشــود [ .]15دالســمو از روش کنتــرل

چاههــا در طــول زمــان بهگونــهای تنظیــم میشــود کــه

ترســیم کــرد .طبــق ایــن نقشـهها پوبالنــو نتیجــه گرفــت

از روشهــای کنتــرل ،کنتــرل حلقــه بســته 2اســت کــه در

ســایز دهانــه نقطــه تزریــق گاز باعــث ایجــاد ناپایــداری

دارد .در مدیریــت میدانهــا بهصــورت حلقــه بســته،

پســخور فعــال 3در چــاه فــرازآوری بــا گاز بــرای کنتــرل

مــدل یکپارچــه بهروزرســانی میشــود و ســپس ایــن

فــرازآوری بــا گاز بــه کمــک مدلســازی یکپارچــه

بهصــورت دورهای مــدل مخــزن از طریــق دادههــای تولیــد

ناپایــداری اســتفاده کــرد [ .]16بهینهســازی سیســتم

مــدل بــه کمــک کنتــرل بهینــه بهمنظــور بهینهســازی

مخــزن ،چــاه و تأسیســات ســطحاالرضی بهمنظــور درک

درآمــد مخــزن اجــرا میشــود .مطالعــات گســتردهای

میــدان توســط گوتیــرز انجــام شــد [ .]17خامهچــی

در ادامــه بهمــرور برخــی از آنهــا پرداختــه میشــود.

حالــت منبــع گاز نامحــدود بــا اســتفاده از برنامهنويســی

شــرایط عملیاتــی بــرای بیشــینه کــردن تولیــد نفــت یــا

دقیــق نیازهــای آینــده و بهبــود اســتراتژیهای توســعه

دربــاره فرآینــد فــرازآوری بــا گاز انجــام شدهاســت کــه

و همــکاران فــرازآوري مصنوعــی پیوســته بــا گاز را در

گیلبــرت بــرای اولیــن بــار ناپایــداری در فــرازآوری

ژنتیــک بهینهســازی كردنــد و در ادامــه نتايــج حاصــل

حــذف آن از پکــر اســتفاده شــود [ .]10هگــدورن و بــرون

برنامهنويســی ژنتیــک بــه نســبت ســريعتر و بــراي

مصنوعــی بــا گاز را بررســی کــرد و توصیــه کــرد بــرای

از آن را بــا شــبکه عصبــی مقايســه و بیــان نمودنــد كــه

گرادیــان فشــار را در چاهــی بــه عمــق  1500 ftمجهــز

محــدوده بزرگــی از شــرايط عملیاتــی قابلاســتفاده اســت

اندازهگیــری نــرخ تولیــد مایــع ،نــرخ تزریــق گاز ،دمــا و

روی پایــداری تولیــد پرداخــت [ .]19محمــودی بهکمــک

بــه شــیرهای تزریــق گاز بــرای فــرازآوری و تجهیــزات

[ .]18میجونــی بــه بررســی تأثیــر ترکیــب گاز تزریقــی

فشــار بــرای جریــان پیوســته ،عمــودی و دوفــازی بررســی

مــدل یکپارچــه ،عملیــات بهینهســازی سیســتم فــرازآوری

ترســیمی ،بهتریــن نقطــه تزریــق را هــم بهدســت آوردنــد

()NPVا 4بررســی کــرد [ .]20در چاههــای تحــت فرازآوری

پایــداری فــرازآوری بــا گاز پرداخــت [ .]12هاپگلــر و

بهدلیــل بــاال رفتــن نســبت گاز بــه مایــع اســتفاده از

کردنــد و بــا اســتفاده از ضریــب بهرهدهــی بــا کمــک روش

بــا گاز را بهمنظــور بیشــینه کــردن ارزش خالــص فعلــی

[ .]11اشــیم بــه توســعه روابطــی بهمنظــور پیشبینــی

مصنوعــی بــا گاز بــرای محاســبه دبــی نفــت تولیــدی

همــکاران یکپارچهســازی مخــزن و تأسیســات ســطحی

روابــط صحیــح و مناســب کاهنــده حائــز اهمیــت اســت.

را بهمنظــور مدیریــت اســتراتژیهای بهینــ ه تولیــد و
توســع ه میــدان ،مــورد مطالعــه قــرار دادنــد .نتایــج نشــان

میدهــد کــه عملکــرد کلــی یــک میــدان در حــال تولیــد،
بهطــور مســتقیم وابســته بــه عملکــرد مخــزن ،عملکــرد

1. Gas Allocation Optimization
2. Closed-loop Control
3. Active Feedback Control
4. Net Present Value

بهبود تولید یک میدان ...

37

میرزائــی پیامــن در مطالعاتــی جداگانــه بــه توســعه

ناپایــداری و افزایــش تولیــد نفــت ارائــه کردنــد .ســاختار

پیشبینــی دبــی تولیــدی مایــع براســاس فشــار

تزریــق گاز بــرای کنتــرل فشــار در فشارســنج تهچاهــی

روابطــی بــرای محاســبه ســایز کاهنــده تولیــدی و
باالدســتی کاهنــده ،ســایز کاهنــده و نســبت گاز بــه مایــع

تولیــدی بــرای جریــان گاز میعانــی و جریــان همزمــان

نفــت و گاز در میادیــن نفتــی ایــران پرداخــت [-21

کنتــرل در ایــن مطالعــه از ســایز کاهنــده ســطحی و نــرخ
دائمــی ( 4)PDGاســتفاده کــرده اســت [ .]28در همیــن
ســال ،ســانتوس بــا هــدف بیشــینه کــردن تولیــد نفــت،
کمینــه کــردن مقــدار گاز تزریقــی و کنتــرل ناپایــداری

 .]22خامهچــی بهمنظــور کاهــش نیــاز بــه اســتفاده از

بهینهســازی دینامیکــی چنــد هدفــه فــرازآوری بــا گاز

عصبــی مصنوعــی بــرای پیشبینــی عملکــرد پیچیــده

بــا توجــه بــه اهمیــت فــرازآوری بــا گاز در یــک میــدان

شبیهســازها کــه گــران و زمانبــر هســتند ،از شــبکه

در فرآینــد فــرازآوری بــا گاز (تعییــن نــرخ بهینــه گاز
تزریقــی) اســتفاده کــرد [ .]23رســولی و همــکاران بــا
ترکیــب مدلســازی یکپارچــه تولیــد براســاس شــبکه

عصبــی و الگوریتــم ژنتیــک ،بهینهســازی تولیــد را بــا
اســتفاده از تخصیــص دینامیــک گاز در فرآینــد فــرازآوری

مــورد مطالعــه قــرار دادنــد [ .]24در همیــن ســال،
قاســمزاده بــه بررســی تأثیــر پارامتــر زمانبــر فرآینــد

بهینهســازی توزیــع گاز پرداخــت [ .]25مهدیانــی و

را بــا روش توالــی پاالیــش مــش 5بررســی کــرد [.]29

بهمنظــور افزایــش درآمــد ،در ایــن مطالعــه بــا تکیــه

بــر روشــی نویــن یــک مــدل یکپارچــه بهرهبــرداری
شــامل مخــزن ،چــاه و شــبکه خطــوط لولــه جریــان
ســطحاالرضی همــراه بــا سیســتم کنتــرل بهینــه بــا

هــدف توزیــع بهینــه گاز تزریقــی بیــن چاههــا و کنتــرل
ناپایــداری توســعه پیــدا کردهاســت.

توصیف مدل مخزن مورد مطالعه

خامهچــی تأثیــر محدودیــت پایــداری را بــر فرآینــد

بــرای شبیهســازی مخــزن مــورد مطالعــه از نرمافــزار

کردنــد و نتیجــه گرفتنــد کــه کاهــش تولیــد بــا در نظــر

کــرده ،اســتفاده شــدهاســت .ایــن مخــزن یــک مــدل

اســت [ .]6قاس ـمزاده بــا اســتفاده از دو مــدل پروکســی

کوچــک اســت کــه از  2660بلــوک تشــکیل شدهاســت و

یکپارچــه شــامل مخــزن و چــاه ،بهینهســازی فــرازآوری

میــدان بهگون ـهای اســت کــه از ســمت شــرق و جنــوب

1

ســفره آب زیرزمینــی بهنســبت قــوی از ســمت غــرب و

بهینهســازی توزیــع گاز در فــرازآوری مصنوعــی بررســی

 6 Eclipseکــه توســط شــرکت شــلومبرژر 7توســعه پیــدا

گرفتــن پایــداری بهعنــوان محدودیــت بســیار ناچیــز

مهندســی مخــزن صنعتــی شبیهسازیشــده در ابعــاد

براســاس شــبکههای عصبــی مصنوعــی و ایجــاد مــدل

از میــان آنهــا  1761بلــوک فعــال هســتند .ســاختار ایــن

بــا گاز را بهمنظــور بیشــینه کــردن تابــع  NPVانجــام داد

توســط یــک گســل محــدود میشــود .همچنیــن یــک

بــرای شبیهســازی سیســتم فــرازآوری بــا گاز و مقابلــه

شــمال بــا میــدان در ارتبــاط اســت .یــک کالهــک گازی

کــرد .بررســی ناپایــداری ،تعییــن ســایز کاهنــده تزریقــی،

گرفتــه اســت .میــدان بررسیشــده شــامل  6چــاه تولیــدی

[ .]8در همیــن ســال شــائو از یــک مــدل مرتبــه بــاال

بــا ناپایــداری ناشــی از هدینــگ لولــه جــداری اســتفاده

کوچــک در مرکــز ســاختار گنبدیشــکل میــدان قــرار

محاســبه فشــار و نــرخ تزریــق بهینــه گاز ،مهمتریــن

و

کاربردهــای مــدل شــائو هســتند [ .]26شــی و همــکاران
بــا اســتفاده از روش کنتــرل ردیابــی بهینــه 2اقــدام بــه
کنتــرل ناپایــداری در چاههــای فــرازآوری بــا گاز کردنــد

[ .]27دیهــل و همــکاران برمبنــای ماهیــت چنــد متغیــره
فرآینــد فــرازآوری مصنوعــی بــا گاز ،کنتــرل غیرخطــی

پیشبینیکننــده مــدل ( 3)NMPCخــود را بــرای کنتــرل

(PRO-1اPRO-4 ،اPRO-5 ،اPRO-11 ،اPRO-12 ،

 )PRO-15اســت و بهدلیــل داشــتن ســفره آب قــوی،
فاقــد چــاه تزریقــی اســت.

1. High-order Model
2. Optimal Tracking Control
3. Nonlinear Model Predictive Control
4. Permanent Downhole Gauge
5. Mesh Refining Sequential Method
6. Eclipse
7. Schlumberger
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برخــی از ویژگیهــای مخــزن بررسیشــده ،در جــدول

طراحــی و بهینهســازی سیســتم فــرازآوری مصنوعــی،

اســت.

جریانــی ،انجــام محاســبات حساسیتســنجی روی

 1بیــان شــده اســت .شــکل  1نشــاندهنده ایــن مخــزن

انجــام محاســبات افــت فشــار درون چاههــا و خطــوط

مدلســازی چاههــای تولیــدی و شــبکه خطــوط

متغیرهــای مختلــف و نظــارت پیوســته بــر عملکــرد

بــرای شبیهســازی چاههــای تولیــدی و شــبکه

ســیال تولیــدی هــر چــاه شــامل نفــت و آب اســت و از

لولــه جریانــی ســطحاالرضی

خطــوط لولــه جریانــی ســطحاالرضی از نرمافــزار
PRosPER

1

شــرکت پترولیــم اکســپرت 2اســتفاده

شدهاســت .طراحــی و بهینهســازی رشــته تکمیــل چــاه،

چــاه ،جــزء مهمتریــن کاربردهــای ایــن نرمافــزار اســت.

مــدل نفــت ســیاه بهعنــوان مــدل  PVTاســتفاده شــده

اســت .تولیــد از طریــق لولــه مغــزی انجــام میشــود و
مــدل گرانــروی ســیال ،نیوتنــی فــرض شدهاســت.

جدول  1مشخصات مخزن مورد مطالعه

ابعاد مخزن ()m

مشخصات

مقدار

اشباع اولیه آب

0

تعداد بلوکها

19 × 28 × 5

تعداد چاه تولیدی

6

میانگین تخلخل مخزن ()fraction

0/2

میانگین تراوایی افقی ()md

100

نسبت ناهمسانگردی

3

وزن مخصوص نفت ()oAPI

23/51

تراکمپذیری سنگ ()psi/1

0/00045

دمای مخزن ()oF

212

نسبت گاز به نفت ()scf/STB

417/607

میانگین ضخامت هر بلوک ()ft

92

ابعاد هر بلوک در راستا  xو )ft( y

590

800 1600 2400 3200

PRO-4

0

PRO-12
PRO-5

ابعاد مخزن ()m

2000

PRO-1
PRO-11
PRO-15

4000

2418/3

2398/9

2379/5

)Tops (m

2360/0

2340/6

شکل  1شماتیک مخزن مورد مطالعه
1. Prosper
2. Petroleum Experts
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بهمنظــور بهبــود تولیــد ،فــرازآوری پیوســته بــا گاز درون

 2نشــاندهنده شــماتیکی مختصــر از نحــوه عملکــرد

جداریپــوش اســت .ویژگیهــای چاههــای مختلــف

همچنیــن شــکل  3سیســتم کنتــرل طراحیشــده

سیســتم یکپارچــه بهمحــض شــروع شبیهســازی اســت.

چاههــا بهکاربــرده شــدهاســت و روش تکمیــل چاههــا،

بهمنظــور تخصیــص بهینــه گاز بیــن چاههــای تولیــدی

مدلسازیشــده شــامل خــواص ســیال تولیــدی،

را نشــان میدهــد .ورودیهــای سیســتم شــامل

مشــخصات چــاه ،ســایز تجهیــزات درونچاهــی و طــول

خروجیهــای شبیهســاز مخــزن (بــرش آب تولیــدی،

خطــوط لولــه جریانــی ســطحاالرضی بــرای هــر چــاه در

نســبت گاز بــه نفــت تولیــدی ،فشــار متوســط مخــزن)

جــدول  2آورده شــد ه اســت.

و نــرخ تزریــق گاز هســتند .کنترلکننــده نرمافزارهــای

نحــوه ایجــاد مــدل یکپارچــه و سیســتم کنتــرل

Eclipse

تزریقــی بهمنظــور کنتــرل نــرخ بهینــه تزریــق گاز

بهینــه نــرخ تزریــق گاز

بــرای ایجــاد اتصــال بیــن نرمافزارهــای

Eclipse

و

PRosPER

میباشــند و از ســایز کاهنــده

اســتفاده میکننــد .مــدل یکپارچــه بهرهبــرداری،

و

سیســتم و واحــدی اســت کــه بــرای کنتــرل انتخــاب

 PRosPERبــا هــدف ایجــاد یــک مــدل یکپارچــه ،از

شــدهاســت .خروجــی سیســتم میــزان تولیــد نفــت و

کدنویســی در محیــط  Excelو  MATLABکــه توســط

درآمــد حاصــل از میــدان اســت.

 Mathworksتوســعهیافته ،اســتفاده شدهاســت .شــکل

جدول  2مشخصات چاههای شبیهسازیشده
شماره چاه

PRO-15

PRO-12

PRO-11

PRO-5

PRO-4

PRO-1

وزن مخصوص نفت ()API

23/7847

24/3135

24/2772

23/9569

24/5512

23/7847

وزن مخصوص گاز

0/76

0/7

0/75

0/72

0/7

0/7

نسبت گاز به نفت ()scf/STB

417/607

417/607

417/607

417/607

417/607

417/607

عمق شیر تزریق گاز ()ft

7616

7330

7475

7544

7511

7616

وزن مخصوص گاز تزریقی

0/76

0/7

0/75

0/72

0/7

0/7

سایز روزنه تزریق ()1/64in

48

32

48

48

40

32

دمای درونچاهی ()oF

212

212

212

212

212

212

عمق لوله مغزی اول ()m

250

250

250

250

250

250

قطر داخلی لوله مغزی اول ()in

4/41

4/37

3/62

4/09

3/95

3/2

عمق لوله مغزی دوم ()m

2360

2319/4

2310/7

2294/6

2253

2360

قطر داخلی لوله مغزی دوم ()in

4/41

4/37

3/62

4/09

3/95

3/2

عمق چاه ()m

2381

2380/5

2386

2381/7

2373

2381

قطر داخلی لوله جداری ()in

4/85

4/85

4/85

4/85

4/85

4/85

فشار سرچاهی ()psi

314/696

314/696

314/696

314/696

314/696

314/696

دمای سرچاهی ()oF

100

110

115

112

110

100

طول خط لوله جریانی سطحاالرضی ()ft

100

121

168/8

128/9

177/8

100

سایز خط لوله جریانی سطحاالرضی ()in

4

4

4

4

4

4

سایز کاهنده جریان سطحاالرضی ()in

1

1

1

1

1

1

مشخصات چاه

شماره  ،105خرداد و تیر 1398
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چاههای مدلسازی شده
نرمافزار Prosper

نرمافزار Excel

مخزن شبیهسازی

شده نرمافزار Eclipse

شروع

استفاده از  Open Serverو کدنویسی  VBAکدنویسی  MATLABو استفاده از COM port

شکل  2شماتیک ایجاد مدل یکپارچه بهرهبرداری بین شبیهسازهای مخزن ،چاه و شبکه خطوط لوله جریانی
فعالکننده:
کاهنده تزریق
گاز

سیستم :مدل یکپارچه تولیدی
شامل مخزن ،چا ه و شبکه
خطوط لوله جریانی
سنسور :دبیسنج
خروجی :درآمد و دبی تولید
نفت

ورودیها :خروجیهای
شبیهساز مخزن (WC, GOR,
 )PAverage Regionsو نرخ تزریق گاز

کنترلکننده :کامپیوتر
( Eclipseو )Prosper

مدل :ژنتیک الگوریتم
دادههای میدان

بهروزرسانی مدل :عملگرهای الگوریتم
ژنتیک ()Mutation , Crossover

شکل  3سیستم کنترل طراحیشده برای کنترل بهینه نرخ تزریق گاز بین چاههای تولیدی

همچنیــن الگوریتــم ژنتیــک کــه یــک الگوریتــم فــرا

تابــع هــدف در ایــن مطالعــه بیشــینه کــردن میــزان

نــرخ تزریــق گاز بــهکار گرفتــه شــد ه اســت.

اســت کــه ایــن موضــوع در رابطــه  1بیــان شدهاســت.

ابتــکاری اســت ،بهعنــوان مــدل موردنظــر بــرای کنتــرل

درآمــد حاصــل از مخــزن مــورد مطالعــه در هــر بازهزمانــی
i

شــماره چــاه بــوده و در هــر بازهزمانــی مجمــوع درآمــد

روش پژوهش

حاصلشــده از تمامــی چاههــای مخــزن مــورد مطالعــه

کنتــرل بهینــه فــرازآوری بــا گاز ،بــا هــدف یافتــن بهترین

محاســبه میشــود .در فــرازآوری بــا گاز ،مجمــوع دبــی

کــه تابــع هــدف بهینــه شــود ،صــورت میگیــرد .تابــع

بهینهســازی در تخصیــص گاز بهصــورت رابطــه 2

فــرازآوری بــا گاز ،بهشــرح زیــر هســتند:

 3بیانکننــده ایــن موضــوع اســت کــه بایــد مجمــوع

مقادیــر تخصیــص گاز تزریقــی بــه هــر چــاه بهگونــهای

نفــت تولیــدی ،تابــع نــرخ تزریــق گاز اســت و مســئله

هــدف و محدودیتهــای د ر نظــر گرفتهشــده در فرآینــد

قابــل بیــان اســت .محدودیــت تعریفشــده در رابطــه

( × PO ( + )QGi × PG ( − )QW i × PW

()1

6

Oi

∑ )Q

دبــی تزریــق گاز تمامــی چاههــا ،کمتــر یــا مســاوی

Cashflows
=

i =1

()2

( = f )q g injection

()3

≤ 12MMscf

6

Oi

∑Q
i =1

6

gi

∑q
i =1

q g i ,min ≤ q g i ≤ q g i ,max
()4

کل گاز موجــود در سیســتم تزریــق گاز باشــد .رابطــه 4

بیانگــر محدودیــت حــدی بــرای نــرخ تزریــق گاز اســت

بهطوریکــه میــزان نــرخ تزریــق گاز نبایــد خــارج از
محــدوده ایــن مقادیــر حــدی باشــد .بــرای محاســبه تابــع

درآمــد ،قیمــت هــر بشــکه نفــت  0/696میلیــون تومــان،
قیمــت هــر میلیــون  ftگاز  47/292میلیــون تومــان و
3

هزینــه جداســازی هــر بشــکه آب  0/06میلیــون تومــان
فــرض شدهاســت.

=
=q g i ,min 0
MMscf & q g i ,max 5MMscf
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بــرای پیشبینــی تولیــد و درآمــد حاصــل از مخــزن

تــا از طریــق

بــهدرون چاههــا و تولیــد بــا اســتفاده از فشــار طبیعــی

تعییــن بهینهتریــن نرخهــای تزریــق گاز کــه دارای

نفتــی ،چهــار ســناریو شــامل ( )1عــدم تزریــق گاز
مخــزن )2( ،توزیــع حجــم مســاوی از گاز بیــن چاههــای
تولیــدی )3( ،توزیــع بهینــه گاز بیــن چاههــای تولیــدی

بهکمــک سیســتم کنتــرل بهینــه بــدون درنظــر گرفتــن
پایــداری فرآینــد فــرازآوری بــا گاز و ( )4توزیــع بهینــه گاز

بیــن چاههــای تولیــدی بــا اســتفاده از کنتــرل بهینــه بــا
درنظــر گرفتــن پایــداری فرآینــد فــرازآوری بــا گاز درنظــر

گرفتــه شدهاســت.

Mutation

و

Crossover

نســل بعــدی

کروموزومهــا توســعه پیــدا کنــد .ایــن چرخــه تــا زمــان

بیشــینه مقــدار درآمــد در هــر بازهزمانــی باشــند،
ادامــه پیــدا میکنــد .فلوچــارت مدلســازی و کنتــرل

بهینــه تخصیــص نــرخ گاز بیــن چاههــای تولیــدی در
ســناریوهای ســوم و چهــارم مطابــق شــکل  4اســت.

بحث و نتایج

تولیــد مخــزن مــورد مطالعــه از ســال  1380شــروع

در ســناریوهای ســوم و چهــارم ،سیســتم کنتــرل بهینــه

از الگوریتــم ژنتیــک بــرای تخصیــص بهینــه گاز بیــن
چاههــا اســتفاده کــرده اســت .در الگوریتــم ژنتیــک،

هــر کرومــوزوم بهصــورت رشــتهای اســت کــه شــامل
متغیرهــای مســئله اســت و در واقــع هــر کرومــوزوم
تعیینکننــده جوابــی بــرای مســئله اســت .در مســئله

بهینهســازی توزیــع گاز ،کروموزومهــا شــامل نــرخ تزریــق
گاز چاههــا هســتند .الگوریتــم ژنتیــک بررســی خــود
را بــا جمعیــت اولیــه متغیرهــای ورودی ساختهشــده

بهصــورت تصادفــی ،آغــاز میکنــد .ســپس بــه ازای

هــر نــرخ تزریــق گاز ،تابــع هــدف یعنــی درآمــد محاســبه
میشــود .در مرحلــه بعــد نــرخ تزریــق گازهایــی کــه

میشــود و تــا ســال  1397ادامــه پیــدا میکنــد.
ســپس تولیــد در قالــب مــدل یکپارچــه بهصــورت 20

بازهزمانــی  60روزه ادامــه خواهــد داشــت .طبــق ســناریو
شــماره  1هیچگونــه تزریــق گازی بــهدرون چاههــا

انجــام نمیشــود .مجمــوع تولیــد نفــت چاههــا در ایــن
ســناریو پــس از  1200روز 118300 bbl ،اســت .بهمــرور

زمــان بهدلیــل افزایــش بــرش آب تولیــدی ،دبــی نفــت
و در نتیجــه میــزان درآمــد کــم میشــود .بــرای مثــال

درآمــد میــدان در بازهزمانــی دوم 7050/276 ،میلیــون
تومــان اســت امــا بــا توجــه بــه افــت شــدید دبــی چاههــا،

درآمــد در بــازه زمانــی بیســتم بــه عــدد 3317/304

میلیــون تومــان کاهــش مییابــد.

دارای بیشــترین مقــدار درآمــد هســتند ،انتخابشــده
تولید  GOR, WC, BHP, PAverage Regionsتوسط Eclipse

استفاده از خروجیهای  Eclipseبهعنوان ورودیهای Prosper

تخصیص اولیه نرخ تزریق گاز بین چاهها

تالش سیستم کنترل بهینه برای پیدا کردن مقادیر بهینه متغیر
کنترلی و جایگزینی نرخ تزریق گاز جدید با نرخ تزریق گاز قبل
رسیدن به معیارهای مورد نظر
بله

تعریف تعداد بازههای زمانی
و آغاز فرآیند شبیهسازی

شروع

محاسبه دبی تولیدی با توجه به
محدودیتها در Prosper

خیر

وارد کردن دبی تولیدی بهینه در
 Matlabو محاسبه تابع هدف

در شرایط  Eclipseرفتن به بازهزمانی بعد ،شبیهسازی
دبیثابت با استفاده از دبیهای بهینه جدید محاسبهشده و
 GOR, WC, BHP, PAverage Regionsبهروزرسانی

شکل  4فلوچارت تخصیص بهینه گاز تزریقی بین چاهها
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در ســناریو شــماره  2حجمــی مســاوی از گاز تزریقــی بین

شدهاســت کــه دبــی تولیــد نفــت دچــار کاهــش شــدید

فـ�وت مکعــب گاز اســت .طبــق ایــن ســناریو در پایــان

درنظــر گرفتــن پایــداری بهعنــوان محدودیــت در سیســتم

چاههــا توزیــع میشــود و ســهم هــر چــاه  2میلیــون

بازهزمانــی بیســتم  191951 bblنفــت تولیــد شدهاســت

کــه در مقایســه بــا ســناریو قبــل  73652 bblتولیــد
افزایــش یافتهاســت .افــت دبــی تولیــد نفــت چاههــا

بــا شــیب مالیمتــری نســبت بــه ســناریو قبــل اتفــاق
میافتــد کــه دلیــل آن تزریــق گاز و در نتیجــه کاهــش
چگالــی متوســط ســیاالت و افتفشــار هیدرواســتاتیکی

درون چاههــا اســت.

شــکلهای  5و  6بهترتیــب نــرخ تزریــق گاز و دبــی تولیدی
را بــرای هــر چــاه در ســناریو شــماره  3نشــان میدهــد.

مجمــوع تولیــد نفــت در ایــن ســناریو 386786 bbl
اســت و در مقایســه بــا ســناریو شــماره  2افزایــش %101

تولیــد را نشــان میدهــد .همچنیــن بهروزرســانی
شــرایط تزریــق متناســب بــا شــرایط درونچاهــی باعــث

نشــود .طبــق شــکل  5و  6میتــوان نتیجــه گرفــت ،عــدم

کنتــرل بهینــه باعــث نوســانات دبــی نفــت و ایجــاد پدیــده
ناپایــداری میشــود .در ایــن شــرایط بایســتی نــرخ تزریــق

گاز هــر چــاه را بهگونـهای تنظیــم کــرد کــه شــیب و میزان
تغییــرات نــرخ تزریــق گاز بهصــورت مالیمتــری صــورت

بگیــرد تــا از ایــن طریــق بتــوان عــاوه بــر کنترل نوســانات
شــدید نــرخ تزریــق گاز ،تغییــرات دبــی تولیــد نفــت را بــه
حداقــل رســاند .بــرای ایــن کار از توابــع نمایــی ،لگاریتمی،

چندجملــهای بــا مرتبههــای مختلــف و توانــی اســتفاده
شدهاســت .در ســناریو شــماره  4تولیــد نفــت 11293 bbl

نســبت بــه ســناریو قبــل کاهــش داشتهاســت کــه باعــث
کاهــش انــدک درآمــد میشــود .همچنیــن بهکارگیــری

ایــن ســناریو نوســانات دبــی نفــت را از بیــن بردهاســت.

مقایســه درآمــد حاصلشــده از ســناریوهای مختلــف در

شــکل  7نشــان داده شدهاســت.
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شکل  7مقایسه درآمد چاهها در هر بازهزمانی بهازای سناریوهای مختلف

در مجمــوع  20بازهزمانــی شبیهســازی میتــوان نتیجــه

بــا گاز بــا توجــه بــه شــرایط فشــار تهچاهــی ،نســبت

 %224/86و  %99/82درآمــد نســبت بــه ســناریوهای اول

عملیاتــی دارد .طبــق ســناریو شــماره  ،2میتــوان نتیجــه

گرفــت کــه ســناریو شــماره  3بهترتیــب باعــث افزایــش

و دوم شدهاســت .همچنیــن درنظــر گرفتــن پایــداری
بهعنــوان محدودیــت در سیســتم کنتــرل بهینــه
تخصیــص گاز ســبب کاهــش  %2/93درآمــد میشــود.

ایــن کاهــش درآمــد در مقایســه بــا آســیبهای ناشــی

از پدیــده ناپایــداری بســیار ناچیــز اســت و اســتفاده از
ســناریو شــماره  4را توجیــه میکنــد.

نتيجهگيري

در ایــن مطالعــه بهینهســازی فرآینــد فــرازآوری بــا گاز

بــا اســتفاده از مدلســازی یکپارچــه و کنتــرل بهینــه
تخصیــص گاز بیــن چاههــای تولیــدی بــا هــدف بیشــینه

کــردن تابــع درآمــد انجــام گرفــت .سیســتم کنتــرل
بهینــه از الگوریتــم ژنتیــک بــرای توزیــع بهینــه گاز

بیــن چاههــا اســتفاده کــرد .در شــرایط کلــی ،اســتفاده
از مــدل یکپارچــه بهعنــوان یــک مــدل دینامیــک بــرای
تخصیــص گاز بیــن چاههــای تولیــدی از عملکــرد بهتــری

برخــوردار اســت زیــرا تغییــرات پارامترهایــی مثــل

بــرش آب تولیــدی ،فشــار مخــزن ،نســبت گاز بــه نفــت
تولیــدی و دبــی تولیــد نفــت را نســبت بــه زمــان در نظــر
میگیــرد .طبــق چهــار ســناریوی متفــاوت ،تولیــد از
مخــزن مــورد بررســی دقیــق قــرار گرفــت .نتایــج نشــان

داد کــه در میــدان بررسیشــدهاســتفاده از فــرازآوری

گاز بــه نفــت تولیــدی و بــرش آب تولیــدی توجیــه

گرفــت فــرازآوری بــا گاز حتــی در شــرایط غیــر بهینــه
در ایــن مخــزن باعــث بهبــود دبــی تولیــد نفــت و میــزان
درآمــد میشــود .همچنیــن بهکارگیــری مــدل یکپارچــه

سیســتم بهرهبــرداری بــا سیســتم کنتــرل فــرازآوری بــا

گاز بهمنظــور توزیــع بهینــه گاز بیــن چاههــای تولیــدی
از طریــق کاهــش فشــار تهچاهــی و چگالــی ســتون

ســیاالت درون چــاه ،بهمیــزان قابلتوجهــی باعــث بهبــود

دبــی تولیــد نفــت و افزایــش درآمــد حاصــل از یــک مخزن
میشــود .در واقــع در ایــن روش بــا توجــه بــه دینامیــک

بــودن مــدل یکپارچــه و ثبــت تمامــی تغییــرات چاههــا

در هــر بازهزمانــی ،نــرخ تزریــق گاز بهگون ـهای متناســب
بــا ایــن تغییــرات بــرای هــر چــاه تنظیــم میشــود کــه
تابــع هــدف بیشــینه شــود .ضمــن اینکــه عــدم در نظــر

گرفتــن پایــداری بهعنــوان یــک محدودیــت در سیســتم
کنتــرل بهینــه توزیــع گاز در درازمــدت ســبب وارد
آمــدن خســارت بــه تجهیــزات درونچاهــی و س ـرچاهی
میشــود؛ بنابرایــن ضــروری اســت ایــن موضــوع مدنظــر
قــرار داده شــود .در نظــر گرفتــن پایــداری بهعنــوان یــک
محدودیــت بــرای سیســتم کنتــرل بهینــه روشــی مناســب

بــرای جلوگیــری از نوســانات دبــی تولیــد نفــت اســت کــه
ســبب کاهــش بســیار انــدک میــزان تولیــد نفــت و درآمــد

حاصــل از میــدان میگــردد.

1398  خرداد و تیر،105 شماره
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