پژوهش

در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بومیسازی شد؛

لیبرا؛ نرمافزار موازنه مواد مخازن شكافدار
شــركت ملي مناطــق نفت خيز
جنوب بر اساس سياســتهاي كلي
اقتصاد مقاومتي مبني بر اســتقالل
و خوداتكايــي و تقويــت بنيانهاي
داخلي صنعت نفت با استفاده از توان
كارشناسان متعهد خود گامهاي بلندي
را براي توسعه نرمافزارهاي مورد نياز
مهندسي نفت و مخازن به عنوان يكي
از ابزارهاي تخصصي توســعه ميادين
و حفظ و افزايــش ظرفيت توليد نفت،
گاز و مايعات گازي برداشته و به نتايج
موفقيتآميزي دســت يافته است.
توسعه نرمافزار بومي ليبرا يكي از اين
موفقيتهاست كه پس از  30ماه تالش
مستمر حاصل شده و فاز دوم توسعه آن
از زمستان  1394آغاز شده است.

قابلیتهای نرمافزار لیبرا

این نرمافزار قابلیتهایی از جمله آنالیز ،تطابق
تاریخچه ،پیشبینی عملکرد مخزن ،مدلهای آبده
و سرعت و دقت در محاسبات دارد.

آنالیز

لیبرا با دریافت اطالعات تاریخچه سطوح تماس،
فشــار میانگین و میزان تولید سیاالت ( نفت ،گاز و
آب) ،قادر به محاســبه اشــباع گاز و آب در مناطق
آب روفته و گازروفته و همچنین محاســبه شار آب
ورودی و فشــار در ســطح تماس آب – نفت است.
همچنین در این بخش میتــوان صحت اطالعات
ورودی را بررسی کرد.

تطابق تاریخچه

لیبرا قادر اســت منحنیهای جــذب و تخلیه
آب– نفــتوگاز – نفت را محاســبه کند .همچنین
این نرمافزار میتواند پارامترها و هندســه آبده را با
استفاده از نتایج بخش آنالیز ،به صورت رگراسیون
غیرخطی محاسبه کند.

ساده کردن مدل سازی مخزن و
پیش بینی تولید

نرمافزار موازنه مواد مخازن شکافدار که بخشی
از پروژه بزرگ نرمافزار جامع موازنه مواد اســت ،به
کوشــش مهدی نیکبخت و با مشــاوره و همکاری
ابراهیم شــریفی دارانی در مدت  30مــاه در اداره
سیستمهای مهندسی مخازن شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب طراحی و کدنویسی شده است .این
نرمافزار با نام لیبرا( )Libraدر اردیبهشت ماه 1393
منتشر شد.
موازنه مواد ،به عنوان یکــی از پرکاربردترین و
قدیمیتریــن روشها برای به دســت آوردن نفت
درجا و آنالیــز عملکرد مخزن مورد اســتفاده قرار
میگیرد .در گذشته ،از روشهای کالسیک موازنه
مواد در مطالعات مخازن کشــور استفاده می شده
است .برای اولین بار در سال  ،1357استوارت ایونز
مدل منحصر به فردی را با اســتفاده از روش موازنه
مواد و نمودارهای اشــباع بــرای مطالعه عملکرد
ميادين هفتكل و نرگسي ،طراحی و کدنویسی کرد.
او با اســتفاده از این مدل به خوبی توانست عملکرد
مخزن لب ســفید را تحت ســناریوی تزریق گاز
پیش بینی کند.
پس از ســالها با توجــه به نیاز کارشناســان
مهندسی نفت شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب،
طرح به روز رسانی و توســعه این مدل برنامه ریزی
شد که در ســال  1390این پروژه شــروع شد و در
مدت  30ماه به پایان رســید .نتیجه توســعه این
مدل ،نرمافزار موازنه مواد مخازن شــکافدار لیبرا
اســت .اســتفاده این نرمافزار از نمودارهای اشباع
آب ،نفتوگاز برای محاسبه سطوح تماس ،در نظر
گرفتن اثر شــکاف در محاسبات ،داشتن مدلهای
آبده مختلف و همچنین اســتفاده از الگوریتمهای
شبیهساز  Eclipseبرای محاسبه خواص  ،PVTلیبرا
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پیشبینی عملکرد مخزن

لیبــرا میتوانــد پارامترهــای زیــر را تحت
ســناریوهای مختلــف تزریــق گاز و آب و تخلیه
طبیعی ،پیشبینی کند.
• میزان گاز تزریقی
• فشار میانگین مخزن
• تغییرات سطوح تماس
• ضریب بازیافت نهایی
مدلهای آبده
لیبــرا دارای مدلهای آبده خطــی ،تحتانی و
شعاعی برای روشهای استاندارد زیر است:
• Fetkovitch
• Carter – Tracey
• Hurst and Van Everdingen

سرعت و دقت در محاسبات به همراه
محیط گرافیکی حرفهای

را به تنها نرمافزار موازنه مواد مخازن شــکافدار در
دنیا تبدیل کرده است که مشــابه خارجی ندارد .از
سال  1393تا کنون با استفاده از نرمافزار لیبرا ،چند

شماره  ،815شنبه  11دی 1395

مطالعه موازنه مواد برای مخازن شکافدار انجام شده
است که همگی موفقیتآمیز بودهاند.

موتور محاســباتی لیبرا به زبان برنامهنویسی
فرترن نوشته شــده اســت که یکی از سریعترین
زبانهای برنامهنویســی در امر محاسبات رياضي
است .الگوریتمهای اســتفاده شده در این نرمافزار
به دقت بررسی ،آزمايش و اعتبارسنجی شده است.
رابط گرافیکی برنامه در محیط  Net.طراحی شده و
تمام امکانات برای سهولت ورود اطالعات و مشاهده
نتایج به صورت کام ًال کاربرپسند در این نرمافزار در
نظر گرفته شده است.

مرحله دوم توسعه نرمافزار

مرحله دوم توســعه نرمافزار لیبرا در زمستان

