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Εισαγωγή

Μεθοδολογία

Η χρήση των ορυκτών καυσίμων έχει αναγνωριστεί ως συνυπεύθυνη για το
φαινόμενο του θερμοκηπίου και τελικά στην αύξηση της θερμοκρασίας σε
παγκόσμια κλίμακα. H μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών CO2 αποτελεί
βασικό στόχο ώστε να επιβραδυνθεί η κλιματική μεταβολή.

Η επιτυχία μιας διαδικασίας CCS έγκειται στη βελτιστοποίηση του προγράμματος εισπίεσης CO2 με την επιλογή του ρυθμού και
της πίεσης σε κάθε γεώτρηση ώστε να διασφαλιστεί η μεγιστοποίηση του CO2 που θα αποθηκευτεί. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η
χρήση απλών «πρακτικών κανόνων» ή ακόμη και μεθόδων optimal control δεν οδηγούν σε ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Η συλλογή και υπόγεια αποθήκευση του CO2 (Carbon Capture &
Sequestration, CCS) αποτελεί τη σημαντικότερη, ίσως, προσπάθεια μείωσής
του. Η ιδέα έγκειται στην επισπίεσή με στόχο τη μόνιμη αποθήκευσή του σε
υπόγειους
ταμιευτήρες
νερού
ή
εξοφλημένων
ταμιευτήρων
υδρογονανθράκων. Η δεύτερη περίπτωση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν
λάβουμε υπόψιν ότι οι εξοφλημένοι ταμιευτήρες Υ/Α είναι ήδη ανεπτυγμένοι
και σε μεγάλο βαθμό γνωστοί λόγω της πρότερης παραγωγής.

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια νέα τεχνική αυτοματοποιημένης βελτιστοποίησης του προγράμματος εισπίεσης η
οποία καταρχάς μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε προσομοιωτή χρησιμοποιώντας τον απλά για forward runs
αποφεύγοντας οποιαδήποτε παρέμβαση στο εσωτερικό του κώδικα. Κατά δεύτερο, λειτουργεί ιεραρχικά ως προς το χώρο και το
χρόνο καθώς σε κάθε επανάληψη ο χρόνος προσομοίωσης διαχωρίζεται σε ολοένα μικρότερα τμήματα (περιόδους) και οι
γεωτρήσεις ομαδοποιούνται σε ολοένα περισσότερα και μικρότερα γκρουπ έτσι ώστε όλες τις γεωτρήσεις του ίδιου γκρουπ και
για την ίδια περίοδο να ακολουθούν ένα κοινό ρυθμό εισπίεσης. Οι ρυθμοί εισπίεσης στην εκάστοτε επανάληψη προκύπτουν
επιλύοντας το πρόβλημα βελτιστοποίησης της αποθηκευτικότητας χωρίς τη χρήση παραγώγων (derivative-free). Ο προτεινόμενος
αλγόριθμος αποτελεί μια «λαίμαργη» (greedy) τεχνική και διακόπτεται πριν το πρόγραμμα καταστεί απαράδεκτα σύνθετο.

Αποτελέσματα
Οι πρώτες «χειρωνακτικές» δοκιμές σε απλούς ταμιευτήρες έχουν δείξει ότι τα παραγόμενα προγράμματα εισπίεσης είναι απλά, ομαλά, άμεσα εφαρμόσιμα και οδηγούν σε λύσεις με ιδιαίτερα αυξημένη αποθηκευόμενη ποσότητα CO2. Η έρευνα
προχωρά στη βελτίωση των μεθοδολογιών ομαδοποίησης των γεωτρήσεων, διαίρεσης των χρονικών περιόδων και εύρεσης των κατάλληλων ρυθμών εισπίεσης.
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