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تزریق گاز به کمک ریزش ثقلی ،جدایش ثقلی ،مخازن شکافدار

گاز پیوس��ته میباش��د[ .]3بهمنظور کاهش این مشکالت ،فرآیند
 -1روش ﺗﺤﻘﻴﻖ
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از مشکالت زیا نآور معمول در ارتباط با رو شهای  EORتزریق ﺷﻜﻞ : 1ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﻳﻨﺪ  GAGDو ﻧﺤﻮه ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﭼﺎهﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪي)(Rao et al, 2001
*نويسندهی عهدهدار مکاتبات ()b.ahmadi344@gmail.com
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و تولیدی()2001 ,Rao et al

 -1-1ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺨﺰن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺨﺰن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻳﻜﻲ از ﻣﺨﺎزن ﺷﻜﺎﻓﺪار اﻳﺮان اﺳﺖ .ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت  30ﺳﺎل و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﺪول  E-100ﻧﺮماﻓﺰار® Eciplseاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺒﻜﻪﺑﻨﺪي ﭘﺎﻳﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﻣﺨﺰن ،ﺷﺒﻜﻪﺑﻨﺪي

ﻫﻨﺪﺳﻲ  Cornner Pointﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در ﺟﺪاول 1-و  2ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺪل اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ و ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺨﺰن آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .در
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نفتخ��ام ،اجازه جابهجایی پیستونش��کل در مخ��زن را نمیدهد
و آب رفتهرفت��ه بهس��مت پایینِ مخزن نشس��ت میکن��د .بههمین
دلیل ،گاز بهس��مت باال میرود و مقدار زیادی از نفت را پش��ت
س��ر خود بهجا میگذارد[ .]9بنابراین ،فرآیند تزریق متناوب آب
و گاز همیش��ه بهعنوان ی��ک روش کارآمد در ازدیاد برداش��ت
بهحس��اب نمیآی��د؛ بهخص��وص در مخ��ازن ناهمگن ک��ه اکثر
RF(%
)
هدف
مخ��ازن از این دس��تهاند[ .]2روشهای بهکار برده ش��ده و
(RF(%%
)RF
)

از پیادهس��ازی آنه��ا در می��دان ،بهدلیل کاهش اثرات ناش��ی از
جدایش ثقلی ش��دید بین گاز تزریق ش��ده و س��یال مخزن( نفت)
بوده اس��ت تا منجر به بهبود بازده جاروب حجمی ش��ود .روش��ی
که با اس��تفاده از اثر چگال��ی که برمبنای جدایش ثقلی س��یاالت
( گاز تزریق ش��ده و س��یال درجای مخ��زن) ،بهعنوان یک مزیت
ب��رای بازیاف��ت نفت کنارگذش��ت  3از نواحی جاروب نش��ده در
مخازن غیرش��یبدار(نوع افقی) و همچنین ش��یبدار ساخته شده
اس��ت ،بهنظ��ر جایگزین مناس��بی اس��ت .در ای��ن مطالعه ،ریزش
ثقل��یِ نفت مخزن در طول تزریق گا ِز کنترل ش��ده در فرآیندهای
ازدیاد برداش��ت از نفت ،بررسی گردیده اس��ت .در این فرآیند،
بازیافته��ای باالت��ر از  87-95درص��د در آزمای��ش میدانی در
مخازن ش��یبدار و نوع  pinnacle reefگزارش ش��ده اس��ت[.]6
اگرچه دبیه��ای بازیافت نفت در فرآیند ری��زش ثقلی به کمک
گاز(  )GAGDآهس��ته اس��ت ،بهوس��یله پایداری گرانشی با تزیق
گاز در قل��ه ،ب��رای جابهجای��ی رو به پائی��ن ،انتظ��ار میرود که
باالترین بازيافت نفت از س��ازندهای تولیدی را حاصل کند[.]4
فرآین��د  GAGDبرپایه قلمرو نیروی گرانش��ی و با اس��تفاده از
 2برخی از مشخصات مخزن مورد مطالعه

ﺷﻜﻞ :2-دﺑﻲﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﺷﻜﻞ :2-دﺑﻲﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ت نفت مربوطه
بازیاف 
 2دبیهای تزریقی مختلف و ضرایب

API

33

WOC ,ftss

1950

FVF,Rbbl/STB

1/6822

)Oil density (lbm/ft3

41/41

Average permeability (md) 1/012 Water FVF, Rbbl/STB
Water Compressibility,
)Matrix Porosity(%
6
2/12
×10-6,1/psi
Rock Compressibility,
)Oil viscosity (cp
0/4039
4/29
×10-6,1/psi

2

ﺷﻜﻞ  : 3اﺛﺮ دﺑﻲﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺖ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ

GOR,Scf/STB

960

)Water viscosity (cp

0/986

Reservoir
Temperature,◦F

180

)Initial pressure (psi

4100

)Residual Oil Saturation( %

30

GAGD

 3محدودیتهای اعمال شده به مدل
ﺷﻜﻞ  : 3اﺛﺮ دﺑﻲﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺖ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ GAGD

 3اثر دبیهای تزریقی مختلف بر ضریب بازیافت نفت در فرآیند
GAGD

 1مشخصات مدل استاتیک
X 30تعداد گرید بلوک ها در جهت

372

Y 33تعداد گرید بلوک ها در جهت

374

Z 8تعداد گرید بلوک ها در جهت

125

7920

تعداد سلول ها

شکافدار

فشار تزریقی چاههای حداکثر برش آب حداکثر GOR
تزریقی()psi
((SCF/STB) )STBW/STBO
5000

طول متوسط بلوک ها در جهت
فوت X،

طول متوسط بلوک ها در جهت
فوت Y،
طول متوسط بلوک ها در جهت
فوت Z،
نوع محیط متخلخل

 5درصد

3000

نرخ نفت تولیدی
روزانه مخزن
)(STB/Day

9000

 4دبیهای تزریقی مختلف و ضرایب بازیافت نفت مربوطه
Gas
Injection
40000 30000 25000 20000 17000 15000 13000 10000 Rate
(MScf/
)Day
Recovery
)37/01 38/86 40/45 40/81 40/02 39/48 38/96 38/19 Factor(%
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مقاالت علمي  -پژوهشی

ﺷﻜﻞ  : 4اﺛﺮ دﺑﻲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺨﺰن در ﻓﺮآﻳﻨﺪ GAGD

 4اثر دبیهای مختلف بر فشار میانگین مخزن در فرآیند GAGD

 -2-2ﻋﻤﻖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼﺎهﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲ

در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﭼﺎهﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲ در ﺳﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .دﺑﻲ ﺗﺰرﻳﻘﻲ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ و ﺗﻤﺎم
ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﺑﻌﺪيِ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 20 ،ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻓﻮت ﻣﻜﻌﺐ در روز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻮرد ،ﻣﺨﺰن در ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻮر  Zﺑﻪ  8ردﻳﻒ
ﺳﻠﻮل ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﭼﺎهﻫﺎ در ﺳﻪ ﺳﻠﻮل  2 ، 1و  3ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﻤﻖ ﺗﻜﻤﻴﻞ
ﭼﺎه ﺗﺮزﻳﻘﻲ ،ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺖ ﻧﺪارد .دﻟﻴﻞ آن اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﺷﻜﺎفﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎز ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺑﻪﺳﻤﺖ
ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻣﺨﺰن رﻓﺘﻪ و در آن ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻼﻫﻚ ﮔﺎزي ﻣﻲﮔﺮدد .ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪاوم ﺗﺰرﻳﻖ و درﻧﺘﻴﺠﻪ،
ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻛﻼﻫﻚ ﮔﺎزي ،ﺣﺮﻛﺖ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ آن و ﺟﺎروب ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦِ ﻻﻳﻪ ،ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ را ﺑﺮاي
ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻻت ﺑﺎﻻ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻲآورد .اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺸﺎر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻜﺴﺎن در ﺳﻪ ﻋﻤﻖ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲﺷﻮد.
ﺷﻜﻞ 5-و ﺟﺪول ،5-ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺖ و ﺷﻜﻞ 6-اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﺨﺰن در ﻓﺮآﻳﻨﺪ  GAGDﺑﺮاي ﻋﻤﻖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﻤﻴﻞ
ﭼﺎهﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
ﺟﺪول  : 5ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮاي ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼﺎه ﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ GAGD

3

2

1

Injection Wells Perforation
Cells

40/81

40/78

40/82

)Recovery Factor(%

 5اث��ر عمق تکمیل چاههای تزریقی ب��ر ضریب بازیافت نفت در
ﺷﻜﻞ  : 5اﺛﺮ ﻋﻤﻖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼﺎهﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺖ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ GAGD
فرآیند GAGD

مزیت اخت�لاف چگالی بین گا ِز تزریق ش��ده و نفت مخزن انجام
میش��ود که اولی��ن بار رائ��و و هم��کاران( )2001ب��رای غلبه بر
مش��کالت معمول تزریق گاز این کار را انجام دادند.
فرآیند جدید تزری��ق گاز به کمک ریزش ثقلی ،تزریق گاز از
چاههای عمودی در باالی ناحيه توليدي  4و تولید نفت از چاههای
افقی واقع ش��ده در انتها يا بين ناحيه را ش��امل میگردد.
جدای��ش ثقل��ی گاز همچنی��ن ،در بهتأخی��ر انداخت��ن ،یا حتی
ح��ذف گسس��ت زودرس  5گاز در چ��اه تولی��دی و بهع�لاوه در
ممانع��ت از فاز گاز ب��رای رقابت با جریان نف��ت کمک میکند.
عالوهبر این مزیتها ،اش��باع نفت را افزایش و در نتیجه ،تراوایی
نس��بی نفت نزدیک دهانه چ��اه تولیدکنن��ده را بهبود میدهد[.]9
از مزای��ای دیگ ِر این فرآیند ،این اس��ت که میتوان از ناهمس��انی
صرفنظ��ر کرد؛ بهدلیل اینکه جبهه س��یالب در حالت یکنواخت
ب��ه پایین مخزن خواه��د رفت ،در نتیج��ه ،تخلیه نف��ت از نواحی
نفوذپذی��ر انجام میش��ود[ .]11از طرفی ،بهدلیل اینکه ش��کافها
بهعن��وان کانالهای جریان در فرآیند ری��زش ثقلی بهعنوان عامل
کمککننده عمل میکنند ،باعث افزایش نرخ برداش��ت میشوند.
درحالیک��ه در روشه��ای مت��داول تزریق گاز ،وجود ش��کاف
موجب گسس��ت زودرس گاز ،راندمان ج��اروب حجمی ضعیف
و ضریب برداش��ت پایین نفت میش��ود[ .]9در ای��ران ،بزرگترین
مخازن ،مخازن ش��کافدار طبيعي هس��تند که عمدتاً نفتدوست و
دارای ترش��وندگی مخلوط بوده و بیش از  30ميليارد بش��که نفت
را در خودج��ای دادهان��د[ .]5با توج��ه به اهمیت ای��ن موضوع و
مزایای��ی ک��ه فرآین��د  GAGDدارد ،در این مقاله به شبیهس��ازی
 5ميزان ضریب بازيافت نفت برای عمق های مختلف تکمیل چاههای
تزریقی در فرآیند GAGD
Injection Wells Perforation Cells

1

)Recovery Factor(%

2

3

40/82 40/78 40/82

 6اث��ر موقعیت چاه تولیدی افقی بر ضریب بازیافت نفت در
فرآیند GAGD
موقعیت چاه تولیدی افقی

میزان ضریب بازیافت()%

بین سلول سوم تا ششم تکمیل شده

21/13

بین سلول چهارم تا هفتم تکمیل شده

30/27

بین سلول پنجم تا هشتم تکمیل شده

40/81

 7اثرطول چاه افقی تولیدی بر ضریب بازیافت نفت در فرآیند
GAGD
ﺷﻜﻞ  : 6اﺛﺮ ﻋﻤﻖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼﺎهﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺨﺰن در ﻓﺮآﻳﻨﺪ GAGD

 6اث��ر عم��ق تکمیل چاهه��ای تزریقی بر فش��ار میانگین مخزن در
-3-2ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭼﺎه اﻓﻘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي
فرآیند GAGD

در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻣﺤﻞ ﭼﺎه اﻓﻘﻲ ،ﭼﺎه در ﺳﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﻠﻮلﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻮر  zﺑﺎﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻮرد
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ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد و ﻣﻮرد ﺑﻌﺪ ،ﭼﺎهﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲ در ﺳﻠﻮل اول در ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻮر  zاﻳﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن

داد ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﭼﺎه اﻓﻘﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﻻﻳﻪ ﻧﻔﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﻲدﻫﺪ ﻧﻴﺮوي ﮔﺮاﻧﺸﻲ در اﻳﻨﺠﺎ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﻦ ﭼﺎه ﺗﺰرﻳﻘﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪيِ اﻓﻘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺎز ﺗﺰرﻳﻘﻲ
در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲِ ﻣﺨﺰن ﻛﻪ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺟﺪاﻳﺶ ﺛﻘﻠﻲ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮي را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده
و ﺣﺠﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻧﻔﺖ ﻣﺨﺰن را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻛﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻪوﺟﻮد آورد .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻓﺸﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺨﺰن
ﻧﻴﺰ ﺛﺒﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﻳﻦ ﺛﺒﺎت ﻣﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻃﻮل ﻣﻲﻛﺸﺪ .اﺛﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭼﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪي اﻓﻘﻲ ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺖ
در ﺟﺪول 6-و ﺷﻜﻞ ،7-و ﻓﺸﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺨﺰن در ﺷﻜﻞ 8-ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

)Horizontal Well Length (ft
)Recovery Factor(%

5000

7000

10600 9000

40/81 40/21 39/61 39/32

ماهنامه علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز /شماره  / 115شهریور ماه 1393

40/81

ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮل ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ ﻫﺸﺘﻢ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه

فرآیند تزریق گاز بهکم��ک ریزش ثقلی(  )GAGDبر روی یکی
از مخازن ش��کافدار ایران پرداخته ش��ده و اثر پارامترهایی همانند
دبی تزریق گاز ،موقعیت چاه افقی ،طول چاه افقی و عمق تکمیل
چاههای تزریقی مورد مطالعه قرار گرفته اس��ت.
 -1روش تحقی�ق

ﺷﻜﻞ  : 7اﺛﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭼﺎه اﻓﻘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺖ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ GAGD

 7اث��ر موقعیت چ��اه افقی تولیدی بر ضری��ب بازیافت نفت در
فرآیند GAGD

ش��کل 1-فرآیند تزری��ق گاز بهکمک ریزش ثقل��ی را بهطور
ش��ماتیک نش��ان میدهد .گاز تزریق ش��ده در چاههای عمودی،
در ب��االی ناحي��ه تولي��دي بهعل��ت جدای��ش ثقلی جمع ش��ده و
همزم��ان ،نفتی را که در حال ریزش بهوس��یله چاهه��ای تزریقی
اس��ت ،بهس��مت تولیدکننده افقی جابهجا میکند .با ادامه تزریق،
محفظه گازی بهس��مت پائین و کنارهها رش��د ک��رده و در نتیجه،
قس��مت بزرگتری از مخزن را بدون هیچ افزایش��ی در اشباع آب
مخزن ،جاروب میکند که منجر به بيش��ينه بازده جاروب حجمی
میش��ود.
 -1-1مش�خصات مخزن مورد مطالعه

ﺷﻜﻞ  : 8اﺛﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭼﺎه اﻓﻘﻲ ﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺨﺰن در ﻓﺮآﻳﻨﺪ GAGD

 8اثر موقعیت چاه افقی بر فشار میانگین مخزن در فرآیند GAGD

-4-2ﻃﻮل ﭼﺎه اﻓﻘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ ،ﭼﺎه اﻓﻘﻲ را در ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻻﻳﻪ ﻧﻔﺘﻲ ﻗﺮار دادﻳﻢ ﺗﺎ اﺛﺮ ﻃﻮل ﭼﺎه را در ﻓﺮآﻳﻨﺪ GAGD

ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﻢ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻃﻮل ﭼﺎه اﻓﻘﻲ در  4ﻣﻮرد  10600 ft ، 9000 ft ، 7000 ft، 5000 ftﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﻃﻮل ﭼﺎه اﻓﻘﻲِ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ،
ﻓﺸﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺨﺰن ،ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و ﺛﺒﺎت ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻤﺘﺮ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪدﻟﻴﻞ
ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮﭼﻪ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺖ ﻧﻴﺰ زﻳﺎدﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺟﺪول 7-و
ﺷﻜﻞ ، 9-اﺛﺮ ﻃﻮل ﭼﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪي اﻓﻘﻲ ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺖ و ﺷﻜﻞ 10-اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺨﺰن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.

مخزن مطالعه ش��ده در ای��ن تحقیق ،یکی از مخازن ش��کافدار
ایران اس��ت .شبیهسازی انجام ش��ده به مدت  30سال و با استفاده
از م��دول  E-100نرماف��زار Eciplseانجام ش��ده اس��ت .سیس��تم
ش��بکهبندی پایه انتخاب ش��ده برای شبیهسازی مخزن ،شبکهبندی
هندسی  Cornner Pointمیباش��د .در جداول 1-و  2مشخصات
مدل اس��تاتیک و برخی از مش��خصات مخزن آورده ش��ده است.
در جدول 3-محدودیتهای اعمال ش��ده به مدل شبیهسازی شده
ذکرش��دهاس��ت.

 -2نتای�ج و بحثه�ا

در ای��ن تحقی��ق ،پ��س از شبیهس��ازی فرآین��د  ،GAGDاثر
پارامتره��ای دب��ی تزری��ق گاز ،عم��ق تکمیل چاهه��ای تزریقی،
موقعی��ت چاه تولیدی افقی و طول چاه تولیدی افقی بر این فرآیند
مطالع��هگردی��د.

 -1-2اث�ر دب�ی تزری�ق گاز

ﺷﻜﻞ  : 9اﺛﺮﻃﻮل ﭼﺎه اﻓﻘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺖ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ GAGD

 9اثرط��ول چ��اه افقی تولیدی بر ضریب بازیافت نفت در فرآیند
GAGD

در مطالع��هی اثر دبی تزری��ق گاز و پیدا کردن دبی تزریق بهینه
در فرآیند  ،GAGDهش��ت دبی تزریقی 20 ، 17 ، 15 ، 13 ، 10
 30 ، 25 ،و  40میلی��ون فوتمکع��ب در روز م��ورد ارزیابی قرار
گرف��ت .بهمنظور حصول حداکثر بازیافت در مخازن با مکانیس��م
ری��زش ثقلی ،دب��ی تولیدی اینگون��ه مخازن نباید بیش��تر از دبی
ثقل��ی گردد .چنانچ��ه دبی تولیدی اینگونه مخازن بیش��تر از دبی

ﺟﺪول  : 7اﺛﺮﻃﻮل ﭼﺎه اﻓﻘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺖ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ GAGD
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مقاالت علمي  -پژوهشی

ریزش ثقلی باش��د ،مکانیس��م رانش تخلیهای وارد عمل ش��ده و
می��زان بازیافت نهای��ی نفت کاهش خواهد یاف��ت .در این مورد،
بهتری��ن میزا ِن بازیاف��ت مربوط به حالت دب��ی تزریقی  20میلیون
فوت مکعب در روز بود ک��ه میزان بازیافت آن به حدود 40/81
درصد رس��ید .در جدول 4-و ش��کل 2-دبیه��ای تزریق و دبی
بهینه نش��ان داده ش��ده اس��ت .در دبیهای پایینت��ر و نزدیک به
دبی بهینه ،میزان بازیافت نفت باالس��ت که میتواند نش��اندهنده
این مطلب باش��د که در س��رعت پایینت ِر گاز ،نفت میتواند رو به
پایی��ن ،تحت اثر جابهجایی ثقلی گاز جریان یابد و گاز بهس��مت
باال جریان داش��ته باشد .سرعت گاز که در آن ،جریان counter-
 currentگاز و نفت رخ داده ،س��رعت بحرانی گاز یا نرخ تزریق
ِ
شرایط رانش گاز غالب است
نامیده میش��ود .در باالی این نرخ،
و در پایینتر آن ،ریزش ثقلی حاکم اس��ت که در آن ،جریا ِن رو
ب��ه پایین نفت از جریا ِن آهس��تهتر رو به باالی گاز بیش��تر خواهد
ب��ود .بعد از این دبی ک��ه بهعنوان دبی تزریق��ی بهینه بود ،هرچه
مقدار دب��ی تزریقی افزای��ش مییافت ،می��زان بازیافت نفت کم
میش��د که نش��ان میدهد اگر ن��رخ تزریق باال باش��د ،دو عامل
منفی بر عملکرد  GAGDتأثیر میگذارد؛ فش��ار ،بهعلت افزایش
س��ریع نیروی ویس��کوز ،برای غلب��ه دوباره و ض��رر افزایش در
چگالی گاز که منجر به تس��لط گراویتی کمتر بر فرآیند میشود.
ش��کلهای 3-و  4بهترتيب نشاندهنده ميزان بازيافت نفت و افت
فش��ار مخزن در فرآیند  GAGDميباشد .همچنین ،مشاهده شد
که پایدارترین فش��ار مخزن مربوط به دبی  20میلیون فوت مکعب
در روز اس��ت .در این مورد ،اختالف فش��ار بین شروع فرآیند تا
پای��ان تولی��د از مخزن 60 ،پام میباش��د که نش��ان میدهد جبهه
گاز بهصورت یکدس��ت و تقریباً یکسان نسبت به سایر دبیهای

ﺷﻜﻞ  : 10اﺛﺮﻃﻮل ﭼﺎه اﻓﻘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺮﻓﺸﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺨﺰن در ﻓﺮآﻳﻨﺪ GAGD

 10اثرطول چاه افقی تولیدی برفش��ار میانگین مخزن در فرآیند
GAGD

ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي
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 .1ﻓﺮآﻳﻨﺪ  GAGDﺑﻪ ﻣﻴﺰان دﺑﻲ ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮريﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ دﺑﻲ ﺗﺰرﻳﻘﻲ از ﻣﻘﺪار دﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد
ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
 .2ﻓﺮآﻳﻨﺪ  ،GAGDﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻋﻤﻖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼﺎهﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪارد .دراﻳﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ را در ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻻت ﻧﺘﻴﺠﻪ داد.
 .3ﻫﺮﭼﻪ ﭼﺎه اﻓﻘﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ  ،GAGDدر ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮي از ﻻﻳﻪ ﻧﻔﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ

تزریقی ،نفت را بهس��مت چاه افقی در پایین الیه نفتی ميراند که
جاروب حجمی بیش��تری را موجب ش��ده و باعث بازیافت بیش��تر
نفتمیش��ود.
 -2-2عم�ق تکمی�ل چاهه�ای تزریق�ی

در مطالع��ه این حال��ت ،چاههای تزریقی در س��ه عمق مختلف
مورد بررس��ی ق��رار گرفت .دب��ی تزریقی در این حال��ت و تمام
ِ
بع��دی مورد مطالعه 20 ،میلی��ون فوت مکعب در روز
حالتهای
میباش��د .در ای��ن مورد ،مخ��زن در جهت مح��ور  Zبه  8ردیف
س��لول تقس��یم ش��ده که در این حالت ،چاهها در سه سلول 2 ، 1
و  3تکمیل ش��دند .مطالعه این مورد نش��ان داد ک��ه عمق تکمیل
چاه ترزیق��ی ،تأثیر چندانی بر ضریب بازیاف��ت نفت ندارد .دلیل
آن احتماالً بهخاطر وجود شکافهاس��ت که گاز س��ریعاً بهسمت
قس��مت فوقانی مخزن رفته و در آن تجمع میکند و باعث تشکیل
کاله��ک گازی میگردد .ب��ا افزایش مداوم تزری��ق و درنتیجه،
بزرگ ش��دن کالهک گازی ،حرک��ت یکنواخت آن و جاروب
یکنواخت نفت به س��مت پایی��نِ الیه ،میزان بازیافت یکس��انی را
برای تم��ام حاالت باال بهوج��ود میآورد .این عوام��ل همچنین،
باع��ث تولید فش��ار تقریباً یکس��ان در س��ه عمق تزری��ق مختلف
میش��ود .ش��کل 5-و جدول ،5-مي��زان ضری��ب بازيافت نفت و
ش��کل 6-افت فش��ار مخزن در فرآین��د  GAGDبرای عمقهای
مختلف تکمیل چاههای تزریقی را نش��ان ميدهد.
-3-2موقعی�تچ�اهافق�یتولی�دی

در مطالع��هی محل چاه افقی ،چاه در س��ه موقعیت که از لحاظ
عم��ق تکمیل س��لولها در جهت مح��ور  zباهم متف��اوت بودند،
م��ورد بررس��ی قرار گرف��ت .در مطالع��ه این مورد و م��ورد بعد،
چاهه��ای تزریقی در س��لول اول در جهت محور  zایجاد ش��دند.
نتایج نش��ان داد که هر چه چاه افقی در قس��مت پایینتر الیه نفتی
ق��رار گیرد ،میزان بازیافت بهطور قابلتوجهی بیش��تر خواهد ش��د
ک��ه نش��ان میدهد نیروی گرانش��ي در اینجا حاکم اس��ت .هرچه
ِ
تولیدی افقی بیش��تر باش��د،
این اختالف ارتفاع بین چاه تزریقی و
گاز تزریق��ی در قس��مت فوقانیِ مخزن که بهعل��ت جدایش ثقلی
جمع ش��ده ،فرصت بیش��تری پیدا میکند که محفظه بزرگتری را
تش��کیل داده و حج��م بیش��تری از نفت مخ��زن را جابهجا کند و
هم بازیافت نفت بیش��تری را بهوجود آورد .در این حالت ،فش��ار
میانگین مخزن نیز ثبات بیش��تری خواهد داش��ت و این ثبات مدت
بیش��تری طول میکش��د .اثر موقعیت چاه تولیدی افقی بر ضریب
بازیافت نفت در جدول 6-و ش��کل ،7-و فشار میانگین مخزن در
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.نش��اندادهش��دهاس��ت8-ش��کل

نتیجهگی�ری

 به میزان دبی تزریقی حس��اس اس��ت بهطوریکهGAGD فرآین��د
 بیش��تر ش��ود می��زان بازیافت،هرچ��ه دبی تزریقی از مقدار دبی بهینه
.نف��تکاه��شخواه��دیاف��ت
 مس��تقل از عم��ق تکمیل چاههای تزریقی اس��ت،GAGD فرآیند
 این مطالع��ه بازیافت.و ب��ر میزان بازیاف��ت نفت تأثیر خاص��ی ندارد
.یکس��انی را در تمام حاالت نتیجه داد
 در ناحی��ه پایینتری از الیه،GAGD هرچ��ه چاه افق��ی در فرآیند
 که نش��ان، میزان بازیافت نفت بیش��تر خواهد ش��د،نفت��ی قرار گیرد
می ده��د نی��روی گراویت��ی بر مخ��زن حاک��م میش��ود و هرچه این
ِ
،عمودی تزریقی زیاد باش��د
اخت�لاف ارتفاع بین چاه افقیِ تولیدی و
زمان بیش��تری برای جاروب ناحیه بزرگت��ری از مخزن فراهم خواهد
.ش��د که منجر به میزان بازیافت نفت بیش��تر میش��ود
 میزان، هرچه طول افقیِ چاه تولیدی زیادتر باشد،GAGD در فرآیند
. بیشتر میشود،بازیافت نفت بهدلیل ارتباط بیشتر چاه با الیه تولیدی
Caudle and Dyes
2.
Christensen et al1.

Bypass
4.
Pay Zone
3.

ط�ولچ�اهافق�یتولی�دی-4-2

 چ��اه افق��ی را در پایینترین،ب��ا توج��ه ب��ه نتیجه بخ��ش قب��ل
موقعی��ت الی��ه نفتی ق��رار دادیم تا اثر ط��ول چ��اه را در فرآیند
 مورد4  طول چاه افقی در، در این حالت. بررسی کنیمGAGD
"
 م��ورد مطالع��ه ق��رار گرف��ت10600 ft  و9000 ، 7000، 5000
 میزان،که مش��اهده ش��د هرچه طول چاه افقیِ تولیدی بیشتر باشد
، در این حالت، همچنین.بازیاف��ت تا حدی میتواند افزایش یاب��د
ِ
حال��ت یکنواخت و ثبات بهتری نس��بت به
،فش��ار میانگین مخزن
چاههای تولی��دی با طول کمتر دارد که این ام��ر میتواند بهدلیل
، هرچه این ارتباط بیش��تر باش��د.ارتباط بیش��تر با الیه نفتی باش��د
 و7- جدول.تولی��د و می��زان بازیافت نفت نیز زیادتر خواهد ش��د
 اثر طول چاه تولیدی افقی ب��ر ضریب بازیافت نفت و، 9-ش��کل
. اثر فش��ار میانگین مخزن را نش��ان میدهد10-ش��کل
5.
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