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نشريه فني تخصصي
شركت ملي نفت ايران

چکيده:

تغيي�رات درصد ترکيب س�يال مخ�زن در جهت افقی و عمودی پديدهای اس�ت که در مخ�ازن هيدروکربوری ديده
ميشود .در اين مقاله به معرفی و بررسی عوامل مؤثر بر اين پديده پرداخته شده است.
کلمات کليدی :تغييرات ترکيب سيال ،نفوذ مولکولی ،نفوذ گرمايی ،سياالت بحراني ،شار جرمي ،تعادل گراويته -شيميايي

مقدمه

در قس��مت اول اين مقال��ه پديده تغيي��رات ترکيب نفت و
گاز در مخ��ازن هيدروکربوری و عوامل مؤثر بر آن به طور کامل
بررس��ي شد .در اين قس��مت تأثير اين پديده بر نتايج حاصل از
ارزيابي مخازن ،شبيهس��ازي توليد و تزري��ق گاز امتزاجی مورد
بررسی قرار خواهد گرفت.
تغيير تدريجي س��يال از فاز گاز به ف��از نفت در يك مخزن
دوف��ازي بحرانی و يا تغيي��ر در خواص هيدروكربوري و فيزيكي
س��يال با عمق در يك اليه نفتي يا گازي ،ميتواند اثر زيادي در
تخمين مقادير هيدروكربور اوليه ،نسبت به حالتي كه از تغييرات
خواص سيال صرفنظر شود ،داشته باشد[ .]1در بحث شبيهسازي
 .1شركت ملي نفت ايران
 .2دانشگاه صنعتي اميركبير

مخازن و تزريق گاز ،آنچه مد نظر اس��ت ميزان توليد نفت و گاز
در آين��ده و ضريب بازيافت از مخازن اس��ت كه همانطوري كه
خواهيم ديد تابعي از تركيب سيال و تغييرات آن خواهد بود.
اگرچه منظوركردن تغييرات تركيب س��يال و نس��بت دادن
خصوصي��ات آن در هر اليه يا هر واحد در شبيهس��ازي مخازن
مس��تلزم صرف زمان زيادي اس��ت ،در ادام��ه خواهيم ديد كه با
يك متوس��طگيري س��اده ميتوان تركيب معادل س��يال مخزن
را ب��ه دس��ت آورد و با منظ��ور كردن آن ب��راي تمامي اليههاي
مخزن به نتايج مش��ابهي نسبت به حالت واقعی رسيد .اين روش
متوسطگيري برمبناي تغيير خصوصيات سيال با عمق است.

جدول  :1-مشخصات نمونه سيال در عمق  4640متري.

جدول  :2-ويژگيهاي سنگ و سيال مخزن.

 -2روش کار
اول مقاله ذكر ش��د ،آن است كه اين مدل در بسياري از مخازن
توليد
سازی
 -1-2شبيه
ب��ه خوبي روند تغييرات تركيب درصد را پيشبيني میکند .اليه
 -1-1-2مشخصات سيال
 500مت��ري مخ��زن به  20اليه کوچکتر تقس��يم گرديد و در هر
مخزن انتخاب ش��ده براي شبيهسازي توليد ،يک مخزن دو
زيراليه تركيب س��يال همراه با فش��ار مخزن و فش��ار اشباع آن
فازی است كه در ناحيه گازي داراي گاز ميعاني و در ناحيه نفتي
محاسبه شد []4
داراي نفت فرار ميباش��د .اين مخزن يكي از مخازن نفتي درياي
ش��مال است كه س��يال از عمق  4640متری از سطح دريا از آن  4-1-2شبيهسازی
نمونهگيری ش��ده است .فشار اوليه مخزن در اين عمق  490بار و
پ��س از بهدس��ت آوردن ترکيب س��يال در اعم��اق مختلف
دما  163درجه س��انتيگراد گزارش شده است .آناليز نمونه سيال مخزن ،توليد نفت و گاز از اليه نفتی و اليه گازی آن با استفاده از
مقادير  C7+و  GORرا در حدود  8/6 %مول و  6176 SCF/STBنرمافزار  CMGدر سه حالت مختلف شبيهسازی شد .بهطوريکه
در دماي  163درجه س��انتيگراد نش��ان ميده��د .آناليز تركيبي هرک��دام از اليهه��ای مذکور در حکم يک مخ��زن نفتی و گازی
نمونه در جدول ( )1آمده است[.]2
مستقل در نظر گرفته شد.
حال�ت اول :حالتي که ترکيب س��يال مخ��زن در کل مخزن،
 -2-1-2مشخصات مخزن
ثابت در نظر گرفته ش��ود .ترکيب س��يال در اي��ن حالت ترکيب
مش��خصات كلي مخزن و نمونه س��يال در جدول ( )2آمده
س��يالي اس��ت که از طريق نمونهگيري س��ر چاه��ي يا تهچاهی
اس��ت .ارتفاع مخزن م��ورد نظر در حدود  500متر اس��ت كه از
بدست آمده باشد.
لحاظ زمينشناس��ي به  3واحد تقسيمبندي شده است .ميانگين
حالت دوم :حالتي که تغييرات ترکيب اجزاي سيال در مخزن
نفوذپذيري نس��بي در هر واحد برابر  50 ،5و  200ميلي دارس��ي
با استفاده از نرمافزار محاسبه شده باشد و براي هر اليه از مخزن
(به ترتيب واحد بااليي ،وس��طي و پاييني مخزن) ميباشد .واحد
يک ترکيب خاص در نظر گرفته شود.
باالي��ي و پاييني هركدام به  7اليه تقس��يمبندي ش��دهاند .واحد
حال�ت س�وم :حالتي که يک ترکيب معادل براي کل س��يال
وس��طي شامل  6اليه است .ارتفاع هر اليه  25متر در نظر گرفته
مخزن در نظر گرفته شود.
شده است[.]2
نتايج بهدست آمده در شکلهای ( )1تا ( )10آمده است[.]4
مخزن داراي سطح تماس گاز و نفت زير اشباع است و درجه
 -3-1-2ميزان کردن معادله حالت و محاسبه تغييرات ترکيب سيال
در اي��ن مرحل��ه از کار ابتدا با اس��تفاده از نتايج تس��تهاي زير اش��باع بودن آن به  31 barميرس��د .فشار مخزن تقريباً در
آزمايش��گاهي  1CCEا 2DV ،و  3SPمعادله حالت ميزان ( )Tuneتمامي مخزن به صورت خط��ي تغيير ميكند حال آنكه منحني
ش��د .سپس تغييرات ترکيب س��يال توسط مدل همدماي  GCEفش��ار اشباع سيال شامل دو قسمت اس��ت :قسمت باالي ناحيه
محاسبه گرديد .دليل انتخاب اين مدل همانطوريكه در قسمت  GOCمربوط به فشار نقطه شبنم گاز و قسمت پايين آن مربوط
شكل  :1-نمودار تغييرات فشار مخزن و فشار اشباع سيال با عمق.

شكل  :2-نمودار تغييرات تركيب متان با عمق بر حسب مدلهاي مختلف.
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شكل  :3-نمودار تغييرات نسبت گاز به نفت و تركيب  C7+با عمق .به فش��ار نقطه حباب نفت ميباش��د .خميدگي منحني در ناحيه
 GOCبه علت زير اش��باع بودن س��يال در اين ناحيه اس��ت .در
ناحيه  GOCس��يال در حالت بحراني قرار دارد .س��يال در باالي
مخزن گاز است .هرچه بر عمق افزوده شود بر دانسيته گاز افزوده
ميش��ود .با افزايش عمق ،گاز چگالتر شده و در ناحيه انتقالي به
تدريج تغيير فاز صورت ميگيرد و پس از آن س��يال خواص مايع
به خود ميگيرد .منحني فش��ار نقطه ش��بنم و فشار نقطه حباب
نسبت به سطح تماس گاز و نفت تقريباً قرينه هم هستند.
ش��كل ( )2تغييرات تركيب متان با عمق را به ازای مدلهای
مختلف حرارتی در مخزن نشان ميدهد .شكل ( )3و ( )4تغييرات
شكل  :4-نمودار تغييرات دانسيته سيال با عمق به ازاي مدلهاي مختلف  ،GORجزء  C7+و دانسيته سيال را با عمق نشان ميدهد[.]4
شكلهای ( )6( ،)5و ( )7مقدار هيدروکربور اوليه مخزن نفت
فرار و گاز ميعانی را به ازاي تركيب س��يال در عمقهاي مختلف
نش��ان میدهد .همچنين مقادير نفت و گاز درجا براي حالتيكه
تغييرات تركيب س��يال در مخ��زن در نظر گرفته ش��ود(،)C.G.
مشخص شده است.
از روي اين ش��كلها ميتوان استنباط کرد كه بسته به اينكه
در شبيهس��ازي مخازن از تركيب س��يال در چه عمقي اس��تفاده
شكل  :5-تاثير عمق نمونه گيري در ميزان نفت درجا در مخزن نفت فرار .ش��ود ،تخمين ميزان نفت و گاز اوليه در مخازن نسبت به حالت
واقعي بيش��تر يا كمتر خواهد بود .طبيعي اس��ت كه اگر س��يال
Effect of Reference Depth on IOIP
in Volatile Oil Reservoir
در عمقهاي باالتر نمونهگيري ش��ده باش��د مقدار گاز بيش��تر و
نفت كمتري تخمين زده میشود و در صورتيكه سيال از اعماق
پايينتر گاز كمتري محاسبه خواهد شد.
يكي از اهداف شبيهس��ازي مخازن پيشبيني توليد از مخزن
در س��الهاي آينده است .تغييرات تركيب سيال اثر بسيار زيادي
روي تولي��د نفت و گاز از مخزن در درازمدت دارد .اهميت پديده
تغييرات تركيب س��يال با عمق در شكلهاي ( )9( ،)8و ( )10به
خوبي نمايان اس��ت .در اين ش��كلها پيشبين��ي توليد از مخزن
نفت فرار و مخزن گاز ميعاني به ازاي تركيبهای مختلف س��يال
شكل  :6-تاثير عمق نمونه گيري در ميزان گاز درجا در مخزن گاز ميعاني صورت گرفته است .نمودار توليد واقعي از مخزن براساس تغييرات
Effect of Reference Depth on IGIP
تركيب سيال با عمق با رنگ سياه رسم شده است.
in Gas Condensate Reservoir
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شكل  :7-تاثير عمق نمونه گيري در ميزان نفت ميعاني درجا در
مخزن گاز ميعاني
Effect of Reference Depth on IOIP
in Gas Condensate Reservoir
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در ادامه اثر تغييرات ترکيب نفت در بحث تزريق گاز امتزاجی
بررسی ميشود .در اين مخازن چون  MMPبا عمق تغيير ميکند
ممکن اس��ت در بعضي از جاهاي مخ��زن گاز و نفت قابل امتزاج
باشند و در بعضي جاها نباشند[.]3
براي اين منظور از اطالعات س��يال يکی از مخازن اکتشافی
جديد ايران اس��تفاده شده اس��ت .نمونه نفت اين مخزن از عمق
 12817فوتي از سطح زمين گرفته شده است .فشار اوليه مخزن
در اين عمق  11900 Psiو دما  283درجه فارنهايت گزارش شده
اس��ت .آزمايش��ات  PVTنشان داده است که فش��ار اشباع سيال
 5003 Psiميباش��د .يعني در ابتداي کار مخزن فوق اشباع است.
نتايج آزمايش��ات نشان ميدهد که با توجه به نسبت گاز به نفت
 2896 SCF/STBو فش��ار اشباع  ، 5003 Psiنمونه سيال فوق از
نوع نفت فرار است و بالفاصله با کاهش فشار مخزن به زير نقطه
اش��باع نفت ،حجم زيادي گاز آزاد ميش��ود .فرض میکنيم که
مخزن به طور طبيعی تا نزديکی فش��ار اش��باع نفت ،توليد کرده
باشد .در اين حالت چون هيچ گازی از نفت در مخزن جدا نشده
اس��ت ميتوان فرض کرد که تغيي��رات ترکيب نفت با عمق روند

اوليه خود را حفظ کرده است .مخزن مورد مطالعه بهصورت يک
اليه نفت��ي به ضخامت  735فوت ( 225متر) ميباش��د که اين
اليه به  10قس��مت تقس��يم ش��ده و براي هر کدام ترکيب نفت
همان عمق محاس��به شده است .با توجه به اينکه کمترين فشار
امتزاجي گاز تزريقي با نفت با ترکيب نقطه مبنا در حالت FCM
و  MCMب��ه ترتيب  7150 psiو  5400 psiميباش��ند ،حداقل
فش��ار تزريق گاز براي چاه تزريقي  6500 Psiانتخاب ش��د .الزم
به ذکر اس��ت که مخزن مورد نظر در تمام زمان شبيهس��ازی در
حالت فوق اش��باع بوده است .نتايج حاصل از شبيهسازي تزريق
گاز در اي��ن مخزن در ش��کلهاي ( )11تا ( )13آمده اس��ت .با
توجه به نتايج حاصلش��ده اختالف زيادی بين ميزان نفت و گاز
توليدی روزانه و انباش��تی وجود دارد که اين اختالف در مقياس
واقعی مخزن بس��يار چشمگير ميش��ود و نميتوان رفتار آينده
مخزن مورد نظر را به درستی پيشبينی کرد.

شكل  :8-تفاوت در پيشبيني ضريب برداشت از مخزن نفت فرار بر
حسب تركيب سيال در عمقهای مختلف.

شكل  :9-نمودار توليد نفت انباشتي در مخزن نفت فرار بر حسب تركيب
سيال در عمقهای مختلف.

 -3-2تعيين عمق بهينه

در شبيهس��ازي يک مخزن در اندازه واقعي و توزيع گسترده
اطالعات زمينشناس��ي ،خ��واص پتروفيزيکي و غيره ،محاس��به
تغييرات ترکيب س��يال و اس��تفاده از آن در هر اليه امري بسيار
شكل  :10-تفاوت در تخمين ميزان توليد نفت ميعاني انباشتي و ضريب
دش��وار و زمان بر خواهد بود و ممکن است در حين شبيهسازي برداشت از مخزن گاز ميعاني برحسب تركيب سيال در عمقهای مختلف.
باعث بروز خطاهاي نرمافزاري و سختافزاري گردد .از اين رو الزم
است يک ترکيب معادل ثابت براي کل مخزن محاسبه شود.
ب��رای اين منظور ابت��دا با اس��تفاده از منحنیهای تغييرات
خصوصيات سيال با عمق (دانسيته ،درصد مولی و فشار اشباع)،
عمق بهينه محاسبه ميگردد و سپس ترکيب سيال در اين عمق
به عنوان ترکيب معادل س��يال در مخرن با اس��تفاده از نرمافزار
تعيين ميش��ود .نتايج نش��ان داده است که ترکيبی که براساس
تغييرات دانسيته سيال محاسبه ميشود بسيار نزديک به ترکيب
معادل س��يال اس��ت .عمق بهينه که ترکيب معادل سيال در آن شکل :11-تغييرات فشار مخزن ،فشار اشباع سيال و کمترين فشار امتزاجی
نفت با عمق
عمق محاسبه ميشود از فرمول زير بهدست میآيد[:]4
h

()1

∫ h (c ) dc

h0

h − h0

Pr, Ps and MMP variations with depth

= hoptimum

 -3نتايج

مهمترين تأثير تغييرات تركيب سيال با عمق در شبيهسازي
مخازن ،در تخمين ميزان مقادير نفت و گاز درجا و پيشبينيهاي
توليد نفت و گاز از مخازن است.
تغييرات تركيب سيال پديدهاي است كه اگر از آن صرفهنظر
شود ،تخمين ميزان نفت و گاز درجا در مخازن و پيشبينيهاي
توليد از آن نس��بت به حالت طبيع��ی تفاوتهاي زيادي خواهد
داش��ت و برنامهريزيهاي انجام ش��ده براي مديريت مخازن در
آينده دقيق نخواهد بود.
پديده تغييرات ترکيب س��يال با عم��ق در مخازن نفتي اثر
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ك��ه در آن )  h (cتابع تعريفش��ده براي تعيي��ن عمق با
تغييرات دانسيته سيال است.
نتاي��ج حاصل از شبيهس��ازی مخ��ازن قبلی با اس��تفاده از
ترکيب معادل سيال ،ترکيب تابت سيال در عمقهای مختلف و
با اس��تفاده از تغييرات ترکيب سيال در شکلهای ( )14تا ()18
آمده است.
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شکل  :12-مقايسه ميزان نفت توليدی بعد از  8سال در حالتهای اول و
دوم شبيه سازي تزريق گاز
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شکل  :13-مقايسه  GORتوليدی بعد از  8سال در حالتهای اول و دوم
شبيه سازي تزريق گاز

شکل  :18-مقايسه ميزان نفت توليدی بعد از  8سال در  3حالت
شبيهسازي تزريق گاز

شكل  :14-تعيين مقادير نفت درجا در مخزن نفت فرار براساس عمقهاي
بهينه و حالت واقعي
Estimation of IOIP in Volatile Oil Reservoir
Using Optimum depths for equivalent composition
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شكل :15-تعيين مقدار گاز درجا در مخزن گاز ميعانی بر اساس عمقهاي
بهينه و حالت واقعي
Estimation of IGIP in Gas Condensate Reservoir
Using Optimum depths for equivalent composition
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شكل  :16-نمودار توليد نفت انباشتي در مخزن نفت فرار به همراه تعيين
ضريب برداشت از مخزن بر حسب تركيبهای معادل سيال.

بسيار زيادي روي نتايج حاصل از شبيهسازي تزريق گاز امتزاجي
دارد .بهعن��وان مثال در اين پژوهش تغيي��رات متان با عمق در
حدود کمتر از  4درصد مولی است ولي همين مقدار ناچيز تاثير
زيادي در پيشبيني ميزان  GORتوليدي ،نفت توليدي و ضريب
بازياف��ت دارد .همچنين اس��تفاده از يک ترکي��ب برای نفت ،که
معادل تمام ترکيب نفت مخزن باش��د ميتوان��د ميزان خطا در
نتايج بهدستآمده را به حداقل برساند.
پيشنهادات

اي��ن پژوهش ب��ا درنظرگرفتن م��دل حرارت��ي  GCEبرای
بهدس��تآوردن ترکيب نف��ت در عمقهای مختلف انجام ش��ده
است .پيشنهاد ميشود ادامه اين کار برای مخزنی انجام شود که
حداقل دارای دو ترکيب نفت در دو عمق مختلف باش��د تا بتوان
با استفاده از مدلهای گرمايی مختلف ،ترکيب نفت در هر عمق
را با اس��تفاده از عمق ديگری محاسبه كرد و به اين ترتيب روند
تغييرات ترکيب نفت را بهدس��ت آورد که در اين حالت بسيار به
حالت واقعی مخزن نزديکتر خواهد بود.
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شکل  :17-مقايسه نمودارهای  GORبعد از  8سال در  3حالت
شبيهسازي تزريق گاز
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