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بررسی امتزاجی بودن فرآیند تزریق گاز از طريق تعیین حداقل فشار امتزاجی

1

در یکی از میادین فراساحلی ایران
علی واعظیان*  ،قاسم زرگر ،محمد صادق آیت اللهی ،امیر حسین حقیقتی

دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

یکی از نکات کلیدی در تزریق گاز که باید قبل از آغاز عمليات تعیین شود امتزاجی یا غیرامتزاجی بودن تزریق است .در این تحقیق امتزاجی بودن فرآیند
تزریق گاز در یکی از میادین فراساحلی ایران بررسی شده است .در این راستا ابتدا سیال دو ناحیه این میدان توسط نرمافزار  PVTiشبیهسازی شده و با طراحی
آزمایش لولهقلمی برای چهار گاز مختلف حداقل فشار امتزاجی محاسبه شده است .جهت حصول اطمینان از صادق بودن این فشارها در مدل ترکیبی مخزن
نیز مدلي ترکیبی از این آزمایش س��اخته ش��ده و مقادیر حاصل از مدل با نتایج  PVTiمقایسه شده است .در نهایت با توجه به فشار شکست سازند حاصل از
آزمایشهاي نشتی و حداقل فشار امتزاجی چهار گاز ،این نتیجه حاصل میشود که در این میدان امکان تزریق گاز بهصورت امتزاجی تنها برای دياكسيدكربن
آن هم در قسمت شرقی میدان وجود دارد.
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ز دﻳﺪﮔﺎه ﮔﺴﻞﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد

از اﻳﻦرو ﺳﻴﺎل در دو ﻧﺎﺣﻴﻪ از ﻣﺨﺰن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻴﺎل ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ و ﺳﻴﺎل ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ-ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﺖ.

زه ﻧﮕﺎري اﻳﻦ ﻣﺨﺰن داراي ﮔﺴﻞ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﻓﺸﺎري و ﺳﻴﺎﻟﻲ را
 -3ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﺳﻴﺎﻻت

ﻜﻲ از اﻳﻦ ﮔﺴﻞﻫﺎ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 2-ﺑﺎ ﻋﺪد  1ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه از دﻳﺪﮔﺎه

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ در اﺑﺘﺪا ﺳﻴﺎل در دو ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮماﻓﺰار  PVTiﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﻣﻲﺷﻮد.
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مقاالت علمي  -پژوهشی

 -1موقعیت و تاریخچه میدان

بيش��ترين مقدار نفتخام میدانی که برای این آزمايش در نظر گرفته
ش��ده از الیه سروک (میشریف) تولید می شود .اگرچه میدان مورد اشاره
در الیه ایالم كه باالتر از س��روک قرارگرفته مخزن گازی کوچکي دارد
اما در مجموع این میدان كه با ابعاد 5×17کیلومتر در در آبهای خلیجفارس
واقع ش��ده بهعنوان میداني نفتی شناخته ميشود .نخستين تولید میدان پس
از توس��عه و در سال  1999آغاز ش��د .در شکل 1-نمایی کلی از مخزن و
مکانیزمهای تولید آن نشان داده شده است.
 1اجزای تشکیل دهنده سیال ناحیه شرقی

 -3شبیهسازی سیاالت

سیال ناحیه شرقی الیه میشریف
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 -2بررسی مخزن از دیدگاه گسلهای موجود

بر اس��اس دادههای لرزه نگاری این مخزن دارای گسل های متعددی
است که البته همه آنها بهطور کامل ارتباط فشاری و سیالی را قطع نمیکنند.
اما یکی از این گسلها که در شکل 2-با عدد  1مشخص شده ،با توجه به
نوع و موقعیت آن باعث شده از ديدگاه خواص سیالی ،دو ناحیه مختلف
شرقی و غربی -جنوبی در مخزن ایجاد گردد.
از اینرو س��یال در دو ناحیه از مخزن در نظر گرفته شده كه بهترتیب
سیال ناحیه شرقی و سیال ناحیه غربی -جنوبی هستند.

ترکیبات

درصد مولی درسیال تک فاز

N2

65/0

Co2

1/77

C1

45/77

C2

6/85

C3

5/47

iC4

1/49

nC4

3/90

iC5

1/61

nC4

1/84

C6

2/91

C7

3/61

C8

3/67

C9

3/00

C10

2/53

C11

2/00

C12

1/77

C13

1/61

همانطور که پیش تر عنوان ش��د در ابتدا س��یال در دو ناحیه توس��ط
نرمافزار  PVTiشبیهسازی میشود.
 -1-3سیال ناحیه شرقی

نتایج ترکیب سیال این ناحيه كه با آنالیز و آزمایش مشخص شده در
جدول 1-ارائه گردیده است.
نمونه گرفته ش��ده از این ناحی��ه در آزمایشه��اي دیگری از جمله
تعیین فش��ار اش��باع ،آزمایشهاي تبخیر مرحله ای ،6مطالع��ه گرانروي
و آزمایشهاي دس��تگاه تفکیک کننده 7نيز اس��تفاده ش��د که نتایج اين
آزمایشها در شبیهسازی سیال مورد استفاده قرار گرفت .بعضی از نتایج
در جدول 2-ارائه شده است.
پس از وارد کردن درصد اجزای س��یال و نتای��ج آزمایشها در مدل
نرمافزار ،نوبت به شبیهس��ازی میرس��د .با توجه به زیاد ب��ودن اجزای این
 2نتایج آزمایشگاهی نمونه نفت شرقی
آزمایش دستگاه تفکیک کننده

GORseparation test =1012 cft/bbl
& @ 15 psi
68 °F
Boseparation test = 603/1 rbbl/stb

تعیین فشار اشباع

Pb @ 228°F=3843 psia

 3نتایج گروه بندی نمونه نفت شرقی

C14

1/46

C15

اجزا

درصد مولی

1/34

N2-C1

C16

46/53

1/04

CO2-C2

C17

8/62

0/83

C3

C18

4/58

0/54

C4

C19

3/54

0/35

C5

C20+

5/47

4/69

C6

Total

2/91

100

C7+

28/44
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سیاالت ،شبیهس��ازی س��یال و تطابق آن با آزمایشها دشوار خواهد بود.
همچنین با توجه به اینکه در شبیهس��ازی مخزن بای��د معادالت جریان در
هر ش��بكه برای تمامی اجزا انجام شود ،زیاد بودن تعداد اجزا باعث کندی
سرعت شبیهسازی و ایجاد مشکل در حل معادالت میگردد .یک راه برای
فائق آمدن بر این مشکل روش گروه بندی 8است.
این روش بر پایه یکسان بودن وزن مولکولی استوار است؛ بهگونه ای
که اجزایی با وزن مولکولی مشابه بهدليل دارا بودن خواص مشابه در یک
گروه قرار می گیرند.
بنابراین اجزائی مانند iC4و  nC4با هم گروهبندی میش��وند .این
كار در مورد بقيه اجزا که ایزومر دارند نیز انجام ميگردد .ش��ايان ذکر
اس��ت که این مس��أله در مورد اجزای غیرهیدروکربنی صادق نیست.
بهعنوان مثال  N2معموالً با C1و نيز  CO2با  C2گروهبندی میشوند.
پ��س از گروهبن��دی اج��زا ،باید خواص س��یال بررس��ي ش��ود تا
در ص��ورت مش��اهده تغیی��رات زیاد نس��بت ب��ه حالت اولی��ه ،روش
گروهبن��دی اصالح گردد .ب��ا توجه به توضیح��ات گروهبندی ،نمونه
نفت ناحیه ش��رقی در جدول 3-ارائه ش��ده اس��ت .در اين جدول وزن
مول��ی  C6و  C7+بهترتي��ب براب��ر  86/178و  220/278گ��رم بر مول

اس��ت .پس از گروهبندی باید متغيرهای تطابق تعیین ش��ده و بهوسيله
اطالعات حاص��ل از آزمایشها تطابق انجام گ��ردد .برای ایجاد مدل
س��یال باید یک م��دل از معادالت حالت موجود در شبیهس��از انتخاب
ش��ده و تطاب��ق بهوس��یله آن انجام ش��ود .در این نمون��ه معادله حالت
انتخابش��ده  Peng-Robinsonاست که نس��بت به ساير مدلها تطابق
بهتری ب��ا داده های آزمایش��گاهی دارد .ب��رای گرانروی ني��ز از مدل
 Lohrenz-bray-clarkکه تطابق خوبی دارد اس��تفاده ش��ده است .در
ش��کلهای 3-تا  5نتایج تطابق برای نمونه نفت ناحیه شرقی نشان داده
شده است.
 4اجزای تشکیل دهنده سیال ناحیه غربی جنوبی
سیال ناحیه شرقی الیه میشریف
ترکیبات

درصد مولی درسیال تک فاز

N2

0/29

Co2

2/28

C1

42/85

C2

6/55

C3

5/18

iC4

1/44

nC4

2/84

iC5

1/49

nC4

1/74

C6

3/09

C7

4/26

C8

4/58

C9

3/65

C10

3/08

C11

2/35

C12

2/08

C13

1/85

C14

1/28

C15

0/79

C16

0/64

C17

0/52

C18

0/5

C19

0/44

C20+

6/23

Total

100

ﺳﻴﺎل
ﺣﺠﻤﻲ ﺳﻴﺎل
ﺿﺮﻳﺐ ﺣﺠﻤﻲ
ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺿﺮﻳﺐ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻄﺎﺑﻖ
ﺷﻜﻞ --33ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺷﻜﻞ

 3نتایج تطابق ضریب حجمی سیال

 -4ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻔﺖ ﺷﺮﻗﻲ
 -4ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻔﺖ ﺷﺮﻗﻲ

 4نتایج تطابق چگالي نمونه نفت شرقی

6
6

ﺷﻜﻞ -5ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﮔﺮاﻧﺮوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻔﺖ ﺷﺮﻗﻲ

 5نتایج تطابق گرانروی نمونه نفت شرقی

ﺳﻴﺎل ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ-ﺟﻨﻮﺑﻲ

وﻧﺪي ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ در ﺧﺼﻮص ﺳﻴﺎل ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺳﻴﺎل ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ-ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد .ﺑﺎ

و آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻴﺎل ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﺗﺮﻛﻴﺐ آن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺟﺪول 4-اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﻴﺎل ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ-ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻻﻳﻪ ﻣﻴﺸﺮﻳﻒ
درﺻﺪ ﻣﻮﻟﻲ در ﺳﻴﺎل
ﺗﻚ ﻓﺎز

ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
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مقاالت علمي  -پژوهشی

 -2-3سیال ناحیه غربی -جنوبی

تمام روندی که در قس��مت قبل در خصوص سیال ناحیه شرقی انجام
شد بايد براي سیال ناحیه غربی-جنوبی نيز انجام گردد .با آنالیز و آزمایش
س��یال حاصل از این قسمت ،ترکیب آن مشخص گردید که نتایج آن در
جدول 4-ارائه شده است.
نمونه گرفته شده از این ناحیه در آزمایشهاي دیگری از جمله تعیین
فشار اشباع ،آزمایشهاي تبخیر مرحله ای ،مطالعه گرانروي و آزمایشهاي
دستگاه تفکیک کننده نيز استفاده شد که نتایج اين آزمایشها در شبیهسازی
سیال مورد استفاده قرار گرفت .بعضی از نتایج در جدول 5-ارائه شده است.
پ��س از وارد کردن درصد اجزای س��یال و نتایج آزمایشها در مدل
نرمافزار ،نوبت به شبیهس��ازی میرسد .باز هم با توجه به زیاد بودن اجزای
این سیاالت ،شبیهسازی سیال و تطابق آن با آزمایشها دشوار خواهد بود.
همچنین با توجه به اینکه در شبیهس��ازی مخزن بای��د معادالت جریان در
 5نتایج آزمایشگاهی نمونه نفت غربی -جنوبی

آزمایش دستگاه تفکیک کننده

تعیین فشار اشباع

@ GORseparation test =872 cft/bbl
& 15 psi
60°F
Boseparation test =1/511 rbbl/stb

Pb @ 234°F=3669 psia

هر ش��بكه برای تمامی اجزا انجام شود ،زیاد بودن تعداد اجزا باعث کندی
سرعت شبیهسازی و ایجاد مشکل در حل معادالت میگردد .بنابراین بار
دیگر برای فائق آمدن بر این مشکل از روش گروهبندی استفاده ميشود.
پس از گروهبندی اجزا ،باید خواص س��یال بررس��ي شود تا در صورت
مشاهده تغییرات زیاد نسبت به حالت اولیه ،روش گروهبندی اصالح گردد.
در این نمونه ،گروه  C7+به گروههای بیشتری تقسیم شده اند .با توجه به اين
توضیحات ،گروهبندی نمونه نفت ناحیه غربی-جنوبی در جدول 6-ارائه شده
است.
شبیه به كاري که روي نمونه نفت ناحیه شرقی انجام شد در اینجا نيز پس
از گروهبندی باید متغيرهای تطابق تعیین ش��ده و بهوسيله اطالعات حاصل از
آزمایشها تطابق انجام گردد .باز هم برای ایجاد مدل س��یال باید یک مدل از
معادالت حالت انتخاب ش��ده و تطابق توس��ط آن انجام گ��ردد .در این نمونه
هم معادله حالت انتخاب ش��ده  Peng-Robinsonاس��ت که نس��بت به س��اير
مدلها با دادههای آزمایش��گاهي تطابق بهتری دارد .ب��رای گرانروی نيز مدل
ﺷﻜﻞ -6ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺿﺮﻳﺐ ﺣﺠﻤﻲ ﺳﻴﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻔﺖ ﻏﺮﺑﻲ-ﺟﻨﻮﺑﻲ
 Lohrenz-bray-clarkاصالح ش��ده که تطابق خوبی دارد استفاده ميشود .در
ﺟﺪول -7ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎز PVTi

 -5ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﻣﺪل ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﻟﻮﻟﻪﻗﻠﻤﻲ در ﻧﺮماﻓﺰار  Eclipseﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴ
از  PVTiدر ﻣﺪل
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺪل ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎدﻳﺮ

 6نتایج گروه بندی نمونه نفت غربی-جنوبی
اجزا

درصد مولی

N2-C1

43/14

CO2-C2

8/83

C3-C4

9/46

C5- C6

6/32

C7 to C11 117g/mol

17/92

C12 to C18 189g/mol

7/66

C19+ 489g/mol

6/67

ﻟﻮﻟﻪﻗﻠﻤﻲ در ﻧﺮماﻓﺰار  PVTiﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ ،ﻣﺪل ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﻟﻮﻟﻪﻗﻠﻤﻲ در ﻧﺮماﻓﺰار se
ﺷﻜﻞ  -7ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻔﺖ ﻏﺮﺑﻲ-ﺟﻨﻮﺑﻲ

تطابق
از اﻳﻦ ﮔﺎز ﻫﺎ در 7نتایج
غربی-جنوبیآزﻣﺎﻳﺶ ﻟﻮﻟﻪ اي ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺪول 8-ﻃﺮ
نفتﺷﻮﻧﺪ .در اﻳﻦ
نمونهﻣﻲ
چگاليﺗﺰرﻳﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻓﺸﺎرﻫﺎي

ﻃﻮل )(cm
1000

10

ارﺗﻔﺎع )(cm

ﺗﺨﻠﺨﻞ )(%

1

10

ﺟﺪول -8ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﺮاﺣﻲ ﻟﻮﻟﻪﻗﻠﻤﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ ﻟﻮﻟﻪ در ﺷﻜﻞ 9-ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﻜﻞ  -8ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﮔﺮاﻧﺮوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻔﺖ ﻏﺮﺑﻲ-ﺟﻨﻮﺑﻲ

 8نتایج تطابق گرانروی نمونه نفت غربی-جنوبی

 -4ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي آزﻣﺎﻳﺶ ﻟﻮﻟﻪﻗﻠﻤﻲ در ﻧﺮماﻓﺰار  PVTiﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺸﺎر اﻣﺘﺰاﺟﻲ )(MMP

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﭘﻴﺶﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺪل ﺳﻴﺎل در ﻧﺮماﻓﺰار  PVTiﻣﻲ ﺗﻮان آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ در آن ﻃﺮاﺣﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد .آزﻣﺎﻳﺶ ﻟﻮﻟﻪﻗﻠﻤﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺸﺎر ﺗﺰرﻳﻖ اﻣﺘﺰاﺟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.

در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺘﺎن ،ﻧﻴﺘﺮوژن ،دياﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ و ﮔﺎز ﻻﻳﻪ ﮔﺎزي ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮔﺎزﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و آزﻣﺎﻳﺶ ﻟﻮﻟﻪ
در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺮماﻓﺰار PVTi

ﺑﺮاي دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻔﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل ﺳﻴﺎل ﻧﻔﺘﻲ و ﮔﺎز ﺗﺰرﻳ

ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﻮﺟﻮد ،آزﻣﺎﻳﺶ را ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﻛﺮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺸﺎر اﻣﺘﺰاﺟﻲ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﺮوﺟﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ا
ﺷﺒﻴﻪﺳﺎز در ﺟﺪول 7-اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﻜﻞ -6ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺿﺮﻳﺐ ﺣﺠﻤﻲ ﺳﻴﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻔﺖ ﻏﺮﺑﻲ-ﺟﻨﻮﺑﻲ

ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺸﺎر اﻣﺘﺰاﺟﻲ ﻧﻔﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ

ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺸﺎر اﻣﺘﺰاﺟﻲ ﻧﻔﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ

ﻏﺮﺑﻲ-ﺟﻨﻮﺑﻲ )اﺗﻤﺴﻔﺮ(

ﺷﺮﻗﻲ )اﺗﻤﺴﻔﺮ(

 6نتایج تطابق ضریب حجمی سیال نمونه نفت غربی-جنوبی
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ﺳﻴﺎل ﺗﺰرﻳﻘﻲ

>1000

>1000

N2

642/53

309/11

CO2

411/35

ﮔﺎز ﻻﻳﻪ ﮔﺎزي

867/28
602/31

645/27
ﺳﻴﺎلEclips
ﺷﺒﻴﻪCﺳﺎز
ﺿﺮﻳﺐدر
ﻟﻮﻟﻪﻗﻠﻤﻲ
ﺷﻜﻞ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻔﺖ ﻏﺮﺑﻲ
ﺣﺠﻤﻲ
ﻃﺮاﺣﻲﺗﻄﺎﺑﻖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺷﻜﻞ--69
1
Eclips
ساز
 9طراحی لولهقلمی در شبیه

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ آن در
در ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ ﻳﻚ ﮔﺎز در ﻓﺸﺎرﻫﺎي
11
اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﻲﺷﻮد .ﺳﭙﺲ از ﻧﻤﻮدار ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺸﺎر ،ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺸﺎر اﻣﺘﺰاﺟﻲ

اﻣﺘﺰاﺟﻲ ﻓﺸﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺷﻴﺐ ﻧﻤﻮدار ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﭘﺲ
ﺗﺰرﻳﻖ ،ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده ﻳﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ.
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شکلهای 6-تا 8نتایجتطابقبراینمونهنفتناحیهغربی-جنوبیارائهشدهاست.

 -5شبیهس�ازی م�دل ترکیب�ی آزمایش لولهقلم�ی در نرماف�زار Eclipse
بهمنظور حصول اطمینان از مقادیر  MMPحاصل از  PVTiدر مدل

همانطور که پیش تر عنوان شد جهت اطمینان از اينکه مدل ترکیبی
نیز بتواند همان مقادیر  MMPکه از طراحی آزمایش لولهقلمی در نرمافزار
 PVTiحاصل شد را تولید کند ،مدل ترکیبی آزمایش لولهقلمی در نرمافزار
 Eclipseطراحی شده و هر کدام از اين گاز ها در فشارهای مختلف تزریق
ميشوند .در این آزمایش لوله ای با مشخصات جدول 8-طراحی میگردد.
در هر آزمایش یک گاز در فشارهای مختلف با نرخ ثابت تزریق شده
و ضریب بازیافت آن در تزریق  1/2برابر حجم خالي 9اندازهگیری میشود.
سپس از نمودار ضریب بازیافت بر حسب فشار ،مقدار حداقل فشار امتزاجی
محاسبه میشود .حداقل فشار امتزاجی فش��اری است که بعد از آن شیب
نمودار ضریب بازیافت کاهش مییابد .بهعبارت دیگر پس از اين فشار با
افزایش فشار تزریق ،مقدار ضریب بازیافت کمتر تغییر کرده یا ثابت میماند.

 -4شبیهس�ازی آزمای�ش لولهقلم�ی در نرمافزار  PVTiبهمنظور بهدس�ت
آوردن حداقل فشار امتزاجي ()MMP
همانطور که پیشتر عنوان ش��د با تكميل مدل سیال در نرمافزار PVTi

می توان آزمایشهايی نیز در آن طراحی و نتایج آنرا مش��اهده كرد .آزمایش
لولهقلمی از جمله این آزمایشهاس��ت که جهت تعیین حداقل فش��ار تزریق
امتزاجیاستفادهمیشود.دراینقسمتگازهایمتان ،نیتروژن ،دیاکسیدکربن
و گاز الیه گازی بهعنوان گازهای تزریقی انتخاب شده و آزمایش لولهقلمی
در محیط نرمافزار  PVTiبرای دو نمونه نفت موجود طراحی شد .اين نرمافزار
با توجه به مدل س��یال نفت��ی و گاز تزریقی و معادالت موج��ود ،آزمایش را
شبیهسازی کرده و نتایج حداقل فشار امتزاجی را بهعنوان خروجی ارائه میدهد.
نتایج حاصل از این شبیهساز در جدول 7-ارائه شده است.
 7نتایج شبیه سازی PVTi

 -1-5نفت ناحیه شرقی

سیالتزریقی

حداقل فشار امتزاجی نفت
)ناحیهشرقی(اتمسفر

حداقل فشار امتزاجی نفت
)ناحیهغربی-جنوبی(اتمسفر

N2

<1000

<1000

CO2

309/11

642/53

C1

645/27

867/28

گاز الیه گازی

411/35

602/31

 8مشخصات طرحی لوله قلمی

 -1-5ﻧﻔﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ

در دﻣﺎي
آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ
اﻳﻦ ﮔﺮوه
()mdاز
تراواییﻳﻚ
()%ﺷﻮد .ﻫﺮ
تخلخلﻣﻲ
 228اﻧﺠﺎم
)cm(°F
ارتفاع
()cm
طول

ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺸﺎر ﺗﺰرﻳﻖ درﺟﺪول 9-اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

1000

1

ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺸﺎر اﻣﺘﺰاﺟﻲ

10

2000

این گروه آزمایشها در دمای 228 F°انجام میشود .هر یک از گازها
در هشت فشار تزریق مختلف به لوله تزریق میگردند .نمودارهای ضریب
بازیافت بر حسب فشار تزریق درشکل 10-ارائه شده اند.
همانگونه که از نمودارها مشخص است مقدار كمينه فشار امتزاجی از
تقاطع دو خط راست که با فشار های زياد و كم مماس است بهدست میآید.
این گروه آزمایشها در دماي 234 F°انجام میشود .هر یک از گازها
در هشت فشار تزریق مختلف به لوله تزریق میگردند .نمودارهای ضریب
بازیافت بر حسب فشار تزریق در شکل 11-ارائه شده اند.
در اینجا نيز همانگونه که از نمودارها مشخص است مقدار كمینه فشار
ﻟﻮﻟﻪزياد و كم
فش��ارهای
راس��ت که با
ﻓﺸﺎرخط
تقاطع دو
امتزاجی از
استﺪ.
مماسﮔﺮدﻧ
ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ
ﺗﺰرﻳﻖ
ﻫﺸﺖ
ﮔﺎزﻫﺎ در
بهدست میآید.
نتایج شبیهس��از  Eclipse300اختالف کمی ب��ا نتایج حاصل از PVTi

ﺿﺮﻳﺐ

حداقل فشار امتزاجی

ﺟﺪول -9ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻟﻮﻟﻪﻗﻠﻤﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺸﺎر اﻣﺘﺰاﺟﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻔﺖ ﺷﺮﻗﻲ

 10نتایج آزمایش لوله قلمی جهت تعیین حداقل فشار امتزاجی در نمونه نفت شرقی

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻓﺸﺎر اﻣﺘﺰاﺟﻲ از ﺗﻘﺎﻃﻊ دو ﺧﻂ راﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻫﺎي زﻳﺎد و ﻛﻢ ﻣﻤﺎس اﺳﺖ
ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ.
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مقاالت علمي  -پژوهشی

داش��ته و آنرا تأیید ميكند .حال باید فش��ار واقعی تزریق (فشار شکست
سازند) بررسی شود.
 -6فشار شکست سازند

برای محاسبه فشار تزریق در مخزن ،میزان فشار شکست سازند (بیشترین
فش��اري که میتوان تزریق را انج��ام داد) یکی از متغيرهای محدودکننده
بهحساب میآید .برای محاسبه فشار شکست روابطي تجربی وجود دارد که
این روابط از متغيرهای چاهنگاری استفاده میکنند .همچنین با انجام برخی
آزمایشها میتوان فشار شکست سازند را محاسبه کرد .البته روابط محاسبه
سر انگشتی مانند رابطه 1-نیز وجود دارند که بدون داشتن اطالعات کافی
برای تخمین فشار تزریق میتوان از آنها استفاده کرد .گرادیان فشاری سازند
در این رابطه از  0/5تا  0/7پام بر فوت در نظر گرفته شده است.
عمق× >0/5~0/7فشار تزریق
()1
که در آن فشار برحسب پام و عمق بر حسب فوت است.

با توجه به آزمایشهاي نش��تی 10انجام ش��ده و روابط تجربی بهدست
آمده از چاه نگاری الیهها این نتیجه حاصل شد که گرادیان فشار شکست
سازند این میدان حدود  0/7پام بر فوت است.
با توجه به اینکه در اثر فشار شکس��ت سازند بهميزان  6545پام ،عمق
تزریق حدود  9350/39است پس فشار تزریق باید کمتر از این مقدار باشد.
نتیجهگیری

با توجه به حداکثر فشار تزریق ( 6545پام) و فشار زياد مورد نیاز براي
ج چهار گاز مطالعه ش��ده و اينكه فش��ار زياد موجب شکست سازند
امتزا 
خواهد ش��د در نتیجه تزریق بايد در فشاري كمتر از فشار شکست سازند
انجام گردد .در این فشارها كه كمتر از حداقل فشار امتزاجی هستند فرآیند
بهش��كل غیرامتزاجی خواهد بود و امتزاجپذیری تنها میتواند برای تزریق
گاز دياكس��يدكربن آن هم در قس��مت ش��رقی میدان كه حداقل فشار
امتزاجی حدود  4600پام است صورت گيرد.

اﻳﻦ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ در دﻣﺎي  234°Fاﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد .ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺎزﻫﺎ در

ﻫﺸﺖ ﻓﺸﺎر ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ.

ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺸﺎر ﺗﺰرﻳﻖ در ﺟﺪول 10-اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺸﺎر اﻣﺘﺰاﺟﻲ
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 11نتایج آزمایش لولهقلمی جهت تعیین حداقل فشار امتزاجی در نمونه نفت غربی-جنوبی

در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻓﺸﺎر اﻣﺘﺰاﺟﻲ از ﺗﻘﺎﻃﻊ دو ﺧﻂ راﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎي زﻳﺎد و ﻛﻢ

پا نویس
ﻣﻤﺎس اﺳﺖ ﺑﻪ
دﺳﺖهاﻣﻲآﻳﺪ.

واﻗﻌﻲ ﺗﺰرﻳﻖ )ﻓﺸﺎر
ﻛﻤﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  PVTiداﺷﺘﻪ و 5.آﻧﺮا ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺸﺎر
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎز  Eclipse300اﺧﺘﻼف
1.
9.
ﺷﻜﺴﺖ ﺳﺎزﻧﺪ( ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد.
 -6ﻓﺸﺎر ﺷﻜﺴﺖ ﺳﺎزﻧﺪ
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gh-zargar@yahoo.com
msayat@gmail.com
3.
haghighaty@yahoo.com
4.
slim tube
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در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺸﺎر ﺗﺰرﻳﻖ در ﻣﺨﺰن ،ﻣﻴﺰان ﻓﺸﺎر ﺷﻜﺴﺖ ﺳﺎزﻧﺪ )ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺸﺎري ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺗﺰرﻳﻖ را اﻧﺠﺎم داد( ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي

منــــابعﻣﻲآﻳﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺸﺎر ﺷﻜﺴﺖ رواﺑﻄﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭼﺎهﻧﮕﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
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