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بهينه سازى روش تزريق گاز با ريزش ثقلى در يكى از مخازن نفتى ايران

رياض خراط، عبدالنبى هاشمى  دانشگاه صنعت نفتسيد مرتضى موسوى*، بابك مرادى، افشين جنت رستمى  شركت نفت مناطق مركزى ايران  

 FloGrid ســاخته شده و ســپس به كمك نرم افزار PVTi در اين تحقيق مدل ســيال مخزن با اســتفاده از داده هاي آزمايشــگاهي و نرم افزار
و انتخــاب بخــش مناســب مخزن از مــدل اصلي، مدل اســتاتيك آن بخش براي شبيه ســازي آماده گرديده اســت. در ادامه پس از ســاختن 
مدل ديناميك آن قســمت از مخزن توســط شبيه ساز Eclipse100، شبيه سازي ســناريوهاي ازدياد برداشت روي مدل ناحيه اى انجام پذيرفت. 
نتايج شبيه ســازي هاى مختلف، نشــان دهنده ى بازيافت بهتر فرآيند GAGD در مقايسه با ســاير روش هاي ازدياد برداشت بود. با بررسي نتايج 
شبيه ســازي ها مشــخص شــد كه انتخاب نرخ هاي مناســب تزريق و توليد در بازيافت اين فرآيند حائز اهميت اســت. نتايج شبيه سازي ها نشان 
مي دهد كه به كارگيري فرآيند GAGD در حالت آرايش پنج نقطه اي در مقايســه با ســاير روش هاى ازدياد برداشــت نظير تزريق گاز و تزريق 

آب، مناســب ترين ســناريوي ازدياد برداشــت جهت توســعه ى ميدان مورد مطالعه اســت.
چاه افقي، تزريق آب، تزريق گاز، ريزش ثقلي، تزريق گاز همراه با ريزش ثقلي، بازده توليد

    (smortezamousavi@yahoo.com) نويسنده ى عهده  دار مكاتبات*

مقدمه
كاربرد تزريق گاز در جهان براي توليد بيشــتر نفــت روزبه روز درحال 
افزايش اســت. امروزه به خوبي روشن شــده كه تزريق گاز تأثير زيادي در 
افزايــش توليد نفت و نيــز بازيافت نفتي كه به طور طبيعي به ســختي توليد 
مي شــود، خواهد داشــت. تزريق گاز بــه مخازن با دو هــدف عمده انجام 
مى گردد؛ يكى حفظ فشار مخزن و ديگرى كاهش روند افت فشار مخزن. 
كارشناســان معتقدند به دليل اختالف زياد قيمت نفت و گاز، تزريق گاز به 
مخازن نفتي ايران سودآوري چشمگيرى براى كشور به دنبال خواهد داشت. 
ضمن اينكه در پايان پروژه هاي تزريق، درصد بســيار زيادي از گاز تزريق 

شده قابل بازيافت است.
فرآينــد تزريق گاز همراه با ريزش ثقلي1 [1] شــامل قرار دادن يك چاه 

توليدي افقــي در پايين اليه ى توليدي بهره ده و تزريق گاز در باالي مخزن 
توســط چاه هاي عمودي موجود با هدف جابه جايي و جاروب يكنواخت 
مخزن است. گازي كه توسط چاه هاي عمودي تزريق شده به دليل جدايش 
ثقلي در باالي اليه ى توليدي جمع گرديده و در اصطالح، محفظه اى گازي 
در باالي اليه ى توليدي تشكيل داده، هم زمان نفت را جابه جا كرده و به سمت 
چــاه توليدي افقي تخليه مي كنــد. با ادامه ى تزريــق گاز محفظه ى گازي 
به سمت پايين و كناره ها رشد مي كند كه منجر به جاروب بخش بيشتري از 
مخزن بدون افزايش اشباع آب مخزن و در نتيجه بيشينه شدن بازده جاروب 
حجمي مي شــود. در اين روش ميان شكنى زودرس گاز در چاه توليدي به 
تأخير افتاده (يا حتي برطرف مى شود) و محفظه ى گازي به صورت متعادل 
رشد خواهد كرد. با حفظ فشار تزريق نزديك فشار كمينه ى امتزاج پذيري2، 

بازده جابه جايي نفت در محفظه ى گاز بيشتر افزايش مى يابد [2].
مدت زيادى است كه از چاه هاي افقي استفاده مى شود. متغيرهاي كليدي 
مؤثر بر موفقيت چاه هاي افقي، ضخامت اليه ى توليدي، فاصله ى بين چاه ها، 
ارتباط عمودي، طول چاه، شــدت شكاف و آسيب سازند هستند. چاه هاي 
افقي در مقايسه با چاه هاي عمودي، ناحيه ى تماس با مخزن و قابليت توليد 
را افزايــش مي دهند و به علت افت فشــار كمتر در اطــراف چاه، پديده ى 
مخروطي شدن در مخازن با رانش آب در پايين يا رانش كالهك گازي در 

باال را كاهش مي دهند [2].
در اين پروژه عالوه بر شبيه سازي تعدادى از روش هاي ازدياد برداشت از 
جملــه تزريق آب و گاز، روش تزريق گاز همراه با ريزش ثقلي در حاالت 

 1  خواص سنگ و سيال مخزن

zoneOil Zone Gas
Zone BgNTGSw %Φ %Bo rb/stbNTGSw %Φi %

0.006481.1842.077.731.4279.2941.997.421

0.006464.5548.284.731.4262.9847.844.672

0.00640001.420003

0.00640001.4224.640.592.94

0.00640001.428.0135.393.735
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چهار و پنج نقطه اي به طور تخصصي شبيه سازي و بررسي شده است.

1- معرفي ميدان مورد مطالعه
ميــدان نفتــي مورد مطالعه طاقديســى نامتقــارن به طــول 52 و عرض 5 
كيلومتر در مخزن بنگستان است. مخزن بنگستان اين ميدان در 1348 با حفر

 چاه-1 در منتهي اليه جنوب شرقي ميدان توسط شركت خدمات نفت اسكو 
(OSCO) كشف گرديد  و به دنبال آن در 1354 چاه هاي توصيفي-2و3 در 
 API محور ستيغي حفاري شدند. نفت اين ميدان از نوع مرغوب با درجه ى
برابر 45، نســبت گاز به نفت 783 فوت مكعب بر بشــكه و ضريب حجمي 
1/4219 مى باشد. باگذشت زمان، توليد و افت فشار مخزن سبب تشكيل و 

بزرگ تر شدن گنبد گازي در ميدان شده است.
بر اساس خصوصيات سنگ شناسي و بافتي و نيز تغييرات تخلخل و اشباع 
هيدروكربن، مخزن بنگستان در ميدان مورد مطالعه به پنج ناحيه تقسيم شده 
است. بر همين مبنا سازند ايالم به دو بخش (ناحيه هاي-1و2 مخزن)، سازند 
ســورگاه به يك بخش (ناحيه ى-3 مخزن) و ســازند سروك به دو بخش 
(ناحيه هاي-4و5 مخزن) تقســيم شده اند. ضريب حجمي سازند، تخلخل و 

NTG براي نفت و گاز در هر پنج ناحيه در جدول-1 ارائه شده است.

2- خصوصيات مدل
جهت شبيه ســازى و پيش بينى عملكــرد آينده ى مخزن با ســناريوهاى 
مختلف توليد، از نرم افزار Eclipse100 اســتفاده شــده اســت. با توجه به 

گســتره ى مخزن و اهميت ناحيه ى توليدى، برشى از مخزن در محدوده ى 
شــرقى ميدان (Sector Model) تهيه شــد و شبيه ســازى هاى اين بخش با 
اســتفاده از مدل تخلخل دوگانه انجام پذيرفت. مدل سه بعدي بخش مورد 

مطالعه ى مخزن در شكل-1 نشان داده شده است.
اطالعات توليدي ميدان از مهرماه 1369تا پايان اسفند ماه 1389 موجود بود 
كه براى اين پــروژه تنها از اطالعات توليد مربوط بــه قديمى ترين چاه ميدان 
(چاه-1) با توليد تجمعى حدود 11 ميليون بشكه نفت و 8500 ميليارد فوت مكعب 

گاز استفاده شد و بر اساس آن مدل ديناميكي مخزن طراحي گرديد.

3- سناريوهاي تعريف شده
با توجــه به محدوديت هــاي تعريف شــده و با درنظر گرفتــن افزايش 
چاه هاي ميدان به منظور دستيابي به نرخ توليد بيشتر، سناريوهاي طراحي شده 

به صورت زير دسته بندي شدند:
الف) سناريوهاي توليد در حالت پايه (با يك چاه)

ب) سناريوهاي توليد با دو چاه
ج)  سناريوهاي توليد با حفر چاه جديد (با سه چاه)

در حال حاضر مخزن مورد مطالعه يك چاه توليدي (X-1) دارد. نخستين 
سناريوى طراحي شــده براي اين ميدان، توليد در شرايط فعلي، بدون حفر 
چاه اضافي و تسهيالت سطح االرضي جديد است. هدف اين سناريو بررسي 
شــرايط مخزن در صورت ادامه ى توليد طبيعى با شرايط فعلي و تغيير نرخ 
توليدى چاه موجود است. سناريوهاى بعدي آزمايش توان ميدان براي توليد 
با نرخ بيشتر از مقدار فعلي از طريق حفر چاه هاى جديد است. اين سناريوها 
با درنظر گرفتن شــرايط فعلي و بدون تسهيالت فرآورشى اضافي طراحي 
شــدند. ســناريوهاى مذكور، دو حلقه چاه با نرخ 10 و سه حلقه چاه با نرخ 
12 هزار بشكه در روز به عنوان نرخ توليد بهينه ى ميدان منظور شدند. نتايج 
ســناريوى-1 حاكى از كاهش توليد تجمعى و درصــد بازيافت مخزن در 
نرخ زياد (7 ه ب ر) به دليل گازى شــدن ســريع فواصل توليدى و بسته شدن 

مشبك ها مى باشدكه در جدول-2 و شكل-2 قابل مشاهده است.

2  حساسيت سنجى روى نرخ توليدى سناريوهاى مبنا 1  نماى برشى ميدان مورد مطالعه

 2  نتايج حساسيت سنجى روى نرخ ميدان با چاه

Comment 
 Recovery

Factor
Cum
 Oil 

Production
 Max.
GOR

 Max.
 Water

Cut

 Oil
 Production

RateNo
%MMSTBMSCF/

STB%STB/D

Base Case5.26190.8515001

High Rate8.6331.170.8550002

High Rate7.3826.670.8570003
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 4- تزريق گاز
سناريوهاي مختلف تزريق گاز در نرخ هاي مختلف به كمك يك حلقه 
چاه تزريقى و موقعيت بهينه ى مخزنى طراحي و تعريف شــد (جدول-2). 
بر اســاس نتايج ســناريوهاى تخليه ى طبيعى و با توجه به عدم قطعيت هاى 
موجود و شرايط عملياتى غيرقابل پيش بينى، سقف توليد 10 هزار بشكه در 
روز به عنــوان نرخ توليدى مرجع توليد درنظر گرفته شــد. نتايج حاصل از 

شبيه سازي تزريق گاز در شكل هاى-2و3 ارائه شده اند.

همان طور كه در نمودار شكل-4 مشخص است بازده توليد بهينه مربوط 
به ســناريوي GI1 با نــرخ تزريق 500 هزار فوت مكعب در روز اســت. در 
صورت توليد با نسبت گاز به نفت زياد، افزايش بازيافتى حدود 0/5 درصد 

خواهيم داشت.

5- تزريق آب
عالوه بر تزريق گاز، سناريوهاي جداگانه اي از تزريق آب نيز طراحي و 
شبيه سازي شد (جدول-3). شكل هاى-4و5 نشان دهنده ى نتايج سناريوهاي 
مختلف تزريق آب بر حســب بازدهي توليد هســتند. نتايج نشــان دهنده ى 
كاهش بازيافت مخزن با افزايش نرخ تزريق آب به دليل آبى شدن زودهنگام 
چاه ها و بسته شدن مشبك هاى نزديك سطوح تماس است. بنابراين سناريوى 
WF1 به عنوان مناسب ترين سناريوى توليدى در حالت تزريق آب انتخاب 
مى شود. ضمناً در صورت احداث واحد نمك زدايى با برش آب 50 درصد، 

.(WFDS2 سناريوى) بازيافت مخزن افزايش چشم گيرى خواهد داشت

6- تزريق گاز همراه با ريزش ثقلى
در اين بخش، از فرآيند تزريق گاز همراه با ريزش ثقلى استفاده شد. براى 
اين كار دو آرايش تزريق گاز پنج نقطه اى و چهارنقطه اى مورد استفاده قرار 
گرفت. چهار چاه افقى براى توليد و يك چاه عمودى براى تزريق استفاده 

شدند.
طول چاه هاى افقى حدود 3000 فوت اســت. براى سناريوى تزريق گاز 

3  نمودار بازدهي بر حسب زمان در سناريوهاي مختلف تزريق گاز

4  نمودار بازدهي بر حسب زمان در سناريوهاي مختلف تزريق گاز

5  نمودار بازدهي بر حسب زمان در سناريوهاي مختلف تزريق آب

6   نمودار بازدهي در سناريوهاي مختلف تزريق آب

 3  سناريوهاى تزريق گاز

TOTAL OIL
PRODUCTION

(MMSTB)
PV%
 GAS 
INJ

RECOVERY%

 
 GAS INJ

RATE
 

MSCF/)
(DAY

37.270.510.32500GI1

39.20.510.86500GI1HGOR

33.682.59.332000GI2

32.93.89.133500GI3

28.776.67.976000GI4

25.18.86.958000GI5

22.25116.1610000GI6
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همراه با ريزش ثقلــى، چاه هاى توليدى افقى در اليه هاى پايينى (10، 11 و 
16) حفر شده اند و چاه تزريقى در اليه هاى بااليى (1) تكميل گرديده است. 

بنابراين تزريق گاز به صورت عمودى و با پايدارى ثقلى انجام مى شود.
شــش نرخ تزريق و توليد مختلف انتخاب شده براى چاه ها در جدول-4 
نشان داده شده است. نرخ هاى تزريق و توليد طورى انتخاب شده اند كه در 

بازه ى سى ســاله ى شبيه سازى چاه هاى توليدى در اثر رسيدن گاز به نقطه ى 
ميان شكنى و افزايش نسبت گاز به نفت در آنها تا سقف حداكثر مجاز، بسته 

نشده و توليد نفت با پايدارى ثقلى صورت گيرد.
شــكل-6 بازده توليد را در اين حالت ها نشان مى دهد. طبق نمودار بازده 
توليد نفت در بازه ى سى ساله ى شبيه سازى براى حالت هاى اول تا چهارم و 
حالت ششــم به ترتيب 13/72، 13/62، 12/61، 9/41 و 13/76 درصد بوده 
و حداكثــر بازده توليد در اين بازه ى زمانى مربــوط به حالت پنجم 16/81 

درصد است.
همان طور كه در شــكل-7 مشــاهده مى شــود ميانگين فشــار مخزن در 
تزريق گاز با ريزش ثقلى در ســناريوهاى-3و5 بــه ازاى نرخ هاى مختلف 
تزريق و توليد تقريباً حفظ شده و ثابت مانده است. ميانگين فشار مخزن در 
ســناريوهاى-4و6 از 1800 تا psia 2100 بوده و نســبت گاز به نفت در اين 
حالت ها به تدريج افزايش يافته است؛ به طورى كه در پايان بازه ى  سى ساله، 
گاز در برخى چاه هاى توليدى به نقطه ى شكست رسيده است. در واقع در 
روش تزريق گاز همراه با ريزش ثقلى، نرخ هاى توليد و تزريق و فشار تزريق 
طورى انتخاب شده اند كه با تزريق گاز مكانيزم ريزش ثقلى در مخزن غالب 
بوده و با حركت گاز به سمت باالى مخزن و تشكيل كالهك گازى ثانويه، 

نفت به سمت پايين و به طرف چاه هاى توليدى ريزش كند (شكل-8).
در ســناريوى تزريــق گاز همــراه بــا ريزش ثقلــى با آرايــش تزريقى 
چهارنقطــه اى، تزريق گاز همــراه با ريزش ثقلى با آرايــش تزريقى چهار 

 4  سناريوهاى تزريق آب

TOTAL OIL
PRODUCTION

(MMSTB)
PV%
 GAS 
INJ

RECOVERY%

 
 GAS INJ

RATE
 

MSCF/)
(DAY

35.20.59.75500WF1

29.791.58.252000WF2

441.512.22000WFDS2

252.856.94000WF3

20.765.75.758000WF4

19.7875.4810000WF5

17.8184.9312000WF6

16.168.64.415000WF7

7  بــازده توليــد مخزن در حالت هاى مختلف توليــد و تزريق در آرايش 
پنج نقطه اى

8  فشــار مخزن و نســبت گاز بــه نفت در مخــزن در حالت هاى مختلف 
آرايش پنج نقطه اى

10  بازده توليد مخزن در حالت هاى مختلف توليد و تزريق در آرايش 
چهارنقطه اى

9  تشكيل كالهك گازى ثانويه و توليد نفت با مكانيزم ريزش ثقلى
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نرخ SKP4(STB/Day)نرخ SKP3(STB/Day)نرخ SKP2(STB/Day)نرخ SKP1(STB/Day)نرخ تزريق (MMscf/Day)رديف
مجموع نرخ 

(STB/Day)توليدى

10.115001500150015006000

20.220002000200020008000

30.520002000200020008000

42200030003000200010000

53.5300030003000300012000

66300040004000400015000

 5  نرخ هاى مختلف تزريق و توليد در آرايش پنج نقطه اى تزريق 

نقطــه  اى پس از توليــد طبيعى، فرآيند تزريق گاز همــراه با ريزش ثقلى با 
آرايش چهارنقطه اى توسط سه چاه توليدى افقى (XP1، XP2 و XP3) و 

يك چاه تزريقى (INJ) انجام شده است.
شبيه به حالت پنج نقطه اى فرآيند GAGD، تزريق گاز در اليه هاى بااليى 
و توليــد از پايين ناحيه ى بهره ده (اليه هاى-11، 10 و 16) انجام مى شــود. 
شــش حالت با نرخ هاى تزريق و توليد مختلف درنظر گرفته شــده كه در 
جدول-5 ارائه شــده اند. بازده توليد نفت در اين شــش حالت در شكل-

10 و فشــار ميانگين مخزن و نســبت گاز به نفت نسبت به زمان در حاالت 
گفته  شده در شكل-1 نمايش داده شده است.

همان طور كه شــكل-10 نشــان مى دهد بازده توليد در شش حالت باال 

به ترتيب 13/1، 13/34، 11/5، 8/75، 13/68 و 16/24 درصد است. نرخ هاى 
تزريق و توليد طورى انتخاب شــده كه در بازه ى سى ســاله ى شبيه ســازى 
چاه هاى توليدى به دليل رسيدن گاز به نقطه ى شكست و افزايش نسبت گاز 
به نفت در آنها تا سقف حداكثر مجاز، بسته نشده (شكل-11)، با تزريق گاز 
مكانيزم ريزش ثقلى غالب بوده و توليد نفت با پايدارى ثقلى انجام شــود. 
در اين فرآيند فشار ميانگين مخزن در هر شش حالت تقريباً با افزايش نسبى 
(حداقل 30 و حداكثر psia 150) همراه اســت (شكل-11). همان طور كه 
 GAGD در اين سناريو نشان داده شــد بازده توليد نسبت به حالت فرآيند
با آرايش پنج نقطه اى كمتر بوده و بنابراين در بررســى هاى بعدى از فرآيند 

GAGD با آرايش تزريقى پنج نقطه اى استفاده مى شود.

11  فشــار و نســبت گاز به نفت در مخزن در حالت هاى مختلف آرايش 
چهارنقطه اى

12  نمودار توليد بر حسب زمان در سناريوهاي برتر ازدياد برداشت

13  نمودار بازدهي در سناريوهاي مختلف ازدياد برداشت

14   نمودار بازدهي بر حسب زمان در سناريوهاي برتر ازدياد برداشت
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بر اين اساس تزريق گاز همراه با ريزش ثقلى با آرايش تزريقى پنج نقطه اى 
به عنوان بهترين سناريوى ازدياد برداشت انتخاب شد. ضمن اينكه سناريوهاى 
تزريق گاز با هدف ريزش ثقلى (پنج نقطه اى و چهارنقطه اى) در مقايســه با 

ساير روش هاى ازدياد برداشِت بررسى شده نيز برترى دارند.

GAGD 7- مقايسه ى ضريب بازدهي توليد، تزريق گاز، تزريق آب و
از قســمت هاى قبلي مشخص شد كه سناريوي بهينه ى تزريق گاز و آب 
به ترتيــب GI1HGOR و WFDS2 هســتند. در ســناريوهاى ريزش ثقلى 
(GAGD) نيز تزريق گاز همراه با ريزش ثقلى با آرايش تزريقى پنج نقطه اى 
به عنوان سناريوى برتر انتخاب شد. بر اين اساس، چهار سناريوي باال مقايسه 
و نتايــج آن در شــكل هاى-12و13و14 ارائه شــده اســت. همان طور كه 
جدول-6 نشان مي دهد، تزريقGAGD  بازدهي توليد بيشتري دارد (رنگ 

قرمز در نمودار شكل-12).

نتيجه گيري
 در ســناريوهاي تخليه ى طبيعي، حساسيت سنجي روي تعداد چاه ها و 
نرخ هاى متفاوت توليد انجام شــد و در نهايت نرخ توليد 12 هزار بشكه در 
روز با ســه حلقه چاه توليدي و بازيافــت 11 درصدي به عنوان حالت بهينه 

تعيين گرديد.
 بررسي ها نشــان مي دهد كه در ميدان مورد مطالعه در سناريوي تزريق 

گاز حجم تزريق 0/5PV 500MSCF/DAY٪ در حالت توليد با نسبت گاز 
به نفت زياد، بيشترين بازدهي توليد (10/86 درصد) و كمترين درصد اشباع 

نفت باقيمانده را دارد.
 در ســناريوي تزريق گاز (توســط چاه هاي توليــد و تزريق عمودي)، 
افزايش نــرخ تزريق در اثر ناهمگني مخزن و ضخامت نســبتاً كم ناحيه ى 
بهره ده منجر به رسيدن زودرس نقطه ى گسست گاز و افزايش سريع نسبت 
گاز به نفت در چاه توليدي شــده و بازده توليد نفت كاهش يافته اســت. با 
تنظيم نرخ هاي تزريق و توليد، بيشترين بازده در بازه ى شبيه سازي سى ساله 

حدود 10/86 درصد خواهد بود.
 در ســناريوي تزريق آب در ميــدان مورد مطالعه در صورت تزريق دو 
هزار بشكه در روز آب (1/5PV٪) با درنظر گرفتن حد برش 50 درصدي 
آب، با فرض احداث تسهيالت فرآورشي جديد، بيشترين ضريب بازيافت 

مخزن به ميزان 12/2 درصد خواهد بود.
 فرآيند GAGD با آرايش تزريق پنج نقطه اي نسبت به نرخ هاي تزريق و 
توليد حســاس بــوده و بايد نرخ ها طوري انتخاب شــوند كه با غالب بودن 
مكانيــزم ريزش ثقلي، گاز ديرتر به نقطه ى گسســت خود در چاه توليدي 
رســيده و حداكثر توليد از مخزن انجام شــود. در اين حالت بيشترين بازده 

توليد در بازه ى شبيه سازي سى ساله 16/81 درصد است.
 نتايج حاصل بر اســاس مــدل ناحيه اى ميدان موردنظــر تعيين گرديد. 
پيشــنهاد مى شود با هدف ايجاد دورنماى بهتر و مشاهده ى نتايج در مقياس 

1 كامل، شبيه سازى در تمام ميدان انجام گردد.

نرخ تزريق رديف
(MMscf/Day)

 SKP1نرخ
(STB/Day)

 SKP2نرخ
(STB/Day)

SKP3نرخ
(STB/Day) 

مجموع نرخ 
(STB/Day)توليدى

10.11500150015005500

20.22000200020006000

30.520002000 20006000

422500250030008000

53.530003000400010000

6640004000400012000

 6  نرخ هــاى مختلف تزريق و توليــد در آرايش چهار نقطه اى 
 7  مقايسه سناريوهاى برترازدياد برداشت تزريق 
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