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غربالگري روشهاي ازديادبرداشت براي يکي از مخازن دريايي ايران
سيد مجيد هاشمي* ،سعيد رشيد ،غالمرضا بشيري ،شهاب گرامي

پژوهشکده ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز

غربالگريِ روشهاي ازدياد برداشت ،نوعي امکانسنجي فني و اقتصادي براي انتخاب بهترين گزينهي ازديادبرداشت
در مخازن هيدروکربني بهشمار ميرود .در اين مطالعه ،غربالگري روشهاي ازديادبرداشت براي يکي از مخازن دريايي
ابتدايي غربالگري به کمک نرمافزار "انتخاب ازديادبرداشت" ]1[ 1انجام گرفت و روشهاي تزريق
ايران انجام شد .مرحلهي
ِ
آب و تزريق غيرامتزاجي گاز بهترتيب بهعنوان روشهاي ازديادبرداشت مناسب مشخص گرديد .جهت ارزيابي دقيقتر
ِ
ازديادبرداشت محتمل ،با استفاده از شبيهساز تجاري اکليپس ،2100-روشهاي منتخب بهكمك شبيهسازي
روشهاي
عددي مورد ارزيابي قرار گرفتند .بر اساس نتايج بهدست آمده ،روش تزريق متناوب آب/گاز غيرامتزاجي بهعنوان روش
مخزن مورد مطالعه ،معرفي گرديد.
برتر ازديادبرداشت از
ِ

* دریافت:

94/6/11

* ارسال برای داوری:

94/9/7

* پذیرش:

94/9/16

ازديادبرداشت نفت
غربالگري

شبيهسازي عددي

*نويسندهی عهدهدار مکاتبات ()smh2006@gmail.com
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امروزه رش��د و توسعهي جوامع بش��ري و نياز به انرژي در زندگي از مخزن مورد مطالعه را مقدور ميسازد .از ويژگيهاي اصلي اين نرمافزار
غربالگري
یک سو و از س��وي ديگر ،محدود بودن منابع هيدروکربوري ،موجب که در اين مطالعه مورد اس��تفاده قرار گرفته ،ميتوان به امکان
ﺟﺪول  -7ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي روشﻫﺎي ﻣﺤﺘﻤﻞ
اهميت روزافزون مباحث ازديادبرداش��ت نفت ش��ده است .با توجه به س��ريع 4روشهاي ازديادبرداشت بهصورت تأييد /رد 5با توجه به انطباق
ﺑﻬﺒﻮد ﺗ
ﺗﺠﻤﻌﻲ
ﺗﻮﻟﻴ
6
اش��ارهﺪكرد.
پارامترهاي مخزني با
ارتب��اط و پيوس��تگيِ مراحل مختل��ف توليد از مخ��ازن هيدروکربني،ﺗﻌﺪاديا ع��دم
غربالگريﻲ
معيارهايﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌ
ﻃﻮل دوره
انطباق اﺳﺘﺮاﺗﮋي
ﺗﻌﺪاد
ﻧﻮع
ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻌﺪ از 14
موردﭼﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪي
ﺷﺶ
ﻲ
ﮔﺮددرﻳﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب
سايهﻲي)ﺳ
ﻣﺨﺰﻧ
ﺑﺨﺶ
ﻣﺪل
ﻋﻨﻮان
نميتوان ازديادبرداشت نفت راﺑﻪ
داراييمخز ِن
ﻮنه
غربالگريﻠﻴاولي
دادهﻖي
 ،1پايگاهﭼﺎه جدول
دانست؛ در
اوليه
مراحل
جدا از
درﺪاﻧﺘﺨﺎﺑ)ﻣﻴ
ﺳﻜﺘﻮرﻴ
استفادهﺗﻮﻟ
مورد ﺳﻘﻒ
ﺗﺰرﻳ
ﻜﺘﻮر(ﭼﺎه
ﺳﻨﺎرﻳﻮ
ﭼﺎه
ﺳﺎل )ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃ
)روز(
ﺪان
ﺗﺰرﻳباﻘﻲ
ِ
ﺑﺸﻜﻪ( نشان ميدهد.
استفاده ازﻣﻴنرم
برداش��ت نفت[ ،]2بايد طراحي مناسب برنامهي توليدﺗﻮﻟﻴﺪيمطالعه
عنوان کليِ بهبود
ﺑﺸﻜﻪ(
ﻨﻪﺳﺎزي%) ،اﻟﮕ
ازديادبرداشت" راﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻬﻴ
"انتخابﺪ .ﻃﻲ ﻳﻚ
افزار ﻫﺴﺘﻨ
ﺷﺎﺧﻪ
ﺷﻜﻞ دو
ﭼﺎه ﺑﻪﺷﻜﻞ ﺗﻚﺷﺎﺧﻪ و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺑﻪ
برخي از پارامترها ب15هصورت توصيفي براي غربالگري مورد اس��تفاده
را از آغ��از برداش��ت اوليه تا پاي��ان روشهاي ازديادبرداش��ت در نظر
ﺳﻜﺘﻮرﻲ ﻣﻮرد6ﻧﻈﺮ9 ،
اﻓﻘ
درآب
ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻴﺎلﺗﺰرﻳﻖ
8,77
27,71
15,5
504
شدهﺗﺰرﻳﻘﻲ و
ارائهي
ﭼﺎهﻫﺎ
از
ﻳﻲ
ﻧﻤﺎ
1
ﺷﻜﻞ
ﺪ.
ﻳ
ﮔﺮد
ﻣﺸﺨﺺ
)(MSTB/Dهکار رفته براي آنها در جدول2 -
ازديادبرداشت و تنوع خواص قرار گرفتند که توصيف ب
گرفت .از طرفي ،بهدليل تعدّد روشهاي
10
است9 :
ازديادبرداشت 6
ﮔﺎزﻣﻲ اﻓﻘﻲ
بهينهراو ﺗﺰرﻳﻖ
9,03
18,45
ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ427
مناس��ب
اوﻟﻴﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎ
ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪي15,5ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي
ﻻزم ﺑﻪ
دﻫﺪ.
ﻧﺸﺎن
روشﻲ
س��نگ و س��يال مخازن ،انتخاباﻧﺘﺨﺎﺑ
)(MMscf/D
اكنون ،نتايج 150
روز ازآبغربالگري اوليهي روشهاي ازديادبرداش��ت
حاصل
براي هر مخزن ،يک مس��ألهي بسيار اساس��ي است[ .]3بهعبارت ديگر،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎه ﻋﻤﻮدي در ﻣﺨﺰن15ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ  9ﭼﺎه ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺑﻪ
از ﭼﺎه اﻓﻘﻲ
براي موفقيت عمليات ازديادبرداش��ت الزم اس��تﺗﺰرﻳ
کهﻖابت��دا با توجه به براي مخزن مورد مطالعه با اس��تفاده از نرمافزار "انتخاب ازديادبرداشت
6,96
)(MSTB/Dميگيرد507.
س��يال 6 ،نفت" 9
س��نگ واﻓﻘﻲ
ﻣﺘﻨﺎوب
35,53از
15,5هدس��ت آمده
جدول  ،3-نتايج ب
قرار
مورد
ﺷﺪﻧﺪ .خصوصيات
ويژگيهاي مخزن مورد مطالعه(از جمله
بررس��يروز ﮔﺎز
50
آب/ﮔﺎز
ضخامت س��ازند ،عمق مخزن ،دما ،ش��وري ،فشار ).... ،تمام روشهاي غربالگري روشهاي10ازديادبرداش��ت ش��يميايي در مخزن مورد مطالعه
)(MMscf/D
ازديادبرداش��ت ارزيابي گردد تا با هدف توليد بيشينهي هيدروکربور،
بهتري��ن روش انتخاب گردد .از س��وي ديگر ،تأخي��ر در تصميمگيري
ﺷﻜﻞﻫﺎي 2-ﺗﺎ  ،4ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ،ﻧﻤﻮدار ﺑﺮش آب ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻴﺪان و ﻧﻤﻮدار ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻧ
ممکن اس��ت س��بب از دس��ت رفتن فرصت ازديادبرداشت گردد ،چرا
کاري ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ )ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺶ ﭼﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪل( ﻧﺸﺎ
درماﻗﻴﺎس
ﺪان را
که "هيچ مخزني در طول مراحل توس��عه ايستا ﻣﻴ
اگرچه
نيست،
ﻲﺷﻮد ،در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻖ آب ،ﺑﺮش آب ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺎﻻ و در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز ﻧﻴﺰ ﻧ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ
انجام ندهيم"[ .]4غربالگري روشهاي ازدياد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
بررس��ي
برداش��ت ،يک
ﺑﺎﻻدرﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭗ
ازديادﻴﺪي،
ﻧﻔﺖ ﺗﻮﻟ
برداش��ت
علمي و همهجانبه به منظور انتخاب بهترين گزينهي
برداشت در
مخازن هيدروکربني است .اعمال بهينهي روشهاي
ﻓﺮازآوري ﺳﻴﺎل ،ﻫﺮ دو ﻣﻮﺿﻮع دردﺳﺮﺳﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻃ
ازدياد ﺟﻬﺖ
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
طرحهاي
اقتصادي79
توجيهﻳﻖ آب
ميدانهاي نفتي ،عالوهبر صيان��ت از ذخاير ،ﺗﺰر
درﺻﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز  19درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﺑﻬﺒﻮد داﺷ
ِ
روﻳش
مستلزم ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺘﻨﺎوب آب/ﮔﺎز ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  35ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ در ﻃﻮل
ﻂ،ها،ﻓﺮآﻳﻨﺪ
هرکدام ازﺷﺮا
مزبور را نيز در بردارد و از آنجاييکه اعمال اﻳﻦ
اجراي طرحهاي توسعه بوده و بسيار سرمايهبر است ،لذا انجام اينگونه
ﺑﺮرﺳﻲ ،ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزده را در ﻣﻴﺎن ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ رﻗﻢ ﻣﻲزﻧﺪ .از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ،در اﻳﻦ ﻓ
ِ
مطالعات جامع ،در راس��تاي غربالگري روشهاي ازدياد
بررس��يها و
ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺤﺮّكﭘﺬﻳﺮي آب و ﮔﺎز ،ﺑﺮش آب ﺗﻮﻟﻴﺪيِ ﻣﻴﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻖ آب و ﻧﺴﺒﺖ
برداش��ت در اولويت ب��وده و در رأس برنامهه��اي مطالعاتي قرار
دارد -.ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭼﺎهﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﻜﺘﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ) 6ﭼﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪي و  9ﭼﺎه ﺗﺰرﻳﻘﻲ(
ﺷﻜﻞ 1
(6ﻳچاه
انتخاب��ي
موقعي��ت چاه
ﺪهآل ﻣﺤﺴﻮب
ﺣﺎﻟﺖ ا
س��کتورﻚ
توليدﻦدرﺣﺎﻟﺖ ﻳ
تزري��ق وﻟﺬا ،اﻳ
ه��اياﺳﺖ و
ﻛﻤﺘﺮ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ 1ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز
برايي ﻣﻴ
ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺪانمخازن
يکي از
اين مطالعه به غربالگري روشهاي ازديادبرداشت
توليدي و  9چاه تزريقي)
درياي��ي اي��ران ،اختصاص يافته اس��ت .براي اين مهم ابت��دا غربالگري
يانتخاب
اف��زار "
اس��تفاده از
اولي��هي روشه��اي
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺮاي ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ در زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ ،ﻣﺪل ﻧﻔﺖ ﺳﻴﺎ
ﻓﺮآنرﻳمﻨﺪﻫﺎ
ازديادبرداش��ت باﺑﻪ ﻧﻮع
ﻧﻈﺮ
ازديادبرداشت " انجام شد .در گام بعدي ،روشهاي محتمل(تأييد شده
اﻛﻠﻴﭙﺲ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ .ﺑﺎزهي ﺑﺮرﺳﻲِ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ
در غربالگري اوليه) بهكمك شبيهس��ازي ع��ددي اکليپس 100-مورد
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺷﻜﺴﺖ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲِ ﻓﺸﺎر ﺗﻪﭼﺎﻫﻲ در ﭼﺎهﻫﺎي ﺗﺰ
ﻧﻈﺮ
گرديدند.
بررسي قرار گرفته و مجددا ً غربال
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 2200در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﺮازآوري
 -1غربالگ�ري اولي�هي روشه�اي ازديادبرداش�ت براي مخ�زن مورد
ﭘﻤﭗ ﺷﻨﺎور اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺸﺎر ﺗﻪﭼﺎﻫﻲ در ﭼﺎهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  607 psiaدر ﻧﻈﺮ
مطالعه
3
تحقيقاتي آلبرتا
ﺳﻘﻒتي��م
ﻧﺮخ توس��ط
ازديادبرداش��ت" که
نرم افزار "انتخاب
ﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﻣﻴﺪان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ،ﭼﺎهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻪﺷﻜﻞ ﮔﺮوﻫﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻴ
ﺑﻪ
توسعه يافته است ،امکانسنجي اس��تفاده از روشهاي
بررسي ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﺸﺎر
ﺪن ﺑﻪ
ازديادبرداشت دردر روز را ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ و رﺳﻴ
 12000ﺑﺸﻜﻪ
ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 2نمودار بازده توليد نفت در سناريوهاي مورد
ﺗﺎًﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺰرﻳﻖ آب در ﻛ
6
ﺑﺸﻜﻪ در روز ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﺳﻴﺎل ﺗﺰرﻳﻘﻲ در ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﺗﺰرﻳﻖ آب ﺑ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز ﻧﻴﺰ ،ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎدل آن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺰن ﺑﺮاﺑﺮ  10ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺪد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﺗﺰر
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را نشان ميدهد.
جدول 4 -نتايج بهدست آمده از غربالگري روشهاي ازديادبرداشت
تزريق گاز در مخزن مورد مطالعه را ارائه ميکند.
در ج��دول  ،5-نتاي��ج بهدس��ت آم��ده از غربالگ��ري روشه��اي
ازديادبرداشت حرارتي در مخزن مورد مطالعه ارائه گرديده است.
جدول ،6 -نتايج بهدست آمده از غربالگري روشهاي تزريق آب و
کمي مورد استفاده براي غربالگري
 1پايگاه دادههاي ّ

حفر چاه افقي بهعنوان روشهاي بهبود برداشت در مخزن مورد مطالعه،
ارائه گرديده است.
نتاي��ج اي��ن غربالگري نش��ان ميدهد ک��ه مناس��بترين روشهاي
ازديادبرداش��ت براي س��ازند مورد مطالع��ه عبارتن��د از :فرآيند تزريق
آب ،فرآين��د تزري��ق غيرامتزاج��ي گاز .همچني��ن ،مزيت اس��تفاده از
چاههاي افق��ي بهعنوان يک روش بهبود برداش��ت در مخز ِن موردنظر
 2داده هاي کيفي مورد استفاده در غربالگري

پارامتر

واحد پارامتر

مقدار پارامتر

پارامتر

توصيف مورد استفاده براي غربالگري

وزن مخصوص نفت

°API

21

ترکيب نفت

High % C2-C7

گرانروي نفت

cp

7/4

نوع سازند

کربناته

اشباع نفت

fraction

0/67

سيالبزني انجام شده يا در حال انجام

خير

عمق

ft

3450

کالهک گازي

ندارد

دما

°F

151

آبده زيرين

جزيي

تراوايي افقي

mD

10

شکاف

خير

تراوايي عمودي

mD

5

سختي آب

ppm

24879

شوري آب

ppm

162730

نسبت آب به نفت توليدي

bbl/bbl

0

فشار شکست سازند

psi

2200

تخلخل

fraction

0/27

فشار اوليهي مخزن

psi

1702

فشار فعلي مخزن

psi

1652
54

ft
ضخامت خالص اليه توليد
ﺷﻜﻞ  -2ﻧﻤﻮدار ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ در ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
1
ft/ft
نسبت ضخامت خالص به ضخامت کل اليه توليدي

ﺷﻜﻞ  -3ﻧﻤﻮدار ﻛﺴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ آب در ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
 3نمودار کسر توليد آب در سناريوهاي مورد بررسي

ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي

ندارد
محتواي رس
ﺷﻜﻞ  -2ﻧﻤﻮدار ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ در ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
ندارد
رانش آب فعال
 3نتايج غربالگري روشهاي ازديادبرداشت شيميايي
روش ازديادبرداشت

تأييد /رد

علت عدم تأييد

تزريق پليمر

رد

تراوايي پايين ،سختي و شوري
آب سازندي

تزريق آلکالين/پليمر

رد

نوع سازند ،تراوايي پايين،
سختي و شوري آب سازندي

تزريق سورفکتانت/پليمر

رد

تراوايي افقي پايين ،سختي و
شوري آب سازندي

تزريقآلکالين/پليمر/سورفاکتانت

رد

نوع سازند ،تراوايي افقي پايين،
سختي و شوري آب سازندي

ﺷﻜﻞ  -3ﻧﻤﻮدار ﻛﺴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ آب در ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ

ﺷﻜﻞ  -4ﻧﻤﻮدار ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
 4نمودار نسبت گاز به نفت توليدي در سناريوهاي مورد بررسي

اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮاي
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي روشﻫﺎي ازدﻳﺎدﺑﺮداﺷﺖ در ﻳﻜﻲ از ﻣﺨﺎزن درﻳﺎﻳﻲ اﻳﺮان،
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اﻳﻦ ﻣﻬﻢ اﺑﺘﺪا ﺑﺮاﺳﺎس وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺰن ،ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي اوﻟﻴﻪي روشﻫﺎي ازدﻳﺎدﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا
ﻧﺮماﻓﺰار " اﻧﺘﺨﺎب ازدﻳﺎدﺑﺮداﺷﺖ" اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ روشﻫﺎي

مقاالت علمي  -پژوهشی

ِ
مطالعات صورت
مش��خص گرديد .در ادامه و ب��ا بهرهگيري از نتاي��ج
گرفت��ه در زمينهي شبيهس��ازي عددي مخزن م��ورد مطالعه ،روشهاي
ازديادبرداش��ت محتمل(تأييد ش��ده در غربالگري اوليه براي اين اليه)
بهكمك شبيهس��ازي عددي اکليپس 100-مورد بررس��ي قرار گرفته و
مجددا ً غربال شدند.
 -2غربالگري روشهاي محتمل ازديادبرداش�ت با اس�تفاده از شبيهس�از
عددي

ِ
بعدي مخزن م��ورد مطالعه ،داراي  73 ،122و 30
مدل ديناميک س��ه
گريد در جهتهاي  x، yو  zميباش��د .اندازهي گريدها در جهت  xو
 yحدود  250متر و در جهت  zحدود  1تا  3متر اس��ت .براي توس��عهي
اين مدل ،از خروجيهاي مدل استاتيک و خواص سيال مخزن استفاده
گرديد .مدل حاصل داراي شش جدول اشباع است .با توجه به اهداف
مطالع��ه الزم اس��ت آن بخش از مخزن براي مطالع��ه انتخاب گردد که
داراي عدم قطعيت کمتري است .در غير اينصورت ،نتايج مطالعه قابل
اطمين��ان نبوده و بهط��ور خاص نميتوان از مزيت شبيهس��از عددي در
قياس با شبيهس��از تحليلي بهره برد .به همين دليل ،بخش��ي از مخزن که
داراي بيشتري��ن مقدار ذخيره نفت ب��وده و بخش عمدهاي از چاههاي
اکتش��افي در آن حفر گرديدهاند ،بهعنوان مدل بخش مخزني( ِسکتور)
انتخاب گرديد .س��کتور انتخابي داراي ش��ش چاه توليدي افقي است
که دو چاه بهش��كل تکش��اخه و مابقي بهشكل دو ش��اخه هستند .طي
يک فرآيند بهينهس��ازي ،الگوي مناسب جهت تزريق سيال در سکتور
موردنظر ،مش��خص گرديد .ش��کل 1-نماي��ي از چاهه��اي تزريقي و
توليدي در س��کتور انتخابي را نش��ان ميدهد .الزم به ذکر اس��ت که با
توجه به نتيجهي غربالگري اوليه که بيانگر مزيت اس��تفاده از چاه افقي
نسبت به چاه عمودي در مخزن مورد مطالعه ميباشد ،هر  9چاه تزريقي
بهصورت افقي تعريف شدند.
نظ��ر به نوع فرآيندهاي مورد بررس��ي و براي صرفهجويي در زمان و
هزينه ،مدل نفت س��ياه 7شبيهساز تجاري اکليپس براي مطالعهي حاضر
انتخاب گرديد .بازهي بررس��يِ عملکرد س��ناريوهاي موردنظر برابر 14
س��ال در نظر گرفته ش��د .براي جلوگيري از شکست سازند ،حد باالييِ
فشار تهچاهي در چاههاي تزريقي برابر با  2200 psiaدر نظر گرفته شد.
همچنين ،با توجه به برنامهريزي صورت گرفته جهت فرازآوري س��يال
با استفاده از پمپ ش��ناور الکتريکي ،حداقل فشار تهچاهي در چاههاي
توليدي برابر با  607 psiaدر نظر گرفته ش��د .بر اساس نرخ سقف توليد
پيش��نهادي براي ميدان مورد بررسي ،چاههاي توليدي بهشكل گروهي
کنت��رل گرديده تا نرخ توليد  12000بش��که در روز را تا حداکثر زمان
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ممکن و رس��يدن به محدوديت فش��اري چاههاي تولي��دي تأمين کنند.
همچنين ،بر اس��اس نتايج مطالعات ص��ورت گرفته ،ظرفيت تزريق آب
در کل ميدان  15000بش��که در روز تشخيص داده شده است که حجم
س��يال تزريقي در سناريوي تزريق آب برابر با همين مقدار ميباشد .در
س��ناريوي تزري��ق گاز نيز ،حجم معادل آن در ش��رايط مخزن برابر 10
ميلي��ون فوتمکعب در روز برآورد گردي��ده و بنابراين همين عدد در
نظر گرفته ش��د .همچنين بنا گرديد س��ناريوي تزريق متناوب آب/گاز
به عنوان يک روش ازديادبرداش��ت مورد بررس��ي قرار گيرد .بر اساس
مطالعات ص��ورت گرفته ،بهتري��ن چرخهي تزري��ق در فرآيند تزريق
متن��اوب آب/گاز در مخزن مورد مطالعه ،تزريق آب به مدت  150روز
و س��پس ،بهطور متناوب تزريق گاز به مدت  50روز با حداکثر ظرفيت
تزريق هر دو سيال ميباش��د .جدول 7-خالصهاي از سناريوهاي مورد
بررسي و نتايج آن را نشان ميدهد:
 4نتايج غربالگري روشهاي ازديادبرداشت تزريق گاز
روش ازديادبرداشت

تأييد /رد

علت عدم تأييد

تزريق امتزاجي گاز دياکسيد کربن

رد

چگالي نفت ،فشار شکست سازند

تزريق امتزاجي گاز هيدروکربني

رد

عمق مخزن ،چگالي نفت،
گرانروي نفت

تزريق امتزاجي گاز نيتروژن

رد

عمق مخزن ،چگالي نفت ،گرانروي
نفت ،فشار شکست سازند

تزريق غير امتزاجي گاز

تأييد

-

 5نتايج غربالگري روشهاي ازديادبرداشت حرارتي
روش ازديادبرداشت

تأييد /رد

علت عدم تأييد

تزريق چرخهاي بخار

رد

فشار مخزن ،گرانروي نفت ،تراوايي
افقيپايين

تزريق بخار

رد

فشار مخزن ،گرانروي نفت،
تراوايي افقي پايين

ريزش ثقلي تقويت شده با بخار
)(SAGD

رد

فشار مخزن ،گرانروي نفت ،تراوايي
افقي پايين ،تراوايي پايين عمودي

احتراق درجا

رد

تراوايي پايين افقي

 6نتايج غربالگري روشهاي بهبود برداشت تزريق آب و حفر چاه افقي
روش ازديادبرداشت

تأييد /رد

علت عدم تأييد

تزريق آب

تأييد

-

حفر چاه افقي

تأييد

-
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شكلهاي 2-تا  ،4بازده توليد نفت ،نمودار برش آب توليدي ميدان
و نمودار نس��بت گاز به نفت توليدي مي��دان را در قياس با توليد طبيعي
(تولي��د از طريق ش��ش چاه تولي��دي موجود در مدل) نش��ان ميدهند.
چنانچه مش��اهده ميشود ،در فرآيند تزريق آب ،برش آب توليدي باال
و در فرآين��د تزريق گاز نيز نس��بت گاز به نفت توليدي ،باال ميباش��د
که با توجه ب��ه برنامهريزي صورت گرفته جهت اس��تفاده از پمپهاي
ش��ناور الکتريکي جهت فرازآوري س��يال ،هر دو موضوع دردسرساز
خواهند شد .همچنين ،توليد از طريق فرآيند تزريق آب  79درصد و از
طريق فرآيند تزريق گاز  19درصد نس��بت به توليد طبيعي ،بهبود داشته
است .در اين ش��رايط ،فرآيند تزريق متناوب آب/گاز با توليد تجمعي
 35ميليون بش��که نفت در طول بازهي مورد بررس��ي ،باالترين بازده را
در ميان س��ناريوهاي مورد بررسي خواهدداشت .از سوي ديگر ،در اين
ِ
توليدي ميدان
تحرکپذيري آب و گاز ،برش آب
فرآيند در اثر کنترل ّ
نس��بت به فرآيند تزريق آب و نس��بت گاز به نفت توليدي ميدان نسبت
به فرآيند تزريق گاز کمتر اس��ت و ل��ذا ،اين حالت يک حالت ايدهآل

محسوب ميگردد.
نتيجهگيري

اين مطالعه به غربالگري روشهاي ازديادبرداش��ت در يکي از مخازن
دريايي ايران ،اختصاص يافته است .براي اين مهم ابتدا براساس ويژگيهاي
مختلف مخزن ،غربالگري اوليهي روشهاي ازديادبرداشت با استفاده از
نرمافزار " انتخاب ازديادبرداشت" انجام شد .نتايج اين غربالگري مشخص
نمود که مناسبترين روشهاي ازديادبرداشت براي سازند مورد مطالعه
بهترتيب اولويت عبارتند از :فرآيند تزريق آب ،فرآيند تزريق غيرامتزاجي
ش بهبود
گاز .همچنين ،مزيت اس��تفاده از چاههاي افقي بهعنوان يک رو 
برداش��ت در مخزن مورد نظر ،تأييد گرديد .در ادام��ه و با بهرهگيري از
شبيهسازي عددي اکليپس ،روشهاي ازديادبرداشت محتمل (تأييد شده
در غربالگ��ري اوليه براي اين مخزن) مج��ددا ً غربال گرديدند و ترکيبي
از دو روش ،فرآين��د تزريق متن��اوب آب/گاز ،بهعن��وان برترين روش
ازديادبرداشت از مخز ِن مورد مطالعه ،انتخابگرديد.

 7سناريوهاي مورد بررسي جهت غربالگري روشهاي محتمل
سناريو

نوع چاه

توليد تجمعي بعد از
تعداد چاه تعداد چاه استراتژي تزريق طول دوره سقف توليد طبيعي
 14سال
توليد (روز) (ميليون بشکه)
در ميدان
تزريقي
توليدي
(ميليون بشکه)

بهبود توليد نسبت ضريب بازيافت
)%( RF
به توليد طبيعي ()%

تزريق آب

افقي

6

9

)15 (MSTB/D

504

15.5

27.71

78.77

5.65

تزريق گاز

افقي

6

9

)10 (MMscf/D

427

15.5

18.45

19.03

3.76

تزريق متناوب
آب/گاز

افقي

6

9

پا نویس ها

 150روز آب
)15 (MSTB/D
 50روز گاز
)10 (MMscf/D

507

Fast screening
Go/Not Go
6.
Screening Criteria
7.
Black Oil

15.5

35.53

96.96

7.25
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ECLIPSE-100, Reservoir Simulation Software Developed by
Schlumberger Co.
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