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بهطور ايدهآل اگر در عمليات فرازآوري با گاز محدوديتي در دسترسي به گاز نباشد ،ميتوان گاز
کافي به هر چاه تزريق كرد تا مقدار توليد از مخزن به بیشترین مقدار خود برسد .اما معموالً مقدار گاز
موجود و ظرفيت کمپرسورها محدود است و بنابراين باید مقدار بهینهی گاز تزريقي تخصيصی برای
هر چاه را مشخص کرد تا مقدار توليد در اين شرايط حداکثر گردد .در اين مقاله بهينهسازي مقدار
گاز تزريقي تخصيصی برای چاههاي يکي از ميادين نفت سنگين غرب ايران در جهت افزايش توليد
و بازده اقتصادي مطالعه شده است .مطالعات پیشین اغلب بر پايهی کدنويسي ،شبکههاي عصبي و
الگوريتمهاي مختلف و نيازمند وقت و هزينهی زياد جهت کدنويسي بوده است .در مقالهی حاضر
در ابتدا شبيهسازي چاهها توسط نرمافزار پراسپر انجام شده و سپس منحنيهاي عملکرد فرازآوري
با گاز ( )GLPCهر سه چاه ميدان ايجاد ميشود .در ادامه انجام بهينهسازي نيازمند رابطهاي جهت
محاسبهی مقدار نفت توليدي بهازاي مقادير مختلف گاز تزريقي است .بدين منظور توسط نرمافزار
متلب منحنيهاي عملکرد با مدلهاي تجربي مختلف و يک مدل اصالح شده توسط کاربر برازش
شد و نتايج آنها با هم مقايسه گرديد و در نهايت مطلوبترين مدل جهت برازش انتخاب شد .نتايج
نشان داد که مدل اصالح شده توسط کاربر در مقايسه با سایر مدلها بهترين نتيجه را دارد .اين مدل
مبناي محاسبات بهينهسازي قرار گرفت .در نهايت بهکمک ابزار بهينهسازي سالور در نرمافزار اکسل
و وارد کردن قيود مناسب در اين ابزار ،بهينهسازي تخصيص گاز بهازاي مقادير مختلف گاز در
دسترس انجام گرفت .نتايج نشان داد که در صورت مديريت و بهينهسازي با وجود کاهش قابلتوجه
گاز در دسترس مقدار توليد نفت اندکي کاهش مييابد.
توليـد از مخـزن بـه انـرژي طبيعـي آن بسـتگي دارد کـه بـا گذشـت
کاهـش مييابـد .وقتـي انـرژي مخـزن کمتـر از انـرژي الزم بـراي توليد
اسـت يـا نـرخ توليـد مطلـوب ،بيشـتر از نـرخ توليـدي اسـت کـه مخزن
در شـرايط فـوران طبيعـي دارد ضـروری اسـت از روشهاي فـرازآوري
مصنوعـي 3جهـت فراهـم آوردن انـرژي الزم و رسـاندن سـيال به سـطح
اسـتفاده شـود[ .]1فـرازآوري بـا گاز 4رايجتريـن و اقتصاديتريـن روش
فـرازآوري مصنوعـي اسـت .در ايـن شـيوه گاز بـا فشـاری نسـبتاً زیاد به
داخـل لولـه مغـزي 5تزريـق ميشـود ،چگالـي نفـت کاهـش مييابـد و
همزمان فشـار هيدرواسـتاتيکي وارد بر ته چاه توسـط اين سـتون کاهش
یافتـه و در نتيجـه نفـت بـه سـطح زميـن آورده ميشـود [ .]2بهطور کلي
در فرآينـد فـرازآوري گاز ،تزريـق بهينـهی گاز نقشـی اساسـي دارد.
نمـودار عملکـرد فرازآوري بـا گاز ،)GLPC( 6منحنيای اسـت که نرخ
توليـد نفـت در عمليـات فـرازآوري با گاز را بر حسـب نـرخ تزريق گاز
نشـان ميدهـد و نمونـهاي از آن در شـکل 1-نشـان داده شـده اسـت.
بـا توجـه بـه ايـن منحنـي ميتـوان گفـت اگـر در فرآينـد فـرازآوري بـا
گاز ،کمتـر از حـد الزم گاز تزريـق شـود نـرخ توليـد نفـت کاهـش و
هزينـهی عملياتـي افزایـش خواهـد يافـت .همچنین اگر نـرخ تزريق گاز
بيـش از حـد الزم باشـد بهدليـل افزايـش گراديـان فشـار اصطکاکـي،
*
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توليـد نفـت کاهـش و هزينههـا بهشـدت افزايـش خواهد يافـت .هر چاه
يـک نقطـهی بهينـهی عملکـردی در فـرازآوري بـا گاز دارد کـه در آن
شـرايط بيشـترين مقـدار سـيال را توليد ميکنـد [ .]3بهطور ايـده آل اگر
محدوديتـي در مقـدار گاز در دسـترس نباشـد ،می تـوان گاز کافـي بـه
هـر چـاه تزريـق کرد تـا بيشـترين مقـدار توليـد از مخزن حاصـل گردد.

 1نمودار عملکرد فرازآوري با گاز []3
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امـا معمـوالً مقـدار گاز در دسـترس محـدود اسـت و بنابراين بـا توجه به
محدوديتهـاي مقـدار گاز تزريقـي و ظرفيـت کمپرسـوها ،بایـد مقدار
بهينـهی گاز تزريقـي تخصيصـي برای هر چاه را مشـخص کـرد تا مقدار
توليـد در ايـن شـرايط حداکثر شـود .تخصيص نامناسـب سـبب افزايش
هزينههـا و کاهـش توليـد خواهد شـد [ .]4در ايـن زمينـه مطالعاتي انجام
شـده که اغلب بر پايهی کدنويسـي ،شـبکههاي عصبـي و الگوريتمهاي
مختلـف و نيازمنـد وقـت و هزينـهی فـراوان جهـت کدنويسـي اسـت.
بنابرایـن در مطالعـهی حاضـر سـعي شـده بـدون نیـاز بـه کدنويسـي و
توسـط نرمافزارهـاي پراسـپر ،7متلـب 8و اکسـل 9ايـن موضـوع در يکـي
از مياديـن ايـران مطالعـه میشـود.
 -1مشخصات ميدان مورد مطالعه

ميدان پايدارشـرق در سـال  1352و از طریق یک چاه اکتشـافي کشـف
شـد .ايـن ميـدان در  150کيلومتـري شـمالغربي اهـواز و  5کيلومتـري
جنـوب واحـد بهرهبـرداري چشـمهخوش قـرار گرفتـه اسـت .نفـت ايـن
ميـدان سـنگين اسـت .بـر اسـاس اندازهگيري سـال  1386ميانگين فشـار
در عمـق مبنـا ( 2925متـر زيـر سـطح دريـا) برابـر  4640پـام و دمـا در
عمـق مبنـا برابـر  204درجـهی فارنهايـت اسـت .چاههـاي ایـن ميـدان 4
عدد اسـت که سـه حلقه چـاه (چاههـاي4-و3و )1در اين مخـزن تکميل
شـدهاند و قابليـت توليـد دارنـد.
 -2مدلسازي چاهها

در ايـن تحقيـق مدلسـازي چاههـا توسـط نرمافـزار پراسـپر انجـام شـده
اسـت .روش کار ايـن نرمافـزار بديـن صـورت اسـت کـه هر قسـمت از
چـاه بهطـور جداگانـه مدلسـازی شـده و سـپس بهمنظـور ايجـاد مدلـی
کامـل ،زيـر مدلهـاي ايجـاد شـده بـه هـم ملحـق ميگردنـد .در ايـن
قسـمت بهعنـوان نمونـه مدلسـازي چـاه 1-ارائـه ميشـود .مدلسـازي
چـاه در نرمافـزار بـا وارد کـردن مشـخصات اصلـي چـاه آغاز ميشـود.
بـا توجـه بـه سـنگين بـودن نفـت مخزن جهـت مدلسـازي از مـدل نفت
سـياه اسـتفاده ميشـود.گزينههای امولسـيون و هيـدرات درنظـر گرفتـه
نميشـوند؛ چراکـه امولسـيونها بيشـتر در تأسيسـات سـطحي (نـه در
چـاه) و هيدراتهـا بيشـتر در چاههـاي دريايـي مشـکل ايجـاد ميکننـد.
بـا توجــه به شـــاخص بهرهدهـي چــاه ( )9/3bbl/psi.dayکه بیــش از
 0/5 bbl/psi.dayاسـت گزينـهی فـرازآوري پيوسـتهی گاز بـراي
سيسـتم مـورد نظـر انتخـاب ميشـود .سـپس اطالعـات  PVTوارد شـده
و مناسـب  ترين رابطـه جهـت پيشبينـي خـواص  PVTسـيال (بهنحـوي
کـه بهتريـن انطبـاق را بـا نتايـج آزمايشـگاهي داشـته باشـد) نيـز انتخاب
ميگـردد .اطالعـات نفـت سـياه موجـود از قبيـل نسـبت گاز بـه نفـت
محلـول برابـر  ،137 SCF/STBدرجهی  APIنفت برابر  ،13/11گراويتی
گاز برابـر  0/91و شـوري آب برابـر  250000ppmبهعنـوان دادههـاي
ورودي ايـن قسـمت هسـتند .همچنيـن ناخالصيهـاي گاز همـراه شـامل
 4/27درصـد مولـي  0/61 ،N2درصـد مولي  CO2و صفـر درصد مولي

 H2Sهـم در اين قسـمت وارد ميشـود .مرحلهی بعـدی انطباق دادههاي
آزمايشـگاهي  PVTبـا روابـط نفت سـياه اسـت .از آنجا که آزادسـازي
گاز در لولـهی مغـزي يـک فرآيند انبسـاط ترکيب ثابت ( )CCEاسـت،
دادههـاي ايـن آزمايـش جهـت انطبـاق بـهکار مـيرود .در ادامـه چاه بر
اسـاس مسـير و تجهيـزات درونچاهـي آن توصيـف ميشـود .همچنيـن
از آنجـا کـه دمـا نقـش مهمـي در محاسـبات افـت فشـار دارد گراديـان
دمـا و ظرفيتهـاي گرمايـي میانگیـن نيـز درنظرگرفتـه ميشـود .وارد
کـردن مسـير انحـراف چـاه در نرمافـزار نيازمنـد داشـتن اطالعـات عمق
اندازهگيـري شـده )MD( 10و عمـق عمـودي حقيقـي )TVD( 11اسـت.
هماننـد مسـير چـاه ،توصيـف تجهيـزات درونچاهـي جهـت محاسـبهی
 VLPو گراديانهـاي فشـار و دمـا مـورد نيـاز اسـت .همچنيـن تخميـن
افـت فشـار ناشـي از اصطـکاک در حیـن توليـد نیازمنـد شـعاع داخلـي
لولـه و زبـري درون آن نیـز هسـت .علاوه بـر ايـن ،اطالعـات لولـهی
جـداري بهخصـوص در طراحـي فـرازآوري بـا گاز نیـز مهـم اسـت.
توپـک 12چـاه در عمـق  5934/38ftقـرار دارد .لولـهی مغـزي چند فوت
پايينتـر از توپـک در عمـق  5980/97ftپايـان مييابـد .همچنيـن لولهی
جـداري توليـدي از سـطح تـا عمـق  9251/97ftرانـده شـده و لولـهی
آسـتري تـا عمق  9730/97 ftقرار دارد و پس از آن مشـبککاري شـده
اسـت .در قسـمت بعـد مشـخصات گاز مـورد اسـتفاده در فـرازآوري بـا
گاز شـامل گراويتـی برابـر  0/89و ناخالصيهـاي آن برابـر یـک درصد
مولـي  CO2وارد ميشـود .بهدليـل کمبـود گاز همـراه توليـدی ،جهـت
تزريـق از ترکيـب گاز خروجـي از ايسـتگاه تقويت فشـار چشـمهخوش
اسـتفاده ميشـود .نرمافـزار جهـت محاسـبهی  IPRمدلهـاي مختلـف
مخزنـي دارد کـه انتخـاب مـدل مخزنـي  IPRمناسـب بـه اطالعـات در
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دسـترس و هـدف مطالعـه بسـتگي دارد .در ايـن مطالعـه از مـدل
 Entryاسـتفاده شـده اسـت .ايـن مـدل جهـت فشـارهاي باالتـر از فشـار
نقطـهی حبـاب مـدل خـط مسـتقيم و بـراي فشـارهاي کمتـر از فشـار
نقطـهی حبـاب راهحـل تجربـي ووگل 13را بـه کار ميبـرد .ايـن مـدل
در نبـود مشـخصات معمـول مخـزن اسـتفاده ميشـود .در ادامـه طراحي
فـرازآوري بـا گاز انجـام میگـردد .فشـار تزريق و فشـار راهانـدازي 14با
توجـه بـه فشـار کمپرسـور و محدوديـت تحمـل فشـار لولـهی جـداري
 1800psiaانتخـاب ميشـوند .افـت فشـار ميـان شـيرهاي تزريـق ()dp
معـادل  100psiaدرنظـر گرفته شـد .بهطور پيش فـرض حداقل فاصلهی
بيـن شـيرهاي تخليـه 250ft 15در نظـر گرفته مي شـود .سـيال تکميل قبل
از شـروع فـرازآوري بـا گاز ،آب نمـک بـا گراديـان فشـار 0/45 psi/ft
اسـت .همچنيـن بـا توجـه بـه عمـق توپـک و ميـزان تحمـل فشـار لولـه
جـداري حداکثـر عمـل تزريـق بـراي چـاه  1808ftوارد ميشـود .اغلب
شـيرهاي مـورد اسـتفاده در طراحـي فـرازآوري با گاز نسـبت بـه لولهی
جـداري 16حسـاس هسـتند کـه در ايـن مطالعـه نیز از آنها اسـتفاده شـده
اسـت .تنظيمـات شـير Pvc = GasPressure ،انتخـاب ميشـود .سـپس
پراسـپر جهـت تعـادل فشـار لولـهی جـداري در عمـق مـورد نظـر فشـار
کالهـک شـير را درنظـر ميگيـرد .وقتـي کـه فشـار لولـهی جـداري بـه
کمتـر از ايـن مقـدار کاهـش يابـد شـيرهاي تخليـه بسـته خواهند شـد.
در ايــن مطالعــه شــير  CamcoBK Normalاز پايــگاه اطالعاتــي
نرمافــزار انتخــاب شــده اســت .نرمافــزار محاســبه ميکنــد کــه
کداميــک از اندازههــاي درگاه 17موجــب توليــد بهينــه ميشــود.
يــک شــير بــا ســازنده هاي متفــاوت ممکــن اســت نيــاز بــه انــدازهی
درگاه متفاوتــي داشــته باشــد امــا پراســپر همچنــان توليــد بهينــهی
مشــابهي محاســبه ميکنــد .در نتيجــه تــا زمانــي کــه گزين ـهی حســاس
بــه لول ـهی جــداري انتخــاب شــود انتخــاب نــوع شــير مهــم نيســت و
توليــد مدنظــر قــرار ميگيــرد و بــا توجــه بــه توليــد بهينــه ،نرمافــزار
انــدازهی درگاه مناســب شــير را محاســبه ميکنــد .پــس از وارد کــردن
اطالعــات ،نرمافــزار قــادر بــه محاســبه ی منحنــي عملکــرد فــرازآوري
بــا گاز اســت .شــکل 2-مــدل ايجــاد شــده بــراي چــاه 1-را توســط
نرمافــزار نشــان ميدهــد.
P.I

 -1-3منحنيهاي عملکرد فرازآوري با گاز چاهها

تشـکيل منحنـي عملکـرد فـرازآوري بـا گاز ( )GLPCاوليـن گام در
مدلسـازي نحـوهی تأثير تزريـق گاز در فرآيند فرازآوري با گاز اسـت.

 3منحني عملکرد فرازآوري با گاز چاه1-

 4منحني عملکرد فرازآوري با گاز چاه3-

 -3روش بهينهسازي

جهـت انجـام بهينهسـازي تخصيـص گاز در ميـدان مـورد نظـر بهترتيب
مراحـل زيـر انجام ميشـود:
الـف) تعييـن منحنيهـاي عملکـرد فـرازآوري بـا گاز هر يـک از چاهها
توسـط نرمافزار پراسـپر
ب) بـرازش منحنيهـاي عملکـرد فـرازآوري بـا گاز و يافتـن مـدل
مناسـب جهـت ميانيابـي بهکمـک نرمافـزار متلـب
ج) انتخــاب تابــع هــدف مناســب و مشــخص کــردن قيــود موجــود روي
متغيرهــا و تعييــن مقــدار مطلــوب گاز تزريقــي بــه هــر چــاه بهکمــک
ابــزار بهينهســازي ســالور 18نرمافــزار اکســل
74

 5منحني عملکرد فرازآوري با گاز چاه4-
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بـا توجـه به برنامـهی توسـعهی ميـدان ،منحنيهـاي عملکرد فـرازآوري
بـا گاز همـهی چاههـا در شـرايط فشـار سـرچاهي  150پـام و بـرش آب
 40درصـد توسـط نرمافـزار پراسـپر بهدسـت آمـد .شـکلهاي 5-و 4و3
بـه ترتيـب منحنـي عملکـرد فـرازآوري بـا گاز چاههـاي 4-و 3و 1را
نشـان ميدهنـد .همانطـور کـه ديـده ميشـود در هـر سـه مـورد نيـازي
بـه تزريـق اوليـهی گاز جهـت زنـده کـردن چـاه نیسـت و چاههـا بـدون
تزريـق گاز قابليـت توليـد نفـت را دارند.

خطا در برازش منحنيهاي عملکرد فرازآوري با گاز چاههاي4-و3و1
توسط مدلهاي ذکر شده را نشان ميدهد .همانطور که ديده ميشود
با توجه به نتايج ،در تمامي چاهها مدل اصالح شده در مقايسه با سایر
مدلها بهترين برازش را ايجاد ميکند .بنابراین در ادامه جهت انجام
مطالعات بهينهسازي تخصيص گاز مدل اصالح شده مبناي محاسبات
قرار ميگيرد .جدول 2-مقادير ثوابت حاصل از برازش منحنيهاي
عملکرد چاهها با مدل اصالح شده را نشان ميدهد.

 -3-2برازش منحنيهاي عملکرد فرازآوري با گاز

 -3-3بهينهسازي تخصيص گاز

بهينهسـازي تخصيـص گاز نيازمنـد رابطـهاي جهـت محاسـبهی مقـدار
نفـت توليـدي بـهازاي مقاديـر مختلـف گاز تزريقي و درونيابـي در بين
دادههـاي سـرچاهي مقـدار توليـد در برابـر تزريـق گاز اسـت .بنابرایـن
نيـاز بـه بـرازش مناسـب منحنـي عملکرد فـرازآوري بـا گاز چاههاسـت.
تـا کنـون مدلهـاي مختلفـي جهـت بـرازش ارائه شـده اسـت .در 2011
رشـيدي و همـکاران بـا افـزودن يـک جملـهی جـذري بـه مـدل خطي،
مـدل رابطـهی 1-را پيشـنهاد کردنـد [:]3
()1
در  2014کيهاني و بهجومنش با استفاده از ترکيب خطي چند نمونه از
مشهورترين مدلها معادلهی جديدي طبق رابطهی 2-ارائه کردند [:]5
()2
علاوه بـر مدلهـاي ذکـر شـده در بـاال ،مؤلفـان خـود اقـدام بـه اصالح
جملـهی نمايـي مـدل کيهانـي و بهجومنـش کـرده ،در مطالعـات از ايـن
مـدل اصلاح شـده نیـز اسـتفاده کردنـد و نتايـج آنـرا بـا سـایر مدلهـا
مقايسـه نمودند .مدل اصالح شـده مورد اسـتفاده طبق رابطهی 3-اسـت:
()3
در همهی مدلهاي باال  e، d، c، b، aو  fثوابت مدلها هستند و  Qoنرخ
نفت توليدي و  Qgiنرخ تزريق گاز است .در ادامه بهکمک نرمافزار
متلب با استفاده از مدلهاي ذکر شده در باال ،منحنيهاي عملکرد
چاهها برازش شد ،نتايج آنها با یکدیگر مقايسه گرديد و بهترين مدل
جهت برازش انتخاب شد .جهت بررسي مقدار برازندگي مدلها از
دو شاخص ضريب همبستگي اصالح شده ( )R2adjو مجموع مربعات
خطا ( )SSEاستفاده شده است .شاخص ضريب همبستگي اصالح شده،
مقدار همبستگي بين مدل و دادهها را نشان ميدهد که هر چه به یک
نزديکتر باشد بهتر است .شاخص مجموع مربعات خطا ،مقدار خطاي
ناشي از اختالف مدل با داده را نشان ميدهد که هر چه کمتر باشد بهتر
است و اگر مقدار آن صفر شود نشان از عدم وجود خطا دارد .جدول1-
نتايج دو شاخص ضريب همبستگي اصالح شده و مجموع مجذورات

بـا توجـه به منحنيهاي عملکرد فـرازآوري با گاز چاههـا ،تزريق مقادیر
 10/017 ،8/718و  10/136ميليـون فوتمکعـب در روز بـه ترتيـب در
چاههـای1-و3و 4به بيشـينهی نـرخ توليد نفت  19737/25بشـکه در روز
منجـر ميشـود .بديـن ترتيـب کل گاز مورد نيـاز براي تزريق به اين سـه
چـاه براي رسـيدن به بيشـينهی توليد برابـر با  28/87ميليـون فوتمکعب
در روز اسـت .حـال اگـر منبـع گاز در دسـترس جهـت تزريـق ،کمتر از
ايـن مقـدار باشـد بايد گاز موجود بهنحوي بين سـه چاه تقسـيم شـود که
در ايـن شـرايط نیـز حداکثـر مقدار قابلتوليـد از ميدان بهدسـت آيد .در
ايـن بخـش بـهازاي مقادير مختلف گاز در دسـترس برابر بـا 25 ،20 ،10
1

شــاخصهاي خطــاي مدلهــاي مختلــف در بــرازش منحنيهــاي
عملکــرد فــرازآوري بــا گاز چاههــا

مدل اصالح

مدل کيهاني

مدل رشيدي

شاخص خطا

1

1

0/9959

R2adj

56/46

392/3

6/59E+04

SSE

1

1

0/9919

R2adj

30/08

422/9

1/60E+05

SSE

1

0/9999

0/9966

R2adj

98/31

572

6/65E+04

SSE

شده

2

شمارهی
چاه
1

3

4

مقاديــر ثوابــت مــدل اصــاح شــده در بــرازش منحنــي عملکــرد
فــرازآوري بــا گاز چاههــا

f

e

d

c

b

a

شمارهی
چاه

-1532

3376

-945/8

2/158

-508/7

2988

1

-0/00101

3808

740/3

19/82

-1017

1402

3

-1167

3711

-804/3

2/876

-568/4

2570

4
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و  30ميليـون فوتمکعـب در روز بهکمـک ابـزار بهينهسـازي سـولور
نرمافـزار اکسـل بهينهسـازي تخصيـص گاز انجـام شـده و حداکثر توليد
از ميـدان بهدسـت ميآیـد .اوليـن قيـد انجام بهينهسـازي اينسـت که بايد
مجمـوع گاز تزريقـي بـه چاههـا برابـر يـا کوچکتـر از مقـدار گاز در
دسـترس باشـد که بهشـکل رابطـهی 4-بيان ميشـود:
()4

را نشـان ميدهـد .همانطـور کـه مشـاهده ميشـود در دسـترس بـودن
بيـش از نيـاز گاز (حالتهـاي  30ميليـون فوتمکعـب در روز گاز در

کـه در ايـن رابطـه  nبيانگـر تعـداد چاههـا Qgi ،نـرخ گاز تزريقـي به هر
چـاه و  Qg-avaنـرخ گاز در دسـترس اسـت .همچنيـن بهعنـوان قيـدي
ديگـر بـا توجه بـه نمودارهـاي عملکرد فـرازآوري با گاز ميتـوان براي
هـر چـاه حداقـل و حداکثـر مقـدار گاز تزريقـي را درنظـر گرفـت کـه
بهشـکل رابطـهی 5-بيـان ميشـود:
()5
 7درصد کاهش توليد نفت در مقادير مختلف گاز در دسترس

()6
کـه  Qgi-minحداقـل نـرخ گاز تزريقي جهـت زنده کردن چـاه و Qgi-max

پيـک نمودار عملکـرد فرازآوري با گاز اسـت [ .]6هدف اصلي بهينهسـازي
بهدسـت آوردن مقـدار بيشـينهی تابـع هـدف (نفـت توليـدي) بـهازاي قيـود
ذکر شـده اسـت .همانطور که در شـکل 6-نشـان داده شـده ،با وارد کردن
قيود ذکر شـده در باال در ابزار بهينهسـازي سـولور نرمافزار اکسـل ،مسـألهی
بهينهسـازي بهصـورت عـددي حل ميشـود.

Oil produced

Gas injected

5975/74

3/11

1

5577/81

3/39

3

 -4نتايج بهينهسازي

6313/89

3/50

4

17867/45

10/00

Total

6446/40

6/11

1

6124/37

6/82

3

6882.71

7/08

4

19453/47

20/00

Total

6519/23

7/66

1

6204/63

8/54

3

6963/59

8/80

4

19687/44

25/00

Total

6534/25

8/72

1

6222/64

10/02

3

6980/36

10/14

4

19737/25

28/87

Total

جـدول 3-نتايـج حاصـل از بهينهسـازي تخصيـص گاز و مقاديـر بهينهی
گاز تخصيصـی بـه هـر چـاه بـهازاي مقاديـر مختلـف گاز در دسـترس
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نتايــج بهينهســازي تخصيــص گاز بــراي مقاديــر مختلــف گاز در
3
دســترس

()STB/D

()MMSCF/D

Well

GAS lift
Available

()MMSCF/D

10

20

25

30
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دسـترس) تأثيـري در بيشـينهی توليـد نـدارد و رسـيدن به بيشـينهی توليد
تنهـا نيازمنـد تزريـق  28/87ميليـون فوتمکعـب در روز گاز اسـت.
شــکل 7-درصــد کاهــش توليــد بــهازاي مقاديــر مختلــف گاز در
دســترس را نشــان ميدهــد .همانطــور کــه ديــده ميشــود در صــورت
تخصيــص مناســب گاز در دســترس بيــن چاههــا و بهينهســازي آن ،بــا
وجــود کاهــش  65/05درصــدي مقــدار گاز مــورد نيــاز و در دســترس
(از  28/87بــه  10ميليــون فوتمکعــب در روز) توليــد نفــت تنهــا
بهمقــدار  9/47درصــد کاهــش مييابــد کــه نشــاندهندهی اهميــت
مبحــث بهينهســازي تخصيــص گاز اســت .همچنيــن در صــورت
کاهــش  30/7درصــدي مقــدار گاز در دســترس (از  28/87بــه 20
ميليــون فوتمکعــب در روز) توليــد نفــت تنهــا بهمقــدار  1/44درصــد
کاهــش مييابــد و در نهايــت در صــورت کاهــش  13/40درصــدي
مقــدار گاز در دســترس (از  28/87بــه  25ميليــون فــوت مکعــب در
روز) توليــد نفــت تنهــا بهمقــدار  0/25درصــد کاهــش مييابــد .ايــن
تحليــل بهخوبــي نشــان ميدهــد کــه بــا وجــود کاهــش شــديد گاز
تزريقــي بــه چاههــا ،ميتــوان بــا مديريــت درســت و توزيــع مناســب
گاز بيــن چاههــا ،کاهــش توليــد در اثــر کاهــش تزريــق گاز بــه چاههــا
را بــه حداقــل ممکــن رســاند.
نتيجهگيري

بــا توجــه بــه منحنيهــاي عملکــرد فــرازآوري بــا گاز هــر ســه چــاه،
ميتــوان فهميــد کــه بــراي زنــده کــردن چاههــا نيــازي بــه تزريــق
اوليــه ی گاز نیســت و چاههــا بــدون تزريــق اوليــهی گاز نیــز قابليــت
توليــد نفــت دارد.

13. Vogel empirical solution
14. Kick off pressure
15. Unloading Valves
16. Casing sensitive
17. Port
18. Solver

بـا توجـه بـه منحنيهـاي عملکـرد فـرازآوري بـا گاز چاههـا ،چـاه4 -
نسـبت بـه دو چـاه ديگـر بهعلـت بیشـتر بـودن شـاخص بهرهدهـي،
عملکـرد تزريـق گاز بهتـري دارد و بـهازاي تزريـق يکسـان گاز ،نفـت
بيشـتري توليـد مي کنـد.
در بـرازش منحنيهـاي عملکـرد فـرازآوري بـا گاز چاههـا ،مـدل
اصلاح شـده توسـط کاربـر بهترين نتيجـه را دارد .مـدل کيهانـي نیز در
بـرازش منحنيهـا نتايـج قابلقبولـي دارد .امـا مـدل رشـيدي عملکـرد
ضعيفـي داشـته و مزيـت قابلتوجهـي نـدارد.
بهترتيــب تزريــق مقادیــر  10/017 ،8/718و  10/136ميليــون
فوتمکعــب گاز در روز در چاههــای1-و3و 4منجــر بــه بيشــينهی
نــرخ توليــد نفــت برابــر  19737/25بشــکه در روز ميشــود .بنابرایــن
مقــدار گاز کافــي بــراي رســيدن بــه بيشــينه ی توليــد بــراي ايــن ســه
چــاه برابــر  28/87ميليــون فوتمکعــب در روز اســت.
با مديريت درست گاز در دسترس و بهينهسازي تخصيص آن در ميدان
مورد مطالعه ،با وجود کاهش  65/05درصدي ميزان گاز در دسترس
توليد نفت تنها بهمقدار  9/47درصد کاهش مييابد .همچنين با کاهش
 30/7درصدي مقدار گاز در دسترس ،توليد نفت تنها بهمقدار 1/44
درصد کاهش مييابد و در نهايت با کاهش  13/40درصدي مقدار گاز
در دسترس ،توليد نفت تنها بهمقدار  0/25درصد کاهش مييابد.
نتايـج نشـان ميدهـد کـه در صـورت اسـتفاده از مـدل مناسـب جهـت
بـرازش منحنيهـاي عملکـرد فـرازآوري بـا گاز ،اسـتفاده از ابـزار
بهينهسـازي سـولور نرمافـزار اکسـل بهخوبـي ميتوانـد مقـدار بهينـهی
تخصيـص گاز بيـن چاههـا در يـک ميـدان را پيشبيني نمايـد و نيازي به
صـرف هزينـه و وقـت بـراي کـد نويسـي نیسـت.
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