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*

تهيه مدل س��يال ،بيانگر س��يال مخزن براي شبيهس��ازي واقع
گرايانه مخازن گاز ميعاني ،حياتي و بحراني اس��ت .سه مرحله در
توسعه يک مدل ،بيانگر سيال مخزن ،وجود دارد:
 )1بدست آوردن نمونه سيال
 )2اندازهگيري خواص سيال
 )3ساختن مدل سيال
در هر مرحله يک روش موشکافانه و سازگار بايد بهکار گرفته شود
تا از بدس��ت آمدن بهترين شانس براي تهيه «مدل سيال بيانگر
مخزن» اطمينان حاصل ش��ود .خطاهاي معمول و غيرمعمول در
ارتباط با مخازن گاز ميعاني در زير مورد بحث واقع شده است:
نمونهگيري از سيال
دليل  :1شرايط نامناسب چاه
فراهم کردن ش��رايط مناس��ب در چاه قبل از نمونهگيري سيال
براي PVTبسيار اهميت دارد .مدت پاکسازي ( )Clean Upچاه
بايد به دقت برنامهريزيگردد تا از حذف همه آلودگيها اطمينان
حاصل ش��ود و خروج هيدروکربنهاي ماي��ع قبل از نمونهگيري
كمترين باشد .توليد چاه بايد قبل و حين نمونهگيري ،پايدار شده
باش��د .فشار س��ر چاه و دما بايد مانيتور گردند .ديگر نشانگرهاي
ترکي��ب س��يال مانند :مق��دار  ، CO2ترکيب آب و غي��ره را نيز
ميتوان مانيتور نمود .آمادهسازي مناسب چاه حتي در مخازن با
تراوايي باال ممکن است روزها به طول بيانجامد.
* كارشناس ارشد مخزن  -شركت نفت و گاز پارس

بايد تالش نمود تا نمونهگيري در فش��ار باالي نقطه ش��بنم
صورت پذيرد که معموالً مقدار اين فش��ار هم مش��خص نيست.
حتياالمکان بايد دبي چاه درمرحله افت فش��ار ()Draw Down
در حداقل ممکن نگهداري ش��ود ،درحاليک��ه جريان چاه هنوز
پايدار باشد.
ب��راي نمونهگي��ري ايدهآل س��رچاهي يا ت��ه چاهي ،PVT
بهترين حالت نمونهگيري از طول کمي از مش��بکكاري اس��ت.
زيرا مش��خص شده اس��ت که در س��تونهاي هيدروکربوري در
مخ��ازن ،تغييرات ترکيب س��يال با عمق وج��ود دارد .طول کم
مشبک کاري در هنگام نمونهگيري باعث ميشود تا اين تغييرات
در نظر گرفته ش��وند .اگر مشبککاري در طول زيادي از مخزن
انجام شده باشد ،نمونه سيال بدست آمده نمايانگر پرتحرکترين
بخش سيال مخزن ميباش��د .اگر لوله مغزي خيلي بزرگ باشد،
افت فش��ار بزرگتري الزم است تا جريان پايدار بماند و افت فشار
بزرگتر به معناي احتمال بيش��تر نمونهگيري در فش��ار زير فشار
شبنم است .اگر افت فشار کاهش داده شود ،ممکن است جريان
ناپايدارگردد .متأس��فانه ،اغلب بين نيازمنديه��اي نمونهگيري
 PVTو نيازمنديهاي تس��ت بهرهدهي چاه در طول تس��ت چاه
تعارضهايي وجود دارد .تست بهرهدهي چاه به لوله مغزي بزرگ،
افت فشار زياد و طول مشبککاري ،نياز زيادي دارد .نمونهگيري
 PVTدرست عکس اين موارد را نياز دارد.
مدلس��ازي چاه براي طراحي تس��ت ،بس��يار مهم است تا
اهداف تست بهرهدهي و نمونهگيري هر دو برآورده شوند.
دليل  :2آلودگي نمونه
براي اطمينان از اينكه س��يال نمونه گرفته ش��ده در فش��ار
باالي نقطه ش��بنم است ،اغلب از تجهيزات نمونهگيري ته چاهي
اس��تفاده ميش��ود .مش��كل اصلي اين تجهيزات ،احتمال باالي
آلودگ��ي نمونه اس��ت .حتي مقدار كمي آلودگ��ي بهخصوص در
مح��دوده  C7+ميتواند باعث خطاهاي بزرگي در ارزيابي خواص
 PVTدر آزمايشگاه شود .بهخصوص آلودگيهاي ناشي از گلهاي
پايه نفتي را به سختي ميتوان آشكار ساخت.
وقتي جس��م نمونهگي��ري كم اس��ت ،ابزاره��اي  RFTبجر
براي آناليز اوليه ،توصيه نميش��ود ،در اين خصوص ابزار MDT
مناسبترند و با پمپ سيال و داشتن سنسورهاي نوري و خازني
ام��كان تعيين نوع س��يال ورودي به اب��زار را فراهم ميكند .اين
دادهها بايد در س��ر چاه به طور همزمان مانيتور شوند تا از پايدار

بودن تركيب س��يال اطمينان حاصل ش��ود .اي��ن روش از RFT

بس��يار مناسبتر است ،اما بايد نتايج را با احتياط استفاده كرد و
با نمونههاي سر چاهي تطبيق داده و مقايسه نمود.
نمونهگيرهاي ت��ه چاهي براي چاههاي داراي لوله جداري نيز
در دسترس است كه امكان مانيتور كردن فشار ،دما و دانسيته
س��يال در س��ر چاه را فراهم ميكند اين روشه��ا تنها امكان
نمونهگي��ري در حجمهاي كوچك را تأمي��ن نموده و بنابراين
احتمال آلوده شدن نمونه زياد است.
رايجتري��ن روش براي نمونهگيري ،نمونهگيري س��ر چاهي
اس��ت .نمونههاي گاز و مايع از تفكيكگر جمعآوري ش��ده و در
شرايط مخزن با نس��بت گاز به نفت ( )GORسر چاهي دوباره با
هم تركيب ميش��وند .اين روش ارزانترين روش است و ميتوان
حج��م زيادي از نمونهها را براحتي فراهم كرد .اگرچه نمونهها را
ميتوان در حجمهاي بزرگ تهيه كرد ،اما امكان آلودگي نمونهها
هنوز وجود دارد ،زيرا تجهيزات بيش��تري در مس��ير جريان قرار
دارند و درگير هستند .از منابع رايج آلودگي ميتوان به خط لوله
نمونهگيري مخازن آلوده و كثيف اش��اره كرد .از ديگر منابع رايج
خط��ا ميتوان به خطا در اندازهگيريها اش��اره كرد كه بهراحتي
قابل اجتناب است.
ً
دو مش��كل كامال رايج در نمونهگيري از تفكيكگر و تركيب
مجدد نمونهها:
 )1حمل مايع توسط جريان گاز ( )Liquid Carry Over
 )2حمل گاز توسط جريان مايع ( )Gas Carry Underميباشد.
براي مثال ،هنگامي كه دبي جري��ان گاز افزايش مييابد ،امكان
دارد كه راندمان تفكيكگر كاهش يابد و باعث حمل مايع توسط
جريان گاز ش��ود .براي تعيين مقدار خطا و اصالح اين مش��كل
ميتوان از نمونهگيري ايزوكنتيك استفاده كرد.
نمونهگيري جريان تقسيم ش��ده (،)Split Flow Sampling
انتخ��اب ديگ��ري اس��ت ك��ه ميتواند مش��كل ع��دم تطابق در
تفكيكگره��اي رايج را حذف كند .در اي��ن روش مقدار كمي از
جريان از طريق يك چندراهه نمونهگيري خاص با يك دس��تگاه
مخل��وط كنن��ده نمونهگي��ري ميش��ود .از آنجا ك��ه حجمهاي
نمونهگيري ش��ده كوچك هس��تند ،تفكيك نزديك به تعادل را
ميتوان با راندمان بهتري در مقايس��ه با ش��رايط تفكيكگرهاي
استاندارد انجام داد.
از «مدلس��ازي معادل��ه حالت» اغلب ب��راي تاييد كيفيت
نمونهها ميتوان استفاده نمود.
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اندازهگيري خواص سيال
دليل  :3آناليز ناقص يا ضعيف PVT
اگر چه تركي��ب هيدروكربورها در حال حاضر تا ( C12قبال
تا  C7اندازهگيري ميش��د) اندازهگيري ميش��وند ،اما اين ميزان
كفاي��ت نميكند .رفتار ميعانات حتي نس��بت ب��ه مقدار كمي از
هيدركربورهاي سنگين حل ش��ده در فاز گاز نيز خيلي حساس
اس��ت .آناليز تركيبات تا حداقل  C20ترجيح داده ميش��ود .عدم
توانايي در انتس��اب خواص به بخش سنگين هيدروكربورها باعث
بهوجود آمدن درجات آزادي زياد و غيرضروري در تطبيق خواص
بخش آروماتيك سيال ميشود.
تركيب ش��دن حجمهاي كوچك��ي از ميعانات با حجمهاي
بزرگي از گاز منجر به مشكالتي در بهدست آوردن اندازهگيريهاي
 PVTصحي��ح در س��ياالت گاز ميعان��ي ميش��ود .ب��ه خصوص
اندازهگيريهاي حجمهاي كوچك مايع وفش��ار نقطه شبنم عدم
قطعيت بااليي دارند .نوسانات بزرگ بين نتايج نمونههاي مختلف،
آزمايشگاههاي مختلف يا حتي تكنسينهاي مختلف ممكن است
ديده ش��ود .اين موض��وع مخصوصاً براي نمونهه��اي گاز ميعاني
با كندانس زياد ( )Richكه ممكن اس��ت س��يال به نقطه بحراني
خيلي نزديك باشد ،كام ً
ال صدق ميكند.
تس��تهاي آزمايش��گاهي با طراحي وي��ژه ميتوانند به مقدار
زيادي صحت اندازهگيريهاي  PVTرا افزايش دهند.
ميتوان محاس��بات موازنه مواد را روي آزمايشهاي  CVDو
 CCEانجام داد تا مشكالت محتمل را بررسي و ارزيابي كرد.
ساخت مدل سيال

دليل  :4مدل نامناسب سيال

معادالت حالت زيادي در دسترس وجود دارد .انتخاب مدل
به نوع س��يال و شرايط آن بستگي دارد .مثال معادله  SRKاصالح
ش��ده ممكن اس��ت براي نفت س��نگين ،نفت با فراريت پايين يا
متوس��ط و گازهاي ميعان��ي با درصد ميعان ك��م ( )Leanدور از
نقطه بحراني ،مناس��ب تر باش��د .معادله  Peng-Robinsonبراي
نفته��اي با فراري��ت باال يا گازهاي ميعاني ب��ا درصد ميعان باال

( )Richو نزديك به نقطه بحراني ترجيح داده شوند .ممكن است
الزم باشد بيش از يك مدل مورد استفاده قرار گيرند .مث ً
ال معادله
حالت  SRKاصالح شده معموالً پيشبيني ضعيفي براي دانسيته
س��يال دارد .گاهي معادله Benedict-Webb-Rubin-Starling
براي محاسبه دانسيتهها بهكار ميرود.
اغلب ،مدلهاي س��يال با تطبيق دادهها ( )Matchس��اخته
ميشود .تنها چند درجه آزادي در مدلسازي معادله حالت وجود
دارد .بنابراي��ن دادههاي ضعيف نيز به س��ادگي دادههاي خوب و
مناسب ميتوانند تطبيق داده شوند .پس بهتر است دادهها ابتدا
ارزيابي گردند و فقط دادههاي معتبر تطابق داده گردند.
گاهي فقط قسمتي از دادهها را ميتوان تطبيق داد .دادههايي
كه تطبيق داده ميش��وند بايد بر حسب كيفيت و اهميت دادهها
ليست شوند.
اين موضوع اغلب براي شبيهسازي ترکیبی ()Compositional
در مطالعه مدل جامع و مانعي محس��وب ميشود .مدلهاي نفت
س��ياه ( )Black Oilاصالح شده را ميتوان با يك درجه اطمينان
قابل قبول براي مدلسازي ميدانهاي گاز ميعاني در حال تخليه
طبيعي يا در حال بازگرداني گاز ( )Recyclingباالي نقطه شبنم
بكاربرد.
براي مدلس��ازي ميدان گازي در حالت بازگرداني زير نقطه
ش��بنم ،شبيه س��ازي كام ً
ال ترکیبی ( )Fully Compositionalبا
حداقل شش عدد تركيب هيدروكربوري الزم است.
مدلس��ازي كام� ً
لا ترکیب��ی دو بع��دي را ميت��وان ب��راي
ارزيابي خطاهاي ناش��ي از مدلهاي نفت س��ياه اصالح ش��ده
استفادهكرد.
شبيهس��ازي مخازن گاز ميعاني بسيار پيچيده است .به طور
يقين يك عنصر كليدي در مدلس��ازي ،توسعه مدلهاي بيانگر
سيال مخزن اس��ت .تعداد زيادي از منابع محتمل براي خطا در
مراحل الزم براي توس��عه اين مدلها وجود دارد و شبيهس��ازي
مخزن به آگاهي از اين منابع خطا نيازمند است تا بتواند با روش
مناسب اين خطاها را به كمترين حد برساند.
Reference :
http://www.Fekete.com.au/sampling.html

