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حساسیتسنجی مدل ظرفیت-مقاومت نسبت به درجه ناهمسانگردی
مخزن نفتی حین تزریق آب
سید احسان اشراقی* ،محمدرضا رسایی ،پیمان پورافشاری ،امیرساالر معصومی

انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران

آینده یک مخزن و سیاستی که باید مهندسان برای تولید از آن استفاده کنند ،مهمترین مسئلهای است که باید
به آن توجه کرد .در همین راستا ،پیشبینی آینده تولید برای سناریوهای مختلف و پیدا کردن بهترین سناریوي
ممکن از لحاظ عملیاتی و اقتصادی ،یکی از مهمترین زمینهها در ازدیاد برداشت از مخازن است .بهینهسازی تزریق و
پیشبینی تولید با استفاده از روشهای ازدیاد برداشت موضوعی است که عالوهبر اهمیت فنی ،جهت تولید صیانتی
از مخازن نفتی کشور ،در ارزیابیهای اقتصادی نیز مورد توجه میباشد .با استفاده از روش سریع "ظرفیت-مقاومت"1
که بر اساس موازنه جرمی بین ورودی و خروجی یک حجم کنترلی مشخص عمل کرده و تأثیر تغییرات دبی در
چاههای تزریقی بر روی یک یا چند چاه تولیدی را مورد بررسی قرار میدهد ،میتوان به اهداف شبیهسازی یک
مخزن که همان تخمین عملکرد مخزن در روشهای ازدیاد برداشت است ،دست یافت .چون این روش فقط به
دادههای دبی تزریقی و تولیدی نیاز دارد ،لذا نسبت به شبیهسازهای عددی مانند  CMGو  ECLIPSEسریعتر
ب��وده و از کاربردهای میدانی فراواني برخوردار اس��ت.در ای��ن پژوهش با بهرهگیری از مدلهای مخزنی همگن و
ناهمگن ،به بررسی نحوه تغییرات ثابت زمانی در مدل ظرفیت-مقاومت با تغییرات درجه ناهمسانگردی 2مخزن،
تغییر ضخامت الیهها و در نهایت ،ایجاد نوسان در دادههای تولید با بستن چاه تولیدی در فواصل زمانی مختلف
پرداخته شده است .بر طبق نتایج مدل ظرفیت-مقاومت و با تعریف یک پارامتر جدید ،مناسبترین شرایط تولید در
مخزن ضخیم همگن با ناهمسانگردی 0/5بهدست آمد .همچنین ،با تحلیل ثوابت زمانی میتوان به این نتیجه رسید
که این پارامتر از قاعده خاصی پیروی نکرده و برای هر مخزن ،مقدار ایدهآل خود را داراست.
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کردن ب��ا چنین نرمافزارهایی ک��ه به اصطالح س��لول-مبنا 7بوده و
ب��ا توجه ب��ه منابع عظی��م هیدروکربوری در کش��ور و ارزآوری
محاسبات زیادی را شامل میشود ،نیازمند تسلط کافی بوده که خود
ای��ن مناب��ع گرانبها و نیاز روزاف��زون انرژی در جهان ،الزم اس��ت
دلیل دیگری بر نیاز به نرمافزارهای ساده شبیهساز میباشد.
بهرهبرداری از آنها با اس��تفاده از تکنولوژی روز و با بهرهگیری از
با استفاده از یک روش سریع که ظرفیت-مقاومت نامیده میشود،
شبیهسازهای مناسب جهت پیشبینی عملکرد مخزن صورت گیرد،
ِ
س��ازی یک مخ��زن که همان
میت��وان ب��ه اهداف موردنظر از شبیه
تا بت��وان بهطور بهینه از این مخازن برداش��ت ک��رد و عالوهبر این،
تخمین عملکرد مخزن در روشهای ازدیاد برداش��ت اس��ت ،دست
درصورت نیاز بتوان با انج��ام اقدامات پیشگیرانه ،از کاهش میزان
یافت .این روش بر اس��اس موازنهي جرم��ی بین ورودی و خروجی
تولید جلوگیری نمود.
روش ﻫﻤﮕﻦ و ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ ﺑﻪ ﺑﺮر
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اﻳﻦ
در
یک حجم کنترلی مشخص عمل میکند .اساس
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ﻇﺮﻓﻴﺖ
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 .1شبیهس��ازهای موجود ،نیازمن��د اطالعات
9
8
وزن��یِ
روشاصلیِ
ارتباط چاهها را
جزئیات
ﻧﺤﻮهتمامی
اطالعات با
ضریب
زمانی و
ثاب��ت
پارامت��ر
اﺳﺖ.
ﮔﺮدﻳﺪه
ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻇﺮﻓﻴﺖ-
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ودوﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺗﻌﻴﻴﺮات
محاسبات هس��تند که ممکن اس��ت این ورودي،
مورد نیاز ،در دسترس نباشد.
دارد که نقش حیاتی در شبیهس��ازی مخزن ایفا میکنند .بر اس��اس
ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺮﻓﻴﺖ
ﻇ
ﻣﺪل
رﻳﺎﺿﻴﺎت
1
 .2شبیهس��ازهای موجود با توجه ب��ه نحوه کارکرد و حل همزمان
مفاهیم فیزیکیِ سیس��تم کنت��رل خطی درجه ،1-ثاب��ت زمانی بیان
معادالت برای تمام گرهها ،بسیار کند عمل میکنند وبه زمان زيادي
میکند که تغییر در ورودی چقدر زمان میخواهد تا تأثیر خود را بر
ﻣﻌﺎدﻻت اﺳﺎﺳﻲ روش ﻇﺮﻓﻴﺖ-ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻣﻮازﻧﻪ ﺟﺮﻣﻲ در اﻳﻦ ﺑﺨ
برای انجام محاسبات نياز دارند .کاهش تعداد گرهها ،اگرچه سرعت
روی خروجی نشان دهد .ضریب وزنی هم ،اثر نسبی هر چاه تزریقی
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ:
ِ
محاسبات را باالتر میبرد ،اما از دقت نتایج بهمیزان قابلتوجهی كم
تولیدی مجاورش را نشان میدهد.
روی چاههای
میكند.
با اس��تفاده از این روش میتوان ضمن تطبیق تاریخچه نرخ تولید
10
.3کار کردن با نرمافزارهای موجود نیازمند آش��نایی و تس��لط بر
مخ��زن بهکمک پارامترهایی که در این م��دل برای هر جفت چاه
)(1
آنهاست و استفاده از آنها نیازمند مهندسان متخصص و متبحر بوده
تزریق��ی و تولیدی تعریف میش��ود ،عملکرد تزری��ق را برای زمان
و دارای پیچیدگیهای فراوان است.
آینده نیز پیشبینی نمود .عالوهب��ر این ،میتوان با تعریف یک تابع
)(2
عالوهبر مس��ائل ف��وق ،به دلیل ع��دم قطعیت ذات��ی در دادههای
هدف ،از لحاظ اقتصادی تولید مخزن را مطالعه کرد و یا در مخازن
ورودی ،س��ناریوهای مختلفی که مدل مخ��زن )(3
(تاریخچه تولید) 3را
ش��کافدار به تعیین محل ش��کاف [ ]2و تعیی��ن تراواییها پرداخت.
اخیرا ً عدهای از پژوهشگران در مخازن الیهای به بهینهسازی شرایط
نقض نکند باید در نظر گرفت تا بهطور دقیق و کامل بتوان تأثیر عدم
)(4
تزریق آب بهکمک  CRMپرداختهاند .به این منظور آنها دادههای
قطعیت دادههای ورودی را روی تابع موردنظر اندازهگيري نمود.
ﺑﺮاي ﺣﺠﻢ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻳﻚ ﭼﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪي ،ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 1-ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻲﺗﻮان ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ  CRMPﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕ
ِ
روشهای مرس��وم برای بهرهبرداری از مخازن نفتی که تا بهحال
نمودارگیری
چاههای تزریقی و تولیدی را بههمراه دادههای ابزارهای
ﺣﺠﻤﻲ در ﻓﻀﺎي
ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﭼﺎه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ را ﺑﻪدﺳﺖ آورد.
اس��تفاده میش��دند ترکیب��ی از عل��م پتروفیزی��ک ، 4ژئوفیزیک، 5
ترمودینامی��ک 6و همچنی��ن فاکتوره��ای اقتصادی بوده اس��ت[.]1
شبیهس��ازهای موجود با صرف وقت بسیار زیاد به حل و بهینهسازی
ِ
مدیریت س��ریع و بهینه در
تولی��د میپردازن��د .ارزش زمان و نیاز به
زمینه تولید نفت موجب حرکت در مس��یر ایجاد شبیهسازهایی شده
است که عالوهبر هزینه زمانی کم ،توانایی بهینهسازی مطلوب را نیز
دارند .همچنین ،مطالعه دقیق عوامل تأثیرگذار بر تزریق آب بهعنوان
یکی از روشهای افزایش برداشت از مخازن نفتی عامل کلیدی در
این زمینه محس��وب میشود .اطالع از شرایط مخزن بهعنوان بستری
که سیال از آن تولید میشود نیز ضروری است .دخالت پارامترهای
متعدد که توسط محاسبات بسیار زیاد به نتیجه مورد نیاز برسد ،بدون
ش��ک خطای زیادی را بههمراه خواهد داش��ت .لذا ایجاد مدلی که
تزریقی و
آن ،چاهه��ای
ﻫﺎيری��زش
فضای
ﺷﻜﻞ  -1ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ 1
بتوان��د عالوهبر زما ِن کم با انجام محاس��بات کمتر به نتیجه مطلوب
ﺑﻪ روش CRM
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط
ﺗﺰرﻳﻘﻲ و
تولی��دی ،ﭼﺎه
چ��اهرﻳﺰش آن،
ش��ماتیکﻓﻀﺎي
ﭼﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪي،
پارامترهای مربوط به روش CRM
برس��د ،خطای کمتری داش��ته و قابل اعتمادتر اس��ت .بهعالوه ،کار
ﻣﻌﺎدﻻت دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻠﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺪل ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از]:[6
)(5

و

ﻫﻤﺎن ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﭼﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪي  jاﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮد:
)(6
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تولی��د 11در روش  CRMاس��تفاده کردهاند .آنه��ا مطالعات خود را یکس��اله کور 14برای صحتسنجی مدل خود اس��تفاده کردند[.]6
در یک مخ��زن فرضی با یک مدل جزء جریانی انج��ام دادهاند .این اخیراً ،محققان دانش��گاه آس��تین 15توانس��تند با در نظر گرفتن توزیع
گ��روه ،در نهایت ،مطالعات حاص��ل از  CRMرا بهکمک الگوریتم اش��باع در مخزن ،حض��ور گاز را هم در معادالت دخیل س��ازند .در
ژنتی��ک حل کرده و نتایج حاصل را با نتایج حاصل از شبیهس��ازهای نتیجه ،بهعلت محاس��به جریان برای کل سیال و نفت بهطور جداگانه،
تجاری مقایسه کرده و نش��ان دادند که دقت خوبی در نتایج بهدست میزان خطا به طور چش��مگیری کاهش پیدا کرد و کاربرد میدانی این
آمده است .همچنین ،با بهبود بخشیدن مدل به یک مدل واقعی ،بهبود روش وسیعتر از گذشته ش��د[ .]7کاویانی و همکاران مدلی بهوجود
بیش��تری در نتایج به دس��ت آورده اند .]1[ .مورنو 12برای ایجاد یک آوردند که حتی اگر فش��ارهای تهچاه��ی و تعداد چاه تولیدی معلوم
مدل جدید ،به ترکیب معادالت  CRMبا یک مدل دینامیک س��اده نباشند ،قادر به شبیهسازی است .آنها مدلهای ظرفیتی جزء به جزء و
پرداخته اس��ت که تغییر ارتباطات س��یال را در زمان در نظر میگیرد .ظرفیتی جبرانی را معرفی نمودند تا بتوانند شرایط مذکور را تحلیل و
در نتیجه ،در مخازن نفتي با توجه به ارتباط چاهها با هم ،توانسته نتایج ضرایب ارتباط بینچاهی درستي را پیشبینی نمایند [ .]8در پژوهشی
قابل اعتمادتری بهدس��ت آورد .همچنين ،وي ب��ا مطالعه یک مخزن از کاویانی و همکاران ،پیش��نهاد ش��د یک آنالیز حساسیت قبل از هر
الیهای توانست با توجه به ارتباط بین الیهها نتایج قابلقبولتری نسبت شبیهس��ازی انجام شود .عالوهبراین ،آنها دو پارامتر  Cو  Lرا معرفی
به مطالعات گذشته ارائه نمايد[ .]3یک گروه تحقیقاتی به بهینهسازی کردن��د که عملک��رد  CRMرا کنترل میکنند .بر طب��ق این یافتهها،
تولید در چاههای سکوهای دریایی پرداخته است .در این شبیهسازی ،کاربران میتوانند با وجود نوسان در دادهها با اطمینان بیشتری تصمیم
مش��کالت عملیاتی تولید در این چاهها و شرایط تولید در نظر گرفته بگیرند و درک بهتری نس��بت به تغییرات و تأثیرات آن پیدا کنند[.]9
ش��ده اس��ت .درجه آزادی معادالت ،محدودیته��ای تولید و نحوه در ادامه ،مورنو و لیک با طراحی یک س��یگنال ورودی برای کاهش
تولید متفاوت در این چاهها ازنظر معادالت تولید عواملی اس��ت که خطاي��ی که بر اثر نوس��ان تولید بهوج��ود میآمد ،توانس��تند ارتباط
در این محاس��بات تأثیرگذار بوده است .در نهایت ،با مطالعه بر روی چاهها را دقیقتر بهدس��ت آورند .آنها نتیجه گرفتند که سیگنالهای
ِ
تعدادی از میادین ،صحتس��نجی انجام ش��ده و در نتیجه ،توانس��تند
ثابت قس��متبندی ش��ده میتواند در صورت تزریق کم ،محاسبات
تولی��د را تا  3درصد افزایش دهند[ .]4در تحقیقی دیگر بر روی یک را بهین��ه کنند[ .]10س��روش و همکاران با طراح��ی مدلی به نام مدل
مخزن ساختگی با  5حلقه چاه تزریقی و  4حلقه چاه تولیدی ،با توجه مقاومتیِ جبرانیِ چندچاهی( )MCCMکه بر اساس اصول جمع آثار
به رابطه متقابل چاهها با یکدیگر ،به مطالعه نحوهی این روابط با تغییر زمانی و مکانی طرحریزی شده اس��ت ،توانستند تغییرات خاصی که
دبی ورودی وخروجی پرداخته شده است .بهطور کلی تغییرات درون در مدل رخ میدهد(مانند ضریب پوس��ته ،تع��داد چاههای تولیدی و
چاهها و تغیی��ر دبیهای آنها تا مدت طوالن��ی تأثیر خود را خواهد تعداد تولیدیهای فعال که ممکن اس��ت بس��ته یا نیمه بسته باشند) را
داشت[ .]5محققان در پژوهش��ی دیگر توانستند با ترکیب آنالیزهای درک کنند و نهایتاً نتیجه قابل اعتمادتری بهدس��ت آورند[ .]11سائو
منحن��ی کاهش��ی 13و ظرفیت-مقاومت ،تولید اولی��ه چاهها را نیز در و همکاران م��دل  CRMرا با مدل دو فازی جریان تلفیق 16کردند تا
محاسبات دخیل سازند .آنها با انجام این محاسبات برای تزریق گاز بتوانند به نتایجی بر اساس موازنه جرمی نفت دست پیدا کنند نه موازنه
در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻓﻮق ،ﻓﻀﺎي ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ،ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻞ و  Jﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺮهوري ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻀﺎي رﻳﺰش ﭼﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪي j
ی
به مخزن کربناتهي ش��کافدار توانس��تند توانایی م��دل جدید خود را جرمی ُکل .این مدل تغییرات اشباع را در نظر گرفته و مخصوصاً وقت 
[ .]12ﭼﻪ
خواهد ﺑﻪکردﻣﺨﺰن
ﺗﺰرﻳﻖ آب
ﻟﺤﻈﻪ
ﻣﻲدﻫﺪ
زﻣﺎﻧﻲ
آزمايشدر واﻗﻊ،
هایﻣﻲدﻫﺪ.
ﻧﺸﺎن
ﭘﺎراﻣﺘﺮ را ﺑﻪ
نش��انﻮم اﻳﻦ
محاس��بات 2ﻣﻔﻬ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻜﻞ-
درﻣﻲ
اخیرا ً
ﺧﻮﺑﻲداده
همچنین از
دهند .آنها
انجام
حاصل
دقیق��ازی را
ﻧﺸﺎننتیجه
باش��د،
ﺛﺎﺑﺖ کم
برش آبی

ﻣﻘﺪار زﻣﺎن ﻣﻲﺑﺮد ﺗﺎ اﺛﺮ آن در ﭼﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد.

 2مفهوم ثابت زمانی در یک سیستم کنترل خطی درجه1-
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ﺷﻜﻞ  -2ﻣﻔﻬﻮم ﺛﺎﺑﺖ زﻣﺎﻧﻲ در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻄﻲ درﺟﻪ1-

ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ارﺗﺒﺎطﭘﺬﻳﺮي ﺟﻔﺖ ﭼﺎهﻫﺎ ،ﻣﻴﺰان دﺑﻲ ﭘﺎﻳﺪاري ﻛﻪ از ﺳﻤﺖ ﭼﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪي  iﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي  jﻣﻲ رود را ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ و
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تائو و برایانت از مدل CRM ،برای شبیهس��ازی ذخیرهس��ازی کربن
دیاکسید استفاده کردند .آنها از این مدل برای بهینهسازی دبیهای
تولی��د و تزریق بهره بردند و توانس��تند حجم تزریقی و ذخیره گاز را
بهکمک این مدل افزایش دهند].[13
در این مطالعه ،با در نظر گرفتن یک مخزن ساختگی با الگوی چاه
پنج نقطه 17در دو حالت همگن و ناهمگن به بررسی اثر ناهمسانگردی
مخ��زن بر روی عملک��رد روش ظرفیت-مقاوم��ت در ضخامتهای
ِ
مختلف مخزن پرداخته شده است .در هر دو (مخرن همگن و ناهمگن،
عملکرد این روش در دو ناهمسانگردی  0/1و  0/5بررسی شده است.
ایجاد نوسانات شدید در دادههای ورودی ،نحوه تعییرات
بهعالوه ،با (
 1ابعاد مدل مخزنی استفاده شده در شبیه سازی
تخلخل مخزن همگن تراوایی مخزن همگن اندازه گرید(فوت  )19تعداد
(میلی دارسی)
(درصد)
گرید

جهت

20

15

300

150

15

X

15

300

150

15

Y

15

 30و 150

50

( 15ناهمسانگردی= 0.1و Z)0.5

 2مقادیر اولیه در شبیهسازی به روش ﻇرفیت-مقاومت
ضرایب وزنی (بدون واحد) ثابت زمانی (بدون واحد)

دبی اولیه
(بشکه در روز)300

1

(

10

 3نتایج شبیهساز CRM
EMPR

خطای كل
(روز/بشکه)

f4j

f3j

f2j

f1j

Ʈ

نوع مخزن

نتایج شبیهسازی بدون ایجاد نوسان در دادههای تولید
810.86 0.027

1

1

1

1

 224.49مخزن همگن با ناهمسانگردی 0/1

804.44 0.025

1

1

1

1

 209.97مخزن همگن با ناهمسانگردی 0/5

203.43 0.036

1

1

1

1

 989.96مخزن ناهمگن با ناهمسانگردی0/1

194.15 0.033

0.9

0.94

0.94

1

 776.62مخزن ناهمگن با ناهمسانگردی0/5

نتایج شبیهسازی با افزایش ضخامت الیهها
1206.99 0.021

1

1

1

1

 190.70مخزن همگن با ناهمسانگردی 0/5

886.19 0.014

1

1

1

1

 180.85مخزن همگن با ناهمسانگردی 0/5

588.19 0.046

1

1

1

1

 39.68مخزن ناهمگن با ناهمسانگردی0/1

454.71 0.038

1

1

1

1

 1500مخزن ناهمگن با ناهمسانگردی0/5

نتایج شبیهسازی با افزایش ضخامت الیهها و ایجاد نوسان در دادههای تولید
6259.26 0.101

1

1

1

1

 149.36مخزن همگن با ناهمسانگردی 0/5

6077.53 0.093

1

1

1

1

 152.54مخزن همگن با ناهمسانگردی 0/5

739.18 0.051

1

1

1

1

5

مخزن ناهمگن با ناهمسانگردی0/1

1439.39 0.099

1

1

1

1

5

مخزن ناهمگن با ناهمسانگردی0/5

پارامترها و نتایج روش ظرفیت-مقاومت بررسی گردیده است.
 -1ریاضيات مدل ظرفيت-مقاومت

معادالت اساس��ی روش ظرفیت-مقاومت و چگونگی رس��یدن به
معادالت مورد اس��تفاده بر اس��اس روش موازنه جرمی در این بخش
ارائه میشوند:
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()4

برای حجم کنترلی یک چاه تولیدی ،که در ش��کل 1-نش��ان داده
ش��ده اس��ت ،میتوان معادالت حاکم بر  CRMPک��ه بیانگر موازنه
حجمی در فضای متخلخل موثر چاه میباشد را بهدست آورد.
معادالت دیفرانسیلی حاکم بر این مدل عبارتند از]:[6
()5
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و  τiهمان پارامتر ثابت زمانی برای چاه تولیدی  jاس��ت که بهصورت
زیر تعریف میشود:
()6



ቁ

 


߬ ൌ ቀ

در معادله فوق VP ،فضای متخلخل Ct ،تراکم پذیری کل و  Jشاخص
بهرهوری بوده که همه مربوط به فضای ریزش چاه تولیدی  jمیباشد.
ش��کل 2-مفهوم این پارامتر را بهخوبی نشان میدهد .در واقع ،ثابت
زمانی نش��ان میده��د از لحظه تزریق آب به مخزن چ��ه مقدار زمان
میبرد تا اثر آن در چاه تولیدی مشاهده شود.
 f i jی��ا همان ارتباطپذی��ری جفت چاهها ،میزان دبی پایداری که
از سمت چاه تولیدی  iبه سمت تولیدی  jمی رود را بیان میکند و به
روش زیر محاسبه میگردد:
()7
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طبق شرایط بیان شده در معادله فوق باید مجموع ضرایب وزنی برای
هر چاه تزریقی کمتر یا مس��اوی یک بوده و مقادیر آن مثبت باشند؛
این محدودیتها باید برای حل معادله لحاظ ش��وند .حل معادله 5-با
در نظر گرفتن تغییرات فشار تهچاهی به شکل زیر خواهد بود:
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مقاالت علمي  -پژوهشی

� �����
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عالوهبر اینکه نقش��ي کلی��دی در مطالعه دقیق مخ��زن به کمک این
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روش ایفا میکند ،در تصمیمگیری دقیق و درست نیز کمک شایانی
ష
ഄ
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در ای��ن مطالعه ابتدا ب��ه کمک شبیهس��از  ECLIPSEمدل مخزن
ب��ا انتگرالگی��ری جزء به ج��زء از معادله ،8-معادله به ش��کل زیر فرضی س��اخته شده که هندس��ه مخزن و موقعیت چاهها در شکل3-
نمایش داده ش��ده است .سپس ،با اس��تفاده از دادههای خروجی این
تبدیل خواهد شد:
ِ
مختلف
نرماف��زار در دو حالت همگن و ناهمگ��ن و در دو ضخامت
ே
ିሺ௧ି௧ ሻ
ିሺ௧ି௧ ሻ
ሻቍ െݐሻ െ ݁ ఛ ݅ ሺݐ ሻ݁ ఛ   ݂ ቌ݅ ሺݐሺݍ ሻ ൌݐሺݍ مخزن ،به بررس��ی نحوه تغییرات پارامترهای مدل شبیهس��از ظرفیت-
ୀଵ
مقاومت نس��بت به تغییر ناهمس��انگردی مخزن پرداخته شده است .با
��
�
توجه به اینکه اثر ناهمسانگردی تنها در صورت تأثیر جریان عمودی
������
��� ��
����
���
�� �
�� � � ��� ���∑� �� � ���� �� �
()9
��
��
در تولید قابل بررس��ی است ،از مجموع  15الیهي موجود در مخرن،
�
اگر ش��اخص بهرهدهی و دبی چاهه��ای تزریقی ثابت فرض گردد چ��اه تولیدی در  7الی��هي اول و چاههای تزریق��ی در الیههای  9تا
تولیدی  15 jتکمیل ش��دهاند .مشخصات اس��تاتیک 18مخازن استفاده شده در
ﭼﺎهﻫﺎ در ﺷﻜﻞ3-
برایﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﺨﺰن و
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺨﺰن ﻓﺮﺿﻲ
 ECLIPSEﻣﺪل
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
چ��اه
چاه��ی
ﺳﺎﺧﺘﻪته
فش��ار
اف��ت
ﺷﺒﻴﻪﺳﺎز( ti )tو
ﻛﻤﻚ=Ii
ک��ه
طوری
دربه
ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ اﻳﻦ ﻧﺮماﻓﺰار در دو ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﮕﻦ و ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ و در دو ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷﺪهاز جدول 1-آمده اس��ت .الگ��وی تراوایی در مخ��ازن ناهمگن نیز در
معادله9-
ﺗﻐﻴﻴﺮگیری
انتگرال
ش��ود،
گرفته
ﻴﻴﺮات در
خطی
به
ازﻣﺨﺰن ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي
با ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺳﺎز ﻇﺮﻓﻴﺖ-
نظرﻣﺪل ﺷﺒﻴﻪ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
صورتﻧﺤﻮه ﺗﻐ
ﻣﺨﺰن ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺛﺮ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﻮدي در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ ،از ﻣﺠﻤﻮع  15ﻻﻳﻪي
شکل 4-نشان داده شده است.
زمان tﻣﺨﺮن،تا  t0داریم:
ﭼﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪي در  7ﻻﻳﻪي اول و ﭼﺎهﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲ در ﻻﻳﻪﻫﺎي  9ﺗﺎ  15ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﻣﺨﺎزن
ﻣﻮﺟﻮد در
همانطور که در شکل 3-مشخص شده است ،در مدل مخزنی مورد
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺟﺪول 1-آﻣﺪه اﺳﺖ .اﻟﮕﻮي ﺗﺮاواﻳﻲ در ﻣﺨﺎزن ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ ﻧﻴﺰ در ﺷﻜﻞ 4-ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  -1اﺑﻌﺎد ﻣﺪل ﻣﺨﺰﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي
استفاده ،چهار حلقه چاه تزریقی و  1حلقه چاه تولیدی قرار داده شده
��
�
(� )10
�� ���� � ����
� � �� �
�� �� � � �� ���� ���∑� �
ﺗﺨﻠﺨﻞ ﻣﺨﺰن �� ﺗﺮاواﻳﻲ ﻣﺨﺰن
اس��ت .در تمامی شبیهس��ازیها ،چه با نرماف��زار  ECLIPSEو چه به
ﺟﻬﺖ
ﺗﻌﺪاد ﮔﺮﻳﺪ
اﻧﺪازه ﮔﺮﻳﺪ)ﻓﻮت (
ﻫﻤﮕﻦ )ﻣﻴﻠﻲ
ﻫﻤﮕﻦ )درﺻﺪ(
اساس تمام محاسبات انجام شده در این پژوهش میباشد .روش  ،CRMمدل برای  1000روز اجرا ش��ده اس��ت .مقادیر حدس
دارﺳﻲ(
این معادله
)(11اولیه روش  CRMبرای تمامی مدلهای مورد مطالعه در این پژوهش
15
150
300
15
X
15
150
300
15
Y
به ش��رح ارائه شده در جدول 2-میباش��د .تغییر این مقادیر در زمان
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎﻫﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ،ﺷﻜﻞ 5-دﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻧﻔﺖ را در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
 -2تعریف مسأله و شبيهسازی
)ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي= 0,1و  Z (0,5ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ در ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزيِ ﻣﺨﺎزن ،ﺷﺮاﻳﻂ ﭼﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر ﺗﻪﭼﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  2500ﭘﺎم و ﭼﺎهﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲ
15
50
150
و
30
15
گذاش��ته و نتیجه نهایی تا حدود بسیار زیادی
پردازش شبیهساز تأثیر
آگاهی دقیق از نحوه تغیی��رات پارامترهای مدل ظرفیت-مقاومتﻧﻴﺰ ﺑﺎ دﺑﻲ ﺛﺎﺑﺖ  2500ﺑﺸﻜﻪ در روز ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ.
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886,19

1

1

1

1

180,85

ﻣﺨﺰن ﻫﻤﮕﻦ ﺑﺎ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي 0,5

0,046

588,19

1

1

1

1

39,68

ﻣﺨﺰن ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ ﺑﺎ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي 0,1

0,014
0,038

454,71

1

1

1

1

1500

ﻣﺨﺰن ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ ﺑﺎ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي 0,5

0,101

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪﻫﺎ و اﻳﺠﺎد ﻧﻮﺳﺎن در دادهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ
6259,26

1

1

1

1

149,36

ﻣﺨﺰن ﻫﻤﮕﻦ ﺑﺎ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي 0,1

0,093

6077,53

1

1

1

1

152,54

ﻣﺨﺰن ﻫﻤﮕﻦ ﺑﺎ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي 0,5

0,051

739,18

1

1

1

1

5

ﻣﺨﺰن ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ ﺑﺎ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي 0,1

0,099

1439,39

1

1

1

1

5

ﻣﺨﺰن ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ ﺑﺎ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي 0,5

ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺟﺪول ،ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﻤﮕﻨﻲ ،ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي و اﻧﺪازه ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﭘﺎراﻣﺘﺮ

 EMPRﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺜﻼً اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻄﺎي ﻣﻄﻠﻖ در ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ،اﻣﺎ
ﺷﻜﻞ  -3ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻲ ﻣﺨﺰن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭼﺎه ﻫﺎ

ﺧﻄﺎي ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس  EMPRﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،اﻳﺠﺎد ﻧﻮﺳﺎن در دادهﻫﺎ ﻣﺜﻼً ﺑﺴﺘﻦ ﭼﺎه ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻌﺪاد ﭼﺎهﻫﺎ ﺧﻄﺎي
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎن اﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺎدي ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
دادهﻫﺎي
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي
EMPR
ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻣﺪل وارد ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﺨﺎزن ﻣﻮرد
ﻫﺎيﻧﻤﻮدار
ﺷﻜﻞ-5

 5نمودار تولید مخازن مورد مطالعه

 3شــکل كلی مخزن مورد مطالعه قبــل از تولید و نمایش موقعیت

ﻃﺒﻖ.(6-
)ﺷﻜﻞ
ﮔﺮدﻳﺪ
دوازده
ﭘﺎراﻣﺘﺮدردر
ﻣﻘﺪار
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻓﻮق ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ
ﺣﺎﻟﺖﻣﺨﺰن
ﺷﺮاﻳﻂ از
ﺗﻤﺎﻣﻲ
اﻳﻦ ﻫﻤﮕﻦ
ﻣﺨﺰن
زﻣﺎﻧﻲ،ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺛﺎﺑﺖﻣﻲدﻫﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺸﺎن
ﻧﺤﻮهﺷﻜﻞ ﻓﻮق
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ

چاه ها

ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﺎهﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺸﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،دﺑﻲ ﭼﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺑﺰرگﺗﺮ ﻛﺮدن ﻣﺨﺰن ﺳﺒﺐ
ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺷﺪن دﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻲﮔﺮدد.
Static
ft
Grid

ﺟﺪول  -3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎز CRM

18
19
20

EMPR

ﺧﻄﺎي ﻛﻞ
)روز/ﺑﺸﻜﻪ(

f4j

7

f3j

f2j

f1j

ﻧﻮع ﻣﺨﺰن

Ʈ

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﺑﺪون اﻳﺠﺎد ﻧﻮﺳﺎن در دادهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ
0,027

810,86

1

1

1

1

224,49

ﻣﺨﺰن ﻫﻤﮕﻦ ﺑﺎ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي 0,1

0,025

804,44

1

1

1

1

209,97

ﻣﺨﺰن ﻫﻤﮕﻦ ﺑﺎ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي 0,5

0,036

203,43

1

1

1

1

989,96

ﻣﺨﺰن ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ ﺑﺎ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي 0,1

0,033

194,15

0,9

0,94

0,94

1

776,62

ﻣﺨﺰن ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ ﺑﺎ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي 0,5

0,021

1206,99

1

1

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻳﻪﻫﺎ

درﺟﻬﺖ X
ﻫﻤﮕﻦ در
ناﺨﺎزن ﻧﺎ
ﺗﺮاواﻳﻲ ﻣ
تراوایی -4اﻟﮕﻮي
ﺷﻜﻞ
جهت X
همگن
مخازن
 4الگوی

9

 6مقایسه ثوابت زمانی در مخازن مطالعه شده

ﺷﻜﻞ  -6ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺛﻮاﺑﺖ زﻣﺎﻧﻲ در ﻣﺨﺎزن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه

Psi

22

ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻤﻮدار ،ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ زﻣﺎﻧﻲ در ﻣﺨﺰنِ ﻫﻤﮕﻦ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﺎﻻت ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 3-ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﻣﺪل ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ،ﭼﻬﺎر ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﺗﺰرﻳﻘﻲ و  1ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻗﺮار داده

44

1

1

190,70

ﻣﺨﺰن ﻫﻤﮕﻦ ﺑﺎ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي 0,1

اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺨﺎزن ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ رﻓﺘﺎر ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺨﺰن ،روﻧﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزيﻫﺎ ،ﭼﻪ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار  ECLIPSEو ﭼﻪ ﺑﻪ روش  ،CRMﻣﺪل ﺑﺮاي  1000روز اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎدﻳﺮاﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ را ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻋﻮض ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ،ﺛﺎﺑﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و
ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺧﻄﺎي اﻳﻦ
ﺣﺪس اوﻟﻴﻪ روش  CRMﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺪلﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺷﺮح اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول 2-ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺗﻮان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد .اﻳﺠﺎد ﻧﻮﺳﺎن در دادهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﭼﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻓﻮاﺻﻞ روزﻫﺎي  370ﺗﺎ ،420

 500ﺑﻪﺗﺎ اﻳﻦ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ در زﻣﺎن ﭘﺮدازش ﺷﺒﻴﻪﺳﺎز ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﺣﺪود ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺣﺪس اوﻟﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎﻳﺪ
 550و  940ﺗﺎ  960ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﺪس اوﻟﻴﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮزي ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﻣﻜﺎن ﺧﻄﺎ را ﺑﺎﻻ ﻣﻲﺑﺮد و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮي
10
در ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮔﺮدد.
ﺟﺪول  -2ﻣﻘﺎدﻳﺮ اوﻟﻴﻪ در ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﺑﻪ روش ﻇﺮﻓﻴﺖ-ﻣﻘﺎوﻣﺖ
دﺑﻲ اوﻟﻴﻪ

ﺿﺮاﻳﺐ وزﻧﻲ )ﺑﺪون واﺣﺪ(

ﺛﺎﺑﺖ زﻣﺎﻧﻲ )ﺑﺪون واﺣﺪ(

ماهنامه علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز /شماره ی  / 125مرداد ماه 1394

مس��تقل از حدس اولی��ه خواهد بود .باید به این نکت��ه توجه کرد که
تعریف ح��دس اولیه در نواحی مرزی هر پارامت��ر امکان خطا را باال
میبرد و بهتر اس��ت از انتخاب چنین مقادیری در شبیهس��ازی پرهیز
گردد.
-1-2مقایسه نتایج شبيهسازی در شرایط مختلف مطالعه

شبیهس��ازی مخزن در ش��رایط مختلف صورت گرفت��ه و نتایج در
جدول 3-ارائه گردیده اس��ت .در قس��مت اول ،مخزن در دو حالت
همگن و ناهمگن با ناهمس��انگردیهای  0/1و 0/5شبیهس��ازی شده
اس��ت .بهمنظور بررس��ی تأثیر ضخام��ت الیهها ،ضخام��ت آنها از
مق��دار  50به  100افزایش یافت که تأثی��ر قابلتوجهی بر روی نتایج
شبیهس��ازی بر جای گذاش��ت .در انتها با ایجاد نوس��ان در دادههای
دبی تولیدی ،مجددا ً تغییرات نتایج شبیهس��ازی نیز بررسی شد .برای
قضاوت در نتایج شبیهس��ازی ،بهصورت مجزا پارامتر جدیدی به نام
21 EMPRبهکمک معادله 11-تعریف میشود که بیانگر نسبت میزان
خط��ای تولیدی به میزان تولید روزانهي متوس��ط در حالتهاي مورد
مطالعه اس��ت .بر طبق این معادله ،کمترین نسبت ،بهترین حالت را از
لحاظ تولید نشان خواهد داد.
()11

ﺧﻄﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻛﻞ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ روزاﻧﻪ

ܴܲ ൌܯܧ

بهمنظور آگاهی از شرایط تولید در حالتهای مختلف شبیهسازی،
ش��کل 5-دبی تولیدی نفت را در تمامی سناریوها نشان میدهد .الزم
ِ
س��ازی مخازن ،ش��رایط چاه تولیدی بر اساس
به ذکر اس��ت در شبیه
22
کنترل فش��ار تهچاهی با مقدار  2500پ��ام و چاههای تزریقی نیز با
دبی ثابت  2500بشکه در روز تنظیم شدهاند.
همانطور که شکل فوق نشان میدهد تولید مخزن همگن در تمامی
ش��رایط از مخزن ناهمگن بیشتر است .طبق ش��رایط تعیین شده برای
تولید چاهها که بهصورت فش��ار ثابت میباشد ،دبی چاهها با گذشت
زم��ان تغییر میکن��د .همچنین ،بزرگتر کردن مخزن س��بب بیشتر
شدن دبی تولیدی میگردد.
بر طبق این جدول ،باال بودن همگنی ،ناهمس��انگردی و اندازه یک
مخزن بهترین شرایط را نتیجه خواهد داد؛ یعنی میزان پارامتر EMPR
کاهش مییابد .این در حالی اس��ت که مث ً
ال افزایش ضخامت الیهها
موجب افزایش خطای مطلق در تخمین تولید ش��ده ،اما خطای نسبی
بر اساس  EMPRکاهش یافته است .همچنین ،ایجاد نوسان در دادهها
مث ً
ال بس��تن چاه یا تغییر تعداد چاهها خطای بسیار زیادی به مدل وارد
میکند ،بهط��وری که نس��بتهای  EMPRبرای دادهه��ای همراه با
نوسان افزایش زیادی مییابد.
بهمنظور بررس��ی نحوه تغییرات ثاب��ت زمانی ،مقدار این پارامتر در
دوازده حالت فوق محاسبه گردید(شکل.)6-

طب��ق نتایج حاصل از نمودار ،پارامتر ثابت زمانی در مخز ِن همگن
در تمامی حاالت تغییرات خاصی نداش��ته و قابل پیشبینی است .این
در حالی است که در مخازن ناهمگن رفتار غیر قابل پیشبینی از خود
نش��ان میدهد؛ به طوری که افزایش ضخامت مخزن ،روند تغییرات
ای��ن پارامتر را به کلی عوض خواهد کرد .به همین دلیل ،ثابت زمانی
بهین��ه را تنها با در نظر گرفتن میزان تولید متوس��ط و خطای همراه با
تولید میتوان تعیین کرد .ایجاد نوس��ان در دادههای تولیدی با بستن
چ��اه تولیدی در فواصل روزه��ای  370تا  500 ،420تا  550و  940تا
 960صورت گرفته است.
 -3بحث در نتایج شبيهسازی

هدف از شبیهس��ازی به روش  CRMدر حقیقت دس��تیابی به نتایج
قاب��ل اعتم��اد در زمان کمت��ر و آگاهی از ش��رایط مخ��زن بهمنظور
تصمیمگیری برای آینده آن اس��ت .با این ابزار ،مهندس��ان میتوانند
ب��ا کمترین حجم اطالعات و بدون پردازش قبلیِ دادههای تولیدی و
تزریقی و دخالت سایر پارامترهای استاتیک و دینامیک مخزن ،برنامه
مناسبی برای تولید و تزریق بهدست آورند.
در ای��ن مطالعه ،با بررس��ی ش��رایط مختلف مخزن می��زان دقت و
کارآمدی مدل ظرفیت-مقاومت بررس��ی ش��ده اس��ت .زیاد ش��دن
پارامتر ثابت زمانی در یک مخزن نش��اندهنده این است که در زمان
مشابه ،تأثیرپذیری چاه تولیدی از چاههای تزریقی کمتر خواهد بود.
با دانس��تن ای��ن مفهوم و بررس��ی نمودارهای 5-و  6میت��وان به این
مطلب پیبرد که ب��ا افزایش ناهمگنی محی��ط متخلخل ،مقدار ثابت
زمانی رفتار یکنواختی را از خود نشان نداده و بسته به اندازه مخزن و
خصوصیات سنگ ،تغییرات زیادی خواهد داشت.
ب��ا افزایش تراوایی در جهت عمودی ،رس��یدن اثر آب به چاههای
تولیدی زیاد خواهد ش��د و در نتیجه ،ثابت زمانی کمتری را گزارش
خواهد ک��رد .کاهش ثابت زمانی افزایش تولی��د را به همراه خواهد
داشت و این امر بهنوبه خود منجر به کاهش خطای نسبی میشود.
در حال��ت مخزن ناهمگن با ناهمس��انگردی  ،0/5مجموع ضرایب
ارتباط بینچاهی برای هر چاهِ تزریقی برابر  1نشده است؛ زیرا این امر
تنها در زمانی اتفاق میافتد که مخزن کام ً
ال همگن باشد .در ادامه ،با
افزایش ضخامت الیهها از  50فوت به  100فوت ،تأثیر این پارامتر نیز
بررس��ی ش��د .تغییر میزان ثابت زمانی با تحلیل میزان خطا امکانپذیر
اس��ت .با افزایش ضخامت الیهها ،در مقایسه با ش��رایط اولیه ،میزان
خط��ا بهطور کل��ی افزایش خواهد یافت ،اما این نکت��ه را هم باید در
نظر گرف��ت که بزرگ کردن حجم مخزن می��زان تولید نهایی را نیز
افزای��ش خواهد داد .ل��ذا میزان خطا نیز باید ب��ا در نظر گرفتن تولید
نهایی سنجیده شود .همچنین ،ایجاد نوسان در دادههای تولید نیز تأثیر
قابلتوجهی بر نتایج شبیهس��ازی از خود بر جای گذاشته بهطوری که
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 نمیتوان ادعا کرد تفس��یر دادههای تولید تنها با تفس��یر پارامتر-2
EMPR  با مقایسه پارامتر خطای.ثابت زمانیِ مخزن امکانپذیر است
میتوان بهطور همه جانبه در مورد عملکرد شبیهساز برای تاریخچه یک
.مخزن نظر داد
ً  وارد ک��ردن نوس��ان در دادههای تولید مث-3
ال بس��تن چاه در بازه
 منج��ر به بُروز خطای غیرقابل پیشبینی در نتایج،زمانی مورد مطالعه
شده که برای رفع آن می باید از پردازشگر قویتری برای حل معادله
 بهطور. روش حل دقیقت��ری انتخاب نمود،اس��تفاده کرد و همچنین
مقاومت استفاده کرد که- میتوان از معادالتی در زمینه ظرفیت،مثال
ِ
 بهطور جزئیتر،سازی ناحیهي تخلیهي یک چاه تولیدی
بهجای شبیه
فضای ریزش سیال بین هر جفت چاه تولیدی و تزریقی را شبیهسازی
.نماید

 با تمام این تفاسیر.میزان خطا به مقدار بسیار زیادی افزایش یافته است
قضاوت در مورد ش��رایط مختلف تنها با مقایسه میزان تولید و خطای
.تولید امکان پذیر می باشد
نتیجهگیری

چندین بررس��ی شبیهسازی در ش��رایط مختلف یک مخزن فرضی
انجام و تأثیر این ش��رایط بر روی پارامتر ثابت زمانیِ مدل شبیهس��از
 تعیی��ن گردید تا بهترین ش��رایط عملکرد مخرن در بین مواردCRM
 نتایج زیر، بر اس��اس مطالعات انجام شده.مطالعه شده شناسایی شود
:حاصل شد
 عموم��اً افزای��ش ناهمس��انگردی تأثیر مثبت��ی در تولید خواهد-1
. را کاهش میدهدEMPR داشت بهطوری كه میزان
پا نویس ها

Capacitance-Resistance model
Anisotropy
3.
Production history
4.
Petrophysics
5.
Geophysics
6.
Thermodynamic
7.
Grid-Base
8.
Time constant

Well connectivity coefficient
Parameter
11.
Production Logging Tool (PLT)
12.
Moreno
13.
Decline curve
14.
Blind
15.
Austin
16.
Couple

Five-spot
Static
19.
ft
20.
Grid
21.
Error to Mean Production Ratio
22.
psi
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9.

17.
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10.
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