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 اٍب آب ٍ گاز تسریق هتٌ رٍش سٌاریَّای هختلف ازدیاد ترداضت درهطالعِ 

 ایراى  ًفتی جٌَب یکی از هخازى در غیراهتساجی

 

 4علیرضا کریوی ، 3، حجت ًَرٍزی 2، هحوذ حسیي غضٌفری  1سعیذ عطایی کطکَلی

 داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ علَم تحقیقات تْراى - ًفت ٍ گاز  هٌْذسیگرٍُ  –داًطجَی کارضٌاسی ارضذ  - 1

 گاُ صٌعتی  ضریفداًط -داًطکذُ ًفت ٍ ضیوی –گرٍُ هٌْذسی ًفت استادیار  -2

 ضرکت هٌْذسی ٍ تَسعِ ًفت)هتي( - هذیر پژٍّص ٍ تَسعِ - هٌْذسی هخازىدکترای  -3

  ارضذ هٌْذسی ًفتکارضٌاسی  -4

 

 

 

 

 چکیذُ 

تْشُ تشداسی هٌاسة اص هٌاتغ ًفت یه تحث اساسی دس هیاى وطَسّای خْاى است. تضسیك یه سیال خاسخی دسٍى 

تَلیذی ووه هی  هخاصى ًفتی یه ػول ضٌاختِ ضذُ خَب دس غٌؼت ًفت است وِ تِ سٍتص ًفت تِ سوت چاُ ّای

خَد ّیچ گاُ تِ طَس واهل ّوگي ًیست ٍ تِ طشص ضذیذی تاصیافت ًْایی ًفت سا تحت تاثیش  هتخلخل هخضى هحیط وٌذ.

هختلفی تِ هٌظَس افضایص ضشیة تاصیافت اص هخضى ٍ تْثَد تَلیذ آى تِ واس هی سٍد ٍ دس ایي  تىٌیه ّایلشاس هی دّذ. 

ایي سٍش، تَدُ ّای آب ٍ گاص تِ طَس  یىی اص سٍش ّای هٌاسة دس ایي صهیٌِ است. دسهیاى تضسیك هتٌاٍب آب ٍ گاص 

تضسیك هٌفشد اص هْن تشیي هضایای ایي سٍش، دس همایسِ تا سٍش ّایی ّوچَى هتَالی تِ دسٍى هخضى تضسیك هی ضًَذ. 

آب ٍ گاص هی تَاى تِ هَاسدی ّوچَى افضایص هیضاى حدن خاسٍب ضذُ تَسط آب پس اص تضسیك گاص ٍ واّص دسغذ 

تِ  دلیل تاثیشات سِ فاصی اضاسُ وشد وِ تاػث خاتدایی، تَلیذ ٍ تشداضت آساى تش ًفت هی گشدد. تِاضثاع ًفت تالیواًذُ 

                                                           
1- saeedataie.ka@gmail.com    

2-  ghazanfari@sharif.edu 

3-   hnowroozi@pedec.net 
4-   karimi.alireza2010@yahoo.com  
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. لزا ایي ووتش اص سٍش ّای هؼوَل تضسیك آب ٍ گاص هی تاضذ WAGطَس ولی دسغذ اضثاع ًفت تالیواًذُ دس تضسیك 

 .َپیه هخضى داسدسٍش پتاًسیل هٌاسثی تشای افضایص ساًذهاى خاتدایی هاوشٍسىَپیه ٍ هیىشٍسى

تخلیِ طثیؼی، تضسیك غیشاهتضاخی هتٌاٍب آب ٍ گاص دس یىی اص هخاصى ًفتی ایشاى تا دس ایي همالِ سٌاسیَّای هختلف 

ضثیِ ساصی ضذ ٍ واس حساسیت سٌدی سٍی هىاى ّای هختلف لشاسگیشی چاُ ّای  333اولیپساستفادُ اص ًشم افضاس 

، سیىل ّای هختلف، دٍسُ ّای WAG، تضسیك دس ًسثت ّای هختلف تضسیمی ٍ تَلیذی ٍ ًشخ ّای هختلف تَلیذ

یه تِ سِ ٍ دس  WAGدس ًسثت  WAGاًدام ضذ . ًتایح ضثیِ ساصی ًطاى داد وِ تضسیك  WAGهختلف تضسیك 

 هاُ گاص تیطتشیي ضشیة تاصیافت سا ًسثت تِ سایش سٌاسیَّا داسا هی تاضذ. 5هاُ آب ٍ  3دٍسُ تضسیك 

 

  ضشیة تاصیافت – ضثیِ ساصی –هتٌاٍب آب ٍ گاص  غیشاهتضاخی تضسیك –دیاد تشداضت اصولوات ولیذی : 

 

 هقذهِ  1

تا  تِ طَس ولی تا تْشُ تشداسی ٍ تَلیذ، فطاس اص هخضى واّص یافتِ ٍ ایي اهش هٌدش تِ گاصی ضذى هخضى ٍ واّص تَلیذ هی ضَد.

تَخِ تِ ًمص ًفت ٍ فشآٍسدُ ّای ًفتی دس تاصاس خْاًی ٍ دًیای التػاد، اتخار تذاتیشی هٌاسة ٍ استفادُ اص سٍش ّای اصدیاد 

گشفتِ است. تِ دلیل افت فطاس دس سشلَحِ واس وطَسّای تَلیذ وٌٌذُ ًفت لشاس تشای تْثَد تاصدّی ٍ افضایص تَلیذ، تشداضت تْیٌِ 

تا ٍخَد اص سٍش ّای اصدیاد تشداضت هٌاسة تشای تثثیت ٍ افضایص فطاس تیص اص پیص احساس هی ضَد.  هخاصى ایشاى، استفادُ

تاالتش ًسثت تِ تا ضشیة تاصیافت رخایش ػظین گاص دس وطَسهاى، استفادُ اص سٍش ّای اصدیاد تشداضت هاًٌذ تضسیك هتٌاٍب آب ٍ گاص 

آب ٍ گاص دس سیىل ّای دس سٍش تضسیك هتٌاٍب آب ٍ گاص،  شٍسی است.سٍش ّای هؼوَل اهتضاخی، غیشاهتضاخی ٍ تضسیك گاص ض

افضایص تاصدّی دس ایي سٍش تِ دلیل افضایص سطح تواس . ]1،2[ صهاًی هطخع ضذُ تِ طَس هتٌاٍب تِ هخضى تضسیك هی ضًَذ

تضسیك گاص( ٍ یا حشوت آب تِ  تِ سوت تاال )دسسیال تضسیمی تا ًَاحی خاسٍب ًطذُ هخػَغاً هٌاطمی وِ لثالً تِ دلیل حشوت گاص 

تدشتِ ًطاى دادُ ضذُ است، وِ ًسثت تضسیك گاص تِ آب دس ، هی تاضذ. سوت پاییي )دس تضسیك آب( تحت تاثیش لشاس ًگشفتِ اًذ

هخاصى ًفتی داسای یه همذاس تْیٌِ هی تاضٌذ. تِ اصای همادیش ووتش ٍ یا تیطتش اص آى ًسثت ، همذاس ًفت ووتشی تَلیذ هی 

. خَاظ ]4[ّوچٌیي، ّش چِ دسخِ اضثاع اٍلیِ ًفت هخضى تیطتش تاضذ، هیضاى تَلیذ ًفت اص هخاصى تیطتش است .]5[گشدد

چٌاًچِ تدشتِ ًیض ثاتت وشدُ است،صهاًی وِ  .تشضًَذگی هخضى ًیض تاثیش تِ سضایی دس هیضاى تاصدُ اصدیاد تشداضت خَاّذ داضت

دٍست( تیطتشیي تاصدُ تَلیذ ًفت سا داسین ٍ صهاًی وِ -% ًفت53دٍست ٍ -% آب53هخضى داسای خاغیت تشضًَذگی هختلط)

 . ]6،3[دٍست تاضذ، ووتشیي هیضاى تَلیذ ًفت اص آى سا داسین-هخضى فمط آب
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  M 5هطخصات هخسى  2

الیِ ًفتی هی تاضذ. ًفت آى اص ًَع هشغَب تا  12یه هخضى هاسِ سٌگی ته تخلخلی تا  وِایي هخضى دس خٌَب ایشاى ٍالغ است 

ٍ ضشیة حدوی  Scf/STB 783 )فَت هىؼة استاًذاسد تش تطىِ استاًذاسد(  هی تاضذ. ًسثت گاص تِ ًفت API 36دسخِ سثىی

-سٌگ هخضى ًفت .. هخضى دس ضشایط فَق اضثاع لشاس داسدهی تاضذ resbbl/STB 45/1)تطىِ هخضى تِ تطىِ استاًذاسد(  ًفت

دهای هخضى ساًتی پَآص،  68/3ىَصیتِ ًفت هخضى ٍیس .هی تاضذ اص سطح دسیا هتشی 2533ػوك هثٌا دس ػوك  دٍست هی تاضذ. .

       هی تاضذ. (Psi)پًَذ تش ایٌچ هشتغ  5233فطاس اٍلیِ هخضى ٍ دسخِ فاسًْایت  143

      

 هطخصات هذل استاتیک هخسى 3

طَل گشیذ تلَن دس گشیذ تلَن هی تاضذ.  12ٍ  25، 24تِ تشتیة داسای  X ، Y  ٍZدس خْت هخضى هَسد هطالؼِ هذل استاتیه 

هیلی داسسی هی  X ، Y 85فَت هی تاضذ. تشاٍایی هتَسط سٌگ هخضى دس خْت  53ٍ  453، 433تِ تشتیة  X ، Y  ٍZخْت 

 ًطاى دادُ ضذُ است. 1هذل سِ تؼذی هخضى دس ضىل هیلی داسسی هی تاضذ.  28/1ّوچٌیي تشاٍایی ػوَدی هخضى  تاضذ.

 

 

 هذل سِ تعذی هخسى هَرد هطالعِ  -1ضکل

 

                                                           
دادُ ّا تِ غَست هختػش دسج ضذُ است. ،هخضى هَسد ًظش تِ دلیل هحشهاًِ تَدى اطالػات -5  
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 هخسى هَرد هطالعِ  PVTاطالعات  -4

سگشسیَى دادُ ّای  تشای استفادُ ضذ. PVTiتشای ضثیِ ساصی سفتاس سیال هخضى دس دها ٍ فطاسّای هختلف اص ًشم افضاس 

سِ پاساهتشی استفادُ ضذ ٍ ضشایة هؼادلِ حالت طَسی تغییش   آصهایطگاّی ٍ دادُ ّای ًشم افضاسی اص هؼادلِ حالت سَ سدلیص ٍاًگ

ضَد(. ٍ تتَاًذ سفتاس سیال هخضى سا دس ضشایط فطاسی ٍ دهایی هختلف  matchدادُ ضذ تا تا دادُ ّای آصهایطگاّی تطاتك یاتذ)

دس اتتذا سؼی دس تذست آٍسدى یه تطاتك هٌاسة تذٍى ایٌىِ تغییشی دس تشویة ًوًَِ هَسدًظش غَست گیشد، تَدُ  پیص تیٌی وٌذ.

ین ضذ ، دس اداهِ تشای ًتیدِ تْتش تمس +C7+ ٍC14سا تِ دٍ گشٍُ  +C7است اها تِ دلیل ایٌىِ ًتیدِ هٌاسة حاغل ًطذ، لزا 

C14+  سا ًیضC14+  ٍC25+ ضىستي تمسین ضذ ٍ دس ایي حالت اص سٍش (Splitting)  تا سٍش حل(Whitson)  ِهؼادل ٍ

هختلف دس  ّایٍ فطاس دسخِ فاسًْایت143ی سفتاس فاصی سیال هخضى دس دهاًوَداس  استفادُ ضذُ است. Lee-Keslerحالت 

ٍ  ی سیالآصهایطگاّدادُ ّای  حدن ًسثی ٍ ضشیة حدوی ًفت ًتایح حاغل اص تطاتكّن چٌیي  ًطاى دادُ ضذُ است. 1ًوَداس 

 آٍسدُ ضذُ است .  3ٍ  2دس ًوَداسّای  دادُ ّای حاغل اص هحاسثِ ًشم افضاس

 

 
 ًوَدار فازی سیال هخسى -1ًوَدار 
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 تِ عٌَاى تاتعی از فطار ًوَدار تطاتق حجن ًسثی -2ًوَدار

 
 تطاتق ضریة حجوی ًفت تِ عٌَاى تاتعی از فطار -3ًوَدار

 

  تسریقی (C1) گاز هتاىتذست آٍردى حذاقل فطار اهتساجی  -5

هخضى تضسیك  (Sample)ًوًَِ گاص هتاى تا فطاسّای هختلف تِ  (Slim Tube) تا استفادُ اص ًشم افضاس ضثیِ ساص آصهایص لَلِ للوی

ّواًطَس وِ هطاّذُ هی  .ُ استتَسط ًشم افضاس اوسل سسن ضذ تضسیمی هتاى تش حسة فطاس ًفت دسغذ تاصیافت ،4ًوَداسدس ضذ. 

 (Psi)پًَذ تش ایٌچ هشتغ  5933اص ًوَداس وِ ًمطِ تاللی دٍ ًوَداس تا ضیة هختلف هی تاضذ اهتضاخی تذست آهذُ حذالل فطاس ضَد

پًَذ تش ایٌچ هشتغ هی تاضذ تٌاتشایي فشآیٌذ تضسیك گاص هتاى تِ هخضى  5233اٍلیِ هخضى . تا تَخِ تِ ایي وِ فطاس هی تاضذ

 غیشاهتضاخی هی تاضذ.
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 تعییي حذاقل فطار اهتساجی گاز هتاى  -4ًوَدار

 

 رٍی هخسىتر  اهتساجی اجرا ضذُغیر WAGهختلف  سٌاریَّای -6

ٍ ضثیِ ساصی گاص هتاى تِ هخضى  تا اهتضاخیغیش WAGتضسیك  ٍ سپس سٌاسیَّای تخلیِ طثیؼی سٌاسیَ اتتذا دس ایي لسوت

 ضذ. همایسِ 

 

 سٌاریَ تخلیِ طثیعی  -6-1

دس اداهِ  % هی تاضذ.66/68هاوضیون همذاس تاصیافت ًفت دس ایي سٌاسیَ چاُ تَلیذی اخشا ضذ.  6سٌاسیَ تخلیِ طثیؼی تا تَلیذ اص  

 ًمطِ دٍگاًِ اًدام ضذ . 5چاُ تضسیمی ٍ ایداد الگَی  2سٌاسیَّای تضسیك تا اضافِ وشدى 

  

 حجن حفرُ 2/0اهتساجی( در غیر WAGاهتساجی )غیرسٌاریَ تسریق هتٌاٍب آب ٍ گاز  -6-2

تذست  MMScf/day 25ٍ دتی تضسیك گاص  bbl/day 65000دتی تضسیك آب  ،حدن حفشُ 2/0تِ اًذاصُ  WAGتشای تضسیك 

ٍ سٌاسیَ تْیٌِ دس  اًدام ضذ 1:6، 1:6، 2:6، 6:1، 6:1، 6:2اهتضاخی دس ًسثت ّای هختلف  WAGسٌاسیَّای هختلف آهذ. 

ضواتیه تضسیك ٍ تَلیذ دس فشآیٌذ تضسیك هتٌاٍب آب  سا ًتیدِ هی دّذ. 61/16تذست آهذ وِ تاصیافت ًفت تِ هیضاى % 6:1ًسثت 

 ٍ گاص 

 ًطاى دادُ ضذُ است. 5دس ًوَداس 
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 غیراهتساجی سیکل تسریق ٍ تَلیذ در فرآیٌذ تسریق هتٌاٍب آب ٍ گاز  -5ًوَدار 

 حجن حفرُ 2/0اهتساجی تا ًسثت تسریق تْیٌِ در غیر WAGهقایسِ سیکل ّای   -6-2-1

تذست آهذ واس سٍی حساسیت سٌدی ًسثت تِ سیىل تضسیك ٍ هذت صهاى تضسیك آب ٍ گاص  6:1پس اص ایٌىِ ًسثت تْیٌِ تضسیك 

 هاُ اًدام گشفتِ است. 8هاُ ٍ  62تِ طَس ولی همایسِ تشای سیىل ّای هتوشوض ضذ. 

 

  هاُ  WAG 8ر سیکل اهتساجی دغیر WAGتذست آٍردى دٍرُ تسریق تْیٌِ در ًسثت تْیٌِ تسریق  -6-2-1-1

آب ٍ گاص دس دٍسُ ّای هختلف تضسیك اًدام ضذ ٍ تیص تشیي دسغذ تاصیافت هشتَط تِ  هتٌاٍب دس ایي سٌاسیَ، سٌاسیَّای تضسیك

 سا ًتیدِ داد. 71/16هاُ تذست آهذ وِ تاصیافت  1 هاُ ٍ دٍسُ تضسیك گاص 5دٍسُ تضسیك آب 

 

  هاُ  WAG 12اهتساجی در سیکل  WAGتذست آٍردى دٍرُ تسریق تْیٌِ در ًسثت تْیٌِ تسریق  -6-2-1-2

دس دٍسُ ّای هختلف تضسیك اخشا ضذ ٍ تیص تشیي دسغذ تاصیافت تِ هیضاى  دس ایي سٌاسیَ ، سٌاسیَّای تضسیك هتٌاٍب آب ٍ گاص

دس  ٍ فطاس هخضى تَلیذ تدوؼی ًفت تِ تشتیة ،7ٍ   6ًوَداس دس  .هاُ گاص تذست آهذ 1هاُ آب ٍ  8دس دٍسُ تضسیك  61/16

 ًطاى دادُ ضذُ است.  سٌاسیَّای هختلف اخشا ضذُ
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 سٌاریَّای هختلف اجرا ضذُ تَلیذ تجوعی ًفت در -6ًوَدار 

 

 

 در سٌاریَّای هختلف اجرا ضذُ فطار هخسى  -7ًوَدار 

 

 هقایسِ سٌاریَّای تْیٌِ در فرآیٌذّای اجرا ضذُ  -7

سٌاسیَّای اهتضاخی هختلفی اخشا ضذ اص خولِ تضسیك هتٌاٍب آب ٍ گاص اهتضاخی دس ًسثت ّای هختلف تضسیك ٍ دس سیىل ّای 

حدن حفشُ دس  2/0اص تیي ایي سٌاسیَّا ، سٌاسیَ تضسیك هتٌاٍب آب ٍ گاص اهتضاخی دس حدن  ٍ دٍسُ ّای تضسیك هتفاٍت. هختلف

دسغذ تیص تشیي تاصیافت سا ًطاى دادُ است.  71/16هاُ گاص تا دسغذ تاصیافت  1ٍ  هاُ آب 5ٍ دٍسُ تضسیك  WAG 6:1ًسثت 

  تا ّن همایسِ ضذُ اًذ. 8دس ًوَداس  اخشا ضذُ اهتضاخیغیشسٌاسیَّای هختلف تضسیك  دسغذ تاصیافتًتایح 
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 هقایسِ سٌاریَّای تْیٌِ فرآیٌذّای اهتساجی -8ًوَدار 

 ًتیجِ گیری  -8

 5933پًَذ تش ایٌچ هشتغ هی تاضذ ٍ حذالل فطاس اهتضاخی گاص هتاى تضسیمی  5233فطاس اٍلیِ هخضى تا تَخِ تِ ایي وِ   -1

 پًَذ تش ایٌچ هشتغ هی تاضذ، فشآیٌذ تضسیك گاص هتاى تِ هخضى غیشاهتضاخی هی تاضذ.

ٍ  تیص تشیي تاصیافت حاغل ضذُ 3:1،دس ًسثت تْیٌِ  WAGغیشاهتضاخی دس ًسثت ّای هختلف  WAGدس تضسیك  -2

 سٌاسیَ تْیٌِ هی تاضذ.

دس  WAGحدن حفشُ دس سیىل ّای هختلف، تْتشیي سٌاسیَ، تضسیك  2/0دس  غیشاهتضاخی WAGدس سٌاسیَ تضسیك  -3

 دسغذ سا ًتیدِ هی دّذ. 71/16هاُ گاص هی تاضذ وِ دسغذ تاصیافت  1هاُ آب ٍ  5ٍ دٍسُ تضسیك  6:1ًسثت آب تِ گاص 
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