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  بررسي تزريق گاز در يكي از ميادين نفتي ايران
  

  3دسيد عطاءاهللا سي-2رجبعلي رحمتي-1علي حسيني

  ،گروه مهندسي نفت،گچساران،ايراناراندانشگاه آزاد اسالمي، واحدگچس

)aa199049@yahoo.com(   
  
  
  

  

  چكيده
چرا كه در بسياري از نواحي چه بصورت ،يقي براي تأمين فشار و ازدياد برداشت مي باشدگاز يكي از متداولترين سياالت تزر

گاز همراه و چه بصورت مخازن گازي در دسترس است.تزريق گاز براي مخازني كه ضريب حجمي نفت آنها نسبتاً باالست،اثر 
ي درباره تزريق گاز در يك مخزن منظور ميشود قابل توجهي را در بازيافت نفت دارا مي باشد.ازعوامل مهمي كه در تصميم گير

از مخزن به عنوان اصلي ترين  وجود يك منبع گاز ارزان به مقدار كافي و نزديك به محل تزريق است.تزريق دوباره گاز توليدي
ريق منبع تزريق گاز در نظر گرفته ميشود.تزريق گاز در مخازن نفتي به عنوان فرآيند ازدياد برداشت به دو صورت تز

غيرامتزاجي(سيالبزني گازي)و تزريق امتزاجي انجام مي گيرد.توليد نفت به وسيله تزريق گاز معموالًيك فرآيند غير امتزاجي 
است،مگر آنكه گاز در فشار باال تزريق شده يا از هيدروكربن هاي غني استفاده شود. در تزريق غيرامتزاجي يك جريان دوفازي 

در حفره ها قابل مشاهده است.اين نوع تزريق در مخازن داراي نفوذپذيري عمودي خوب يا مايع(نفت)با سطح تماس مشخص 
كاربرد اين روش اگرچه موثر است ولي با مشكالتي نيز همراه است.باال بودن كشش شيب تند،كارآمدتر است. مخازن ضخيم و يا

رون آنها ميشود.مقدار باالي نيروي موئينگي هاي بسيار كوچك سبب به تله افتادن نفت د سطحي و نيروي موئينگي در حفره
وهرچند با افزايش فشار تزريق گاز ميتوان  مانع حركت نفت ميشود مقدار نفت به تله افتاده در كل مخزن نيز قابل توجه است

  براين مشكل تا حدودي غلبه كرد ولي تزريق امتزاجي گاز براي حل اين مشكل ضروري است.
  

  .،چاههاي توليدي و تزريقي تزريق امتزاجي و غيرامتزاجيتثبيت فشار، ازدياد برداشت نفت ،ز،:تزريق گاكليدي واژه هاي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  كارشناس ارشد مهندسي شيمي مخازن هيدروكربوري 1
 مديريت توسعه وبرنامه ريزي نفت 2
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  مقدمه- 1
موفقيت فرآيند تزريق غيرامتزاجي گاز بستگي به راندمان جابجايي نفت توسط گاز تزريقي و در نتيجه توليد نفت دارد.اگر در 

يم از روش تزريق غير امتزاجي استفاده شود پديده كاناليزه شدن گاز اتفاق مي يك مخزن با ضخامت كم اليه نفتي و شيب مال
افتد.در اين صورت گاز به سرعت از چاههاي تزريقي به سمت چاههاي توليدي حركت كرده و بدون آنكه نفت زيادي را جابجا 

  كند از چاه توليدي خارج شده و در نتيجه راندمان افزايش توليد ضعيف خواهد بود.
  
  خالصه اي از ميدان نفتي مورد مطالعه - 2

اين ميدان واقع در جنوب غرب ايران از ميادين منطقه اروندان،در استان خوزستان و در نزديكي ميادين بزرگ آزادگان و 
يادآوران واقع شده است.مطالعات مهندسي نفت تفصيلي و ارزيابي اقتصادي ساختار اين ميدان،وجود تجمع هاي نفتي در 

مخازن اين ميدان شامل مخازن ايالم و سروك از گروه دهاي ايالم و سروك بااليي و گدوان و فهليان را تأييد نموده است.سازن
  بنگستان ميباشند و مخزن پائين آن مخزن گدوان از گروه خامي است.

زن را كاهش داده و حتي با شروع توليد از ميدان و مخازن آن افت فشار در مخزن اتفاق مي افتد.اگر بتوان افت فشار مخ
بازيافت نهايي مخزن  االمكان فشار مخزن را ثابت نگه داشت،مخزن ميتواند تا مدت زمان بيشتري به توليد خود ادامه داده و لذا

 پايين و ويسكوزيته باال مي باشد حداقل (oAPI)از آنجايي كه سيال مخزن داراي درجه سنگيني نفتافزايش خواهد يافت.
از براي امتزاج گاز بدست آمده از جداساز و سيال مخزن،از افت فشار فعلي مخزن باالتر است.لذا با تزريق اين گاز فشار مورد ني

در مخزن،امتزاج برقرار نميشود.در اين بخش سناريوهاي مختلف تزريق غيرامتزاجي بررسي ميشود.طراحي اين سناريوها به 
يق در تزريق غيرامتزاجي گاز ديده شود.شرايطي كه جهت بسته شدن چاهها گونه اي است كه تأثير نرخ توليد نفت و نرخ تزر

  در اين سناريوها منظور شد به صورت زير هستند:
  بشكه در روز 50كمترين ميزان توليد نفت:-1
  باالتر از فشار حباب سيال مخزن.psi300يعني نزديك به  psi1200كمترين فشار ته چاهي:-2
  3/0ي هر چاه:بيشترين ميزان برش آب برا-3
  1/0بيشترين ميزان برش آب براي كل ميدان:-4
5-GOR=2SCF/STB.با توجه به محدوديت تأسيسات سرچاهي براي مدلها منظور شد:  

گاز به نفت در هر چاه تا اين ميزان،چاه مورد نظر بسته شود.جهت بررسي راندمان تزريق گاز،از در صورت افزايش نسبت 
خزن بنگستان استفاده شده است.همچنين چاه تزريقي عمودي نيز در حوالي ستيغ مخزن حفاري سناريوهاي برتر توليد از م

نماي سه 1چاه ديگردر اليه ايالم اصلي تكميل شده اند.در شكل 3يك چاه در اليه ايالم بااليي و چاه 4شده است،كه از اين 
  بعدي مخزن با حفاري چاههاي توليدي و تزريقي نشان داده شده است.

  

  
  بعدي مخزن بنگستان با حفاري چاههاي توليدي3:نماي 1شكل 
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  مسير تكميل چاههاي تزريقي حفاري شده در اين سناريوها نشان داده شده است. 2در جدول 
  

  در مدل مخزن بنگستانIWELL-4،IWELL-3،IWELL-2،IWELL-1سير تكميل چاههاي تزريقي م:1جدول 
K J I Type of Well Well Name 

6-2  33  38  
Vertical IWELL-1 18-8  33  38  

18-8  36  33  Vertical IWELL-2 

18-8  25  38  Vertical IWELL-3 

18-8  29  46  Vertical IWELL-4 

  
چاه هم در ايالم بااليي و هم در ايالم اصلي تكميل شده  1چاه در ايالم اصلي و3چاه،4همانطور كه مشاهده ميشود از اين 

 ه از نيروي ثقل و باالبردن راندمان جابجايي نفت،تزريق گاز در قسمت بااليي اليه نفتي انجام مياست.به منظور استفاده بهين
  چاههاي تزريقي تنها در قسمتهاي بااليي اليه ايالم اصلي تكميل شده اند. پذيرد،نتيجتاً

  
  بررسي تأثير دبي تزريق گاز در ميدان - 3

سناريو طراحي و شبيه سازي شد.در اين سه سناريو همگي 3مخزن به منظور بررسي اثر نرخ تزريق گاز برروي رفتار 
ميليون فوت مكعب استاندارد در ميدان مورد ارزيابي قرار 80و 40،60هاي تزريق دبي و تنها  پارامترهاي شبيه بهم بوده

منظور باال بردن  بهميليون فوت مكعب استاندارد مي باشد.20و10،15به ترتيب  گرفت.نرخ تزريق هرچاه براي اين سناريوها
نمودار توليد 2براي چاههاي تزريقي در مدل ديناميكي در نظر گرفته شده است.در شكل  5-ضريب تزريق پذيري،ضريب پوسته

  سناريوي توليد بدون تزريق گاز نشان داده شده است.3روزانه ميدان براي اين 
  

  
  يق گاز با نرخهاي مختلف تزريقسناريوي توليد تزر3:نمودار توليدروزانه ميدان براي اين 2شكل 

 
سناريو و سناريوي برتر توليد چاههاي چندشاخه اي بدون تزريق گاز 3نيز نمودار توليد تجمعي ميدان براي اين  3در شكل 

  نشان داده شده است.
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  سناريوي توليد تزريق گاز با نرخهاي مختلف تزريق3: نمودار توليدتجمعي ميدان براي اين 3شكل 

  
ميليون فوت مكعب گاز در ميدان،طول دوره سقف توليد نزديك به يك سال افزايش مي 40مشاهده ميشود كه با تزريق روزانه 

ميليون فوت مكعب گاز در 60با تزريق روزانه ميليون بشكه بيشتر ميشود.10يابد و ميزان بازيافت نهايي ميدان نزديك به 
ميليون بشكه افزايش مي يابد.همچنين با تزريق روزانه 12هايي توليد تجمعي،سال و ميزان ن2ميدان طول دروه سقف توليد 

ميليون بشكه 20سال و ميزان نهايي توليد تجمعي، 5/4ميليون فوت مكعب گاز در ميدان طول دروه سقف توليد نزديك به 80
  ت فشار مخزن مي باشد.افزايش مي يابد.علت افزايش راندمان توليد نفت با با افزايش نرخ تزريق جبران بهتر اف

  نمودار فشار متوسط مخزن براي سه سناريوي مختلف نرخهاي تزريق نشان داده شده است. 4در شكل 

  
  :نمودار فشار متوسط مخزن4شكل 

مشاهده ميشود،جبران افت فشار مخزن با نرخ تزريق گاز رابطه مستقيم دارد.بنابراين به منظور انتخاب 4همانطور كه در شكل 
  ي برتر در دسترس بودن ميزان گازتزريقي مورد نياز بايد مورد بررسي قرار بگيرد.سناريو
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  بررسي تأثير نرخ توليد نفت از ميدان -4
 3سناريوي مختلف طراحي شد كه در اين 3به منظور بررسي اثر نرخ توليد نفت بر روي رفتار مخزن در تزريق گاز،

در روز مورد ارزيابي قرار گرفت.برنامه توليدي چاههاي ميدان همان برنامه هزار بشكه 20و10،15نرخ توليد ميداني 3سناريو،
هزار بشكه در اين 5ساله با نرخ 3توليدي در سناريوي برتر چاههاي چندشاخه اي بوده با اين تفاوت كه پس از توليد 

سناريوبرابر 3ر ميدان در هر تزريق گاز دهزاربشكه در روز مي رسد.نرخ 20و10،15سناريو،سقف توليد ميدان به ترتيب به 3
نمودار توليد روزانه ميدان براي اين  5چاه تزريقي انجام مي گيرد.در شكل  4ميليون فوت مكعب در روز مي باشد كه توسط 40
  سناريو نشان داده شده است.3

  
  سناريوي تزريق گاز با نرخهاي مختلف توليد3:نمودار توليد روزانه ميدان براي 5شكل 

  سناريو نشان داده شده است. 3مودار توليد تجمعي ميدان براي اين ن 6در شكل 
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  سناريو 3:نمودار توليد تجمعي ميدان براي اين 6شكل 

  
سال 5/2سال تا 15هزار بشكه در روز،طول دوره سقف توليد از 20هزار به 10مشاهده ميشود كه با افزايش نرخ توليد ميدان از 

ميليون بشكه افزايش مي يابد.لذا با توجه به 80ميليون بشكه تا 67،از 2030ميدان تا سال كاهش مي يابد اما بازيافت نهايي 
  مالحظات اقتصادي و فني تأسيسات سطح االرضي مي بايست در مورد نرخ برتر توليد ميدان با تزريق گاز اظهار نظر نمود.

  
  سناريوي برتر تزريق گاز در مخزن بنگستان - 5

رت گرفته در اينجا،سناريوي اجرايي و برتر تزريق در مخزن بنگستان تعيين گرديده است.برنامه با توجه به بررسي هاي صو
  مشاهده ميشود. 3توليد و تزريق در اين سناريوي برتر در جدول 
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  :برنامه توليدي و تزريقي چاههاي موجود در سناريوي برتر تزريق مخزن بنگستان2جدول 

Phase 
two 

MMscf/D 

Phase one 
MMscf/D 

Phase 
two 

STB/D 

Phase 
one 

STB/D 
Phase 

Drilling 
Priority 

Type of Well Well Name 

 ----   ----  1700  1700  

Phase 
one 

Drilled 
Before 

Vertical,Producer 

WELL-2 

Phase 
one  

WELL-2  

Phase 
one  

WELL-2  

 ----   ----  12100  

2800  
Phase 
one  

1st 

Multilateral,Producer 

NewWell-1 

Phase 
one  

1st  NewWell-1  

0  Phase 
two  

2nd  NewWell-1  

0  Phase 
two  

2nd  NewWell-1  

0  Phase 
two  

2nd  NewWell-1  

 ----   ----  1200  
500  Phase 

one  
1st  

Slanted,Appraisal 
NewWell-1  

0  Phase 
one  

2nd  NewWell-1  

10  10   ---   ---  Phase 
one  

1st  

Vertical,Injector 

Inj-Well-1 

10   ---   ----   ----  Phase 
two  

2nd Inj-Well-1  

10   ----   ----   ---  Phase 
two  

2nd  Inj-Well-1  

10   ---   ----   ---  Phase 
two  

2nd  Inj-Well-1  

 -----   -----  15000  5000  Total Production 

40  10      Total Injection 

  

با نرخ  1يد روزانه و توليد تجمعي اين سناريو ديده ميشود.مشاهده ميشود كه دوره سقف توليد در فاز نمودار تول7در شكل
ميليون بشكه ميباشد 82نزديك به 2030سال مي باشدو همچنين بازيافت نهايي مخزن تا سال 5/4هزار بشكه نزديك به 15

  را دارا ميباشد. 68/3كه ضريب بازيافتي معادل %
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  توليد روزانه و تجمعي اين سناريو :نمودار7شكل 

  نمودار توليد روزانه و فشار متوسط مخزن ،برش آب و نسبت گاز به نفت ميدان نشان داده شده است. 8در شكل 

  
  : نمودار توليد روزانه و فشار متوسط مخزن ،برش آب و نسبت گاز به نفت ميدان8شكل 

  
  نتيجه گيري  -6

ميليون فوت مكعب گاز در ميدان،طول دوره سقف توليد نزديك به يك سال افزايش مي 40ه مشاهده ميشود كه با تزريق روزان
ميليون فوت مكعب گاز در 60ميليون بشكه بيشتر ميشود.با تزريق روزانه 10يابد و ميزان بازيافت نهايي ميدان نزديك به 

افزايش مي يابد.همچنين با تزريق روزانه  ميليون بشكه12سال و ميزان نهايي توليد تجمعي،2ميدان طول دروه سقف توليد 
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ميليون بشكه 20سال و ميزان نهايي توليد تجمعي، 5/4ميليون فوت مكعب گاز در ميدان طول دروه سقف توليد نزديك به 80
  افزايش مي يابد.علت افزايش راندمان توليد نفت با با افزايش نرخ تزريق جبران بهتر افت فشار مخزن مي باشد.

سال 5/2سال تا 15هزار بشكه در روز،طول دوره سقف توليد از 20هزار به 10شود كه با افزايش نرخ توليد ميدان از مشاهده مي
ميليون بشكه افزايش مي يابد.لذا با توجه به 80ميليون بشكه تا 67،از 2030كاهش مي يابد اما بازيافت نهايي ميدان تا سال 

  مي بايست در مورد نرخ برتر توليد ميدان با تزريق گاز اظهار نظر نمود. مالحظات اقتصادي و فني تأسيسات سطح االرضي
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