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Dəniz akvatoriyasında istismar olunan yüksək özlülüklü neft yataqlarının işlənilməsinin səmərəli başa çatdırılmasına baxılmışdır. Bu məqsədlə riyazi modelləşdirmə
üsulu həyata keçirilmişdir ki, bu da işlənmə prosesində hər bir lay parametrinin rolunu aşkar etməyə imkan verir. Geoloji-riyazi modellər üzərində prosesə təsir edən parametrlərin həssaslıq analizləri aparılmışdır. Məqalədə modelin geoloji interpretasiyası verilməklə yanaşı, neftvermə əmsalının artırılması məqsədilə istilik üsullarının
tətbiqi və horizontal quyuların qazılması da təklif olunmuşdur.
Açar sözlər: yataq, neft, özlülük, çətin cıxarılabilən ehtiyatlar, korrelyasiya analizi, neftvermə modeli.
Giriş
Araşdırmalara görə yataqların işlənilmə nəticələrinə təsir göstərən amillərdən biri də lay
fluidlərinin fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləridir. Məsələn, ağır və yüksək özlülüklü neftlərin lay şəraitində hərəkəti məhduddur. Dünya neftqazçıxarma təcrübəsindən məlumdur ki, təbii bitumlarda
və ağır, yüksək özlülüklü neft yataqlarının kollektorlarında olan ehtiyatların həcmi orta və yüngül neftlərdən ibarət yataqların ehtiyatlarından daha çoxdur. Belə neftlərin xeyli hissəsi 48 nəhəng neft yataqları ilə əlaqədardır ki, onlar da əsasən Kanada, ABŞ, Rusiya, Yaxın Şərq və Cənubi Amerika və s. ölkələrdə yerləşmişdir [14, 15]. Belə neft yataqları Qazaxıstanda, Azərbaycanda, Rumıniyada, Karib hövzəsində, Cənub-Şərqi Asiyada da açılmışdır. Gələcəkdə, də orta və
yüngül neftlərdən ibarət yataqların ehtiyatları tükəndikdə, enerji resursları bazarının formalaşmasında məhz belə yataqların ehtiyatlarının böyük rol oynayaçağı şübhə doğurmur.
Məsələnin qoyuluşu
Müasir dövrdə neftqazçıxarma sənayesi qarşısında duran qlobal məsələlərdən biri də yüksək özlülüklü neft yataqlarında işlənilmənin səmərəli başa çatdırılması yollarının əsaslandırılmasıdır. Bu problemin həlli dəniz yataqları üçün daha aktualdır. Belə ki, bu yataqların qısa zaman
çərçivəsində işlənilməsinin başa çatdırılması tələbatı onların ehtiyatlarının daha yüksək templərlə
realizəsi problemini qarşıya qoyur.
Həll üsulları
Tədqiqat işinə Abşeron arxipelaqında yerləşən yüksək özlülüklü neftlərlə səciyyələnən 6
yataq (Pirallahı, Darvin bankası, Abşeron bankası, Qərbi Abşeron, Palçıq Pilpiləsi, Çilov adası,)
cəlb edilmişdir (cədvələ bax). Bu yataqların kəsilişində yüksək özlülüklü neftlərlə səciyyələnən
28 istismar obyekti ayrılmışdır. Obyektlər üzrə geoloji ehtiyatın həcmi 300 mln. tona yaxındır
(şəkil 1). İşlənmənin əvvəlindən hazırkı dövrədək laylardan 58 mln. ton (16 %) neft hasil edilmişdir. Cari neftvermə əmsalı 0, 21-ə bərabərdir.
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Cədvəl. Azərbaycanın dənizdə yerləşən yüksək özlülüklü neft yataqları haqqında məlumat
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Şəkil 1. Azərbaycanın dəniz sahəsində işlənmədə olan yüksək özlülüklü
neft yataqlarının ehtiyatlarının faiz göstəriciləri

Müxtəlif tədqiqatçılar tərəfindən Azərbaycanın neft yataqlarının kəsilişində ehtiyatı çətin
çıxarılabilən işlənmə obyektləri ayrılmışdır. Məlumdur ki, belə yataqların işlənilməsinin səmərəli
başa çatdırılması üçün müxtəlif qoyuluşlara istinad edilmişdir. Bu baxımdan neftvermənin
modelləşdirilməsi istiqamətində aparılan işlər xüsusilə aktualdır .
Riyazi modelləşdirmə üsulu dedikdə, özündə müxtəlif parametrləri əks etdirən elə riyazi
funksiya nəzərdə tutulur ki, onun köməyi ilə işlənmə prosesini tənzimləmək mümkün olsun. Буна эюря дя даща чох щалларда чохюлчцлц коррелйасийа-регрессийа анализи ясасында тяртиб олунмуш
моделлярдян истифадя олунур. Бу моделлярин алынмасында ясас принсип ондан ибарятдир ки, анализ
заманы ъям коррелйасийа ямсалына ящямиййятли дяряъядя тясир етмяйян факторлар тядриъян моделдян чыхарылмагла, анализ цчцн онларын ян ящямиййятлиси сахланылыр [1, 5, 6, 8 ].
Tədqiqat işində Azərbaycanın dəniz sahəsində işlənmədə olan 28 yüksək özlülüklü neft yataqlarında neftvermənin modelləşdirilməsi üçün aşağıdakı geotexnoloji parametrlərin qiymətlərindən istifadə edilmişdir: layların effektiv qalınlığı (X1), süxurların məsaməliliyi (X2)%, keçiriciliyi (X3) mkm2, çöküntülərin qumluluğu (X4)%, gilliliyi (Х5) %, neftin özlülüyü (X6) mPas,
bölünmə (X7), hasilatın sulaşması (X8) %, işlənmə prosesində təzyiq düşgüsü (X9) mPa, qaz amili
(X10) m3/t, işlənmənin ilk mərhələsində neftçıxarma tempi (Х11) % (cədvələ bax).
Alınmış reqressiya tənliyi aşağıdakı şəkildədir:
Y = 0,053 + 0,526Х1 – 0,31Х3 – 0,262Х6 – 0,26Х7 – 0,278Х9 + 0,289Х11
Cəm korrelyasiya əmsalı Rcəm= 0,84.
Modeldə layların еффектив галынлыьы, ишлянилмянин илк мярщялясиндя нефтчыхарма темпи мцсбят, сцхурларын кечириъилийи, neftin юзлцлцйц, чюкцнтцлярин бюлцнмяси, təzyiq düşgüsü ися мянфи
parametrlər qismində iştirak edir.
Aşağıda modeldə iştirak edən parametrlərin təhlili verilmişdir ki, bu da yeni istismara
verilən yataqlarda işlənilmə prosesinin elementlərini əvvəlcədən proqnozlaşdırmağa imkan verir.
Layların neftlə doymuş effektiv qalınlığı (X1). Bu parametr modeldə müsbət yüklü olmaqla
iştirak edir. Təbii ki, layların effektiv qalınlığı artdıqca, işlənmə nəticələrinə müsbət təsir
göstərəcəkdir.
Kollektor süxurların keciriciliyi (X3) – məlumdur ki, flüidlərin lay şəraitində hərəkətinin
tənzimlənməsinə süxurların keçiriciliyi böyük təsir göstərir. Modeldə bu göstəricinin mənfi təsiri
öz əksini tapmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, tədqiq olunan obyektlərin əksəriyyətində süxurların
keçiiciliyinin qiymətləri kiçikdir. Məhz bu baxımdan da həmin obyektlərdə ehtiyatların realizə
dərəcələri çox aşağı olduğundan, onlar ehtiyatı çətin çıxarıla bilən yataqlar kateqoriyasında təsnif olunmuşdur.
Neftin özlülüyü (X6) – Neftlərin özlülüyü əsas işlənmə göstəricilərindən biri olub, lay şəraitində onların hərəkətetmə dərəcəsini səciyyələndirir. Məlum olduğu kimi, neftin özlülüyü
artdıqca onların lay şəraitində hərəkəti məhdudlaşır. Tədqiqat işinə cəlb edilmiş yataqlar yüksək
özlülüklü olduğundan (neftlərin özlülüyü 10-42 mPas, sıxlığı 910-926 kq/m3 arasında dəyişir) bu
göstərici reqressiya tənliklərində mənfi yüklə iştirak edir.
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Çöküntülərin bölünmə əmsalı (X7) – ehtiyatı çətin çıxarıla bilən obyektlər bilavasitə məhsuldar qatın qeyri-bircins layları ilə əlaqədar olduğundan burada bölünmə əmsalının qiyməti yüksəkdir (orta qiyməti 5-ə bərabərdir). Odur ki, göstərici son neftvermə əmsalına mənfi təsir göstərir.
Təzyiq düşgüsü (X9). Qeyd edildiyi kimi, tədqiqata cəlb edilmiş yataqlar mürəkkəb təbii geoloji mühitlə səciyyələnir. Bu yataqlarda laya süni təsir üsulları müsbət nəticələr verməmişdir. Bu
isə öz növbəsində təzyiq düşgüsünə öz təsirini göstərmişdir. Bu göstərici modeldə mənfi təsirlə
iştirak edir.
İşlənmənin ilk mərhələsində neftçıxarma tempi (Х11). Məlumdur ki, işlənmənin ilk illərində
yatağa çoxlu sayda quyular qazılır. Bununla əlaqədar olaraq illik hasilatın həcmi də artır. Buna
görə işlənmənin ilk illərində işlənmə tempinin qiyməti yüksək olduğundan, bu göstərici neftverməyə müsbət təsir göstərmişdir.
Modeldə öz əksini tapmayan digər parametrlərin də hər birinin işlənmə prosesində özünə
məxsus rol oynadığı heç bir şübhə doğurmur. Lakin alınmış modeldə onların əhəmiyyətli təsiri
qeyd olunmadığından, haqlarında məlumat verilməmişdir.
Aparılan təhlili nəticələrdən istifadə edərək, həssaslıq diaqramı qurulmuşdur (şəkil 2).
Həssaslıq analizləri dedikdə qeyd olunan geoloji-mədən parametrlərin qiymətlərinin neftvermə
əmsalına təsiri nəzərdə tutulur. Diaqram neftverməyə təsir edən bütün parametrlərin təsir dərəcəsini faiz ilə göstərir [10]. Azərbaycanın dəniz sahəsində işlənmədə olan yüksək özlülüklü neft
yataqlarının həssaslıq analizi diaqramlarından göründüyü kimi, neftverməyə ən böyük təsir edən
parametrlər hasilatın sulaşması (13,4%), süxurların məsaməliyi (10,9 %), layların effektiv qalınlığı (9,9%), işlənmənin ilk mərhələsində neftçıxarma tempidir (9,5%). Diğər parametrlər isə
(neftlə-doyma, neftin sıxlığı və s.) isə çox aşağı təsir dərəcəsinə malikdir. Mənfi təsir dərəcəsinə
malik olan parametrlər ilk növbədə neftlərin özlülüyü (10%), çöküntülərin gilliliyi (9,9%), keçiricilik (6,7%), təzyiq düşgüsü (6,4%) və çöküntülərin bölünməsidir (3,5%).
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Nəticə
Yüksək özlülüklü yataqlarda qalıq ehtiyatların realizəsi üçün istilik üsullarının tətbiqi, eləcə də işlənmədən təcrid olunmuş bir neçə sahələrin eyni zamanda işlənməyə cəlb edilməsi məqsədilə horizontal quyuların qazılması daha səmərəlidir [2, 7, 9, 13 ].
Beləliklə, işdə Azərbaycanın dəniz sahəsində işlənmədə olan neft yatqlarının kəsilişində iştirak edən yüksək özlülüklü istismar obyektləri ayrılmış, onların neftvermə modeli alınmış və
interpretasiya edilmişdir. Əldə edilən nəticələrdən elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasında və geoloji-texnoloji layihələrin tərtibində istifadə edilə bilər.
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Резюме
Багиров Б.А., Сулейманова В.М, Зейналова С.А.
Моделирование нефтеотдачи пластов, характеризующихся высоковязкими
нефтями (на примере морских месторождений Азербайджана)
Рассмотрена рациональная доразработка морских месторождений Азербайджана, характеризующихся высоковязкими нефтями. С этой целью был применен метод математического моделирования, позволяющий выявить роль каждого параметра в процессе нефтеизвлечения. На основе геолого-математических моделей проведен анализ чувствительности параметров, влияющих на процесс разработки. В статье с целью увеличения коэффициента нефтеотдачи дается интерпретация модели, а также предлагаются применение
тепловых методов и бурение горизонтальных скважин.
Ключевые слова: месторождение, нефть, вязкость, трудноизвлекаемые запасы, корреляционный анализ, модель нефтеотдачи.
Summary
Bagirov B.A., Suleymanova V.M., Zeynalova S.A.
Modeling of oil recovery in the fields characterized by high-viscous oils
(on the example of Azerbaijan offshore oil fields)
The rational development of the offshore fields in Azerbaijan, which are characterized with
high-viscous oils, is considered. For this purpose, the method of mathematical modeling was applied, which allows to reveal the role of each parameter in the process of oil recovery. On the
basis of geological and mathematical models, analysis of the sensitivity of parameters affecting
the development process, was carried out. In the article, in order to increase the oil recovery
coefficient, the model is interpreted, and the application of thermal methods and the drilling of
horizontal wells are proposed.
Key words: field, oil, viscosity, hardly-recovered reserves, correlation analysis, oil recovery model.
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