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INNOVATIVE VIEWS IN TO THE FUTURE ‘2017
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Анотація. Сьогодні розробка нафтових родовищ, оптимізація і оцінювання
експлуатації потребує універсальних методів та моделей. Вони повинні
виконувати прогноз видобутку нафти швидко і точно. Більшість з них потребує
комплексу припущень і включають важкі математичні обрахунки. Тому існує
проблема в розроблянні таких моделей, які б працювали безвідмовно з мінімальним
часом обрахунку даних
Дана стаття показує використання моделей та ілюструє реальний прогноз
видобутку.
Ключові слова: прогнозування, характеристики витіснення, аналітичні
моделі.
Abstract. Nowadays reservoir of oil fields, optimization and assessment of
exploitation requires multiple methods and models. They should generate forecasts of oil
production fast and reliable. Most of them need a lot of complex simulations and include
difficult mathematic operations. There is the problem developing such models that work
immediately without spending hours by doing forecast.

This paper states about using such models and illustrates the real forecast.
Key words: forecasts of oil production, displacement characteristics, production
curves, analytical models, reservoir engineering.
Для прийняття об’єктивного рішення щодо подальшої розробки необхідно
досконало володіти методами оперативного аналізу та вмінням правильно
інтерпретувати отримані результати. На сьогоднішній день найбільш точними
методами є методи математичного моделювання, які базуються на характеристиках
витіснення. Нижче розглядаються методики оцінки дренованих запасів та
прогнозування видобутку нафти за падінням дебіту в часі. Слід зауважити, що
“правдивість” прогнозу за характеристика витіснення допустима лише на пізніх
стадіях розробки, коли у пласт закачується велика кількість води і обводненість
продукції досягає великих значень.
Під характеристиками витіснення розуміють залежності між накопиченими
видобутком нафти Qн, рідини Qр, води Qв, накопиченими об'ємами запомповуваної
води Qз. Вони застосовуються при аналізі показників розробки на водонапірних
режимах. Найбільш часто використовуються, запропоновані Б.Ф. Сазоновим, А.А.
Казаковим, С.Н. Назаровим. Показники тісно корелюються між собою, що дає
ілюзію їх можливостей для якісного прогнозування. Однак, слід зауважити, що
високі коефіцієнти кореляції є наслідком опосередненого зв’язку з часом.
Характеристики витіснення базуються на тому, що на пізніх стадіях розробки
покладу зв’язок між накопиченими видобутками в різних координатах має
лінійний характер і відповідно можуть бути представлені у вигляді :
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Рис. 1. – Фактична зміна видобутку в часі
Згідно вимог обирається останній спадний період, по якому виконується
прогнозування не більше як на 1/3 від величини даного періоду.
Методика побудови моделі полягає у наступних етапах :
1. Розрахунок накопиченого видобутку по даному періоду ;
2. Обрання запропонованої характеристики витіснення ;
3. Визначення коефіцієнтів а і b шляхом оброблення фактичних даних ;
4. За характеристикою витіснення розраховуємо теоретичні значення
видобутку нафти, будуємо графічну залежність.
5. Знаходимо середньоквадратичні відхилення та коефіцієнт кореляції.
Коефіцієнт кореляції – показник, який використовують для вимірювання
щільності зв'язку між результативними і факторними ознаками у кореляційнорегресійній моделі за лінійної залежності. За абсолютною величиною коефіцієнту
кореляції коливається в межах від -1 до +1. Чим ближчий цей показник до 0, тим
менший зв'язок, а чим ближчий він до ±1, тим зв'язок тісніший. Знак «плюс» при
коефіцієнті кореляції означає прямий зв'язок між ознаками х і у, знак «мінус» –
обернений.

Отримані наступні результати прогнозу видобутку нафти за характеристиками
витіснення:
1. Г.С. Комбарова – r = -0.99889
2. Б.Ф. Сазонова – r = 0.999877
3. А.М. Пірвердяна – r = -0.999762
4. С.Н.Назарова і Н.В.Сипачева – r = 0.99968

Рис 2. – Прогнозування за характеристикою витіснення А.М. Пірвердяна.
Даний розрахунок проводився на основі фактичних даних розробки
Луквинського нафтового родовища з 1978 по 2008 рік. Для аналізу було вибрано
дані по 2004 рік включно, а прогноз виконувався на наступні 4 роки, тобто на 2005,
2006, 2007 і 2008 роки.

Рис. 3. – Залежність фактичного і розрахованого накопиченого дебіту нафти
від фактичного і розрахованого накопиченого дебіту рідини.

Суть полягала в тому, щоб порівняти фактичні і розраховані результати, таким
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використання даних методик. На рис. 3 наведено дві лінії: чорна крива описує
зв'язок між фактичними накопиченим дебітом нафти і накопиченим дебітом
рідини, а червона – між розрахованими. На графіку чітко видно кореляцію
фактичних і розрахованих показників розробки, що дозволяє використання
описаної методики в промислових умовах.
На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що використання
характеристик витіснення для прогнозування на пізніх стадіях розробки родовища
дають достатньо точні для практичних цілей результати.
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