BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Investigasi critical parameter di lapangan A dilakukan untuk mengetahui
parameter yang berpengaruh pada kondisi miscible (terlarutnya gas) terhadap
liquid serta untuk melakukan optimasi sumur gas lift. Dimana gas lift yang ingin
diterapkan yaitu dengan sistem penginjeksian secara continuous gas lift, yang
memanfaatkan gas untuk mendorong agar fluida naik kepermukaan.
Gas lift

menawarkan

fleksibilitas yang besar dengan berbagai laju

produksi. Pada continuous gas lift digunakan untuk sumur yang mempunyai PI
tinggi, dimana PI tinggi besarnya adalah > 0,5 B/D/psi dan tekanan statis dasar
sumur tinggi yang berarti dapat mengangkat kolom cairan minimum 70% dari
kedalaman sumur. Dengan PI tinggi dan tekanan statik yang tinggi maka
ketinggian kolom fluida dalam tubing juga masih cukup tinggi. PI tinggi
mempunyai laju produksi yang tinggi, dalam penggunaan gas lift perlu dilakukan
beberapa parameter sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengoptimasi
gas lift terutama di lapangan A.

4.1

Investigasi Parameter yang Mempengaruhi Kondisi Miscible
(terlarutnya gas) Terhadap Liquid Pada Sumur Gas Lift

Pada sub bab ini akan dilakukan investigasi critical parameter yang
berpengaruh pada kondisi miscible, sehingga mampu mengangkat fluida sampai
kepermukaan.
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Tabel 4.1. Data input
Parameter

Nilai

Unit

Depth

5324

Produktivitas indeks
Tekanan Statik

1,96
2800

Ft
STB/Psi

Tekanan Dasar Sumur

2034

Psi

Tekanan Bubble Point

2176

Psi

Temperatur Dasar Sumur

255

F

Water Cut

98

%

Oil Gravity

32

API

Gas Gravity

0,92

sp.gravity

Water Salinity

8000

ppm

Well Head Pressure

Gas injection rate
Tubing inside

100, 200 &
300
0,4 , 0,6 &
0,8
2,5

Psi

Psi

Mmscf/d
inches
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Gambar 4.1. Pengaruh Tekanan terhadap Perubahan Viskositas pada
Masing-masing Temperatur

Gambar 4.1 diatas merupakan hubungan antara tekanan dan temperatur
terhadap viskositas. Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan
nilai viskositas. Berikut nilai penurunan viskositas dari gambar 4.1.
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Tabel 4.2 Penurunan Nilai Viskositas
Name

Viskositas initial

Final

Perbedaan

(cp)
Tabel 1

1,73

1,19

0,54

Tabel 2

1,4

1,01

0,39

Tabel 3

1,23

1,07

0,16

Tabel 4

1,13

1,08

0,05

Tabel 5

1,1

1,02

0,08

Gambar 4.2. Pengaruh Tekanan terhadap Perubahan Densitas pada Masingmasing Temperatur

Gambar 4.2 diatas merupakan hubungan antara tekanan dan temperatur
terhadap

densitas pada masing-masing temperatur. Berikut nilai penurunan

densitas dari gambar 4.2.
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Tabel 4.3 Penurunan Nilai Densitas
Name

Densitas initial

Densitas final

Perbedaan

(lb/ft^3)
Tabel 1

55,38

40,69

14,69

Tabel 2

53,85

38,84

15,01

Tabel 3

52,64

37,63

15,01

Tabel 4

51,24

36,69

14,55

Tabel 5

44,96

44,25

0,71

Tabel 4.4 Nilai Temperatur

Tabel 4.4 diatas adalah nilai sensitivitas temperature terhadap densitas dan
viskositas.
Gambar 4.1 dan 4.2 diatas didapatkan menggunakan Prosper Modelling
dengan melakukan input data pada simulator produksi IPM. Dari gambar 4.1 dan
4.2 di atas dapat dilihat terjadi penurunan viskositas dan densitas pada masingmasing trend line, yang awalnya trend line dalam keadaan landai perlahan – lahan
terjadi penurunan nilai viskositas secara drastis. Hal ini dapat terjadi karena gas
yang di injeksikan perlahan – lahan mulai larut dalam liquid. Pada saat nilai
viskositas turun secara drastis, kondisi ini mengindikasikan bahwa dua zat yang
berbeda karakteristik mulai terlarut (miscible). Hal ini juga terjadi karena gas yang
terinjeksi akan membantu produksi minyak dengan cara membentuk slug yang
akan membantu

mendorong liquid ke permukaan.

Dapat dikatakan

bahwa

tekanan dan temperatur merupakan critical parameter yang berpengaruh besar
dalam

menurunkan nilai viskositas dan densitas. Karena pada saat kondisi

viskositas dan densitas menurun, gas yang diinjeksikan mulai larut terhadap liquid
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sehingga liquid dapat terangkat ke permukaan. Pernyataan tersebut juga mengacu
pada penelitian yang dilakukan oleh (Ezer & Sukarno, 2011).
Terangkatnya liquid dalam tubing pada sistem injeksi gas lift dengan
menggunakan gas yang bertekanan tinggi yang diinjeksikan ke dalam sumur.
Fluida yang terangkat dari dasar sumur ke permukaan karena dorongan dari gas
bertekanan tinggi melalui katup injeksi, sehingga fluida dalam tubing menjadi
lebih ringan, karena densitasnya lebih rendah, viscositasnya lebih rendah,
perbandingan antara gas dan cairan ( GLR, GOR ) lebih besar dibandingkan
dengan fluida reservoir sehingga fluida dapat mengalir ke permukaan.

4.2

Optimasi Sumur Gas Lift Dan Pemilihan Skenario Terbaik Untuk
Mendapatkan Kondisi Sumur Yang Optimal
Setelah dilakukan investigasi pada sub bab sebelumnya untuk mengetahui

parameter yang mempengaruhi kondisi miscible (terlarutnya gas) terhadap liquid,
selanjutnya pada sub bab ini akan dilakukan optimasi dan pemilihan skenario
terbaik untuk mendapatkan kondisi sumur yang optimal.

4.2.1 Investigasi Gas Oil Ratio (GOR)
Dalam melakukan optimasi laju alir sumur gas lift, parameter yang perlu
dipertimbangkan yaitu besarnya nilai Gas oil ratio (GOR). GOR merupakan
perbandingan antara gas dengan minyak yang terdapat di dalam reservoir.
Berdasarkan data perusahaan, bahwa sumur minyak dilapangan A memiliki
rata-rata GOR yang berkategori tinggi. Dimana untuk nilai GOR pada sumur
kajian mencapai 990 scf/stb.

4.2.2 Investigasi Productivity Index (PI)
Salah satu parameter yang mempengaruhi untuk sistem continuous gas lift
adalah besarnya nilai productivty index. Pada lapangan A, nilai PI yang digunakan
pada penelitian ini didapat dari data production installation history (PIH). Dengan
didapatkan nilai PI maka akan mengetahui potensi laju alir fluida pada sumur.
Nilai PI yang digunakan diperoleh dari data sumur minyak pada lapangan A.
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Nilai PI yang terdapat pada sumur di lapangan A rata-rata berkisar dari 0,05
bpd/psi sampai 2,2 bpd/psi. Untuk sumur kajian sendiri memiliki nilai PI 1,96
bpd/psi. Secara garis besar nilai PI ini termasuk cukup baik, artinya nilai PI yang
masih berkategorikan baik memiliki laju alir produksi yang masih bisa optimal.

4.2.3 Kondisi Aktual Sumur

Gambar 4.3. Kurva IPR vs VLP Aktual Sumur

Seperti yang terlihat pada gambar 4.3 bahwa kurva tersebut merupakan
kondisi aktual sumur. Kurva yang berwarna hijau merupakan kurva IPR dan
kurva yang berwarna merah merupakan kurvaVLP. Dari gambar diatas terlihat
kedua kurva tidak berpotongan yang menunjukan bahwa kelakuan dari aliran dari
sumur tidak lagi dapat memproduksikan fluidanya secara alamiah melewati
tubing produksi. Dari data terakhir perusahaan yang didapat oil rate sumur
minyak ini hanya sebesar 4 bopd. Artinya, sumur minyak tersebut sudah berada
dibawah economic limit perusahaan (dibawah 5 bopd). Apabila laju produksi
tersebut tetap diproduksikan maka akan berdampak merugikan

pihak

perusahaan.J ika suatu sumur tidak dapat berproduksi secara alamiah lagi, maka
hal tersebut dapat disebabkan oleh banyak faktor, tapi pada umumnya hal tersebut
diakibatkan karena tekanan alir dasar sumur sudah mengalami penurunan
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sehingga tidak mampu lagi untuk mengangkat fluida ke permukaan. Pada saat
itulah diperlukan adanya pengangkatan buatan (artificial lift) untuk mengangkat
sisa fluida yang masih ada di dalam sumur. Pernyataan ini juga merujuk pada
penelitian yang dilakukan oleh (Hermadi).

4.2.4 Optimasi Produksi Sumur Gas Lift dan Pemilihan Skenario
Terbaik
Optimasi pada lapangan A dilakukan untuk menentukan kondisi optimal
sumur minyak yang diperoleh dengan menggunakan prosper modelling. Optimasi
dilakukan dengan melakukan tiga skenario injeksi gas. Pemodelan kondisi aktual
sumur produksi adalah hal yang pertama dilakukan dalam
produksi. Pemodelan dilakukan dengan

setiap optimasi

membangun kurva IPR (Inflow

Performance Relationship) dan VLP (Vertical Lift Performance) untuk sumur
kajian. Kurva IPR yaitu kurva yang menunjukkan aliran dari reservoir ke lubang
sumur atau suatu kurva yang menunjukkan kelakuan produksi suatu sumur
sedangkan kurva VLP merupakan kurva yang menunjukkan aliran dari lubang
sumur ke permukaan.

Tabel 4.5 Data Input Kurva IPR vs VLP
Parameter
Kedalaman Sumur
Produktivitas indeks

Nilai
5324

Unit
Ft
STB/Psi

Tekanan Statik

1,96
2800

Tekanan Dasar Sumur

2034

Psi

Tekanan Bubble Point

2176

Psi

Temperatur reservoir

255

F

Water cut

98

%

GOR

990

Scf/stb

o

API minyak

Spesifik gravity

32

Psi

o

API

0,92
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Injeksi gas
Well head pressure

0,4, 0,6 & 0,8

Mmscf/stb

100, 200 & 300

psi

5171,7

Gambar 4.4. Kurva IPR

Gambar 4.4 diatas merupakan Kurva IPR dari sumur kajian pada lapanga A.
Dari gambar diatas dapat dilihat nilai AOF nya sebesar 5171,7 STB/day.
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Gambar 4.5. Kurva VLP

Setelah kurva IPR (Inflow Performance Relationship) didapatkan, maka
selanjutnya dilakukan pembuatan kurva VLP dengan

melakukan calculation

system ipr+vlp (seperti yang terlihat pada gambar 4.5 diatas. Ini dilakukan untuk
penentuan optimasi yang diperoleh pada sumur kajian dengan sistem injeksi
continuous gas lift. Berikut hasil optimasi yang telah dilakukan dari pemodelan
yang dibuat antara kurva IPR vs VLP.
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Tabel 4.6 Tabulasi Perhitungan IPR vs VLP @Injeksi gas 0,4 mmscf/stb @Pwh
100 Psi

Tabel 4.7 Tabulasi Perhitungan IPR vs VLP @Injeksi gas 0,6 mmscf/stb @Pwh
100 Psi
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Tabel 4.8 Tabulasi Perhitungan IPR vs VLP @Injeksi gas 0,8 mmscf/stb @Pwh
100 Psi

Injeksi gas 0,8

Injeksi gas 0,4

Injeksi gas 0,6

Gambar 4.6 Kurva IPR vs VLP @pwh 100 psi

Gambar 4.6 diatas didapatkan menggunakan Prosper Modelling dengan
melakukan

input data pada simulator produksi IPM. Dimana gambar 4.6
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merupakan hasil perpotongan kurva IPR vs VLP dengan well head pressure 100
Psi dan injeksi gas sebesar 0,4, 0,6 dan 0,8 mmscf/d. Dimana garis berwarna
merah merupakan kurva VLP, garis berwarna hijau merupakan kurva IPR. Dari
gambar diatas terdapat perpotongan antara kurva IPR vs VLP pada masingmasing skenario injeksi gas. Berikut hasil dari perpotongan kurva IPR vs VLP.

Tabel 4.9 Hasil Perpotongan Kurva IPR vs VLP @Pwh 100 Psi
Pwh (Psi)

Injeksi gas

Liquid rate

Oil rate

(mmscf/stb)

(STB/D)

(STB/D)

100

0,4

2442,1

48,8

100

0,6

2560,3

51,6

100

0,8

2654,9

53,1

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa scenario yang dilakukan dengan injeksi
gas sebesar 0,8 mmsc/stb dan pwh 100 psi menunjukan hasil liquid rate dan oil
rate lebih besar disbanding dengan injeksi gas 0,4 & 0,6 mmscf/stb.
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Tabel 4.10 Tabulasi Perhitungan IPR vs VLP @Injeksi gas 0,4 mmscf/stb @Pwh
200 Psi

Tabel 4.11 Tabulasi Perhitungan IPR vs VLP @Injeksi gas 0,6 mmscf/stb @Pwh
200 Psi
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Tabel 4.12 Tabulasi Perhitungan IPR vs VLP @Injeksi gas 0,8 mmscf/stb @Pwh
200 Psi

Injeksi gas 0,4

Injeksi gas 0,8

Injeksi gas 0,6

Gambar 4.7 Kurva IPR vs VLP @pwh 200 psi

Gambar 4.7 diatas didapatkan menggunakan Prosper Modelling dengan
melakukan

input data pada simulator produksi IPM . Dimana gambar 4.7

merupakan hasil perpotongan kurva IPR vs VLP dengan well head pressure 200
Psi dan injeksi gas sebesar 0,4, 0,6 dan 0,8 mmscf/d. Dimana garis berwarna
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merah merupakan kurva VLP, garis berwarna hijau merupakan kurva IPR. Dari
gambar diatas terdapat perpotongan antara kurva IPR vs VLP pada masingmasing skenario injeksi gas. Berikut hasil dari perpotongan kurva IPR vs VLP.

Tabel 4.13 Hasil Perpotongan Kurva IPR vs VLP @Pwh 200 Psi
Pwh (Psi)

Injeksi gas

Liquid rate

Oil rate

(mmscf/stb)

(STB/D)

(STB/D)

200

0,4

2233,5

44,7

200

0,6

2392,6

47,9

200

0,8

2480,4

49,6

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa skenario yang dilakukan dengan injeksi
gas sebesar 0,8 mmsc/stb dan pwh 200 psi menunjukan hasil liquid rate dan oil
rate lebih besar dibanding dengan injeksi gas 0,4 & 0,6 mmscf/stb.
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Tabel 4.14 Tabulasi Perhitungan IPR vs VLP Injeksi gas 0,4 mmscf/stb @Pwh
300 Psi

Tabel 4.15 Tabulasi Perhitungan IPR vs VLP @Injeksi gas 0,6 mmscf/stb @Pwh
300 Psi
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Tabel 4.16 Tabulasi Perhitungan IPR vs VLP @Injeksi gas 0,8 mmscf/stb @Pwh
300 Psi

Injeksi gas 0,4

Injeksi gas 0,8

Injeksi gas 0,6

Gambar 4.8 Kurva IPR vs VLP @pwh 300 psi

Gambar 4.8 diatas didapatkan menggunakan Prosper Modelling dengan
melakukan

input data pada simulator produksi IPM . Dimana gambar 4.8

merupakan hasil perpotongan kurva IPR vs VLP dengan well head pressure 300
Psi dan injeksi gas sebesar 0,4, 0,6 dan 0,8 mmscf/d. Dimana garis berwarna
merah merupakan kurva VLP, garis berwarna hijau merupakan kurva IPR. Dari
gambar diatas terdapat perpotongan antara kurva IPR vs VLP pada masingmasing injeksi gas. Berikut hasil dari perpotongan kurva IPR vs VLP.
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Tabel 4.17 Hasil Perpotongan Kurva IPR vs VLP @Pwh 300 Psi
Pwh (Psi)

Injeksi gas

Liquid rate

Oil rate

(mmscf/stb)

(STB/D)

(STB/D)

300

0,4

2033,1

40,7

300

0,6

2205,2

44,1

300

0,8

2304,8

46,1

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa skenario yang dilakukan dengan injeksi
gas sebesar 0,8 mmsc/stb dan pwh 300 psi menunjukan hasil liquid rate dan oil
rate lebih besar dibanding dengan injeksi gas 0,4 & 0,6 mmscf/stb.
Kurva VLP merepresentasikan kemampuan tubing untuk mengalirkan
fluida. Optimasi tubing perlu dilakukan untuk menghasilkan suatu sistem produksi
yang optimal. Kurva IPR merepresentasikan aliran dari reservoir ke bottom
hole dan kurva VLP merepresentasikan aliran di media pipa (dari bottom hole ke
permukaan).
Laju alir sendiri adalah besarnya rate yang kita peroleh pada kondisi
komplesi sumur (VLP) tertentu dengan kondisi performance reservoir di sumur
(IPR) tertentu. Sehingga, sistem di reservoar dan sistem produksi akan mencapai
kesetimbangan pada suatu harga Q. Titik perpotongan yang terjadi biasa disebut
dengan operating condition. Jika VLP dan IPR masih berpotongan, hal itu berarti
dengan ukuran tubing tersebut fluida masih bisa mengalir, namun bila VLP dan
IPR sudah tidak berpotongan lagi hal ini berarti dengan ukuran tubing tersebut
tidak lagi ada aliran yang tercapai (Vina,2011).
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Table 4.18 Hasil perpotongan kurva IPR vs VLP dari gambar 4.6, 4.7, 4.8
Ket.

Well Head

Gambar

(Pwh)

Injeksi Gas

Liquid Rate

Oil Rate

(STB/D)

(STB/D)

100 Psi

0,4

2442,1

48,8

100 Psi

0,6

2560,3

51,6

100 Psi

0,8

2654,9

53,1

200 Psi

0,4

2233,5

44,7

200 Psi

0,6

2392,6

47,9

200 Psi

0,8

2480,4

49,6

300 Psi

0,4

2033,1

40,7

300 Psi

0,6

2205,2

44,1

300 Psi

0,8

2304,8

46,1

4.6

4.7

4.8

Table 4.18 diatas merupakan hasil perpotongan kurva IPR vs VLP dengan
sensitivitas parameter injeksi gas dan well head pressure dari gambar 4.6, 4.7 &
4.8, dimana dari perpotongan kurva tersebut akan didapat nilai laju alir dan dipilih
diantara ketiga kurva diatas mana yang paling optimal. Tekanan kepala sumur
atau yang biasa dikenal well head pressure juga merupakan parameter yang
mempengaruhi besarnya liquid rate. Pada penelitian ini didapatkan bahwa,
semakin besar tekanan kepala sumur maka laju liquid yang diperoleh semakin
kecil dan sebaliknya apabila semakin kecil tekanan kepala sumur maka laju liquid
nya justru semakin besar. Dimana pada penelitian ini, besarnya asumsi nilai well
head pressure telah ditentukan berdasarkan standar data dari perusahaan. Maka
dari itulah didapatkan nilai liquid rate yang berbeda disetiap pengaturan wellhead
pressure nya.
Berdasarkan hasil perpotongan kurva yang terlihat pada gambar diatas,
dapat di lihat bahwa skenario terbaik dari ketiga kurva diatas adalah pada gambar
4.6. Karena setelah melakukan optimasi dan pemilihan skenario menggunakan
prosper modeling, terlihat bahwa laju alir

yang optimal adalah

dengan

menginjeksikan gas 0,8 Mmscf/d dan Pwh 100 psi dengan perolehan liquid rate
sebesar 2654,9 STB/D dan dengan oil rate sebesar 53,1 STB/D. Penelitian ini
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menunjukkan adanya peningkatan oil rate dari data produksi terakhir hanya
sebesar 4 BOPD setelah dilakukan optimasi naik hingga mencapai 53,1 STB/D.
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