مقاالت تحلیلي-كاربردي

روشهاي ازدياد برداشت در مخازن گاز ميعاني
*

حميد بنیاسدی

شركت ملی نفت ايران

در مخازن گاز میعاني با افت فش��ار مخزن به زیر فش��ار نقطهی شبنم ،تولید میعانات گازي در مخزن و بهخصوص ناحیهی اطراف چاه دیده میشود.
بهمنظور جلوگیري از این رخداد ميتوان فشار مخزن را با تزریق مواد مختلف مانند آب یا گاز حفظ کرد یا نرخ افت فشار مخزن را با حفر چاه افقي
و ایجاد ش��کاف هیدرولیکي کاهش داد یا میعانات تولید ش��ده در اطراف چاه را با روشهاي مختلف مانند تزریق امتزاجي گاز ،تغییر تراوایي اطراف
چاه و تابش امواج فراصوت تولید کرد.
ازدیاد برداشت ،مخزن گاز میعانی ،تزریق گاز  ،تغییر تراوایی ،تابش فراصوت ،چاه افقی ،شکاف هیدرولیک
مقدمه
شبنم و جلوگیري از تشکیل میعانات در مخزن دوم به مخزن اجازه کاهش فشار داده ميشود.
تولی��د از مخ��ازن نفت��ي و گازي ب��ا اف��ت ميش��وند .گروه دیگر روشهایي هس��تند که اگرچ��ه کارآیي روش اول بیش��تر اس��ت اما
فش��ار همراه خواهد بود .کاهش فشار مخازن با کاهش گرادیان فش��ار اط��راف چاه یا تولید بهدلیل هزینههاي بیش��تر آن ،معموالً این روش
گاز میعاني و رس��یدن آن به زیر فش��ار نقطهی میعانات اطراف چ��اه ،نرخ بازیافت را افزایش مقرون بهصرفه نیست [.]1
ش��بنم باعث تشکیل میعانات گازي در اطراف ميدهند.
تزری��ق گاز ب��ه مخازن اگرچه س��بب تغییر
چاه ميش��ود ک��ه در ابتدا بهدلیل اش��باع کم
ش��کل منحني رفت��ار فازي س��یاالت مخزن و
افزایش فشار نقطهی شبنم ميشود اما از سوي
قابلحرکت نیس��ت .اگرچه با افزایش اش��باع  -1حفﻆ فشار مخزن
ِ
میعانات تش��کیل ش��ده در
دیگر امتزاج آن با
این میعان��ات در ناحیهی اطراف چاه ،مقداري  -1-1تزريق گاز
از آن به حرکت درميآید اما مقدار زیادي از
با هدف نگهداش��ت فش��ار مخزن در باالی مخزن در اث��ر تماس گاز با این س��یال ،تبخیر
آن نیز در مخزن باقي مانده و س��بب بسته شدن فش��ار نقطهی ش��بنم و جلوگیري از تش��کیل میعان��ات و در نتیجه تولید آنرا در پي خواهد
برخ��ي از مناف��ذ و مقاوم��ت در برابر حرکت اجزاي س��نگین و ارزش��مند ف��از گاز ،تزریق داش��ت .بازیاف��ت نهایي بهش��دت تحت تأثیر
سیال ميش��ود .از آنجا که هدف مخازن گاز گاز رقیق کاربرد گس��تردهاي پیدا کرده است .رفتار فازي سیال جدید حاصل از ترکیب سیال
میعان��ي ،تولی��د حداکثري میعان��ات (بهدلیل نگهداشت فش��ار به دو صورت انجام ميشود؛ تزریقي و س��یال مخزن اس��ت .در نتیجه فشار
ارزش اقتصادي فراوان آن) اس��ت ،روشهاي یکي تزری��ق گاز براي حفظ فش��ار مخزن در مخزن به آهستگی کاهش ميیابد [.]1
براي تزریق ميت��وان از گاز تولیدی مخزن
مختلفي براي برداش��ت بیشتر آن پیشنهاد شده باالتر از فش��ار نقطهی ش��بنم و دیگري تزریق
اس��ت .این روشه��ا به دو گروه کلي تقس��یم گاز براي تبخیر میعانات گازي تشکیل شده در استفاده کرد و پس از تولید آن در سطح ،دوباره
ميش��وند .گروه اول ش��امل روشهایي است مخزن و تولید آن در سطح .در روش اول گاز آنرا بازگرداني کرده یا از س��ایر گازها مانند
که باعث حفظ فش��ار مخزن در باالی نقطهی بهصورت پیوس��ته تزریق ميشود اما در روش نیتروژن و دياکسیدکربن براي تزریق استفاده
*نویسندهی عهدهدار مکاتبات ) (Baniasadi@aut.ac.ir
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نمود .نيتروژن بهعلت ايمني زیاد ،غيرخورنده
بودن و نداش��تن اثرات س��وء زيس��تمحيطي
گزينهی مناسبي براي تزريق است .اما با تزریق
نیت��روژن از طرفي بهدلیل فش��ار اش��باع زیاد،
توليد ميعانات در مخ��زن افزايش مييابد و از
سوی دیگر بهدلیل توانايي کم تبخير ميعانات،
کارايي نیتروژن نسبت به متان کمتر خواهد بود
(ش��کل .)1-همچني��ن توليد میعان��ات همراه
ب��ا گاز مخزن ارزش حرارت��ي گاز توليدي را
کاهش ميدهد [ .]2بهدلی��ل امتزاجپذير بودن
دياکس��يدکربن حتی در فش��ارهاي کم ،این
گاز گزينهی مناس��بي ب��راي تبخي��ر ميعانات
تش��کيل شده و توليد آن است .تزريق اين گاز
عالوه ب��ر افزايش بازيافت ،به حل مش��کالت

زيستمحيطي ناش��ي از حضور آن در طبيعت
نيز کمک ميکند [.]3
 -2-1تزريق آب

اگرچه تزريق گاز روش��ی معم��ول و مؤثر
جهت ازدياد برداش��ت از مخ��ازن گاز ميعاني
اس��ت اما اين روش در جاهايي که قيمت گاز
زیاد است مقرون بهصرفه نخواهد بود .در اين
حال��ت تزريق آب ميتواند براي نگهداش��ت
فشار مخزن در باالي فشار نقطهی شبنم استفاده
ش��ود .در فرآيندهاي تزريق آب بهعلت اينکه
امکان حبس گاز و ميعانات و کاهش کارآيي
بازيافت ميعانات وجود دارد ،قبل از اينکه آب
به چاههاي توليدي برس��د باي��د فرآيند تزريق

متوقف گردد؛ يعني مقدار بهینه ای برای تزريق
وجود دارد (ش��کل .)2-از این نقطه بهبعد در
اثر کاهش فش��ار و افزايش حجم گاز ،بخشي
از هيدروکربن حبس شده قابلیت تحرک پیدا
کرده و توليد ميش��ود .مق��دار بهينهی تزريق
آب ،از طریق مقدار اشباع گاز محبوس ،شکل
نمودارهاي تراوايي نس��بي و خواص سنگ و
سيال تعيين ميگردد [.]4
-2کاهش افت فشار و توليد ميعانات تجمعيافته
در اطراف چاه

 -1-2ايجاد شکاف هيدروليکي

ايجاد ش��کاف هيدروليکي س��بب کاهش
مقاوم��ت جري��ان در اط��راف چ��اه ،کاهش

 -2-1ﺗﺰرﻳﻖ آب
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز روﺷﻲ ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﺆﺛﺮ ﺟﻬﺖ ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﺨﺎزن ﮔﺎز ﻣﻴﻌﺎﻧﻲ اﺳﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ روش در ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ

ﻣﺨﺰنﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار واﻗﻌﻲ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ .(3-ﻫ
ﻓﺸﺎرﺪي ﺑ
ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖﺗﻮﻟﻴ
ﻣﻘﺪار ﮔﺎز
ﻧﺸﻮد
ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺎز زﻳﺎد اﺳﺖ ﻣﻘﺮون ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺰرﻳﻖ آب ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي

ﺲو ،ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت
ﻣﺎﺗﺮﻳﮔﺎز
ﻲ ﺣﺒﺲ
اﻣﻜﺎن
در ﺑﺎﻻي ﻓﺸﺎر ﻧﻘﻄﻪي ﺷﺒﻨﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻖ آب ﺑﻪﻋﻠﺖ اﻳ
ﻣﻘﺪارو ﮔﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار واﻗﻌﻲ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺧﻮاﻫﺪ )ﺷﻜ
درﻨﻜﻪﻧﻮاﺣ

ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت وﺟﻮد دارد ،ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ آب ﺑﻪ ﭼﺎهﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺘﻮﻗﻒ

ﺣﺠﻢﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪﻋﻠﺖ اﻫﻤﻴﺖ اﺛﺮات اﻳﻨﺮﺳﻲ ﻣﻨﻔﻲ در
ﻓﺸﺎر
اﮔﺮﭼﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻓﺖ
ﮔﺮدد؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﻴﻨﻪي ﺗﺰرﻳﻖ وﺟﻮد دارد )ﺷﻜﻞ .(2-از اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪﺑﻌﺪ در اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر و اﻓﺰاﻳﺶ

در آب،
ﺗﺰرﻳﻖ
ﻘﺪاريﺑﻬﻴﻨﻪي
ﺷﻮد.
ﻧﻈﺮ ازﮔﺮﻓﺖ .در ﻣﺨﺎزن ﮔﺎز ﻣﻴﻌﺎﻧﻲ اﺛﺮ ﺟﻔﺖﺷﺪﮔﻲ ﻣﺜﺒﺖ از اﻳﻨ
ﺷﻜﺎف
ﻨﻪ ﻣﺑﺮا
ﮔﺎز ،ﺑﺨﺸﻲ از ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﺣﺒﺲ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺤﺮك ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺑﻬﻴ
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺪار اﺷﺒﺎع ﮔﺎز ﻣﺤﺒﻮس ،ﺷﻜﻞ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺗﺮاواﻳﻲ ﻧﺴﺒﻲ و ﺧﻮاص ﺳﻨﮓ و ﺳﻴﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد ].[4
بر .حسب کسر مولي گاز تزريقي ب) فشار اشباع بر حسب کسر مولي گاز تزريقي
شده[5
 1مقايسهی تزريق متان و نيتروژن :الف) مقدار مايع توليد ]

ﺷﻜﻞ -2ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰان آب ﺗﺰرﻳﻘﻲ
 2بازيافت نفت بر حسب ميزان آب تزريقي
 -2ﻛﺎﻫﺶ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﺗﺠﻤﻊﻳﺎﻓﺘﻪ در اﻃﺮاف ﭼﺎه

اﻳﻨﺮﺳﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اثراتاﺛﺮات
ﮔﺮﻓﺘﻦ
زمانﺑﺎبا در
برحس��بزﻣﺎن
ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﺷﻜﻞ  -3ﻧﺮخ 3ﺗﻮﻟﻴنرخﺪ ﮔﺎز
اينرس��ی
ﻧﻈﺮگرفتن
درنظر
توليد گاز
در مناطق مختلف []5

 -1-2اﻳﺠﺎد ﺷﻜﺎف ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ

اﻳﺠﺎد ﺷﻜﺎف ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﺮﻳﺎن در اﻃﺮاف ﭼﺎه ،ﻛﺎﻫﺶ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ
در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت و ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات آن ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﻛﺎر ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺮ ﻣﺨﺰن ﻣﻲﮔﺮدد .اﻳﻦ
روش ﺑﻪوﻳﮋه ﺑﺮاي ﻣﺨﺎزﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاواﻳﻲ ﻛﻢ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد .دو ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻣﻬﻢ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻜﺎف در ﻣﺨﺎزن ﮔﺎزي
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ﻧﺸﻮد ﻣﻘﺪار ﮔﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار واﻗﻌﻲ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ .(3-ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺣﺬف

تحليلي-كاربرديﮔﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار واﻗﻌﻲ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺧﻮاﻫﺪ )ﺷﻜﻞ .(4-ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ،ﻣﻘﺪار
در ﻧﻮاﺣﻲ
مقاالت

اﮔﺮﭼﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪﻋﻠﺖ اﻫﻤﻴﺖ اﺛﺮات اﻳﻨﺮﺳﻲ ﻣﻨﻔﻲ در ﺷﻜﺎفﻫﺎي ﻃﻮ

ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﺷﻜﺎف درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .در ﻣﺨﺎزن ﮔﺎز ﻣﻴﻌﺎﻧﻲ اﺛﺮ ﺟﻔﺖﺷﺪﮔﻲ ﻣﺜﺒﺖ از اﻳﻨﺮﺳﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻴﻠﻲ
فش��ار توليد و در نتيجه تأخي��ر در توليد
]افت.[5
دو متغی��ر مه��م اثرگ��ذار بر تولي��د گاز و
ميعان��ات و کاهش اث��رات آن ميش��ود .اين
بازياف��ت ميعان��ات عبارتند از اش��باع بحراني
کار س��بب افزايش نرخ تولي��د و افزايش عمر
ميعانات که بر بازيافت ميعانات مؤثر اس��ت و
مخ��زن ميگ��ردد .اي��ن روش بهوی��ژه براي
تراوايي نسبي گاز که روي بهرهدهي چاه تأثير
مخازن��ی ب��ا تراوايي کم توصيه ميش��ود .دو
ميگذارد .آزمايشها نش��ان داده که اثر تغيير
مکاني��زم مهم در عملکرد ش��کاف در مخازن
ترش��وندگي بر تراوايي نسبي و اشباع بحراني،
گازي عبارتن��د از جفتش��دگی مثب��ت1و
بيشتر از سایر عوامل است (شکلهای5-و .)6با
اينرس��ی منفی 2که اثرات جفتشدگی مثبت
تغيير ترشوندگي ناحيهی اطراف چاه به حالت
در نواح��ي ماتري��س و اثرات اينرس��ی منفی  -2-2حفر چاه افقي
4
3
در چاههاي افقي با افت فشار يکسان نسبت ترش��وندگی گاز تر يا ميانه ميتوان بازيافت
در نواحي ش��کاف مهم خواه��د بود .يعني در
مدلس��ازي عملکرد ش��کاف اگر اينرسی در به چاههاي عمودي ،بهدلیل افت فشار کمتر در ميعانات را افزايش دا د [.]7
نتايج مدلهاي اشباع بحراني و تراوايي نسبي
شکاف درنظر گرفته نشود مقدار گاز توليدي اطراف چاه ،نرخ توليد گاز و بازيافت ميعانات
بیش��تر از مقدار واقعي تخمين زده خواهد شد بيش��تر خواه��د بود .اي��ن روش بهوی��ژه براي نش��ان ميدهد که تروايي نسبي بهشدت تحت
جريان و
س��طحي،ﻣجاذبه،
نيروي بين
وجود تأثير
ﮔﺎزشدگی در
حذفﺪجفت
همچنين
در چاه
تولي��د آب
ﺑﺮﺣﺴﺐمناطقي
نرخ][5
ﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻳﻨﺮﺳﻲ در
اﺛﺮات
ﮔﺮﻓﺘﻦ
امکانﻧﻈﺮ
ک��ه در
زﻣﺎن ﺑﺎ
ﻧﺮخبا ﺗﻮﻟﻴ
(شکل-3.)3-
ﺷﻜﻞ
ترشوندگي است .ترشوندگي بيشترين تأثير را
نواحي ماتريس ،مق��دار گاز توليدي کمتر از دارد گزينهی مناسبي است [.]6
بر اشباع بحراني مايعات و تراوايي نسبي دارد.
در مطالعات اغلب زاويهی تماس براي سيستم
مايع-گاز صفر فرض ميش��ود .با تزريق مواد
ش��يميايي يا پليم��ري اين زاوي��ه تغيير کرده و
تولي��د ميعانات افزايش مییاب��د .اين مواد بايد
در مقاب��ل جريان و دما مقاوم باش��ند تا اثرات
آنها از بين نرو د [.]8
مقدار واقعي تخمين زده خواهد (ش��کل.)4-
با افزايش طول ش��کاف اگرچ��ه کاهش افت
فشار مشاهده میشود اما بهعلت اهمیت اثرات
اينرسی منفی در شکافهاي طويل بايد طولی
بهينه براي ش��کاف درنظ��ر گرفت .در مخازن
گاز ميعاني اثر جفتش��دگی مثبت از اينرسی
منفی خيلي بيشتر است [.]5

 -3-2تغيير ترشوندگي ناحيهی اطراف چاه

 -4-2استفاده از امواج فراصوت

تاب��ش امواج فراصوت باعث لرزش س��طح
تماس گاز و ميعانات و بههم خوردن تعادل آن
در مقياس ميکروس��کوپيک ميشود .همچنين
ﻣﺨﺘﻠﻒ ]
تابشﻲ
هن��گامﻧﻮاﺣ
ﺷﺪﮔﻲ در
ﮔﺮﻓﺘﻦ[]5ﺟﻔﺖ
ﻧﻈﺮ
زﻣﺎنتﺑﺎ
ﺣﺴﺐ
ﮔﺎز ﺑﺮ
توليدﺗﻮﻟ
ﺷﻜﻞ -34نرخﻧﺮخ
 5م[ييابد.
کاهش
امواج فش��ار
در
نواحي مختلف
دردر
شدگی
گرفتن جف
زمان با درنظر
ﺪحسب
گازﻴبر

 -2-2ﺣﻔﺮ ﭼﺎه اﻓﻘﻲ

در ﭼﺎهﻫﺎي اﻓﻘﻲ ﺑﺎ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮدي ،ﺑﻪدﻟﻴﻞ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻛﻤﺘﺮ در اﻃﺮ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز و ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻳﻦ روش ﺑﻪوﻳﮋه ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ آب
دارد ﮔﺰﻳﻨﻪي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺳﺖ ].[6
 5اثرات نيروي کش��ش س��طحي و ترش��وندگي بر اش��باع بحراني
ت []7
ميعانا 
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 6اثر زاويهی تماس (ترشوندگي) بر تراوايي نسبي []7
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 دقيقه بعد از تابش اشعهی20 ) : سمت راست، ) قبل از تابش اشعهی فراصوت: يک بخش از ميکرومدل پس از ميان ش��کني گاز؛ س��مت چپ7
]9[ ت
 فراصو

کرد تا از توليد ميعان��ات در مخزن جلوگيري
 در صورت افت فش��ار به زير فشار.بهعمل آید
نقطهی شبنم روشهاي تزريق امتزاجي بايد در
.دستور کار قرار گيرند
اگرچه روشهاي ح��ذف ميعانات گازي
بر بازيافت کلي مخزن تأثير چنداني ندارند اما
از سویی سبب افزايش توليد ميعانات ميشوند
و از س��وی ديگ��ر ن��رخ بازياف��ت را افزايش
.ميدهند
1.
2.

س��بب تح��رک ميعان��ات و تولي��د آن گردد
.]9[ )7-(شکل
نتيجهگيري

براي دس��تیابی به بازيافت حداکثري در
مخازن گاز ميعاني استفاده از روشهاي ازدياد
.برداشت ضروری است
قبل از اينکه فشار مخزن به زير فشار نقطهی
ش��بنم بیافتد بايد روشهاي حفظ فشار را آغاز

positive coupling
negative inertia

3.
4.

gas wet
intermediate

کاهش فشار و انبساط ظاهري مايع (جابهجايي
س��طح تماس) بهدليل ايجاد حباب درون مايع
.اس��ت که س��بب افزايش حجم مايع ميشود
اي��ن لرزش ع�لاوه ب��ر ناپايدار کردن س��طح
تماس باعث اختالط جزئي دو فاز ميشود که
کاهش نيروي کشش سطحي بين دو فاز را در
 اين کاهش باع��ث افزايش تراوايي.پ��ي دارد
 نتايج تابش اشعه روي.ميعانات ميش��ود/گاز
ميکرومدل نش��ان داد که تابش امواج ميتواند
پا نویس ها

منــــابع
[1] Hamoud A. Al-Anazi, Mukul M. Sharma And Gray A.
Pope;”Revaporization Of Condensate With Methane Flood”
; SPE 90860, Presented At 2004 SPE International Petroleum
Conference In Puebla, Mexico; 2004.
[2] - Sanhitatiwari, M.Sureshkumari; “Nitrogen Injection For
Simultaneous Exploitation Of Gas Cap”; SPE 68169; March
2001; Society Of Petroleum Engineers.
[3] E. Shtepani; “CO2 Sequestration In Depleted Gas/Condensate
Reservoirs”; SPE 102284;Presented At SPE Annual Technical
Conference And Exhibition, 2427- September 2006, San
Antonio, Texas, USA.
[4] Ahmed H. El-Banbi, A. M. Aly; W.J. Lee; W.D. Mccain,
Jr;” Investigation Of Waterflooding And Gas Cycling For
Developing A Gas-Condensate Reservoir” SPE 59772;
Presented At SPE/CERI Gas Technology Symposium, 35April 2000, Calgary, Alberta, Canada.
[5] Mahdiyar H., Jamiolahmadi M. And Sohrabi M.;” A New
Flow Skin Factor Formulation For Hydraulically Fractured
Wells In Gas Condensate Reservoirs”;Presented At Europec/

35

EAGE Conference And Exhibition, 912- June 2008, Rome,
Italy.
[6] Boualemmarir, Sonatrach Inc., And Djebbartiab;” Performance
Of Horizontal Wells In Gas Condensate Reservoirs: Hassir’mel
Field, Algeria “; SPE 100753; Presented At SPE Russian Oil
And Gas Technical Conference And Exhibition, 36- October
2006, Moscow, Russia.
[7] Kewen Li, Abbas Firoozabadi;” Phenomenological Modeling
Of Critical Condensate Saturation And Relative Permeabilities
In Gas/Condensate Systems”; SPE Journal ,Volume 5, Number
2;June 2000.
[8] Mashhad Fahes, And Abbas Firoozabadi;” Wettability
Alteration To Intermediate Gas-Wetting In Gas-Condensate
Reservoirs At High Temperatures”; SPE Journal, Volume 12,
Number 4; December 2007.
[9] Mehransohrabi, Mahmoud Jamiolahmady;” Application Of
Ultrasonic Irradiation For Well Deliverability Improvement In
Gas-Condensate Reservoirs” ;Journal Of Petroleum Science
And Engineering 64 (2009) 88–94.

