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در  دوگانه  و  مرسوم  تکمیل های  از  استفاده  با  تولیدی  آب  کنترل  شبیه سازی 
مخازن همگن و ناهمگن

  امین احمدی ، دانشگاه آزاد  حمیدرضا پرویزی بابادی*، برزو عسگری پیربلوطی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مسجد سلیمان  
اسالمی واحد ماهشهر  

ــا  ــده ی ــه آب ــر الی ــود در زی ــاز و کار ورود آب موج ــر س ــدن آب وگاز بیانگ ــی ش ــده مخروط پدی
ــای  ــی و چاه ه ــن نفت ــوده و در میادی ــت ب ــدی نف ــای تولی ــه چاه ه ــك گازی ب ــود درکاله گاز موج
موجــود شــایع اســت. یکــی از روش هــای جلوگیــری و کاهــش ایــن پدیــده، روش مخــروط شــدگی 
ــه  ــا ســینك آب در ت ــل ب معکــوس می باشــد. در تکنیــك مخروط شــدگی معکــوس از روش تکمی
چــاه اســتفاده شــده اســت. در ایــن روش بــا اســتفاده از تکمیــل دوگانــه، در چــاه تولیــدی عالوه بــر 
ــا کنتــرل  ــه آب از زیــر ســطح تمــاس تولیــد شــده و ســعی می شــود ب تولیــد نفــت، به طــور جداگان
ــی مخــروط  ــا حت ــدار نگهداشــته شــده و ی ــد آب و نفــت، ســطح تمــاس به صــورت پای نســبت تولی
ــده مخروط شــدگی معکــوس  ــده مخروط شــدگی و پدی ــه پدی ــن مقال معکــوس ایجــاد شــود. در ای
مــورد مطالعــه قــرار می گیــرد. مــا یــك مــدل ســاده فــرض می کنیــم کــه به طــور گســترده ای بــرای 
مســئله تکمیــل دوگانــه پذیرفتــه شــده اســت. مــدل شبیه ســازی یــك مخــزن اســتوانه ای )ســیلندری( 
ــه کار مــی  رود و هــدف، مقایســه آب و نفــت تولیــدی کلــی و  ــا شبیه ســاز مخــزن اکلیپــس 100 ب ب
بــرش آب در چــاه تکمیــل شــده بــا تکمیل هــای مرســوم بــا چــاه تکمیــل دوگانــه اســت. تجزیــه و 
تحلیــل ارائــه شــده نشــان می دهــد روش تکمیــل دوگانــه بــه طــور موثــر قــادر بــه کنتــرل و حــذف 

ــود.  ــوس آب می ش ــروط معک ــاد مخ ــی ایج ــدگی و حت ــده مخروط ش پدی

DWS  در چندین مخزن مختلف در سراسر  نمونه های تکمیلی  تاکنون 
کار  اعظم  بخش  گرفته اند.  قرار  آزمایش  مورد  خوبی  نتایج  با  جهان 
تئوری سینك آبی ته چاهی در دانشگاه دولتی لوئیزییانا صورت گرفته 
با  را  انجام شده  مطالعات  نتایج  ومهتا در سال 1967  پیرسون  است]1[. 
استفاده ازشبیه سازهای عددی ارائه دادند. مطالعات آنها چندین راه حل 
برای مسئله مخروط شدگی آب در چاه های عمودی را بررسی کردند. 
زیر  در  مخزن  به  شده  تولید  نفت  مجدد  تزریق  راه حل ها،  از  یکی 
می باشد.  مخروط  پیشرفت  بازدارندگی  نفتی جهت  منطقه  مشبك های 
اقتصادی،  لحاظ  از  که  است  معروف  نفت  قرین  مدل  به  تکنیك  این 
مهتا  و  پیرسون  توسط   که  دیگری  گزینه  نمی باشد.  صرفه  به  مقرون 
از  استفاده  با  خاص،  مناطق  از  آب  و  نفت  منتخب  تولید  شد،  بررسی 
این روش  اگر چه  نتیجه گرفتند که  آنها  می باشد.  دوگانه  تکمیل های 
باعث کاهش رشد مخروط می شود، اما همواره نسبت کلی نفت _آب 

تولید شده یکسانی را ارائه می دهد. ]2[
ویدمیر در سال 1955 یك تکنیك کنترل مخروط شدگی آب را ثبت 
کرد که طبق آن، زنجیره ای از تکمیل دوگانه، برای تولید مجزای مناطق 
او  داد.  ارائه  را  مخروط  پیشرفت  و  توسعه  با  مقابله  نیز  و  آب  و  نفت 
مشبك سازی باال و پایین منطقه نفت و تولید هر مشبك را با یك زنجیره 

تولید بیان نمود.]3[.

 با در نظر گرفتن هزینه زنجیره تکمیل دوگانه، دریسکول در سال 1972 
یك گونه از تکنیك مشبك دوگانه را ارائه داد. او دو مشبك را پیشنهاد 
تماس  سطح  زیر  آبده  منطقه  در  دیگری  و  نفتی  منطقه  در  یکی  داد، 
اولیه نفت-آب. سیال از هر دو مشبك در یك زنجیره تولید با امکان 
استفاده یك دستگاه مجرابند و چوک قابل تنظیم جریان، جهت کنترل 
دبی نفت/آب، همراه می شوند. عیب و نقطه ضعف این روش، کاهش 
میزان نفت در نتیجه افزایش اختالف فشار هیدرو استاتیك مایع مخلوط 
شده می باشد. مشکل تفکیك مایع تولید شده و دورریزی آب آلوده، 
باعث می شود که این تکنولوژی با تکمیل متداول چندان متفاوت نباشد. 

اگر چه بدین طریق، مسئله گذرگاه نفت در مخزن، حل می شود.]4[
فیشر و همکارانش در سال 1970 از یك شبیه سازی عددی برای بررسی 
کاربرد the dual selective production در دریاچه بلشیل، آبگیر بلر 
می تواند  این روش  که  نتیجه گرفتند  و  استفاده کردند  کانادا،  در  مور 
توسعه و پیشرفت مخروط آب را کاهش دهد و حتی آن را به طور کامل 

حذف نماید.]8[
وجتانویکس، اگزو و باسیونی در سال 1991 و وجتانوویکس و شیرمان 
در سال های 1997 و 1998 مطالعات فرضی را بر روی هیدرو دینامیك 
با  تولید  از یك چاه  استفاده  انجام دادند)با  کنترل مخروط شدگی آب 
حاصل  با  جریان  پتانسیل  توزیع  از  مدل  tailpipe(.دراین  آب  سینك 
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 )two constant-terminal-rate sinks( دو دبی نهایی ثابت سینك ها
است،  واقع  نفت  ناحیه  فوقانی  مرز  و  آب-نفت  تماس  سطح  بین  که 
استفاده کردند. فشار ثابت شعاع بیرونی، نشان دهنده فرایند حالت پایدار 

می باشد]5[.
مطالعات نشان می دهند که برداشت نفت می تواند به کمك تولید موثر 
و کارآمد آب از تکمیل تحتانی ارتقا یابد و بهتر شود. همچنین نشان 
می دهد که تکمیل تحتانی می تواند باعث تولید آب فاقد نفت شود. اولین 
  Nebo-Hemphil میدان  در   1994 سال  در  تکنولوژی  میدانی  کاربرد 

میدانی  نتیجه کاربرد  اجرا شد.  لوئیزیانا  Lasalle  parish  در  واقع در 
نشان داد که تکنولوژی فقط مانع مخروط شدگی آب نشد، بلکه در واقع 
چاه  عملکرد  کند،  معکوس  را  مخروط آب  نفوذ،  از  پس  می توانست 
برداشت  و  نفت  تولید  میزان  پیشرفت چشمگیر در  و  بهبود  نشان دهنده 

کلی نسبت به چاه های متداول بود]6[. 
بیشتر  نفت  که  کردند  گزارش   1998 سال  در  ووجتانوویکس  شیرمان 
توانست با آب کمتر در تکمیل فوقانی تولید شود، درحالی که در تکمیل 
تحتانی آب بدون نفت تولید شد. یك محدودیت در این مطالعات آن 

1240(ft) در عمق مبنا WOC10(md) 0/3تراوایی افقی (ft) 62/428شعاع چاه(lbm/cuft) چگالی آب

6 -E 1/2100اثر پوسته0تراکم پذیری سنگ)ft)
طول بازه تولیدی 
چگالی نفت (lbm/cuft)53/72)ضخامت مشبك( 

60R 60تعداد شبکه ها در جهت(ft) 20000ضخامت الیه آبران(ft) 0/9شعاع مخزن Cp ویسکوزیته آب

1Θ 1/9  تخلخل0/15تخلخل الیه آبران0/15تعداد شبکه ها در جهت Cp ویسکوزیته نفت

20Z 10تعداد شبکه ها در جهت(dm) 1تراوایی الیه آبران  md 140تراوایی عمودی  ft ضخامت ناحیه نفت

مشخصات مخزن1

kro      krw         Sw

1   0/000   0/150

0/700   0/013   0/250

0/551   0/027   0/284

0/424   0/041   0/319

0/319   0/055   0/354

0/232   0/071   0/388

0/163   0/089   0/423

0/109   0/110   0/458

0/069   0/136   0/492

0/040   0/167   0/527

0/020   0/207   0/561

0/009   0/256   0/596

0/003   0/318   0/631

0/001   0/395   0/665

0/0000/49   0/700

0/000  1/000   1/000



83 

145

است که فاقد توانایی تجزیه تحلیل جهت نشان دادن منطقه انتقال نفت/
آلودگی  بر  آب  اشباع  تغییرات  مرتبط  تأثیرات  و  مویینه(  )انتقال  آب 
نفت در آب تولید شده، هستند. بنابراین نتوانستند به طور موثر عملکرد 
با سابقه مخروط شدگی شدید آب مدل سازی  چاه های نفت قدیمی را 
کنند.]7[. کل مدارک و شواهد فرضی کارایی تکنیك DWS را تأیید 

می کند و اما نقاط ضعف آن عبارتند از:
■  مقادیر زیاد آب تولید شده در سطح 

■ کاهش فشار مخازن با محرک و نیروی رانش ضعیف آب 
■ هزینه های اضافی کنترل ونقل وانتقال آب]1[

1-روش و مراحل تحقیق
معکوس  مخروط شدگی  پدیده  و  مخروط شدگی  پدیده  مقاله  این  در 
که  می کنیم  فرض  ساده  مدل  یك  ما  می گیرد.  قرار  مطالعه  مورد 
مدل  است.  پذیرفته شده  تکمیل دوگانه  مسئله  برای  به طور گسترده ای 
شبیه سازی، یك مخزن استوانه ای )سیلندری( با شبیه ساز مخزن اکلیپس 
100 است و هدف، مقایسه آب و نفت تولیدی و برش آب در مخزن با و 
بدون استفاده از تکمیل دوگانه مي باشد تا میزان اثربخشی و پارامترهای 
عملیاتی مختلف بر عملکرد این روش در شرایط مختلف خواص سنگ 

و سیال و دبی چاه مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

مشخصات  با  استوانه ای  مدل  یك   100 اکلیپس  نرم افزار  از  استفاده  با 
سنگ و سیال در جدول-1 شبیه سازی شده است. برای رسیدن به پدیده 
مخروط شدگی در یك مخزن استوانه ای، یك تکمیل را فقط در ناحیه 
نفتی قرار داده )تکمیل مرسوم( و به منظور شبیه سازی تکمیل های دوگانه 
به منظور کاهش برش آب، یك تکمیل کننده زیر سطح آب-نفت برای 
تخلیه آب و تکمیل کننده دیگر در ناحیه نفتی برای تخلیه نفت طراحی 
می شوند. به منظور شبیه سازی سیستم DWS دو چاه ساختگی در همان 
 ،  Z مختلف  مکانی  موقعیت های  در  و  گرفته  قرار   R مکانی  موقعیت 

تکمیل شدند.

2- تأثیر تغییر پارامتر دبی بر روی تکمیل های مرسوم 
در چـاه تولیـدی تکمیل مرسـوم، نفـت تولیدی کل از چـاه )WOPT( و 
کل آب تولیـدی از چـاه )WWPT( و بـرش آب در دبی هـای مختلـف 
)stb/d  200 ، 300 ، 400 ، 500 ، 550 ، 600 ، 700 و 1000(  در 2000 
روز به صـورت جـدول-2 و شـکل-2 می باشـد. بـا افزایـش دبـی، تولید 
کلـی آب و نفـت و بـرش آب افزایـش می یابـد . شـرایط عملیاتـی چـاه 
بـه صورتـی اسـت کـه در دبـی بیشـتر از stb/d 600 بـا توجـه به رسـیدن 
چـاه بـه محدودیت هـای تولیـد، میـزان کل آب و نفـت تولیـدی و برش 
آب ثابـت باقـی مانـده اسـت. یکـی از نـکات مهـم و اساسـی، پیش بینی 
مقـدار حداکثـر دبـی تولیدی اسـت کـه در آن بتوان بـدون تولید آب یا 
گاز اضافـی نفـت تولیـد نمـود. شـرایط اعمـال شـده محدودیت هـای را 

تاثیر دبی بر روی برش آب در تکمیل مرسوم2 1]3[ DWS شماتیك تکمیل دوکانه با استفاده از

1000700600550500400300200Q )STB/D(

6851168511685116850468246621483728113701WWPT )STB(

780736780736780736780703779403747829600000400000WOPT )STB(

16/5716/5716/5716/5616/5515/8912/657/95% WC

تأثیر دبی بر برش آب و نفت و آب تولیدی کلی2
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نشـان می  دهـد کـه در دبـی باالتـر از stb/day 600 میـزان تولیـد نفـت و 
بـرش آب ثابت می شـود.

3- تأثیر تغییر پارامتر دبی در تکمیل دوگانه )مخروط معکوس و 
تخلیه آب خالص(

به علت محدودیت های کنترلی بروی چاه که در قسمت باال نتیجه گرفته 
برش آب  بر  تغییری   600 stb/d دبی  بر روی  مرسوم  برای حالت  شد، 
نفتی  ناحیه  در  تکمیل  یك  چون  دو گانه  تکمیل های  در  نمی گذارد. 
  600 را  فوقانی  تکمیل  دبی  دارد،  وجود  آبی  ناحیه  در  تکمیل  و یك 
ستون  می دهیم.  قرار  بررسی  مورد  را  تحتانی  دبی های  و  کرده  فرض 
آخر نشان دهنده برش نفت تولیدی از تکمیل تحتانی در ناحیه آبی است 

به گونه ای  باید  چاه  عملیات  طراحی  در  و  بوده  نامطلوب  که   )%OC(
عمل شود که تولید نفت از آن صورت نگیرد.

از جدول-3 مشاهده می شود هنگامی که دبی فوقانی stb/d 600 و دبی 
تحتانی stb/d 250 باشد باعث ورود نفت به تکمیل های تحتانی نمی شود 
به این معنی تخلیه آب خالص را داریم  و در دبی تکمیل های تحتانی 
بیشتر از  stb/d 250 ورود نفت به تکمیل های تحتانی مشاهده می شود. 
تولید  بر روی  تاثیری  stb/d 600  در تکمیل تحتانی  از  باالتر  دبی های 
مخروط  حالت  بیشینه  به  رسیدن  برای  پس  گذاشت.  نخواهد  نفت 
معکوس دبی تحتانی stb/d 600 اعمال مي شود تا بیشترین تولید نفت از 

این حالت )حالت مخروط معکوس( مشاهده گردد. 
 600 stb/d سـناریوی حالـت مخـروط معکـوس مربـوط به دبـی تختانـی

% OC نفت تولیدی از تکمیل
تحتانی 

% WCWORتولید کل آب
Stb 

نفت تولیدی کلی
 Stb 

دبی در ناحیه آبی 
STB/D

0016/580/087768538/81780688/50

009/990/04940658/61821227/4150

006/300/029625202/94849321/5250

0/00541815/544/780/021918903/13862797/3300

0/1566591571/620/960/004223805/38901508/1500

0/165231884/860/960/00403630/05902259/3550

0/1668871992/510/960/004013624/39902210/8600

0/1672392030/110/970/004033636/74902124/8800

تاثیر دبی تحتانی در تکمیل های دوگانه3

% OC نفت تولیدی از تکمیل
Stb تحتانی

% WCWORتولید کل آب
Stb 

نفت تولیدی کلی
Stb Stb/d دبی

9/9543641/420/040/00033566/94200000100

4/6925981/330/120/000861344/28400000200

2/1712770/650/230/001499899/62600000300

0/434369/950/480/0024941995/26800000400

0/161997/350/970/0040173622/80901869/2500

0/171990/650/970/0040183624/81902243600

0/171992/220/970/0040183624/81902211/3700

تأثیر دبی فوقانی بر حالت مخروط معکوس4
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می باشـد کـه همـراه بـا تولیـد بـرش نفـت از تکمیـل تحتانـی اسـت. در 
 250 stb/dمقابـل، سـناریوی تخلیـه آب خالـص مربوط بـه دبی تحتانـی
اسـت کـه در آن، بـرش نفـت تولیـدی از تکمیـل تحتانـی ناچیـز اسـت. 
تأثیـر تغییـر دبـی تولیـد نفـت از تکمیـل فوقانـی در این دو سـناریوها در 
جـداول-4 و5 نشـان داده شـده اسـت. در جـدول-6 مقایسـه تکمیـل 
دوگانـه حالـت مخـروط معکوس و حالـت تخلیه آب خالـص با تکمیل 
هـای مرسـوم در روز 2000 صـورت گرفتـه اسـت. تکمیل هـای دوگانه 
در ایـن بـازه زمانـی بیشـترین تولیـد نفـت و کمترین برش آب را نسـبت 
بـه تکمیل هـای مرسـوم نشـان می دهـد و در حالـت مخروطـِی معکوس، 
نسـبت بـه تخلیـه آب خالـص نیـز بیشـترین تولید نفـت را نشـان می دهد. 
بـا توجـه بـه شـکل هاي-3 و 4 می توان تاثیر به سـزای تکمیـل دوگانه در 
تولیـد از چـاه را مشـاهده کـرد. علـت این امـر تولیـد آب از تکمیل های 
تحتانـی اسـت چـون افت فشـار در منطقـه ی آب نیـز آب را از باال رفتن 
دور مـی دارد. در نتیجـه نفـت تولیـد شـده در تکمیل هـای دوگانـه بدون 

آب یـا مقـدار کمی آب اسـت.

% OC نفت تولیدی از تکمیل
Stb تحتانی

% WCWORتولید کل آب
Stb 

نفت تولیدی کلی
Stb Stb/d دبی

4/239316/640/090/000619200000123/76100

0/651658/590/240/001476400000590/51200

0/0393/401/750/0063516000003810/77300

0/0026/465/420/02267796211/418050/33400

006/300/029638848636/125151/93500

006/300/029675849320/825203/18600

006/300/029674849321/125203/06700

006/300/029675849320/825203/22800

تاثیر دبی فوقانی بر تخلیه آب خالص5

تاثیر دبی بر برش آب و مقایسه بین تکمیل ها3

شماتیك مخروط معکوس در مخزن5تاثیر دبی بر نفت تولیدی و مقایسه بین تکمیل ها4
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4-مقایسه تکمیل های مرسوم و دوگانه در مخازن ناهمگن
ــك  ــرای ی ــف ب ــاط مختل ــه در نق ــت ک ــی اس ــن مخزن ــزن ناهمگ  مخ
ــف  ــای مختل ــاًل در الیه ه ــد. مث ــته باش ــی داش ــر متفاوت ــی مقادی ویژگ
تراوایــی یــا تخلخــل متفــاوت باشــد. جــدول-7 داده هــاي مربــوط 

ــده،  ــی ش ــازِن طراح ــي در مخ ــار مویینگ ــبي و فش ــري نس ــه نفوذپذی ب
ناهمگــن  مخــزن  چندیــن،  تراوایــی  پارامتــر  تغییــر  بــا  می باشــد. 
تکمیل هــای  بــا  ناهمگــن  مخــازن  ایــن  ســپس،  شــد.  شبیه ســازی 
مرســوم و تکمیل هــای دوگانــه شبیه ســازی و بــا یکدیگــر مقایســه 

گردید)شــکل-6(.
یـك روش بـرای ارزیابـی دقیق یك سیسـتم بیان کّمِی درجـه ناهمگنی 
آن سیسـتم اسـت. درجـه ناهمگنـی خاصیتـی عـددی اسـت کـه بتـوان 
میـزان غیریکنواختـی و متغیـر بـودن آن خاصیـت در سرتاسـر مخـزن را 
مشـخص نمـود. مقـدار درجه ناهمگنـی در این مقاله با اسـتفاده از روش 
Dykstra-parsons محاسـبه شـده اسـت)جدول-8(. مخـزن ناهمگـن 
1 بـا ضریـب ناهمگنـی 0/49 و مخـزن ناهمگـن 2 بـا ضریـب ناهمگنـی 
0/57 جهـت مقایسـه بـا حالـت همگـن می باشـد. همچنیـن مخـزن 3 بـا 
ناهمگنـی 42/0 و مخـزن 4 بـا ضریب ناهمگنی 0/32 جهت مقایسـه بین 

تکمیل هـای مرسـوم و تکمیـل دوگانـه بـکار می رود.

5- تخلیه آب خالص
هنگامی که یك مخزن همگن از تکمیل های تحتانی هیچگونه نفتی تولید 
نفت  که  معنی  این  به  می شود؛  مشاهده  خالص  آب  تخلیه  فقط  نکند ، 
تولیدی کلی از تکمیل تحتانی، صفر می باشد. اما با افزایش ناهمگنی، 
به نظر می رسد  اینگونه  از تکمیل تحتانی مشاهده میگردد و  تولید نفت 
که ناهمگنی تأثیر زیادی در نفت تولیدی کلی از تکمیل تحتانی دارد 
دارای  )که   2 ناهمگن  فاکتور می شود. در مخزن  این  افزایش  باعث  و 
مقدار درجه ناهمگنی 0/57 می باشد( نسبت به مخزن همگن و ناهمگن 
1 افزایش تولید نفت مشاهده می شود که منجر به کاهش به سزای نسبت 

آب به نفت هم خواهد شد. 

6- مخروط معکوس
در تکمیل هـای دوگانـه چـون یك تکمیل در ناحیه نفتـی و یك تکمیل 
در ناحیه آبی وجود دارد، دبی تکمیل فوقانی را 600 هزاربشکه در روز 
فرض کردیم. سـپس مشـاهده می شـود که اسـتفاده از تکنیـك مخروط 
معکـوس در مخـازن ناهمگـن بـر روی تولیـد نفـت کلـی تأثیـر مثبـت 

مرسومتخلیه آب خالصمخروط معکوس

نفت تولیدی 902124/4849321/5780736/3
(STB)

آب تولیدی  3637/62725202/9468511/32
(STB)

0/0040320/0296740/087752WOR

0/0097346/298216/5784% WC

مقایسه تکمیل های مرسوم با تخلیه آب خالص و مخروط معکوس در  روز 62000

PcowKroKrwSw

5/0425100/15

2/32360/70/0130/25

1/07070/5510/0270/284

0/49390/4240/0410/319

0/22740/3190/0550/354

0/10480/2320/0710/388

0/04830/1630/0890/423

0/02230/1090/110/458

0/01030/0690/1360/492

0/00470/040.1670/527

0/00220/020/2070/561

0/0010/0090/2560/596

0/00060/0030/3180/631

0/00020/0010.3950/665

0/000100/490/7

0011

داده هاي مربوط به نفوذپذیري نسبي و فشار مویینگي7

نمودار تراوایی نسبی بر حسب اشباع آب6
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می گـذارد و موجـب افزایـش تولیـد نفـت می شـود زیـرا میـزان تولیـد 
آب کلـی را از تکمیـل فوقانـی کاهـش می دهـد و بنابرایـن، بـه همـان 

میـزان ، نسـبت آب بـه نفـت در مخزن کاهـش می یابد)جـدول-10(.
در جداول-11 و 12 بین مخزن ناهمگن تکمیل مرسوم و مخزن ناهمگن 
دارای  است که هر دو مخزن  مقایسه صورت گرفته  تکمیل دوگانه  با 
مشخصات مشابه مخزن ناهمگن 3 هستند. در اینجا با توجه به تکنولوژی 
تکمیل دوگانه با سینك ته چاهی آبی نسبت به تکمیل های مرسوم، تولید 
نفت بیشتر و برش آب و نسبت آب به نفت کمتری را مشا هده می کنیم.

نتیجه گیری
در این مقاله دو مخزن همگن و ناهمگِن استوانه ای با نرم افزار اکلیپس 
به نفت،  تأثیر دبی بر برش آب، نسبت آب  شبیه سازی گردید. سپس، 
از  کلی  تولید آب  و  تحتانی  و  فوقانی  تکمیل های  از  کلی  نفت  تولید 
دیگری  و  مرسوم  به صورت  یکی  )که  دو چاه  در  فوقانی  تکمیل های 
به صورت دوگانه تکمیل گردیده بود(، مورد مقایسه قرار گرفت. براین 

اساس نتایج زیر به دست آمد:
ــذف  ــرل و ح ــه کنت ــادر ب ــر ق ــور موث ــه به ط ــل دوگان 1- روش تکمی
آب  معکــوس  مخــروط  ایجــاد  حتــی  و  مخروط شــدگی  پدیــده 
نفــت  تولیــد آب و  بــا کنتــرل دبی هــای  ایــن روش  می شــود. در 
ــاس  ــطح تم ــاالی س ــن و ب ــده در پایی ــل ش ــی تکمی ــب از نواح به ترتی
ــی را  ــل نفت ــه تکمی ــدی از ناحی ــرش آب تولی ــوان ب ــت، می ت آب- نف
کنتــرل و یــا حــذف نمــود. در صــورت افزایــش بیشــتر دبــی تولیــد آب 
ــود  ــوس وج ــروط معک ــاد مخ ــکان ایج ــی، ام ــل تحتان ــه تکمی از ناحی

مخزن 
ناهمگن 4

مخزن 
ناهمگن 3

مخزن 
ناهمگن 2

 مخزن 
نام مخزنناهمگن 1

0/320/420/570/49D.P.coِ

تروایی در 
Rراستای

تروایی در 
Rراستای

تروایی در 
Rراستای

تروایی در 
Rگرید بلوکراستای

3061661_2

4044143_4

55520105_6

6077177_8

553339_10

30616611_12

302131413_14

40771015_16

54916917_18

55441119_20

انواع مخزن8

مخزن همگن و ناهمگن در تخلیه آب خالص9

 OPT.bottom
completion (STB)% WCWORWPT )STB(OPT )STB(نام مخزن

همگن06/30%0/02967525203/23849320/6

ناهمگن 38/933652/73%0/0096948743/156901946/71

ناهمگن2 219/81691/28%0/0040243741/521929875/9

مخزن همگن و ناهمگن در مخروط معکوس10

OIL cut % OPT.bottom
completion% WCWORWPT )STB(OPT )STB(نام مخزن

همگن0/1670662025/8310/97250/004033635/637902142/9

ناهمگن 0/3769764734/2220/34170/0012311118/449908335/11

ناهمگن2 1/1915629280/4590/16810/000926857/7079926138/3
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ــش  ــه افزای ــر ب ــه منج ــن ناحی ــد آب از ای ــش از ح ــد بی ــا تولی دارد. ام
ــرش نفــت در آن شــده و الزم اســت جهــت جلوگیــری از  تدریجــی ب
ایــن پدیــده و حداقــل نمــودن آن، دقــت الزم در طراحــی پارامترهــای 
ــد  ــترین تولی ــرش آب و بیش ــن ب ــا کمتری ــرد ت ــورت پذی ــی ص عملیات

ــود. ــل ش ــزن حاص ــت در مخ نف
و  انحـراف  باعـث  مـوارد  بیشـتر  در  دو گانـه  تکمیـل  از  اسـتفاده   -2
تغییر شـکل پروفایـل مخـروط می شـود. قسـمت بـاالی سـطح مشـترک 
آب-نفـت از چـاه دور می گـردد. ناهمگنـی در مخـزن باعـث افزایـش 
تغییـر شـکل مخروطـی شـده و تأثیـر زیـادی در نفـت تولیـدی کلـی از 
تکمیـل تحتانـی دارد و باعـث افزایـش تولیـد نفـت از تکمیـل تحتانـی 
می شـود. در مقایسـه بیـن تکمیل هـای دوگانـه و تکمیل هـای مرسـوم، 
کاهـش نسـبت آب بـه نفـت مشـاهده می گـردد کـه خـود گـواه ایـن 
اسـت کـه اسـتفاده از تکمیل هـای دوگانـه به طـور موثـر قـادر بـه کنترل 
و حـذف پدیـده مخروط شـدگی و حتـی ایجـاد مخـروط معکـوس آب 

می شـود.
3- مخـازن ناهمگـن کـه در آن از سـینك ته چاهـی آب اسـتفاده شـد، 
توانسـتند میـزان تولیـد نفت در مقایسـه بـا چاه های متـداول را بـاال ببرند 
و از پیشـرفت مخـروط جلوگیـری کننـد. اسـتفاده از تکنیـك مخـروط 
معکـوس و تخلیـه آب خالـص در مخـازن ناهمگـن بـر روی تولید نفت 
کلـی تأثیـر مثبـت دارد و موجـب افزایـش تولید نفت می شـود. همچنین 
مشـاهده گردیـد کـه میـزان تولید آب کلـی از تکمیـل فوقانی و نسـبت 

آب بـه نفـت در مخـزن کاهـش پیـدا کرد.

مخزن ناهمگن با تکمیل مخزن ناهمگن 3
مرسوم

مخزن ناهمگن با تکمیل 
دوگانه

)STB( 472665/9475747/8نفت تولیدی

)STB( 11261/46510/0205آب تولیدی

0/0230/001نسبت آب به نفت

6/350/17برش آب %

مقایسه مخزن همگن و ناهمگن )تراوایی پایین(11

مخزن ناهمگن با تکمیل مخزن ناهمگن 4
مرسوم

مخزن ناهمگن با تکمیل 
دوگانه

)STB( 20000002000000نفت تولیدی

)STB( 567115/3190861/2آب تولیدی

0/280/09نسبت آب به نفت

37/3017/85برش آب %

مقایسه مخزن همگن و ناهمگن )تراوایی باال(12
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