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مهدی زلقی ،نعیمه علی محمدی سلمانی ،مرکز تحقیقات نفت تهران -دانشگاه صنعت نفت

چکیده
ارزیابی و پایش عملکرد یک فرآیند ازدیاد برداشت یکی از مراحل کلیدی در مدیریت و موفقیت یک پروژه ازدیاد
برداش��ت نفت اس��ت .تس��تهای ردیاب ،ابزاری موثر برای مانیتورینگ و مشخصهس��ازی مخزن به منظور کاهش
ریس��ک و افزایش بازده اس��ت .مشخصهسازی اشباع نفت باقیمانده و مسیر تراوای بین چاهی در فرآیندهای ازدیاد
برداش��ت معموال توس��ط ردیابهای شیمیایی و رادیواکتیو انجام میش��ود و معموال تستهای ردیاب بصورت تک
چاهی یا بین چاهی انجام میشود .مهمترین کاربرد آنها نیز تعیین ارتباط بین چاهی و اشباع نفت باقیمانده است.
تس��ت ردیاب شامل تزریق ردیاب همراه سیاالت تزریقی (آب یا گاز) و مانیتورینگ آن در چاههای مجاور یا همان
چاه اس��ت .ردیاب میتواند یک جزء س��یال یا ایزوتوپ بی اثر باش��د که در مخزن مورد آزمایش موجود نیست .اما
معایب ردیابها قیمت باالی مواد مورد اس��تفاده بعنوان ردیاب ،زمانبر بودن جمعآوری داده و روشهای تحلیلی
تشخیص ،هزینهبر بودن آنالیز آزمایشگاهی و خطرات ایمنی مواد مورد استفاده است .مشخصات یک ردیاب خوب
ش��امل قیمت پایین ،پایداری در ش��رایط مخزن ،استفاده آسان و س��ازگاری با محیط زیست است .همچنین ارائه
روشهای تشخیص و تفسیر سریع و مقرون بصرفه موجب گسترش این تکنولوژی میشود.
مقدمه

اطالعات مقاله
تاریخ ارسال نویسنده96/10/08 :
تاریخ ارسال به داور96/10/24 :
تاریخ پذیرش داور96/11/28 :

واژگان کلیدی:
تست ردیاب ،ازدیاد برداشت ،اشباع
نفت باقیمانده ،تفسیر کیفی و کمی،

پايش

تس��ت ردیاب اب��زاری قدرتمند برای مانیتورینگ مخزن اس��ت .استفاده از حالل یا ماده شیمیایی را فراهم میکند .عالوهبر این ،تست
کس��ب اطالعات دقیق از مخ��زن با صرف حداق��ل هزینهها حاصل ردیاب با تخمین میزان افزایش حجم جاروب شده و ضریب بازیافت
پیش��رفتهای اخیر در زمین��ه تکنولوژی ردیابها اس��ت .هدف از ناش��ی از فرآیندهای ازدیاد برداش��ت نقش مهم��ی در زمینه ازدیاد
شده و
دادنازبهچاه آغاز
پاس��خ تولید
پس از آن
مخزنمیازدهد.
شود ،رخ
بسته می
ها چاه
ردیایبکه
تکنول��وژیروزها
هیدرولیز در بازه زمانی چند
دارد.
برداشت
طریق
توصیف
بهبود
اس��تفاده میدانی از ردیابها نش��ان از نقش بس��زای آنها در تعیین
فرآیندهای
مخزن
ارتباط
بازگشت ب��ه
ابهامات مربوط
معموال غلظت ردیاب
پتانس��یلبرگشتی
ارزیابینمونههای
شوند.ودر آنالیز
درمی
آنالیز
ردیابها
مونههای سرچاهی برای
بازیافت ثانویه و ثالثیه و نیز ترسیم نقشه جریان در مخزن و مکانیابی خصوصیات مهم مخزن مانند ناهمگنی مخزن و اش��باع سیاالت دارد.
ر حسب حجم تولیدی رسم میشود (شکل .)1-اشباع نفت باقیمانده 3براساس اختالف زمان رسیدن دو ردیاب
آب و گاز تزریقی به مخزن اس��ت .پیادهس��ازی و آنالیز یک تس��ت تستهای ردیاب به دو نوع تستهای بین چاهی و تک چاهی تقسیم
شود .که
موردیزیکمیی است
خصوصیتی ف
برداشت ،تفکیک
است .ضریب
محاسبه
انجامک قابل
از تفکی
پیشب
مقدار ضری
در تستهای بین چاهی ،ردیابها به یک یا چند چاه تزریق
اطالعات مهم
ازدیاد
فرآیندهای
(قله دو نمودار) وردیاب
جاروب ش��ده و بهینه نمودن ش��ده و از بقیه چاهها تولید میش��ود .در حالیکه در تستهای تک
متخلخل
حالتحجم
متوازندرنمودن
میدهد.
تعادل را نشان
برایی و نفتی
نیازفاز آب
غلظت ردیابها در
چاه��ی ،ردیابها به یک چاه تزریق ش��ده و پ��س از مدت زمانی از
بس��تن چ��اه ،از همان چاه تولیدمیش��ود .این دو نوع تس��ت مزایا و
معایب متفاوتی دارند .بعنوان مثال ،تس��تهای بین چاهی به مساحت
بیش��تری از مخزن مورد بررسی دسترسی دارند و در نهایت اطالعات
بیش��تری را جمعآوری میکنن��د .اما بازیافت ردیاب ممکن اس��ت
س��الها به ط��ول انجامد و آنالیز نتایج بدس��ت آمده میتواند بس��یار
پیچیده باش��د .از جمله اطالعاتی که از تس��تهای بین چاهی حاصل
میش��ود ،روند کلی حرکت سیاالت در مخزن ،الیهبندی ،ناهمگنی
س��طحی ،روند جریانات قطری در مخزن و اش��باع سیاالت است .در
مقابل ،انجام تس��ت ردیاب تک چاهی کمتر از  3هفته زمان میبرد.
چاهی بعالوه ع��دم قطعیت کمتری در آنالیز نتای��ج آن وجود دارد و چون
تکتکچاهی
تستیاب
تست رد
تفسیر
برای
تولیدیاب
تولید رد
معمول
شکل 1:1نمودار
ردیاب
تفسیر
برای
ردیاب
معمول
نمودار
1
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تست ردیاب بین چاهی 4برای ارزیابی ناهمگنی مخزن ،ارتباط بین چاهها ،موانع جریان ،نواحی پر تراوا

هرزروی ،5شکستگیهای ارتباط دهنده چاههای تولیدی-تزریقی ،مسیرهای جریان و اشباع نفت باقیمانده
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مقاالت علمی پژوهشی

 -1پیشینه تحقیق

تس��تهای ردیاب در دو حالت تک چاه��ی و بین چاهی طراحی
و اج��را میش��وند .ردیابها اغلب ب��رای ارزیابی طرحه��ای ازدیاد
برداشت استفاده میشود .تست ردیاب شیمیایی تک چاهی 6در یک
چاه انجام میشود و ش��امل تزریق سیال آبی حاوی ردیاب شیمیایی
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محدود ب��ه ناحیه کوچکتری از مخزن مورد مطالعه اس��ت اطالعات
کمتری به دست میآید.
2
تس��ت ردیاب شیمیایی تک چاهی در سه دهه اخیر بعنوان روش
قابل اعتمادی برای اندازهگیری اش��باع نفت باقیمانده اس��تفاده شده
است .اس��اس این روش بر مبنای اختالف زمان رسیدن دو ردیاب به
سر چاه اس��ت (جابجایی زمانی) .در واقع ،بخشی از ردیاب تفکیک
ش��وندهای که در مخزن تزریق میش��ود به فاز نف��ت باقیمانده وارد
ش��ده و بخش دیگر آن تحت یک واکن��ش هیدرولیز قرار گرفته و
ردیاب دیگ��ر را تولید میکند .این فرآین��د هیدرولیز در بازه زمانی
چند روزهای که چاه بس��ته میش��ود ،رخ میدهد .پ��س از آن تولید
از چاه آغاز ش��ده و نمونههای س��رچاهی برای بازگش��ت ردیابها
آنالیز میشوند .در آنالیز نمونههای برگشتی معموال غلظت ردیاب بر
3
حسب حجم تولیدی رسم میشود (شکل .)1-اشباع نفت باقی مانده
براس��اس اختالف زمان رس��یدن دو ردیاب (قله دو نمودار) و مقدار
ضریب تفکیک قابل محاس��به اس��ت .ضری��ب تفکیک خصوصیتی
فیزیکی است که غلظت ردیابها در فاز آبی و نفتی در حالت تعادل
را نشان میدهد.
4
تس��ت ردیاب بین چاهی برای ارزیاب��ی ناهمگنی مخزن ،ارتباط
بین چاهها ،موانع جریان ،نواحی پر تراوا هرزروی ، 5شکس��تگیهای
ارتباط دهنده چاههای تولیدی-تزریقی ،مس��یرهای جریان و اش��باع
نفت باقیمانده اس��تفاده میش��ود .بعنوان مثال ،زمان میانشکن شدن
کوتاه ردیاب ،نشاندهنده وجود یک کانال تراواست .در مقابل ،اگر
میانشکن ش��دن هرگز اتفاق نیفتد ،نشان از عدم ارتباط چاه تولیدی
و تزریقی دارد .هرگونه تاخیر در پاس��خ ردیاب نیز نشاندهنده موانع
جریان یا مس��یرهای جریان جهتدار اس��ت .مزیت تست ردیاب بین
چاهی نسبت به آزمایش افت فشار در این است که ارزیابی مستقیمی
از ی��ک جفت چاه تولیدی-تزریقی به دس��ت میآورد .در حالیکه
آزمایش افت فشار ،انتقالپذیری متوسط مخزن مورد مطالعه را نشان
میدهد .تس��ت ردیاب بین چاهی ش��امل تزریق یک یا چند ردیاب
به همراه س��یاالت تزریقی و به دنبال آن تزریق سیال بدون ردیاب به
مخزن و مانیتورینگ ردیاب در چاههای تولیدی است.

و تولی��د آن در همان چاه اس��ت .برای تهی��ه آب تزریقی معموال از
آب تولید ش��ده از خود سازند استفاده میشود .این یک روش درجا
برای اندازهگیری اش��باع س��یاالت در مخزن اس��ت که در آن اغلب
اش��باع نفت باقیمانده و در برخی موارد اشباع آب ذاتی اندازهگیری
میشود .اخیرا این تس��ت برای اندازهگیری جریان کسری آب/نفت
در اش��باع سیاالت اندازهگیری شده برای حالت دو فاز متحرک آب
و نفت گسترش یافته است .این روش در ابتدا برای تعیین اشباع نفت
هدف قبل از آغاز عملیات ازدیاد برداش��ت نفت اس��تفاده میشود تا
اثربخشی عامل ازدیاد برداشت در یک چاه پایلوت اندازهگیری شود
و س��پس برای اندازهگیری اش��باع آب اولیه به منظ��ور ارزیابی بهتر،
حجم نفت درجا اس��تفاده میشود .اندازهگیری جریان کسری ،یک
ورودی واقع بینانه برای مدلهای شبیهسازی مورد استفاده در محاسبه
عملکرد سیالبزنی فراهم میکند.
تس��ت ردیاب بین چاهی 7با اس��تفاده از یک جف��ت چاه تزریقی
و تولی��دی برای بررس��ی ارتباط بی��ن چاه تزریقی و تولیدی (مس��یر
حرکت س��یال) ،زمان میانشکن شدن س��یال تزریقی ،ارزیابی بازده
جاروبی و توزیع اش��باع س��یاالت ،طراحی و اجرا میش��ود .تخمین
زمان میانشکن شدن در ارزیابی مدلهای استاتیک و دینامیک برای
بررس��ی طرحهای پایلوت ازدیاد برداش��ت ضروری است .دادههای
تس��ت ردیاب تنها منبع کسب اطالعات در مورد انتقال جرم از منشاء
یک چاه تزریقی خاص درون مخزن اس��ت .با تفسیر دادههای تولید
ردیاب (غلظت بر حس��ب زمان) ارتباط بین چ��اه تزریقی و تولیدی
مانند توپولوژی مخزن بدست میآید.
االباد و همکاران ( )2016برای تعیین اش��باع س��یاالت ،یک تست
ردی��اب تک چاه��ی در یک مخزن کربناته طراح��ی و اجرا کردند.
مخ��زن مورد بررس��ی مخزنی ناهمگ��ن با الیههای س��نگ آهک با
تراوای��ی متغیر کم ت��ا زیاد و تخلخلی در مح��دوده  20تا  30درصد
به همراه الیههای پراکنده دولومیت و پوش س��نگ بس��یار سخت از
انیدریت بود .تس��ت ردیاب به منظور تعیین اشباع نفت باقیمانده پیش
از اجرای پایلوت بهبود بازیافت نفت و در محدوده بالغی از مخزن و
نزدیک به چاههای تزریقی آب انجام شد .نتایج تست میدانی ،اشباع
نفت باقیمانده براب��ر  21/7 ± 0/5درصد تعیین کرد .بهعالوه ،موازنه
مواد ردیاب نشان داد که بیش از  98درصد از ردیاب تزریقی دوباره
تولید شده است .بعبارت دیگر ،میزان جذب ردیاب ناچیز بوده است.
الموتی��ری و همکاران ( )2015در مطالعه خود تس��تهای ردیاب
انج��ام ش��ده در دو چاه از مخزن کربناته س��اما 8را با اس��تفاده از دو
مدل تک چاهی شبیهسازی کردند .تطابق خوب موازنه مواد ردیاب
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ناهمگنی مخزن اغلب تخمین صحیح اشباع باقیمانده توسط آنالیز
مغزه و دادههای فشار مویینگی را با محدودیت روبرو میکند .تست
ردیاب ش��یمیایی تک چاهی ،اندازهگیری درجای غیرمستقیم اشباع
نفت باقیمانده در حجم بیش��تری از مخزن نسبت به مغزه و الگهای
چاهپیمایی را فراهم میکند .عمق جس��تجوی این روش حدود  10تا
 14ف��وت از دیواره چاه و حدود  20تا  30فوت از طول چاه اس��ت.
تکنی��ک ردی��اب تکچاهی براس��اس جدایش زمان��ی دریافت دو
ردیاب اس��ت که یکی درون نفت و دیگری بطور انحصاری در آب
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تستهای انجام شده نش��ان داد که مدلهای ایجاد شده بخوبی قادر
به شبیهس��ازی رفتار مخزن کربناته پیچی��ده در اطراف دو چاه مورد
بررسی است .بعالوه مدلسازی تستهای ردیاب نشان داد که مخزن
مورد مطالعه ،برخالف فرضیات پیش��ین ،مخزن��ی با تخلخل دوگانه
9
و تراوایی دوگانه نیس��ت .این مطالعه نش��ان داد که پخشش��دگی
مهمترین پارامتر کنترلکننده جریان ردیابهای ش��یمیایی در مخزن
مورد بررسی است.
االوتیبی و همکاران ( )2017در مطالعهای نتایج حاصل از روشهای
مختلف برای تعیین اشباع نفت باقیمانده شامل الگهای پتروفیزیکی
و مغزه و نیز تس��ت ردیاب تک چاهی را با هدف تعیین اش��باع نفت
باقیمان��ده یک مخزن کربناته پیش از تزریق دی اکس��یدکربن با هم
مقایس��ه کردند .این مطالعه تطابق خوبی بی��ن نتایج حاصل از مغزه و
الگهای پتروفیزیکی ( 70-60درصد) نش��ان داد ،در حالیکه نتایج
بدس��ت آمده از تست ردیاب تک چاهی بسیار کمتر از نتایج حاصل
از مغزه و الگ اس��ت ( 21درصد) .دلیل اصلی این تفاوت آن است
که تست ردیاب ،اشباع نفت باقیمانده را تعیین میکند ،در حالی که
الگ و مغزه ،اشباع نفت باقیمانده را اندازهگیری میکند.
بورس��اکس و هم��کاران ( )2016در مطالع��های به بررس��ی نتایج
حاص��ل از تس��تهای ردیاب تک چاه��ی در یک مخ��زن کربناته
دریایی با دما و ش��وری باال پرداختند .این تس��تها با هدف ارزیابی
بازدهی پایلوت ازدیاد برداشت شیمیایی تک چاهی طراحی و انجام
شد .نتایج بررسی نشان داد که روش تست ردیاب تک چاهی روش
قابل اعتمادی برای تعیین اشباع نفت باقیمانده است.
جین و همکاران ( )2015با اندازهگیری اشباع نفت باقیمانده قبل و
بعد از تس��ت پایلوت تک چاهی تزریق سورفکتانت ، 10با استفاده از
تس��ت ردیاب تک چاهی بازده روش ازدیاد برداشت شیمیایی را در
مخزنی با شوری باال بررسی کردند.

باقی میماند .هر دو ردیاب توس��ط همان چاه تزریقی در فاصله چند
روز دریافت میش��وند و اشباع نفت باقیمانده براساس اختالف مدت
زمان رسیدن به چاه ،تخمین زده میشود.
تست ردیاب بین چاهی در محدوده چند صد متر بین چاه تزریقی
و تولیدی انجام میش��ود .مفهوم اساس��ی در این نوع تس��ت ،تزریق
ردیاب ش��یمیایی یا رادیواکتیو منحصربه فرد و پایداری اس��ت که با
س��نگ یا نفت مخزن واکن��ش نمیدهد .تعیین میانگین اش��باع نفت
باقیمانده براساس جداسازی کارموتوگرافی ردیابها در مخزن انجام
میش��ود .در این تس��ت هنگامی که ردیاب تزریق��ی به چاه تولیدی
میرس��د ،غلظت تولیدی موجب اغتش��اش در نمودار پاسخ ردیاب
میش��ود .این امر ب��ه دلیل حرکت آب در مخزن در مس��یرهایهای
جریانی مختلف با دبی متفاوت است .بازده جاروبی معموال براساس
زمان میانش��کن شدن -هنگامی که بر حس��ب تابعی از دبی تجمعی
آب تزریقی رسم شود -توصیف میشود .میانشکن شدن زودهنگام
نش��اندهنده کانالی شدن آب از طریق مسیرهای با تراوایی باال است.
میانشکن ش��دن دیرهنگام نیز نش��اندهنده ارتباط ضعیف با قابلیت
گذردهی کم بین چاه تزریقی و تولیدی است.
یک��ی از ملزومات اج��رای روشهای ازدیاد برداش��ت در مقیاس
میدانی ،ارزیابی اقتصادی و آنالیز ریس��ک است که تصمیمگیری در
مورد س��ناریوی مناسب را تس��هیل میکند .کاربرد پایش و ارزیابی
عملکرد در پروژههای ازدیاد برداشت به منظور مشخصهسازی روند
اجرای فرآیند ،منجر به اثر بخش��ی بیشتر و افزایش بازدهی اقتصادی
میشود.
هزینه اقتص��ادی اجرای طرح پایش تس��تهای ردیاب برای یک
فرآیند ازدیاد برداش��ت به منظور افزایش عملکرد و مشخصهس��ازی
بهت��ر فرآیند ب��رای تصمیمگیری صحی��ح در اج��رای آن در مقابل
دیگر هزینههای احتمالی در اثر شکس��ت پروژه ناچیز است .بنابراین
توجیهپذیری اقتصادی برای اجرای انجام تستهای ردیاب به منظور
پایش یک طرح ازدیاد برداش��ت از منظر اقتصادی نیز پذیرفته ش��ده
اس��ت .پیش نیازهای اس��تفاده از این فناوری در ایران ش��امل فراهم
نمودن چارچوبه��ای الزم برای طراحی و اج��رای این تکنیکها،
تجهیز ش��رکتهای عملیاتی ب��ه امکانات موردنیاز ،نیروی انس��انی
آموزش دی��ده و مهارت باال جهت اجرا و آنالیز و اس��تفاده از نتایج
است .همچنین توسعه روشهای کنونی برای انطباقپذیری با شرایط
مخ��ازن موجود در کش��ور و در نهایت ایجاد بس��ترهای مدیریتی و
اقتصادی برای اطمینان بکارگیری ای��ن روشها بعنوان پیشنیازهای
مهم در استفاده از این فناوریها در صنعت نفت است.
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 تست ردیاب بین چاهی برای تخمین. اما نتایج فوری دارد،میکند
میانگین اش��باع نفت بین چ��اه تزریقی و تولیدی و مس��یر حرکت
سیال استفاده میشود که اغلب در مدت زمان یک تا دو روز انجام
 در این تست در تولید وقفهای ایجاد نمیشود و نتایج پس.میشود
 همچنین دیگر موارد.از میانشکن ش��دن ردیاب قابل تفسیر است
اس��تفاده از این تست شامل ناهمس��انگردی و تعیین موانع جریان
 مشخصهس��ازی ناهمگنی مخزن، ارزیابی بازده جاروبی،در مخزن
 روشهای تفسیر این تست شامل.و تخمین سرعت س��یاالت است
 روش برونیابی، آنالیز توزیع زمان اقامت،مقایسه زمان رسیدن قله
 دادههای این تستها اطالعات مستقلی برای.و روش ترسیم است
توصیف بهتر مخزن در ناحیه پایلوت و بهبود مدل دینامیک مخزن
.فراهم میکند

نتیجهگیری

تس��تهای ردیاب ت��ک چاهی و بین چاهی ب��رای اندازهگیری
درجای اش��باع فاز غیرمتحرک (معموال اش��باع نف��ت باقیمانده در
فرآین��د جابجای��ی) و تعیین ارتباط بین چ��اه تزریقی و تولیدی در
 این روش در مقایسه با.ناحیه مورد نظر مخزن اس��تفاده میش��وند
.چاهآزمای��ی توصیف دقیقتری از مخزن در مقیاس کوچک دارد
در گذشته بیشتر ردیابهای مورد استفاده معموال مواد رادیواکتیو
 در حالیکه با توس��عه تکنولوژی ردیابهای ش��یمیایی،بودهان��د
 تست. ردیابهای ش��یمیایی جایگزین آنها ش��دهاند،در دهه اخیر
ردیاب ش��یمیایی تک چاهی برای مشاهده تغییرات اشباع نفت در
یک چاه و اطراف آن اس��تفاده میشود و معموالً مدت زمان انجام
 این تس��ت اگر چه در تولید وقفه ایجاد.آن یک تا دو هفته اس��ت

پانویس ها
1- Tracer Test
2- Single Well Chemical Tracer Tests(SWCTT)
3- Remaining Oil Saturation (ROS)
4- Interwell Gas Tracer Test(IWGTT)
5- Thief zones

6- Single-well chemical tracer (SWCT)
7- Inter-well tracer tests (IWTT)
8- SAMA
9- Dispersivity
10- Surfactant
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