مقاالت علمی  -پژوهشی

بهبود محاسبهی اشباع آب با استفاده از دادههای فشار موئینگی
در یکی از مخازن گازی جنوبغربی ایران
چکیده

اشباع سياالت موجود در مخازن از متغیرهاي مهم جهت تخمين هيدروكربن درجاست و دقت در محاسبهی
آن از اهمیت خاصی برخوردار اس��ت .تخمین نادرس��ت اش��باع آب در یک مخزن میتواند به بالاستفاده رها
کردن آن مخزن منجر ش��ود .بههمین دلیل تاکنون روشهای آزمایش��گاهی و غیرآزمایشگاهی مختلفی برای
اندازهگیری اش��باع آب موجود در منافذ س��نگ مخزن ارائه ش��ده است .روش معمول ،اس��تفاده از نگارهای
الکتریکی با اس��تفاده از روابط آرچي اس��ت .اما در بعضی موارد بهدلیل ناهمگنی مخازن (بهخصوص مخازن
کربناته) و حساس��یت اینگونه نگارها به اشباعش��دگی آب در منافذ متصل و غیرمتصل به یکدیگر و همچنین
عدم وجود ارتباط مش��خص بین ضرایب آرچی (ضریب سیمان شدگی ( )mو توان اشباع ( ))nبا کانیشناسی
و حفرههای موجود در مخزن دقت الزم و کافی ندارد .روش متعارف دیگر استفاده از دادههای آزمایشگاهی
اس��ت که دقت زیادی دارند اما اینگونه روشها با توجه به هزینهی زیاد و کندی ،تنها در تعداد محدودی از
چاهها قابلپیادهس��ازی هستند .در این مطالعه تالش ش��ده با استفاده از دادههای آنالیز مغزهی موجود ،رابطهای
جهت بهبود محاس��بهی اش��باع آب تعیین شود که بتوان آنرا به کل میدان تعمیم داد .برای این منظور با استفاده
از تلفیق دادههای آزمایش��گاهی فش��ار موئینگی به روش تزریق جیوه و همچنی��ن بهکارگیری تابع بروکس و
کوری و ارتباط آن با تخلخل مؤثر ،مقدار اش��باع آب در چاههای مورد مطالعه بررس��ی شده و در پایان نتایج
حاصل از این روش با مقادیر اش��باع آب محاس��به ش��ده از نگارهای چاهپیمایی مقایسه ش��ده است .یافتههای
این پژوهش نش��ان میدهد در حالتی که دادههای مغزه در چاههای دیگر موجود نباش��د برای محاسبهی فشار
موئینگی میتوان از مدل تجربی بروکس و کوری که نس��بت به روش چاهنگاری خطای کمتر و دقتی مناسبی
دارد استفاده کرد.
مقدمه

اطالعات مقاله
تاریخ ارسال نویسنده96/11/12 :
تاریخ ارسال به داور96/11/23 :
تاریخ پذیرش داور97/02/11 :

واژگان کلیدی:

فش��ار موئینگی ،روش بروکس
و کوری ،محاسبهی اشباع آب،
مخازن گازی کربناته

فش��ار موئینگی 2که عامل حرکت س��یال در محیط متخلخل است بهویژه در جنوب کش��ور دارد .در این پژوهش عملکرد مدل تجربی
بهصورت اختالف فش��ار فاز تَر و غی ِرتَر تعریف میشود [ .]1یکی از اندازهگی��ری اش��باع آب برای دادهه��ای مناب��ع گازی جنوب ایران
کاربردهای مهم مفهوم فشار موئینگی بهدست آوردن توزیع سیاالت بررسی میشود.
در یک مخزن ،قبل از اس��تخراج نفت اس��ت .عالوه بر این ،با رس��م
نمودار فش��ار موئینگی میتوان اطالعاتی از قبیل اش��باع آب اولیه و  -1روشهای اندازهگیری فشار موئینگی
روشه��ای آزمایش��گاهی متفاوت��ی ب��رای شبیهس��ازی نیروهای
فش��ار جابجایی 3را برای حرکت س��یال در محیط متخلخل محاس��به
جابهجاکننده در یک مخزن ،تعیین بزرگی نیروی موئینگی و همچنین
کرد.
با توجه به اهمیت مفهوم فش��ار موئینگی ،روشهای آزمایشگاهی توزیع اشباع سیاالت و درجهی اشباع آب کاهشنیافتنی ارائه شدهاند
مختلفی برای محاس��بهی فش��ار موئینگ��ی وج��ود دارد .از آنجا که که عبارتند از روش تزریق 4جیوه ،روش موئینگی برگش��تی ،5روش
روشه��ای آزمایش��گاهی پرهزینه و زمانبر هس��تند مدلهایی برای پویا 6و روش گریز از مرکز.7
محاس��بهی فش��ار موئینگی ارائه ش��دهاند .نتایج ای��ن مدلها معموالً
بهص��ورت تجرب��ی و با اس��تفاده از دادههای میدان��ی خاص حاصل  -1-1روش تزریق جیوه
تزری��ق جیوه یک��ی از متداولتری��ن روشهای مورد اس��تفاده در
میش��وند و ممکن است برای دادههای میادین دیگر کارآیی مناسبی
نداش��ته و قابلتعمیم به نمونههای س��ایر میادین نباش��ند .ایران یکی اندازهگیری فش��ار موئینگی نمونههای سنگ مخزن است .این روش
از مهمترین کش��ورهای نفت خیز دنیاس��ت که مناب��ع نفتی متعددی در  1949توس��طپورسل ارائه شد .در این روش ابتدا نمونهای تمیز و
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جابجایی فاز تر درون مغزه دقیقاً برابر نیروهای موئینگی نگهدارنده 
ی
آب باقیمانده در مغزه بعد از تعادل اس��ت میتوان برای رسم نمودار
از دادههای فشار موئینگی استفاده کرد .یکی از مهمترین معایب این
روش زمانبر بودن آنست [.]3
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خشکش��ده با حجم و تراوایی مطلق مش��خص را در محفظهای قرار
داده و به آن جیوه تزریق میکنند .بر اثر فش��ار ناشی از تزریق ،جیوه
وارد خلل و فرج سنگ ش��ده و هوا را جابجا میکند .حجم جیوهی
تزریق ش��ده در هر فشار ،اشباع فاز غی ِرتَر را تعیین میکند؛ زیرا جیوه
معموالً فاز تَر و هوا فاز غی ِرتَر است .روند تزریق تا جایی ادامه مییابد
ک��ه نمونهی مغزه کام ً
ال با جیوه پر ش��ود یا فش��ار تزریق به مقدار از  -3-1روش پویا
مش��خصهی اصلی این روش ،کنترل فش��ار موئینگی در دو انتهای
پیش تعیینش��دهای برس��د .فشارها و اش��باعهای اندازهگیری شده با
این روش ،منحنی تخلیهی اش��باع فش��ار موئینگ��ی را تعیین میکنند نمونه است .این مسأله با قرار دادن نمونهی مورد نظر بین دو صفحهی
(جیوه هوا را جابجا میکند) .از بین رفتن نمونه بعد از انجام آزمایش متخلخل که نس��بت به سیال ترشونده تراواس��ت امکانپذیر میشود
و اس��تفاده از جی��وه در انجام آزمایش که بخ��ارات خطرناکی برای ک��ه باعث ایجاد اش��باع یکس��ان در ط��ول مغزه ،حت��ی در نرخهای
کم میگردد .ای��ن دو صفحه موجب اندازهگیری فش��ار بین دو فاز
سالمتی انسان دارد از جمله معایب این روش است [.]2
میشود .در نتیجه فش��ار موئینگی برابر است با اختالف فشار بین فاز
تر و غی ِرتَر .پس از برقراری تعادل ،نمونه خارج میش��ود و اشباع آن
 -2-1روش موئینگی برگشتی
این آزمایش با اش��باع نمونه تا صد درصد از آب مخزن و س��پس توسط اندازهگیری وزن نمونه بهدست میآید [.]4
ق��رار دادن آن روی غش��ایی متخلخل که صد درصد با آب اش��باع
ش��ده و تنها نسبت به آب نفوذپذیر است شروع میشود .در مرحلهی  -4-1روش گریز از مرکز
هاس��لر و برنر اولین بار در  1945طی مقالهای روش سانتریفیوژ را
بعد هوا بهدرون محفظه تزریق میش��ود و فش��ار را افزایش میدهد،
آب مقداری جابجا ش��ده و از غشای متخلخل نیمهتراوا به استوانهای برای نمونهی مشخصی ارائه کردند .در این روش ابتدا نمونه با آب (یا
مدرج وارد میگردد .تا وقتی آبی جابهجا نشود فشار ثابت نگه داشته نفت) اشباع میشود ،سپس درون محفظهای قرار میگیرد و به درون
میش��ود .این فرآیند ممکن است چندین روز یا هفته طول بکشد .در دس��تگاه سانتریفیوژ منتقل میگردد .سرعت دستگاه بهطور مرحلهای
مرحلهی بعد نمونه برداشته ش��ده و درجهی اشباع آن با اندازهگیری افزایش مییابد و با توجه به حجم خوانده شدهی مایع ،میانگین اشباع
وزن تعیی��ن میش��ود .در گام بع��دی نمونه دوب��اره در محفظه قرار محاسبه میگردد .پس از اتمام آزمایش ،نمونه را خارج کرده و وزن
میگیرد ،فشار دوباره افزایش مییابد و فرآیند دوباره تکرار میشود آنرا اندازهگیری میکنند و میانگین اش��باع مشخص میشود .با توجه
ت��ا درجهی اش��باع آب کمینه ش��ود .بهدلیل آنکه فش��ار الزم برای به وزن نمونهی خشک و اشباع شده و دادههای حاصل ،نمودار فشار

 1رگرسیون دادههای آزمایشگاهی با متغیرهای مدل کوری در محیط نرمافزار ژئوالگ
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 -2تصحیحات مورد نیاز

بهدلیل فرضیات س��ادهکنندهی بهکار رفت��ه در روش تزریق جیوه
بسیاری از آزمایشهای فشار موئینگی در فشار جو انجام میشوند.
(بدون ش��کاف بودن نمونه ،ثابت بودن زمان ،همگن بودن نمونه ،اثر
انتهایی ،فش��ار موئینگی صفر در ش��رایط م��رزی فرضیات مربوط به برای نزدیک کردن نتایج به واقعیت باید اثر فش��ار محصورکننده نیز
فیزیک س��یال جابجا شده و غیره) ،همواره بین اشباع خوانده شده در بهصورت تصحیحی روی دادهها اعمال شود [.]6
این روش و اش��باع واقعی تفاوتهایی وجود دارد .بههمین دلیل قبل
از اس��تفاده از این دادهها باید تصحیحاتی روی این دادهها انجام شود  -3مدلهای فشار موئینگی
بهدلی��ل هزینهب��ر و وقتگیر ب��ودن آزمایشهای فش��ار موئینگی
که در ادامه بهطور خالصه بررسی میگردد.
هم��واره اف��رادی بهدنب��ال ارائهی مدلهایی برای محاس��بهی فش��ار
موئینگی بودهاند که هدف تمامی آنها ارائهی مدلی بوده که به مقدار
 -1-2تصحیح برای حداقل فشار نفوذ
این نوع تصحیح فقط باید در آزمایش تزریق جیوه اعمال ش��ود .با حقیقی فشار موئینگی نزدیکتر باشد .مهم ترین این روشها بهشرح
تزریق جیوه به نمونه ،ابتدا س��طح نمونه کام ً
ال به جیوه آغشته میشود زیر است [:]7
8
لورت ()1941
و فشار تزریق افزایش مییابد .در این فشار جیوه میتواند فاز تر را از
9
بردین ()1953
منافذ بزرگ سنگ خارج کرده و خود جایگزین آن شود.
10
بروکس و کوری ()1964
نون و پیکت)1975(11
 -2-2تصحیح برای رس
12
ً
بنتسن و همکاران ()1976
ای��ن نوع تصحیح نیز معموال تنه��ا در آزمایش تزریق جیوه اعمال

 2مقایسهی نمودارهای فشار موئینگی با معادلهی بروکس و کوری
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 -3-2تصحیح فشار جانبی

 3مقایس��هی اشباع تخمینی با روش کوری با اشباع اندازهگیری شده
در آزمایشگاه
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میش��ود .از آنجا ک��ه نمونهی س��نگ را قبل از تزری��ق کام ً
ال تمیز
موئینگی برای هر نمونه رسم میگردد [.]5
در ای��ن مطالعه برای بهدس��ت آوردن دادههای آزمایش��گاهی فش��ار میکنند رس پراکندهی موجود در منافذ نیز شس��ته میشود .بنابراین
موئینگی برای نمونههای موجود از روش تزریق جیوه استفاده شده است .تأثیر رس بر نمودار فش��ار موئینگی در نظر گرفته نمیش��ود که باید
تصحیح گردد.
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مقایسهی اشباع حاصل از روش کوری با اشباع حاصل از ارزیابی پتروفیزیکی در چاهی با دادههای مغزهی موجود
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مقایسهی اشباع با نتایج ارزیابی پتروفیزیکی در چاه فاقد مغزه

زاوﻳﻪي ﺗﻤﺎس ﺟﻴﻮه ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺳﻨﮓ اﺳﺖ.
 -4-2ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪل
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ﺗﺼﺤﻴﺤﺎت اﺷﺎره ﺷﺪه روي دادهﻫﺎ
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم

ژﺋﻮﻻگ ،ﻣﺪل ﺑﺮوﻛﺲ و ﻛﻮري ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ
ﺑﺮوﻛﺲ و ﻛﻮري ﻃﺒﻖ ﻣﻌﺎدﻟﻪي 2-اﺳﺖ:

گوالز و همکاران)1980(13
دونالدسون و همکاران)1991(14
الفسیل)2003(15
فورد لوملند)2008(16
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با س��اخت مدل اشباع  -ارتفاع در نرمافزار ژئوالگ ،مدل بروکس و
کوری بهعنوان مناسبترین مدل برای تخمین اشباع آب انتخاب شد
[ .]8تابع مدل بروکس و کوری طبق معادلهی 2-است:
1
p ce n
)(2

)(2

که  Pceفشار جابجایی Swi ،اش��باع آب کاهش نیافتنی و  nضریب
کوری اس��ت .برای بهدس��ت آوردن هر یک از متغیرهای ذکر شده
رابطهای بین آنها و متغیر تخلخل مؤثر ﻛﻪ
اﺷﺒﺎع آب ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎ
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲSwi ،
شد.ﻓﺸﺎر
ایجادPce
رگرسیون
شکل1-
محیط نرم
ﻫﺎيرا در
کوری
افزارﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﺨ
راﺑﻄﻪاي
ذﻛﺮ ﺷﺪه
دادههای آزمایشگاهی با متغیرهای مدلﻣﺘﻐﻴﺮ
ژئوالگ نش��ان میدهد که متغیر س��وم اشاره ش��ده در مدل کوری،
تخلخل درنظر گرفته شده است.
6
در ج��دول 1-مع��ادالت حاصل برای هر ی��ک از متغیرهای مدل
بروکس و کوری نش��ان داده ش��ده ک��ه در چاههای فاق��د دادههای
آزمایش��گاهی میتوان متغیرهای مذکور را با اس��تفاده از این روابط
بهدست آورد.
پس از تعیین متغیرهای مدل ،این مدل روی نمونهها رس��م شده است
(شکل.)2-
در شکل 3-اشباع تخمینی از روش کوری با اشباع واقعی محاسبه
ش��ده در آزمایش��گاه در چاه دارای مغزه مقایس��ه شده است .واضح
اس��ت که هرچه نقاط بهسمت خط با ش��یب  45درجه نزدیک شوند
کیفیت تخمین مدل بهتر خواهد بود.

 -4روش انجام پژوهش

دادههای مورد استفاده در این پژوهش از مغزههای استخراج شدهی
از یکی از مخازن گازی جنوب ایران بهدست آمدهاند که اشباع آب
آنها با قرارگرفتن آنها در دستگاه تزریق جیوه و اعمال فشار روی این
مغزهها بهدست آمده است .این کار تا زمانی ادامه یافته که با افزایش
فشار ،دیگر تغییری در اشباع آب موجود در نمونه ایجاد نشود .سپس
برای مقایسه با مدلهای مختلف تجربی دادههای حاصل در نرمافزار
ژئوالگ وارد شده و مناسبترین این مدلها انتخاب گردیده است.
اکنون در نقاطی که فاقد دادههای مغزه هس��تند نیز میتوان برآوردی
نسبتاً دقیق از اشباع آب داشت.
 -1-4ساخت مدل اشباع  -ارتفاع با استفاده از نرمافزار ژئوالگ

برای ساخت مدل اشباع  -ارتفاع دو مرحله مورد نیاز است:
بهدس��ت آوردن متغیرهای مدل از طریق تطاب��ق آن با نمودارهای
فشار موئینگی حاصل از آزمایش تزریق
متغیر س��ومی که معموالً تخلخل یا تراوایی است وارد مدل میشود
و مدل حاصل اشباع آب را بهصورت تابعی از آن متغیر و HAFWL
آب ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
اشباعﻳﺎﻓﺘﻦ
مقادیر ﺑﺮاي
ش�دهيباﺗﻄﺎﺑﻖ،
محاسبهﻣﺮﺣﻠﻪ
آبورود ﺑﻪ
ﻗﺒﻞ از
ﺗﺰرﻳﻖ
آزﻣﺎﻳﺶ
از
ﺣﺎﺻﻞ
ﻫﺎي
داده
ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻻزم
 -3-4مقایس�هی مقادیر اش�باع
کند.
(ارتفاع از سطح آب آزاد مخزن) پیشبینی می
ﺳﻴﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﻴﻮه اﺳﺖ؛ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ آب ﻳﺎ
اﺻﻼحچاهﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻌﺎدﻟﻪي1-
ﺗﻮﺳﻂ
آزمای��شﺑﺎﻳﺪ
الزم به ذکر اس��ت ک��ه دادههای حاصل ازﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺪل
نگاری
حاصل از
قبل از
تزریق
ارزیابی
حاصل از
ﻛﺸﺶاشباع
کوری را با
اشباع
شکل4-
ﻧﻔﺖهیﺑﺎﻳﺪمدل
ورود به مرحلهی تطابق ،برای یافتن متغیرهای بهین
ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ را
ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﻲ
ﺳﻄﺤﻲ و
روشﺳﻨﮓ،
حاصل ﺑﺎازﺳﻄﺢ
در ﺗﻤﺎس
ﺳﻴﺎل
توس��طﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﻫﺮ
بایدارزﻳﺎﺑﻲ
ﻣﻼك
کند .اشباع
مقایسه می
ﺧﻮ داشته
دﺳﺖمغزه
داد ﺑههای
چاهی که
پتروفیزیکی در
جیوه است؛
معادلهی 1-اصالح شوند .سیال استفاده ش��ده در آزمایش
ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻳﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ1-
ﻣﻌﺎدﻟﻪي
ﻗﺒﻞاﻫﺪاز آﻣﺪ.
ﺣﺎﺻﻞ ازﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ
ﻫﺎيﻣﻮﺋﻴﻨﮕﻲ
ﻓﺸﺎر
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ و
ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫ
ﻓﺮﻣﻮل ،ﺑﺮاي
ي ﺗﻄﺎﺑﻖ
ورود ﺑﻪ
آزﻣﺎﻳﺶﻪﺗﺰرﻳﻖ
ﻫﺎيداده
داده ﻛﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦاﺳﺖ
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ
در صورتی که باید آب یا نفت مالک ارزیابی قرار گیرند .هر سیال در حاصل با رنگ قرمز در تراک س��وم از س��مت چپ نشان داده شده
اﺳﺖ.
ﺑﺎﻳﺪﺷﺪه
ﺗﺰرﻳﻖداده
دادهﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ
ﺗﻄﺎﺑﻖ،
ﺗﻮﺳﻂي
ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﺻﻼحﺑﻪ
ورود
ﺑﻬﻴﻨﻪاز
ﻗﺒﻞ
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ دادهﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﻳﺶ
اﺳﺖ؛ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ آب
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
ي-
ﻣﻌﺎدﻟﻪ
ﻫﺎيراﻣﺪل
ﺟﻴﻮه فاقد
آزﻣﺎﻳﺶدر چاه
آوردندراش��باع
ﺳﻴﺎلهدست
ﺷﻮﻧﺪ.برای ب
اﺻﻼحرابطه
س��پس1از این
اس��ت.
تجربه
تماس با سطح سنگ ،کشش سطحی و ترشوندگی مخصوصی
ﻛﻪ
اﺳﺖ؛
ارزﻳﺎﺑﻲﺟﻴﻮه
آزﻣﺎﻳﺶ
ﺷﺪه در
اﺳﺘﻔﺎده
موئینگی ﺷﻮﻧﺪ.
فشار 1-اﺻﻼح
ﻣﻌﺎدﻟﻪي
ﻣﺪل ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﻬﻴﻨﻪ
ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ
ﺳﻄﺤﻲ
ﻛﺸﺶ
ﺳﻄﺢ ﺳﻨﮓ،
ﺗﻤﺎسﻳﺎ ﺑﺎ
ﺻﻮرﺗﻲ در
ﮔﻴﺮد.درﻫﺮ
ﻗﺮار
ﻣﻼك
ﺑﺎﻳﺪ
ﻧﻔﺖ
ش��دوکه
قیاس
پتروفیزیکی
ارزیابی
نتایجآببا
ﺳﻴﺎلو
گردی��د
اس��تفاده
مغزه
آمد.
خواهد
ﺳﻴﺎلدست
متفاوتی به
ﺗﻮﺳﻂههای
بنابراین داد
کند و
می
کردند را
ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ
ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﻲ
ﺳﻄﺤﻲ و
ﺳﻄﺢ
های ﺗﻤﺎس
ﺳﻴﺎل در
تبدیلﻗﺮار
ارزﻳﺎﺑﻲ
ی1-ﻣﻼك
معادلهﺑﺎﻳﺪ
ﻧﻔﺖ
ﻣﻌﺎدﻟﻪکه
آﻣﺪ.اس��ت
ذکر
ﺧﻮ به
دﺳﺖالزم
(ش��کل.)5-
تأیید می
یکدیگر
ﻛﺸﺶنتایج
اصالحﺑﺎشده
ﮔﻴﺮد.هاﻫﺮبه داده
این داده
فرمول
ي 1-ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺒﺪﻳﻞ
اﻫﺪ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻪ
ﻣﻮﺋﻴﻨﮕﻲ
ﻫﺎيرا ﻓﺸﺎر
داده
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﺳﻨﮓ،ﻛﻨﺪ و
است.ﻣﻲ
ﺗﺠﺮﺑﻪ
اﻳﻦی اشباع آب با استفاده از دادههای
محاسبه
اس��تفاده
اﺻﻼحمورد
روش
برایﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻓﺮﻣﻮل
ﺷﺪهي1-
ﻣﻌﺎدﻟﻪ
ﻫﺎي آﻣﺪ.
دادهاﻫﺪ
دﺳﺖ ﺧﻮ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑ
اﺳﺖ.
دادهﻪﻫﺎ ﺑﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دادهﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻣﻮﺋﻴﻨﮕﻲ  cos 

p
p
پتروفیزیکی روش اندونزی بوده است [.]9
c
c
()1
 cos 
دادهﻫﺎ ﺑﻪ دادهﻫﺎي اﺻﻼح ﺷﺪه اﺳﺖ.
lab

lab

lab

)(1

که در آن  Pcفش��ار موئینگی اصالح ش��ده برای س��یال مرجعPclab ،

نتیجهگیری

در این مطالعه با اس��تفاده از دادههای آزمایش��گاهی فشار موئینگی

فش��ار موئینگی تصحیح ش��دهی حاصل از آزمایش تزریق جیوه در

 cos
ﻛﻪ در آن  Pc
اﺻﻼح pﺷﺪه ﺑﺮاي ﺳﻴﺎل ﻣﺮﺟﻊPclab ،ﻓﺸﺎر ﻣﻮﺋﻴﻨﮕﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪهي ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﻳﺶ
ﻣﻮﺋﻴﻨﮕﻲ
ﻓﺸﺎر
c  pc
کوری و
و
بروکس
تابع
کارگیری
ه
ب
با
همچنین
و
جیوه
تزریق
روش
ه
ب
و
مرجع

cos
آزمایشگاه σ ،و  θکشش سطحی و زاویهی تماس سیال  lab
lab
 cos 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ،و (1) 
ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ و زاوﻳﻪي ﺗﻤﺎس ﺳﻴﺎل ﻣﺮﺟﻊ و   labو  labﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ و
ﺗﺰرﻳﻖ ﺟﻴﻮه در
pc
ارتباط آن با تخلخل مؤثر ،میزان اشباع آب در چاهها محاسبه گردید
سطحیوp cزاویهی تماس جیوه با سطح سنگ است.
کشش
و

lab cos  lab
)(1
اﺳﺖ.
ﺳﻨﮓ
ﺳﻄﺢ
ﺑﺎ
ﺟﻴﻮه
ﺗﻤﺎس
ي
زاوﻳﻪ
و نتایج با مقادیر اش��باع آب محاس��به ش��ده از نگارهای چاهپیمایی
lab

lab

داد.
نشان م
ﺑﺮايخوبی
تطابق
گردید
 -2-4یافتن مناسبترین مدل
ﻓﺸﺎر ﻣﻮﺋﻴﻨﮕﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪهي ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﻳ
یP
ﺳﻴﺎلراﻣﺮﺟﻊ،
اﺻﻼحکهﺷﺪه
مقایسهﮕﻲ
ﻛﻪ در آن  Pcﻓﺸﺎر ﻣﻮﺋﻴﻨ
clab
اش��باع
حساس��یتيزیادی
مقاومت
آزمایشگاهی
های
روی داده
تصحیحات اشاره
پس از
ﺗﺼﺤﻴﺢ
ﻛﻪ در
ویژهاز
ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﺪهي
ﻣﻮﺋﻴﻨﮕﻲ
ﻓﺸﺎر
ﺗﺰرﻳﻖP
ﻣﺮﺟﻊ،
ﺳﻴﺎل
شده ﺑﺮاي
اﺻﻼح ﺷﺪه
انجامﻓﺸﺎر ﻣﻮﺋﻴﻨﮕﻲ
آن Pc
ﻣﺪل
ﺗﺮﻳﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻳﺎﻓﺘﻦ
-4-2
clab
مرتبط  labﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ
آب   labو
ﻣﺮﺟﻊ و
ﺗﻤﺎسبهﺳﻴﺎل
آزﻣﺎﻳﺶزاوﻳﻪ
ﺳﻄﺤﻲ و
ﻛﺸﺶ
نگارهای و
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه،
ﺟﻴﻮه ودر
ﺗﺰرﻳﻖ ﺟﻴﻮه در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ،و  ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ و زاوﻳﻪي ﺗﻤﺎس ﺳﻴﺎل ﻣﺮﺟﻊ و   labو lab
ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲو و ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل اﺷﺒﺎع  -ارﺗﻔﺎع در ﻧﺮماﻓﺰار
ﻫﺎي
ﺳﻄﺢروي
اﺷﺎره ﺑﺎﺷﺪه
ﺗﺼﺤﻴﺤﺎت
دادهاﺳﺖ.
ﺳﻨﮓ
ﺗﻤﺎس ﺟﻴﻮه
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎمزاوﻳﻪي
زاوﻳﻪي ﺗﻤﺎس ﺟﻴﻮه ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺳﻨﮓ اﺳﺖ.

 -4-2ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪل

ژﺋﻮﻻگ ،ﻣﺪل ﺑﺮوﻛﺲ و ﻛﻮري ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ اﺷﺒﺎع آب اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ] .[8ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺪل

ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
ﻣﻌﺎدﻟﻪي2-
-4-2ﻃﺒﻖ
ﺑﺮوﻛﺲ و ﻛﻮري
ﺗﺮﻳﻦ :ﻣﺪل
ﻳﺎﻓﺘﻦ
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 پژوهشی- مقاالت علمی

ثاب��ت درنظ��ر گرفته میش��ود؛ در حال��ی که بهعل��ت ناهمگنی
 بنابرای��ن روش اندونزی.مخ��زن این متغیر نمیتواند ثابت باش��د
.دقت الزم و کافی ندارد
جهت محاس��بهی اش��باع آب در مخازن کربنات��ه نتایج حاصل از
روش بروکس و کوری نس��بت به نتای��ج روش چاهنگاری از دقت و
.قابلیت اعتماد بیشتری برخوردار است

دارند؛ در حالی که روش بروکس و کوری فاقد این حساس��یت
 در محاس��بهی اشباع آب با استفاده از نگارهای چاهپیمایی.است
از م��دل اندونزی اس��تفاده ش��د که ای��ن مدل عام��ل مقاومت و
حج��م ش��یل را در محاس��بات درنظر میگی��رد اما متغی��ر توان
) در این مدل با کانیشناس��ی و حفرهه��ای موجود درn( اش��باع
 چراکه معموالً این متغیر در محاس��بات.مخزن در ارتباط نیس��ت
 معادالت حاصل برای هر یک از متغیرهای مدل بروکس و کوری1

متغیر

مدل

عرض از مبدا

گرادیان

معادلهی برازش

SWI=0.662862 0.691623*LOG10(POROSITY)

0/691623

0/662862

لگاریتمی

SWI

PCE=819.605220*10**(-4.902580*(POROSITY))

-4/902580

2/913605

نمایی

PCE

N=4.248352*10**(-5.930748*(POROSITY))

-5/930748

0/628221

نمایی

N

پانویس ها
1. a.sanati@hsu.ac.ir
2. Capillary Pressure
3. Displacement Pressure
4. Mercury Injection
5. Porous plate
6. Dynamic Method
7. Centrifuge Method
8. Leverett

9. Burdine
10. Brooks and corey
11. Kwon and Pickett
12. Bentsen et al
13. golaz et al
14. Donaldson et al
15. Al-Fosail
16. FrodeLomeland

پانویس ها
منابع
[1] Ahmed, T., Reservoir engineering handbook. 2006:
Gulf Professional Publishing.
[2] Torsæter, O. and M. Abtahi, Experimental reservoir
engineering laboratory workbook. Department of
Petroleum Engineering and Applied Geophysics,
Norwegian University of Science and Technology
(NTNU), Trondheim, 2003.
[3] Dernaika, M., et al., Drainage Capillary Pressure
and Resistivity Index from Short-Wait Porous-Plate
Experiments. Petrophysics, 2016. 57(04): p. 369376-.
[4] Brown, H.W., Capillary pressure investigations.
Journal of Petroleum Technology, 1951. 3(03): p. 6774.
[5] Hassler, G. and E. Brunner, Measurement of capillary
pressures in small core samples. Transactions of the
AIME, 1945. 160(01): p. 114123-.

[6] Newsham, K., J. Rushing, and P. Lasswell, A
Comparative Study of Laboratory Techniques for
Measuring Capillary Pressures in Tight Gas Sands.
Paper SPE 89866 presented at the SPE Annual
Technical Conference and Exhibition, Houston, Texas,
USA, 26–29 September. 2004.
[7] Forbes, P., Simple and accurate methods for converting
centrifuge data into drainage and imbibition capillary
pressure curves. The Log Analyst, 1994. 35(04).
[8] Lalicata, J., et al. A Saturation Height Function
Model Derived From Capillary Pressure, Lower
Etchegoin/Williamson Reservoir, Lost Hills Field.
in SPE Western Regional Meeting. 2012. Society of
Petroleum Engineers.
[9] Dewan, J.T., Essentials of modern open-hole log
interpretation. 1983: PennWell Books.

78

