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بررسی اثر نرختخلیه و ترشوندگی بر مکانیزم ریزشثقلی در تولید ازمخازن
شکافدار طبیعی
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چکیده
با توجه به اینکه بسیاری از مخازن هیدروکربنی ایران از نوع شکافدار هستند ،بررسی مکانیزمهای تولید از اینگونه مخازن حائز
اهمیت است .تخلیه طبیعی نفت از مخازن هیدروکربنی به سطح تحت مکانیزم ریزشثقلی در مخازن شکافدار طبیعی از ضریب
بازیافت 1باالیی برخوردار اس��ت .در این مقاله ،مطالعات انجامش��ده در زمینه تولید از مخازن شکافدار تحت مکانیزم ریزشثقلی
مرور گرديده و اثر پارامترهای مختلف همچون نرخ-تخلیه و ترشوندگی محیط متخلخل بر بازیافت نهایی نفت بررسی شده است.
مطالعات انجام ش��ده نش��ان میدهند که محیطهای نفتدوست 2قابلیت بازیافت بیشتری در مرحله سوم 3تولید خواهند داشت.
همچنین بررسیهای انجام شده نشان میدهد بهدلیل هجوم گاز 4ناشی از افزایش نامناسب نرخ تخلیه نفت ،میزان بازیافت نفت
کاهش مییابد.
مقدمه

مخ��ازن ش��کاف دارطبیعی 5از دیدگاه زمین شناس��ی ب��ه مخازنی گفته
می ش��ود که دارای ناپیوس��تگی س��اختاری هس��تند و از دیدگاه مهندسی
مخزن به مخازنی اطالق می ش��ود که دارای ناپیوس��تگی ساختاری هستند
ک��ه بر جریان س��یال مؤثرند .تولید از مخازن ش��کاف دار با پیچیدگی ها و
عدم قطعیت های باالیی همراه اس��ت .مشخصه س��ازی ، 6مدلسازی و شبیه
س��ازی این مخازن همواره ب��ا چالش هایی روبرو بوده اس��ت ،بهطوریکه
عالوهب��ر تعیی��ن خصوصیات ش��کاف و ماتریکس بهتنهایی ،الزم اس��ت
ارتباط بین ماتریکس و ش��کاف نیز بهخوبی تعیین و بررس��ی شود .حدود
 27درصد مخازن جهان و  70درصد مخازن نفتی ایران از نوع ش��کافدار
هستند .دسته بندی های مختلفی برای مخازن شکاف دار طبیعی وجود دارد.
7
براساس تحقیقات انجام شده بر روی  100میدان هیدروکربنی ،ون گلف
مخازن شکاف دار را به  4دسته تقسیم کرده است:
 .1مخازنی که در آنها ماتریکس تخلخل و تراوایی پایینی دارد .ش��کاف ها
ظرفیت ذخیره 8و مسیر عبور جریان را فراهم می کنند.
 .2مخازنی که در آنها ماتریکس تخلخل و تراوایی پایینی دارد .ماتریکس
ظرفیت ذخیره و شکاف ها مسیر عبور جریان را فراهم می کنند.
 .3در نوع س��وم که به میکرو متخلخل 9ها هم معروف هس��تند ،ماتریکس
دارای تخلخ��ل باال و تراوایی پایین می باش��د .ماتریکس ظرفیت ذخیره و
شکاف مسیر عبور جریان را فراهم می کند.
 .4در این دسته از مخازن ،ماتریکس تخلخل و تراوایی باالیی دارد .همچنین
ظرفیت ذخیره و مسیر عبور جریان توسط ماتریکس فراهم می گردد.
مکانیزم تولید در مخازن نوع دوم و س��وم تقریباً یکس��ان بوده و بیش��تر
مخ��ازن ایران از نوع س��وم می باش��ند .در نظرگرفتن میزان مش��ارکت بین
ماتریکس و ش��کاف در تولید و جریان س��یال از اهمیت باالیی برخوردار
اس��ت زیرا تخلخل ماتریکس و تراوایی ش��کاف نقش ه��ای متفاوتی در
فراهم کردن ذخیره سازی سیال و مسیر جریان سیال برعهده دارند.
* نويسندهي عهدهدار مکاتبات ()razinpgu@gmail.com
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واژگان کلیدی:
مخازن شکافدار طبیعی ،مکانیزم ریزشثقلی،
بازیافت نفت ،ترشوندگی ،نرختخلیه

 -1ریزش ثقلی در مخازن شکاف دار طبیعی

در انتقال س��یال از ماتریکس به ش��کاف می توان به مکانیزم های انبساط
سنگ وس��یال ،گرانش ،موئینگی ،نیروی ویس��کوز و نفوذ اشاره کرد .در
فشارهای زیرفشار نقطه حباب ،انبساط 10یک مکانیزم انتقال مؤثر می باشد.
نیروهای گراویت��ی تمایل دارند نفت را از ماتریکس خارج کنند .بهعبارتی
نیروه��ای گراویت��ی ،نیروهای مؤث��ر تولید بوده و عامل حرکت س��یال از
ماتریکس به ش��کاف می باش��ند ،در حالی که نیروهای موئینگی نیروهای
مق��اوم تولید بوده و تمایل دارند نف��ت را درون حفره های محیط متخلخل
نگه دارن��د .نفوذ گاه��ی دارای اثر مثبت ب��ر انتقال س��یال از ماتریکس به
شکاف اس��ت .مطالعات انجام شده در س��ال های اخیر نشان داده است که
س��یالب زنی در بس��یاری از مخازن به خصوص در محیط های شکاف دار
آب دوس��ت 11بس��یار مؤثر بوده و باعث افزایش ضریب بازیافت مطلوب
می شود .اما ،حتی بعد از فرآیند سیالب زنی حدود دو تریلیون بشکه نفت
در مخ��ازن جهان بصورت غیرقاب��ل تولید باقی میمان��د .این مقدار قابل
توجه نف��ت را میتوان از طریق روشهای مختف��ی از جمله تزریق گاز به
طور مؤثری بازیافت کرد .در بین روش های متفاوت تزریق گاز به مخازن
هیدروکربنی ،اثر تزریق غیرامتزاجی گاز خنثی در مخازنی با مکانیزم تولید
ریزش ثقلی گاز-نفت چشمگیرتر اس��ت .مطالعات حاکی از آن است که
ریزش ثقلی یک مکانیزم بازیافت مهم در تولید نفت از مخازن شکاف دار
و بدون شکاف می باش��د .تراوایی عمودی خوب و گرانروی پایین سیال،
ضری��ب بازیافت باالیی در این فرآیند ایجاد می کند .بازیافت حدود  85تا
 95درصدی نفت اولیه درجا توسط مکانیزم ریزش ثقلی در میدان گزارش
شده اس��ت .این می��زان بازیافت باالی نفت ،ناش��ی از اختالف چگالی بین
نفت و گاز درون ماتریکس و ش��کاف اس��ت .در واق��ع ،دو عامل اصلی
در ن��رخ تخلیه کل��ی ،اختالف چگالی بین گاز و مای��ع ،و اختالف ارتفاع
بین س��طح تماس گاز-مایع در ماتریکس و شکاف هاس��ت .به طورکلی،
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در طی فرآیند ریزش ثقلی ،اختالف چگالی بین س��یاالت ،میزان مقاومت
نیروهای موئینگ��ی در برابر نیروهای رانش ثقلی ،ن��رخ جابجایی و ارتفاع
عم��ودی ناحیه مورد هج��وم گاز درون ش��کاف ها ،پارامترهای اساس��ی
حرکت س��یال می باش��ندکه اثر آنها به ترشوندگی سنگ و میزان تماس و
پخش ش��دگی 12سیال روی سنگ بستگی دارد .پیوستگی موئینگی یکی از
مهمترین پارامترهای مؤثر بر فرآیند ریزش ثقلی است .بازیافت نفت تحت
مکانیزم ریزش ثقلی در مخازن ش��کاف دار بهش��دت وابسته به ارتفاع کلی
پیوستگی موئینگی 13می باشد .باتوجه به ناپیوستگی بلوک های ماتریکس،
می توان فشارموئینگی ش��کاف را صفر فرض نمود ،اما مورد قابلاطمینانی
مبنی برعدم وجود فشارموئینگی درشکاف وجود ندارد و نمی توان به طور
قطع میزان آن را درشکاف صفر درنظرگرفت.
برای اولین بار کارلس��ون 14در س��ال  1988بازیافت نف��ت به دام افتاده
بع��د از فرآیند س��یالب زنی در میدان هاوکین��ز 15را مطرح کرد .در همان
س��ال کانتزاس 16و هم��کاران بر روی یک محیط ناپیوس��ته آزمایش های
ریزش ثقلی انجام دادند و بیش��ترین بازیافت نفت ،با بازیافت  99درصدی
نف��ت اولیه درجا را گ��زارش کردند .کتزیس 17و هم��کاران نیز با طراحی
آزمایش های ریزش ثقلی ،بیان کردند که ریزش ثقلی نقشی مؤثر در تزریق
گاز 18دارد .این فرآیند ،ریزش ثقلی همراه با تزریق گاز نامیده شد .به طور
مش��ابه ،در س��ال  1990دا و گو 19بازیافت  94درص��دی نفت اولیه درجا
را در میدان وس��تپم 20گزارش کردند .تولید از مخازن ش��کاف دار تحت
مکانیزم ریزش ثقلی توس��ط دو نیروی گراویتی و موئینگی کنترل می شود.
این باور وجود دارد که تزریق گاز در تولید براس��اس مکانیزم ریزشثقلی
در مخازن ش��کاف دار یکی از مؤثرترین روش های بازیافت در جابه جایی
عمودی نفت است[.]1
براس��اس مکانیزم های تولید ،ریزش ثقلی همراه با تزریق گاز به سه دسته
تقسیم می شود[:]2
21
 .1ریزش ثقل��ی آزاد  :زمانی ک��ه تنها نیروی رانش��ی موج��ود در مخزن،
نیروی گرانش باش��د و هیچ نیروی خارجی دیگری وجود نداش��ته باشد،
فرآین��د جابه جای��ی ،ریزش ثقلی آزاد نامیده می ش��ود .در این فرآیند تنها
درصورتی که نیروی گراویتی بیش��تر از نیروی موئینگی باشد ،امکان تولید
نفت وجود دارد .گاز به صورت خودبه خودی وارد بلوک می شود و نفت
از پایی��ن بلوک تولید می گردد .اش��باع آب همزاد ،تراوایی نس��بی نفت و
فش��ارموئینگی ماتریکس ،فاکتورهای مؤثری هس��تند ک��ه نرخ بازیافت و
میزان بازیافت نهایی نفت را در این فرآیند کنترل می کنند.
 .2ریزش ثقلی اجباری :22در این فرآیند گاز از باالی بلوک به مدل تزریق
می ش��ود .جابه جایی نفت توسط گاز به مقدار نس��بی نیروهای ویسکوز و
گراویت��ی ب��ا در نظر گرفت��ن نیروی موئینگ��ی بس��تگی دارد .در واقع ،در
ریزش ثقل��ی ،نی��روی موئینگی یک نیروی مقاوم و نی��روی گراویتی یک
نیروی رانشی است.
23
 .3ریزش ثقل��ی کنترلی  :اگر با نرخ تخلیه ثابت از مخزنی که دارای ناحیه

نفتی و کالهک گازی اس��ت تولی��د نفت اتفاق بیفتد ب��ه آن ریزش ثقلی
کنترل��ی می گویند .تعامل بین نیروهای موئینگی ،گراویتی و ویس��کوز بر
مکانیزم تولید این فرآیند مؤثر است.
24
مفهوم ریزش ثقلی آزاد را برای اولین بار کاردول و پارس��نز در س��ال
 1949مطرح و نظریه ای برای تخمین نرخ ریزش ثقلی مایع خارج ش��ده از
یک ستون ماسه ای ارائه کردند .بعد از آن در سال  1955بریکس 25ریزش-
ثقلی اجباری را برای چند مورد خاص مطرح کرد.
 .2اثر نرخ تخلیه در مکانیزم ریزش ثقلی

یک��ی از مهمترین پارامتره��ا در فرآیند بازیافت نف��ت ،تعیین نرخ بهینه
تولید اس��ت .ترویلیگ��ر 26و همکاران در س��ال  1951مکانیزم ریزش ثقلی
را بررس��ی کردند و با ارائه روشی به پیش بینی صحیحی از عملکرد سیستم
ریزش ثقلی دس��ت یافتند .براس��اس نتایج آزمایش��گاهی نش��ان دادند که
بازیاف��ت نف��ت در یک محیط همگ��ن با هجوم گاز ،با نرخ تخلیه نس��بت
عک��س دارد[ .]3باتلر 27در س��ال  1992به مطالعه مکانی��زم ریزش ثقلی در
چاه ه��ای افقی و اثرات ن��رخ تولید پرداخت .در س��ال  1993کتزیس 28و
آیت الله��ی اثر نرخ تولید بر ب��ازده بازیافت نفت را بررس��ی کردند .نتایج
آزمایش��گاهی نش��ان داد که در نرخ های باالی تولی��د ،بازیافت نهایی قبل
و بع��د از هجوم گاز بهتر و یا یکس��ان با بازیاف��ت در نرخ های پایین تولید
اس��ت .همچنین بازیافت نفت در هج��وم گاز رابطه خوبی با عدد گراویتی
داش��ت[ .]4ریاض��ی و همکاران در س��ال  2006طی مطالع��ات خود نرخ
بحرانی تزریق گاز برای رسیدن به بیشترین بازیافت در یک سنگ کربناته
را ارائه کردند[.]5
زنده بودی و همکاران در س��ال  2008آزمایشاتی با استفاده از یک مدل
غیرقابل انعطاف بس��ته به ش��کل مکعب مس��تطیل که دارای دو شکاف در
اطراف مدل بود انجام دادند .آنالیز حساسیت بهمنظور بررسی اثر پارامترهای
مختلف نظیر بازشدگی شکاف ،ارتفاع و تراوایی ماتریکس و ویسکوزیته
س��یال بر نرخ تخلیه س��یال انجام شد .نتایج نش��ان داد که نرخ جریان سیال
از ماتریکس به ش��کاف متناسب با اختالف ارتفاع س��یال در ماتریکس و
ش��کاف می باش��د .همچنین بازیافت نهایی را می توان با اس��تفاده از اعداد
بدون بعدی همچون عدد بوند 29و زمان بدون بُعد اصالح کرد .عدد بوند و
زمان بدون بُعد استفاده شده در رابطه 1-و  2نشان داده شده اند[.]6
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پس از آن زنده بودی و همکاران در س��ال  2009به بررس��ی رفتار سیال
در سطح تماس گاز-مایع و عملکرد بازیافت 30پرداخته و دو مفهوم جدید
به نام نرخ پمپاژ 31بحرانی و بیش��ترین نرخ تخلیه ممکن 32را مطرح کردند.
ن��رخ پمپاژ بحرانی نرخ تخلیه ای اس��ت که در آن ،اختالف ارتفاع س��طح
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تماس گاز-نفت ،بین ماتریکس و ش��کاف ها ثاب��ت می ماند و با افزایش
نرخ تخلیه ب��ه مقادیر باالتر از نرخ پمپاژ بحران��ی ،تغییری در این اختالف
ارتفاع مشاهده نمی شود .ش��ماتیکی از نرخ پمپاژ بحرانی در شکل های1-
و  2نشان داده شده است.
بیش��ترین نرخ تخلیه ممکن به خواص پتروفیزیکی ماتریکس و شکاف،
ابعاد مدل و خواص س��یاالت اس��تفاده شده بس��تگی دارد .در واقع ،بعد از
رس��یدن به بیش��ترین نرخ تخلیه ممک��ن ،دیگر امکان افزای��ش نرخ تخلیه
وجود ندارد .در این بررس��ی بر روی پارامترهایی چون میزان بازش��دگی
شکاف ،33ارتفاع ماتریکس ،تراوایی ،گرانروی و بازهی چاه نسبت به نرخ
پمپاژ بحرانی ،بیش��ترین نرخ برداشت ممکن و سطح تماس گاز نفت برای
ماتریکس و شکاف آنالیز حساسیت انجام شد .نتایج نشان داد که در طول
آزمایش ه��ای ریزش ثقلی کنترلی ،اگر نرخ تخلی��ه ثابت بماند نرخ انتقال
س��یال بین ماتریکس و شکاف نیز تغییری نخواهد کرد .عالوهبر نرخ انتقال
س��یال بین ماتریکس و شکاف ،رژیم های جریان س��یال ،فشار و جابجایی
سطح تماس گاز-س��یال در ماتریکس و ش��کاف نیز به نرخ پمپاژ بستگی
دارد[.]2

ترشوندگی را بر روی پارامترهای مختلفی همچون :فشارموئینگی ،تراوایی
نس��بی ،اش��باع اولیه آب ،اش��باع باقی مانده نفت ،بازیافت نفت و خواص
الکتریکی س��نگ مخزن بررسی کرده اند .تعداد زیادی از پژوهشگران نیز،
امکان تغییر ترش��وندگی بهمنظور افزایش قابلیت تحویل دهی نفت و گاز و
درنتیجه بهبود بازیافت را بررسی کرده اند.
پژوهش��گران مختلف��ی اثر ترش��وندگی در مکانیزم ریزش ثقل��ی را مطالعه
نمودند .گراتونی 36و همکاران در سال  2001به بررسی آزمایشگاهی نفوذ گاز
در شرایط ریزش ثقلی پرداختند و اثرات ترشوندگی و اشباع آب را در جریان
سه فازی بررسی کردند[ .]7شهیدزاده وهمکاران درسال  2003بهمنظور بررسی
اثر ترش��وندگی بر جریان درمحیط متخلخل ،آزمایشهایی طراحی کردند .اثر
ترش��دگی بر روی تخلیه از محیط متخلخل بررس��ی ش��د و نتایج نشان داد که
بازیافت در ترشدگی جزئی 37بیشتر از ترشدگی کامل است[.]8
درصورتیکه محیط متخلخل آبدوس��ت باشد ،سنگ توسط فیلمی از
آب پوش��یده می ش��ود .در این حالت زاویه تماس بین نفت و گاز ،پارامتر
مهمی است .پژوهشگران مختلفی با بررسی محیط هایی که در آنها مکانیزم
تخلی��ه غالب بوده اس��ت ،بر اهمیت رفت��ار جریان فیلم تأکی��د کرده اند .با
مقایس��ه مش��اهدات تجربی می توان دریافت که در ی��ک محیط متخلخل
همگن ،بازیافت نفت باقیمانده بعد از فرآیند س��یالب زنی توس��ط مکانیزم
ریزش ثقلی در محیط نفتدوس��ت و آبدوست تفاوت چندانی نداشته و
نتیجه یکس��انی حاصل می ش��ود .دلیل این پدیده تغییرات یکسان در اشباع
باقیمانده با نفوذ گاز به درون محیط متخلخل و غالب بودن مکانیزم جریان
فیلم می باش��د .در حالی که آزمایش های تجربی برتری محیط نفتدوست
را در محیط های ش��کاف دار ناپیوسته نش��ان می دهند .نبی پور و همکاران

 1شماتیکی از رابطه بین نرخ پمپاژ بحرانی و اختالف ارتفاع بین سطح

 2ش��ماتیکی از رابطه بین نرخ تزریق بحرانی و میزان بازیافت قبل

 -3اثر ترشوندگی35در مکانیزم ریزش ثقلی

ترشوندگی از مهمترین خواص کنترل کننده توزیع و جابهجایی سیاالت
در ی��ک محیط متخلخل ب��وده و اهمیت آن در تولید نف��ت بهطور مکرر
بیان شده اس��ت .فاز ترکننده تمایل دارد ک��ه درون حفره ها و گلوگاه های
ریز باقی بماند و به همین خاطر جابهجایی این فاز به دلیل وجود مس��یرهای
باریک و مقاوم در برابر جریان ،سخت و دشوار است .مطالعات بسیاری اثر

تماس گاز-نفت در ماتریکس و شکاف[]2
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به بررس��ی مکانی��زم ریزش ثقلی گاز نف��ت همراه با گرم��ا 38در یک مدل
شکاف دار آزمایش��گاهی پرداختند و از جمله نتایجی که از آزمایش های
آنها حاصل ش��د می توان به بازیافت بیش��تر نف��ت در مکانیزم ریزش ثقلی
گاز-نفت ثالثیه از محیط نفت دوس��ت اش��اره کرد[ .]9پای��دان و رائو 39به
ارزیاب��ی اثر ترش��وندگی در یک محیط متخلخل دارای ش��کاف عمودی
در مکانیزم ری��زش ثقلی همراه با تزری��ق گاز پرداختند .نتایج آزمایش ها
نشان داد که در محیط نفت دوست بازیافت نفت افزایش می یابد[.]10
هاگن 40و همکاران در س��ال  2010به بررس��ی اثر ترش��وندگی و نقش
شکاف ها بر بازیافت نفت پرداختند و تغییرات در میزان بازیافت نفت با تغییر
ترش��وندگی را در هر دو مدل ش��کاف دار و بدون شکاف مشاهده کردند.
نتای��ج آزمایش��گاهی نش��ان داد که در ط��ول فرآیند س��یالبزنی چگونه
شکاف ها الگوهای جابهجایی سیال را بسته به ترشوندگی ماتریکس تعیین
می کنند .در شرایط آبدوست ش��دید ،شکاف ها اثر ناچیزی در بازیافت
نهایی داش��تند اما بهطورقابل توج��ه بر روی تغییرات جبه��ه آب اثرگذار
بودند .در ش��رایط نفتدوست ،آشام موئینگی آب از شکاف به ماتریکس
کاهش یافته و ش��کاف نقش مهمی در بازیاف��ت نهایی و زمان هجوم آب
داشت[.]11
وج��ود مخازنی با ترش��وندگی یکنواخ��ت هنوز مورد بحث می باش��د
و ترش��وندگی ناهمگن در س��نگ مخازن هیدروکربنی طبیعی بیش��تر رخ
می دهد .بنابراین بررسی بازیافت نفت در محیط های همگن با ترشوندگی
یکنواخ��ت ب��رای توصیف بازیاف��ت نفت توس��ط مکانی��زم ریزش ثقلی
کافی نیس��ت .آزمایش های ژو و بالنت 41در س��ال  1998نش��ان داد که در
یک مخلوط ماس��ه ای با ترش��وندگی مخلوط ،با افزایش نسبت ماسه های
نفت دوس��ت ،اش��باع نفت باقی مانده بعد از تزری��ق گاز ثانویه نیز به همان
نسبت افزایش می یابد[.]12
رضاویس��ی و همکاران در س��ال  2010به بررس��ی آزمایشگاهی ریزش
ثقل��ی گاز-نف��ت در مخ��ازن ش��کاف دار در ترش��وندگی های مختلف
پرداختن��د .در مخازنی که تحت مکانیزم ران��ش آب قرار گرفتند ،مکانیزم
ریزش ثقلی گاز نفت به عنوان بازیافت ثالثیه 42نفت عمل می کند .نتایج این
مطالعه نش��ان داد که بازده جریان نفت در ریزش-ثقلی ثالثیه به میزان اشباع
نفت باقیمانده از س��یالب زنی قبلی و ترش��وندگی محیط متخلخل بستگی
دارد ،همچنین هرچه میزان اش��باع نفت باقیمانده ،بعد از فرایند سیالب زنی
در محیط متخلخل بیش��تر باشد ،میزان بازیافت نفت ،تحت مکانیزم ریزش
ثقلی گاز نفت ثالثیه بیش��تر است .در این پژوهش ،عدد بدون بعد زمان که
توس��ط هاگورت در سال  1980ارائه شده بود جهت تغییر مقیاس اطالعات
آزمایشگاهی بازیافت نفت توسط ریزش ثقلی ثالثیه استفاده شد .رابطه زیر
نشاندهنده زمان بدون بُعد هاگورت است[:]13
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زنده بودی و همکاران در سال  2011به بررسی اثر ترشوندگی بر شکاف

و محی��ط متخلخل همگن در طول ش��رایط ریزش ثقلی آزاد و ریزش ثقلی
کنترل��ی پرداختن��د .س��یاالت آزمایش ،در ش��رایط کامال آبدوس��ت ،
کامال نفتدوس��ت و ترشوندگی کس��ری بررسی ش��دند .نتایج نشان داد
ک��ه خصوصیات فیزیکی س��یاالت آزمایش و ترشوندگی کس��ری محیط
متخلخل ،مکانیزم بازیافت سیال را در طول فرآیندهای ریزش ثقلی آزاد و
43
ریزش ثقلی کنترلی ،کنترل می کند .نرخ تولید نفت بوس��یله جریان فیلم
س��یال  ،زمانی که محی��ط متخلخل به صورت تصادفی(رن��دوم) مخلوطی
از نفت دوس��ت و آب دوس��ت باش��ند ،به صورت قابل توجهی تحت تاثیر
ترکیب محیط متخلخل اس��ت .زمانی ک��ه جریان فیل��م ،مکانیزم بازیافت
غالب باشد ،آستانه نفوذ 44در حالت نفتدوست ،حدود  63درصد به دست
آمده و بعد از آن هیچ افزایش��ی در اندازه نرخ تولید مش��اهده نمی ش��ود.
در ش��رایط آب دوس��ت ،حالت مطلوب بازیافت نفت در ه��ر دو فرآیند
ریزش ثقلی آزاد و کنترلی بود و در ش��رایط نفتدوس��ت ،نرخ جریان و
حرکت فیلم س��یال و نرخ انتقال س��یال از ماتریکس به ش��کاف بزرگتری
ایجاد میکرد[.]14
45
کتزیس و آیت اللهی مکانیزم ریزش ثقلی همراه با تزریق گاز خنثی را
مطالعه کردند .نتایج بررسی ها نشان میدهد در محیط متخلخل آبدوست
با ضریب پخش ش��دگی مثبت ،بازده تولید نفت  80درصد یا بیش��تر از 80
درصد نفت درجا در ش��رایط پس از س��یالب زنی بوده است .همچنین آنها
به توس��عه م��دل ریاضی فرآین��د ریزش ثقلی همراه با تزری��ق گاز-خنثی
پرداختند ک��ه می تواند برای پیش بینی میزان تولید و پروفایل اش��باع نفت
برای محیط های متخلخل همگن با تراوایی مختلف در فرآیند ریزش ثقلی
قابل استفاده میباشد[.]15
معروف��ی و هم��کاران در س��ال  2011در ی��ک مدل آزمایش��گاهی به
بررس��ی بازیافت بهینه نفت در طول فرآین��د ریزشثقلی کنترلی پرداختند
و اثر ترش��وندگی ماتریکس بر نرخ بهینه تولید نفت را در ش��رایط شدیدا ً
آبدوست ،شدیدا ً نفتدوست ،ترشوندگی کسری و ترشوندگی مخلوط
بررسی کردند .نتایج نشان داد که در ترشوندگی کسری ،در نرخ های پایین
و متوس��ط تولید نفت ،بیش��ترین بازیافت ثالثیه نف��ت در هجوم گاز اتفاق
می افتد .همچنین اثر نرخ تولید نفت بر جابه جایی عمودی سطح گاز-نفت
در ماتریکس و ش��کاف ،و ارتفاع موئینگی نفت بررس��ی شد .عالوهبراین
مشاهده ش��د که نیروهای گراویتی در نرخ های پایین تولید نیروهای غالب
هستند[.]16
مطالعات دیگری نیز بر روی مکانیزم ریزش ثقلی در مخازن ش��کاف دار
انجام شده است .زنده بودی و همکاران یک مدل دو بعدی برای شبیه سازی
عددی حرکت س��طح تماس گاز-نف��ت و نرخ بازیافت نفت در ش��رایط
یکسان با آزمایش های انجام ش��ده ،طراحی کردند .بازیافت نهایی سیال با
اعداد بدون بعدی همچون عدد بوند همبستگی داشت .مدل ارائه شده برای
پیش بینی نرخ انتقال مایع بین ماتریکس-شکاف در طول فرآیند ریزش ثقلی
آزاد استفاده شد .نتایج نشان داد که نرخ انتقال مایع بین ماتریکس-شکاف

65

مقاالت علمی  -پژوهشی

با سطح ارتفاع سیال در ماتریکس و شکاف متناسب است [.]17
زنده بودی و همکاران در س��ال 2011جابهجایی غیرامتزاجی در محیط
متخلخل ش��کاف دار تحت مکانیزم ریزش-ثقلی کنترلی را بررسی کردند.
تحلیل های ابعادی براساس فرآیند ریزش ثقلی کنترلی و نتایج آزمایشگاهی
انجام ش��د .با استفاده از تئوری پای باکینگ هام 46گروه های ابعادی سیستم
یافت ش��د و مدلی تجربی براس��اس این گروه اعداد برای بررس��ی فرآیند
ریزش ثقلی در محیط های متخلخل ش��کاف دار ارائه شد .نتایج ،پیش بینی
قابلقبول مدل از سیستم تخلیه گاز-نفت را نشان داد[.]18
معروف��ی و همکاران در س��ال  2013اثر تراوایی ،ن��رخ تولید و خواص
نف��ت را بر بازده بازیافت نفت در ط��ول فرآیندهای ریزش ثقلی کنترلی و
ریزش ثقلی آزاد با اس��تفاده از یک هندسه استوانه ای احاطه شده با شکاف
بررس��ی کردند .در طول فرآیند بازیافت ثانویه ،کاهش تراوایی و افزایش
ویسکوزیته نفت سبب کاهش بازده بازیافت در تمامی نرخ های تولید شد،
در حالیکه همین پدیده سبب افزایش تولید نفت برای همه نرخهای تولید
در بازیافت ثالثیه گردید [.]1
میری و هم��کاران ریزش ثقلی همراه با تزری��ق گاز را با در نظر گرفتن
اث��ر رس��وب آس��فالتین بررس��ی کردند .آزمایش��ات در دما و فش��ار باال
( 37-15 MPaو )102°cو با استفاده سیاالت واقعی مخزن و سنگ کربناته
انجام ش��دند .با فش��ار 28.3 MPaو حجم گاز تزریقی  ،1.2PVبرای یک
مغزه نسبتاً بلند در شرایط جابه جایی امتزاج ناپذیر ،بازیافت نهایی  52درصد
نفت اولیه درجا مشاهده ش��د .در تمامی آزمایشات کاهش قابلتوجهای در
تراوایی مشاهده نش��د و رسوب آسفالتین کمتر از  2درصد وزنی نفت اولیه
بود .همچنین یک شبیه س��از عددی گاز-نفت برای بررسی بازیافت نهایی
ارائه ش��د .تطابق خوبی بین نتایج آزمایش��گاهی و مدلسازی مشاهده شد و
میزان خطا کمتر از  5درصد بود[.]19
 -4ریزش ثقلی در مخازن گازمیعانی

ب��ه مخازنی ک��ه دمای آنها بین دمای بحرانی و نقطه حداکثر دماس��ت ،

 3نمودار فازی سیال گازمیعانی
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مخ��ازن گاز میعانی می گویند .با کاهش فش��ار به زیر نقطه ش��بنم کاهش
چش��م گیری در تولید بس��یاری از چاه ه��ای تولیدی مخ��ازن گاز میعانی
مشاهده می ش��ود .این مخازن به دلیل جریان هم زمان فاز گاز و مایع رفتار
پیچیده ای دارند .در واقع با کاهش فشار به زیر نقطه شبنم ،سیال میعانی در
حفره ه��ا تولید می گردد .ایجاد میعانات هیدروکربنی در اطراف دهانه چاه
س��بب کاهش تراوایی نسبی گاز و همچنین کاهش تولید گاز می گردد .به
دلیل اینکه میعانات از ترکیبات با ارزش و س��نگین موجود در س��یال گاز
میعانی ایجاد می ش��وند ،تش��کیل آنها در اطراف چ��اه از لحاظ اقتصادی
به صرفه نیس��ت .بنابراین در مخازن گاز میعانی ارائ��ه راهکاری که بتواند
ش��رایط تولید میعانات در سطح را ایجاد نماید ،از اهمیت باالیی برخوردار
است .شکل 3-نمودار فازی سیال گاز میعانی را نشان میدهد.
برخالف مخ��ازن نفتی ،تاکنون مقاالت کم��ی در رابطه با مکانیزم های
بازیاف��ت میعانات در مخازن ش��کاف دار گاز-میعانی منتشر ش��ده اس��ت.
ریزش ثقل��ی ،نفوذ مولکولی ،تراکم پذیری ،نیروهای موئینه و ویس��کوز از
جمله مکانیزم های تولیدی مهمی هستند که باید در تولید و ازدیادبرداشت
از مخازن ش��کاف دار گازمیعان��ی مورد توجه قرارگیرند .در س��ال 1981
کس��تیلنز 48ی��ک مدل ترکیبی 49برای محاس��به میعانات قاب��ل بازیافت با
استفاده از مکانیزم ریزش ثقلی ارائه کرد .این مدل ،بر روی یکی از مخازن
نیجریه اعمال ش��د و نتایج نش��ان داد که ریزش ثقلی یک��ی از پارامترهای
مه��م در بازیافت میعانات اس��ت[ .]20بعد از آن در س��ال  1984کس��تیلنز
و هاگ��ورت 50به بررس��ی رفتار جریانی میعانات برگش��تپذیر در مخازن
ش��کاف دار گاز میعانی و همچنین ام��کان بازیافت میعانات با اس��تفاده از
فرآیند ریزش ثقلی پرداختند .آنالیزهایی بر روی مخزن واترتون 51واقع در
آلبرتا انجام ش��د .نتایج نش��ان داد که بازیافت میعانات با اس��تفاده از تزریق
گاز به خصوص گاز غنی یا گاز نیتروژن به طور قابل توجه س��بب افزایش
بازیافت میعانات میگردد[.]21
نتیجهگیری

با بررس��ی مطالعات انجام ش��ده بر روی مکانی��زم ریزش ثقلی و عوامل
مؤث��ر بر آن در بازیافت نفت از مخازن ش��کاف دار طبیعی مش��اهده ش��د
ک��ه خصوصیات محیط متخلخل و س��یاالت درگیر ،اصلیترین عوامل در
بازیافت نهایی هس��تند .مطالعات حاکی از آن اس��ت ک��ه در محیط های
آب دوس��ت ،بازیاف��ت ثانویه نفت بازده باالت��ری دارد ،در صورتی که در
بازیافت ثالثیه محیط های نفت دوس��ت دارای بازیافت نفت بیشتری هستند.
هرچه میزان اشباع نفت باقیمانده بیشتر باشد بازیافت ثالثیه نفت بیشتر است.
بررس��ی مطالعات انجام شده بر روی اثر نرخ تخلیه در مکانیزم ریزش ثقلی
نش��ان داد که در هجوم گاز ب��ا افزایش نرخ تخلی��ه ،بازیافت نفت کاهش
می یاب��د .همچنی��ن هرچه اختالف ارتفاع س��یال در ماتریکس و ش��کاف
بیش��تر باشد ،نرخ جریان سیال از ماتریکس به ش��کاف بیشتر بوده و میزان
نفت تولیدی بیشتر است.

157  ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی-ی علمی
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پانویس ها
1. Recovery factor
2. Oil wet
3. Tertiary recovery
4. Gas breakthrough
5. Naturally fractured reservoirs
6. Characterization
7. Van Golf
8. Storage capacity
9. Micro porous
10. expansion
11. Water wet
12. Spreading phenomena
13. Capillary continuity
14. Carlson
15. Hawkins
16. Kantzas
17. Chatzis

18. Gas-assisted gravity drainage
19. Da and Guo
20. Westpem
21. Free fall gravity drainage(FFGD)
22. Forced gravity drainage(FGD)
23. Control gravity drainage(CGD)
24. Cardwell and Parsons
25. Briks
26. Terwilliger
27. Butler
28. Chatzis
29. Bond number
30. Recovery performance
31. Critical Pumping Rate(CPR)
32. Maximum Possible Withdrawal Rate(MPWR)
33. Fracture aperture
34. Well spacing

35. wettability
36. Grattoni
37. Partial wetting
38. Thermally assisted- gas-oil gravity drainage
39. Paidin and Rao
40. Haugen
41.Zhou and Blunt
42.Tertiary recovery
43. Film flow
44. Percolation threshold
45. Gravity assisted inert gas injection(GAIGI)
46. Buckingham πtheorem
47. Cricondentherm
78. Castelijns
49. Compositional
50. Hagoort
51. Waterton
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