مقاالت پژوهشی

شبیهسازی تزریق فاز برای ازدیاد برداشت نفت در ناحیه مورد تهاجم گاز در مخازن
کربناته شکافدار طبیعی
بهاره اشرفی ،ریاض خراط دانشکده نفت اهواز مهدی زلقی* ،مرکز تحقیقات نفت تهران  

چکیده

کنت��رل تحرک یک��ی از چالشهای اصلی در تزریق گاز برای ازدیاد برداش��ت نفت از مخازن ش��کافدار
طبیعی است .فوم و تزریق متناوب آب و گاز روشهای پیشنهادی بهعنوان کنترل تحرک سیال تزریقی
برای غلبه بر این چالش هستند .تزریق فوم نتایج امیدوارکنندهای برای کنترل جریان کنترل گاز تزریقی
در تجربیات آزمایشگاهی داشته است .تزریق فوم در شکافها یک گرادیان فشاری اعمال میكند که در
نتیجهی آن ،مکانیزم رانش��ی ویسکوز غالب میشود و نفوذ مادهي فعال سطحی به ماتریکس بالکها را
ملزم میكند.
در ای��ن پژوهش ،تزریق ف��وم برای کنترل تحرک گاز تزریقی در ناحیهي مورد هجوم مخازن ش��کافدار
طبیعی از طریق شبیهسازی استفاده شده است .هدف ،کنترل تحرک سیال تزریقی برای بهبود بازیافت
نفت در مخازن کربناته شکافدار ناهمگن است .چندین شبیهسازی برای بهدست آوردن بهترین سناریوی
تزریق انجام ش��ده اس��ت .همچنین اثربخشی غلظت فوم نیز بررسی ش��د که غلظت يك درصد حجمی
فوم بهعنوان بهترین غلظت تزریق بهدست آمد .نتایج شبیهسازی نشان میدهد که تزریق فوم با غلظت
بهینهی يك درصد حجمی ،افزایش 10درصدی بازیافت نفت را نسبت به سناریوی تزریق گاز نشان داده
و همچنین مقدار نس��بت گاز به نفت تولیدی را بیش��تر از  6هزار استاندارد فوت مکعب در روز نسبت به
تزریق گاز به تنهایی ،کاهش میدهد.
مقدمه

مخ��ازن کربناته ،موقعیت مناس��بی را برای توس��عه نفت و گاز در
دنیا ایجاد کردهاند و بیشتر از نیمی از ذخایر نفت و گاز در مخازن
کربناته قرار گرفته اس��ت .بیشتر مخازن کربناته ،شکافدار هستند.
یک مخزن کربناته شکافدار ،میتواند بهعنوان مخزنی معرفی شود
که دارای ش��بکه شکافهای بههم مرتبط هستند که این شکافها
توس��ط فرآینده��ای طبیعی همچ��ون چینخوردگ��ی ،انقباض،
تنشهای فیزیکی ،فعالیتهای حفاری و ایجاد شکاف هیدرولیکی
ایجاد ش��دهاند ]1[.مکانیزمه��ای تولید نفت از مخازن ش��کافدار
بهدلیل وجود ش��بکه ش��کافها و بلوک ماتریکسه��ا ،متفاوت از
مکانیزمهای اولیه در مخازن معمولی هستند و مکانیزمهای غالب
در مخازن ش��کافدار شامل آشام و تخلیه ثقلی هستند ]3[.مخازن
ش��کافدار طبیعی بهعلت وجود ناهمگنی زیاد ،ش��بکه شکافها و
خاصیت نفتدوس��تی بلوک ماتریکسه��ا ،دارای رفتار پیچیدهای
هس��تند و این ویژگیها باعث میش��ود که بازده مخازن شکافدار
نسبت به مخازن ماسهسنگی معموال کمتر باشد]5[.
تزریق آب و گاز در مخازن ،معموال برای حفظ فشار ،مورد استفاده
ق��رار میگیرن��د که انتخاب ه��ر یک از این روشه��ای تزریق ،به
* نويسند    ه عهد 
   هد   ار مکاتبات ()mmzallaghi@gmail.com

34

اطالعات مقاله

تاریخ ارسال نویسند   ه98/09/01 :
تاریخ ارسال به د   اور98/09/07 :
تاریخ پذیرش د   اور99/01/23 :

واژگان کلید ی:
ازدیاد برداشت ،تزریق فوم ،مخازن کربناته
ش��کافدار ،ناحیه مورد هجوم گاز ،کنترل
تحرک.

نوع مخزن موردنظر بس��تگی دارد .درمخازن نفتدوست کربناته،
بهعلت اینکه گاز در مقابل نفت فاز غیر ترکننده است ،حرکت نفت
راحتتر از حرکت گاز خواهد بود و با نیروی رانش��ی تخلیه ثقلی،
نفت از بلوک خارج ش��ده و وارد ش��بکه ش��کاف میشود .بنابراین
روش تزریق گاز برای این مخازن مناس��بتر است .اما اگر مخزن،
آبدوس��ت باشد بهعلت وجود نیروی آشام مویینگی ،روش تزریق
آب گزینه مناسبی برای ازدیاد برداشت خواهد بود]2[.
ش��بکه شکافها دارای بیشترین تراوایی و کمترین ظرفیت ذخیره
هس��تند ،در حالیکه بلوک ماتریکسه��ا دارای کمترین تراوایی و
بیشترین ظرفیت ذخیره هستند و همین اختالف تراوایی زیاد بین
ش��کاف و بلوک ماتریکس باعث کاهش عملکرد فرآیندهای ازدیاد
برداش��ت بهخصوص تزریق گاز میش��ود ،زیرا گاز تزریقی ترجیح
میدهد از مسیرهای راحتتر و با تراوایی باال حرکت کند .بههمین
دلی��ل ،گاز بدون اینکه نف��ت زیادی را تولید کرده باش��د ،خیلی
س��ریع به چاه تولیدی میرس��د .وجود عواملی همچون ناهمگنی
باال ،گرانروی و چگالی کم گاز و وجود شبکه شکاف با تراوایی باال،
ما را ملزم به اس��تفاده از روشهای کنترل تحرک گاز کرده اس��ت
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ک��ه از آن جمله میتوان به روشهای تزریق فوم و تزریق متناوب
آب و گاز اشاره کرد ]4[.فرآیند تزریق متناوب آب و گاز دارای هر
دو مزیت فرآیندهای تزریق آب و تزریق گاز بهتنهایی اس��ت و این
مزایا بر روی بازدهی ماکروس��کوپی و میکروسکوپی تاثیر بسزایی
خواهند داشت که این فرآیند جبههی تزریق را پایدار کرده و زمان
میانش��کن ش��دن را به تاخیر میاندازد .بنابراین میزان تولید نفت
در تزریق متناوب آب و گاز در مقایس��ه با تزریق آب بهتنهایی و یا
تزریق گاز بهتنهایی افزایش پیدا میکند ]10[.استریبر و همکاران
( )۱۹۷۲و چیلینگر و ین ( )۱۹۸۳به نتایج یکسانی مبنی بر اینکه
تقریبا 90درصد مخازن کربناته ،نفتدوست و یا دارای ترشوندگی
مخلوط هس��تند رس��یدند ]8[.برای این مخازن ،بهعلت خاصیت
ترش��وندگی نفتدوستی س��نگ مخزن ،روش تزریق گاز مناسب
است .زیرا فاز گاز در مقابل فاز نفت ،فاز غیر ترکننده خواهد بود و
تنها چالشهای این روش ازدیاد برداشت ،در دسترس بودن حجم
گاز تزریقی مورد نیاز ،میانشکن شدن گاز تزریقی و کنترل نسبت
تحرک است .در فرآیند تزریق گاز به مخازن شکافدار ،مکانیزمهای
تخلیه ثقلی ،نفوذ مولکولی و جابهجایی ویس��کوز نقش عمدهای را
ایفا میکنند و هر کدام از این مکانیزمها بسته به فاکتورهای مهمی
همچون تراوایی ماتریکس ،شدت شکافهای سنگ ،خواص سیال،
دبی تزریق و فشار و دمای مخزن نقش خود را ایفا میکنند]11[.
اگر ارتفاع بلوک ماتریکس به اندازه کافی زیاد باش��د ،بهگونهای که
ارتفاع گاز درون ش��کاف از ارتفاع گاز درون ماتریکس بیشتر باشد،
گاز ،وارد ماتریکس ش��ده و بهعلت اختالف چگالی بین نفت درون
ماتریکس و گاز ،فرآیند تخیله گرانش��ی رخ میدهد .در صورتیکه
بین بلوک ماتریکسها پیوس��تگی وجود داشته باشد ،بهعلت اینکه
ارتفاع مویینگی کمتر از ارتفاع کل مخزن اس��ت ،بازدهی بیشتری
را انتظار خواهیم داشت .بنابراین در روش تزریق گاز ،فرآیند تخلیه
گرانشی بسیار مهم خواهد بود ]12[.در مخازن شکافدار به نسبت
مخازن معمولی ،مکانیزم نفوذ مولکولی نقش اساس��ی در برداشت
نفت از بلوک ماتریکس دارد زیرا س��طح در دسترس برای مخازن
ش��کافدار باال است .در حقیقت در فرآیند نفوذ مولکولی ،ترکیبات
گاز درون شکاف وارد نفت بلوک ماتریکس شده و نفت را از بلوک
خ��ارج کرده و میانش��کن ش��دن گاز را به تاخیر میان��دازد]11[.
بنابراین دو فرآیند تخلیه گرانشی و نفوذ مولکولی ،راندمان مخازن
شکافدار حین تزریق گاز را بهبود میبخشند]2[.دبی تزریق گاز در
راندمان و مقدار نفت تولیدی بسیار تاثیرگذار خواهد بود بهگونهای
که در دبیهای تزریقی باال پدیده انگش��تی ش��دن گاز رخ داده و

ممکن است تولید گاز زیادی مشاهده شود]9[.
بازدهی میکروس��کوپیک فرآیند تزریق گاز خوب است ،اما بازدهی
ماکروس��کوپیک این فرآیند بهدلیل پایین بودن گرانروی و چگالی
گاز و ناهمگن��ی ب��االی موج��ود در مخزن ،ضعیف اس��ت .یکی از
روشهای مورد استفاده برای کنترل جریان گاز تزریق شده ،تزریق
فوم اس��ت که از حرکت س��ریع گاز از طریق ش��کافها جلوگیری
میکند .فوم مخلوطی از گاز ،آب و مواد فعال سطحی است که در
آن فاز گاز بهصورت حبابهای پراکنده و ناپیوسته درون فاز مایع
پخش ش��ده اس��ت ]6،7[.لذا تراوایی نسبی گاز کاهش و گرانروی
ظاه��ری آن افزایش یافته و این افزای��ش گرانروی ظاهری فاز گاز
باعث افزایش گرادیان فش��اری در ش��کاف ش��ده و بازدهی تزریق
افزایش پی��دا میکند ]17[.فوم در نواحی با تراوایی باال تش��کیل
میش��ود ،زیرا فوم در این نواحی پایداری بیش��تری دارد و سپس
به نواحی با تراوایی پایی��ن حرکت میکند ]18،19[.فوم میتواند
س��یال را از نواحی با تراوایی باال به نواحی با تراوایی پایین منتقل
کن��د ،آنگاه فاز مایع در ناحیهی کمتراوا به ناحیهی پرتراوا جابهجا
میشود.
تزریق فوم بهعنوان یک روش ازدیاد برداشت ،دو هدف عمده دارد:
هدف اول ،کاهش تحرک گاز بهعلت پایین بودن گرانروی و چگالی
گاز اس��ت .عالوه بر کاهش تحرک گاز ،فوم تحرک فاز مایع را نیز
کاهش میدهد (گاز بهصورت حبابهایی ناپیوس��ته درون این فاز
مایع پراکنده ش��ده است) .با افزایش اش��باع گاز ،تحرک فاز مایع
کاه��ش مییابد که بهدلیل ثابت ب��ودن گرانروی فاز مایع ،تراوایی
نس��بی مایع کاهش مییابد .هدف دوم ،کاهش نسبت گاز به نفت
تولیدی است ]20[.شافیان و همکاران ( )2015فوم را با استفاده از
گاز دیاکسیدکربن غنی و ماده فعال سطحی ایجاد کردند .آنها اثر
• ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
• ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ

• ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ

• ﻣﺪل ﺗﺨﻠﺨﻞ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﺨﺰن ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﺷﻜﺎﻓﺪار
• ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ازدﻳﺎد ﺑﺮداﺷﺖ در ﻣﺨﺰن ﻧﻔﺖ دوﺳﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
• ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺰرﻳﻖ ﻓﻮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺤﺮك ﮔﺎز

• ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي دﺑﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻓﻌﺎل ﺳﻄﺤﻲ

ﺟﻤﻊ آوري داده

ارزﻳﺎﺑﻲ ازدﻳﺎد
ﺑﺮداﺷﺖ

ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي

ﮔﺮﻳﺪﻫﺎي ﺷﻜﺎف و ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺑﻼكﻫﺎ ﺗﻮاﺑﻊ اﺷﺒﺎع ﺑﻪﺻـﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺨﺼـﻴﺺ
دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي
در ﻣﺪل ﺗﺨﻠﺨﻞ
روش تحقیق
دیاگرام

ﻫﺴﺘﻨﺪ .از اﻳﻦرو ،ﺑﺮاي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﮔﺎز ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻮاﺑﻊ اﺷـﺒﺎع ،ﺷـﺒﻜﻪ ﺷـﻜﺎفﻫـﺎ اﺷـﺒﺎع از ﮔـﺎز و ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ
ﺑﻼكﻫﺎ اﺷﺒﺎع از ﻧﻔﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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نرخ تزریق را بهعنوان یک فاکتور اساسی در تزریق فوم و پایداری زیاد ش��ده اس��ت که عملکرد تزریق گاز در آن کاهش یافته است.
آنها بررس��ی کردند و مش��اهده کردند که فاکتور کاهش تحرک با از ای��نرو ،تزریق فوم برای کنت��رل تحرک گاز تزریقی و در نتیجه
افزایش ن��رخ جریان افزایش پیدا کرده ول��ی پایداری فوم کاهش بهبود عملکرد فرآیند ریزش ثقلی مورد استفاده قرار گرفته است.
پی��دا میکند ]21[.فرجزاده و هم��کاران ( )2012نیز از فوم برای
ایجاد گرادیان فش��ار در شکاف استفاده کردند .آنها بیان کردند که روش تحقیق و توصیف مدل
فرآین��د تزریق متناوب گاز و ماده فعال س��طحی یک راهحل عالی تحقیق ش��امل شبیهسازی مخزن کربناته شکافدار طبیعی در سازند
برای ایجاد فوم در شکافها نيست زیرا آب تزریق شده فورا بهدلیل آسماری و کالیبره کردن مدل توس��ط دادههای آزمایشگاهی است.
جاذبه تولید خواهد ش��د .تزریق فوم از قبل ایجاد ش��ده یا تزریق شبیهس��ازی با استفاده از شبیهس��از تجاری با مدل نفت سیاه انجام
همزمان محلول س��رفکتنت و گاز برای مخازن ش��کافدار ،عملیتر ش��ده و در آن پارامترهای مختلف همچون دبی تزریق گاز و غلظت
فوم مورد بررس��ی و آنالیز قرار گرفته است .روش تحقیق شامل سه
است]22[.
مخازن کربناته شکافدار ایران دارای بلوک ماتریکسهای با تخلخل ،مرحله بوده که مراحل انجام شده در دیاگرام نمایش داده شده است.
تراوایی و ارتفاع کم هس��تند .بنابرای��ن فرآیند تخلیه ثقلی در این در مدل تخلخل دوگانه برای گریدهای ش��کاف و ماتریس بالکها
مخ��ازن تاثیر زیادی در بازیافت نفت از ماتریکس ندارند .برای حل توابع اش��باع بهصورت جداگانه قابل تخصیص هس��تند .از اینرو،
این مشکل ،نیازمند فعال کردن مکانیزم نفوذ مولکولی هستیم .در برای ناحیه مورد هجوم گاز با تعریف توابع اش��باع ،شبکه شکافها
حقیقت با افزایش نفوذ مولکولی ،نرخ تخلیه ثقلی نیز افزایش پیدا اش��باع از گاز و ماتریس بالکها اشباع از نفت در نظر گرفته شده
میکن��د .مخزن موردنظر برای اجرای روشهای ازدیاد برداش��ت ،است.
مخزن کربناته آس��ماری یکی از میادین ایران است و روش تزریق برای توابع اش��باع شامل تراوایی نسبی و فشار مویینگی از تطبیق
گاز بهصورت بازگردانی گاز تولید ش��ده از این س��ازند اس��ت و یا دادههای سنگ و سیال و همچنین پروفایل تولید سیاالت بهدست
مخازن گازی مجاور که هماکنون در حال انجام اس��ت .تزریق گاز آمده در آزمایش��گاه استفاده شده اس��ت .در این مرحله با استفاده
در مدت زمان طوالنی موجب ایجاد ناحیه مورد هجوم گاز با ارتفاع از نرمافزار  Sendraو با تطبیق دادههای آزمایش��گاهی توابع اشباع

 2مدل تخلخل دوگانه در ناحیهی مورد هجوم گاز

36

 3نمودار تراوایی نس��بی آب و گاز ب��رای سیالبزنی مغزه در حالت تزریق مواد فعال
سطحی و حالت معمولی

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 174


بهدس��ت آمده اس��ت .س��پس نمودارهای تراوایی نس��بی و فشار
مویینگی بهدست آمده برای ساخت مدل دینامیک مخزن استفاده
شده است.
مکانیزمهای ریزش ثقلی و نفوذ مولکولی در مدل فعال و شبیهسازی
تزریق گاز و تزریق فوم برای مدت زمان  22سال انجام شده است.
مدل شبیهسازی دینامیکی با استفاده از نرمافزار پترل ساخته شده
اس��ت .مقدار تابع انتقال در مدل تخلخل دوگانه برای این س��ازند،
 0.54اس��ت .س��کتور مدل دارای  125440گرید بالک در هر سه
راستا میباشد که تعداد گریدها در راستای  Xو  Yبرابر  0،56و در
راس��تای  Zبرابر  40عدد اس��ت .اندازهی گرید بالکها در راستای
 Xو  100 ،Yفوت و اندازهی آن در راس��تای  10 ،Zفوت اس��ت.
سکتور مدل دارای الگوی پنج نقطهای معکوس (چهار چاه تولیدی
عم��ودی و یک چاه تزریقی) اس��ت که چاه تزریق��ی در مرکز قرار
گرفته است .شعاع چاهها  0.625فوت است و فرض بر این است که
هیچگونه آسیبی در اطراف چاهها وجود ندارد .شعاع خارجی مخزن شرایط اولیه و سطح تماس سیاالت مدل
قب��ل از اج��رای روشهای ازدیاد برداش��ت و بع��د از تولید از هر
چهار چاه تولیدی توس��ط روشهای تولید طبیعی ،مقدار اش��باع
نفت باقیمانده در مدل مدنظر ،بین  0.35تا  0.85بوده اس��ت که
مق��دار نفت باقی ماندهی زی��ادی را درون بلوک ماتریکس مخزن
تح��ت تولید طبیعی نش��ان میده��د و نیاز به اج��رای روشهای
ازدیاد برداش��ت برای تولید این حجم باال از نفت موجود در بلوک
ماتریکس ،بهش��دت احساس میشود .برای این منظور ،با توجه به
نفتدوس��ت بودن بلوک ماتریکسهای مخ��زن و با توجه به اینکه
مخازن ش��کافدار ای��ران دارای بلوک ماتریکسه��ای با تخلخل و
تراوایی پایین و ارتفاع کم هستند ،از تزریق غیرتعادلی گاز استفاده

نیز  15هزار فوت اس��ت .درون مخزن مدنظر ،هر سه فاز آب ،نفت،
گاز و گاز محلول در نفت موجود اس��ت .مخزن کربناتهی شکافدار
مدنظ��ر دارای ناهمگنیه��ای زیادی در ویژگیه��ای پتروفیزیکی
مخزن ش��امل تخلخل و تراوایی میباشد که این ناهمگنی در مدل
مخزنی ما نیز مشاهده میشود .دامنه تخلخل مدل مخزن بین  2تا
32درصد است که توزیع تخلخل ماتریکس در مدل توسعهیافته در
شماتیک زیر نمایش داده شده است.
راوایی بلوک ماتریکسها نیز در سه جهت  X، Yو  Zدارای مقادیر
متفاوتی هس��تند که بهط��ور میانگین ،کمتر از یک میلیدارس��ی
اس��ت .ش��کافها نیز دارای خواص پتروفیزیکی متفاوتی با بلوک
ماتریکسها هستند که در این مدل ،تخلخل شکاف 0.002درصد،
تراوایی در راس��تای  Xو  Yدارای مقدار  1100میلیدارس��ی و در
راستای  500 ،Zمیلیدارسی است.

 4شماتیک توزیع مقادیر تخلخل در ماتریس بالکها
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میش��ود .تزریق غیرتعادلی به این معنی اس��ت که بین گاز تزریق
ش��ده در ش��کاف و نفت بلوک ماتریکس از لحاظ ترکیب ،اختالف
وج��ود دارد که باع��ث بهوجود آم��دن مکانیزم نف��وذ مولکولی و
باالرفتن سرعت ریزش ثقلی میشود .از طرفی هم ،بهدلیل تحرک
باالی فاز گاز و تمایل به حرکت آن از طریق ش��بکه ش��کافهای
موجود و جلوگیری از بهوجود آمدن پدیدههای انگش��تی ش��دن و
میانشکن شدن ،از روش تزریق فوم استفاده میشود.
خواص فوم تزریقی و رویه تزریق فوم

گرچه فوم ،ترکیبی از گاز ،آب و مواد فعال س��طحی اس��ت ،اما
شبیهس��از ،فوم را یک غلظت موثر ماده فعال س��طحی همراه با
ف��از آب یا گاز م��دل میکند .در نتیجه غلظت ف��وم را میتوان
غلظت ماده فعال س��طحی موج��ود در فوم در نظر گرفت .انتظار
میرود ماده فعال سطحی سبب پایدارسازی فوم وکاهش کشش
س��طحی بی��ن گاز و نف��ت و در نهایت منجر ب��ه کاهش نیروی
مویینگی و بهبود تولید نفت ش��ود .تشکیل فوم ،گرادیان فشاری
موجود در شکاف را افزایش میدهد و باعث بهوجود آمدن نیروی
رانشی ویسکوز در شکاف میشود .افزایش گرانروی ظاهری گاز و
کاهش تراوایی نس��بی آن ،دو نتیجهی مهم استفاده از فوم است
که افزایش گرانروی فاز گاز س��بب تماس بیش��تر آن با فاز نفت
میش��ود و انتقال جرم بین آنها صورت میگیرد و ویس��کوزیته
دادهها

مقادیر

واحد

سطح مبنا

5085

فوت

فشار در سطح مبنا

3600

پام

بـنفت
عمق سطح تماس آ 

5400

فوت

عمق سطح تماس گازـنفت

4530

فوت

 7مقدار گاز به نفت تولیدی میدان برای دبیهای تزریق گاز مختلف

38

نف��ت را کاهش میدهد .ف��وم در نواحی با تراوایی باال (ش��بکه
ش��کافها) ایجاد میشود ،زیرا فوم در این نواحی پایدارتر است و
در نهایت به نواحی ب��ا تراوایی پایین (بلوک ماتریکسها) انتقال
پیدا میکند]14[.
در استفاده از فوم یکسری عوامل شامل حضور آب ،نفت و جذب
س��طحی فوم وجود دارند که تاثیرات منفی بر روی فوم میگذارند.
در واق��ع حضور ف��از آب در کنار فاز گاز س��بب باال رفتن فش��ار
مویینگی محیط شده و این عامل خود سبب تخریب فوم میشود.
فوم در حضور فاز نفت نیز پایداری خود را از دس��ت میدهد و در
صورت جذب فوم بر روی سطح بلوک ماتریکسها ،گلوگاهها بسته
شده و تراوایی محیط بهشدت کاهش پیدا میکند]16[.
برای س��اخت ف��وم درجا در مخ��زن مورد بررس��ی ،محلول فعال
س��طحی و گاز همزمان تزریق میش��ود .شبیهس��ازی ف��وم نیز با
اس��تفاده از نرمافزار اکلیپس 100انجام میشود .با توجه به وجود
فازه��ای آب و نفت درون مخزن ،عملکرد فوم بهش��دت تحتتاثیر
این سیاالت قرار میگیرد که نیمه عمر فوم تحتتاثیر این فازها را
میتوان طبق جدول برای مدل موردنظر نشان داد.
برای بهینه کردن و نشان دادن تاثیر غلظت فوم ،غلظتهای0.3درصد
حجمی و 0.5درصد حجمی و يك درصد حجمی مورد بررسی قرار
گرفت و تزریق فوم با دبی ثابت  40هزار فوت مکعب استاندارد در
روز انجام ش��ده است .در نهایت با انجام شبیهسازیهای مربوط به
هر کدام از س��ناریوهای مختلف تزریق فوم ،نتایج بهدست آمده ،با
نتایج حاصل از تزریق گاز و حالت تولید طبیعی مقایسه شده است
و بهترین حالت تزریق در مخزن بهدس��ت آمده است که در ادامه
به تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته شده است.

 8بازدهی نفت میدان برای غلظتهای مختلف سرفکتنت
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بحث و تحلیل نتایج

ابتدا در سکتور مدل ساخته شده ،فرآیند تزریق گاز با چندین دبی
مختلف برای بهینهسازی و تعیین بهترین حالت دبی تزریق انجام
میش��ود .برای این منظور از  4دب��ی تزریق مختلف  10هزار20 ،
هزار 40 ،هزار و  50هزار اس��تاندارد فوت مکعب در روز اس��تفاده
میش��ود .گاز تزریقی ،همان گاز تولید ش��ده از مخزن است که از
روش بازگردانی گاز برای تزریق اس��تفاده ش��ده است .لذا ،ترکیب
گاز تزریقی همان ترکیب گاز مخزن است و از شبیهساز نفت سیاه
اکلیپس 100اس��تفاده میش��ود .تزریق برای  22سال شبیهسازی
ش��ده است و گزارشی از عملکرد مخزن تحت تزریق گاز در نمودار
زیر ارائه شده است.
با توجه به نمودار 3مش��اهده میش��ود که با افزایش دبی تزریقی
گاز ،بازده تولیدی نیز افزایش پیدا کرده است و این بهدلیل تاثیری
اس��ت که حجم گاز تزریقی بر روی مکانیزمهای تولیدی از جمله
افزایش نرخ ریزش ثقلی داش��ته اس��ت .بایستی به این نکته توجه
ک��رد که برای دبی تزریق��ی حد بهینهای وج��ود دارد که اگر گاز
بیشتر از آن میزان تزریق شود ،تولید گاز نیز بهمراتب افزایش پیدا
میکن��د و مقدار نفت بیش��تری را درون مخزن بر جای میگذارد.
برای دبی تزریقی بیش��تر از  40هزار فوت مکعب در روز ،بازدهی
 1نیمه عمر فوم
نیمه عمر (روز)

اشباع آب

3000

0

2000

1
اشباع نفت

3000

0

2500

1
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میدان کاهش پیدا کرده اس��ت و دبی تزریق  50هزار فوت مکعب
در روز ،بازدهی کمتری را دارا است.
بر اس��اس نتایج بهدست آمده از شبیهسازی مشاهده میشود که
ب��ا افزایش دبی تزریق گاز ،دبی تولیدی میدان با ش��یب زیادی
افزای��ش پیدا میکند(.نم��ودار )3در دبی تزری��ق  10هزار فوت
مکع��ب در روز ،دبی تولیدی برای مدت زمان تقریبا  6س��ال با
ش��یب اندک افزایش یافته و در نهای��ت کاهش پیدا میکند .در
دب��ی تزریق  20ه��زار فوت مکعب در روز نی��ز تولید نفت برای
مدت زمان  4سال با شیب بیشتری افزایش پیدا میکند .در دبی
تزری��ق  40هزار فوت مکعب در روز ،تولید نفت با ش��یب خیلی
بیشتری افزایش پیدا کرده است و دارای دورهی تثبیت دبی نیز
میباشد که در مدت زمان  2سال با حداکثر دبی ( 14هزار بشکه
در روز) تولید میکند.
همانط��ور که بیان ش��د ،ب��ا افزایش دبی تزری��ق گاز ،تولید گاز
نیز بهمراتب زودتر و با ش��یب بیشتری افزایش پیدا میکند .تاثیر
مثبت��ی که افزای��ش دبی تزریق گاز دارد این اس��ت که مقدار آب
تولیدی میدان را کاهش میدهد .در این مخزن ،آبدهی وجود دارد
که کل مخزن را پوشش میدهد اما این آبده ،آبدهی ضعیف است
و قادر به حفظ فشار مخزن نیست( .جدول )1
با توجه به نتایج بهدس��ت آمده از شبیهسازی ،مناسبترین حالت
تزریق میتواند تعیین ش��ود .دبی مناس��ب تزریق ،دبی اس��ت که
دارای نفت تولیدی باال و مقدار گاز و آب تولیدی کمتری باشد .با
توجه به تمامی این ش��رایط ،میتوان نتیجه گرفت که دبی تزریق
 40ه��زار فوت مکعب در روز دارای مقدار نفت تولیدی بیش��تر و
مقدار آب تولیدی کمتری نیز اس��ت ،زیرا این حجم از گاز تزریقی

 10نسبت گاز به نفت میدان برای غلظتهای مختلف سورفکتنت
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از حرکت رو به باالی آبده و تولید آب جلوگیری میکند .دبیهای
 10هزار و  20هزار فوت مکعب در روز از نظر اقتصادی برای تولید
نفت کافی مناس��ب نیستند و چه بس��ا هزینهی تزریق از هزینهی
تولید و فروش نفت بیش��تر شود .دبی  50هزار فوت مکعب در روز
نیز نس��بت به دبی  40هزار فوت مکع��ب در روز نفت کمتر و گاز
بیشتری تولید کرده است .بنابراین با توجه به تمامی نتایج بهدست
آم��ده میتوان نتیجه گرفت که دب��ی تزریق  40هزار فوت مکعب
در روز بهینهترین حالت برای تزریق گاز در س��ازند آسماری است
که برای کاهش مقدار گاز تولیدی آن از روش تزریق فوم استفاده
کردیم که در ادامه به توصیف نتایج آن خواهیم پرداخت.
تزریق فوم

دراین بخش ،نتایج شبیهس��ازی تزریق فوم در مخزن مدنظر و مقایسهی
آن با بهینهترین حالت تزریق گاز و همچنین با حالت تخلیه تحت انرژی
طبیعی مخزن نمایش داده میشود .فوم بهصورت درجا و با تزریق همزمان
محلول فعال س��طحی و گاز درون چاه س��اخته میشود و همانند فرآیند
تزریق گاز ،شبیهسازی تزریق فوم نیز برای مدت زمان  22سال انجام شده
اس��ت .فوم با دبی  40هزار فوت مکعب در روز تزریق میش��ود و چندین
غلظت ماده فعال س��طحی مختلف ش��امل 0.3( 0.188درصد حجمی )،
0.5( 0.312درص��د حجمی) و ( 0.624يك درصد حجمی) برای انتخاب
غلظت مناس��ب در نظر گرفته شده اس��ت .پس از انجام شبیهسازی برای
هریک از سناریوهای تزریق ،نتایج بهصورت زیر بهدست میآید:
همانطور که در نمودارهای 5و  4مش��اهده میش��ود ،با افزایش
غلظت ماده فعال سطحی ،فوم قویتری ساخته میشود که نتیجتا
تاثیر خیلی بهتری بر روی تحرک گاز تزریقی گذاش��ته و بازدهی
نف��ت میدان را با ش��یب بیش��تری افزایش میده��د .همچنین با
افزایش غلظت ماده فعال سطحی ،در نمودار دبی تولیدی میدان،

دورهی تثبیت طوالنیتری مش��اهده میش��ود که در نهایت دبی
تولیدی در دورهی کاهش دبی ،با ش��یب کمتری شروع به کاهش
میکند.
نمودار ،7اثر تشکیل فوم قوی با افزایش غلظت ماده فعال سطحی
را نش��ان میدهد .فوم قویتر قادر اس��ت از حرکت سریع و تولید
زودهن��گام گاز از طریق چاههای تولی��دی جلوگیری کند .در این
شکل مشاهده میشود که تزریق گاز با بهینهترین دبی تزریق (40
هزار فوت مکعب در روز) ،گاز تولیدی بیش��تری نس��بت به تزریق
فوم داش��ته و غلظت س��رفکتنت ( 0.624يك درصد حجمی) نیز
کمترین مقدار نس��بت گاز تولیدی را دارا است .لذا تزریق فوم در
سازند آسماری بهعنوان روشی کارآمد شناخته میشود.
همانط��ور ک��ه در نمودار فش��ار میدان در نمودار 8نمایان اس��ت ،در
حال��ت تولید با انرژی طبیع��ی مخزن و بدون هیچگون��ه اعمال روش
ازیاد برداش��تی ،فش��ار از مقدار اولیهی  3607پام به مقدار  2766پام
کاهش یافته است .با اعمال روش ازدیاد برداشت تزریق غیرتعادلی گاز
در س��ال  ،2018مقدار فش��ار در اثر تزریق گاز در مدت زمان تقریبا 4
س��ال ،تا مقدار  4042پام افزایش پیدا کرده اس��ت و در نهایت در اثر
تولید نفت به مقدار  2955پام کاهش مییابد .در همان س��ال ،2018
اگر روش تزریق فوم برای کنترل گاز تزریقی به کار برده ش��ود ،بهدلیل
فعال ش��دن نیروی ویسکوز و باال رفتن اختالف فشار در شکاف ،مقدار
فشار از  2766پام در مدت زمان  7سال به مقدار  4638پام میرسد و
در نهایت در س��ال  2040مقدار آن به  3560خواهد رسید .با توجه به
اینکه حداکثر فش��ار ایمنی برای تزریق 5 ،هزار پام در نظر گرفته شده
اس��ت ،این افزایش فشار در حین تزریق فوم و گاز منطقی و قابلقبول
است.
در جدول زیر میتوان مقدار افزایش تولید و کاهش گاز تولیدی را
در سناریوهای مختلف تزریق مشاهده کرد.
نتیجهگیری

 11فشار میدان برای حالتهای تولید طبیعی ،تزریق گاز با دبی بهینه و تزریق فوم بهینه
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نتایج بهدست آمده از این تحقیق عبارتند از:
-1مدل مخزن ش��کافدار با الگوی پنج نقطهای معکوس بر اس��اس
اطالعات س��ازند آسماری ساخته شده اس��ت که برای آن بازدهی
تولید برابر  25.616درصد است.
 -2ب��ا توجه به خصوصی��ات بلوکهای ماتریکس س��ازند کربناته
شکافدار که دارای ترش��وندگی نفتدوست ،تخلخل و تراوایی کم
هستند ،از روش تزریق گاز غیرتعادلی در الیه نفتی بهعنوان روش
ازدیاد برداش��ت استفاده شده اس��ت که دبیهای تزریق  10هزار،
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غلظت مواد فعال س��طحی مورد بررسی قرار گرفتهاند که عبارتند
درصد حجمی) و0.5( 0.312 ،)درص��د حجم��ی0.3( 0.188 :از
.) (يك درصد حجمی0.624
 افزایش، تزری��ق فوم با چهار غلظت مختلف اس��تفاده ش��ده-4
بازده تولید نفت در مخزن را نس��بت به تزریق گاز نشان میدهد
و این نش��اندهنده اثربخش��ی تزریق فوم بر روی سازند کربناته
 غلظت فوم ي��ك درصد حجمی یا.ش��کافدار مورد مطالعه اس��ت
 درصد افزایش داده47.822  بازدهی نفت را ب��ه،10000ppm
.درصد بیش��تر از س��ناریوی تزریق گاز است10 اس��ت که تقریبا
 هزار6 همچنین مقدار نس��بت گاز به نفت تولیدی را بیش��تر از
،اس��تاندارد فوت مکعب در روز نس��بت به تزری��ق گاز بهتنهایی
.کاهش میدهد

 ه��زار فوت مکع��ب در روز برای تزریق50  هزار و40 ، ه��زار20
 بازدهی، هزار فوت مکعب در روز40  دبی تزریق.انتخاب ش��دهاند
درصد باال برده و مقدار نسبت گاز به نفت تولیدی11.57 تولید را
 هزار اس��تاندارد فوت مکعب در روز رس��یده است که12.779 به
50  دبی تزریق.بهعنوان دبی بهینهی تزریق انتخاب ش��ده اس��ت
 هزار فوت مکعب در40  نس��بت به دبی،ه��زار فوت مکعب در روز
 بازدهی را کاهش داده و دارای گاز تولیدی بسیار باالیی است،روز
.که در این حالت گاز میانشکن میشود
،_ برای غلبه بر مش��کالت روش تزریق گاز در مخازن ش��کافدار3
از روش تزریق فوم اس��تفاده ش��د تا تحرک فاز گاز کنترل ش��ود
و گاز م��دت زمان بیش��تری در تعادل با نفت مخ��زن قرار گیرد و
 چندین، در این روش تزریق سیال.انتقال جرم بین آنها انجام شود
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