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بسط معادله موازنه مواد برای مخازن نفتی تراکمپذیر زیراشباع
با در نظر گرفتن اثر تراکمپذیری همدما

علیرضا صفری

1

دانشگاه صنعتي اميركبير

معادله معمول موازنه مواد همواره با مشکالتی روبروست که از جمله آنها میتوان به ثابت در نظر گرفتن تراکمپذیریهای سنگ و سیال
اشاره کرد .این عامل به ویژه در مخازنی که اثر تراکمپذیری در آنها قابل صرفنظر کردن نباشد نقش مهمی در میزان بازیافت از مخزن ایفا
اندازهگیری شده است .در چنین شرایطی
در ونزوئال تراکمپذیری سنگ مخزن
  می کند .برای مثال  ،در میدان
صرفنظرکردن از این مکانیزم رانش ،عاقالنه نیست .در این مقاله سعی شده با درنظر گرفتن اثر تراکمپذیری سیاالت و سنگ مخزن ،همچنین
بخشهایی از مخزن مثل آبدههای محدود که خود آنها در تولید اثری ندارند اما انبساط آنها میتواند تولید را تحت تأثیر قرار دهد ،معادلهای
جامع برای موازنه مواد در مخازن نفتی زیراشباع بسط داده شود.
معادلۀ موازنه مواد ،ضریب تراکمپذیری همدما ،مکانیزم رانش انبساطی
مقدمه

معادله موازنه مواد اساسیترین معادلهای است که برای پیشبینی
عملکرد مخزن مورد استفاده قرار میگیرد .با این وجود ،معادله موازنه
موادي كه عموماً استفاده میشود ،شکل کامل آن نیست .معادله موازنه
مواد رایج دارای فرضیاتی است که همیشه قابلقبول نیست .در گذشته،
چنین فرضیاتی به خاطر وجود محدودیت  در روشهای محاسباتی
لحاظ ميشده است .امروزه روشهای قدرتمند و مدرن ریاضی و
رایانهای چالشهای مربوط به محاسبات پیچیده در شبیهسازی مخزن
را به حداقل رسانده است .معادله موازنه مواد به عنوان یکی از موارد
پرکاربرد در مهندسی مخزن مثالی بارز از این دست معادالت است.
معادله موازنه مواد برای تخمین میزان نفت درجای مخزن مورد استفاده
قرار میگیرد .همچنین از آن برای محاسبه میزان کاهش فشار  ناشی از
تولید استفاده میشود .در اغلب موارد ،فرموالسیون رایج موازنه مواد
قابلپذیرش است .با این وجود ،در مواردی مشخص که گاهی اوقات
غیرقابل پیشبینی هستند نیاز به فرموالسیونی با دقت باالتر احساس
میشود .برای داشتن آگاهی درباره مکانیزمهای رانش که رفتار سیال
مخزن را کنترل میکنند ،درک صحیح رفتار مخزن و پیشبینی عملکرد
آینده الزم است .عملکرد کلی مخزن نفتی به طور عمده توسط انرژی
طبیعی (یعنی مکانیزمهای رانش) در دسترس برای حرکت نفت به

سمت چاه تعیین میشود .به طور کلی 6مکانیزم رانش وجود دارند که
انرژی طبیعی الزم برای بازیافت نفت را فراهم میآورند .این مکانیزمها
عبارتند از :رانش ناشی از انبساط سنگ و سیال ،رانش کالهک گازی،
رانش آب ،رانش ناشی از ریزش ثقلی ،رانش ناشی از تخلیه و رانش
ترکیبی[.]1
در این زمینه کارهای تحقیقاتی زیادی در طی پنجاه سال گذشته
انجام شده است[.]2
در نوشتار حاضر انبساط نفت ،انبساط آب ،انبساط سنگ و انبساط
گاز محلول در نفت و آب ترکیب شده است .به عالوه ،حجم کلی
آب همراه موجود در مخزن نیز در فرموالسیون و محاسبات لحاظ شده
است .آب همراه شامل آب ذاتی ،آب موجود در شیلهای بینالیهای و
سنگ مخزن غیرتولیدی و هر حجم آبده محدودی است[.]3
در این مطالعه اثر مکانیزم رانش انبساط در یک مخزن نفت متداول
ارزيابي شده و در آن معادله موازنه مواد جدید و دقیقی برای جریان
نفت در سازندی تراکمپذیر با میزان اشباعهای سیاالت مختلف
باقی مانده(آب ،نفت و گاز) ارائه شده است .پارامتر بی بعد جدید
 Cepmبرای لحاظ کردن مکانیزم رانش انبساط کلی معرفی میشود.
همه حجم آب و سنگی که با مخزن در ارتباط بوده و امکان انبساط
دارد به این پارامتر بیبعد اضافه میشود.
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əVg
Cg=- 1
τ
Vg əρ

 -1بهبود مدل معادله موازنه مواد جامع
 -1-1معادله موازنه مواد جدید برای مخزن نفتي تراکمپذیر زیراشباع

əVs
Cs=- 1
τ
Vs əρ

جهت بهبود معادله موازنه مواد برای یک مخزن زیراشباع بدون کالهک  ()5
گازی ،خلل و فرج مخزن به عنوان یک ظرف ایده آل در نظر گرفته میشود.
اگر  piفشار اولیه مخزن و  pفشار متوسط در زمان حاضر باشد ،میتوان با
با در نظر گرفتن مخزنی که در آن خواص سنگ و سیال یکنواخت است،
انتگرال گرفتن از معادالت ( )2تا ( ،)5میزان تغییر در حجم نفت ،آب ،گاز و
معادله موازنه مواد به دست میآید .فرض ميکنیم آب و نفت تنها فازهای
سنگ را با فرض اینکه ضرایب تراکمپذیری وابسته به فشار هستند به دست
قابل حرکت در سنگ تراکم پذیرند و میزان اشباعهای باقیمانده نیز چنین
آورد:
است:
                
                                                     
c
∆V =-V (1-e
)
    w wi
c dp
∆Vo=-Voi(1-e
)
         
c dp
معادله شامل ضرایب تراکمپذیری وابسته به فشار بوده و تمامی آب قابل
∆Vg=-Vgi(1-e
)
c dp
انبساط که با مخزن در ارتباط است لحاظ ميشود .برای لحاظ کردن همه
∆Vs=Vsi(1-e
)
تغییرات حجمی که در طول عمر طبیعی تولید مخزن روی میدهد ،میتوان
عالوه بر آنچه در باال آمده در موازنه ماده بهبود یافته ،انبساط حجم همراه نیز
عبارات تعادل حجمی را به دست آورد .بنابراین معادله موازنه مواد را میتوان
در فرموالسیون رانش انبساطی در نظر گرفته شده است .حجم همراه ،قسمتی
طبق رابطه 1-ارائه کرد:
از مخزن است که در تولید هیدروکربن تأثیرگذار نیست .با این وجود ،این
حجم فضای خالی اشغال شده توسط نفت اولیه درجا  +میزان گاز حل شده
بخش از مخزن میتواند با انبساط یا انقباض خود ،بازیافت نفت از مخزن
در زمان  t = 0و فشار اولیه= rb،
را تسریع کند .در واقع حجم بین الیهای قسمت غیرتولیدی 3و حجمهای
حجم فضای خالی اشغال شده به وسیله نفت باقیمانده در زمان  tوفشار + rb ،p
آبده محدود به عنوان حجم همراه در نظر گرفته میشود که هر دوی آنها
تغییر در حجم نفت به خاطر انبساط نفت در زمان  tو فشار
به فالکس آب در طی تخلیه مخزن منجر میشوند .برای نشان دادن اثرات
+ rb ،
،p
حجم همراه در معادله موازنه مواد ،از کسر حجمی  Mاستفاده میشود که به
تغییر در حجم آب به خاطر انبساط آب ذاتی در زمان  tو فشار
صورت نسبت حجم فضای خالی همراه به حجم فضای خالی مخزن تعریف
+ rb ،
،p
میشود .با در نظر گرفتن تغییرات حجم همراه ،این بخش به عنوان یک جمله
تغییر در میزان گاز محلول به خاطر انبساط در زمان  tو فشار
انبساط اضافی در معادله موازنه مواد نشان داده خواهد شد .بنابراین تغییر در
+ rb ،
،p
حجم برابر است با:
+ rb ،
تغییر در حجم فضای خالی در زمان  tو فشار ،p
c dp
dp
∆V =-(-∆V )+ ∆V = ∆V (1-e
) ) +V (1-e c
تغییر در میزان حجم همراه 2به خاطر انبساط و کاهش حجم آب و فضای
به دلیل انبساط ،منفی و
و
باید توجه داشت که عالمت ،
+ rb ،
خالی در زمان  tو فشار ،p
عالمت به دلیل انقباض ،مثبت است .احجام اولیه سیال و فضای خالی به
تغییر در حجم آب به خاطر فالکس و تولید آب در زمان  tو فشار rb،p
شکل زیر تعریف میشوند:
()1
(                                                                         )11
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و با در نظر گرفتن موارد زير:
الف) حجم اولیه نفت در مخزن:
R
(NBoi)×( soi )Bgi+(NBoi) ×Rswi/Bwi) × Bgi
ب) حجم نفت باقیمانده در مخزن در فشار :p
Boi
=Sgi Vgi
1-Swi
ضرایب تراکمپذیری همدما برای نفت ،آب ،گاز و سنگ (سازند) به ترتیب
طبق روابط  2تا  5تعریف میشوند:
      
                                                                           )14( C =- 1 əVO τ
0
                                                                                                                                 VO əρ
əVW
C =- 1
(τ                                                                                   )3
                                                                       )15( W VW əρ
(                                                                      )12
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اکنون ،اگر فرض کنیم تراکمپذیری نفت ،آب ،گاز و سازند ثابت است،
(                                                                                                                )16
معادله ( )22بدون تغییر باقی میماند .با این وجود با انتگرال گرفتن از
با جاگذاری معادالت ( )11تا ( )16در معادالت ( )6تا ( )10به معادالت توانها میتوان معادله ( )23را به شکل زیر نوشت:
R
R
)co(pi-p
soi(e
)-1)+Swi(ecw(pi-p)-1)+Sgi(ecg(pi-p)-1
+
Bgi
B
B
زیر خواهیم رسید:
]))+(1-e-cs(pi-p)-1)+M[(ecw(pi-p)-1)+(1-e-cs(pi-p
)                      )26( ∆V =-V (1-e               )= -NBoi S  (1-e
o
oi
oi
swi

soi

wi

oi

1-Swi

NBoi
S (1-e
1-Swi wi

)

∆Vw=-Vwi(1-e

)= -

Rsoi
) × Bgi+(NBoi) × (Rswi/Bwi) × Bgi
Boi
Sgi (1-e
1-Swi

)

)

       
Csdp

NBoi
(1-e
1-Swi

)

1-Swi

NBoi
(1-e
1-Swi

)= -

Csdp

(×)(NBoi

∆Vs=-Vsi(1-e

∆VA=-∆VAw + ∆VAS= M

  معادله ( )26همچنان عبارتی دقیق برای استفاده در موارد تراکمپذیری
ثابت است .این عبارت را میتوان به وسیله بسط مک لورن به شکل زیر
نوشت:
)eco(Pi-p) 1+Co(pi-p
      () 27
̃˜
)c (p -p
)e w i 1+Cw(pi-p
      ()28
̃˜
)c (p -p
)e g i 1+c g(pi-p
()29
̃˜
)e-cs(pi-p) 1-cs(pi-p
()30
̃
˜

با جاگذاری معادالت ( )17تا ( )21معادله موازنه مواد به شکل زیر پارامتر بی بعد  ،Cepmبا جاگذاری معادالت ( )27تا ( )30در معادله ()26
به صورت زیر در میآید:
خواهد شد:
)NPBo-(We-WpBw)+ N(Bo-Boi+BoiCemp

که در آن:

}

R
-1)(Rsoi + swi ) Bgi
Bwi
Boi
])-1

-1)+ (e

-1)+Sg: (e
-1)+M[(e
1-SWi

-1)+S (e
wi
+ (e

Soi (e

}

=Cemp

معادله ( ،)22معادله موازنه مواد جدید و جامعی برای مخزن زیراشباع و بدون
کالهک گازی است .این معادله بسیار دقیق است؛ چراکه تراکمپذیریهای
سیال و سازند را با هر تابعیتی از فشار لحاظ میکند .آب و نفت به عنوان
تنها فازهای در حال حرکت در نظر گرفته میشوند .معادله ( )23عبارتی از
پارامتر بیبعد پیشنهادی  Cepmاست که در آن تمامی انبساطهای محتمل
و در دسترس لحاظ شدهاند .وقتی فالکس آبی وجود نداشته باشد ،معادله
موازنه مواد به شکل زیر خواهد شد:
    
(                                                                                                         )24
معادله ()24را میتوان به صورت موازنه مواد به روش خط راست نوشت:
(                                                                        )25
که در آن:
Eo=Bo-Boi
Ecemp=BoiCepm

(    )31

Rsoi Rswi
))+Cs+M(CS+CW
Boi Bwi

( SoiCo+SwiCwi+SgiCg

                                 

که اگر از عبارات مربوط به حجم همراه و انحاللپذیری گاز در آب و
نفت صرفنظر کنیم به عبارت مربوط به اثر تراکمپذیری در معادالت
موازنه مواد متداول خواهيم رسيد.
 -2-1اهمیت Cepm

پارامتر بی بعد  ،Cepmدر معادله ( )32را میتوان به عنوان شدت مؤثر
منبع انرژی در بازیافت نفت با استفاده از مکانیزم انبساط در نظر گرفت
که این امر تنها به دلیل انبساط سنگ و سیاالت تراکمپذیر باقیمانده
در مخزن است .اگر به معادله ( )23مراجعه کنیم Cepm ،تابعی از فشار
کنونی مخزن ،تراکمپذیری سیاالت ،اشباعهای اولیه ،خواص گاز
محلول در آب و نفت و نسبت حجم همراه مخزن است Cepm .در
معادله ( )26همچنان تابعی از همه پارامترهای باالست؛ جز اینکه به
جای تراکمپذیری متغیر ،مجموعهای از تراکمپذیریهای ثابت در آن
به کار رفته است .شکل ساده شده نهایی این پارامتر در معادله ( )31به
افت فشار متوسط مخزن و دیگر پارامترهای مرتبط که در باال به آن
اشاره شد ،بستگی دارد ،Cepm .پارامتر بسیار مهمی در معادله موازنه
مواد پیشنهادی است؛ چراکه میتوان از آن به عنوان ابزاری برای فهم
چگونگی عملکرد معادله موازنه مواد ،تحت دادههای مرتبط ورودی
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 -2-2-1مکانیزم تخلیه بدون آبده و تولید آب

استفاده کرد.
برای بحث راجع به اهمیت  ،Cepmمعادله ( )22را میتوان به شکل زیر بازنویسی در این حالت معادله ( )33به شکل زیر ساده میشود:
                    
(                                                                             )34
کرد:
Np
We-Wp
1
1
Boi
B
(N                                                )32
NBoi
این معادله طبق استدالل مشابه آنچه گفته شد ،به دست آمده است .اگر حدود
ذکر شده برای معادله به هر نحوی نقض شود ،امکان اینکه مقدار فشار متوسط
که از این معادله  برای توضیح اثرات  ،Cepmدر دو مورد زیر استفاده میشود:
مخزن به شکل معقولی محاسبه شود ،وجود نخواهد داشت.
 -1-2-1مکانیزم رانش آب همراه با تولید آب

معادله ( )32محدودهای از مکانیزمهای رانش آب و انبساط را برای اشباع
اولیه سیاالت ،فالکس و تولید آب ارائه میدهد .این محدوده را میتوان
به شکل زیر ارائه کرد:
We-Wp
                 
(                                                              )33
NB
oi

معادله باال برای هر فشاری در مخزن برقرار خواهد بود .حد پایینی
معادله ( )33به این دلیل است که  We ،Cepmو Wpهمگی در فشار
اولیه مخزن صفر هستند .حد باالیی این معادله به این دلیل است که
وقتی همه هیدروکربن در جای مخزن تولید شود ،سمت راست
معادله ( )32صفر خواهد بود .با این وجود ،عم ً
ال تولید تمامی نفت
موجود در مخزن امکانپذیر نیست .بنابراین حد باالیی باید کمتر
از یک لحاظ گردد .میتوان گفت اگر در شبیهسازی عددی خارج
از این محدوده به دست آید به دلیل وجود مشکلی در دادههای
ورودی و یا محاسبه فشار متوسط مخزن است .بنابراین ،Cepm
ابزاری برای تشخیص و پیشبینی رفتار مخزن در مراحل ابتدایی
تولید مخزن است.

نتیجهگیری

در اینجا معادله جامعی برای موازنه مواد در مخازن زیراشباع و بدون
کالهک گازی بسط داده شد .مفاهیم اصلی معادله پیشنهادی استفاده از
تراکمپذیریهای متغیر ،مقادیر اشباع باقیمانده و خواص سیال و سنگ
(وابسته به زمان) هستند .همچنین حجم همراه به مخزن برای به دست
آوردن معادله کلی مورد استفاده قرار گرفته است .معادله برای افزایش
میزان ضریب برداشت در مخزن ،به شدت تحت تأثیر تراکمپذیریهای
سیال و سنگ است .اگر قسمتی در مخزن وجود داشته باشد که در
تولید نفت فعال نباشد (برای مثال  ،)Mمیزان ضریب برداشت تحت تأثیر
 Mنیز خواهد بود .همه این مالحظات منجر به خصوصیات منحصربهفرد
معادله موازنه مواد پیشنهادی در تصحیح میزان ضریب برداشت میشود.
بنابراین لحاظ کردن همه پارامترهای محتمل ،منجر به افزایش میزان
نفت بازیافتی میشود .استفاده از این معادله جدید میتواند ایدهای در
خصوص چگونگی تأثیر تراکمپذیریهای سنگ وسیال در معادله
موازنه مواد به دست دهد .همچنین با استفاده از پارامتر بی بعد ،Cepm
میتوان دادههای ورودی به مدل را پایش کرد.
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