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چكيده:
در اي�ن تحقي�ق، تزريق تناوبی غيرامتزاجی آب و گاز جهت افزايش ضريب برداش�ت نفت در يك مخزن ش�كاف دار توس�ط 
نرم افزارEclipse 100 شبيه س�ازی ش�ده و س�ناريوهای مختلف تزريق آب، گاز و تزريق تناوبی آب- گاز با طول چرخه های متفاوت 

انتخاب و شبيه سازی شدند.
در ابتدا آناليز حساسيت س�نجی برای انتخاب بهترين نوع شبكه بندی مخزن و تعيين پارامترهای مؤثر در شبيه سازی مخزن 
ش�كاف دار مورد نظر انجام ش�د. نتايج به دس�ت آمده حاكی از آن بود كه در روش تزريق تناوبی آب- گاز )WAG(، افزايش طول 
چرخه های تزريق، موجب بهتر ش�دن بازده جاروبی و به تأخير افتادن زمان رس�يدن سيال تزريقی به چاه های توليدی شده و در 
نتيجه ضريب برداشت مخزن افزايش می يابد. روش تزريق تناوبی آب- گاز موجب كاهش قابليت تحرک پذيری در نواحی مختلف 
مخزن ش�ده و از كاناليزه ش�دن سيال تزريقی جلوگيری می كند. اين روش تزريق نس�بت به تزريق آب بهتر عمل كرده و ضريب 
برداش�ت به ميزان 4/4 درصد افزايش داش�ته است. در كليه مخازنی كه عمليات سيالب زنی در آنها انجام شده می توان از تزريق  
WAG با اس�تفاده از گازهای توليدی اس�تفاده كرد. روش تزريق گاز به علت بهتر عمل كردن مكانيزم ريزش ثقلی دارای ضريب 

برداشت بسيار مناسبی بوده است.
 

واژه هاي كليدي : تزريق تناوبی آب و گاز، تزريق آب، تزريق گاز، تزريق غيرامتزاجی، طول چرخه 

شبيه سازي روش تزريق متناوب غير امتزاجي آب و گاز
 در يكي از مخازن جنوب غرب ايران 

1. كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقيقات تهران 
2. استاديار دانشكده مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقيقات تهران

مقدمه
يكي از روش هاي ازدياد برداشت نفت، فرايند تزريق متناوب آب-گاز 
Water Alternating Gas مي باش��د كه براي افزايش س��طح تماس 
مخازن توس��ط س��يال جابه جاكننده، گاز به طور نوبتي با آب تزريق 
مي ش��ود. اين روش تزري��ق، بازيافت نفت را با كنت��رل بهتر قابليت 
تحرك و افزايش ميزان س��طح جاروب شده و افزايش بازده جابجايي 
ميكروس��كوپي )در حال��ت امتزاج��ی( بهبود مي بخش��د( 1،3،4،6(. 
عالوه بر كنت��رل بهتر تحرك پذيری، بازيافت نف��ت در تزريق تناوبی 
آب-گاز )در مخازن واقعی(، به علت تماس س��طح های جاروب نشده، 
به خصوص بازيابی نفت های حبس شده در حفره های كوچك سنگ 
مخزن به وس��يله باال رفتن گاز و پايين آمدن آب به طرف ته مخزن 
می باش��د. همچنين در سال هاي اخير گاز توليد شده دوباره از طريق 

چاه هاي تزريق آب به مخزن برگردانده مي شود تا ميزان بازيافت نفت 
افزايش يافته و نيز باعث نگه داشتن فشار مخزن شود )4(.

گزارش هاي كمي، از ناموفق بودن اين روش تزريق موجود مي باش��د 
اما مش��كالت عملياتي همواره وجود داشته است. به عالوه پيچيدگی 
در عملي��ات تزري��ق و Gravity Override فرايند WAG را مش��كل 
س��اخته و به دليل اختالف دانسيته باالی فازهای گاز و آب، تفكيك 
ثقل��ی اجتناب ناپذير اس��ت. اولي��ن فرايند تزريق متن��اوب آب و گاز 
در كانادا، در س��ال 1957 گزارش ش��د و موفقي��ت فرايند WAG را 

نشان داد )2،4(.
تهران��ي و همكاران��ش مجموعه ای از برنامه هاي تحقيق و توس��عه را 
به همراه شبيه س��ازي مدل آزمايش��گاهی انجام داده ان��د كه بتوانند 
توابع نفوذپذيري نس��بي و فشار موئينه س��ه فازي را محاسبه كنند. 

 مهسا حصان1، دكتر ولي احمد سجاديان2
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نتايج حاصل نش��ان داد كه در مدت سيالب زني، توليد نفت به جای 
جابه جايی پيستونی با جريان فيلمی كنترل می شود. در سطوح حفره 
و در م��دت تزريق آب، كانال هاي گاز به علت رش��د فيلم آب، باريك 
ش��ده و به علت اثر متقابل نيروهاي موئينه و نوس��انات فشاری گاز، 
حباب هاي گازي در گلوگاه بس��ياري از حفره ها تقسيم مي شوند. در 
اين تحقيق بخش قابل توجهی از نفت بعد از تعداد كمي از چرخه هاي 

تزريق WAG بازيافت شد.
در س��ال 2001 آزمايش��ی در يك ميكرو مدل شيش��ه ای فشار باال، 
برای بررسی اثر تغيير ترشوندگی انجام شد. توزيع جريان سيال مورد 
بررسی قرار گرفت و اشباع سيال در مراحل مختلف اندازه گيري شد. 
نتايج نشان داد كه بازيافت نفت در تزريق WAG در مدل نفت دوست 

و مدل با ترشوندگی مختلط بيشترين مقدار را به همراه دارد )7(.
 Nadeon و Singhal تزريق متناوب آب و گاز را به وسيله اجراي يك 
آزمايش در ميدان دوالنگ مورد بررس��ي قرار دادند. مطالعات نش��ان 
داد كه تزريق متناوب غيرامتزاجي آب و گاز، دارای پتانسيل بالقوه و 
يك گزينه قابل قبول تزريق به مخازن اس��ت. مطالعات آزمايشگاهي 
و شبيه س��ازي روي كاربرد تزريق غيرامتزاجي WAG با اس��تفاده از 
محتواي باالي CO2، حدود 5 تا 7 درصد ميزان برداش��ت نفت اوليه 

درجا را افزايش داد )5(.
 Champion و Shelden توس��ط WAG يكي ديگر از امتيازات فرايند
در اثر به تله افتادن گاز تزريقی در سازند نشان داده شد. تغيير قابليت 
تحرك پذيري س��يال مخزن، ما را به بهتر شدن بازده جاروبي سيالب 
هدايت مي كند. در اين تحقيق، تزريق متناوب غيرامتزاجي آب و گاز، 
با استفاده از گازهای توليدی انجام شد. مطالعات شبيه سازي، افزايش 
بازيافت نفت را به اندازه 1 تا 5 درصد نفت اوليه درجا با به كارگيري 

فرايند WAG نشان داد )1(.
ازدياد برداش��ت نفت به كمك فرايند WAG تحت تأثير پارامترهايي 
چون نوع سنگ )محيط متخلخل(، چگونگي فرايند تزريق، امتزاج پذير 
بودن يا نبودن گاز تزريق شده و فواصل بين چاه هاي تزريق و برداشت 
از يكديگ��ر مي باش��د. بنابراين به كار ب��ردن و مديريت فرايند تزريق 
متناوب آب و گاز نيازمند بررس��ي های زمين شناسي، شناخت مخزن 

و عمليات بهره برداري و مديريت مخزن مي باشد. 
 PVTi در اي��ن تحقيق برای تخمين خواص س��يال مخزن از نرم افزار
استفاده شد و پس از ساخت مدل استاتيك مخزن به وسيله نرم افزار 
Flogrid، شبيه س��ازی توس��ط شبيه س��از  Eclipse100 انجام ش��د. 
سناريوهای مختلف تزريق آب، تزريق گاز و تزريق متناوب آب و گاز 
با هم مقايس��ه شدند و همينطور اثر تغيير طول چرخه های تزريق در 

تزريق متناوب آب و گاز بررسی و مقايسه گرديد.

1- خواص سيال مخزن
اندازه گيري خواص س��يال توس��ط نرم افزار PVTi انجام گرفته است. 
 PVT در مدل شبيه س��از نفت سياه، خواص س��يال به وسيله جداول
تعريف مي ش��ود كه دربردارنده ضرايب حجمي س��ازند و نسبت گاز 
به نفت محلول در فش��ارهاي مختلف می باش��د. در مدل سازي نفت 
س��ياه،  PVT س��يال مخزن به عنوان تابعي از فش��ار اشباع به دست 
مي آيد، زيرا مدل نفت س��ياه بر اين فرض اس��ت كه خواص س��يال 
 Differential مخزن تابعي قوی از فش��ار می باشد. بنابراين آزمايشات
Liberation و روابط آنها به طور متداول در محاس��بات خواص سيال 
مخزن اس��تفاده مي شوند. عدم قطعيتی كه همراه با پارامترهايی مثل 
ضرايب حجمي، ويس��كوزيته، نسبت گاز  به  نفت محلول و دانسيته 
سيال می باشد را مي توان با  استفاده از معادالت معتبركاهش داد. در 
اينجا از معادله حالت س��ه پارامتري پنگ- رابينسون استفاده شده و 

نوع رابطه )Correlation( ويسكوزيته، پدرسون بوده است.
پس از اعمال معادله حالت و ورود اجزا و درصد مولي آنها شبيه سازي 
انجام و نتايج حاصل، با داده هاي آزمايش��گاهي مقايس��ه شدند. با در 
نظ��ر گرفتن پارامترها به عنوان متغير تطابق خوبی از خواص س��يال 
گرفته شد. تطابق پارامترهای نسبت گاز به نفت محلول، ويسكوزيته 

و حجم نسبی نفت در شكل های 1و 2 نشان داده شده است.
مدل مورد نظر از س��ازند ايالم و گروه بنگس��تان بوده و دارای نفت با 

درجه API 32 و دمای 150 درجه فارنهايت می باشد )جدول1(.

جدول-1: شرايط اوليه مخزن

4100PsiaPressure Reservoir

1500F Reservoir Temperature

3057PsiaBubble Point Pressure

32APIDensity of Stock Tank @S.C

858/4SCF/STBGOR @S.C

1/453PsiaBo @Pb

2- توصيف مدل
برای س��اخت مدل استاتيك مخزن از نرم افزار Flogrid استفاده شد. 
پ��س از ورود اطالعات اولي��ه )تراوايی، تخلخ��ل و عمق( كه حاصل 
از بررس��ی های زمين شناس��ی و پتروفيزيكی بوده، نوع ش��بكه بندی 
Corner Point انتخاب ش��د كه نس��بت ب��ه Block Center از دقت 
بيش��تری برخوردار است. سپس با انجامUp scaling  متوسط خواص 
مخزن مثل تراوايی، تخلخل و NTG به هر گريد اختصاص داده شد. 

شكل-2: تغييرات حجم نسبی نفت و ويسكوزيته برحسب فشار شكل-1: تغييرات نسبت گاز به نفت محلول برحسب فشار 
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شكل-4: نمايی از شبكه بندی در اليه های مختلف مخزن. 

شكل-3: نمودارهای تراوايی نسبی و فشار موئينگی نفت-آب و نفت-گاز. 

در ش��كل 3 نمودارهای تراوايی نسبی و فش��ار مويينگی نفت-آب و 
نفت-گاز نش��ان داده شده اس��ت. برای انتخاب بهترين شبكه بندی، 
آناليز حساسيت س��نجی بر روی مدل انتخابی انجام شد تا هم ضريب 
بازياف��ت بهتر ش��ود و هم Run Time كوتاه تر باش��د. تع��داد و ابعاد 
گريدبن��دی انتخاب��ی و متوس��ط خ��واص مخزن در ج��دول 2 قابل 
مشاهده اس��ت. در شكل 4 ش��بكه بندی در اليه های مختلف مخزن 

نشان داده شده است.
جدول-2: ويژگی های شبكه بندی استفاده شده در شبيه سازی

Number of cell in Y-direction)Nx( 40

Number of cell in Y-direction)Ny( 45

Number of cell in Z-direction)Nz( 30

Permeability in X-direction 066/2 md

Permeability in Y-direction 066/2 md

Permeability in Z-direction 65/1  md

X grid block size Dx 258 ft

Y grid block size Dy 256 ft

Z grid block size Dz 32 ft

Porosity  067/0

در نتيجه اين مدل دارای 54000 شبكه است كه با در نظر گرفتن 
ش��كاف ها تعداد آنها به 108000 شبكه رس��يد. از خروجی های 
حاصل از مدل استاتيك و خواص سيال مخزن به عنوان ورودی های 
نرم افزار Eclipse100 استفاده شد. مخزن مورد نظر در ابتدا دارای 
س��ه چاه بوده ك��ه از اكتبر 1999 تا س��ال 2006 در حال توليد 
طبيعی بوده اس��ت. به منظور انجام تطاب��ق تاريخچه، ابتدا آناليز 
حساسيت سنجی برای ش��ناخت پارامترهای مؤثر بر شدت توليد 
و افت فش��ار مخزن انجام شد. نتايج حاصل نشان داد كه تخلخل 
و نفوذپذيری ش��كاف از عوامل مؤثر بر ميزان ش��دت توليد و افت 
فش��ار مخزن هستند چنان كه با كاهش نفوذپذيری شكاف، شدت 
توليد كاهش يافت و افت فشار بيشتری مشاهده شد. عوامل ديگر 
از جمله س��يگما )پارامتر ارتباط دهنده بين ماتريكس و شكاف( و 
 Dz Matrix.بررسی شدند  )DzMatrix( نيز فواصل بين شكاف ها
در مقدارهای بسيار كم موجب افت توليد و افت فشار مخزن شده 
اس��ت. در ش��كل 5 نتايج حاصل از آناليز حساسيت سنجی نشان 
داده ش��ده اس��ت. برای شبيه س��ازی مخزن مدل تخلخل دوگانه 
)Dual Porosity( در نظر گرفته ش��د. در اين حالت، انتقال سيال 
تنها از ش��كاف ها صورت می گيرد و ماتريكس ها شكاف ها را تغذيه 
می كنند. در اين مدل با توجه به س��تون زياد مخزن، فرض ش��ده 
كه مكانيزم ريزش ثقلی در توليد مؤثر اس��ت. با مش��خص شدن 
پارامترهای مؤثر و مقايس��ه بين تنها تس��ت فشاری موجود )يك 
چاه( و نتايج حاصل از شبيه س��ازی، تطابق تاريخچه انجام ش��د. 
اطالعات ش��كاف ها پس انجام تطابق در جدول 3 نشان داده شده 
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شكل-5: نمودار توليد مخزن )الف(و تغييرات فشار استاتيك )ب( در آناليز حساسيت سنجی. 

است. مقدار نفت اوليه درجا حدود  MMSTB 166 محاسبه شده 
است. 3- سناريوهای شبيه سازی مخزن

برای انتخاب موقعيت چاه ها، س��عی ش��د تا حتي االم��كان چاه های 
توليدی در موقعيتی كه نفوذپذيری س��نگ مخزن بيش��تر است قرار 
گيرن��د. مح��ل قرارگيری چاه ه��ای توليد و تزريق در ش��كل 6 قابل 
مش��اهده اس��ت. پنج چاه توليدی و دو چاه تزريق برای مدل انتخاب 
ش��د. در ابتدا مخ��زن در حالت تولي��د طبيعی )با 5 چ��اه توليدی( 
شبيه سازی شد. حداقل فشار ته چاهی 2000Psia در نظر گرفته شد 
محدوديت های اقتصادی كه برای بس��ته ش��دن چاه ها در نظر گرفته 

شده به صورت جدول 4 می باشند.
س��ناريوهای مختل��ف تزريق آب، گاز، تزريق متن��اوب آب-گاز به 
مخزن از سال 2006 )تا سال 2020( آغاز و مقدار توليد از 5 چاه 
STB/Day 10500 در نظ��ر گرفته ش��د كه مق��دار توليد هر چاه، در 
جدول 5 ذكر شده اس��ت. مقدار فشار ته چاهی برای چاه های تزريق 

آب و گاز psia 3500 بوده است.
3-1 تزريق گاز:

چاه ه��ای توليدی به وس��يله مقدار توليد نف��ت و چاه های تزريقی با 
ش��دت تزريق كنترل می شوند. در هر چاه 10000MSCf/Day گاز 

Dz Matrix)ft( Sigma)ft-2( )md(تراوايی شكاف تخلخل شكاف

50 0/008  800 0/0022

Minimum oil Production Rate
)STB/Day(

Maximum Water Cut Maximum Gas Oil Ratio
)MScf/STB(

100 0/05 1/2

جدول-3: ويژگی شكاف ها پس از انجام عمليات تطابق تاريخچه.

جدول-4: محدوديت های اقتصادی برای چاه های توليدی

شكل-6: نمايی از موقعيت چاه های توليد و تزريق در مخزن
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به مخزن تزريق می ش��ود. برای انتخ��اب بهترين اليه ها برای تكميل 
چاه های توليد، سعی شد تا اليه های انتخابی هم ستون نفت مناسب تری 
داش��ته و هم از نفوذپذيری بهتری برخوردار باشند. چاه های توليدی 
در اليه های 17 تا 25 تكميل ش��دند و تزريق به اليه نفتی به منظور 
جابه جا كردن نفت صورت گرفت. با توجه به نفت دوس��ت و شكاف دار 
بودن مخزن مكانيزم ريزش ثقلی بسيار مؤثر عمل كرده و مقدار نفت 
باقيمانده به طور قابل توجهی كاهش يافته اس��ت. در شكل 7 اشباع 

نفت باقيمانده پس از تزريق گاز قابل مشاهده است.

جدول-5: مقدار توليد چاه ها

)STB/Day( نام چاهمقدار توليد

2000PRO-1

2000PRO-2

2500PRO-3

2000PRO-4

3-2 تزريق آب:
در اين روش نيز شدت توليد از چاه ها همانند تزريق گاز بوده و چاه های 
توليدی در همان اليه های قبلی تكميل ش��ده اند. تزريق آب با شدت 
STB/Day 7000 ب��ه اليه نفتی انجام گرفت. با توجه به نفت دوس��ت 
بودن مخزن، تزريق آب مؤثر نبوده و كاهش ضريب برداش��ت در اين 
تزريق، در اثر رسيدن زود هنگام سيال تزريقی به چاه های توليدی و 
بسته شدن چاه های توليدی به علت محدوديت های اقتصادی موجود، 
بوده اس��ت. در شكل 8 اشباع نفت باقيمانده پس از تزريق آب نشان 

داده شده است.

:WAG  3-3 تزريق متناوب آب-گاز
تزري��ق متناوب آب و گاز با طول چرخه های متفاوت 270 روزه آب-

گاز و 60 روزه آب،40 روزه گاز با سيس��تم چرخه ای به مخزن انجام 
شد. در اين روش شدت تزريق گاز MScf/Day 1000 و شدت تزريق 
آب STB/Day 7000 )تزريق به اليه نفتی( در نظر گرفته ش��د. ابتدا 
تغيير اثر طول چرخه های تزريق بررس��ی گرديد )شكل10( و سپس 
س��ه س��ناريوی مختلف تزريق آب، گاز و تزريق متناوب آب و گاز با 
يكديگر مقايس��ه شدند )شكل11(. در تزريق تناوبی، با افزايش طول 
چرخه های تزريق، ضريب بازيافت 0/6 درصد افزايش يافت كه رش��د 
بازيافت در اين تغيير به علت بهتر شدن بازده ماكروسكوپيك، كاهش 
اشباع نفت باقيمانده و به تأخير افتادن زمان رسيدن سيال تزريقی به 
چاه های توليدی می باشد. در شكل های 9 و 12 اشباع نفت باقيمانده 
پ��س از تزريق متناوب آب و گاز و ش��دت های تزري��ق آب و گاز، در 
چرخه های متوالی قابل مش��اهده اس��ت. در تزريق گاز به علت بهتر 
عم��ل كردن مكانيزم ري��زش ثقلی ضريب برداش��ت به 30/6 درصد 
رس��يده، حال آنكه در تزريق تناوبی با طول چرخه های 9 ماه ضريب 
برداش��ت مقدار 29/6 درصد را نش��ان داد. به علت نفت دوست بودن 
مخ��زن، تزريق آب مؤثر عمل نكرده و اين روش تزريق دارای ضريب 

برداشتی به مقدار 25/2 درصد بوده است.

شكل-7: اشباع نفت باقيمانده پس از تزريق گاز به اليه نفتی

شكل-8:  اشباع نفت باقيمانده پس از تزريق ّآب به اليه نفتی

شكل-9:  اشباع نفت باقيمانده پس از تزريق WAG به اليه نفتی
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نتيجه گيري: 
1. روش تزريق متناوب آب و گاز نس��بت به تزريق آب بهتر عمل 
كرده و ضريب برداش��ت در اين روش، نس��بت ب��ه تزريق آب به 

ميزان 4/4 درصد افزايش داشته است.
2. در تزري��ق تناوبی آب-گاز با افزاي��ش طول چرخه های تزريق، 
می توان مقدار اش��باع نفت باقيمانده را ب��ا افزايش بازده حجمی 

كاهش داده و در نتيجه ضريب برداشت مخزن را افزايش داد.
3. در مخازن ش��كاف دار با ترش��وندگی نفت دوست، روش تزريق 
گاز به علت بهتر عمل كردن ريزش ثقلی و به تأخير افتادن زمان 
رس��يدن سيال تزريقی به چاه های توليدی دارای ضريب برداشت 
باالتری اس��ت ام��ا در عين حال روش تزريق متن��اوب آب-گاز با 
توج��ه به مقدار بازده برداش��ت مناس��ب، می تواند موجب كاهش 

هزينه گاز مصرفی و افزايش سودآوری طرح شود.
4. روش تزريق آب در مخازن شكاف دار نفت دوست بازده مناسبی 
نداش��ته و مقدار اشباع نفت باقيمانده در اين روش نسبت به ساير 

روش های تزريق بيشتر بوده است.
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