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بسط معادله موازنه مواد برای مخازن نفتی تراكم  پذیر زیر  اشباع 
با در نظر گرفتن اثر تراكم  پذیری هم  دما

مقدمه
پیش بینی  برای  كه  است  معادله ای  اساسی ترين  مواد  موازنه  معادله 
عملکرد مخزن مورد استفاده قرار می گیرد. با اين وجود، معادله موازنه 
موادي كه عموماً استفاده می شود، شکل كامل آن نیست. معادله موازنه 
مواد رايج دارای فرضیاتی است كه همیشه قابل قبول نیست. در گذشته، 
محاسباتی  روش های  در  محدوديت   وجود  خاطر  به  فرضیاتی  چنین 
و  رياضی  مدرن  و  قدرتمند  روش   های  امروزه  است.  مي شده  لحاظ 
رايانه ای چالش های مربوط به محاسبات پیچیده در شبیه سازی مخزن 
را به حداقل رسانده  است. معادله موازنه مواد به عنوان يکی از موارد 
پركاربرد در مهندسی مخزن مثالی بارز از اين دست معادالت است. 
معادله موازنه مواد برای تخمین میزان نفت درجای مخزن مورد استفاده 
قرار می گیرد. هم  چنین از آن برای محاسبه میزان كاهش فشار  ناشی از 
تولید استفاده می شود. در اغلب موارد، فرموالسیون رايج موازنه مواد 
قابل  پذيرش است. با اين وجود، در مواردی مشخص كه گاهی اوقات 
احساس  باالتر  دقت  با  فرموالسیونی  به  نیاز  هستند  پیش بینی  غیر  قابل 
می شود. برای داشتن آگاهی درباره مکانیزم های رانش كه رفتار سیال 
مخزن را كنترل می كنند، درک صحیح رفتار مخزن و پیش بینی عملکرد 
آينده الزم است. عملکرد كلی مخزن نفتی به طور عمده توسط انرژی 
به  نفت  حركت  برای  دسترس  در  رانش(  مکانیزم  های  )يعنی  طبیعی 

سمت چاه تعیین می شود. به طور كلی6 مکانیزم رانش وجود دارند كه 
انرژی طبیعی الزم برای بازيافت نفت را فراهم می آورند. اين مکانیزم ها 
عبارتند از: رانش ناشی از انبساط سنگ و سیال، رانش كالهك گازی، 
رانش آب، رانش ناشی از ريزش ثقلی، رانش ناشی از تخلیه و رانش 

تركیبی]1[.
گذشته  سال  پنجاه  طی  در  زيادی  تحقیقاتی  كارهای  زمینه  اين  در 

انجام شده است]2[.
انبساط  انبساط سنگ و  انبساط آب،  انبساط نفت،  نوشتار حاضر   در 
گاز محلول در نفت و آب تركیب شده است. به  عالوه، حجم كلی 
آب همراه موجود در مخزن نیز در فرموالسیون و محاسبات لحاظ شده 
است. آب همراه شامل آب ذاتی، آب موجود در شیل  های بین اليه ای و 

سنگ مخزن غیرتولیدی و هر حجم آبده محدودی است]3[.
 در اين مطالعه اثر مکانیزم رانش انبساط در يك مخزن نفت متداول 
ارزيابي شده و در آن معادله موازنه مواد جديد و دقیقی برای جريان 
مختلف  سیاالت  اشباع های  میزان  با  تراكم پذير  سازندی  در  نفت 
بعد جديد بی  پارامتر  است.  ارائه شده  گاز(  و  نفت   باقی مانده)آب، 
 Cepm برای لحاظ كردن مکانیزم رانش انبساط كلی معرفی می شود. 
همه حجم آب و سنگی كه با مخزن در ارتباط بوده و امکان انبساط 

دارد به اين پارامتر بی  بعد اضافه می شود.

معادلۀ موازنه مواد، ضريب تراكم پذيری هم دما، مکانیزم رانش انبساطی

 معادله معمول موازنه مواد همواره با مشکالتی روبروست كه از جمله آنها می توان به ثابت در نظر گرفتن تراكم پذيری های سنگ و سیال
 اشاره كرد. اين عامل به  ويژه در مخازنی كه اثر تراكم  پذيری در آنها قابل صرف  نظر كردن نباشد نقش مهمی در میزان بازيافت از مخزن ايفا
 اندازه  گیری شده است. در چنین شرايطی  در ونزوئال تراكم پذيری سنگ مخزن    می كند. برای مثال،  در میدان 
 صرف  نظركردن از اين مکانیزم رانش، عاقالنه نیست. در اين مقاله سعی شده با درنظر گرفتن اثر تراكم  پذيری سیاالت و سنگ مخزن، هم  چنین
 بخش هايی از مخزن مثل آبده های محدود كه خود آنها در تولید اثری ندارند اما انبساط آنها می تواند تولید را تحت تأثیر قرار دهد، معادله ای

جامع برای موازنه مواد در مخازن نفتی زير  اشباع بسط داده شود.

علی رضا صفری1  دانشگاه صنعتي امیركبیر
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مقــــالـــــات

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

جهت بهبود معادله موازنه مواد برای يك مخزن زيراشباع بدون كالهك 
گازی، خلل و فرج مخزن به عنوان يك ظرف ايده آل در نظر گرفته می شود. 
با در نظر گرفتن مخزنی كه در آن خواص سنگ و سیال يکنواخت است، 
معادله موازنه مواد به دست می آيد. فرض مي كنیم آب و نفت تنها فازهای 
قابل حركت در سنگ تراكم پذيرند و میزان اشباع  های باقی  مانده نیز چنین 

است: 

معادله شامل ضرايب تراكم پذيری وابسته به فشار بوده و تمامی آب قابل 
انبساط كه با مخزن در ارتباط است لحاظ مي شود. برای لحاظ كردن همه 
تغییرات حجمی كه در طول عمر طبیعی تولید مخزن روی می دهد، می توان 
عبارات تعادل حجمی را به دست آورد. بنابراين معادله موازنه مواد را می توان 

طبق رابطه-1 ارائه كرد:
حجم فضای خالی اشغال شده توسط نفت اولیه درجا + میزان گاز حل شده 

= rb،و فشار اولیه t = 0 در زمان
+ rb ،p وفشار t حجم فضای خالی اشغال شده به وسیله نفت باقی  مانده در زمان
فشار  و   t زمان  در  نفت  انبساط  خاطر  به  نفت  حجم  در   تغییر 

+ rb ، ،p
فشار و   t زمان  در  ذاتی  آب  انبساط  خاطر  به  آب  حجم  در   تغییر 

+ rb ، ،p 
فشار و   t زمان  در  انبساط  خاطر  به  محلول  گاز  میزان  در   تغییر 

+ rb ،  ،p 
+ rb ،  ،p و فشار t تغییر در حجم فضای خالی در زمان

تغییر در میزان حجم همراه2 به خاطر انبساط و كاهش حجم آب و فضای 
+ rb ،  ،p و فشار t خالی در زمان

 rb،p و فشار t تغییر در حجم آب به خاطر فالكس و تولید آب در زمان
)1(

و با در نظر گرفتن موارد زير:
الف( حجم اولیه نفت در مخزن: 

 :p ب( حجم نفت باقی  مانده در مخزن در فشار
ضرايب تراكم پذيری هم  دما برای نفت، آب، گاز و سنگ )سازند( به ترتیب 

طبق روابط 2 تا 5 تعريف می شوند:
C0=- τ1

VO

əVO
əρ                                                                                                                                 

CW=- τ1
VW

əVW
əρ                                                                                    )3(

Cg=- τ1
Vg

əVg
əρ

Cs=- τ1
Vs

əVs
əρ )5(

اگر pi فشار اولیه مخزن و p فشار متوسط در زمان حاضر باشد، می توان با 
انتگرال گرفتن از معادالت )2( تا )5(، میزان تغییر در حجم نفت، آب، گاز و 
سنگ را با فرض اينکه ضرايب تراكم  پذيری وابسته به فشار هستند به دست 

آورد:
                
∆Vw=-Vwi(1-e p

Picw
dp
)

                                                     
   
∆Vo=-Voi(1-e p

Picodp)         
∆Vg=-Vgi(1-e p

Picgdp)

∆Vs=Vsi(1-e p
Picsdp)

 عالوه بر آنچه در باال آمده در موازنه ماده بهبود يافته، انبساط حجم همراه نیز 
در فرموالسیون رانش انبساطی در نظر گرفته شده است. حجم همراه، قسمتی 
از مخزن است كه در تولید هیدروكربن تأثیرگذار نیست. با اين وجود، اين 
بخش از مخزن می تواند با انبساط يا انقباض خود، بازيافت نفت از مخزن 
را تسريع كند. در واقع حجم بین اليه ای قسمت غیرتولیدی3 و حجم های 
آبده محدود به عنوان حجم همراه در نظر گرفته می شود كه هر دوی آنها 
به فالكس آب در طی تخلیه مخزن منجر می شوند. برای نشان دادن اثرات 
حجم همراه در معادله موازنه مواد، از كسر حجمی M استفاده می شود كه به 
صورت نسبت حجم فضای خالی همراه به حجم فضای خالی مخزن تعريف 
می شود. با در نظر گرفتن تغییرات حجم همراه، اين بخش به عنوان يك جمله 
انبساط اضافی در معادله موازنه مواد نشان داده خواهد شد. بنابراين تغییر در 

حجم برابر است با:
∆VA=-(-∆VAW)+ ∆VAS= ∆VAwi (1-e p

Picwdp) +VAsi (1-e p
Pics

dp
)

و  منفی  انبساط،  دلیل  به    و     ، توجه داشت كه عالمت بايد 
 به دلیل انقباض، مثبت است. احجام اولیه سیال و فضای خالی به  عالمت 

شکل زير تعريف می شوند:
                                                                         )11(

                                                                                        )12(

1-Swi

(NBoi)×) Rsoi

Boi

(Bgi+(NBoi) ×Rswi/Bwi( × Bgi
Sgi Vgi=

                                                                                  )14(

                                                                       )15(
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                                                                                                                )16(

با جاگذاری معادالت )11( تا )16( در معادالت )6( تا )10( به معادالت 
زير خواهیم رسید:

∆Vo=-Voi)1-e               (= -
NBoi

1-Swi

Soi )1-e                  (

∆Vw=-Vwi(1-e
 

)= -NBoi

1-Swi

Swi (1-e                    )

(NBoi)×( Rsoi

Boi

) × Bgi+(NBoi) × )Rswi/Bwi( × Bgi

Sgi (1-e )
1-Swi

∆Vs=-Vsi(1-e Csdp)= -NBoi

1-Swi

(1-e )
       

∆VA=-∆VAw + ∆VAS= M
NBoi

1-Swi
(1-e ) 1-Swi

Csdp

زير  شکل  به  مواد  موازنه  معادله   )21( تا   )17( معادالت  جاگذاری  با 
خواهد شد:

NPBo-(We-WpBw)+ N(Bo-Boi+BoiCemp)

كه در آن:
Soi (e -1)+Swi(e -1)+Sg: (e -1)(Rsoi

Boi

+ Rswi

Bwi
) Bgi

+ (e -1)+M[(e -1)+ (e -1)]
1-SWi} }Cemp=

معادله )22(، معادله موازنه مواد جديد و جامعی برای مخزن زيراشباع و بدون 
كالهك گازی است. اين معادله بسیار دقیق است؛ چراكه تراكم پذيری های 
سیال و سازند را با هر تابعیتی از فشار لحاظ می كند. آب و نفت به عنوان 
تنها فازهای در حال حركت در نظر گرفته می شوند. معادله )23( عبارتی از 
پارامتر بی بعد پیشنهادی Cepm است كه در آن تمامی انبساط های محتمل 
و در دسترس لحاظ شده اند. وقتی فالكس آبی وجود نداشته باشد، معادله 

موازنه مواد به شکل زير خواهد شد:
                                                                                                               )24(
معادله )24(را می توان به صورت موازنه مواد به روش خط راست نوشت:

                                                                        )25(
كه در آن:

Eo=Bo-Boi

Ecemp=BoiCepm  

اكنون، اگر فرض كنیم تراكم  پذيری نفت، آب، گاز و سازند ثابت است، 
از  انتگرال گرفتن  با  اين وجود  با  باقی می ماند.  تغییر  بدون  معادله )22( 

توان ها می توان معادله )23( را به شکل زير نوشت:
Rsoi

Boi

Rswi

Bwi
soi(e

co(pi-p)-1)+Swi(e
cw(pi-p)-1)+Sgi(e

cg(pi-p)-1) Bgi+
+(1-e-cs(pi-p)-1)+M[(ecw(pi-p)-1)+(1-e-cs(pi-p))]     )26(

  معادله )26( هم  چنان عبارتی دقیق برای استفاده در موارد تراكم پذيری 
ثابت است. اين عبارت را می توان به وسیله بسط مك لورن به شکل زير 

نوشت:
eco(Pi-p)

˜1̃+Co(pi-p)                                                                                                       ) 27(      
ecw(p

i
-p)

˜1̃+Cw(pi-p)                                                                                                                 )28(      
ecg(p

i
-p)

˜1̃+c g(pi-p)                                                                                                                 )29( 
e-cs(p

i
-p)

˜1̃-cs(pi-p)                                                                                                                 )30( 

پارامتر بی بعد Cepm، با جاگذاری معادالت )27( تا )30( در معادله )26( 
به صورت زير در می آيد:

                                 
Rsoi

Boi

Rswi

Bwi
SoiCo+SwiCwi+SgiCg ( )+Cs+M(CS+CW)

    )31(

كه اگر از عبارات مربوط به حجم همراه و انحالل  پذيری گاز در آب و 
اثر تراكم  پذيری در معادالت  به  به عبارت مربوط  نفت صرف  نظر كنیم 

موازنه مواد متداول خواهیم رسید.

Cepm 1-2- اهمیت
Cepm، در معادله )32( را می توان به عنوان شدت مؤثر  پارامتر بی بعد 
منبع انرژی در بازيافت نفت با استفاده از مکانیزم انبساط در نظر گرفت 
كه اين امر تنها به دلیل انبساط سنگ و سیاالت تراكم  پذير باقی  مانده 
در مخزن است. اگر به معادله )23( مراجعه كنیم، Cepm تابعی از فشار 
گاز  خواص  اولیه،  اشباع  های  سیاالت،  تراكم  پذيری  مخزن،  كنونی 
در   Cepm است.  مخزن  همراه  حجم  نسبت  و  نفت  و  آب  در  محلول 
به  اينکه  جز  باالست؛  پارامترهای  همه  از  تابعی  هم  چنان   )26( معادله 
جای تراكم  پذيری متغیر، مجموعه ای از تراكم پذيری های ثابت در آن 
به كار رفته است. شکل ساده شده نهايی اين پارامتر در معادله )31( به 
به آن  باال  پارامترهای مرتبط كه در  افت فشار متوسط مخزن و ديگر 
موازنه  معادله  در  مهمی  بسیار  پارامتر   ،Cepm دارد.  بستگی  شد،  اشاره 
مواد پیشنهادی است؛ چراكه می توان از آن به عنوان ابزاری برای فهم 
چگونگی عملکرد معادله موازنه مواد، تحت داده های مرتبط ورودی 
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استفاده كرد.
برای بحث راجع به اهمیت Cepm، معادله )22( را می توان به شکل زير بازنويسی 

كرد:
We-Wp

NBoi

1
Boi

Np

N
1
B                                                )32(

كه از اين معادله  برای توضیح اثرات Cepm، در دو مورد زير استفاده می  شود:

1-2-1- مکانیزم رانش آب همراه با تولید آب
معادله )32( محدوده ای از مکانیزم های رانش آب و انبساط را برای اشباع 
اولیه سیاالت، فالكس و تولید آب ارائه می دهد. اين محدوده را می توان 

به شکل زير ارائه كرد:
                  We-Wp

NBoi
                                                              )33(

معادله باال برای هر فشاری در مخزن برقرار خواهد بود. حد پايینی 
وWp همگی در فشار   We  ،Cepm به اين دلیل است كه  معادله )33( 
اولیه مخزن صفر هستند. حد بااليی اين معادله به اين دلیل است كه 
راست  سمت  شود،  تولید  مخزن  جای  در  هیدروكربن  همه  وقتی 
معادله )32( صفر خواهد بود. با اين وجود، عماًل تولید تمامی نفت 
كمتر  بايد  بااليی  حد  بنابراين  نیست.  امکان  پذير  مخزن  در  موجود 
از يك لحاظ گردد. می توان گفت اگر در شبیه سازی عددی خارج 
داده های  در  مشکلی  وجود  دلیل  به  آيد  دست  به  محدوده  اين  از 
 ،Cepm بنابراين  است.  مخزن  متوسط  فشار  محاسبه  يا  و  ورودی 
ابتدايی  مراحل  در  مخزن  رفتار  پیش بینی  و  تشخیص  برای  ابزاری 

تولید مخزن است.

1-2-2- مکانیزم تخلیه بدون آبده و تولید آب
در اين حالت معادله )33( به شکل زير ساده می شود:

                                                                                                  )34(

اين معادله طبق استدالل مشابه آنچه گفته شد، به دست آمده است. اگر حدود 
ذكر شده برای معادله به هر نحوی نقض شود، امکان اينکه مقدار فشار متوسط 

مخزن به شکل معقولی محاسبه شود، وجود نخواهد داشت.

نتیجه گیری
در اينجا معادله جامعی برای موازنه مواد در مخازن زيراشباع و بدون 
كالهك گازی بسط داده شد. مفاهیم اصلی معادله پیشنهادی استفاده از 
تراكم پذيری  های متغیر، مقادير اشباع باقی  مانده و خواص سیال و سنگ 
)وابسته به زمان( هستند. هم  چنین حجم همراه به مخزن برای به دست 
آوردن معادله كلی مورد استفاده قرار گرفته است. معادله برای افزايش 
میزان ضريب برداشت در مخزن، به شدت تحت تأثیر تراكم پذيری های 
باشد كه در  سیال و سنگ است. اگر قسمتی در مخزن وجود داشته 
تولید نفت فعال نباشد )برای مثال M(، میزان ضريب برداشت تحت تأثیر 
M نیز خواهد بود. همه اين مالحظات منجر به خصوصیات منحصر  به  فرد 
معادله موازنه مواد پیشنهادی در تصحیح میزان ضريب برداشت می شود. 
افزايش میزان  به  پارامترهای محتمل، منجر  بنابراين لحاظ كردن همه 
نفت بازيافتی می شود. استفاده از اين معادله جديد می تواند ايده  ای در 
معادله  در  وسیال  سنگ  تراكم پذيری های  تأثیر  چگونگی  خصوص 
 ،Cepm موازنه مواد به دست دهد. هم  چنین با استفاده از پارامتر بی بعد

می توان داده های ورودی به مدل را پايش كرد.
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