
ماهنامه ی  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 157 

81

امین احمدی*، افشین حسن زاده، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر  محمد امین غالم زاده، دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه 

مخزن هيدروکربوری ساختاری است متخلخل و نفوذپذیر در زیِر زمين که انباشتی طبيعی از هيدروکربورها را به صورت مایع و یا گاز در 
خود جای داده و به کمک سنگ های غير تراوا از محيط اطراف مجزا گردیده است. مخازن ایران با افت طبيعی فشار مخزن و افت دبی 
توليدی از چاه، توليد آنها رفته رفته کم شده تا جایی که دیگر توليد طبيعی از مخزن مقرون به صرفه نخواهد بود. این نقطه زمانی اتفاق 
می افتد که بازیابی نفت از مخزن به نسبت پایان یافته است. این بازیابی برای مخازن ایران حدود 20 درصد است. بنابراین برای برداشت 
نفت های باقيمانده در مخزن نيازمند استفاده از روش های ازدیاد برداشت و تکنيک های پيشرفته هستيم. به طور کلی ازدیادبرداشت از 
مخازن نفتی شامل روش هایی می شود که برای بهبود جابجایی و توليد به کار برده می شود. بدین منظور از گازهای دی اکسيدکربن، 
نيتروژن، گازهای هيدروکربوری و یا مخلوطی از آنها و یا به  همراه آب استفاده می شود که مکانيسم همه آنها بر اساس انتقال جرم بين 
فاز نفت و گاز می باشد. هدف از این مطالعه مقایسه و ارزیابی سناریوهای مختلف تزریقی همانند تخليه طبيعی، تزریق متناوب و آب 
و گاز دی اکسيد کربن و همچنين تاثير ناخالصی ها همانند متان، سولفيد هيدروژن و نيتروژن در دی اکسيد کربن تزریقی در فرایند 
تزریق متناوب و آب و گاز دی اکسيد کربن بروی ميزان افزایش یا کاهش ضریب بازیافت در یکي از مخازن نفتی ایران می باشد. برای 
این منظور سناریوهای مختلف با استفاده از نرم افزار اکليپس 300 شبيه سازی شد و پارامترهای مختلف همانند دبی تزریق و درصد 
گاز تزریقی بررسی گردید و در پایان، نتایج این سناریوها با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان می دهد که افزایش درصد گاز نيتروژن و 

متان در گاز دی اکسيد کربن تزریقی سبب افزایش بازیافت نفت می گردد.
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 هنگامی که استخراج نفت از مخزن شروع می گردد، فشار مخزن رو به کاهش 
می گذارد، مگر آنکه نفت اس��تخراجی با جریان س��یال دیگری جایگزین شود. 
بنابرای��ن برای تولید و به حرکت درآوردن نفت های تولید نش��ده مخزن نیازمند 
روش ه��ای ازدیاد برداش��ت می باش��یم. روش ازدیاد برداش��ت از طریق تزریق 
دی اکس��ید کربن، یک تکنولوژی کاماًل ش��ناخته شده می باشد و استفاده از این 
روش دارای توجیه اقتصادی بوده و در ایاالت متحده آمریکا نیز در سطح وسیعی 
مورد اس��تفاده قرار گرفته است. گاز دی اکسیدکربن هم بصورت امتزاجی و هم 
بص��ورت غیرامتزاجی می توان��د تزریق گردد. دی اکس��یدکربن مورد نظر برای 
تزری��ق را می توان از گازهای متصاعد ش��ده از کارخانجات صنعتی، واحدهای 
پایین دستی نفت مانند پاالیشگاه  های گاز، تأسیسات پتروشیمی و کارخانه های 
کود ش��یمیایی تأمین نمود. با وجود س��هولت تولید گاز دی اکسیدکربن، کنترل 
عملیات در زیر زمین بس��یار مهم است. امروزه اس��تفاده از تکنیک های جدید، 
مانند عکس برداری مغناطیس��ی، ابزاری مفید و گرانبها برای کنترل تزریق است. 
در هنگام تزریق قس��متی از دی اکسید کربن تزریق شده توسط سیاالت موجود 
در مخزن جذب شده و اندکی از آن به صورت گاز آزاد در مخزن باقی می ماند. 
به دلیل تاثیراتی که دی اکسید کربن جذب شده بر مجموعه سنگ و سیال مخزن 
دارد، تولید  نفت افزایش می یابد.]1[ ناخالصی ها در جریان گاز دی اکسید کربن 
تزریقی س��بب تغییر رفت��ار فازی حاکم بر خصوصیات فیزیکی گاز دی اکس��ید 
کربن می ش��ود. با توجه به مقدار و نوع ناخالصی موجود پهنای نمودار )فش��ار-

دما( تغییر کرده و س��بب افزایش یا کاهش ناحیه دو فازی در فرآیند تزریق گاز 
می ش��ود. ناخالصی هایی مانند SO2.H2S س��بب افزایش دانس��یته گاز تزریقی و 

 H2, Ar, کوچک ش��دن ناحیه دوفازی ش��ده در حالی که ناخالصی های��ی مانند
CH4,C2H6, N2, NO2 .O2 سبب کاهش دانسیته دی اکسید کربن تزریقی شده و 

باعث بزرگ تر شدن ناحیه دو فازی می شوند به طوری که در مقایسه با دی اکسید 
کربن خالص فش��ار بحرانی زیاد ش��ده اما دمای بحرانی کاهش می یابد و از این 
رو فش��ار الزم برای رسیدن به امتزاج پذیری نفت و گاز تزریقی افزایش می یابد. 
به طور کلی ناخالصی در گاز تزریقی امکان تشکیل رسوب آسفالتین را افزایش 
می دهد.]2[ هاش��می و هاللی زاده در سال) 2011 (نشان دادند که تزریق همزمان 
آب و گاز دی اکس��ید کربن نس��بت به تزریق دی اکس��ید کربن و تخلیه طبیعی 
دارای بازیافت نفت بیش��تری بوده و همچنین افت فشار در این سناریو کمتر می 
باش��د.]3[ صادقی و همکارانش در سال) 2016( با شبیه سازی های انجام گرفته 
ب��رروی یکی از مخازن نفتی ایران عنوان کردند ک��ه تزریق گاز متان در حالت 
غیر امتزاجی باعث افزایش ضریب بازیافت نفت شده و قادر است تولید نفت را 
در مقایس��ه با تخلیه طبیعی و دی اکسید کربن افزایش دهد. ولی نسبت به تزریق 
آب بازدهی کمتری دارد]4[. تویس��ی و همکارانش در س��ال )2016( مطالعاتی 
ب��روی تزریق گاز، تزریق متن��اوب آب و گاز در یکی از میادی��ن نفتی ایران با 
اس��تفاده از یکی از نرم افزارهای شبیه س��ازی انجام دادند. آنها چندین سناریو را 
در شبیه ساز بررس��ی کردند بدین صورت که در ابتدا گاز دی اکسید کربن را به 
صورت پیوس��ته تزریق و سپس متان و ترکیبی از گاز دی اکسید کربن و آب را 
تزریق کردند که این تزریق دی اکسید کربن در مقادیر مختلفی نیز بود که از نظر 
گزارشات آنها بهترین سناریو در واقع سناریوی تزریق متناوب آب و گاز بود]5[.  
ه��دف اصلی از انجام این تحقیق، بررس��ي پدیده تخلیه طبیعی و امکان س��نجی 
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 تزریق متناوب آب و گاز دی اکس��ید کربن در یکي از مخازن نفتی ایران توسط 
نرم افزارEclipse 300 می باش��د. همچنین بع��د از آن به مطالعه تأثیر ناخالصی ها 
همانند نیتروژن، متان و سولفید هیدروژن در دی اکسید کربن تزریقی بروی میزان 

افزایش یا کاهش ضریب بازیافت نفت پرداخته می شود.

مشخصات مدل شبیه ساز
اطالعات یکی از میادین کربناته جنوب غربی ایران در این مطالعه استفاده شد. 
این مخزن دارای نفت خام با درجه API 32/5، فشار نقطه حباب  2359 پام، فشار 
اولی��ه 4820پ��ام ، دمای  F° 225، ضریب حجمی نفت آن در فش��ار نقطه حباب  
)Rbbl/STB(1/44   درعمق مبنای  11187ft زیر سطح دریاست. دراین مطالعه از 
اطالعات بخش شمال غربی مخزن که 4 چاه فعال دارد، برای تهیه مدل مصنوعی 
اس��تفاده شد. در مراحل ابتدایي تحقیق بدون در نظر گرفتن پدیده اثر بین بلوکي 
از مدل تخلخل دوگانه اس��تفاده ش��ده که تاثیری در تطاب��ق نتایج با مدل واقعی 
ن��دارد اما مدل تراوایی دو گانه با توجه به ماهیت ارتباط بین بلوک های ماتریس 
درآن، نتای��ج نزدیک تری ب��ه واقعیت دارد و به همین خاطر ضریب هندس��ي با 
روش گیلمان- کاظمي محاسبه شده است. پس از اجراهاي مختلف برای حذف 

اثر اندازه گرید یک آنالیز حساسیت س��نجی بر روی تعداد گرید ها انجام گرفت 
ک��ه در نهایت، پ��س از اجراهای مختلف مدل کارتزین با16×15×21 ش��بکه با 
اندازه هاي 50×350×350 فوتي مورد استفاده قرار گرفت. تخلخل شکاف براي 
تمام الیه ها  0/006  درصد تعریف گردید. نفوذپذیري افقي و عمودي ش��کاف 
نیز به ترتیب 300و 120 میلي دارس��ي به مدل داده ش��د. در مدل تخلخل دوگانه 
طول بلوک نقش بس��یار مهمي در بازدهي نفت و حرکت س��طوح تماس دارد. 
از آنجایي ک��ه اطالعات کافي در مورد سیس��تم ترک خوردگي و نحوه توزیع 
آن در مخزن موجود نبود، فاصله بین ش��کاف ها بر اساس شبیه سازي هایي که در 
گذش��ته انجام شده بود  70 فوت  به مدل داده شد. خصوصیات کلي مخزني که 

در شبیه سازي مورد استفاده قرار گرفته در جدول-1 آمده است.

پیش بیني فرآیند تخلیه طبیعي1
در این تحقیق ش��بیه س��ازی در فوریه 2017 ش��روع ش��ده اس��ت که فرآیند 
تخلیه طبیعي برای مدل به مدت 20 س��ال شبیه س��ازی ش��د. دبی تولید از هر چاه 
2500 بش��که در روز می باش��د. در این حالت از مخزن به وس��یله نیروي طبیعي 
و مکانیس��م هاي حاکم بر آن ش��امل: رانش کالهک گازي، رانش گاز محلول، 
انبس��اط نفت و رانش الیه آبده تولید مي شود با توجه به محدودیت اعمال شده 
در مدل براي کنترل نس��بت گاز به نفت و برش آب تولید از مدل انجام مي شود. 
بازیافت نهایي نفت همچنان که در شکل-4 نشان داده شده است، 15/13 درصد 
مي باشد. در شکل-5 دبی تولیدی روزانه نفت که در ابتدا 10000 هزار بشکه در 
روز بود به تدریج کاهش یافته بعد از 12 سال به زیر 500 بشکه در روز می رسد. 
در س��ال 2036 دبی تولید مخزن به صفرمی رس��د. افت فشار در سناریوی تخلیه 
طبیعی حدود Psia 2905 می باشد. این میزان افت فشار قطعاً بر مخزن اثرات بدی 

داشته و باعث هدررفت نفت می گردد. 

 تزریق متناوب آب و گاز دی اكسید كربن 
فراین��د متناوب آب و گاز دی اکس��ید کربن به منظور تثبیت فش��ار و افزایش 
بازیافت نفت، به مدت 20 س��ال، انجام ش��د و س��ناریوهاي مختلفی همانند دبی 

 1  مدل استاتیک مخزن مصنوعی مورد مطالعه

 2  نمــودار نفوذپذیري نســبي آب- نفت براي شــکاف، اســتفاده شــده در 
شبیه سازي. 

 1  مشخصات الیه های تولیدی استفاده شده در شبیه سازی

واحدمقدارویژگی
4820psiفشار مخزن
225Fدمای مخزن

%0.13تخلخل ماتریس
2.3mdنفوذپذیری افقی ماتریس

0.92mdنفوذپذیری عمودی ماتریس
2359psiفشار نقطه حباب

11000ft ssستیغ مخزن
0.5ftشعاع چاه

%0.006تخلخل شکاف
300mdنفوذپذیری افقی شکاف

120mdنفوذپذیری عمودی شکاف
70ftفاصله بین شکاف ها
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گاز دی اکس��یدکربن تزریقي و آب تزریقی مورد بررسی قرار گرفت و بازیافت 
نفت در این س��ناریوها با هم مقایسه ش��دند تا از این طریق سناریوي بهینه تزریق 
متناوب آب و گاز به دس��ت آید. به منظور بررسی اثر تزریق متناوب آب و گاز، 
در مدل ساخته شده یک چاه تزریقی حفر گردید و گاز و آب از طریق الیه نفتی 

به درون مخزن تزریق ش��د. یکي از مهمترین عواملي که در بازدهي یک پروژه 
تزریق متناوب آب و گاز تاثیر دارد، دبی تزریق گاز  و آب اس��ت. عدم محاسبه 
دقیق نرخ بهینه تزریق مي تواند سبب ایجاد مشکالتي مانند پدیده انگشتي شدن  2 
، عدم جابه جایي و میان شکني3  سریع گاز و آب شود که این عوامل به نوبه خود 
س��بب کاهش میزان بازیافت نفت و کاهش بازده��ي تزریق متناوب آب و گاز 
می شود. به این دلیل اولین پارامتر مورد بررسي در این قسمت، دبی تزریق است. 
در فرایند تزریق متناوب آب و گاز فش��ار تزری��ق Psia 5500 و دبی تولیدی  از 
تمام چاه ها Stb/d 10000در نظر گرفته ش��د. س��پس آب و گاز دی اکسیدکربن 
خالص به مخزن تزریق ش��د که در این س��ناریو  دبی ه��ای تزریق مختلفی برای 
گاز دی اکس��یدکربن و آب نیز در نظر گرفته شد)جدول-2(. سیکل تزریق گاز 
دی اکس��یدکربن و آب در تزریق تناوبی به ترتیب 1س��ال و 1س��ال و کل دوره 
تزریق 20 سال می باشد. همچنین شکل های-6 و 7 به ترتیب، نمودارهای ضریب 
بازیافت نفت، تولید انباشتی نفت،  را در سناریوهای مختلف تزریق گاز متناوب 
آب و گاز رانشان می دهد. بر اس��اس جدول-1 بهترین سناریوی تزریق متناوب 
آب و گاز، س��ناریوی است که در آن دبی تزریق آب 6000stb/d و تزریق گاز 
دی اکس��یدکربن Mscf/d 7000، در نظر گرفته ش��ده است، به طوری که در این 
س��ناریو، ضریب بازیافت نفت در پایان س��ناریو معادل 30/42 درصد محاس��به 
گردید )ش��کل-6(. در س��ناریوی های تزریق 1 تا 5 به دلیل اینکه مخزن با دبی 
ثابت Stb/d 10000 در حال تولید می باش��د. بنابراین مقدار ضریب بازیافت برای 
همه سناریوها در چندین سال اول تقریباً یکسان و بروی یک خط قرار می گیرند، 
ولی به دلیل اینکه در دبی های تزریِق کم، فشار مخزن زودتر به فشار ته چاهی چاه 
تولیدی می رس��د، بنابراین ضریب بازیافت نفت کمتر ش��ده و نمودارها به همین 

دلیل بعد از مدتی از هم فاصله می گیرند.

تزریق دی اكسید كربن همراه با متان در فرآیند تزریق متناوب آب و گاز
درای��ن فرآین��د موقعیت و مکان چاه ه��ای تولیدی و تزریق��ی همانند تزریق 
متن��اوب آب و گاز هنگام��ی ک��ه دی اکس��ید کرب��ن خالص می باش��د در نظر 
گرفته ش��د، س��پس به منظور ارزیاب��ی و تاثیر حضور متان در دی اکس��ید کربن 
تزریق��ی، مقدار متان در دی اکس��ید کرب��ن از 10 تا 90 درص��د تغییر و  به مدل 

 3   نمودار نفوذپذیري نســبي گاز- نفت براي شــکاف، اســتفاده شــده در 
شبیه سازي.

 4  نموداربازیافت نفت در فرآیند تخلیه طبیعی

 5  نمودار نرخ تولید روزانه در فرآیند تخلیه طبیعی
 6  نمودار ضریب بازیافت نفت در ســناریوهای مختلف تزریق متناوب آب و 

گاز با دبی های مختلف
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در ه��ر س��ناریو به مدت 20 س��ال تزریق ش��د. در تمامی این س��ناریوها فش��ار 
10000Stb/d 5500 و دبی تولیدی  از تم��ام چاه هاPsia ته چاهی4 چ��اه تزریقی 

در نظر گرفته ش��د. نتایج شبیه س��ازی م��دل در تزریق گاز دی اکس��ید کربن با 
ترکیب ه��ای مختلف در ج��دول-3 آمده اس��ت. ش��کل های-8 و 9 به ترتیب، 
نمودارهای ضریب بازیافت نفت و تولید انباشتی نفت، را در سناریوهای مختلف 
تزریق گاز  دی اکس��ید کربن همراه با متان در فرایند تزریق متناوب آب و گاز5  

را نشان می دهد.

تزری�ق دی اكس�ید كربن همراه با س�ولفید هیدروژن در فرآین�د تزریق متناوب 
آب و گاز

 به منظور آنالیز و بررس��ی تاثیر سولفید هیدروژن در دی اکسید کربن تزریقی 
در فرآین��د تزریق متن��اوب آب و گاز بر میزان بازیافت نفت  همانند س��ناریوی 
قبل مقدار س��ولفید هیدروژن در دی اکسید کربن تزریقی تغییر داده شد و سپس 
نتایج بررس��ی گردید که این نتایج در جدول-4 آمده اس��ت. شکل های-10 تا 
13به ترتی��ب، نمودارهای ضریب بازیافت نفت، درصد اش��باع نفت باقی مانده، 
تولید روزانه نفت در س��ناریوهای مختلف گاز دی اکسید کربن همراه با سولفید 
هیدروژن در فرایند تزریق متناوب آب و گاز را نشان می دهد. بر اساس جدول-

4 وجود س��ولفید هیدروژن در دی اکس��ید کربن تزریقی، سبب کاهش ضریب 
بازیافت  و تولید انباشتی نفت می گردد. همانطور که در شکل- 12 نشان داده شده 
است، هرچه مقدار سولفید هیدروژن در دی اکسید کربن تزریقی بیشتر می شود، 
ضریب بازیافت نفت به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد. شبیه سازی های انجام 
ش��ده نش��ان می دهد که حضور سولفید هیدروژن در دی اکس��ید کربن تزریقی 
باعث کاهش طول پالتوی تولید نس��بت به س��ناریوی تزریق متناوب آب و گاز 
با دی اکس��ید کربن خالص می شود. بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده هنگام 
تزریق متناوب آب و گاز باید از حضور س��ولفید هیدروژن در دی اکسید کربن 
تزریقی اجتناب گردد. بر اس��اس ش��کل-12 افزایش س��ولفید هیدروژن سبب 

 9  نمودار تولید انباشــتی نفت  در سناریوهای مختلف تزریق گاز  دی اکسید 
کربن همراه با متان در فرایند تزریق متناوب آب و گاز

 10  نمودار ضریب بازیافت نفت در سناریوهای مختلف تزریق گاز  دی اکسید 
کربن همراه با سولفید هیدروژن در فرایند تزریق متناوب آب و گاز

 7  نمودار تولید انباشــتی نفت در ســناریوهای مختلف تزریق متناوب آب و 
گاز با دبی های مختلف

 8  نمودار ضریب بازیافت نفت در سناریوهای مختلف تزریق گاز  دی اکسید 
کربن همراه با متان در فرایند تزریق متناوب آب و گاز

 2  نتایج عملکرد مخزن در تزریق متناوب آب و گاز

دبی تزریقسناریو
 Recovery

 Factor
%

 Cumulative oil
 production

Stb

Reservoir 
Pressure

020- years
Psia

 Field Oil
Saturation

%

11ooo1ooo17.5168.3E+7193168.89

22000200019.954.18E+7194367.01

34000400024.925.20E+7195263.08

45000600028.375.91E+7196260.36

56000700030.426.33E+7197058.73

68000800032.316.64E+7198756.75
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کاه��ش نفت درجای مخزن ش��ده که نش��ان دهنده تاثیر مثبت حضور س��ولفید 
هیدروژن در دی اکسید کربن تزریقی می باشد.

 
تزریق دی اكسید كربن همراه با نیتروژن در فرآیند تزریق متناوب آب و گاز

درای��ن س��ناریو از تزریق همانند دو س��ناریوی قبل مق��دار نیتروژن در 
دی اکس��ید کربن تزریقی تغییر داده ش��د و س��پس نتایج بررس��ی گردید 
که این نتایج در جدول-5 آمده اس��ت. ش��کل های-14 ت��ا 17به ترتیب، 
نمودارهای فش��ار مخزن، ضریب بازیافت نفت، تولید انباشتی نفت و برش 
آب را در س��ناریوهای مختلف گاز دی اکس��ید کربن همراه با نیتروژن در 
فرایند تزریق متناوب آب و گاز نش��ان می دهد. با افزایش مقدار نیتروژن 
افت فش��ار مخزن کمتر می ش��ود زیرا نیتروژن با سیال مخزن ترکیب شده 
و فضاهای خالی را بیش��تر از س��ایر گازها پر می کند ک��ه در نتیجه، باعث 
افزایش فش��ار مخزن می ش��ود. همانطور که جدول-5 و شکل های-16و 
17 تأیی��د می کنند با افزایش مقدار نیتروژن در دی اکس��ید کربِن تزریقی، 
ضریب بازیافت نفت و تولید انباشتی بیشتر می شود. ولی هنگامی که مقدار 
نیتروژن بیش��تر از 70 درصد می شود، ضریب بازیافت نفت و تولید انباشتی 
نفت افزایش قابل توجهی نمی کند. بنابراین سناریوی بهینه برای این فرایند، 

سناریوی است که مقدار نیتروژن70 و دی اکسید کربن 30 درصد باشد.
مقایسه سناریوها

به منظور مقایس��ه س��ناریوها، بهترین س��ناریو های هر بخش ش��امل س��ناریو 
دی اکس��یدکربن  گاز  تزری��ق  و   6000stb/d تزری��ق  دب��ی  ب��ا  آب   تزری��ق 
 Mscf/d 7000، بهتری��ن س��ناریوی تزری��ق دی اکس��ید کرب��ن هم��راه بامتان 
%10( درفرآیند تزریق متناوب آب و گاز، دی اکس��ید کربن   

، دی اکسید کربن همراه با  +10%H2S()90% همراه با سولفید هیدروژن  
N2()30%%70+ در فرآین��د تزریق متناوب آب و گاز انتخاب  نیتروژن  
شد و پارامترهای مهمی در این 5 سناریو مقایسه شدند؛ از جمله، ضریب بازیافت 

 11  نمودار درصد اشباع نفت باقی مانده در سناریوهای مختلف تزریق گاز  دی اکسید 
کربن همراه با سولفید هیدروژن در فرایند تزریق متناوب آب و گاز

 12  نمــودار تولید روزانه نفت در ســناریوهای مختلف تزریق گاز  دی اکســید 
کربن همراه با سولفید هیدروژن در فرایند تزریق متناوب آب و گاز

 13  نمودار نفت درجای مخزن در ســناریوهای مختلف تزریق گاز دی اکســید 
کربن همراه با سولفید هیدروژن در فرایند تزریق متناوب آب و گاز

 14  نمودار فشــار مخزن در سناریوهای مختلف تزریق گاز  دی اکسید کربن 
همراه با نیتروژن در فرایند تزریق متناوب آب و گاز

 3  نتایج عملکرد مخزن درتزریق گاز دی اکسید کربن همراه با متان 
در فرایند تزریق متناوب آب و گاز

نام سناریو
 Recovery

 Factor
%

 Cumulative
 oil

 production
Stb

Reservoir 
Pressure

020- years
Psia

 Field Oil
Saturation

%

 WAG_ 100%CO2 30.426.33E+7197058.73

WAG_90%CO210%+C130.926.43E+7197358.25

WAG_70%CO230%+C131.896.63E+7197957.33

WAG_50%CO250%+C132.836.83E+7198656.44

WAG_30%CO270%+C133.717.02E+7199355.60

WAG_10%CO290%+C134.347.15E+7200354.99
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نفت، تولید انباش��تی نفت خام، فشار مخزن وتولید روزانه نفت خام. در شکل-18 
ضریب بازیافت نفت در سناریوهای مختلف با یکدیگر مقایسه شده اند. همان طور 
که در این ش��کل مشخص است، س��ناریوی تزریق گاز دی اکسید کربن همراه با 
نیت��روژن در فرآیند تزریق متناوب آب و گاز  نس��بت به بقیه س��ناریوها باالترین 
ضری��ب بازیافت نفت را داراس��ت. بنابراین وجود نیتروژن در دی اکس��ید کربِن 
تزریق��ی، در فرایند تزری��ق متناوب آب و گاز  مفید می باش��د به طوری که قادر 
اس��ت ضریب بازیافت نفت را 4/53درصد نس��بت به فراین��د تزریق متناوب آب 
و گاز با دی اکس��ید کربن خالص افزایش دهد. در شکل-19 تولید انباشتی نفت 
در س��ناریوهای مختلف با یکدیگر مقایسه ش��ده اند. همان طور که در این شکل 
مشخص است، س��ناریوی تزریق گاز دی اکسید کربن همراه با نیتروژن  نسبت به 
حاالت دیگر دارای بیش��ترین تولید نفت می باشد. شکل-20 روند تغییرات فشار 
نفت در سناریوهای مختلف را نش��ان می دهد. اختالف فشار بین سناریوی تخلیه 
طبیعی و بهترین س��ناریوی تزریق با کمترین افت فشار یعنی سناریوی تزریق گاز 
دی اکس��ید کربن همراه با نیتروژن در فرآین��د تزریق متناوب آب و گاز در پایان 
سال 2037 میالدی حدود  137psia  می باشد.شبیه سازی در بازه 20 سال به پایان 
می رس��د و به فشار ترک مخزن نزدیک می شود. نمودار دبی تولیدی روزانه نفت 
برای هر س��ناریوهای مختلف در شکل-21 نش��ان داده شده است. همان طور که 
از این ش��کل مشخص می باشد، س��ناریوی تزریق گاز دی اکسید کربن همراه با 
نیتروژن در فرآیند تزریق متناوب آب و گاز منجر به افزایش تقریباً یکساله  طول 
پالتوی تولید شده است که این افزایش پالتوی تولید موجب بهبود بازیافت نفت 

و افزایش تولید نفت می گردد.
نتیجه گیری

 نتایج پیش بینی عملکرد مخزن نش��ان می دهد بهترین س��ناریو، سناریوی تزریق 
گاز دی اکس��ید کربن همراه با نیتروژن در فرآیند تزریق متناوب آب و گاز بوده 
که در آن، ضریب بازیافت نفت 4/53 درصد نسبت به فرایند تزریق متناوب آب 

 18  مقایسه ضریب بازیافت نفت در سناریوهای مختلف

 4  نتایج عملکرد مخزن درتزریق گاز دی اکسید کربن همراه با 
سولفید هیدروژن در فرایند تزریق متناوب آب و گاز

نام سناریو
 Recovery

 Factor
%

 Cumulative
 oil

 production
Stb

Reservoir 
Pressure

020- years
Psia

 Field Oil
Saturation

%

 WAG_ 100%CO2 30.426.33E+7197058.73

WAG_90%CO210%+C129.906.22E+7196759.25

WAG_70%CO230%+C128.665.96E+719626045

WAG_50%CO250%+C127.425.71E+719576167

WAG_30%CO270%+C126.205.46E+7195262.94

WAG_10%CO290%+C125.035.22E+7194764.33

 15  نمودار ضریب بازیافت نفت در سناریوهای مختلف تزریق گاز  دی اکسید 
کربن همراه با نیتروژن در فرایند تزریق متناوب آب و گاز

 16  نمودار تولید انباشتی نفت در سناریوهای مختلف تزریق گاز  دی اکسید 
کربن همراه با نیتروژن در فرایند تزریق متناوب آب و گاز

 17  نمودار برش آب  در سناریوهای مختلف تزریق گاز  دی اکسید کربن همراه 
با نیتروژن در فرایند تزریق متناوب آب و گاز
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و گاز با دی اکسید کربن خالص افزایش مي دهد.
 فرایند تزریق متناوب آب و گاز باعث افزایش طول بازه ي تولید و عالوه بر آن، 

کاهش افت فشار مخزن نسبت به سناریوی تخلیه طبیعی می شود. 
 حضور متان در دی اکس��ید کربن تزریقی در فرایند تزریق متناوب آب و گاز 
س��بب افزایش ضریب بازیافت نفت می گردد و هر چه میزان متان در دی اکسید 

کربن تزریقی بیشتر می شود، ضریب بازیافت نفت نیز افزایش می یابد.
 با افزایش میزان سولفید هیدروژن در دی اکسید کربن تزریقی در فرایند تزریق 
متناوب آب و گاز، ضریب بازیافت نفت و تولید انباشتی نفت کاهش می یابد و 
هر چه میزان س��ولفید هیدروژن در دی اکسید کربن تزریقی بیشتر می شود، طول 
پالتوی تولید نسبت به فرایند تزریق متناوب آب و گاز با دی اکسید کربن خالص 
کمتر می ش��ود. بنابراین هنگام تزریق دی اکس��ید کربن باید از حضور س��ولفید 

هیدروژن در آن اجتناب گردد. 
 با افزایش مقدار نیتروژن در دی اکس��ید کرب��ن تزریقی، ضریب بازیافت نفت 
افزایش و افت فشار مخزن نیز کمتر می شود. ولی این افزایش هنگامی که مقدار 

نیتروژن بیشتر از 70 درصد می شود با شیب کمی اتفاق می افتد.

 5  نتایج عملکرد مخزن درتزریق گاز دی اکسید کربن همراه با 
نیتروژن در فرایند تزریق تزریق متناوب آب و گاز

نام سناریو
 Recovery

 Factor
%

 Cumulative
 oil

 production
Stb

Reservoir 
Pressure

020- years
Psia

 Field Oil
Saturation

%

 WAG_ 100%CO2 30.426.33E+7197058.73

WAG_90%CO210%+C131.406.53E+7197657.79

WAG_70%CO230%+C133.28E+7 6.93199055.99

WAG_50%CO250%+C134.487.18E+7200754.81

WAG_30%CO270%+C134.957.28E+7205254.39

WAG_10%CO290%+C135.057.30E+7212054.41

 19  مقایسه تولید انباشتی نفت در سناریوهای مختلف

 20  مقایسه فشار مخزن در سناریوهای مختلف

 21  مقایسه فشار مخزن در سناریوهای مختلف
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1. Natural depletion

2. Fingering
3.  Breakthrough

4. Bottom Hole Pressure
5. Water  Alternative Gas


