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بررسی روشهای مرسوم و نوین تعیین حدود برش در مخازن هیدروکربنی و توسعه
یک نرمافزار بر اساس آن
بهنام صدایی* ،انستیتو مهندسی نفت یوسف فتحی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

بهمنظور دس��تیابی به بازده مناسب برای تولید از مخازن هیدروکربوری ،محاسبه حجم اولیه هیدروکربن ضروری
اس��ت .بنا به تعريف ،حجم خالص (بخش خالص) ضخامت الیه متخلخل و تراوای س��نگ مخزن است که دارای
هیدروکربور اقتصادی باش��د .ضخامت بخش مولد 1یا خالص با ضخامت کلی مقایس��ه می شود و به عنوان نسبت
خالص به کل 2ش��ناخته می شود .نس��بت خالص به کل یک پارامتر مهم در محاسبات حجمی ذخیره هیدروکربن
درجا ،تهیه طرح توس��عه میدان ،طراحی تأسیس��ات س��طحاالرضی و فعالیت های تحتاالرضی می باش��د .ممکن
اس��ت بخش��ی از هیدروکربن موجود در مخزن به دالیل متعدد امکان تولید نداش��ته باشد .پس حجم آن بخش از
هیدروکربن نباید بهعنوان هیدروکربن اولیه ی قابل تولید مخزن در نظر گرفته ش��ود .لذا از نس��بت خالص به کل
برای بیان و یا نمایش بخش��ی از س��نگ مخزن که در تولید مش��ارکت موثر دارد ،اس��تفاده خواهد شد .این نسبت
به وس��یله اختصاص حد برش در نمودارهای پتروفیزیکی و س��پس کاربرد آن برای محاسبه بخش خالص استفاده
می شود.
در مطالعه حاضر روش های مرس��وم و نوین محاس��به ح��د برش برای پارامترهای مختل��ف پتروفیزیکی و مخزنی
از جمله تخلخل ،اش��باع آب ،حجم ش��یل ،تراوایی ،پویایی و شعاع حفره مورد بررس��ی قرار گرفتهاند .در ادامه،
الگوریتمهای محاس��به حد برش با روش های مرسوم و روش های نوین بیان و همه روش ها در قالب یک نرمافزار
جامع ارائه ش��ده است .بهكمك نرمافزار تعیین حدود برش برای مخازن هیدروکربوری ( )UT-CDPبهصورت
یک نرمافزار یکپارچه گرافیکی میتوان حد برش را با روش های مختلف محاسبه و نتایج بهدست آمده را با نتایج
تس��تهای مخزنی و تولید مقایسه کرده ،از نتایج آن در تمام مراحل مطالعات مخزن استفاده نمود .نرمافزار مورد
نظر در دو میدان تولیدی اجرا گردید و نتایج بهدست آمده با نتایج تولید میدان مطابقت داشت.
مقدمه

اطالعات مقاله
تاریخ ارسال نویسند   ه97/12/21 :
تاریخ ارسال به د   اور98/01/18 :
تاریخ پذیرش د   اور98/02/30 :

واژگان کلید ی:

حدبرش ،نس��بت خالص به کل،
بخش خال��ص ،توس��عه نرم افزار،
روش ه��ای نوی��ن ،روش ه��ای
مرسوم

در ارزیابی و توسعه مخازن زیرزمینی هیدروکربوری ،تعیین حجم ذخیره
درجا از اهمیت بااليی برخوردار است .تخمین دور از واقعیت حجم نفت
و گاز درج��ا موجب می گردد که در مرحله ی توس��عه و تولید از میدان،
مواردی چون پروفایل تولید از میدان ،میزان حجم نفت بازیافتیِ پیشبینی
ش��ده ،عملکرد کلی می��دان ،هزینههای عملیاتی و محاس��بات مربوط به
4
تأسیس��ات س��طحاالرضی موردنیاز با عدمقطعیت باالیی همراه گردد و  -1تعریف بخش خالص
در نتیجه ،میزان نفت و گاز واقعیِ تولیدش��ده دقیقاً مطابق با پیشبینیهای بخش خالص ،ضخامت الیه متخلخلی می باش��د که دارای میزان اش��باع
انجام شده نباش��د .از آنجایی که عدمقطعیت در تعیین حجم نفت درجا ،اقتص��ادی هیدروکرب��ن باش��د .ضخامت بخش خالص ب��ا ضخامت کل
ضررهای مالی ،فنی و ...را س��بب میشود ،لذا الزم است تعیین این حجم مقایس��ه و بهعنوان نسبت خالص به کل 5ش��ناخته میشود .نسبت خالص
به کل را بهعنوان پارامتری مهم در محاسبات حجمی ذخیره هیدروکربن
با قطعیت باالتری انجام پذیرد.
3
ب��دون اعمال و در نظر گرفتن حد برش  ،ذخیرهی هیدروکربن بیش��تر از در نظر ميگيرند.
مقدار واقعی تخمین زده می ش��ود .از ط��رف دیگر ،با در نظر گرفتن حد ه��دف از نس��بت خالص ب��ه کل ،بیان ك��ردن و یا نمایش دادن بخش��ی
ب��رش بیش از واقعیت ،بخ��ش خالص ذخیره به مق��دار کمتری از میزان از س��نگ مخزن اس��ت که در تولید مش��ارکت موثر دارد .این نس��بت با
واقعی تخمین زده خواهد شد .این امر میتواند منجر به طراحی تأسیسات
س��طحاالرضی تولیدی با ظرفی��ت کمتر از توان تولی��دی میدان گردد و
جوابگ��وی تولید در طول عمر مخزن نباش��د .در نتيجه ،باعث خس��ارت
رسیدن به ذخیره ی واقعی مخزن شود.

* نويسند   هي عهد 
   هد   ار مکاتبات ( )sedaee@ut.ac.ir
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اختصاص ح��د برشها در نموداره��ای پتروفیزیکی و س��پس کاربردی
کردن آن ب��رای ضخامتهای مختلف س��ازند بهمنظور محاس��به بخش
خالص بهکار می رود که در واقع ،همان ضخامت س��نگ مخزن با قابلیت
تولید می باش��د .از اینرو ،مفاهیم  ،NTGحد برش و بخش خالص بههم
وابس��ته و مرتبط هس��تند .تعیین  NTGیکی از گام ه��ای معمول در هر
مطالعه مخزن می باش��د .با این حال این موضوع همچنان کمترین قطعیت
را داشته و در بین تمام مراحل مطالعه مخزن ،تا حد بسيار زيادي وابسته به
طرز فكر ،نگرش و يا سليقه فرد مطالعهکننده است .هیچ قانون کلی برای
محاس��به نسبت خالص به کل وجود نداش��ته و در موارد مهمتر ،انتخاب
حد برش هایی که کاربردی باش��ند ،یک فرایند تجربی بوده که بر اساس
تجارب ش��خصی و تجربه افراد انجام میپذیرد ک��ه البته رویه صحیحی
نمی باشد .لذا در این مقاله روش ها و قوانین صحیح تر مرتبط با تعيين حد
برش ارائه شده است.
انتخ��اب بخش خالص در یک مخزن ب��ا تعریف فواصل و ضخامتهای
مختلف که تا حدودی بین چاه ه��ا می تواند هماهنگی برقرار کند ،انجام
می شود .شکل 1-مثالی از این فواصل را نشان می دهد .همچنین ،ضخامت
کل الیهه��ای مختلف و عبارت  netکه بهط��ور متداول در صنعت نفت
بهکار می رود ،نیز نشان داده شده است.
 -2دالیل تعیین حد برش

دلیل اصل برای مشخصسازی بخش خالص ،بهدست آوردن یک مقدار
عددی برای پارامتر ضخامت در فرمول محاس��به نفت درجای قابل تولید
( )reserveمیباشد .دالیل دیگر عبارتند از:
 -1مقدار بخش خالص می تواند بهعنوان راهنما برای توسعه میدان بهکار
رود و مناطق قابل تولید را مشخص کند.
 -2اهمی��ت تعیی��ن و تفکیک کل مقدار هیدروکرب��ن موجود در مخزن
(نفت تولید شونده و نفت غیرقابل تولید).
 -3ارزیاب��ی مقدار هیدروکربنی که توس��ط روش های تولید ثانویه 6قابل
تولید است.
 -4استفاده ازبخش خالص بهعنوان یک پارامتر یکپارچهسازی.
 -4اس��تفاده از حد ب��رش و  NTGدر بزرگنمایی 7از مقیاس مدل ریز به
دانه درشت در شبیهسازی دینامیکی
مقدار بخش خالص که بهكمك محاسبات موازنه مواد تطبیق داده شده،
می توان��د با مقدار بخ��ش خالص که برای محاس��بات نفت درجای قابل
استحصال توسط تولید طبیعی 8بهکار می رود ،تفاوت داشته باشد و نقش
هر بخش خالص ممکن است به شکل قابلتوجهی از netsandتعیین شده
برای عملیات تولید ثانویه متفاوت باشد.
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از روش های مرس��وم و سنتیِ تعیین حدود برش پارامترهای پتروفیزیکی،
می توان به روش س��تون هیدروکربن تجمع��ی و روش تراوایی-تخلخل
اش��اره کرد .با اس��تفاده ازاین روش ها یک تخمین کل��ی از حدود برش
پارامترهای پتروفیزیکی بهدست می آید.
ب��رای افزایش دقت در تعیین بخش خالص و مولد مخزن ،فواصل مخزنی
و همچنی��ن دق��ت تفکیک دو رخس��اره مخزنی و غیرمخزن��ی در تجمع
هیدروکرب��ن ،روش های نوین تعیین حدود برش مانند روش اس��تفاده از
پویایی ،پارامتر مرجع و  Winlandتوس��عه پیدا کردند .در این روش ها از
پارامترهای دیگر مثل گرانروی سیال ،قطر تخلخل (حفره) و ...برای تعیین
حدود برش استفاده می شود تا محاسبات با دقت بیشتری انجام شود.
در ای��ن مطالعه ،انواع روش های تعیین حدود برش بررس��ی ش��ده و در
ادامه ،یک نرمافزار بر اساس این روش ها توسعه داده شده است .نرمافزار
حاضر ()UT-CDPبا استفاده از زبان برنامهنویسی ویژوال بیسیک و برای
اس��تفاده در سیستم عامل ویندوز تهیه ش��ده و دارای رابط کاربری بسیار
روان میباشد.
 -3تعریف و تعیین حد برش

بهمنظور دستیابی به بازده مناسب و اقتصادی تولید مخزن ،ضروری است
که حجم اولیه قابل تولید هیدروکربن بهطور صحیح تخمین زده شود .در
طرح های توسعه و تولید از مخازن هیدروکربوری زیرزمینی ،آن حجمی
از هیدروکرب��ن اهمیت پیدا میکند که بخش خالص مخزن باش��د و در
تولید از مخزن مشارکت موثر داشته باشد.
ارزیابی و تعیین حجم هیدروکربور موثر توسط حد برش ها انجام می شود.
از ط��رف دیگر ،تعیین فواصل حاوی هیدروکربن بهتنهایی کافی نبوده و
فواصل باید توانایی تولید هیدروکربن با نرخ اقتصادی را هم داشته باشند.
حدود برش خواص محدودکننده پتروفیزیکی می باش��د که با اِعمال این
حدود ،بخش مخزنی مش��ارکتکننده در تولید نفت از بخش های دیگر
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 -3-3حد برش حجم شیل

که نقش��ی در عملکرد مخزن ندارند ،تفکیک می ش��ود .در تعیین حدود
ب��رش از برخی از مهمترین پارامترهای پتروفیزیکی مثل تخلخل ،اش��باع ماسهس��نگ و شیل ،خصوصیات سنگشناسی ،تخلخل ،تراوایی و اشباع
آب و میزان حجم ش��یل استفاده می ش��ود .روش های تعیین حد برش و آب متفاوت��ی دارند و بنابراين ،خواص پتروفیزیک��ی اين دو نيز متفاوت
ال متاثر از نوع هیدروکربور موجود در مخزن اعم از گاز و است .ماسهس��نگ مقادیر تخلخل و تراوایی بیش��تر و اشباع آب کمتری
مقادیر آن کام ً
نس��بت به ش��یل دارد .به این ترتیب ،ماسهس��نگ توانایی بیش��تری برای
نفت و سنگشناسی مخزن (اعم از کربناته و ماسهسنگ) میباشد.
ذخیرهسازی هیدروکربن دارد و از آنجایی که ماسهسنگ دارای تخلخل
موثر بیش��تری است ،شرایط مناسب تری را برای جریان یافتن سیال مخزن
 -1-3حد برش تخلخل
حد برش تخلخل ،کمترین مقدار تخلخل سنگ است که بهازای تراوایی فراهم می کند ،در حالی که شیل مانع عبور جریان می شود .برای محاسبه
متناظر آن ،جریان سیال در س��نگ تحقق می یابد .بنابراین ،اولین شرطی صحیح مقدار هیدروکربن قابل تولید ،حجم س��نگ مخزن عاری از شیل
که برای محاسبه حجم هیدروکربنِ درجا باید مدنظر قرار گيرد ،این است استفاده می شود .بهعبارت دیگر ،میزان شیل موجود در سنگ مخزن باید
از حداکثر مجاز یا حد برش حجم شیل سازند کمتر باشد.
که تخلخل آن از تخلخل برشی بیشتر باشد.
در مطالع��ه ی��ک مخزن از حد برش حجم ش��یل ( )Vshcبرای مش��خص
کردن  ،NetSandاز حد برش تخلخل ( )Øcبرای تعیین  Net Reservoirو
 -2-3حد برش اشباع آب
برای مش��خص کردن حج��م هیدروکربور موثر یک س��ازند معموالً فقط از حد برش اشباع آب ( )Scwبرای تعریف بخش خالص استفاده می شود.

نواحیاي ک��ه داراي تراوایی کاف��ی هیدروکربن برای تولید هس��تند ،در
محاسبه هیدروکربن درجا در نظر گرفته ميشوند .تراوایی موثر هیدروکربن
سنگ ها در حضور آب 9سازند از مقدار تراوایی مطلق کمتر است.
از آنجای��ی ک��ه جریان جزئی آب تح��ت تاثیر درصد اش��باع آب (که
کنترلکننده تراوایی نس��بی آب و نفت و ویس��کوزیته سیاالت می باشد)
تعیین می ش��ود ،بنابراین ب��ا افزایش میزان حد برش اش��باع آب ،توانایی
سنگ برای انتقال هیدروکربن سریعاً کاهش می یابد.
برای اهداف کاربردی و عملی در محاسبه حجم هیدروکربن درجا ،باید
در ناحیه مورد بررسی ،عالوهبر تخلخل بیشتر از حد برش تخلخل ،اشباع
آب نیز کمتر از حد برش اشباع باشد.
با اس��تفاده از خواص تراوایی ،تخلخل و اش��باع آب بدس��ت آمده از آنالیز
مخصوص مغ��زه 10و الگ های پتروفیزیک ،می توان ماکزیمم مقدار اش��باع
آبی که برای مقادیر تخلخل و تراوایی تولید خواهد شد را تخمین زد.

 -4-3حد برش دینامیکی

اصلیتری��ن موضوع در بح��ث انتخاب یک حد برش خ��اص ،پی بردن
بهذات دینامیکی آن اس��ت .این نکتهای اس��ت که اغل��ب نادیده گرفته
می ش��ود زیرا زمینشناسان اغلب تمایل دارند که مقدار حد برش را فقط
براس��اس پارامترهای استاتیکی مانند خواص سنگشناسی و پتروفیزیکی
سنگ مخزن انتخاب کنند.
رویکرد معمول برای مش��خص کردن نسبت خالص به کل ،انتخاب یک
مقدار مبنا و پایه برای تراوایی (بهطور مثال يك ميليدارس��ي) و س��پس،
اس��تفاده از رابطه تخلخل -تراوایی برای بهدس��ت آوردن مقدار تخلخل
متناظر با آن میباش��د .مادامی که خواص پتروفیزیکی س��نگ مخزن در
انتخ��اب مقدار حد برش دارای اهمیت هس��تند ،این موضوع باید در نظر
گرفته ش��ود که این مقدار به فاکتورهای دینامیکی دیگری از قبیل اشباع

 2شماتیک تعیین حدود برش پارامترهای پتروفیزیکی با روش ستون هیدروکربن
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س��یاالت ،مکانیس��م تخلیه مخزن و روش های ازدیاد برداشت نیز مرتبط تخلخل ،اش��باع آب و حجم شیل رسم ش��ده و با اعمال مقادیر مرسوم
هیدروکربناز(بهﻣﺨﺰن
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
-4-2-3
اراﺋﻪ گیرند:
توجه قرار
است .لذا در این ارتباط نکات زیر باید مورد
عنوان مثال  5یا  10درصد) مقادیر
ﻫﺎيستون
برای
ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮايحد برش
عنوان در اداﻣﻪ ،دو ﻣ
داﺷﺖ.
ﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﺨﺰن
حجمﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
ﺗﺤﺖ ﺗﺄ
ﻣﺨﺰن
ﺑﺮاي ﻳﻚ
ﺑﺮش
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪ
وابس��ته
تراوایی
ﻳﻨﺪ فقط به
پارامتر پویایی :انتخاب حد برش بیش��تر ازﻓﺮااینکه
كه به
ﻗﺮاريآيد
دس��ت م
شیل به
ﺛﻴﺮ آب و
اش��باع
تخلخل،
متناظر
انتخابﻣﺨﺰن و در ﻣﻜ
ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ
ﺑﺮداﺷﺖ اوﻟﻴﻪ،
ﻣﻜﺎﻧﻴﺰ
پارامترهادر
ای��ن ﺧﺎﻟﺺ
برشﺑﺨﺶ
ﮔﻴﺮد.
برای ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻣﺪﻧﻈﺮ
ﺳﻴﻼبزﻧﻲ،
باش��د ،به پویایی )K/µ( 11وابس��ته اس��ت.اوﻟﻴﻪ
معناس��ت که
ای��ن وبدین
متأس��فانه معیار
میمش��وند.
معرفی
ح��دود
ای ﺑﺮشﻫﺎي ﻣﺘﻔ
سلیقهﺣﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ،
ﻛﻠﻲ ،ﺑﺮاي
ﺑﻪﻃﻮر
دﻫﺪ.
تابعی ازرا ﻧﺸﺎن
صورتﺳﺎزﻧﺪ
ﺳﻴﻼبزﻧﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒکام ً
ﻴﺖبرش به
ﻗﺎﺑﻠحد
س��ازندهای یکسان با تراوایی یکسان ،مقدار
ال
ﻫﺎيباشد و
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ نمی
هیدروکربور علمی
س��تون
برش
ﻣﻲحد
مقادیر
ﻣﻲﺷﻮد .ﻟﺬا ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪ ﺑﺮش ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ از ﻣﺨﺰن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ].[3
سیال سازند تغییر خواهد کرد(نفت یا گاز).
و بدون در نظر گرفتن خواص محیط متخلخل است.
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻟﺺ در ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ اوﻟﻴﻪ از ﻣﺨﺰن
تراوایی موثر :همانطور که میدانیم قبل از اینکه تراوایی بهدس��ت آمده
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ اوﻟﻴﻪ ،1ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ 2اﺳﺖ .ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺮﺟﻊ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
از مغ��زه برای تعیین حد برش بهکار رود ،باي��د همه تصحیحات الزم از
ﺗﻮﻟﻴﺪي ،dp ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺣﻔﺮهي ﻣﻌﺎدل ﻟﻮرت ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:
قبی��ل  KlinkenbergEffectو  OverBurdenبراي مقادیر تراوایی اعمال
)(1
)⁄φ
جای
ه
ب
مخزن،
واقعی
ش��رایط
گ��ردد .عالوهبراين ،بهمنظور دس��تیابی به
اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻂ داده ﺷﻮد .ﺑﺎ رﺳﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  dpدر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺨﻠﺨﻞ ﻣﻲﺗﻮان ﻣﺤﺪوده ﺗﺨﻠﺨ
مطلق راهمیش��ه
تراوایی
تراوای��ی مطلق باید تراوایی موثر نفت بهکار
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد .ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده )اﻳﻦ ﺑﺎزه( ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﺳﻨﮓ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲﺷ
ﺗﺨﻠﺨﻞ(
رود.ﺑﺮاي
ﺑﺮش
باعث
حد برش
ﻃﺮﻳﻖ تعیین
بیشتر از تراوایی موثر نفت است و استفاده ازاز آن در
 Flow Zone Indicatorﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲﺷﻮد .ﻟﺬا در اﻳﻦ روش ﺣﺪ ﺑﺮش ﺗﺨﻠﺨﻞ ﺑﺎ
)(FZI
روﻳﻜﺮد
ﻣﻲشود.
ﺗﻌﻴﻴﻦزده
دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲتخمین
می شود که مقدار نفت درجا بیشتر از مقدار واقعی
ﺷﻮد].[4
رانشﺑﻪتخلیه
مکانیسم
وابستگی حد برش به افت فشار :در یک مخزن که
ای ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ در Error! Unknown switch argument.ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻛﻪ د
ﺻﻮرت
روش
ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ
افت آﻣﺪه از آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻣﻐﺰه رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﺳﺖ
که ﺑﻪ
ﺗﺨﻠﺨﻞِ
دارد ،حد برش نیز وابسته است .این مسئلهdp
یک
ﺑﺮاﺳﺎس است
قابل درک
 3تعیین یک دسته از حد برشهای پتروفیزیکی با استفاده از حد برش تراوایی []2
فش��ار زیاد این امکان را فراهم می کند که پدیده تخلیه برای س��نگ های
نس��بتاً کمتراوا که در افت فش��ارهای کوچک تولید نمی کنند ،صورت
گیرد .بنابراین در حین تخلیه مخزن حد برش واقعی تغییر می کند .زیرا با
اعمال افت فشار بزرگتر بر سازند ،نواحی کمتراوا و چگالتر بهصورت
تصاعدی در تولید ش��رکت می کنند که این موضوع نشاندهنده تعریف
ذات دینامیکی حد برش است .این فرایند در کل ،وابسته به زمان می باشد
و در سازندهای دارای ناهمگونی بیشتر شدیدتر خواهد بود.
وابستگی حد برش به مکانیسم تخلیه :در یک مخزن با مکانیسم فعال رانش
آب یا در خالل عملیات س��یالبزنی که فش��ار در حال افزایش اس��ت،
س��یالب
های فرایند
تعیی��ن حد برش بهویژگیهای آبده و یا ویژگی
زنی ي ﻣﻌﺎدل ﻟﻮرت  (K/Ø)0.5ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺨﻠﺨﻞ ﻛﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهي ﺣﺪ ﺑﺮش دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺷ
ﺣﻔﺮه
ﻧﻤﻮدار ﻗﻄﺮ
ﺷﻜﻞ -4
 4نمودار قطر حفره ی معادل لورت ( 0.5)K/Øبر اساس تخلخل که نشاندهندهی
نیز بستگی دارد.
تخلخل[5
برایﺑﺎﺷﺪ]
حد برش دینامیک شدهﻣﻲ
می-باشد[]5
وابس�تگی ح�د برش به مرحل�ه بهرهبرداری از مخزن :ب��ا توجه به مباحث
خالل ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻟﺺ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺗﻌﺮﻳﻒدرﭘﺎراﻣﺘﺮ
مط��رح ش��ده ،مقدار ح��د برش در ی��ک مخزن -
ممکن اس��ت
نتیجهﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻴﻼبزﻧﻲ در ﻣﺨﺰن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ،ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺮﺟﻊ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻣﻲﺗﻮا
ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
آﻧﺠﺎﻳﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ این
اینﻛﻪموضوع
فراینده��ای بازیافت اولیه و ثانویه متفاوتازباش��د.
آب ﺑﺎﺷﺪ .از آﻧﺎﻟﻴﺰ وﻳﮋه ﻣﻐﺰه ) (SCALﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﺮاواﻳﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ
مشخص،در
ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ
ﺣﻀﻮربخش
نقشه های
را در بر دارد که در یک مخزن با اش��باع سیال
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ،اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاص روﺗﻴﻦ ﻣﺨﺰن ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮي
ﻫﺎي
ﻣﺤﺪودﻳﺖ
خالص برای یک مخزن ،قبل و بعد از شروع تولید می تواند متفاوت باشد.
 -4روش های محاسبه حدود برش
 -1-4روش های مرسوم
 -1-1-4روش ستون هیدروکربن

دﻟﻴﻞ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮاواﻳﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ روﺗﻴﻦ ﻣﻐﺰه ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد و ﻫﺮ ﻣﺤﺪوده ﺗﺮاواﻳﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪ ﺧﻮ
ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﮔﺮدد.
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮدار ﺗﺮاواﻳﻲ ﻧﺴﺒﻲ )ﺗﺮاواﻳﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ در اﺷﺒﺎع آب
در ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزي ،ﻳﻚ ﺣﺪ ﺑﺮش ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي روﺗﻴﻦ ﻣﻐﺰه اﺳﺖ)Unknown switch argument.

در ای��ن روش ،نمودارس��تون هیدروکرب��ن تجمعی محاس��به ش��ده از
نموداره��ای عمدت��اً پتروفیزیکی بر حس��ب پارامتره��ای پتروفیزیکی

ﺷﻜﻞ  -5ﻧﻤﻮدار ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﺮاواﻳﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ در ﺣﻀﻮر آب ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮاواﻳﻲ ﻫﻮا][5
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 5نمودار نقطه پایانی منحنی تراوایی نس��بی هیدروکربن در حضور آب بر اساس

tion

تراوایی
هوا[]5ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪ ﺑﺮش )روش (Winland
ﺣﻔﺮات
 -4-2-4اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺸﺎر ﻣﻮﺋﻴﻨﻪ و ﺷﻌﺎع دﻫﺎﻧﻪ
7
روش  Winlandﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﺠﺎد ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﺷﻌﺎع ﺣﻔﺮه ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ اﺷﺒﺎع ﺟﻴﻮه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺧﻮاص ﺗﺮاوا
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ:
R 35  a  b Log k  c Log 
)(2

ﻛﻪ در آن k ،R35و  φﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻌﺎع ﮔﻠﻮﮔﺎه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺷﺒﺎع  35درﺻﺪ ﺟﻴﻮه ،ﺗﺮاواﻳﻲ و ﺗﺨﻠﺨﻞ ﻣﻐﺰه اﺳﺖ .ﺳﻪ
و  cﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﻨﺪ.
 Winlandﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ زﻳﺮ را ﺑﻪدﺳﺖ آورد]:[6
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 -2-1-4روش تراوایی

نکت��ه اصلی در تعیین حد برش برای ی��ک مخزن ،تعریف مقدار تراوایی
مبنا (حد برش تراوایی) اس��ت که حد تراوایی آس��تانه را بین سنگ های
تولیدکنن��ده و غیرتولیدکننده مش��خص ميکند .مقادی��ر حد برش برای
تخلخل و اش��باع آب نیز با اس��تفاده از مقدار حد برش برای تراوایی قابل
دس��تیابی خواهد بود .بدینمنظور یک مقدار پایه ب��رای تراوایی انتخاب
و تخلخل مرب��وط به آن از کراس ِ
پالت تراوایی-تخلخل مغزه بهدس��ت
میآيد .حجم شیل از کراسپالت تخلخل-حجم شیل محاسبه ميگردد.
روش مش��ابه این برای محاس��به اش��باع آب وجود دارد که در شکل3 -
نشان داده شده است .در این روش نیز ،مقادیر اولیه تراوایی انتخاب شده
معیار فیزیکی خاصی ندارند.
 -2-4روش های نوین
 -1-2-4روش استفاده از پویایی(موبيليتي) برای تعیین حد برش

از الگ در نظ��ر گرفته میش��ود .ای��ن محدودهي بهدس��ت آمده ،برای
پارامترهای الگ بهعنوان  cutoffلحاظ ميگردد.
در این روش برای تشخیص سنگهای مخزنی از سنگهای غیرمخزنی،
"قط��ر تخلخل (حفره) معادل لورت  "12بهکار برده میش��ود .این پارامتر
مرکب میتواند پویایی را نیز برای شرایط مخزن شبیهسازی کند .بنابراین
 net reservoir cut offاتخاذ ش��ده بهعن��وان محدودهای از تخلخل بیان
می ش��ود .برای سیالبزنی اثبات شده اس��ت که یک برونیابی از نقاط
پایان��ی نمودار تراوایی نس��بی نف��ت میتواند در تمیز دادن س��نگهای
مخزنی از س��نگ های غیرمخزنی موثر باش��د .از اینرو ،تراوایی نس��بی
در نقط��ه پایانی به همان تراوایی مطلق مغزه که براس��اس ش��رایط مخزن
تصحیح شده است ،مرتبط میش��ود .تخلخل نیز به این محدوده تراوایی
مطلق برگردانده میش��ود .بنابراین net reservoircut cut off ،مجددا ً در
عبارت��ی از تخلخل بیان می ش��ود .بهطور کلی ،در هر دو مورد ،حد برش
برای تخلخ��ل بهطور مجزا یک اهمیت دینامیکی ب��ودن دارد .حد برش
برای س��ایر پارامترها از قبیل حجم ش��یل و اش��باع آب میتوانند از روی
همین محدوده تعیین شوند.

انتخاب حد برش بیش��تر از اینکه فقط به تراوایی وابس��ته باشد ،به پویایی
( )k/μوابس��ته است و برای سازندهای یکس��ان با تراوایی یکسان مقدار
حد برش بهصورت قابلمالحظهای تابعی از س��یال سازند یا بهعبارت بهتر
تابعی از ویس��کوزیته سیال اس��ت .لذا انتخاب حد برش بر اساس پویایی  -3-2-4ارائه پارامتر مرجع برای مکانیسمهای مختلف تولید از مخزن
منطقیتر از انتخاب حد برش بر اس��اس تراوایی اس��ت .در این روش نیز فرایند تعیین حد برش برای یک مخزن تحت تأثیر مکانیس��م تولید مخزن
همانند روشهای مطرح ش��ده قبل��ی ،حد برش برای س��ایر پارامترها از قرار خواهد داش��ت .در ادامه ،دو مکانیس��م برداشت اولیه و سیالبزنی،
مقدار حد برش انتخاب شده برای پویایی تعیین میشود .در کل مقداری مدنظر قرار ميگيرد .بخش خالص در مکانیزم برداش��ت اولیه ،پیوستگی
ک��ه معموال برای حد برش پویایی انتخاب می ش��ود در بازهي نيم تا يك مخزن و در مکانیزم سیالبزنی قابلیت سیالبزنی سازند را نشان میدهد.
ميليدارس��ي بر س��انتيپوز اس��ت .جهت تعیین حد پویای��ی می توان از بهطور کلی ،برای مکانیس��م های مختلف تولید ،حد برش های متفاوتی به
اطالعات آزمایشهاي MDT،XPT، RFTو  DSTاستفاده کرد.
کار برده می شود .لذا تعیین حد برش کام ً
ال به مکانیسم بازیافت از مخزن
وابسته است[.]3
 -2-2-4روش پارامتر مرجع

اولین گام در تعیین حد برش ،انتخاب یک پارامتر مرجع جهت تشخیص
فواصل مخزنی اس��ت .از آنجایی که براي تولید نفت ،مخزن باید توانایی
حرکت س��یال را داشته و هم چنین دارای تخلخل مفیدی باشد ،پس الزم
است پارامتری مرجع با خاصیت دینامیکی انتخاب شود .با توجه به اینکه
پارامتر مرجع در مقیاس مغزه اندازهگیری می ش��ود و ممکن اس��ت نتوان
پارامتر مرجع را بهطور مس��تقیم از الگهای چاهی اندازهگیری کرد ،لذا
براي فواصلی از مخزن که هیچ مغزهای نداش��ته باشد ،باید پارامتر مرجع
را به پارامترهایی ارتباط داد که بتوان آنها را از طریق الگ های چاه برای
آن فواصل اندازهگیری نمود.
در این مس��یر یک محدوده برای پارامتر مرجع تعریف میگردد و منطبق
بر آن ،محدوده پارامتر مرجع محدودهای برای پارامترهای بهدست آمده

 تعری�ف پارامتر مرجع برای تعیین بخش خالص در بازیافت اولیهاز مخزن

در مرحل��ه بازیافت اولی��ه ،13بخش خالص متأثر از ضواب��ط و معیارهای
تخلیه 14اس��ت .پارامتر مرجع انتخاب شده برای این مکانیزم تولیدی،dp ،
برابر با قطر حفرهی معادل لورت میباشد:
(dp =√)k⁄φ
()1
این رابطه میتواند برای پویایی نیز بس��ط داده شود .با رسم پارامتر  dpدر
مقابل تخلخل میتوان محدوده تخلخل (یا همان حد برش برای تخلخل)
را تعیی��ن نمود .مقدار این محدوده (این بازه) به مش��خصات هیدرولیکی
س��نگ مرتبط میش��ود و این موض��وع از طریق رویک��رد Flow Zone
 Indicator FZIتش��ریح میش��ود .لذا در این روش ح��د برش تخلخل با
توجه به شرایط دینامیکی تعیین میشود[.]4
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کاربرد این روش بهصورت ش��ماتیک در شکل 4-نشان داده شده كه در
آن ،نمودار  dpبراساس تخلخلِ بهدست آمده از آزمایشهاي مغزه رسم
شده است.
 تعریف پارامتر مرجع برای تعیین بخش خالص در فرایند افزایشتولید

از آنجایيکه تولید ثانویه به ش��رایط سیالبزنی در مخزن بستگی دارد،
پارامتر مرجع انتخاب شده می تواند تراوایی نسبی هیدروکربن در حضور
آب باش��د .از آنالیز ویژه مغزه ( )SCALپارامتر تراوایی نس��بی بهدست
میآید که با توجه به محدودیتهای آزمایش��گاهی و عملیاتی ،اینگونه
آزمایشها در مقایس��ه ب��ا خواص روتین مخزن تع��داد کمتری دارند .به
همین دلیل الزم است که تراوایی نسبی به پارامتر روتین مغزه نسبت داده
شود و هر محدوده تراوایی نسبی به خواص روتین مغزه متناظر گردد.
بر این اساس ثابت شده است که نقطه پایانی نمودار تراوایی نسبی (تراوایی
نسبی هیدروکربن در اشباع آب غیر قابل کاهش) در مشخص سازی ،یک
حد برش متناظر برای پارامترهای روتین مغزه است (شکل.)5-
 -4-2-4اس�تفاده از فش�ار موئینه و ش�عاع دهانه حفرات ب�رای تعیین حد
برش (روش )Winland

روش  Winlandبر اس��اس ايجاد يك رابطه ميان شعاع حفره متناظر با
اش��باع جيوه و همچنین ،خواص تراوايي و تخلخل ميباش��د .شكل كلي
اين معادله بهصورت زير است:
Log R 35 = a + b Log k + c Log φ
()2
كه در آن  k ، R35و  φبه ترتيب شعاع گلوگاه متناسب با اشباع  35درصد
جی��وه ،تراوايي و تخلخل مغزه اس��ت .س��ه ضري��ب  b،aو  cپارامترهاي
رگرسيون هستند كه به روش غيرخطي بهدست ميآيند.
 Winlandمعادله تجربی زیر را بهدست آورد[:]6
logR35=0.732 +0.588logKair-0.864log φcore
()3
 Winlandمق��دار  0.5μmرا ب��رای  R35بهعن��وان بخ��ش خال��ص برای
می��دان  Spindleتعریف کرد .با این مالک که او مش��اهده کرده بود که
چاه های خش��ک دارای  R35کمت��ر از  0.5μmو چاه های تولیدی دارای
R35بزرگتر از 0.5μmهس��تند .پس از آن مق��دار  0.5μmبرای تعریف
 payدر س��ایر مخازن بهکار رفته است .لذا روش  R35می تواند به عنوان
یک ابزار برای تعیین میزان جریان و همچنین ،به عنوان یک بخش خالص
حد برش برای حذف بخش های کمتراوا و کمتخلخل بهکار رود.

هیدروکرب��وری در ای��ران اس��ت .در این زمین��ه نرمافزاره��ای خارجی
وج��ود دارد ول��ی برخی از این نرمافزارها برای اس��تفاده همان ش��رکت
توسعهدهنده تهیه شده و شرکت ها حاضر به فروش نرم افزار خود نیستند.
عالوهبراین ،خرید و پش��تیبانی نرمافزارهای خارجی بهطور کلی متحمل
پرداخت هزینه های زیادی اس��ت .همچنی��ن بهخاطر ویژگی های مخازن
هیدروکربنی موجود در کش��ور و تفاوت آنها با مخازن موجود در سایر
نق��اط جهان ،نرمافزاره��ای خارجی بهطور کامل ب��ا ویژگی های مخازن
کشور همخوانی ندارند و نتایج آنها ممکن است با واقعیت شرایط مخازن
ایران فاصله زیادی داشته باشد .بنابراین ،توسعه نرمافزارهای بومی مطابق
با ویژگی های مخازن کشور بسیار حائز اهمیت است.
نرم اف��زار  UT-CDPقابلیت محاس��به حدود برش ب��رای پارامترهای
مختلف را دارد .در این نرمافزار عالوهبر روش های مرس��وم (مثل روش
س��تون هیدروکربن تجمعی و روش رابطه تراوایی-تخلخل) ،روش های
نوین محاس��به حد برش (مثل رابط��ه تحرکپذیری-تخلخل ،روش قطر
حف��ره مع��ادل  ،Leverettروش  Winlandو روش محاس��به ش��عاع
گلوگاه حفره ها با اس��تفاده از دادهه��اي آزمايش تزريق جيوه) نیز مورد
استفاده قرار گرفته اند .الگوریتم های مختلف محاسبه حدود برش در تهیه
نرمافزار بهکار گرفته ش��ده و در نهایت ،یک بسته نرمافزاری کامل برای
محاسبه حد برش پارامترهای مختلف جهت تعیین حجم نفت موجود در
مخزن تهیه شده است[.]7
 -1-5رابط کاربری نرمافزار

رابط کاربری نرمافزار بسیار روان طراحی شده و کاربر می تواند به راحتی
با نرمافزار کار کند .نرم افزار UT-CDPبا اس��تفاده از نرم افزار ویژوال
بیس��یک نوشته شده و برای اس��تفاده در سیس��تم عامل ویندوز تهیه شده
است .منوهای نرمافزار در شکل 6-مشاهده می شود.
 -2-5ورود اطالعات در نرمافزار

اي��ن نرمافزار براي ايج��اد بانك اطالعاتي دادهه��اي نمودارها و مغزهها،
ويرايش و آناليز دادهها ،محاس��به حد برش تخلخل و اشباع آب هر اليه
بهصورت جداگانه و ميانگينگيري از اين خواص بهكار ميرود.
برای استفاده از نرمافزار ،پس از وارد کردن الیه های مخزن و نام چاهها،
نرمافزار آماده دريافت دادههاي نمودارهاي پتروفيزيكي و آزمايش هاي
مغزه میباشد .دادههاي پتروفيزيكي بهصورت فايل هاي  LASبه نرمافزار

 -5معرفی نرمافزار تهیه شده

ن��رم اف��زار  UT-CDPاولی��ن نرمافزار بومی محاس��به حد ب��رش مخازن
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وارد میگردند.
پ��س از ورود اطالعات پتروفيزيكي و يا آزمايشه��اي مغزه ،ميتوان با
ايجاد مجموعه دادهها ،يك يا چند مجموعه داده براي محاسبه حد برش
ب��ه روشهاي مختلف توليد كرد و با انتخاب روش موردنظر محاس��بات
الزم را انجام داد.
 -3-5الگوریتم های محاسبات استفاده شده در نرمافزار

بهص��ورت خودكار نمودارهاي س��تون هيدروكربن��ي تجمعي( )CHCو
توزيع فراواني (هيس��توگرام) هريك از متغيرهاي تخلخل و اش��باع آب
را مانند ش��کل 7-و ش��کل 8-برای هر الیه دلخواه رسم ميكند .مقادير
حد برش براي تخلخل و اش��باع آب به ازاي هر برش دلخواه از  CHCو
برش پيش فرض  5درصد (مقدار  5%به صورت سنتی اجرا می گردد) نیز
محاس��به ميشود .كاربر ميتواند حد برش را به ازاي درصد دلخواهي از
 CHCبهدست آورد.
همچنین با بهکارگیری رابطه و يا وابستگي تخلخل و اشباع آب و تخلخل
و حج��م ش��یل ميتواند به تعيين حد برش اش��باع آب و حد برش ش��یل
كمك كند .ول��ي بهدليل پراكندگي دادهها ،يافتن رابطه اي با خطاي كم
رايجنمايي ،لگاريتمي و تواني قابل
مش��كل است .دراين برنامه سه رابطه ِ
انتخاب می باشد .نمونه اي از رابطه ميان تخلخل و اشباع آب در شکل9-
و رابطه تخلخل و حجم شیل درشکل 10-نشان داده شده است.

در این بخش ،الگوریتم های استفاده شده در نرمافزار برای محاسبات حد
برش با روش های مختلف قدیم و جدید ارائه شده است.
الگوريتم 1-و  :2محاس��به حد برش تخلخل ،اشباع آب و شیل با استفاده
از روش ستون هيدروكربن تجمعي)CHC( 15
در اين روش دادههاي تخلخل ،اش��باع آب و حجم ش��یل كه از ارزيابي
نموداره��اي پتروفيزيكي به دس��ت آمده اند ،بر اس��اس درصد تخلخل،
درصد اش��باع آب و درصد حجم ش��یل مرتب شده ،سپس حجم محيط
متخلخ��ل حاوي هيدروكرب��ن و در نهايت ،س��تون هيدروكربن تجمعي الگوريتم :3-محاسبه حد برش تخلخل با استفاده از روش رابطه تراوايي -تخلخل
در اي��ن روش اطالع��ات تراواي��ي و تخلخ��ل مغزهي بهدس��ت آمده از
محاسبه و رسم ميشود.
پ��س از ورود داده ه��اي تخلخ��ل ،اش��باع آب و حجم ش��يل ،نرمافزار آزمايشه��اي معمولي مغزه ( )RCALمربوط به الي��ه يا مخزن موردنظر

 7نمودار ستون هيدروكربن انباشتي بر حسب تخلخل

 8نمودار ستون هيدروكربن انباشتي بر حسب اشباع آب

 9نمايي از پنجره رسم نمودار عرضي اشباع آب-تخلخل

 10نمايي از پنجره رسم نمودار عرضي حجم شيل-تخلخل
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ب��ه نرمافزار وارد ش��ده و نرمافزار آنها را در يك نم��ودار نيمهلگاريتمي
مانند ش��کل 11-رسم ميكند .سپس با اس��تفاده از روش حداقل مجذور
مربعات ،بهترين خط راست ممكن بر آنها برازش و رسم ميشود.
ب��راي تعيي��ن حد برش تخلخ��ل در اين روش الزم اس��ت مقداري براي
حداقل تراوايي مؤثر در نظر گرفته شود .تخلخل متناظر با حداقل تراوايي
توس��ط نرمافزار محاسبه ميشود .حداقل تراوايي مؤثر به نوع سيال و نوع
تخلخل بستگي دارد .مقادير حدس اولیه حداقل تراوايي براي نفت و گاز
بهترتيب  0/1و  0/01ميليدارسي را میتوان در نظر گرفت.
الگوريت��م :4-محاس��به حد ب��رش تخلخل ب��ا اس��تفاده از روش رابطه
تحركپذيري -تخلخل
اين روش مش��ابه روش رابطه تراوايي -تخلخل ميباشد با اين تفاوت كه
گرانروي (ويسكوزيته) سيال هم در نظر گرفته ميشود .براي وارد نمودن
گرانروي سيال دو روش وجود دارد :مقدار ثابت براي همه اليهها و مقدار
متف��اوت براي هر اليه .پس از وارد نم��ودن دادههاي تخلخل ،تراوايي و
گرانروي س��يال ،نمودار نيمهلگاريتمي تحركپذيري بر حس��ب تخلخل
بههمراه بهترين خط برازش دادهها مانند ش��کل  12-رسم ميشود .مشابه
روش تراوایی-تخلخل ،الزم است مقدار حداقل تحركپذيري مؤثر در
نظر گرفته شود .نرمافزار ،مقدار تخلخل متناظر با آن را محاسبه ميكند.
الگوريت��م :5-محاس��به حد برش تخلخل با اس��تفاده از روش قطر حفره
معادل Leverett
در اين روش دادههاي تخلخل بر حسب ( √)k⁄φرسم ميشوند و با متصل
نم��ودن نقاط حداكثر به همديگر ،يك منحني بهدس��ت ميآيد كه محل
جهش يا افزايش ش��ديد آن متناظر با حد برش تخلخل است(شکل.)13-
در نرمافزار اي��ن قابليت وجود دارد كه برخي از نقاط را از فرايند حذف
كرد كه در شکل 13-بهصورت نقاط تو خالي نشان داده شدهاند.
الگوريتم :6-محاسبه حد برش تخلخل با استفاده روش Winland
روش  Winlandبر اس��اس ايج��اد يك رابطه ميان ش��عاع حفره متناظر با
اش��باع  35درصد جيوه و تراوايي و تخلخل ارائه شده است .در نرمافزار،
امكان انجام روش مذكور با اس��تفاده از دادههاي ش��عاع حفره ديگر هم
فراهم شده است.
پ��س از وارد نم��ودن تخلخل ،تراوايي و ش��عاع حفره ،نرمافزار با رس��م
نمودارهاي لگاريتمي ،وابس��تگي ش��عاع حفره را به متغيرهاي تخلخل و
تراوايي نش��ان ميدهد و خط برازش شده به دادهها را نيز همراه با معادله
آن ارائه ميدهد(مانند شکل.)14-
در مرحله بعد الزم اس��ت ضرايب معادل��ه  Winlandرا براي مغزههاي
موجود بهدست آورد.
روش بهينهس��ازي و كاهش خطاي مورد استفاده در اين برنامه الگوريتم
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ژنتيك است كه ماهيت تصادفي دارد و ضرایب معادله را تعیین می کند.
الگوريتم :7-محاس��به ش��عاع گلوگاه حفرهه��ا با اس��تفاده از دادههاي
آزمايش تزريق جيوه
ب��ا در اختي��ار داش��تن دادهه��اي فش��ار مويينگ��ي حاص��ل از آزمايش
تزري��ق جي��وه و يا هر س��يال ديگر ،ش��عاع گلوگاه حفرههاي س��نگ را
می توان محاس��به نمود .ش��عاع متناظر با هر مقدار اش��باع جي��وه از رابطه

 11نمونهاي از نمودار متقاطع تراوايي -تخلخل و نحوه محاسبه حد برش تخلخل در آن

 12نمون��هاي از نمودار متقاطع تحركپذيري -تخلخل و نحوه محاس��به حد برش
تخلخل در آن

 13نمونه اي از نمودار قطر حفره معادل بر حسب تخلخل

165 ی علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی
 ماهنامه

محاسبه حد برش با روش های گوناگون و مقایسه نتایج با تستهای
تولی��د و خواص مخزنی امکان انتخاب بهترین روش تعیین حد برش
 محاس��به صحی��ح حجم نفت و گاز موج��ود در مخزن،و در نتیجه
 از آنجایی که.(دارای ارزش اقتص��ادی تولی��د) را ارائ��ه می ده��د
 در توس��عه میدان از اهمیت باالیی،محاس��به دقیق حجم نفت و گاز
 می تواند در این زمینهUT-CDP  نتایج نرماف��زار،برخوردار اس��ت
 نرمافزار تهیه ش��ده اولین نرمافزار در این.مورد اس��تفاده قرار گیرد
 این نرمافزار در دو میدان نفتی و گازی هم.زمینه در کشور می باشد
بهکار گرفته شد که نتایج آن با نتایج آزمايشها و فعالیت های میدان
.تطابق داشت

Rinflex  نمودارهاي شعاع حفره و مشتق فشار مويينگي براي تعيين15

1. pay zone
2. NTG(Net to Gross)
3. Cut off
4. Net pay
5. NTG
6. Secondary recovery
7. Upscaling
8. Primary recovery

 نمون��هاي از15- درش��کل. بهدس��ت میآي��دr=2.906*10 -5 γcosθ/Pc
.نمودارهاي شعاع گلوگاه و مشتق فشار مويينگي نمايش داده شده است
نتیجهگیری

 از قابلیت محاسبه حد برش برایUT-CDP نرمافزار بومی تهیه ش��ده
 این نرماف��زار میتواند حد.پارامتره��ای گوناگون برخوردار اس��ت
برش را با روش های مرس��وم (مثل روش ستون هیدروکربن تجمعی
،تخلخل) و روشهای جدید(روش پویایی-و روش رابط��ه تراوایی
 و روش محاس��بهWinland  روش،Leverett روش قطر حفره معادل
.) محاسبه کندMICP شعاع گلوگاه حفرهها با اس��تفاده از دادههاي

 تخلخل- نمونهاي از نمودار عرضي شعاع حفره14

پانویس ها

9. Fractional flow of water
10. SCAL
11. Mobility
12. Leverett pore throat diameter

13. Primary depletion
14. Drainage
15. Cumulative Hydrocarbone Column
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