مقاالت پژوهشی

ژئودینامیک سیال مخزن؛ حلقهی مفقودهی میان مدلسازی سیستمهای هیدروکربنی
و شبیهسازی مخزن
*
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چکیده

اطالعات مقاله

برخ�لاف ب��اور رایج ،نفتخام تنها از دو فاز مایع و گاز تش��کیل نش��ده بلکه نفتخام محلولی کلوئیدی اس��ت که
ذرات آس��فالتن موجود در آن جامد هس��تند .معادلهی حال��ت مکعبی که تنها برای توصیف تع��ادل ترمودینامیکی
تاریخ پذیرش د   اور98/03/19 :
سیس��تمهای دو فازی (مایع-گاز) بهکار میرود در م��ورد محلولهای کلوئیدی صدق نمیکند .برای توصیف نحوهی
تعادل ترمودینامیکی ذرات آس��فالتن موجود در س��تون نفتخام با بهرهگیری از مدل ی ِن-مالینز و با درنظر گرفتن
قان��ون دوم نیوتن از معادله ی حالت  FHZاس��تفاده میش��ود .ابداع ابزارهای نوی��ن و فنآورانه ی ( )DFAبر مبنای
طیفسنجی نوری و نزدیک به مادون قرمز که مقدار ذارت آسفالتن را در کنار سایر ویژگیهای مهم مخزنی به صورت
برجا اندازهگیری میکند ،این امکان را فراهم آورده تا مدلهای س��اخته شده از تعادل ترمودینامیکی ذرات آسفالتن
با اطمینان بس��یار ی کالیبره شوند .این مطالعات با نام ژئودینامیک سیال مخزن بهعنوان یک شاخه ی نوظهور علمی
در صنعت باالدس��تی ،ش��کاف عمیق میان مدلسازی سیستمهای هیدروکربنی و شبیهسازی مخزن را برطرف کرده
اس��ت .در حقیقت ژئودینامیک س��یال مخزن قادر اس��ت با بهرهگیری از مفهوم سیستم هیدروکربنی و نحوهی شارژ
مخزن ،بخش عمدهای از چالشهای پیشروی توس��عهی مخزن از جمله پیوستگی جریانی ،گرادیان  ،GORتشکیل
الیهی قیری بر س��طح تماس نفت-آب و غیره را پاس��خگو باشد .ژئوشیمی نفت با اس��تفاده از ابزارهای جدید ،نظیر
کروماتوگرافی دوبعدی ( )GC×GCو طیفسنجی جرمی زمان پرواز ( )TOF-MSمهر تأییدی است بر نتایج حاصل واژگان کلید   ی:
ژئودینامیک سیال مخزن ،آسفالتن ،آنالیز
از ژئودینامیک س��یال مخزن .مطالعات موردی متعدد ،تأثیرگذاری و اعتبار نتایج حاصل از ژئودینامیک سیال مخزن پایینچاهی س��یال ،سیس��تم هیدروکربنی،
تعادل ترمودینامیکی
را اثبات میکنند.
تاریخ ارسال نویسند   ه97/01/21 :
تاریخ ارسال به د   اور97/02/23 :

مقدمه

از دیدگاه بس��یاری از مهندس��ان مخ��زن و حتی زمینشناس��ان نفت،
مدلس��ازی سیستمهای هیدروکربنی در مناطق در حال تولید و توسعه،
قابلتوجیه نیس��ت .در حقیقت تاکنون هیچیک از مدلهای ساخته شده
از سیستمهای هیدروکربنی نهتنها در داخل بلکه حتی در خارج از کشور
نیز برای تدوین برنامهی توس��عه ی یک مخزن هیدروکربنی بهکار نرفته
است .بنابراین پاسخ به این پرسش که آیا آگاهی از زمانبندی بلوغ سنگ
منش��أ ،مهاجرت و انباشت س��یال در تلههای هیدروکربنی و مدلسازی
تمام��ی ای��ن فرآیندها در الگویی واحد ،قادر اس��ت بخش��ی از ابهامات،
مشکالت و عدمقطعیتهای موجود در توسعهی یک مخزن هیدروکربنی
را رفع کند یا خیر ،هنوز بهطور آشکار مشخص نشده است.
مث ً
ال ف��رض کنید گروه مدلس��ازی سیس��تمهای هیدروکربنی در یک
ناحیهی در حال تولید بدین نتیجه دست یافته که سنگ منشأ احتمالی
ناحی��ه عالوه بر زایش هیدروکربنهای نفتی موجود در مخزن اکنون در
پنجرهی گازی قرار داش��ته و مهاجرت گازه��ای حاصل از آن با راندگی
مفی ِد بس��یار زیاد و بهصورت جانبی ،تلهی هیدروکربنی که قبل از این با
نفت پر شده بود را شارژ کرده است .این در حالی است که چالش اصلی
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گروه مهندس��ی مخزن برای توسعهی آن میدان ،آگاهی از وجود یا عدم
وجود الیهی قیری 1در س��طح تماس نفت-آب است .در چنین شرایطی
پرس��ش اصلی و قابلبحث اینست که آیا میتوان از دیدگاه این دو گروه
تخصصی به نقطهای مشترک رسید یا خیر؟
بهطور کلی مهمترین چالشهای پیشروی گروه مهندس��ی مخزن برای
توسعه و بهینهسازی تولید عبارتند از:
 )1اثبات پیوستگی یا ناپیوستگی جریانی افقی و عمودی مخزن
2
 )2وجود موانع یا سدهای جریانی
 )3وج��ود بافل( 3عوارض زمینشناس��ی که بهص��ورت یک تیغه ،جریان
سیال را منحرف یا متوقف میکنند)
 )4رسوب آسفالتن روی سطح تماس نفت-آب
 )5رسوب آسفالتن حین تولید
 )6گرادیان  GOR4و افزایش یا کاهش ناگهانی آن
 )7اختالف فشار در بخشهای مختلف مخزن و ...
پرسش اساسی اینس��ت که آیا میتوان بهکمک مدلسازی سیستمهای
هیدروکربن��ی بر این چالشها فائ��ق آمد و مقدار عدمقطعیت این عوامل
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ریس��ک را کاهش داد یا خیر؟ بنابراین هدف اصلی این نوش��تار ،معرفی
ژئودینامیک س��یال مخزن بهعنوان یک دانش و تخصص نوین در بخش
باالدس��تی صنعت نفت برای پاس��خ به این پرسش است .متخصصان این
دان��ش توانس��تهاند با ارائهی مدلی از س��اختار مولکول��ی و نانوکلوئیدیِ
ذرات جامد آس��فالتن و اصالح معادلهی حالت مکعبی ،میان مدلسازی
سیس��تمهای هیدروکربنی و شبیهس��ازی مخزن ارتب��اط برقرار کرده و
ش��کاف بین این دو حوزهی مطالعاتی را با ابداع و اختراع ابزارهای نوین
و فنآورانه پر کنند.
 -1ژئودینامیک سیال مخزن

مهمتری��ن خروجی مطالعهی مفهومی یک سیس��تم هیدروکربنی (و نه
لزوماً مدلس��ازی آن) ،تعیین زمانبندی شارژ مخزن توسط سیال است.
البت��ه تعیین نوع س��یال و تخمین حجم آن نیز از دیگر دس��تاوردهای
این مطالعات اس��ت .از جمله مهمترین پرس��ش هابدین ترتیب هستند:
در فاصل��هی زمانی بین پر ش��دن مخزن تا قب��ل از ورود متهی حفاری
به داخل تلهی هیدروکربنی چه اتفاقی برای س��یال افتاده اس��ت؟ و آیا
س��یال در تمامی این ب��ازهی زمانی که ممکن اس��ت میلیونها یا حتی
دهها میلیون س��ال طول کشیده باش��د در تعادل ترمودینامیکی بوده یا
خیر؟ بدیهی است که سیال پس از شارژ مخزن ،متحمل تغییرات بسیار
گستردهای ش��ده و نحوهی توزیع کنونی آن نسبت به زمان شارژ مخزن
کام ً
ال متفاوت اس��ت .بنابراین توزیع مجدد س��یال پس از شارژ مخزن و
تغیی��رات فازی بالقوهی آن که ممکن اس��ت منجر به تش��کیل الیههای
قیری ش��ود و فرآیندهای مسئول آن با عنوان ژئودینامیک سیال مخزن
بهعنوان شاخهای از دانش نوین بررسی میگردد (شکل.)1-
همانطور که از عنوان این ش��اخهی دانشی پیداست زمان زمینشناسی
در آن بهعنوان مقیاس ارزیابی مطرح اس��ت .در حقیقت فرآیندهایی که
منجر به تکامل سیال مخزن طی بازهی زمانی پس از شارژ مخزن تا قبل
از حفاری میشوند با عنوان ژئودینامیک سیال مخزن مطالعه میگردند.
درک درس��ت ای��ن فرآیندها مس��تلزم توصی��ف کامل نح��وهی تعادل
ترمودینامیکی نفت درون مخزن اس��ت .مهندس��ان نف��ت برای توصیف
5
تعادل ترمودینامیکی نفتخ��ام درون مخزن از معادلهی حالت مکعبی
استفاده میکنند .اگرچه این معادله در واقع یکی از دستاوردهای صنعت
نفت برای علوم مهندسی است اما تنها برای توصیف تعادل ترمودینامیکی
دو فاز مایع-گاز طراحی شده و هرگز پاسخگوی جامدات کلوئیدی نظیر
ذرات آسفالتن نیست .بنابراین مهندسان نفت برای توصیف کامل تعادل
ترمودینامیکی نفتخام (که طبیعتاً دربردارندهی ذرات جامد آس��فالتن
نیز هس��ت) نیازمند معادلهی دیگری هس��تند که تا قبل از سال 2010

طراحی نش��ده بود .علت اصلی عدم تعریف چنین معادلهای ،نامش��خص
بودن اندازهی مولکولی ذرات آسفالتن چه در نفتخام و چه در حاللهای
آزمایش��گاهی بود .از اینرو تا هنگامی که اندازهی ذرات آسفالتن نامعلوم
باشد بالطبع جرم آنها نیز مشخص نخواهد بود .بنابراین نمیتوان نیروی
وارده بر آنها را در میدان گرانشی زمین اندازه گرفت (قانون دوم نیوتون)
و مدلس��ازی گرادیان ذرات آس��فالتن در مخزن با ف��رض نامعلوم بودن
اندازه و جرم آنها ناممکن اس��ت .از طرفی نیز مدلسازی سیال مخزن و
دستیابی به معادلهی حالت نفتخام نیازمند تعیین نیروی گرانشی است.
زیرا در حقیقت جدایش ثقلی گاز ،نفت و آب در داخل مخزن ناش��ی از
گرانش زمین است [.]1-7
تِهفوی ِن 6اس��تاد دانشگاه کالیفرنیای ش��مالی ابتدا در دههی  60میالدی
مطالعه روی ذرات آسفالتن را پایهگذاری و مدلی برای تعیین ابعاد ذرات
آس��فالتن ارائه کرد .اما وزن مولکولی آس��فالتن همچنان با عدمقطعیت
ج��دی همراه بود [9و .]8در س��ال  2010الیور مالینز 7با پیش��نهاد یک
س��اختار مرتبهای برای ذرات آسفالتن در دو سطح مولکولی و کلوئیدی،
مدل ی ِن را اصالح کرد (ش��کل .]10[ )2-مهمترین دس��تاورد این مدل
جدید که در س��ال  2015ب��ا عکسبرداری مولکولی اثبات ش��د برآورد
اندازهی ذرات آس��فالتن بود [ .]11با معلوم شدن اندازهی ذرات آسفالتن
میتوان با اس��تفاده از معادلهی حال��ت فلوری-هاگینز 8که بهطور خاص
ب��رای رفتار پلیمره��ا در محلول طراحی ش��ده ،تع��ادل ترمودینامیکی
آس��فالتن را توصی��ف کرد .زو و مالینز در س��ال  2010ب��ا افزودن یک
عبارت گرانشی برای ذرات آسفالتن به معادلهی حالت فلوری هاگینز آنرا
بهطور خاص ،ویژهی توصیف گرادیان ذرات آس��فالتن در نفتخام کردند
(معادلهی.]12[ )1-
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در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺎﻟﺖ ) FHZ1ﻣﻌﺎدﻟﻪ  ،(1ﮔﺮاﻧﺶ ذرات آﺳﻔﺎﻟﺘﻦ ﺗﻮﺳﻂ اﺻﻞ ﺷﻨﺎوري ارﺷﻤﻴﺪس ) (v� g∆ρدر
ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻮﻟﺘﺰﻣﺎن )�  :ﺛﺎﺑﺖ9ﺑﻮﻟﺘﺰﻣﺎن( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ � vﺣﺠﻢ ﻣﻮﻟﻲ ذرات آﺳﻔﺎﻟﺘﻦ∆ρ ،

در معادله حالت ( FHZمعادله ی ،)1-گرانش ذرات آسفالتن توسط اصل

اﺧﺘﻼف ﭼﮕﺎﻟﻲ ذرات آﺳﻔﺎﻟﺘﻦ ﺑﺎ ﻓﺎز ﻧﻔﺖ g ،ﺷﺘﺎب ﮔﺮاﻧﺸﻲ زﻣﻴﻦ h� ،ﻋﻤﻖ T ،دﻣﺎ و  δﭘﺎراﻣﺘﺮ

اﻧﺤﻼلﭘﺬﻳﺮي اﺳﺖ .ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  T ،ρ ،va ،δو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺸﺎر و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻔﺖ ﻛﺎﻣﻼً واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺳﻴﺎﻻت و ﺟﺎﻣﺪات ﻛﻠﻮﺋﻴﺪي ﻣﺨﺰن ،ﻣﻲﺗﻮان ﺗﻮزﻳﻊ آﻧﻬﺎ را
ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ در ﺑﺎزه ﻋﻤﻘﻲ دﻟﺨﻮاه ) (h1-h2ﻣﺪل ﻛﺮد ] 12ﺗﺎ .[15
 -3آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺎﻳﻴﻦﭼﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎل )(DFA2

ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺎﻟﺖ  ،FHZﻣﺒﻨﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺪلﺳﺎزي ﺗﻌﺎدل ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ذرات آﺳﻔﺎﻟﺘﻦ در ﻳﻚ ﺑﺎزه
ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﺮ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﻳﺎ واﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ دادهﻫﺎي واﻗﻌﻲ ﻧﻴﺎز دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺮادﻳﺎن
ﺳﻴﺎﻻت ﻣﺨﺰن در وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ آن ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺷﻮد .ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري از ﻧﻔﺖ ﻣﺨﺰن ﭼﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺣﻔﺮهﺑﺎز
و ﭼﻪ ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺪارهﮔﺬاري ،ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﻏﻠﺐ و ﻳﺎ در ﺗﻤﺎم ﭼﺎهﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﺷﺪه در ﻳﻚ ﻣﻴﺪان اﻧﺠﺎم
ﻣﻲﺷﻮد .واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري از ﺗﻤﺎم ﺑﺎزه ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺨﺰن در ﻳﻚ ﭼﺎه ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺴﺖ .اﻣﺎ
اﻳﺪهآلِ ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺨﺰن ﺑﺮاي اﺗﺨﺎذ ﺑﻬﻴﻨﻪﺗﺮﻳﻦ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪﺗﺮﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﺪان آن
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻫﺮ ﻋﻤﻖ دﻟﺨﻮاه ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻔﺖ ﻣﺨﺰن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت
درﺟﺎ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﺑﺰار ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﻴﺶ از  20ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺷﻠﻤﺒﺮژه
ﭼﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎﻧﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدهاﻧﺪ .آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺎﻳﻴﻦﭼﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎل ) (DFAﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻃﻴﻒﺳﻨﺠﻲ ﻧﻮري ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﺋﻲ و
داخلﻲ،مخزن
توزیع مجدد
ﻣﺤﺘﻮاي
سیاالت ،ﭼﮕﺎﻟ
ﻣﺤﻠﻮل ،ﮔﺮاﻧﺮوي
یﻴﺰان ﮔﺎز
نحوازه ﻣ
سازیاﻋﻢ
مدلﻣﺨﺰﻧﻲ
مخزنيباﻣﻬﻢ
سیالﻳﮋﮔﻲﻫﺎ
ژئودینامیک ﺗﻤﺎم و
 1ﺑﻪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ،
ﻧﺰدﻳﻚ
ﻛﻨﺪ .ﻣﺰﻳﺖ اﺑﺰار
سیست ﻣمﻲ
اﻧﺪازهﮔﻴﺮي
سازی ﺑﺮﺟﺎ
ل ﺻﻮرت
مدﺑﻪ
ﺮه را
شکافو ﻏﻴ
اولیه،آﺳﻔﺎﻟﺘﻦ
ش��ارژرﺳﻮب
ﻧﻘﻄﻪازرﻳﺰش و
،DFA
هیدروکربنی،
های
حوضه،
میان
آﺳﻔﺎﻟﺘﻦ،پس
اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺑﺮﺟﺎي ﺗﻤﺎم اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ اﺳﺖ .اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع  DFAﺑﺮ روي اﺑﺰار  MDT3ﺳﻮار ﺷﺪه و ﺑﺴﻴﺎري
شبیهسازی مخزن و فرآیند تولید را پر میکند []1
از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﺨﺰن را ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﺧﻄﺎي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ ،در داﺧﻞ ﭼﺎه
اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﺪ )ﺷﻜﻞ .(3
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ش��ناوری ارش��میدس ( )va g∆ρدر توزیع بولتزم��ان ( :kثابت بولتزمان)  ∆ρاختالف چگالی ذرات آسفالتن با فاز نفت g ،شتاب گرانشی زمینhi ،
درنظ��ر گرفته میش��ود .در این معادله  vaحجم مولی ذرات آس��فالتن ،عم��ق T ،دم��ا و  δمتغی��ر انحاللپذی��ری اس��ت .متغیره��ای
 T، ρ، va،δهمچنین فشار و ترکیب شیمیایی نفت کام ً
ال وابسته به عمق
هس��تند .با تکمیل توصیف فیزیکی و ترمودینامیکی سیاالت و جامدات
کلوئیدی مخزن میتوان توزیع آنها را به آس��انی در بازهی عمقی دلخواه
( )h1-h2مدل کرد [.]12-15
 -2آنالیز پایینچاهی سیال ()10DFA
 2نمای��ش گونهه��ای غالب مولکول��ی و پای��دار نانوکلوئیدی ذرات آس��فالتن در
مدل یِ ن-مالینز؛ یک مولکول آس��فالتن متش��کل از یک هیدروکربن آروماتیک
چندحلق��های و هف��ت حلقهی آروماتیک��ی جوشخورده به آن (چ��پ) .نانوتوده
( )nanoaggregateآس��فالتن متشکل از تودهای نامنظم با تقریبا ً شش مولکول
آس��فالتن (وسط) .رشته ( )clusterآسفالتن متش��کل از تقریبا ً هشت نانوتوده
(راست) []16

 )a 3اب��زار  MDTکه ع�لاوه بر نمونهبرداری جهت آنالیزهای تکمیلی با داش��تن
بخشه��ای مختل��ف  )bنظیر آنالیزگر ن��وری ،آنالیز پایینچاهی س��یال را ممکن
میکند []16

 4نمونههای نفتخام مرده (پس از خروج گاز محلول) از یک مخزن نفتی در خلیج
مکزی��ک .بهکمک معادلهی حالت  FHZمیتوان گرادیان ذرات آس��فالتن را که
مسئول اصلی رنگ نفتخام هستند بار دیگر مدلسازی کرد []17
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س��مت راس��ت معادله ی حالت  ،FHZمبنای علمی مدلس��ازی تعادل
ترمودینامیکی ذرات آس��فالتن در یک بازهی عمقی مش��خص است .اما
هر مدلی برای کالیبراس��یون یا واس��نجی نیازمند دادههای واقعی است.
بنابراین گرادیان س��یاالت مخزن در وضعیت کنونی آن باید اندازهگیری
ش��ود .نمونهب��رداری از نفت مخزن چه در حالت حفرهب��از و چه پس از
عملیات جدارهگذاری معموالً در اغلب یا در تمامی چاههای حفاری شده
در یک میدان انجام میشود .واضح است که نمونهبرداری از تمامی بازهی
عمقی مخزن در یک چاه بههیچوجه اقتصادی نیس��ت .اما شرایط ایدهآل
برای گروه مهندسی مخزن برای اتخاذ بهینهترین و آگاهانهترین تصمیم
ممکن جهت توس��عهی یک میدان آنس��ت که نهتنها نمونهبرداری از هر
عمق دلخواه صورت گیرد ،بلکه ارزیابی و آنالیز نفت مخزن نیز بهصورت
درجا و همزمان توس��ط ابزار نمونهبرداری انجام ش��ود .بیش از  20سال
اس��ت که ابزارهای فنآورانه ی شلمبرژه چنین امکانی را فراهم کردهاند.
آنالیز پایینچاهی س��یال ( )DFAبر مبنای طیفس��نجی نوری ناحیهی
مرئ��ی و نزدیک به مادون قرمز ،تمامی ویژگیه��ای مهم مخزنی اعم از
مق��دار گاز محلول ،گرانروی ،چگالی ،محتوای آس��فالتن ،نقطهی ریزش
و رس��وب آس��فالتن و غیره را بهصورت برجا اندازهگیری میکند .مزیت
ابزار  ،DFAاندازهگیری برجای تمام این ویژگیهاس��ت .ابزارهای متنوع
 DFAروی ابزار  11MDTسوار شده و بسیاری از ویژگیهای مخزن را که
تاکنون در آزمایشگاه با خطای بسیار زیاد تعیین میشدند در داخل چاه
اندازهگیری میکند (شکل.)3-
دستاورد این ابزار ،اندازهگیری برجای گرادیان سیاالت مخزن با تفکیک
بس��یار زیاد بهصورت عمودی در داخل چاه و بهصورت جانبی در س��طح
میدان اس��ت .بنابراین نتایج این آنالیز ،دادهه��ای واقعی مورد نیاز برای
کالیبراسیون مدلس��ازی فرآیندهای ژئودینامیک سیال مخزن را فراهم
میکند .اندازهگیری گرادیان س��یاالت مخزن توسط ابزار  DFAبر تعیین
مق��دار گاز محل��ول و آس��فالتن محل��ول در نفتخام تمرک��ز دارد و با
اندازهگیری این دو گرادیان میتوان س��ناریوهای گوناگون نحوهی توزیع
نفت مخزن را بهطور مس��تقل بررسی کرد .س��مت چپ معادلهی حالت
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 ،FHZچگالی نوری ( )ODیا رنگ نفتخام است که با محتوای آسفالتن آسفالتن در آن بیشتر باشد رنگ نفت تیرهتر خواهد بود [.]17
آن نس��بت خطی دارد (ش��کل .)4-در حقیقت سیاالت هیدروکربنی در
صورت فقدان ذرات آس��فالتن ،بیرنگ هس��تند و هرچ��ه حضور ذرات  -3نقش ژئوشیمی و مدلسازی سیستم هیدروکربنی
ب��رای درک بهتر فرآیندهای ژئودینامیک مخزن ،آگاهی از نحوهی ش��ارژ
مخزن ضروری است .سنگ منشأ با گذشت زمان و بسته به مقدار گرمایی
ک��ه دریافت میکند ط��ی چندین مرحله و بهطور م��داوم مخزن یا تلهی
هیدروکربنی را شارژ میکند .نخستین شارژی که به مخزن میرسد کمترین
بلوغ را داش��ته و بهمرور زمان با بالغتر شدن سنگ منشأ ،هیدروکربنهای
س��بکتر به مخزن وارد میشوند .در حالت طبیعی هر یک از این سیاالت
پ��س از ورود به مخزن بر مبنای چگالی س��یال ،طبقهبندی ش��ده و روی
یکدیگ��ر ق��رار میگیرند .دانش ژئوش��یمی میتواند هر گون��ه تغییری در
ترکیب ش��یمیایی نفت در سطح مولکولی را از بدو زایش هیدروکربنها تا
مخلوط ش��دن آنها در تأسیسات س��طحاألرضی ،ردیابی و ارزیابی کند .در
 5طرحوارهی واکنشی برای زایش اجزای مختلف نفت (ترکیبات اشباع ،آروماتیک ،طرحوارههای رایج برای توصیف نحوهی زایش هیدروکربن از س��نگ منشأ
 NSOو آس��فالتن) و س��ازگار ب��ا معادل��هی حال��ت  .FHZواکنشه��ای کروژن هر یک از فازهای س��یال بهصورت همگن درنظر گرفته ش��ده و تغییرات
بهعنوان واکنشهای اولیه و واکنشهای حاصل از اجزای زایش یافته بهعنوان ف��ازی در راس��تای زمان و مکان ناچیز فرض میش��ود .ام��ا برای توصیف
واکنشهای ثانویه درنظر گرفته میشوند []24
نحوهی تکامل س��یال پس از شارژ مخزن و تعادل ترمودینامیکی گرادیان
آسفالتن ،گرادیان نسبت گاز به نفت ( )GORو حتی گرادیان بایومارکرها،
این طرحوارههای رایج ناکارآمدند .در مطالعات نوین سیس��تمهای نفتی و
مدلس��ازی آنها ،این طرحوارههای ژئوشیمیایی بهگونهای روزآمد شدهاند
که بتوانند پاس��خگوی تغییرات فازی درون مخزن بوده و بر مبنای آنها و
بهکم��ک معادلهی حالت  ،FHZتعادل ترمودینامیکی س��یاالت و جامدات
کلوئیدی مخزن را مدلسازی کرد (شکل.)5-
 6چپ) سینتیک شیمیایی واکنشهای مورد استفاده در مدلسازی سیستمهای بر مبنای این طرحواره و سینتیک شیمیایی مورد استفاده در مدلسازی
نفتی .راس��ت) بخش اعظم ش��ارژ اولیه (بلوغ کم) را ذرات آس��فالتن تشکیل
سیستمهای هیدروکربنی ،در مراحل پایانی بلوغ مقدار ذرات آسفالتن به
میدهند .در ش��ارژ نهایی مقدار ذرات آسفالتن به حداقل میرسد و در عوض
حداقل میرس��د و هیدروکربنهای گازی مشارکت بیشتری در واپسین
سهم ترکیبات سبک (بلوغ باال) بیشینه میشود []24
شارژ مخزن دارند (شکل.)6-
ش��ارژ دیرگاه��ی گاز 12یک پدی��دهی کام� ً
لا رایج در مفهوم سیس��تم
هیدروکربنی اس��ت .بهدنبال ورود گاز به داخل مخزن و انتش��ار 13آن در
س��تون نفت ،بخشهای باالیی مخزن ،هیدروکربنهای گازی بیش��تری
دریاف��ت میکنن��د و بهتدریج مق��دار گاز محلول به س��مت بخشهای
زیری��ن کاهش مییاب��د .در نتیجه گرادیان نس��بت گاز به نفت ()GOR
در بخشهای باالیی س��تون نفت از تعادل ترمودینامیکی خارج میشود.
با انتش��ار گاز در بخشهای باالیی ،ذرات آس��فالتن که از لحاظ ساختار
مولکولی ش��بیه هیدروکربنهای گازی نیس��تند ،با ترکی��ب دو فرآیند
انتش��ار و همرفت به قاعدهی مخزن منتقل میشوند و روی سطح تماس
آب-نفت ،الیهای قیری تش��کیل میدهن��د .بنابراین اگرچه وجود تعادل
 7مقایسهی کروماتوگرافی معمولی ( )GCو کروماتوگرافی دوبعدی (]25[ )GC×GC
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ترمودینامیکی به احتمال زیاد نش��اندهندهی پیوستگی جریانی ستون آبشویی ،15ش��ارژهای گوناگون و پدیدهی اختالط نفتهای زایشیافته
مخزن است اما عدم وجود آن لزوماً بهمعنای ناپیوستگی جریانی نیست .توس��ط سنگهای منشأ متفاوت را میتوان بهکمک ابزارهای پیشرفته ی
عالوه بر ش��ارژ دیرگاهی گاز ،فرآیندهای ثانویه نظیر تجزیهی زیستی ،14ژئوش��یمی مانن��د کروماتوگراف��ی دوبع��دی ( )GC×GCو تلفیق آن با
طیفس��نج جرمی زمان پرواز )TOF-MS( 16ارزیابی کرد .کروماتوگرافی
معمولی ( )GCبا وجود کارآمدی الزم ،در بسیاری موارد برای جدایش و
تجزیهی ترکیبات هیدروکربنی که متحمل تجزیهی زیس��تی ،آبشویی
یا اختالط ش��دهاند محدودی��ت دارد .در این موارد در صورت اس��تفاده
از کروماتوگراف��ی معمولی ،اغلب ترکیبات همپوش��انی پیدا میکنند .اما
در کروماتوگراف��ی دو بع��دی ( )GC×GCبا افزودن س��تون دوم ،ضمن
 8گرادیان آسفالتن محاسبهش��ده توسط معادلهی حالت  FHZبههمراه دادههای جلوگیری از همش��ویی ،17ترکیبات بس��یار بیشتری را میتوان شناسایی
واقع��ی حاصل از آنالیز پایینچاهی س��یال در پنج مخ��زن نفتی کامال ً متفاوت از ک��رد .نتایج این ارزیابیها در صورت س��ازگاری با ژئودینامیک س��یاالت
میعانات گازی ( )aتا نفت س��نگین ( .)eاندازهی ذرات آسفالتن برآمده از مدل مخزن ،به گروه توس��عهی مخزن اطمینان بیش��تری برای تصمیمگیری
یِ ن-مالین��ز در معادلهی حالت  FHZقرار میگیرد و با دادههای واقعی حاصل از
میدهد [.]18-25
 DFAکالیبره میشود .ذرات آسفالتن در هر یک از مخازن با توجه به دادههای

واقعی به تعادل ترمودینامیکی رسیدهاند []27

 -4مطالعات موردی
 -1-4خلیج مکزیک

 9نفت س��نگین حاش��یهی یک میدان فوقعظی��م به قطر طول��ی  50کیلومتر در
تعادل ترمودینامیکی است .ذرات آسفالتن کامال ً از معادلهی حالت  FHZتبعیت
میکنند که حاکی از پیوستگی جریانی مخزن است (محیط این میدان فوقعظیم
 100کیلومتر است) []27

ذرات آس��فالتن متراک��م و چگال هس��تند و در نتیجه با گذش��ت زمان
تهنش��ین میش��وند .بنابراین اگر مخزن بهصورت قائم ،پیوسته و مرتبط
باش��د انتظار میرود ذرات آسفالتن در بخشهای قاعدهای مخزن نسبت
به بخشهای باالیی حضور بیش��تری داشته باشند .بهعبارت دیگر تعادل
ترمودینامیکی ذرات آسفالتن در سراسر مخزن متضمن آنست که مخزن
کام ً
ال از لحاظ جریانی پیوسته باشد (شکل.)7-
همانطور که در شکل 7-مش��اهده میشود نحوهی توزیع انواع سیاالت
مخزن��ی اع��م از میعانات گازی ،نفت س��یاه و نفت س��نگین در میادین
مختلف در خلیج مکزیک با تعیین اندازهی ذرات آس��فالتن با استفاده از
مدل ی ِن-مالینز بهکمک معادلهی حالت  FHZمدلس��ازی شده و سپس
توس��ط دادههای واقعی حاصل از  DFAکالیبره میشوند .در تمامی این
موارد آغاز فاز بهرهبرداری نش��ان داده که پیشبینی ژئودینامیک س��یال
مخ��زن صحیح و مخازن کام ً
ال از لحاظ جریانی پیوس��ته بوده و تولید از
آنها اقتصادی است.
 -2-4عربستان سعودی

 10چ��پ) س��ه بلوک گس��لی مج��زا واقع در یک میدان که توس��ط یک سیس��تم
هیدروکربنی واحد شارژ شدهاند ،از لحاظ مخزنی اما سه وضعیت کامال ً متفاوت
دارند .هر یک از این س��ه بلوک با یک چاه مش��خص ش��دهاند از محدودهای که
با خط قرمز نش��ان داده ش��ده ،ش��ارژ دیرگاهی گاز دریافت کردهاند .راس��ت)
فرآیندهای ژئودینامیکی کامال ً متفاوت در سه مخزن با یک سیستم هیدروکربنی
مشترک []28
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م��ورد دیگر مربوط به ی��ک مخزن نفتی به ضخام��ت تقریباً  60متر در

عربس��تان سعودی است (ش��کل .)8-آنالیز پایینچاهی سیال ( )DFAاز
نفت سنگین حاشیهی این میدان فوقعظیم که قطر طولی آن حدود 50
کیلومتر است از هشت چاه واقع بر محیط آن انجام شده است .همانطور
که در ش��کل 8-مش��اهده میشود ذرات آس��فالتن در سراسر حاشیهی
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ای��ن میدان با محی��ط  100کیلومتر بهخوبی مدل حاص��ل از معادلهی
حال��ت  FHZرا کالیبره میکنند .این نش��ان میدهد ک��ه مخزن بهطور
کامل پیوستگی جریانی دارد .مقدار حضور ذرات آسفالتن در قسمتهای
زیرین این مخزن ده برابر قس��متهای باالیی است .بنابراین ویژگیهای
ش��یمیایی آن نیز کام ً
ال متفاوت خواهد ش��د (اندازهی ذرات آسفالتن در
سراسر ستون مخزن یکسان نیست) .در نتیجه از آنجا که معادلهی حالت
مکعبی تنها برای سیس��تمهای گاز-مایع طراحی ش��ده ،هیچ گرادیانی
برای ذرات آسفالتن نشان نمیدهد .اما بهکمک ژئودینامیک سیال مخزن
میت��وان دریافت که گرادی��ان ذرات آس��فالتن  10و گرادیان گرانروی
 1000برابر اس��ت و آگاهی از این دو گرادیان برای توسعهی این مخزن
بسیار ضروری است.
 -3-4دریای شمال

همانطور که گفته ش��د شارژ دیرگاهی گاز در سیستمهای هیدروکربنی
پدیدهای بسیار رایج بوده و تشخیص آن برای مطالعات ژئودینامیک سیال
مخزن و توس��عهی میدان بس��یار ضروری است .مث ً
ال مطالعات لرزهنگاری
در فالت قارهی نروژ نش��ان داده که یک میدان نفتی از سه بلوک گسلی
مجزا و همجوار تش��کیل ش��ده اس��ت .هر یک از این س��ه بلوک با وجود
پذیرش ش��ارژ از یک سیس��تم هیدروکربنی واحد ،ساختار مخزنی کام ً
ال
متفاوت با فرآیندهای ژئودینامیک منحصربهفرد دارند (شکل .)9-چاه1-
نزدیک به قس��مت گس��لخوردهی بلوک اول حفاری شده است .چاه3-
نزدیکترین فاصله را با محل بلوغ س��نگ منشأ دارد و طبیعتاً بلوک سوم
قب��ل از همه ش��ارژ دیرگاه��ی گاز را دریافت کرده اس��ت .همانطور که
انتظار میرود ش��ارژ دیرگاهی گاز به داخل س��تون نفت در چاه 1-سبب
شده ذرات آسفالتن بهمرور زمان بهقاعدهی مخزن انتقال یافته و بههمراه
 GORاز تعادل خارج شوند .اما در چاه 2-هم ذرات آسفالتن و هم نسبت
گاز به نفت ( )GORدر تعادل ترمودینامیکی هس��تند .خروج آسفالتن از
تعادل ترمودینامیکی فرآیند ی زمانبر اس��ت .از آنجا که معادلهی حالت
 FHZوابس��ته به زمان نیس��ت مدل حاصل از ای��ن معادله در بخشهای
قاعدهای چاه 1-از دادههای واقعی  DFAتبعیت نمیکند .اما چه پدیدهای
باع��ث ش��ده با وجود ضخامت نس��بتاً ک��م مخزن ،دس��تیابی به تعادل
ترمودینامیکی با تأخیر مواجه شود؟ چاههای2-و 1سطح تماس گاز-نفت
و نفت-آب مشترک دارند .اما آزمایش ساقمته ( )DSTنرخ تولید چاه2-
را ده برابر چاه 1-نش��ان میدهد .در چاه 1-مقدار آس��فالتن در نزدیکی
س��طح تماس نف��ت-آب تنها  35درصد اس��ت و تصاویر میکروس��کوپ
الکترونی از مغزهها ،تغییر فاز ذرات آس��فالتن را نش��ان نمیدهند .اما در
چاه 2-مقدار حضور ذرات آس��فالتن در ستون نفت بسیار ناچیز و نزدیک

به صفر و در نزدیکی س��طح تماس نفت-آب بیش��ینه اس��ت .اس��تخراج
آس��فالتن از مغزهه��ای ای��ن چاه نیز حاک��ی از وجود ی��ک الیهی قیری
ضخیم روی س��طح تماس نفت-آب در چاه 2-است .تفاوت ژئودینامیکی
چاههای2-و 1و همچنین نزدیکی چاه 1-به ناحیهی گس��لخورده نشان
میده��د که صفحهی گس��لی مانند ی��ک تیغه (بافل) ،جریان س��یال را
منحرف و تعادل ترمودینامیکی ذرات آس��فالتن را در بخشهای قاعدهای
مخزن با کندی مواجه کرده است .آزمایش تداخل قائم  )VIT(18در چاه-
 1و ن��رخ کم تولید نیز این پدیده را تأیید میکند .اما وضعیت در چاه3-
بس��یار متفاوتتر و پیچیدهتر اس��ت .یک الیهی ش��یلی در بخش باالیی
مخزن این چاه به چش��م میخورد که روی آن یک الیهی قیری تشکیل
ش��ده اس��ت .اما در بخش قاعدهای مخزن تش��کیل الیهی قیری بهچشم
نمیخورد و تنها بهصورت محدود ش��واهدی از رسوب ذرات آسفالتن در
استخراج مواد آلی مغزهها وجود دارد (شکل.)9-
مطالع��ات ژئوش��یمی و بررس��ی بایومارکره��ای نفت ضم��ن تأیید رخ
دادن پدیدهی تجزیهی زیس��تی (عدم غلبه -25نورهوپانها نس��بت به
هوپانها) ،وجود دو س��طح تماس نفت-آب دیرینه 19را پایینتر از سطح
تماس نفت-آب کنونی نش��ان میدهد (شکل .)10-در حقیقت به کمک
مطالعات ژئوش��یمیایی میتوان دریافت که هر سه مخزن طی دو مرحله
توس��ط سنگ منشأ ش��ارژ شدهاند .ش��ارژ نهایی ،بلوغ بس��یار ی داشته
(هیدروکربنهای س��بک فراوانترند) و با انتش��ار در ستون نفت ،مقدار
انحاللپذیری ذرات آس��فالتن حاصل از ش��ارژ نخست را بهشدت کاهش
داده است .طبق ش��واهد موجود ،شارژ نخست متحمل تجزیهی زیستی
ش��ده اما باقی ماندن هیدروکربنهای سبک در وضعیت کنونی حاکی از
آنست که با ورود شارژ دوم به مخزن ،دیگر شرایط برای فعالیت میکروبی
مساعد نبوده است.
همانط��ور که گفته ش��د چاه 3-نزدیکتری��ن فاصله را از نقطهی ش��ارژ
مخ��ازن دارد .مطالع��هی مغزههای چ��اه 3-وجود یک الی��هی قیری روی
میانالیهی ش��یلی را در بخش باالیی مخزن تأیید میکند .در اثر انتش��ار
قائم هیدروکربنهای س��بک گازی ،ذرات آسفالتن روی میانالیهی شیلی،
تش��کیل الیهای قیری میدهند .اما در بخش زیرین بر روی س��طح تماس
نف��ت-آب ،الیهی قیری وجود ندارد .حت��ی آزمایش  20DSTنیز وجود یک
الیهی قیری ناتراوا را روی سطح تماس نفت-آب نشان نمیدهد .در حقیقت
نزدیکی به نقطهی شارژ سبب شده هیدروکربنهای سبک گازی در داخل
ستون نفت در بخش پایینی میانالیهی شیلی بهصورت جانبی انتشار یابند
و این پدیده نهتنها به ذرات آس��فالتن مهلت رس��وبگذاری سراسری روی
س��طح تماس نفت-آب نداده بلکه این ذرات توسط هیدروکربنهای گازی
ب��ه دام افت��اده و بهصورت محلی در تمامی س��تون نف��ت به صورت جزئی
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رس��وب کردهاند (شکل .)11-در نهایت میتوان نتیجه گرفت که از این سه آن در مناط��ق از قب��ل کش��ف ش��ده و در حال توس��عه از دید بس��یاری از
چ��اه ،تولید تنها از چ��اه 2-بهصرفه خواهد بود و تولی��د از دو چاه دیگر با متخصصان توس��عهی مخازن محل تردید اس��ت .این در حالی اس��ت که در
چالشهای اساسی مواجه است [.]26-28
سالهای اخیر ،دانشمندان حوزهی باالدستی توانستهاند با بهرهگیری از دانش
نوین ژئودینامیک سیال مخزن و فنآوری آنالیز پایینچاهی سیال ،جای این
نتیجهگیری
تردید را با اطمینان پر کنند .دانش��مندان با تخمین اندازهی ذرات آس��فالتن
با وجود رواج مدلس��ازی سیستمهای هیدروکربنی ،لزوم انجام و بهکارگیری و دخیل ک��ردن آن در توصیف نحوهی تعادل ترمودینامیکی نفتخام پس از
ورود ب��ه تلهی نفتی (بهکم��ک معادلهی حال��ت  ،)FHZدر کنار اندازهگیری
برجای مقدار حضور ذرات آس��فالتن در ستون نفتخام (بهکمک ابزار ،)DFA
توانس��تهاند شکاف میان مدلسازی سیس��تمهای هیدروکربنی و شبیهسازی
مخزن را رفع کنند .بررسی تعادل یا عدم تعادل ترمودینامیکی ذرات آسفالتن
در س��تون نفت مخزن میتواند بس��یاری از چالشهای پیشروی توس��عهی
مخزن از جمله پیوس��تگی جریانی ،وجود الیهی قیری ناتراوا ،گرادیان GOR
و تغییرات ناگهانی آن و غیره را برطرف کند.
اغلب میادینی که تاکنون دانش ژئودینامیک سیال مخزن و آنالیز پایینچاهی
س��یال در آنها راهگش��ای توس��عه بوده ،مخازن ماسهس��نگی و آواری دارند.
مطالعهای موردی از یک مخزن کربناته در برزیل نیز به تازگی منتش��ر ش��ده
اس��ت [ .]30با این وجود به گفتهی الیور مالینز که پایهگذار این دانش نوین
بهحس��اب میآید ای��ن راهبرد را در مخازن کربناتهی ش��کافدار نیز میتوان
بهکار برد (مکاتبهی شخصی از طریق ایمیل).
 11ش��واهد ژئوش��یمیایی حاکی از وجود سه ناحیهی متفاوت در مخزن و کاهش بلوغ
بهسمت سطح تماس نفت-آب است .بر مبنای کروماتوگرافی گازی ،نفتهای بخش آگاه��ی از نح��وهی بلوغ س��نگ منش��أ و چگونگی ش��ارژ مخ��زن طی زمان
باالیی سطح تماس آب-نفت کنونی هیچگونهی تجزیهی زیستی را نشان نمیدهند .زمینشناسی ،برای درک بهتر فرآیندهای تأثیرگذار ژئودینامیک سیال مخزن
هر دو سطح تماس دیرینه پایینتر از سطح تماس کنونی واقع شدهاند []29
ضروری اس��ت .دانش ژئوشیمی ضمن بهرهگیری از ابزارهای نوین و پیشرفته
نظیر کروماتوگرافی دوبعدی ( )GC×GCو تلفیق آن با طیفسنج جرمی زمان
پ��رواز ( )TOF-MSدر س��الهای اخیر توانس��ته درک بهت��ری از فرآیندهای
ثانویه ی تأثیرگذار بر نحوهی توزیع س��یال مخزنی از جمله تجزیهی زیستی،
آبش��ویی ،ش��ارژهای متمادی و دگرترکی��ب فراهم کند .اثب��ات کارآمدی
ژئودینامی��ک س��یال مخزن در دهه��ا مطالعهی م��وردی از یکس��و و عدم
محدودیت نظری برای ایجاد و توس��عهی نرمافزارهای مدلس��ازی از س��وی
 12جهت ورود شارژ دیرگاهی گاز در بخش باالیی میانالیهی شیلی قائم است و منجر
به تشکیل الیهای قیری روی آن شده است .اما در بخش پایینی الیهی شیلی در اثر دیگر ،در آیندهای نزدیک منجر به پیدایش نس��ل جدید بستههای نرمافزاری
همجواری با نقطهی ش��ارژ مخزن ،جهت ورود هیدروکربنهای گازی بهصورت جانبی مدلس��ازی سیس��تمهای هیدروکربنی یا حت��ی تلفیق آن ب��ا نرمافزارهای
اس��ت و این پدیده مانع تش��کیل الیهی قیری آسفالتنی روی سطح تماس نفت-آب
شبیهسازی مخزن خواهد شد.
شده است []29
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