مقاالت پژوهشی

مطالعهی پارامترهای موثر بر ازدیاد برداشت نفت ناشی از تزریق دیاکسیدکربن به
یکی از مخازن شکافدار ایران
رضا مقبلی و مجتبی رحیمی* ،گروه مهندســی نفت دانشــگاه آزاد اسالمی واحد خمینیشهر

چکیده

اطالعات مقاله

دیاکســیدکربن ،گازی گلخانهای است که در پدیدهی گرم شدن کرهی زمین بیشترین تاثیر را دارد و یکی
تاریخ ارسال به د   اور99/02/28 :
از روشهای کاهش ورود آن به اتمســفر ،تزریق آن به مخازن نفتی ،بهخصوص مخازن شــکافدار است .در
تاریخ پذیرش د   اور99/09/15 :
این پژوهش شبیهســازی و آنالیز حساســیت ازدیاد برداشت نفت توســط تزریق دیاکسیدکربن به مخزن
شــکافدار انجام شــد .بدین منظور دادههای یکی از میادین نفتی ایران برای شبیهســازی ترکیبی توســط
نرمافزار اکلیپس 300اســتفاده شــد .پس از آن که اثبات شد که در مخازن شــکافدار ،نادیده گرفتن نفوذ
مولکولی موجب ایجاد خطای باالیی در تخمین ضریب بازیافت میشــود ،پدیدهی نفوذ مولکولی برای سایر
حالتهای شبیهســازی در نظر گرفته شد .آنالیز حساســیت ضریب بازیافت برای پارامترهای فشار مخزن،
نرخ تزریق دیاکســیدکربن ،تخلخل ماتریس ،ارتفاع بلوک ماتریس و نفوذپذیری ماتریس انجام شــد .نتایج
حاصل از این پژوهش نشــان داد که نفوذ مولکولی اثر قابلتوجهی بر بازیافت نفت توســط دیاکسیدکربن
از مخازن شــکافدار دارد به طوری که این مکانیســم موجب بازیافت بیش از 80درصد نفت ماتریس مخزن
مورد مطالعه شــد .بازیافت نهایی نفت در اثر تزریق دیاکســیدکربن به مخزن شکافدار برای مخازن دارای
فشــار باالتر ،بیشتر اســت .همچنین نرخ بازیافت نفت از نرخ تزریق دیاکســیدکربن تاثیر میپذیرد که به
دلیل اهمیت انتقال جرم تبخیر نفت/نفوذ گاز میباشد .بلوک ماتریس مرتفعتر منجر به فرآیند ریزش ثقلی
قابل توجهتر و افزایش ضریب بازیافت نفت میشــود .همچنین بلوک دارای نفوذپذیری بیشــتر هم موجب
واژگان کلید ی:
کنترل نرخ بازیافت نفت و افزایش آن و هم موجب افزایش ضریب بازیافت نهایی میشــود .در این پژوهش،
مخازن شــکافدار ،دیاکســیدکربن ،نفوذ
تغییر تخلخل بر ضریب بازیافت بیاثر بود.
مولکولی ،ریزش ثقلی ،آنالیز حساسیت.
تاریخ ارسال نویسند   ه99/02/14 :

مقدمه

در این ســالها پروژههای زیادی دربارهی ازدیاد برداشــت از چاههای نفت
طراحی و اجرا شــده اســت که پروژهی تزریق گازهــای غیرهیدروکربنی
به چاههای نفت را شــاید بتوان طرحی تحقیقی برشــمرد .پروژهای که در
ســالهای اخیر از سوی کارشناسان صنعت نفت با اســتقبال زیادی روبرو
شــده اســت ]20[.تزریق گاز دیاکســیدکربن به عنوان یک روش ازدیاد
برداشــت مطرح اســت که اگر از منابع غیرطبیعی تامین شــود ،از آلودگی
زیســتمحیطی جلوگیری میکند و از ســوی دیگر با ایجاد تورم در نفت و
کاهش گرانروی آن ،بازده برداشت را افزایش میدهد]18[.
تجربههای علمی نشاندهندهی این مطلب هستند که در بیش از 90درصد
از چاههایی که در یک مخزن شــکافدار طبیعی حفر شدهاند ،میزان بازیافت
نفت بســیار کمتر از چاههایی است که در مخازن معمولی حفاری شدهاند،
زیرا شکافها باعث جریان یافتن گاز با سرعت باالتری به سمت چاه تولیدی
شــده و بنابراین بــا کاهش مقدار گاز قابل حرکــت در مخزن ،جریان نفت
ی عهد 
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کاهشمییابد .از طرف دیگر وجود شــکافها باعــث جریان یافتن گاز به
سمت باال و تشــکیل یک کالهک گازی ثانویهمیشود (جداسازی ثقلی) و
بنابراین این مورد باعث افزایش بازیافت میشود.
2
1
همچنینمیتوان گفت که مکانیزمهــای همرفت و نفوذ در تمام مخازن
شکافدار طبیعی وجود دارند .پدیدهی همرفت همانند یک همزن در مخزن
شکافدار عمل میکند و نفوذ باعث تولید همرفت میشود9[.و]19
در این مطالعه فرآیند تزریق گاز به مخزن شــکافدار با استفاده از دادههای
یک میدان نفتی در ایران شبیهســازی شــد .از نرمافــزار ECLIPSE 300
برای تمام شبیهســازیها استفادهشد و تاثیر پارامترهای مختلف شامل نرخ
تزریق دیاکســیدکربن ،فشار مخزن ،تخلخل ماتریس ،نفوذپذیری ماتریس
و اندازهی بلوک ماتریس بر ازدیاد برداشــت به صورت آنالیز حساســیت در
این فرآیند مورد بررسی قرار گرفت.
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مهمترین وجه تمایز مخازن شــکافدار و مخــازن معمولی در مکانیزم تولید
آنها میباشــد زیرا وجود شکافها در مخازن شــکافدار طبیعی باعث ایجاد
انواع گوناگونی از تولید در مقایسه با مخازن معمولی (بدون شکاف) میشود.
مخازن شــکافدار داراي دو سیســتم مجزا با ویژگیهاي متفاوت هســتند:
سیســتم ماتریس که داراي تخلخل باال و تراوایی پایین اســت و سیســتم
شــکاف که داراي تخلخل پایین و تراوایی باال است ]19[.مکانیزمهای تولید
از مخازن شــکافدار طبیعــی عبارتند از :تولید از طریــق پدیدهی همرفت،
تولیــد از طریق پدیدهی نفوذ ،تولیــد از طریق گاز محلول و تولید از طریق
ریزش ثقلی و جذب (آشام).
از دید تاریخی ،نخســتین بار ،برنارد( )1900در یادداشتهای آزمایشگاهی
خود ،ضمن گرم کردن یک مایع ،به پدیدهی همرفت حرارتی اشــاره کرده
است .بعدها ،در ســال  ،1916ریلی 3از نقطهنظر ریاضی ،شرایطی را که در
آن چنین مکانیزمی وارد عمل میشود ،بیان کرد ]19[.مکانیزم همرفت در
اثر وجود چگالی معکوس در ناحیهی نفتی انجام میشود.
تغییرات درجه حرارت با عمق مخزن و آزاد شــدن ترکیبات سبک نفت در
سطح تماس نفت و گاز ،دو عامل موثر جهت ایجاد گرادیان چگالی معکوس
هســتند .از عوارض این پدیده ایجاد خواص فیزیکی نسبتا ثابت در مخزن و
کاهش فشار اشباع ناحیهی ستون نفتی است]17[.
یکی دیگر از مکانیزمهاي دخیل در بازیافت نفت از مخازن شکافدار ،مکانیزم
انتشار مولکولی بین گاز و نفت شکاف و ماتریس است ]21[.در طول تزریق
سیاالت برای ازدیاد برداشــت نفت ،بازیافت نفت و انتقال مواد تزریق شده
توسط خواص شکاف و ماتریس در مخازن شکافدار طبیعی کنترل میشود.
برای این مخازن ،انتقال بین ماتریس و شــکاف در اثر نفوذ مولکولی بخش
قابلتوجهی از بازیافت را به خود اختصاص میدهد.
بــازده اختالط یا انحالل گاز یــا حالل تزریقی با فاز نفتــی با ضریب نفوذ
متقابل 4یا ضریب نفوذ موثر برای ماتریس ،مشخصهســازی میشود .فرآيند
جابجايــي مولكولي به دليل اختالف غلظت در يك محيط همگن ،مشــابه
قانون فوريه (انتقال حرارت ناشــي از اختالف دما) ،توســط فیک 5در سال
 1855ميالدي از طريق رابطهی 1تعريف شده است]5[:
رابطهی (:)1
در ايــن رابطه D ،ضریب نفوذ ،معرف ســرعت نفوذ مولكول  Aدر مولكول
 Bوقتي كه در تماس با يكديگر قرار گيرند ،اســت J .شار نفوذ x ،بعد طول
و  cغلظت است.
بر این اساس بعد ضریب نفوذ سطح در واحد زمان خواهد بود .وجود فضاي
متخلخــل به دليل وجود نواحي تماس متفاوت دو ســيال ،نفوذ مولكول را
كاهش ميدهد .به عبارت ديگر ،حركت مولكولها در فاصلهی مشــخصي از

محيط متخلخل نســبت به طي کردن همــان فاصله در يك مجرا ،به زمان
زيادتري نيازمند است]16[.
معموال وقتی ماتریس توسط گاز که در حال جریان در شکاف است ،احاطه
شده است ،نفت در اثر اختالف چگالی بین گاز شکاف و نفت ماتریس تخلیه
میشــود و به این مکانیسم ریزش ثقلی یا  GOGDگفته میشود.
ایــن فرآیند به انــدازه و نفوذپذیری بلوک ماتریس ،نــوع گاز و نفت ،دما و
فشار ،اندازهی شکاف ،اشباع آب همزاد و نرخ گاز جریانی در شکاف بستگی
دارد .بر اســاس اینکه کدام پارامتر بر فرآیند تاثیر میگذارد ،نفوذ میتواند
به ایفای نقــش بپردازد .برای مثــال ،در بلوکهای ماتریــس کوچک و با
نفوذپذیری کم ،ریزش ثقلی ناکارآمد اســت و نفوذ ،غلبه پیدا میکند]8[.
اگر نیروهای گرانشــی بر نیروهای مویینگی غلبه کنند ،بلوک ماتریسی که
توسط گاز احاطه شده اســت ،تحت فرآیند ریزش ثقلی قرار خواهد گرفت.
به هر حال بازده این فرآیند به شــدت به ارتفاع آســتانه 6و اندازهی بلوک
ماتریس بســتگی دارد ]1[.از آنجایی که نفوذپذیری شــبکهی شــکاف یا
ریزشکاف ،معموال حدود  1000برابر ماتریس است ،لذا فرض میشود نفتی
که بلوک ماتریس را در اثــر پدیدهی «ریزش ثقلی» ترک میکند ،ترجیحا
از طریق این شــبکه به سوی سطح تماس گازـنفت جریان مییابد تا اینکه
از طریق بلوکهای ماتریس به سمت پایین حرکت کند.
در ایــن صورت بلوکهای ماتریس موجــود در کالهک گازی به طور کامال
مســتقل تخلیه میشــوند و کل دبی نفت تولید شــده در جریان ریزش ،از
مجموع دبی تولیدی توســط هر یک از بلوکهای احاطه شده با گاز حاصل
میشــود .مفهوم «تکبلوک »7به وسیلهی ســعیدی و همکاران( )1987در
شبیهســازیهای مخازن وارد شد و به وسیلهی آن تعداد زیادی از مطالعات
مهندسی مخازن انجام شده است]13[.
اگرچه مکانیزم آشــام مویینه نقــش مهمی را در بازیافــت نفت از مخازن
معمولــی ایفا میکند ،اما میتــوان آن را یکی از موثرتریــن مکانیزمها در
مخازن شکافدار نیز دانست.
این مکانیزم که تحتتاثیر گرادیانهاي فشــارهاي مویینه در فضاي متخلخل
رخ میدهد ،باعث میشود که سیال تر به درون سنگ کشیده شود و به طور
همزمان ســیال غیرتر در جهت مخالف از ســنگ خارج شود .در صورتی که
ماتریس ،آبدوست باشد (داراي فشار مویینهی مثبت باشد) و همچنین آب
به مقدار کافی موجود باشد ،آشام مویینه یک مکانیزم کارساز خواهد بود.
در سیســتمهاي نفتـگاز ،نفت ،فاز تر است و تمایل دارد به داخل ماتریس
کشــیده شود .بنابراین زمانی که ماتریس به طور کامل توسط شکافهاي پر
شــده با گاز احاطه شده باشد ،هیچ تولید نفتی از بلوكهاي ماتریس توسط
این مکانیزم انجام نخواهد شد]6[.
مکانیزم رانــش گازی نقش مهمی را در بازیافت نفــت و تاریخچهی تولید
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گذشــته و آیندهی اکثــر مخازن بازی میکند .این امــر مخصوصا در مورد
مخازن شکافدار صادق اســت .دلیل این امر نیز آن است که نرخ افت فشار
در اکثر مخازن شــکافدار تنها در حد چند بار در ســال میباشد ،چون در
مخازن شــکافدار بــه دلیل کوچک بودن بلوکهای ماتریس در مقایســه با
ضخامت ســتون نفتی ،گاز جدا شــده تنها پس از طی مســافتی کوتاه به
سیستم شکافها میرسد.
گازی که به این صورت از بلوکهای ماتریس خارج شــده است میتواند به
راحتی از طریق سیستم شکافهای موجود خود را به کالهک گازی برساند.
عالوه بر این تغییرات فشار بین دهانهی چاه و شعاع تخلیهی آن معموال کم
بوده و محدود به فواصل کوتاه است ،در حالی که در مخازن ماسهسنگی این
مقدار میتواند بسیار بزرگ باشد]19[.

 -3توصیف مدل

یک بلوک ماتریس منفرد که توسط شکافها احاطه شده است برای مطالعهی
تبادل سیال ماتریس/شکاف تحت مکانیسم بازیافت گرانش /مویینگی استفاده
شــده اســت .بلوک ماتریس در ابتدا با نفت پر شده و شکافها در ابتدا با گاز
تزریقی پر شدهاند.
فشار مویینگی صفر و نفوذپذیری باال ( 10دارسی) در شکافها بدین معنی
اســت که نیروهای ویسکوز در مقایسه با نیروهای گرانش و مویینگی ناچیز
هستند .یک حجم منفذی بسیار بزرگ برای شکاف تعریف میشود تا اثرات
چاههــای تولیدی و تزریقی مدل حذف شــود .بلوک ماتریس همواره با گاز
تزریقی احاطه شــده اســت و نفت تولید شــده از بلوک ماتریس همواره به
سیستم شکاف وارد میشود.
خواص پتروفیزیکــی مربوط به یکی از میادین نفتــی ایران و ترکیب جزئی
سیال اولیه از کتاب ســعیدی( )1987اقتباس شده است .ابعاد و پارامترهای
ماتریس و شکاف در جدول  2ارائه شده است .به دلیل تقارن ماتریسـبلوک
تنها نیمی از بلوک ماتریس مدل شــده است .گرید دوبُعدی کارتزین استفاده
 -2پیشینهی پژوهش
برخی از مطالعات انجام شــده در زمینهی ازدیاد برداشت مخازن شکافدار شــده و بلوک ماتریس توسط دو شــکاف افقی در باال و پایین و یک شکاف
عمودی در سمت راست بلوک ماتریس احاطه شده است.
توسط تزریق دیاکسیدکربن در جدول  1خالصه شده است.
 1پیشینهی پژوهش
نام پژوهشگر
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روش

نتایج

لی و همکارانش ()2000

ریزش ثقلی مکانیزم اصلی بازیافت است .بازیافت نفت اولیه
تزریق آزمایشگاهی دیاکسیدکربن در مغزههای دارای شکاف مصنوعی بعد از
در آغاز تزریق با کاهش نفوذپذیری سنگ و افزایش اشباع آب
سیالبزنی آب
اولیه ،افتمیکند.

درویش و همکاران ()2006

مکانیزم کلیدی تولید نفت بلوک ماتریس ،نفوذ مولکولی است و
شبیهسازی تاثیر تزریق دیاکسیدکربن به مغزههای استوانهای دارای شکاف
ریزش ثقلی نقش کمتری ایفامیکند.

هوتیت و فیروزآبادی ()2006

بررسی نفوذ در محیط شکافدار با مدلسازی عددی

نفوذ مقدار بازیافت نفت را افزایش داده است.

مورتگات و همکاران ()2009

شبیهسازی آزمایش تزریق دیاکسیدکربن با استفاده از روش المان محدود

نفوذ ،مکانیزم مهمی در بازیافت بهشمارمیرود.

کاظمی و جامیاالحمدی ( )2009بررسی ریزش دیاکسیدکربن از مغزه با شکاف مصنوعی همراه با تاثیر نفوذ

ضریب نفوذی که باید به آن توجه داشت ،ضریب نفوذ گاز
است.

ار و همکارانش ()2010

بررسی برهمکنش در مقیاس میکرو برای تزریق دیاکسیدکربن به سیستم
شکافدار مصنوعی

برای جابجایی امتزاجناپذیر دیاکسیدکربن ،با افزایش دبی
تزریق ،نفت به تله افتاده در ماتریس کاهشمییابد و برای
جابجایی امتزاجپذیر نیز با افزایش دبی تزریق ،بازیافت نفت
سریعتر است.

شجاعی و جسن ()2014

مدلسازی نفوذ دیاکسیدکربن با استفاده از قانون تعمیمیافتهی فیک که
اثر دراگ (ضرایب نفوذ غیرقطری) را در نظرمیگیرد

با تزریق گاز در مخازن شکافدار نفوذ مولکولی بازیافت نفت را
به طور قابلتوجهی بهبودمیبخشد.

فانگ و همکارانش ()2017

سـشکاف و
بررسی اثر همرفت و نفوذ در شکافها روی انتقال جرم ماتری 
بازیافت نهایی ،بررسی اثر نرخ تزریق و نفوذپذیری شکاف بر بازده انتقال
جرم نفوذ ـهمرفت

همرفت و نفوذ در شکاف ،انتقال ماده بین شکاف و ماتریس را
طی تزریق دیاکسیدکربن ارتقامیبخشند.
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برای اجرای تمام شبیهسازیها از نرمافزار اکلیپس 300استفاده شده است.
خواص مولفهای معادلهی حالــت و برهمکنش دوتایی ( )BIPنیز به ترتیب
در جداول  3و  4ارائه شده است.
ترکیب جزئی  11مولفهای نفت مخزن برای معادلهی حالت  SRKو ضرایب
نفوذ مولکولی موثر گاز و نفت در دو فشــار مختلف  1000و( 1500 psiدر
آنالیز حساســیت نیز این دو فشار بررســی خواهد شد) در جدول  5نشان
داده شده است.

دمای مخزن  110درجهی فارنهایت اســت .ضریب بازیافت نفت بر اســاس
اشباع نفت میانگین کلی در بلوک ماتریس محاسبه میشود.
فشار مویینگی و نفوذپذیری نسبی ماتریس از کتاب سعیدی( )1987اقتباس
شده ،فشار مویینگی شکاف نیز نادیده گرفته شده است.
شــبکهی گرید انتخابی  11در  1در  )Nx×Ny ×Nz( 102میباشدi=1-10 .
و  k=2 -1 01نشاندهندهی نیمهی ماتریس در مدل است .شکل  1ابعاد مدل
در مختصات  xzو گریدهای آن را نشان میدهد.

 1ابعاد ماتریس و شــکاف و گریدهای مدل مرجع

 2ابعاد و خواص ثابت شــکاف و ماتریس
خاصیت

عرض ماتریس

طول ماتریس

عرض شکاف عمودی

عرض شکاف افقی

نفوذپذیری شکاف

تخلخل شکاف

مقدار

 8فوت

 8فوت

 0/01فوت

 0/01فوت

 10دارسی

100درصد
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مقاالت پژوهشی

 3خواص ســیال برای  SRKیازده جزئی
اجزا

جرم مولکولی

دمای بحرانیR ،

فشار بحرانی ،پام

ضریب بیمرکزی

Vshift

ZC

Parachor

N2

28/01

227/16

492/84

0/037

0-/001

0/29178

59/10

CO2

44/01

547/42

1069/51

0/225

0/217

0/27433

80/00

H2S

34/08

672/12

1299/97

0/090

0/102

0/28292

80/10

C1

16/04

343/01

667/03

0/011

0-/002

0/2862

71/00

C2

30/07

549/58

706/62

0/099

0/059

0/27924

111/00

C3

44/10

665/69

616/12

0/152

0/091

0/2763

151/00

C4-C6

70/43

840/66

527/88

0/214

0/098

0/27403

216/05

C7-C14

136/82

1147/73

411/95

0/353

0/099

0/29826

384/35

C15-C21

239/68

1395/61

283/74

0/605

0/131

0/29826

657/60

C22-C29

341/31

1546/43

225/55

0/818

0/130

0/29826

855/51

C30+

487/10

1692/33

184/60

1/06576

0/09103

0/29826

1062/75

 4ضرایــب برهمکنش دوتایی  SRKیازده جزئی
N2

42

CO2

H2S

C1

C2

C3

C6-C4

C14-C7

C15-C21

C21-C29

N2

-

CO2

0

-

H2S

0

0/1200

-

C1

0/0250

0/1050

0/0800

-

C2

0/0100

0/1300

0/0700

0

-

C3

0/0900

0/1250

0/0700

0

0

-

C4-C6

0/1040

0/1154

0/0544

0

0

0

-

C7-C14

0/1100

0/1150

0/0500

0

0

0

0

-

C15-C21

0/1100

0/1150

0/0500

0

0

0

0

0

-

C22-C29

0/1100

0/1150

0/0500

0

0

0

0

0

0

-

C30+

0/1100

0/1150

0/0500

0

0

0

0

0

0

0

C30+

-

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 190


 5ترکیب جزئی نفت معادلهی حالت  11جزئی در فشــارهای اشــباع و ضرایب نفوذ مولکولی مختلف
1500 Psi

1000 Psi
اجزا
ترکیب جزئی (کسر مولی)

)Dig (E-04 cm2/s

)Dio (E-06 cm2/s

ترکیب جزئی (کسر مولی)

)Dig (E-04 cm2/s

)Dio (E-06 cm2/s

N2

0/0004

23/4

36/3

0/0011

14/9

32/6

CO2

0/0039

17/2

24/4

0/0043

10/9

22/0

H2S

0/0133

17/0

24/9

0/0128

10/8

22/5

C1

0/2211

15/7

34/2

0/3113

9/90

28/3

C2

0/0494

16/2

24/6

0/0496

10/3

22/1

C3

0/0542

12/8

18/7

0/0499

8/14

16/9

C4-C6

0/1428

9/77

13/4

0/1251

6/23

12/3

C7-C14

0/3761

6/57

10/7

0/3257

4/20

10/1

C15-C21

0/0998

4/60

6/82

0/0864

2/93

6/20

C22-C29

0/0299

3/69

5/17

0/0259

2/35

4/68

C30+

0/0092

3/00

4/13

0/0079

1/92

3/74

 6مقادیر پارامترهای مرجع آنالیز حساســیت
پارامتر

فشار مخزن

نرخ تزریق

تخلخل ماتریس

نفوذپذیری ماتریس

ارتفاع بلوک ماتریس

مقدار مرجع

1000Psi

3 MSCF/D

( 0/1کسر)

 0/8میلیدارسی

 8فوت

پارامترهــای حالــت مرجع در جدول  6آمده اســت .مقادیر آنهــا در آنالیز
حساســیت به طور مجزا تغییر داده خواهند شد تا نتیجهی اثر آنها بر درصد
بازیافت نفت بررسی شود.

 -4یافتهها و تحلیل آن

 -4-1نفوذ مولکولی و اثر آن بر بازیافت نفت در مخزن شکافدار

با تنظیم فشــار مخزن در  1000 psiو نرخ تزریق دیاکسیدکربن در 3 Mscf/D
مدل یکبار با در نظر گرفتن نفوذ مولکولی و بار دیگر با چشمپوشــی از آن اجرا
شده است.

شکل  2نتایج این شبیهسازی را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود،
در مدلی که در آن نفوذ مولکولی نادیده گرفته میشود ،ضریب بازیافت نهایی
حدود 44درصد است ،در صورتی که در مدلی که در آن نفوذ مولکولی در نظر
گرفته میشــود ،ضریب بازیافت نهایی حدود 82درصد است .بنابراین نادیده
گرفتن اثر نفوذ مولکولی در شبیهســازی مخازن شکافدار در تخمین ضریب
بازیافت و سایر پارامترهای تولید ،خطای چشمگیری ایجاد میکند.
از اینرو ،در آنالیز حساســیت پارامترهای مدنظر این پژوهش ،شــامل ارتفاع
بلــوک ،تخلخل ماتریس ،نفوذپذیری ماتریس ،فشــار مخــزن و نرخ تزریق
دیاکسیدکربن ،اثر نفوذ مولکولی در شبیهسازیها در نظر گرفته شده است.
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مقاالت پژوهشی

 -4-2حساسیت به فشار مخزن

در این قســمت اثر تغییر فشار بر میزان بازیافت نفت از سیستم بلوک منفرد
با در نظر گرفتن اثر نفوذ مولکولی بررســی شده است .سایر پارامترهای مدل
بدون تغییر باقی ماندهاند .شکل  3این نتیجه را برای فشار  1000و  1500پام
نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود با افزایش فشار ،ضریب بازیافت
نهایی و نرخ بازیافت ،هر دو افزایش مییابد ،به طوری که برای فشــار مخزن
 1000پام مقدار ضریب بازیافت نهایی برابر 82/23درصد و برای فشار مخزن
 1500پام مقدار ضریب بازیافت نهایی برابر 83/75درصد اســت که افزایش
1/52درصدی را نشان میدهد.
این افزایش ضریب بازیافت بدینصورت تحلیل میشود که افزایش فشار باعث
میشود که مکانیزم تبخیر بهبود یابد و نفت توسط نفوذ مولکولی گاز از بلوک
ماتریس منتقل شود .البته حساسیت ضریب بازیافت به فشار در مدل استفاده
شده ،بسیار کم است.

 2اثر نفوذ مولکولی بر بازیافت نفت سیســتم بلوک منفرد

 -4-3حساسیت به نرخ تزریق دیاکسیدکربن

در دســترس بودن دیاکســیدکربن در شــکافهایی که ماتریس را احاطه
کردهانــد ،تاثیر قابلتوجهی بر انتقال جرم کلی ماتریس/شــکاف دارد که در
نهایت بر نرخ بازیافت نفت تاثیر میگذارد.
در شبیهســازیهای این بخش دو نرخ تزریق برای دیاکسیدکربن شامل نرخ
تزریق  3MSCF/Dو نرخ تزریق  0/3MSCF/Dدر نظر گرفته شــده اســت.
شکل  4نتایج اثر این نرخهای تزریق را بر ضریب بازیافت نفت نشان میدهد.
همانطور که مشاهده میشود ،ضریب بازیافت نهایی برای هر دو نرخ یکسان
خواهد بود اما نرخ بازیافت در نرخ تزریق دیاکسیدکربن  0/3MSCF/Dکمتر
از نرخ بازیافت در نرخ تزریق دیاکسیدکربن  3MSCF/Dاست.
بنابراین نرخ بازیافت نفت در نرخ تزریق دیاکسیدکربن باالتر ،بیشتر خواهد
بود ،هر چند ضریــب بازیافت نهایی تغییری نمیکنــد .این نتیجه اینگونه
تحلیل می شود که فقدان دیاکسیدکربن آمادهی مصرف در شکاف ،سرعت
مکانیزم تبخیر و انتقال جرم نفوذی را کاهش میدهد.
البته واضح اســت که توزیع ،حرکت و ترکیب جزئی واقعی گاز در شکافهای
مخازن شــکافدار طبیعی به سادگی مدل در نظر گرفته شده در این پژوهش
نیســت ،ما فقط پتانســیل اثر منفی نرخ پایین تزریق دیاکسیدکربن را در
نظر گرفتهایم ،منظور شــرایطی اســت که در آن شــکاف به طور پیوسته با
دیاکسیدکربن تازه پر نمیشود.
مدلسازی غلظت دیاکسیدکربن در سیستم شکاف نیاز به مطالعات بیشتری
دارد ،زیرا کاهش غلظت دیاکسیدکربن هم اثر نفوذـتبخیر را کاهش میدهد
و هم باعث کاهش اثر فرآیندهای مویینگیـریزش ثقلی میشود.
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 3اثر فشــار مخزن بر ضریب بازیافت نفت در سیســتم بلوک منفرد

 4اثر نرخ تزریق دیاکسیدکربن بر ضریب بازیافت نفت در سیستم بلوک منفرد

 5اثــر ارتفاع بلوک ماتریس بر ضریب بازیافت نفت در سیســتم بلوک منفرد
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 6اثر تخلخل بر ضریب بازیافت نفت در سیستم بلوک منفرد

 -4-4حساسیت به ارتفاع بلوک

 7اثــر نفوذپذیری ماتریس بر ضریب بازیافت نفت در سیســتم بلوک منفرد

گرفته شده است تا عدم تاثیر تخلخل بر نتایج ضریب بازیافت در حالت سوم
نیز بررســی شــود و موردتایید قرار گیرد که مبادا این عدم تاثیر فقط در دو
مقدار تخلخل خاص رخ داده باشد.
این مشاهده بر اساس فرضیات مدل این پژوهش منطقی به نظر میرسد ،زیرا
در این پژوهش وابســتگی ضریب نفوذ مولکولی به ســاختار محیط متخلخل
و تخلخل ماتریس نادیده گرفته شــده است .اما مطالعات مختلف قبلی نشان
دادهاند که ضریــب نفوذ مولکولی در محیط متخلخل به ضریب پیچاپیچی و
تخلخل محیط بستگی دارد]11[.

برای بررسی اثر ارتفاع بلوک ماتریس بر بازیافت نفت ،دو حالت ارتفاع بلوک 8
فوت و ارتفاع بلوک  50فوت در نظر گرفته شــده است .سایر پارامترها نسبت
به حالت مرجع بدون تغییر باقی ماندهاند .شــکل 5نتایج شبیهسازی را برای
دو ارتفاع بلوک مختلف  8و  50فوت نشان میدهد.
همانطور که مشاهده میشــود ،در بلوکهای ماتریس با ارتفاع کمتر میزان
ضریب بازیافت نهایی نفت ،کمتر اســت .این مشاهده را میتوان بدینصورت
تحلیل کرد که در ارتفاع بلوک کمتر ،نفتی که توسط تعادل مویینگیـگرانش
به تله افتاده است ،نمیتواند بازیافت شود اما در ارتفاع بلوک باالتر ،مکانیسم
ریزش ثقلی باعث بازیافت نفت بیشتر میشود.
بــه طوری که در مدلی با ارتفاع بلوک  50فــوت میزان ضریب بازیافت نفت  -4-6حساسیت به نفوذپذیری ماتریس
نفوذپذیری ماتریس نرخ بازیافت از بلوک ماتریس را کنترل میکند و نســبت
نسبت به مدل با ارتفاع بلوک  8فوت به اندازهی 3/45درصد بیشتر است.
بیــن نفوذپذیری ماتریس و نفوذپذیری شــکاف تعیین میکند که جابجایی
ویسکوز اهمیت دارد یا خیر.
اگر سیال تزریقی اساسا در شکاف جریان یابد ،آنگاه نیروی ویسکوز در بلوک
 -4-5حساسیت به تخلخل ماتریس
به منظور بررســی اثر میزان تخلخل بلوک ماتریس در مدل مخزن شــکافدار ماتریس دارای نفوذپذیری پایین قابل چشمپوشــی است .در این قسمت اثر
دارای سیســتم بلوک منفرد ،ســه مقدار برای تخلخل شــامل تخلخل  ،0/1نفوذپذیــری ماتریس بر ضریب بازیافت نفت با در نظر گرفتن نفوذ مولکولی
برای مقادیر نفوذپذیری ماتریس  0/8میلیدارسی و  5میلیدارسی در فشار
تخلخل  0/15و تخلخل  0/20در نظر گرفته شده است.
سایر پارامترها مشــابه پارامترهای ورودی ذکر شده برای مدل حالت مرجع  1000پــام ،نرخ تزریق  ،3 MSCF/Dتخلخــل  0/1و ارتفاع بلوک  8فوت
اســت .باید توجه داشــت که اگرچه تخلخل تغییر میکند ،اما مقدار اولیهی (حالت مرجع) بررسی شده است.
شــکل  7نتایج شبیهســازی اثر نفوذپذیری ماتریس بر ضریب بازیافت نفت
اشباع نفت و گاز در شکاف و ماتریس ،در دو حالت مشابه است.
شــکل  6نتایج شبیهســازی درصد ضریب بازیافت نفت را برای تخلخلهای را نشان میدهد.
گفته شــده ،نشــان میدهد .همانطور که مشاهده میشــود میزان تخلخل همانطور که مشاهده میشود در نفوذپذیری ماتریس باالتر ،نرخ بازیافت نفت
بــر مقدار درصد ضریــب بازیافت نهایی و همچنین نــرخ بازیافت نفت تاثیر و ضریب بازیافت نهایی هر دو بهبود مییابد.
محسوســی ندارد و مقادیر درصد بازیافــت نفت برای مقادیر تخلخل مختلف مقدار ضریب بازیافت نهایی در نفوذپذیری ماتریس  5میلیدارســی نسبت به
نفوذپذیری ماتریس  0/8میلیدارسی2/35 ،درصد بیشتر است.
تقریبا یکسان است.
در این قســمت برخالف سایر شبیهسازیها ســه مقدار برای تخلخل در نظر
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 این اثــر به دلیل ورود. درصــد نفت ماتریس در مطالعهی موردی شــد80
 اثر آن بر ریزش ثقلیـمویینگی،سریعتر دیاکسیدکربن از شکاف به ماتریس
.نفوذ مولکولی گاز میباشد/و مکانیسم بازیافت تبخیر نفت
 بازیافت نهایی نفت در اثر تزریق دیاکسیدکربن به مخزن شکافدار برای-2
. بیشتر خواهد بود،مخازن دارای فشار باالتر
 نرخ بازیافت نفت از نرخ تزریق دیاکسیدکربن تاثیر میپذیرد که به دلیل-3
.نفوذ گاز میباشد/اهمیت انتقال جرم تبخیر نفت
 بلوک ماتریس مرتفعتر منجر به فرآیند ریزش ثقلی قابلتوجهتر و افزایش-4
ضریب بازیافت نفت میشــود و بلوک دارای نفوذپذیری بیشــتر هم موجب
کنترل نرخ بازیافت نفت و افزایــش آن و هم موجب افزایش ضریب بازیافت
.نهایی میشود
. تغییر تخلخل بر ضریب بازیافت بیاثر بود، در این پژوهش-5
، تاثیر غلظت دیاکسیدکربن در شکاف،پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی
 وابستگی ضریب نفوذ مولکولی به ساختار، همچنین.مورد بررســی قرار گیرد
.محیط متخلخل در پژوهشهای آتی مورد توجه و بررسی قرار گیرد

نتیجه گیری و پیشنهاد

در این پژوهش شبیهســازی و آنالیز حساســیت ازدیاد برداشت نفت توسط
تزریق دیاکســیدکربن به مخزن شــکافدار برای انتخاب پارامترهای بهینه
 بدینمنظور دادههای مربوط به یکــی از میادین نفتی ایران برای.انجام شــد
. مورد استفاده قرار گرفت300شبیهسازی ترکیبی توســط نرمافزار اکلیپس
شبیهسازیها برای حالت دارای اثر نفوذ مولکولی و حالت بدون نفوذ مولکولی
.انجام شد
 نادیده گرفتن نفوذ مولکولی،پس از آن که اثبات شــد که در مخازن شکافدار
 برای ســایر،موجب ایجاد خطای باالیی در تخمین ضریب بازیافت میشــود
 ســپس.حالتهای شبیهســازی پدیدهی نفوذ مولکولی در نظر گرفته شــد
 نرخ تزریق،آنالیز حساســیت ضریب بازیافت برای پارامترهای فشــار مخزن
 ارتفاع بلوک ماتریس و نفوذپذیری ماتریس، تخلخل ماتریس،دیاکسیدکربن
.انجام شد
:مهمترین نتایج حاصل از این پژوهش را میتوان به این صورت برشمرد
 نفوذ مولکولی اثر قابلتوجهی بر بازیافت نفت توســط دیاکسیدکربن از-1
مخازن شــکافدار دارد به طوری که این مکانیســم موجــب بازیافت بیش از

پانویس ها
1. Convection
2. Diffusion
3. Rayleigh
4. Mutual Diffusion coefficient

5. Fick
6. Threshold height
7. Single block
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