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مقــــالـــــات

مقدمه
ميدان مورد مطالعه در غرب ايران واقع شده است. مهم ترين مخازن 
اين ميدان شــامل: «آسماري»، «ايالم» و «ســروك» مي باشد. ساختار اين 
ميدان يك طاقديس كشيده مي باشد. در واقع اين مخزن يك مخزن «ريز 
شــكاف»6 مي باشد زيرا تراوايي شكاف در مخزن كم است. فشار مخزن 
در حال حاضر زير اشــباع است. خواص مخزن مورد مطالعه در جدول 1 

نشان داده شده است.
اليه هايــى با نفوذپذيــري باال، تأثير زيادى بر جريان ســيال در مخزن 
دارند. درك خوب از جريان ســيال در مخازن، مشــكالت انتخاب روش 
بازيافــت بهينــه را كاهــش مي دهد. فاكتــور مهم ديگر در ايــن مخازن، 
«ترشــوندگي»7 است كه تأثير زيادي بر منحني هاي «نفوذپذيري نسبي» و 
«فشــار موئينگي»8 دارد. اين فاكتور باعث ايجاد مكانيســم هاي خاصي در 
مخازن تركدار مي شــوند. اين مكانيســم ها، تفاوت هاي اساسي در روش 
توليد و رفتار ناهمگون مخزن، در طول توليد از اين نوع مخازن (يعني نرخ 

باالي توليد در شروع توليد و افت شديد در مراحل بعدي)، ايجاد مي كنند. 
بنابراين، اســتفاده از يك روش مناسب براي تحريك پتانسيل مخزن براي 
افزايش توليد بسيار مهم بوده و بايد توسط مطالعات دقيق، روش هاي ارتقاء 
يافته بازيافت نفت و سازگار با شرايط مخازن تركدار انجام شود [1]. تقابل 
فشار موئينگي بين شكاف و ماتريكس مهم ترين پارامتري است كه سبب 

بازدهي پايين توليد در مخازن شكافدار مي شود [2].
 هــدف از اين مقاله، مقايســه عملكرد بازيافت نفت در ســناريوهاي 
تزريق امتزاجي و غير امتزاجي اســت. ســناريوهاي تزريق با سناريو تخليه 
طبيعي مقايســه شده اســت. از گازهاي متان ، LPG و گاز مخزن به عنوان 
ســيال تزريقي اســتفاده شده اســت. در ســناريو تخليه طبيعي، چاه به دو 
صورت عمودي و افقي تكميل شــده و با ســناريوهاي تزريق مقايسه شده 
است. براي مقايسه صحيح، كليه سناريوها بايد در شرايط عملياتي يكسان 
صورت گرفته و محدوديت هاي در نظر گرفته شــده براي همه ســناريوها 
يكسان باشد. شدت جريان تزريق بر عملكرد بازيافت بررسي خواهد شد.

تزريق امتزاجي، تزريق غيرامتزاجي، مخازن شكافدار، حداقل فشار امتزاجي، شدت جريان تزريق، ضريب بازيافت.

  عمدة توليد نفت خاورميانه از مخازن كربناته كه بيشــتر آنها مخازن شكافدار هســتند، صورت مي گيرد. مخازن شكافدار در مواردى، كانديداهاي 
ضعيفي براي ازدياد برداشــت نفت در نظر گرفته مي شــوند كه دليل آن، پيچيدگي پيش بيني بهره دهي اين مخازن مي باشــد. نفت و سيال تزريقي، تمايل 
بيشــتري به توليد از طريق شــكاف ها داشته و نفت موجود در بلوك هاي ماتريكس به راحتي جابه جا نمي شوند. تزريق گاز، روشي است كه ممكن است 
به طور قابل توجهي ضريب بازيافت نفت را در اين مخازن افزايش دهد. يكي از مكانيسم هاي مهم ازدياد برداشت نفت از مخازن شكافدار، «تزريق گاز 
امتزاجي»5 است. تزريق گاز امتزاجي، ممكن است مقادير قابل توجهي از نفت خاِم به دام افتاده در ماتريكس ها را بازيافت كند. ميدان مورد مطالعه، يك 

مخزن شكافدار در غرب ايران است. 
در اين مقاله، براي تعيين حداقل فشــار امتزاج پذيري گازهاي متان و گاز مخزن، از شبيه ســاز تركيبي يك بعدي و  براي تعيين حداقل فشــار امتزاج 
پذيري LPG از ماژول PVTi نرم افزار Geoquest استفاده شده است. در ادامه، الگوهاي مختلف تزريق از لحاظ موقعيت و تعداد چاه هاي تزريقي و نحوه 
تكميل آنها مورد بررسي قرارگرفته است. بهترين الگوي تزريق بر اساس بيشترين ضريب بازيافت انتخاب و سناريوهاي تزريق گاز در دبي هاي متفاوت با 
سناريوي تخليه طبيعي مورد مقايسه قرار گرفت. تزريق گاز امتزاجي LPG در اين مخزن نسبت به سناريوهاي تزريق گاز غير امتزاجي و تخليه طبيعي داراي 
ضريب بازيافت بيشتري است. با تزريق LPG به درون مخزن، گاز تزريقي از طريق شبكه شكاف و با كمك ريزش ثقلي به درون بلوك هاي ماتريكس 
نفوذ مي كند. وقتي كه جريان دو فازي در  شــكاف ها به وجود مي آيد، نقش فشــار موئينگي نيز افزايش مي يابد. فشار موئينگي نفت وگاز در مقابل جريان 

نفت از درون بلوك هاي ماتريكس به شكاف مقاومت مي كند.

اسالم احمدي1  دانشگاه علوم و تحقيقات تهران
بابك مرادي2  شركت نفت مناطق مركزي، دانشگاه علوم و تحقيقات تهران

محمدجواد نبوي زاده3  دانشگاه علوم و تحقيقات، تهران
عبدالنبي هاشمي4  دانشگاه علوم و تحقيقات تهران
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1-روش و شيوه مطالعه
در ايــن تحقيــق، با اســتفاده از ماژول PVTi نرم افزار شــبيه ســازي 
Geoquest، معادلــه حالت ســه پارامتري «پنگ رابينســون»9 جهت تعيين 
خصوصيات نمونه ســيال مخزن، تنظيم شده و يك مدل يك بعدي «لوله 
قلمــي»10 از طريق شبيه ســازي تركيبي E100 جهت تعيين كمترين فشــار 
امتزاجي براي تزريق گازهاي متان وگاز مخزن تعريف شــده است؛ براي 
تعييــن حداقل فشــار امتزاجي براي LPG  از ماژول PVTi اســتفاده شــد. 
الگوهاي مختلف تزريق از لحاظ موقعيت و تعداد چاه هاي تزريقي و نحوه 

تكميل آنها بررسي شد.
عملكرد بازيافت براي تخليه طبيعي و تزريق گازهاي متان،گاز مخزن و

LPG  با استفاده از شبيه سازي تركيبي مقايسه شدند. تركيب سيال مخزن در 

جدول 2 نشان داده شده است.

1-1- تعيين خصوصيات نمونه نفت مخزن
به منظور فهم و پيش بيني رفتار حجمي مخازن نفت و گاز به صورت 
تابعي از فشــار، دانستن خواص فيزيكي سياالت مخزن الزامي است. تعيين 
دقيق و درســت خصوصيات سيال مخزن يكي از عوامل مهم در مطالعات 

شبيه سازي است. به دليل اينكه در فرآيندهاي تزريق گاز برهم كنش زيادي 
بين ســياالت وجود دارد، تعيين خصوصيات ســيال اهميت بيشــتري پيدا  
مي كند [3].  با داشتن داده هاي آزمايشگاهي PVT (آزمايش هاي «آزادي 
تفاضلي»11، «انبســاط تركيب ثابت»12 در دماي مخزن و همچنين آزمايش 
تفكيك گر چندگانه) يك معادله حالت براي تعيين خصوصيات سيال ارائه 
شد. معادله حالت سه پارامتري «پنگ-رابينسون» جهت پيش بيني رفتار نمونه 

سيال و LBC 13 به عنوان رابطه تجربي گرانروي استفاده شد.

1-2- انطباق تاريخچه [4]
 هدف از اين مطالعه، شــبيه ســازي پيش بيني عملكرد مخزن است. به 
هر حال، به خاطر ناهمگني مخزن، تفاوت هاي قابل توجهي بين پارامترهاي 
واقعــي كنترل كنندة عملكرد مخــزن و داده هاي تعيين كننــدة مخزن در 
مدل هاي عددي وجود دارد. اين تفاوت باعث خطاي قابل توجهي در نتايج 
شبيه سازي و پيش بيني عملكرد آينده خواهد شد.  در اين تحقيق، براي حل 
اين مشكل، از رويكرد انطباق تاريخچه براي تنظيم پارامترهاي مدل استفاده 
شد. اين رويكرد ضعف هاي داده اي را معلوم كرده و اصالحات الزم براي 

بهبود مدل را ارائه خواهد كرد. 

   2   تركيب سيال مخزن
تركيبدرصد مولي
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  2    داده هاي آزمايشگاهي و محاسبه شده نسبت گاز به نفت بر حسب فشار
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پارامترهاي زير در انطباق تاريخچه مورد استفاده قرار گرفتند:
• فشار متوسط مخزن

• فشار جريان كف چاه
• برش آب

• نسبت گاز به نفت
                             

1-3-توصيف مدل
 Eclipse 100 از نرم افزار R به منظور مطالعه وبررسي شبيه سازي ميدان
و 300 استفاده شده است. در اين شبيه سازي براي بررسي مطلوب تر و دقيق تر 
پارامترها و فرآيندهاي مختلف در اين ميدان، يك سكتور از مدل استاتيك 
ميدان انتخاب شده است. اين سكتور 22,960 فوت (7 كيلومتر) در 14,760 

فوت ( 4/5 كيلومتر) مي باشد.
 تعداد و اندازه گريدها در هر راستا به ترتيب زير است:

• تعداد گريدها در راســتاي X برابر با 30 و  طول هر گريد از 739 
تا 791 فوت است.

• تعداد گريدها در راســتاي Y برابر با 40 و  طول هر گريد از 354 
تا 384 فوت است.

• تعداد گريدها در راســتاي Z برابر با 68 ( گريدهاي 1 تا 34 مربوط به 
ماتريكس و گريدهاي  35 تا 68 مربوط به شكاف) است.

1-4 محاسبه و تعيين حداقل فشار امتزاجي
از طريق يك آزمايش لوله قلمي، از بين عوامل موثر، «بازيافت نفت» را 
تابعي از فشار تزريق، امتزاج پذيري و زمان تزريق گاز تعيين كرديم. راندمان 
جابجايي براي تزريق گاز تا حدود زيادي وابســته به حداقل فشــار امتزاج 
پذيري  مي باشــد. اين فشار كمترين فشاري است كه در كمتر از آن سيال 
تزريقي با نفت مخزن امتزاج پذير نمي شود. فاكتورهاي تاثيرگذار در امتزاج 
پذيري شامل: تركيب سيال مخزن، تركيب گاز تزريقي، دما و فشار مخزن 
هستند [5]. روش هاي آزمايشگاهي و روابط تجربي متعددي براي محاسبه 
اين فشار وجود دارد. حداقل فشار امتزاج پذيري را مي توان در آزمايشگاه با 
استفاده از آزمايش لوله قلمي و يا آزمايش «دستگاه حباب باال رونده»14 و يا 

از روابط تجربي «ايكن، فيروزآبادي و گالسو»15 محاسبه نمود.
در اين مقاله شبيه ســاز تركيبي يك بعدي براي تعيين حداقل فشار 
امتزاج پذيري گازهاي متان و گاز مخزن با ســيال مخزن به كار برده شد. 
براي تعيين حداقل فشار امتزاج پذيري LPG از ماژول PVTi استفاده شد. 
مدل يك بعدي لوله قلمي با 10 متر طول ســاخته شد تا از وجود امتزاج 
توسعه يافته در مخزن اطمينان حاصل شود. از روش حل معادالت «كامًال 
صريح»16 استفاده شــد و به منظور فعال كردن وابستگي تراوايي نسبي و 
فشار موئينگي به كشش ســطحي،كليد واژة Miscible به كار برده شده 
است. براي برخورداري از فشار جابجايي ثابت در مدل لوله قلمي در حين 
تزريق گاز، اختالف فشار اندكي مابين چاه تزريقي و چاه توليدي در نظر 

گرفته شد و همچنين تزريق گاز در شدت جريان ثابت مخزن انجام شد. 
چــاه تزريقي در اولين گريد و چاه توليــدي در آخرين گريد مدل قرار 
داده شد تا با فشار ته چاهي ثابت، توليد صورت گيرد. روش استاندارد و 
معمول در متوقف كردن جابه جايي در شبيه سازي  لوله قلمي، استفاده از 
مقدار گاِز تزريق شده است. اغلب، جابه جايي پس از تزريق سيال به اندازه 
1/2 برابر حجم فضاي خالي، متوقف مي شود [6]. براي يافتن حداقل فشار 
امتزاجي تركيب گازي، شبيه ســازي هاي لوله قلمي متعددي در شرايط 

فشاري مختلف اجرا شد.
شبيه ســازي ها براي هر فشار جابجايي، توســط مدلي با 1000 گريد 
انجام شــد. در نهايت، نمودار ضريب بازيافت در مقابل فشــار جابجايي 
رسم شد تا نقطه شكستن بازيافت براي تعيين مقدار حداقل فشار امتزاجي 
مشخص شود. مقدار حداقل فشار امتزاج پذيري براي متان و گاز مخزن به 
ترتيب psi 6300 و psi 5400 به دست آمد. نمودار حداقل فشار امتزاجي 

براي متان در شكل 3 نشان داده شده است.     
 

2- مطالعه موردي مدل سكتور واقعي مخزن
هدف اصلي اين مطالعه، ارزيابي و مقايسة سناريوهاي تزريق امتزاجي 
و غير امتزاجي به عنوان روش هاي ازدياد برداشــت از اين مخزن اســت. به 
منظور در دست داشتن يك مبناي مقايسه اي صحيح، تمامي سناريوها بايد 

در شرايط عملياتي يكسان انجام شوند.
يك سكتور از مدل جامع ميدان استخراج شده و مطالعات بر روي آن 
انجام گرفت. يك چاه تزريقي در شيب بااليي سكتور و يك چاه توليدي 
در شــيب پاييني مدل واقع شده اند. اشباع نفت در تمام گريدهاي نزديك 
چــاه تزريقي، در ابتــداي فرآيند تزريق تا حدودي باال اســت. اما نزديك 
چاه هاي توليدي، اشباع نفت در گريدهاي 35 تا 37 بيشتر بوده و اشباع آب 
در گريدهاي 41 تا 43 زياد اســت و ممكن است باعث افزايش برش آب 
در چاه هاي توليدي شــود. در مخازن شكافدار، ماتريكس ها شبكه شكاف 

   4   نتايج سناريوي تخليه طبيعي با چاه عمودي
نرخ  تزريقسناريو

(MMscf)
توليد تجمعى نفت

(Stb)
نسبت نفت به گاز
(Mscf/Stb)

فشار مخزن
(Psi)

حدود برش آب
(بدون بُعد)
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   3   محدوديت هاى اعمال شده براى تمام سناريوها
Psi 6000فشار ته چاهي براي چاه هاي تزريقي
psi 1950فشار ته چاهي براي چاه هاي توليدي

70 درصدمحدوديت برش آب براي چاه توليدي
Mscf/Stb 10محدوديت گاز به نفت توليدي
 Stb/day 9000حداكثر دبي جريان توليد نفت

Stb/day 200حداقل دبي توليد نفت
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را تغذيه كرده و نفت از طريق اين شــبكه به سمت چاه هاي توليدي جريان 
مي يابد. بنابراين زماني كه تراوايي بلوك هاي ماتريكس بيشتر باشد، شبكه 
شــكاف از طريق آنها بهتر تغذيه شــده و در نتيجه ميزان بازيافت افزايش 
خواهد يافت. هم چنين تراوايي سيستم شكاف ها بر عملكرد بازيافت، تاثير 

به سزايي خواهد داشت [7].

2-1- بررسي الگوهاي مختلف تزريق از لحاظ تعداد، موقعيت و نحوه تكميل
ســناريوهاي متفاوتي به منظور بررسي تعداد، موقعيت و نحوه تكميل 
چاه هاي تزريقي بررسي شد. در اين مرحله از مطالعه، گاز متان به عنوان گاز 

تزريقي انتخاب شد. 
بهترين الگوي تزريق، الگويي است كه به برش و نسبت گاز به نفت 
پايين تر و نيز به ميانگين فشار مخزن و بازيافت نهايي باالتري منجر شود. 
هر چه ميانگين فشــار مخزن در طول فرآيند توليد باالتر باشد، احتمال 
داشــتن يك جابه جايي امتزاجي بيشــتر خواهد بود. اين معيارها باعث 
مي شوند كه فرآيند تزريق براي مدت بيشتر و با كيفيتي باالتر ادامه پيدا 
كند [8]. محدوديت هاي اقتصادي اعمال شده در تمام سناريوها مطابق 

جدول 3 مي باشد.
در مكان هــاي مختلــف مخــزن، 9  الگو با يك چــاه تزريقي مورد 
ارزيابي قرار گرفــت و هم زمان نحوه تكميل چاه در يك مكان نيز تغيير 
داده شــد. الگوي 4 (موقعيت چاه 2126) با يك چاه تزريقي در باالترين 
قسمت مخزن و تكميل آن در ناحيه پاييني ستون نفت بهترين الگو با يك 
چاه مي باشــد. اين الگو به دليل اين كه شــيب مخزن در اين مكان بسيار 
مناسب اســت باعث نفوذ دير هنگام تر گاز در چاه هاي توليدي نسبت به 
الگوهايي كه در موقعيت هايي با شــيب كم قرار دارند مي شود. در ادامه، 

الگوهايي با دو چاه تزريقي مورد بررســي قرار گرفت و نتايج آنها نشــان 
داد كه در اين الگوها نه تنها دبي توليد كاهش مي يابد، بلكه نسبت گاز به 
 five-spot نفت نيز افزايش نشان مى دهد. الگو با سه چاه تزريقي و الگوي
(چهارچاه تزريقي در اطراف و يك چاه توليدي در وســط) نيز بررســي 
شدند و نتايج نشان داد كه در اين الگوها دبي توليد افزايش نيافته و نسبت 
گاز به نفت شديداً افزايش مي يابد و عمًال افزايش تعداد چاه هاي تزريقي 

تاثيري در افزايش بازيافت ندارد.

2- 2- بهينه سازي نرخ توليد نفت
براي مطالعة اثر نرخ توليد نفت بر بازيافت نفت به ترتيب پنج نرخ توليد 
نفــت 8000 , 7000 ,9000 ,10,000 و stb/day 11,000 ارزيابــي شــدند. 
الگــوي تزريق چاه تزريقي 4 و نرخ تزريق، mscf/day 5 انتخاب شــد. در 
نرخ هــاي توليد پايين، زمان peak_rate بيشــتربوده و مقادير peak كم، در 
 peak بزرگ بوده و زمان peak حالي كه براي نرخ هاي توليد باالتر، مقدار
كوتاه است. توليد در نرخ هاي توليد نفت باال، سريع تر افت پيدا مي كند كه 
به دليل مخروط شــدگي گاز و پيشرفت سريع آن است كه منجر به نسبت 
باالي GOR مي شود. مطالعه شبيه سازي نشان مي دهد كه نرخ بهينه نفت در 

حدود stb/day 9000 است. 

2- 3- سناريوهاي تخليه طبيعي مخزن
چاه توليدي از گريد 35 تا 37 و 41 تا 43 در شــكاف ها تكميل شــده 
اســت. در نزديكي چاه توليدي، اشباع نفت در گريدهاي 35 تا 37 و اشباع 
آب در گريدهاي41 تا 43 در راستاي عمودي بسيار زياد بوده و ممكن است 
باعث شود برش آب در چاه توليدي افزايش يابد. در حالت تخليه طبيعي با 

ضريب بازيافت بر حسب فشار براى تزريق متان     3  
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   5   نتايج سناريوي تخليه طبيعي با چاه افقى
نرخ  تزريقسناريو

(MMscf)
توليد تجمعى نفت

(Stb)
نسبت نفت به گاز
(Mscf/Stb)

فشار مخزن
(Psi)

حدود برش آب
(بدون بُعد)

10/07/859577 E70/4582352332/900/049130
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مقــــالـــــات

چاه عمودي (در واقعيت چاه حفر شــده در مخزن به اين صورت است) به 
دليل اين كه قسمت پايين آن در نزديكي اليه آبده تكميل شده است، برش 
آب آن نسبت به حالت تخليه طبيعي با چاه افقي (چاهي كه در اين مطالعه 
تكميل شده است و شبكه هاي نزديك به اليه آبده يعني از گريد 41 تا 43 را 
مسدود نموده و در قسمت باالتر كه درصد اشباع نفت زياد است به صورت 
افقي تكميل شده است) بيشتر است و از طرفي به دليل اينكه در گريدهاي 
35 تا 37 درصد اشباع نفت باال بوده و تراوايي افقي ماتريكس و شكاف در 
اين قسمت بيشتر مي باشد، تكميل افقي چاه در اين گريدها مي تواند منجر 
به افزايش دبي توليد از چاه شود. نتايج سناريوهاي تخليه طبيعي در جدول  

4 و5 نشان داده شده است.
      

2- 4- بهينه سازي الگوي تزريق
چاه توليدي در تمامي ســناريوهاي تزريق به صورت عمودي- مشابه 
وضعيت چاه در شرايط واقعى- در نظر گرفته شده است. همان طور كه در 
بخش قبل بحث شد، الگوي 4 به عنوان بهترين الگوي تزريق انتخاب شد. 
يكي از مهم ترين پارامترهايي كه فرآيند جابه جايي امتزاجي و نيز راندمان 
آن را تحت تاثير قرار مي دهد، «نرخ تزريق گاز» است. شدت تزريِق پايين 
ممكن اســت به فرآيند جابه جايي آهسته و در نهايت به بازيافت كم نفت 
در زمان طراحي شــده براي پروژه منجر شــود. دبي تزريق باال نيز ممكن 
اســت به نفوذ زود هنــگام گاز در چاه هاي توليدي منجر شــود. به همين 
دليــل، چندين شــدت جريان مختلف تزريق گاز، با هدف تعيين شــدت 
جريان تزريق بهينه، مورد مــطالعه قــــرار گرفـت. پنــج مــورد با نــرخ 
هـــاي تزريق 2/5 , 5  ,7/5 ,10 و mmscf/day  12/5براى مطالعه در نظر 
گرفته شــد؛ بازيافت نفت براي ســه گاز متان،گاز مخزن و گاز LPG، به 

ازاى نرخ هاي مختلِف تزريق گاز، محاسبه شد.

     Eclipse 300 2-5- سناريوهاي تزريق با استفاده از شبيه ساز
محدوديت هاي فنــي و اقتصادي اعمال شــده و هم چنين الگوي چاه 
تزريقي اســتفاده شده در اين شبيه ساز، مشــابه قسمت قبلي مي باشد. يعني 
شــرايط عملياتي براي تمامي سناريوها در دو شبيه ساز كامًال يكسان فرض 
 LPG شــده است. در اين قسمت از مطالعه، سه نوع گاِز متان، گاز مخزن و
انتخاب شــدند، ســپس دبي هاي مختلف آنها مورد ارزيابــي قرار گرفته و 

ضريب بازيافت نهايي هر سناريو مشخص شد.

2-5-1- سناريو تزريق متان
حداقــل فشــار امتزاجي بــراي ممزوج شــدن متان با ســيال مخزن،  
6300psi به دســت آمد كه با توجه به فشار مخزن، 5209psi ، اين گاز با 
سيال مخزن غير امتزاج پذير مي باشد. نتايج نشان مي دهد كه با افزايش دبي 
تزريق، فشار مخزن و هم چنين نسبت گاز به نفت افزايش مي يابد. در اين 
سناريو، تزريق متان يك حالت تثبيت و نگهداري فشار را دارد و افزايش 

نرخ جريان تزريق، به دليل نفوذ زود هنگام گاز تزريقي در چاه توليدي يا 
به عبارتي افزايش نســبتاً زياد نسبت گاز به نفت، باعث كاهش دبي توليد 

مي شود. بهترين نرخ جريان تزريق، Mscf/day 2500 مي باشد.

2-5-2 سناريو تزريق گاز مخزن
حداقــل فشــار امتزاجي براي ممزوج شــدن گاز مخزن با ســيال مخزن 
5400psi به دست آمد كه در اين شرايط با توجه به فشار مخزن، 5209psi، اين 
گاز با ســيال مخزن غيرامتزاج پذير مي باشد. نتايج نشان مي دهد كه با افزايش 
نرخ شدت جريان تزريق، در نرخ هاي پايين تزريق، افزايش بازيافت نفت زياد 
اســت، اما در نرخ هاي باالي تزريق، اين افزايش بازيافت نفت كم مي باشــد 
و دليــل آن نفــوذ زود هنگام گاز در چاه توليدي و به تبع آن افزايش نســبت 
گاز به نفت توليدي  مي باشــد [9]. بهترين نرخ جريان تزريق در اين ســناريو 
Mscf/day 500 ,12مي باشــد. در شبيه سازي با Eclipse 300 رفتار فاز گاز با 
اســتفاده از يك معادله حالت و روابط تعادلي بيان مي شود كه در اين حالت 
محاســبات تبخير آني مورد نياز اســت. در نتيجه براى شبيه سازي فرآيندهاي 
ازدياد برداشــت همانند تزريق گاز مخزن، بايد از مدل هاي تركيبي اســتفاده 
كرد كه منجر به پيش بيني دقيق تعادالت بخار- مايع ميان نفت در جاي مخزن 
و سيال تزريقي شود. در اين سناريو مهمترين مكانيزم «ريزش ثقلي» مي باشد. 
در اين سناريو، نفت فاز تركننده است و تمايل دارد كه درون شبكه ماتريكس 
باقي بماند. اين بدان معني اســت كه فشار موئينگي نفت-گاز، در بلوك هاي 
ماتريكس در مقابل جريان نفت از سيستم ماتريكس به سيستم شكاف مقاومت 

مي كند. بنابراين فشار موئينگي نفت-گاز، بازيافت نهايي را پايين مي آورد.

LPG 2-5-3 سناريو تزريق
 2380psi با سيال مخزن LPG حداقل فشار امتزاجي براي ممزوج شــدن
به دســت آمد كه در اين شرايط با توجه به فشار مخزن، 5209psi، اين گاز با 
سيال مخزن كامًال امتزاج پذير مي باشد. هنگامي كه LPG به درون مدل تزريق 
شــد، گاز تزريقي از طريق شــبكه شــكاف و با كمك ريزش ثقلي به درون 
بلوك هاي ماتريكس نفوذ مي كند. وقتي كه جريان دو فازي در شكاف ها به 
وجود مي آيد، نقش فشــارموئينگي نيز افزايش مي يابد. در مورد دو فاز نفت 
و LPG ، فشار موئينگي نفت و گاز در مقابل جريان نفت از درون بلوك هاي 
ماتريكس به شــكاف ها مقاومت مي كند. بنابراين هنــگام تزريق LPG (گاز) 
نيروهاي موئينگي باعث كاهش بازيافت نهايي مي شود. در شدت جريان هاي 
تزريق باال، نيروهاي گرانرو از نيروهاي ثقلي قوي تر مي شوند و جبهه جابجايي، 
سريع تر پخش مي شود. در اين حالت سيال تزريقي فرصت كافي براي داشتن 
تماس با نفت درون ماتريكس را نخواهد داشت. بنابراين مقدار زيادي از نفت 
درون ماتريكــس در همان جا باقي مي ماند. در زمان هاي اوليه پس از شــروع 
تزريق، نســبت گاز به نفت شديداً افزايش مي يابد. اين پديده به دليل حركت 
سريع گاز تزريقي درون سيستم شكاف است و تقريباً بدون اينكه با نفت درون 
بلوك هاي ماتريكس ارتباط برقرار كند از چاه توليدي، توليد مي شود. بهترين 
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نرخ جريان تزريق براي Mscf/day ، LPG 10,000 مي باشد. مقايسه ضريب 
بــازيــافـت نــهـايـي بــراي سه گاز تزريـقي متان، گاز مخزن و گاز LPG در 

شكل 4 نشان داده شده است.

نتيجه گيرى
با توجه به بررسي هاي انجام شده در اين مطالعه نتايج زير به دست آمد:

1. نتايج نشــان داد كه ضريب بازيافت در تزريق LPG ، گاز مخزن، گاز 
متــان، تخليه طبيعي با چاه عمودي و افقي به ترتيــب 26/46، 20/82، 
18/04، 15/16 و 17/53 درصــد مي باشــد. تزريق LPG در اين مخزن 
نســبت به ديگر ســناريوهاي تزريق گاز و تخليه طبيعي داراي ضريب 

بازيافت بيشتري است.
2. گاز متان و گاز مخزن با توجه به حداقل فشــار امتزاجي با سيال مخزن 

غيرامتزاج پذير و LPG با سيال مخزن امتزاج پذير مي باشد.
3. الگوي مشبك كردن و شدت جريان تزريق، عوامل مهمي هستند كه 

در فرآيند تزريق بر بازيافت توليد موثر هستند.
4. بهترين بازيافت توليد از مدل در حالتي است كه چاه تزريقي در باالترين 
قسمت مخزن (جايي كه شيب مخزن زياد باشد) و تكميل آن در پايين 

ستون نفت باشد.
5. در بررسي تخليه طبيعي مخزن به دو صورت چاه عمودي و افقي، چاه 
افقي داراي ضريب بازيافت بيشتري مي باشد. اين موضوع به اين دليل 
است كه برش آب در چاه افقي كمتر بوده و هم چنين تكميل اين چاه 

در گريدهايي كه درصد اشباع نفت درآنها باال بوده و نسبت به اليه هاي 
بااليي و پاييني داراي تراوايي بيشتر هستند صورت گرفته است.

6. شــدت جريان تزريق بهينه براي هر ســناريو تعيين شــد. شــدت جريان 
تزريق بهينه براي ســناريوهاي تزريق متــان، گاز مخزن و LPG به ترتيب
 Mscf/day 10,000, Mscf/day 12,500 ,2500 Mscf/day به دست آمد.

7. هنگام تزريق گاز LPG نيروهاي موئينگي باعث كاهش بازيافت نهايي 
مي شــود. پس در تزريق امتزاجي بايد ســعي شود فشار متوسط مخزن 
كمتر از حداقل فشار امتزاجي نشود، چون در اين صورت دبي توليد به 
شــدت افت كرده و نسبت گاز به نفت شديداً افزايش مي يابد و باعث 

بسته شدن چاه مي شود.
8. در تمامي ســناريوها، حضور سيســتم شــكاف ها باعث شد كه سيال 
تزريق شــده و نفت، از شبكه شكاف ها عبور كرده و نفت موجود در 

بلوك هاي ماتريكس به راحتي جابه جا نشود.

عاليم اختصارى
FOPT=Field Oil Production Total
FOPR=Field Oil Production Rate
FPR=Field Pressure Rate
FOE=Field Oil Efficiency
FGOR=Field Gas Oil Ratio
FWCT=Field Water Cut Total
API=American Petroleum Institute
MMP=Minimum Miscible Pressure (حداقل فشار امتزاجي)


