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علی واعظيان* ، قاسم زرگر، محمد صادق آيت اللهی، امير حسين حقيقتی  دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات تهران

شبیه  سازی، مدل ترکیبی ، فشار شکست سازند ، تزریق گاز

بررسی امتزاجی بودن فرآيند تزريق گاز از طريق تعيين حداقل فشار امتزاجی1 
در يكی از ميادين فراساحلی ايران

یکی از نکات کلیدی در تزریق گاز که باید قبل از آغاز عملیات تعیین شود امتزاجی یا غیرامتزاجی بودن تزریق است. در این تحقیق امتزاجی بودن فرآیند 
تزریق گاز در یکی از میادین فراساحلی ایران بررسی شده است. در این راستا ابتدا سیال دو  ناحیه این میدان توسط نرم  افزار PVTi شبیه  سازی شده و با طراحی 
آزمایش لوله  قلمی برای چهار گاز مختلف حداقل فشار امتزاجی محاسبه شده است. جهت حصول اطمینان از صادق بودن این فشارها در مدل ترکیبی مخزن 
نیز مدلي ترکیبی از این آزمایش س��اخته ش��ده و مقادیر حاصل از مدل با نتایج PVTi مقایسه شده است. در نهایت با توجه به فشار شکست سازند حاصل از 
آزمایش  هاي نشتی و حداقل فشار امتزاجی چهار گاز، این نتیجه حاصل می  شود که در این میدان امکان تزریق گاز به  صورت امتزاجی تنها برای دي  اکسیدکربن 

آن هم در قسمت شرقی میدان وجود دارد.

مقدمه
آغاز تولید نفت اکثر میادین نفتی در اثر نیروی طبیعی مخزن است. اما به 
مرور زمان فشار مخزن کاهش یافته و براي تأمین فشار و استمرار تولید باید 
از روش    هاي ازدیاد برداشت ثانویه استفاده کرد. در نهایت اگر نفت باقیمانده 
به  وسیله  تأمین فشار مخزن نیز قابل  برداشت نباشد با تغییر خواص مخزن از 
طریق روش های خاص )ازدیاد برداش��ت ثالثیه(، نفت جامانده در مخزن به 
حداقل خواهد رس��ید ]5 و3[ . در همه روش  های تولید از مخزن، اقتصادی 
بودن روش در اولویت قرار دارد. شبیه  سازی های مخزن، در پیش  بینی مقدار 
تولید روزانه نفت، مقدار نفت قابل برداشت و همچنین نحوه به  کارگیری بهینه 
امکانات و برآورد یك طرح خاص روی مخزن نقشي اساسی بر عهده دارند. 
با وجودی که مخزن تنها یك دوره مفید چند ساله دارد اما شبیه  سازها این 

امکان را به  وجود مي  آورند که قبل از اجرای واقعی برنامه روي یك مخزن، 
با سناریوهای مختلف عملکرد آینده مخزن بررسی شده و جهت انتخاب 
شرایط بهینه ، نتایج را با یکدیگر مقایسه گردند. تزریق گاز طبیعی در مخازن 
یکی از متداول ترین روش  های ازدیاد برداشت ثانویه به  شمار می  آید. برای 
محقق ساختن این امر بازده جابجایی تا حد زیادی به حداقل فشار امتزاجی 
وابسته است. فشاری است که در کمتر از آن، سیال تزریقی قابل  امتزاج با نفت 
مخزن نیس��ت را حداقل فشار امتزاجی گویند]1[. در این تحقیق با طراحی 
آزمایش لوله  قلمی5 در نرم  افزار PVTi و ساخت مدل ترکیبی آن در نرم  افزار 
Eclipse300 مقادیر حداقل فش��ار امتزاجی به  دست آمده و با حداکثر فشار 
تزریق که بر اس��اس فشار شکست سازند حاصل مي  شود مقایسه گردید تا 

امتزاجی یا غیرامتزاجی بودن تزریق مشخص شود.

)nastooh1039@yahoo.com( نویسندۀ عهده  دار مکاتبات * 

  1  مکانیزم  های تولید از میدان

2 
 

 امتزاجي فشار حداقل مقادير Eclipse300 افزار  نرم آن در تركيبي مدل و ساخت PVTi افزار  در نرم 5قلمي  لولهآزمايش  با طراحي
امتزاجي يا غيرامتزاجي  تا گرديدمقايسه شود   حاصل ميسازند  شكستر فشا فشار تزريق كه بر اساس حداكثر ده و بامآ دست  هب

  .مشخص شودتزريق بودن 
  
 ميدان و تاريخچه موقعيت -1

اين اگرچه  .شود توليد مي) ميشريف(سروك  يهاز الشده  در نظر گرفته آزمايشميداني كه براي اين  خام  نفت بيشترين مقدار
در  كيلومتر 5×17با ابعادكه اين ميدان  مجموعاما در  دارد يكوچكگازي مخزن  قرار گرفته باالتر از سروك كهدر اليه ايالم ميدان 
آغاز  1999 سال در ه وتوسعاز  پسميدان توليد  نخستين .شود  مينفتي شناخته  يميدان عنوان  بهفارس واقع شده   ي خليجدر آبها

  .توليد آن نشان داده شده است هاي  مايي كلي از مخزن و مكانيزمن 1-در شكل .شد

 
  هاي توليد از ميدان  مكانيزم - 1شكل

  جودهاي مو  گسلديدگاه بررسي مخزن از  -2
طور كامل ارتباط فشاري و سيالي را   آنها به همهالبته كه است هاي متعددي  نگاري اين مخزن داراي گسل هاي لرزه  دادهبر اساس 
 ديدگاهاز ، با توجه به نوع و موقعيت آن باعث شده شدهمشخص  1 با عدد 2- كه در شكل ها  اما يكي از اين گسل. كنند  قطع نمي

  .گرددايجاد در مخزن  يجنوب- غربيشرقي و مختلف  هدو ناحي ،خواص سيالي

  2  گسل های موجود در میدان

3 
 

 
  هاي موجود در ميدان گسل -2شكل

  .است جنوبي- غربي سيال ناحيه وشرقي  ترتيب سيال ناحيه  بهشده كه  از مخزن در نظر گرفته ناحيه دو سيال در رو  از اين
  
  سازي سياالت  شبيه -3

  .شود  ميزي سا  شبيه PVTiافزار   نرم  توسطدو ناحيه  سيال دردر ابتدا  تر عنوان شد طور كه پيش  همان
  
  شرقي ل ناحيهسيا - 3-1

  .شده استارائه  1-در جدول شدهمشخص كه با آناليز و آزمايش  ناحيهاين  سيال تركيبنتايج 
 

  سيال ناحيه شرقي اليه ميشريف

درصد مولي در سيال 
  تركيبات فاز تك
65/0N2
77/1CO2
88/45C1
85/6C2
47/5C3
49/1iC4
09/3nC4
61/1iC5
84/1nC5
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1- موقعيت و تاريخچه ميدان
بیش��ترین مقدار نفت  خام میدانی که برای این آزمایش در نظر گرفته 
ش��ده از الیه سروک )میشریف( تولید می شود. اگرچه میدان مورد اشاره 
در الیه ایالم که باالتر از س��روک قرارگرفته مخزن گازی کوچکي دارد 
اما در مجموع این میدان که با ابعاد17×5 کیلومتر در در آبهای خلیج  فارس 
واقع ش��ده به  عنوان میداني نفتی شناخته مي  شود. نخستین تولید میدان پس 
از توس��عه و در سال 1999 آغاز ش��د. در شکل-1 نمایی کلی از مخزن و 

مکانیزم  های تولید آن نشان داده شده است.

2- بررسی مخزن از ديدگاه گسل های موجود
 بر اس��اس داده  های لرزه نگاری این مخزن دارای گسل های متعددی 
است که البته همه آنها به  طور کامل ارتباط فشاری و سیالی را قطع نمی  کنند. 
اما یکی از این گسل  ها که در شکل-2 با عدد 1 مشخص شده، با توجه به 
نوع و موقعیت آن باعث شده از دیدگاه خواص سیالی، دو ناحیه مختلف 

شرقی و غربی- جنوبی در مخزن ایجاد گردد.
از این  رو س��یال در دو ناحیه از مخزن در نظر گرفته شده که به  ترتیب 

سیال ناحیه شرقی و سیال ناحیه غربی- جنوبی هستند.

3- شبيه  سازی سياالت
همان  طور که پیش تر عنوان ش��د در ابتدا س��یال در دو ناحیه توس��ط  

نرم  افزار PVTi شبیه  سازی می  شود.

3-1- سيال ناحيه شرقی
نتایج ترکیب سیال این ناحیه که با آنالیز و آزمایش مشخص شده در 

جدول-1 ارائه گردیده است.
نمونه گرفته ش��ده از این ناحی��ه در آزمایش  ه��اي دیگری از جمله 
تعیین فش��ار اش��باع، آزمایش  هاي تبخیر مرحله ای6، مطالع��ه گرانروي 
و آزمایش  هاي دس��تگاه تفکیك کننده7 نیز اس��تفاده ش��د که نتایج این 
آزمایش  ها در شبیه  سازی سیال مورد استفاده قرار گرفت. بعضی از نتایج 

در جدول-2 ارائه شده است.
پس از وارد کردن درصد اجزای س��یال و نتای��ج آزمایش  ها در مدل 
نرم  افزار، نوبت به شبیه  س��ازی می  رس��د. با توجه به زیاد ب��ودن اجزای این 

سيال ناحيه شرقی اليه ميشريف

درصد مولی درسيال تك فاز ترکيبات

65/0 N2

1/77 Co2

45/77 C1

6/85 C2

5/47 C3

1/49 iC4

3/90 nC4

1/61 iC5

1/84 nC4

2/91 C6

3/61 C7

3/67 C8

3/00 C9

2/53 C10

2/00 C11

1/77 C12

1/61 C13

1/46 C14

1/34 C15

1/04 C16

0/83 C17

0/54 C18

0/35 C19

4/69 C20+

100 Total

  1   اجزای تشکیل دهنده سیال ناحیه شرقی

درصد مولی اجزا

46/53 N2-C1

8/62 CO2-C2

4/58 C3

3/54 C4

5/47 C5

2/91 C6

28/44 C7+

  3   نتایج گروه بندی نمونه نفت شرقی

تعيين فشار اشباعآزمايش دستگاه تفکيك کننده
GORseparation test =1012 cft/bbl   

@ 15 psi &
 68 °F

Boseparation test = 603/1 rbbl/stb

Pb @ 228°F=3843 psia

  2   نتایج آزمایشگاهی نمونه نفت شرقی
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سیاالت، شبیه  س��ازی س��یال و تطابق آن با آزمایش  ها دشوار خواهد بود. 
همچنین با توجه به اینکه در شبیه  س��ازی مخزن بای��د معادالت جریان در 
هر ش��بکه برای تمامی اجزا انجام شود، زیاد بودن تعداد اجزا باعث کندی 
سرعت شبیه  سازی و ایجاد مشکل در حل معادالت می  گردد. یك راه برای 

فائق آمدن بر این مشکل روش گروه بندی8 است.
این روش بر پایه یکسان بودن وزن مولکولی استوار است؛ به  گونه ای 
که اجزایی با وزن مولکولی مشابه به  دلیل دارا بودن خواص مشابه در یك 

گروه قرار می گیرند.
بنابراین اجزائی مانند  iC4و nC4 با هم گروه  بندی می  ش��وند. این 
کار در مورد بقیه اجزا که ایزومر دارند نیز انجام مي  گردد. ش��ایان ذکر 
اس��ت که این مس��أله در مورد اجزای غیرهیدروکربنی صادق نیست. 

به  عنوان مثال N2 معموالً باC1  و نیز CO2 با C2 گروه  بندی می  شوند.
پ��س از گروه  بن��دی اج��زا، باید خواص س��یال بررس��ي ش��ود تا 
در ص��ورت مش��اهده تغیی��رات زیاد نس��بت ب��ه حالت اولی��ه، روش 
گروه  بن��دی اصالح گردد. ب��ا توجه به توضیح��ات گروه  بندی، نمونه 
نفت ناحیه ش��رقی در جدول-3 ارائه ش��ده اس��ت. در این جدول وزن 
مول��ی C6 و +C7 به  ترتی��ب براب��ر 86/178 و 220/278 گ��رم بر مول 

اس��ت. پس از گروه  بندی باید متغیرهای تطابق تعیین ش��ده و به  وسیله 
اطالعات حاص��ل از آزمایش  ها تطابق انجام گ��ردد. برای ایجاد مدل 
س��یال باید یك م��دل از معادالت حالت موجود در شبیه  س��از انتخاب 
ش��ده و تطاب��ق به  وس��یله آن انجام ش��ود. در این نمون��ه معادله حالت 
انتخاب  ش��ده Peng-Robinson  است که نس��بت به سایر مدل  ها تطابق 
 بهتری ب��ا داده های آزمایش��گاهی دارد. ب��رای گرانروی نی��ز از مدل

 Lohrenz-bray-clark که تطابق خوبی دارد اس��تفاده ش��ده است. در 
ش��کل  های-3 تا 5 نتایج تطابق برای نمونه نفت ناحیه شرقی نشان داده 

شده است.

  5   نتایج تطابق گرانروی نمونه نفت شرقی

7 
 

 

 
  شرقي نفت نمونه گرانروي تطابق نتايج - 5شكل

  جنوبي- غربي سيال ناحيه - 3-2
با  .گرددانجام  نيز جنوبي-غربيناحيه  سيال بايد براي شدشرقي انجام  سيال ناحيه خصوصدر  در قسمت قبل تمام روندي كه

  .شده است ارائه 4- كه نتايج آن در جدول آن مشخص گرديد تركيب، از اين قسمتحاصل  ليز و آزمايش سيالآنا
  

  جنوبي اليه ميشريف- سيال ناحيه غربي

درصد مولي در سيال 
 تك فاز

  تركيبات

29/0N2
28/2CO2
85/42C1
55/6C2
18/5C3
44/1iC4
84/2nC4
49/1iC5
74/1nC5
09/3C6

سيال ناحيه شرقی اليه ميشريف

درصد مولی درسيال تك فاز ترکيبات

0/29 N2

2/28 Co2

42/85 C1

6/55 C2

5/18 C3

1/44 iC4

2/84 nC4

1/49 iC5

1/74 nC4

3/09 C6

4/26 C7

4/58 C8

3/65 C9

3/08 C10

2/35 C11

2/08 C12

1/85 C13

1/28 C14

0/79 C15

0/64 C16

0/52 C17

0/5 C18

0/44 C19

6/23 C20+

100 Total

  4   اجزای تشکیل دهنده سیال ناحیه غربی جنوبی

  3   نتایج تطابق ضریب حجمی سیال

6 
 

 
  تطابق ضريب حجمي سيال نتايج - 3شكل

  

 
  شرقي نفت نمونه چگالينتايج تطابق  - 4

 4   نتایج تطابق چگالي نمونه نفت شرقی

6 
 

 
  تطابق ضريب حجمي سيال نتايج - 3شكل

  

 
  شرقي نفت نمونه چگالينتايج تطابق  - 4
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3-2- سيال ناحيه غربی- جنوبی
تمام روندی که در قس��مت قبل در خصوص سیال ناحیه شرقی انجام 
شد باید براي سیال ناحیه غربی-جنوبی نیز انجام گردد. با آنالیز و آزمایش 
س��یال حاصل از این قسمت، ترکیب آن مشخص گردید که نتایج آن در 

جدول-4 ارائه شده است.
نمونه گرفته شده از این ناحیه در آزمایش  هاي دیگری از جمله تعیین 
فشار اشباع، آزمایش  هاي تبخیر مرحله ای، مطالعه  گرانروي و آزمایش  هاي 
دستگاه تفکیك کننده نیز استفاده شد که نتایج این آزمایش  ها در شبیه  سازی 
سیال مورد استفاده قرار گرفت. بعضی از نتایج در جدول-5 ارائه شده است.
پ��س از وارد کردن درصد اجزای س��یال و نتایج آزمایش  ها در مدل 
نرم  افزار، نوبت به شبیه  س��ازی می  رسد. باز هم با توجه به زیاد بودن اجزای 
این سیاالت، شبیه  سازی سیال و تطابق آن با آزمایش  ها دشوار خواهد بود. 
همچنین با توجه به اینکه در شبیه  س��ازی مخزن بای��د معادالت جریان در 

هر ش��بکه برای تمامی اجزا انجام شود، زیاد بودن تعداد اجزا باعث کندی 
سرعت شبیه  سازی و ایجاد مشکل در حل معادالت می گردد. بنابراین بار 

دیگر برای فائق آمدن بر این مشکل از روش گروه  بندی استفاده مي  شود.
پس از گروه  بندی اجزا، باید خواص س��یال بررس��ي شود تا در صورت 
مشاهده تغییرات زیاد نسبت به حالت اولیه، روش گروه  بندی اصالح گردد. 
در این نمونه، گروه +C7 به گروه  های بیشتری تقسیم شده اند. با توجه به این 
توضیحات، گروه  بندی نمونه نفت ناحیه غربی-جنوبی در جدول-6 ارائه شده 

است.
شبیه به کاري که روي نمونه نفت ناحیه شرقی انجام شد در اینجا نیز پس 
از گروه  بندی باید متغیرهای تطابق تعیین ش��ده و به  وسیله اطالعات حاصل از 
آزمایش  ها تطابق انجام گردد. باز هم برای ایجاد مدل س��یال باید یك مدل از 
معادالت حالت انتخاب ش��ده و تطابق توس��ط آن انجام گ��ردد. در این نمونه 
هم معادله حالت انتخاب ش��ده Peng-Robinson اس��ت که نس��بت به س��ایر 
 مدل  ها با داده  های آزمایش��گاهي تطابق بهتری دارد. ب��رای گرانروی نیز مدل

 Lohrenz-bray-clark اصالح ش��ده که تطابق خوبی دارد استفاده مي  شود. در 

  8   نتایج تطابق گرانروی نمونه نفت غربی-جنوبی
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 جنوبي-غربي نفت نمونه گرانروي تطابق نتايج -8 شكل

  
  )MMP( حداقل فشار امتزاجي دست آوردن  همنظور ب  به PVTiافزار   قلمي در نرم  سازي آزمايش لوله  شبيه -4

را و نتايج آندر آن طراحي  ي نيزهاي  توان آزمايش ميPVTi افزار  در نرم مدل سيال تكميلبا  عنوان شد تر  شطور كه پي  همان
  .شود  ست كه جهت تعيين حداقل فشار تزريق امتزاجي استفاده ميها  از جمله اين آزمايشقلمي   آزمايش لوله. كردمشاهده 

 قلمي  آزمايش لولهعنوان گازهاي تزريقي انتخاب شده و   گازي به و گاز اليه اكسيدكربن  دي  نيتروژن،  متان،هايدر اين قسمت گاز
افزار با توجه به مدل سيال نفتي و گاز تزريقي و   نرماين  .طراحي شد و نمونه نفت موجودبراي د PVTi افزار  نرم در محيط

 اينز ا نتايج حاصل. دهد  ميارائه  عنوان خروجي  امتزاجي را به فشار كرده و نتايج حداقل سازي  آزمايش را شبيه ،معادالت موجود
  .است رائه شدها 7- جدولساز در  شبيه

حداقل فشار امتزاجي نفت ناحيه 
)اتمسفر( جنوبي-غربي

حداقل فشار امتزاجي نفت ناحيه 
  )اتمسفر( شرقي

  سيال تزريقي

>1000  >1000  N2

53/642  11/309  CO2  
28/867  27/645  C1  
  گاز اليه گازي  35/411  31/602

Eclips 9  طراحی لوله  قلمی در شبیه  ساز  

12 
 

  PVTi ساز  شبيه نتايج -7جدول
  
 حاصل MMP مقادير ازاطمينان  حصولمنظور   به Eclipse افزار  مقلمي در نر  آزمايش لولهمدل تركيبي سازي   بيهش -5

  در مدل PVTiاز 
كه از طراحي آزمايش  MMP مقاديركه مدل تركيبي نيز بتواند همان اينينان از جهت اطمتر عنوان شد  طور كه پيش  همان

هر كدام و  شدهطراحي  Eclipse افزار  در نرم قلمي  لوله زمايشآمدل تركيبي را توليد كند، حاصل شد  PVTi افزار  نرم لمي درق  هلول
  .گردد  طراحي مي 8- مشخصات جدولاي با  در اين آزمايش لوله.شوند  يتزريق مدر فشارهاي مختلف ها  گازاين از 
 

  )md( تراوايي  (%) تخلخل  )cm( ارتفاع  )cm(طول
1000  1  10  2000  

 قلمي  ولهمشخصات طراحي ل -8جدول

  .نشان داده شده است 9- در شكلطراحي لوله 
 

 
Eclipsساز   قلمي در شبيه  طراحي لوله  -9شكل 

9ليحجم خابرابر  2/1يك گاز در فشارهاي مختلف با نرخ ثابت تزريق شده و ضريب بازيافت آن در تزريق در هر آزمايش

حداقل فشار  .شود  مقدار حداقل فشار امتزاجي محاسبه مي ،سب فشاربر ح از نمودار ضريب بازيافتس سپ.شود  گيري مي  هانداز
با افزايش فشار پس از اين فشارف عبارت ديگر   به. يابد  فشاري است كه بعد از آن شيب نمودار ضريب بازيافت كاهش ميامتزاجي 

  .دمان  ميفت كمتر تغيير كرده يا ثابت امقدار ضريب بازي ،تزريق

تعيين فشار اشباعآزمايش دستگاه تفکيك کننده

GORseparation test =872 cft/bbl @ 
15 psi &

 60°F
Boseparation test =1/511 rbbl/stb

Pb @ 234°F=3669 psia

  5   نتایج آزمایشگاهی نمونه نفت غربی -جنوبی

  6   نتایج گروه بندی نمونه نفت غربی-جنوبی

درصد مولی اجزا

43/14 N2-C1

8/83 CO2-C2

9/46 C3-C4

6/32 C5- C6

17/92 C7 to C11 117g/mol

7/66 C12 to C18 189g/mol

6/67 C19+   489g/mol

  7  نتایج تطابق چگالي نمونه نفت غربی-جنوبی

10 
 

 
  جنوبي- غربي نفت  نمونه سيال حجمي ضريب تطابق نتايج - 6شكل

  
 

 
  جنوبي- غربي فتن نمونه چگالي تطابق نتايج -7 شكل

  

6  نتایج تطابق ضریب حجمی سیال نمونه  نفت غربی-جنوبی

10 
 

 
  جنوبي- غربي نفت  نمونه سيال حجمي ضريب تطابق نتايج - 6شكل

  
 

 
  جنوبي- غربي فتن نمونه چگالي تطابق نتايج -7 شكل

  

10 
 

 
  جنوبي- غربي نفت  نمونه سيال حجمي ضريب تطابق نتايج - 6شكل

  
 

 
  جنوبي- غربي فتن نمونه چگالي تطابق نتايج -7 شكل
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شکل  های-6 تا 8 نتایج تطابق برای نمونه نفت ناحیه غربی-جنوبی ارائه شده است.

4- شبيه  س�ازی آزماي�ش لوله  قلم�ی در نرم  افزار PVTi به  منظور به  دس�ت 
)MMP( آوردن حداقل فشار امتزاجي

 PVTi  همان  طور که پیش  تر عنوان ش��د با تکمیل مدل سیال در نرم  افزار
می توان آزمایش  هایی نیز در آن طراحی و نتایج آنرا مش��اهده کرد. آزمایش 
لوله  قلمی از جمله این آزمایش  هاس��ت که جهت تعیین حداقل فش��ار تزریق 
امتزاجی استفاده می  شود. در این قسمت گازهای متان،  نیتروژن،  دی  اکسیدکربن 
و گاز الیه گازی به  عنوان گازهای تزریقی انتخاب شده و آزمایش لوله  قلمی 
در محیط نرم  افزار  PVTi برای دو نمونه نفت موجود طراحی شد. این نرم  افزار 
با توجه به مدل س��یال نفت��ی و گاز تزریقی و معادالت موج��ود، آزمایش را 
شبیه  سازی کرده و نتایج حداقل فشار امتزاجی را به  عنوان خروجی ارائه می  دهد. 

نتایج حاصل از این شبیه  ساز در جدول-7 ارائه شده است.

 Eclipse 5- شبيه  س�ازی م�دل ترکيب�ی آزمايش لوله  قلم�ی در نرم  اف�زار
به  منظور حصول اطمينان از مقادير MMP حاصل از PVTi در مدل

همان  طور که پیش تر عنوان شد جهت اطمینان از اینکه مدل ترکیبی 
نیز بتواند همان مقادیر MMP که از طراحی آزمایش لوله  قلمی در نرم  افزار 
PVTi حاصل شد را تولید کند، مدل ترکیبی آزمایش لوله  قلمی در نرم  افزار 
Eclipse طراحی شده و هر کدام از این گاز ها در فشارهای مختلف تزریق 
مي  شوند. در این آزمایش لوله ای با مشخصات جدول-8 طراحی می  گردد.

در هر آزمایش یك گاز در فشارهای مختلف با نرخ ثابت تزریق شده 
و ضریب بازیافت آن در تزریق 1/2 برابر حجم خالي9 اندازه  گیری می  شود. 
سپس از نمودار ضریب بازیافت بر حسب فشار، مقدار حداقل فشار امتزاجی 
محاسبه می  شود. حداقل فشار امتزاجی فش��اری است که بعد از آن شیب 
نمودار ضریب بازیافت کاهش می  یابد. به  عبارت دیگر پس از این فشار با 
افزایش فشار تزریق، مقدار ضریب بازیافت کمتر تغییر کرده یا ثابت می  ماند.

5-1- نفت ناحيه شرقی
این گروه آزمایش  ها در دمای°F 228 انجام می  شود. هر یك از گازها 
در هشت فشار تزریق مختلف به لوله تزریق می  گردند. نمودارهای ضریب 

بازیافت بر حسب فشار تزریق درشکل-10  ارائه شده اند.
همان  گونه که از نمودارها مشخص است مقدار کمینه فشار امتزاجی از 
تقاطع دو خط راست که با فشار های زیاد و کم مماس است به  دست می  آید.

 این گروه آزمایش  ها در دماي °F 234انجام می  شود. هر یك از گازها 
در  هشت فشار تزریق مختلف به لوله تزریق می  گردند. نمودارهای ضریب 

بازیافت بر حسب فشار تزریق در شکل-11 ارائه شده اند.
در اینجا نیز همان  گونه که از نمودارها مشخص است مقدار کمینه فشار 
امتزاجی از تقاطع دو خط راس��ت که با فش��ارهای زیاد و کم مماس است 

به  دست می  آید.
  PVTi اختالف کمی ب��ا نتایج حاصل از Eclipse300 نتایج شبیه  س��از

)cm(  طول)cm(  ارتفاع)%( تخلخل)md(  تراوايی

10001102000

  8  مشخصات طرحی لوله قلمی

 حداقل فشار امتزاجی نفت
)ناحيه غربی-جنوبی )اتمسفر

 حداقل فشار امتزاجی نفت
)ناحيه شرقی)اتمسفر سيال تزريقی

>1000 >1000 N2

642/53 309/11 CO2

867/28 645/27 C1

602/31 411/35 گاز اليه گازی

PVTi 7  نتایج شبیه سازی  

13 
 

  
  شرقيناحيه نفت  - 5-1

ضريب . دگردن  فشار تزريق مختلف به لوله تزريق مي هشتهر يك از گازها در . شود  انجام مي F°228در دماي ها  اين گروه آزمايش
  .شده است ارائه9- بازيافت بر حسب فشار تزريق درجدول

 

حداقل فشار امتزاجي

  

  
جهت تعيين حداقل فشار امتزاجي در نمونه نفت شرقي قلمي  لوله نتايج آزمايش -9جدول

  
مماس است  زياد و كمهاي  فشار امتزاجي از تقاطع دو خط راست كه با فشار كمينهمقدار  مشخص استها گونه كه از نمودار  همان

  .آيد  دست مي  هب
  
  جنوبي- غربيناحيه نفت  - 5-2

  10   نتایج آزمایش لوله قلمی جهت تعیین حداقل فشار امتزاجی در نمونه نفت شرقی

حداقل فشار امتزاجی
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داش��ته و آنرا تأیید مي  کند.  حال باید فش��ار واقعی تزریق )فشار شکست 
سازند( بررسی شود.

6- فشار شكست سازند
برای محاسبه فشار تزریق در مخزن، میزان فشار شکست سازند )بیشترین 
فش��اري که می  توان تزریق را انج��ام داد( یکی از متغیرهای محدودکننده 
به  حساب می  آید. برای محاسبه فشار شکست روابطي تجربی وجود دارد که 
این روابط از متغیرهای چاه  نگاری استفاده می  کنند. همچنین با انجام برخی 
آزمایش  ها می  توان فشار شکست سازند را محاسبه کرد. البته روابط محاسبه 
سر انگشتی مانند رابطه-1 نیز وجود دارند که بدون داشتن اطالعات کافی 
برای تخمین فشار تزریق می  توان از آنها استفاده کرد. گرادیان فشاری سازند 

در این رابطه از 0/5 تا 0/7 پام بر فوت در نظر گرفته شده است.
)1(                                                            عمق×0/7~0/5< فشار تزریق

که در آن فشار برحسب پام و عمق بر حسب فوت است.

با توجه به آزمایش  هاي نش��تی10 انجام ش��ده و روابط تجربی به  دست 
آمده از چاه نگاری الیه  ها این نتیجه حاصل شد که گرادیان فشار شکست 

سازند این میدان حدود 0/7 پام بر فوت است.
با توجه به اینکه در اثر فشار شکس��ت سازند به  میزان 6545 پام، عمق 
تزریق حدود 9350/39 است پس فشار تزریق باید کمتر از این مقدار باشد.

نتيجه  گيری
با توجه به حداکثر فشار تزریق )6545 پام( و فشار زیاد مورد نیاز براي 
امتزاج  چهار گاز مطالعه ش��ده و اینکه فش��ار زیاد موجب شکست سازند 
خواهد ش��د در نتیجه تزریق باید در فشاري کمتر از فشار شکست سازند 
انجام گردد. در این فشارها که کمتر از حداقل فشار امتزاجی هستند فرآیند 
به  ش��کل غیرامتزاجی خواهد بود و امتزاج  پذیری تنها می  تواند برای تزریق 
گاز دي  اکس��یدکربن آن هم در قس��مت ش��رقی میدان که حداقل فشار 

امتزاجی حدود 4600 پام است صورت گیرد.
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. دگردن  ميف به لوله تزريق فشار تزريق مختل هشت  هر يك از گازها در. شود  انجام مي F234°ي در دما ها  اين گروه آزمايش
  .شده است ارائه 10- ضريب بازيافت بر حسب فشار تزريق در جدول

حداقل فشار امتزاجي

   

  
 جنوبي-غربي نفت نمونه در يامتزاج فشار حداقل نييتع جهت يقلم  لوله شيآزما جينتا - 10جدول

  
 كم زياد وفشارهاي  ع دو خط راست كه باتزاجي از تقاطفشار ام مشخص است مقدار كمينهها گونه كه از نمودار  همان نيزدر اينجا 

  .آيد  دست مي  همماس است ب
فشار (فشار واقعي تزريق  حال بايد  .كند  ميييد أرا تآن داشته و PVTi از حاصلنتايج اختالف كمي با  Eclipse300ساز   هنتايج شبي
  .شودبررسي ) سازند شكست

فشار شكست سازند -6
غيرهاي يكي از مت) را انجام دادتوان تزريق   ميبيشترين فشاري كه (، ميزان فشار شكست سازند محاسبه فشار تزريق در مخزن در

 .كنند  تفاده مينگاري اس  چاهغيرهاي متتجربي وجود دارد كه از  يبراي محاسبه فشار شكست روابط. آيد  حساب مي  كننده بهمحدود

  11   نتایج آزمایش لوله  قلمی جهت تعیین حداقل فشار امتزاجی در نمونه نفت غربی-جنوبی

حداقل فشار امتزاجی


