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چكيده
مخــازن كربناتــه شــكافدار بخــش عمــده اي از مخــازن هيدروكربــوري كشــور ایــران را تشــكيل ميدهنــد .تولیــد نفــت از ایــن مخــازن
عمدتــا تحــت تاثیــر مکانیــزم ریــزش ثقلــی اســت و انتقــال نفــت از بلــوک باالیــی بــه بلــوک پایینــی بــا توجــه بــه چگونگــی ارتبــاط
بیــن بلوکهــا میــزان تولیــد را کنتــرل میکنــد ،و ایــن درحالــی اســت کــه مطالعــات تئــوری محــدودی از مدلســازی انتقــال نفــت
از طریــق آشــام مجــدد بیــن بلوکهــا انجــام شــده اســت .در ایــن مقالــه ابتــدا فرآینــد ریــزش ثقلــی بــا در نظــر گرفتــن نیــروی ریــزش
ثقلــی و نیــروی مویینگــی بــرای یــک بلــوک ماتریــس یــک بعــدی بهصــورت بــدون بعــد بســط داده میشــود .ســپس بــا اســتفاده از
روش تبدیــل الپــاس ،معادلــه مشــتق جزئــی مربــوط بــه یــک بلــوک ماتریــس بــا اســتفاده از شــرایط اولیــه و مــرزی حــل میشــود.
همچنیــن بــا تعمیــم معــادالت جریــان جزئــی بهدســت آمــده بــرای یــک دســته بلــوک ماتریــس بــه مدلســازی فرآینــد آشــام مجــدد
پرداختــه مــی شــود .در مــرز باالیــی بلــوک ماتریــس ،دبــی نفــت ورودی بــه ماتریــس تابعــی از زمــان و در مــرز پایینــی آن اشــباع بــدون
بعــد نفــت برابــر یــک در نظــر گرفتــه شــده اســت .در زمــان اولیــه نیــز اشــباع بــدون بعــد نفــت در تمــام ماتریــس برابــر بــا یــک فــرض
شــده اســت .در نهایــت بــا اســتفاده از معــادالت اشــباع ،دبــی و تولیــد تجمعــی بــدون بعــد بــه بررســی فرآینــد ریــزش ثقلــی و پدیــده
آشــام مجــدد پرداختــه شــده اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه تمــام راه حلهــای ارایــه شــده بــرای ایــن مســاله تاکنــون بهصــورت
عــددی و یــا نیمــه تحلیلــی بــوده اســت [ ]1درحالیکــه راه حــل ارائــه شــده در ایــن مقالــه بهصــورت کامــا تحلیلــی میباشــد.

كلمــات كليــدي :مخــازن شــکافدار ،ناحیــه مــورد هجــوم گاز ،ریــزش ثقلــی ،آشــام مجــدد ،حــل تحلیلــی و

ناحیــه مــورد هجــوم گاز.
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

m.abbasi1370@gmail.com

مدلسازی تحلیلی فرآیند ...
مقدمه

مخــازن نفتــی شــکافدار بهصــورت سیســتمی شــامل

بلوکهایــی از ماتریــس و شــبکه شــکاف در نظــر گرفتــه
میشــوند .اینگونــه از مخــازن شــامل دو محیــط بــا

خصوصیــات فیزیکــی متفــاوت هســتند -1 :محیــط
ماتریــس بــا تخلخــل نســبتا بــاال و تراوایــی پاییــن کــه

قســمت عمــدهای از نفــت درجــای مخــزن را در خــود

جــای داده اســت -2 .محیــط شــکاف بــا تراوایــی نســبتا

بــاال و تخلخــل پاییــن کــه ســبب ســهولت حرکــت
ســیال بهســمت چــاه تولیــدی میشــوند .پدیــده

ریــزش ثقلــی یکــی از مهمتریــن فرآیندهــای تولیــد از
مخــازن شــکافدار و معمولــی اســت کــه در آن نیــروی

گرانــش مهمتریــن نیــروی پیشــران در تولیــد اســت.
فرآینــد ریــزش ثقلــی در مراحــل اولیــه تولیــد بــه

هنــگام توســعه میــدان و همچنیــن هنــگام تزریــق گاز
بــه منظــور فرآیندهــای بهبــود و افزایــش برداشــت نفــت
اتفــاق میافتــد [ .]2طبــق کارهــای آزمایشــگاهی انجــام
شــده بــر روی ســتونهای ماســهای ،مشــاهده شــد کــه

فرآینــد ریــزش ثقلــی تاثیــر زیــادی بــر میــزان بازیافــت

نفــت از ایــن ســتونها دارد [ .]3همچنیــن مشــاهدات
میدانــی نتایــج مشــابهای را نشــان میدهنــد [ 4و  .]5در
ناحیــه مــورد هجــوم گاز دســتهای از بلوکهــای ماتریــس

بــرروی هــم قــرار گرفتهانــد کــه عــاوه بــر فرآینــد
ریــزش ثقلــی در بلوکهــای ماتریــس ،پدیــده آشــام
مجــدد نیــز رخ میدهــد و بــرای بررســی ایــن پدیــده

و پارامترهــای تاثیرگــزار بــر آن مطالعــات آزمایشــگاهی

مختلفــی انجــام شــده اســت [ .]8 -6لــورت و لوییــس بــه
بررســی مفاهیــم پایـهای فرآینــد ریــزش ثقلــی پرداختنــد

[ 9و  .]10در کاردول و پارســون توانســتند بــرای اولیــن

بــار یــک مــدل تحلیلــی بــرای بررســی فرآینــد ریــزش
ثقلــی ارائــه کننــد .مــدل تحلیلــی کاردول و پارســون
توســط هرمــن داکســترا بهبــود یافــت [ .]4پاوونــه و

همــکاران بــه منظــور پیشبینــی توزیــع اشــباع و میــزان
بازیافــت ســیال از یــک نمونــه ،معادلــه مشــتق جزئــی

فرآینــد ریــزش ثقلــی را بهصــورت تحلیلــی حــل کردنــد

[ .]11پِــری در کارهــای خــود دربــاره فرآینــد ریــزش
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ثقلــی در یــک دســته بلــوک یــک بعــدی ،فــرض کــرد کــه

نفــت خــارج شــده از ماتریــس باالیــی از طریــق فرآینــد
آشــام توســط ماتریــس پایینــی مکیــده میشــود [.]12
ســعيدي فرآينــد جريــان بلــوك بــه بلــوك را در ســتونی

از بلوکهــای ماتريــس كــه بــا هــم در تمــاس نبودنــد
مــورد بررســی قــرارداد [ .]13فیروزآبــادی و ایشــیموتو بــا

اســتفاده از روش جداســازی متغیرهــا معادلــه خطی شــده

فرآینــد ریــزش ثقلــی را بــرای شــروط مــرزی مختلــف

حــل کردنــد و همچنیــن بــه بررســی فرآینــد ریــزش
ثقلــی همــراه بــا پدیــده آشــام مجــدد پرداختنــد [.]1
آنهــا بــرای ایــن کار دســتهای از بلوکهــای ماتریــس

کــه در ابتــدا بهطــور کامــل اشــباع از نفــت و توســط گاز
احاطــه شــدهاند را در نظــر گرفتنــد .لنگــرون و همــکاران

بــه بررســی فرآینــد ریــزش ثقلــی از دیــد محاســبه
فشــار مویینگــی پرداختنــد [ .]14کــرا و فیروزآبــادی

معادلــه ریــزش ثقلــی را برحســب پتانســیل مویینگــی

بیــان و معادلــه غیــر خطــی را بهصــورت عــددی حــل
نمودنــد .همچنیــن در آن ســال کالئیــدو و فیروزآبــادی

بــه مطالعــه فرآینــد ریــزش ثقلــی در محیــط متخلخــل
الیــهای پرداختنــد [ .]15اســکچتر و ژو بــا اســتفاده از

مفهــوم جریــان ســیال و ارتبــاط دادن آن با قانون دارســی
توانســتند یــک عبــارت جدیــد بــرای محاســبه بازیافــت

نفــت طــی فرآینــد ریــزش ثقلــی و بهصــورت تابعــی
از زمــان بیــان نماینــد [ .]16لــی و هــورن ادعــا کردنــد

کــه مکانیــزم بازیافــت در فرآینــد ریــزش ثقلــی هماننــد
فرآینــد آشــام اســت [ .]17در نهایــت آنهــا توانســتند بــا

اســتفاده از مــدل آرنوفســکی کــه پیشــتر بــرای فرآینــد
آشــام مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت ،مدلــی بــرای
فرآینــد ریــزش ثقلــی ارائــه دهنــد [ .]18در ایــن مــدل؛

ارتبــاط بیــن بازیافــت نفــت و زمــان بهصــورت یــک تابــع

نمایــی بیــان میشــود .میگوئــل هرنانــدز و همــکاران

پارامترهــای بــدون بعــد را بــرای بررســی فرآینــد ریــزش
ثقلــی توســعه دادنــد و پارامترهــای تاثیرگــذار بــر ایــن
فرآینــد را مشــخص نمودنــد [ .]19دوناتــو و همــکاران
بــرای بررســی فرآینــد ریــزش ثقلــی بــه آنالیــز تحلیلــی

و عــددی بازیافــت نفــت در یــک محیــط متخلخــل یــک
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بعــدی پرداختنــد [ .]20آنهــا بــرای بررســی صحــت
مــدل عــددی خــود ،نتایــج آن را بــا نتایــج آزمایشــگاهی

پــدرا و همــکاران مقایســه نمودنــد [ .]21نبــی پــور و

پارامترهای بدون بعد:
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نفــت در یــک محیــط متخلخــل الیــهای و تحــت
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در ســال  2008هوتیــت و فیروزآبــادی بــا اســتفاده از

کــه در آن  k roمقــدار تراوایــی نســبی انتهایــی نفــت

همــکاران مــدل جریــان دوفــازی را توســعه و بــا حــل
عــددی آن توانســتند توزیــع اشــباع و دبــی بازیافــت

ریــزش ثقلــی نفــت و گاز را پیشبینــی نماینــد [.]22
روش المانهــای محــدود یــک فرموالســیون جدیــد را
در فضــای ســه بعــدی ارائــه کردنــد کــه در آن ســرعت

کل ســیال بهصــورت عبارتــی از گرادیــان پتانســیل فــاز
تــر و مویینگــی تعریــف میشــد [.]23

در ایــن مقالــه ابتــدا فرآینــد ریــزش ثقلــی در حضــور

نیــروی مویینگــی بــرای یــک بلــوک ماتریــس یــک

بعــدی بهصــورت بــدون بعــد بســط داده مــی شــود و

معادلــه مشــتق جزئــی مربــوط بــه یــک بلــوک ماتریــس

بــا شــرایط اولیــه و مــرزی مشــخص بهدســت میآیــد.
ســپس بــرای مدلســازی فرآینــد آشــام مجــدد

دســتهای از بلوکهــای ماتریــس در نظــر گرفتــه
میشــود بهطوریکــه نفــت خروجــی از یــک ماتریــس
توســط ماتریــس پاییــن آن آشــام شــده و شــرط مــرزی

باالیــی ماتریــس پاییــن ،دبــی نفــت خروجــی از ماتریــس
باالیــی اســت .بــا اســتفاده از روش تبدیــل الپــاس بــه

حــل معادلــه مشــتق جزئــی بــا شــرایط مــرزی دبــی
نفــت بهصــورت تابعــی از زمــان و اشــباع بــدون بعــد

نفــت برابــر بــا یــک پرداختــه میشــود .در آخــر ســعی

شــده اســت براســاس مــدل نیمــه تحلیلــی فرآینــد

ریــزش ثقلــی و آشــام مجــدد فیروزآبــادی [ ]1مــدل
کامــا تحلیلــی ایــن فرآینــد را ارائــه کنیــم.
معادله جریان سیال بلوک ماتریس

طبــق مــدل ریــزش ثقلــی بلــوک ماتریــس یــک بعــدی،
معادلــه جریــان جزئــی یــک بعــدی بــرای سیســتم نفــت
و گاز غیــر تراکمپذیــر در حضــور نیــروی مویینگــی و
گرانــش بهصــورت زیــر اســت:
()1

∂S o
∂Pc
k ∂ 
g 
=
+ k ro ∆ρ
 −k

φµo ∂z  ro ∂z
gc 
∂t

S oD

PcD

o

و  PcDبیانگــر نســبت نیــروی مویینگــی بــه نیــروی
گرانــش اســت .حــال بــا در نظــر گرفتــن تراوایــی نســبی

و فشــار مویینگــی بــدون بعــد بهصــورت زیــر:
()5

k roD = S oD

()6

( ln (S oD

o
cD

PcD = − P

بــا تعریف زمان و مکان بدون بعد بهصورت زیر:
g
gc
t
) − S wi

()7

kk roo PcDo ∆ρ
hφµo (1 − S or

z
h

()8
کــه در آن

z
=
h

zD

= tD

= zD

بیانگــر میــزان بازیافــت نفــت از

بلــوک ماتریــس اســت .حــال بــا اعمــال پارامترهــای

بــدون بعــد ،معادلــه بــدون بعــد فرآینــد ریــزش ثقلــی

بهصــورت زیــر خواهــد شــد:
()9

1
= ,η
2PcDo

2

∂S oD
∂ S oD
∂S oD
=
+ 2η
∂t D
∂z D2
∂z D

تعریف دبی بدون بعد:

بــا اســتفاده از معادلــه پیوســتگی اگــر دبــی بــدون بعــد

نفــت بــه ســمت پاییــن را مثبــت در نظــر بگیریــم،
داریــم:
()10

∂S oD
+ 2ηS oD
∂z D

=
q oD

دبــی بــدون بعــد نفــت خروجــی از ماتریــس بیانگــر

نــرخ تابــع انتقــال بــدون بعــد بیــن ماتریــس و شــکاف
میباشــد.

همانطــور کــه در شــکل  1مشــاهده میشــود ،شــرایط

اولیــه و مــرزی بهصــورت زیــر اســت:
(-11الف)
(-11ب)

=S oD ( z D , t
=0
) 1
D
=S oD
tD ) 1
=( z D 0,
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حال از تغییر متغیر زیر استفاده میکنیم:
0
qoD
( (1 − e −2η z D
2η
s

()17

1 − e −2η z D −

=
w SoD (uss ) −

بعــد از اعمــال تغییــر متغیــر ،معادلــه  16بهصــورت زیــر

خواهــد شــد:

∂ 2w
∂w
0
+ 2η
= − sw
∂z D2
∂z D

()18

ومعــادالت (-11ب) و (-11ج) نیــز بهصــورت زیــر تغییــر

شکل  1بلوک ماتریس یک بعدی همراه با شرایط مرزی .ارتفاع
مدل  hو عمق نفوذ گاز برابر با  Lاست.

∂S oD
+ 2ηS oD
∂z D

( = q oD (t D

(-11ج)

z D =1

بــا توجــه بــه ناهمگــن بــودن شــروط مــرزی ،معادلــه را به
دو قســمت وابســته و مســتقل از زمــان تقســیم میکنیــم:
()12

(- 19الف)
(-19ب)

مســتقل از زمــان بهصــورت زیــر خواهــد بــود:
0
=

) ∂S oD ( ss
∂z D

2

+ 2η

) ∂ S oD ( ss
2
D

∂z

جــواب معادلــه بــاال بهصــورت زیــر اســت کــه در آن
 qooDدبــی بــدون بعــد نفــت ورودی از بــاالی ماتریــس در

زمــان  tD=0اســت.
()14

o
oD

q
( (1 − e −2η z D
2η

S oD ( ss ) = e −2η z D +

z D =1

معادلــه دیفرانســیل  18دارای یــک معادلــه مشــخصه

بهصــورت زیــر اســت:

2

x

()21
∆ x 1,2 =−η ± η 2 + s =−η ±
براســاس جوابهــای معادلــه مشــخصه جــواب معادلــه

دیفرانســیل  20بهصــورت زیــر اســت.
()22

x 2z D

بــه زمــان بهصــورت زیــر خواهــد بــود:
) ∂S oD (uss
∂t D

−

) ∂S oD (uss
∂z D

+ 2η

) ∂ 2S oD (uss
2
D

∂z

بــا توجــه بــه معادلــه (-11الــف) گرفتــن تبدیــل الپــاس
از طرفیــن معادلــه  15داریــم:

− sSoD (uss ) +

= (
0


) ∂SoD (uss
∂z D

+ 2η

2
∂SoD
) (uss

∂z D2


qo
−2η z D
− oD (1 − e −2η z D
1 − e
2η


+ C 2e

x 1z D

=w
( z D ( C 1e

بــا اعمــال شــرایط مــرزی اول و دوم و محاســبه  C 1و ،C 2
معادلــه  18بهصــورت زیــر خواهــد شــد:

()23
بــا اســتفاده از الپــاس معکــوس و قضیــه کانوولوشــون بــه
o
oD

q
) (1 − e −2η z D ( + e η (1− z D
2η

بــا توجــه بــه قســمت مســتقل از زمــان ،معادلــه وابســته
0
=

= + 2η x − s
0

معادلــه  23خواهیم رســید:

معادله وابسته به زمان:

()16

�
2η
( + q oD (s
s

−

=

∂w
+ 2ηw
∂z D

خواهــد بــود.

معادلــه جریــان ســیال در درون ماتریــس در حالــت

()15

=w
tD ) 0
=( z D 0,

=()20
) S oD S oD ( ss ) ( z D ) + S oD (uss ) ( z D ,t D
جوابهــاي ایــن معادلــه مشــخصه بهصــورت زیــر

معادله مستقل از زمان:

()13

میکننــد:

()24

S oD = e −2η z D +



( sinh (∆z D
( −2η + qoD (t D ( ) ∗ L−1 

η sinh (∆( + ∆ cosh (∆( 

بــرای محاســبه الپــاس معکــوس تابــع ( F(sکافیســت

کــه تمــام باقیماندههــای تابــع (F(sا estدر قطبهــای
تابــع ( F(sکــه مخــرج تابــع در آن نقــاط صفــر میشــوند

را بــا یکدیگــر جمــع کنیــم [ .]24بــا قــرار دادن

∆= iλn

یــا ( s=-(λ2n+η2قطبهــای تابــع ( F(sمحاســبه میشــود

بهطوریکــه در معادلــه زیــر صــدق کنــد:
()25

= ( η sin(λn ( + λn cos(λn
0

شماره ،92
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الپــاس معکــوس تابــع

(F(s

و باقیماندههــای تابــع


q1 
1
q oD
t D +  1 − oD 
2η 


(F(sا estدر نقطــه ( s=-(λ2n+η2برابــر اســت بــا:

{

}

) Re s e st F (s (, − ( λn2 + η 2

()26

(

)

− λn2 +η 2 t D

e

(λ

( + η 2 ) sin ( λn ) sin(λn z D

2
n

λ +η +η
2
n

2

بــا اســتفاده از معادلــه  24و  ،26معادلــه تابــع اشــباع

برحســب زمــان و مــکان بــدون بعــد بهصــورت زیــر

خواهــد بــود:

qo
+ oD (1 − e −2η z D ( +
2η

( sin(λn z D ( ( λn2 + η 2 )G (t D

()27
که در آن:

)

()28
()29

−2η z D

S oD = e

−η z D

∞

∑A e
n

4ηe η sin ( λn

λn2 + η 2 + η

( qoD (τ (  −( λn2 +η 2 )(t D −τ
dτ
e
2η 



tD

∫  −1 +

n =1

= An

=( G (t D

0

بــا اســتفاده از معادلــه ( )10میتــوان دبــی بــدون بعــد را

نیــز محاســبه کــرد:

)

2

+η

(λ

2
n

−η z D

( (λn z D ( ]G (t D

∞

= q oD
q + ∑ Ane
n =1

o
oD

[η sin(λn z D ( + λn cos

()30
بــا اســتفاده از رابطــه زیــر نیــز میتــوان تولیــد تجمعــی
بــدون بعــد را محاســبه کــرد:

) +η 2

()31

tD
0

اگــر یــک بلــوک ماتریــس مســتقل را در نظــر بگیریــم

بهطوریکــه از بــاالی بلــوک دبــی ورودی ثابــت نفــت
یعنــی  q1oDثابــت را داشــته باشــیم،

آنگاه معادلــه توزیــع اشــباع ،دبــی و تولیــد بــدون بعــد
آن بهصــورت زیــر خواهــد بــود:

q1
+ oD (1 − e −2η z D ( +
2η

دستهای از بلوکهای ماتریس

در این حالت به بررسی عملکرد تخلیه  Nدسته بلوک مساوی
که در ابتدا اشباع از نفت و توسط گاز احاطه شدهاند میپردازیم.

بهدلیل پدیده آشام مجدد ،نفت خارج شده از بلوک ماتریس
باالیی توسط بلوک پایینی آشام میشود .با فرض صفر بودن
فشار مویینگی شکاف شرایط مرزی بلوک اول مانند حالت اول و
شرایط مرزی بلوک  Nام بهصورت زیر خواهد بود:

()32

(-35ب)

()33

)

(

− λn2 +η 2 t D

( (t D
=
q oD N −1
z D =0

z D =1

∂S oD
+ 2ηS oD
∂z D

در نهایــت رابطــه تحلیلی توزیع اشــباع ،دبــی و تولید تجمعی
بــدون بعــد بلــوک ماتریــس ام بهصــورت زیر خواهــد بود:
(N − 1(A n λn
=
e
∑+
( (1 − e −2η z D
2η
n =1
∞

()36

( sin(λn z D ( ( λ + η )G N (t D
2

)
()37

2

+η

(λ

2
n

2
n

−η z D

−2η z D

−η z D

N
oD

S

∞

+ ∑ Ane

n =1
∞
∞
N
oD
n n
=n 1
n 1
=

=∑ ( N − 1) A λ + ∑ A n e

q

( [η sin(λn z D ( + λn cos(λn z D (]G N (t D
∞

tD

−η z
∫ ∑ Ane D

∞

N
N pD
=
∑ ( N − 1) A n λnt D +

=
=n 1
0 n 1

+ η 2 ) [η sin(λn z D ( + λn cos(λn z D ( ]G N (t D′ (dt ′D

()38

که در آن بهصورت زیر تعریف میشود:

1
 qoD
∞ 
− ( λ 2 +η 2 )t D
−η z D
sin(λn z D (e n
1 −
 ∑ Ane
2η  n =1

1

1
q oD = q oD

[η sin(λn z D ( + λn cos(λn z D (]e

=S oD
tD ) 1
=( z D 0,

(-35الف)

S oD = e −2η z D


∞ q 
+  1 − oD  ∑ A n e −η z D
2η  n =1


2
n

در نظـر بگیریـم ،در ایـن حالت  q1oD=0اسـت.

معادله  31برای دو حالت زیر حل شده است.

یک بلوک ماتریس مستقل

(λ

n =1

شـدهاند و جریـان نفـت آنهـا فقـط بـه شـکاف میریـزد را

0

[η sin(λn z D ( + λn cos(λn z D (] ∫ G (t D′ ( dt D′

∑

اگـر دسـتهای از بلوکهـای مسـتقل که توسـط گاز احاطه

o
= N pD
qoD
) t D + ∑ A n e −η z D ( λn2 + η 2
= ∫ qoD dt D′
n =1

∞

1 − e −( λn2 +η 2 )t D 



()34

tD

∞

N pD
=

] ( A n e −η z D [η sin(λn z D ( + λn cos(λn z D

1
=L −
}( {F (s

=2

1396-1

()39

(λ

2
n
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پیشــیین انجــام شــده بــود اســتفاده شــد و همانطــور

نتایج و بحث

بــه منظــور بررســی پدیــده آشــام مجــدد در محیــط

متخلخــل شــکافدار ،در ایــن قســمت بــه ارائــه نمونههــای
عــددی براســاس معــادالت ذکــر شــده در قســمت قبــل

میپردازیــم .خــواص ســنگ و ســیال در نظــر گرفتــه شــده

کــه در شــکل  2مشــاهده میشــود بیــن نمودارهــای
توزیــع اشــباع تطابــق خوبــی را نشــان میدهــد کــه بــا
گذشــت زمــان نتایــج ایــن دو مــدل تحلیلــی و عــددی بــر
روی یکدیگــر منطبــق مــی شــوند [ 1و .]19

بــرای بلــوک ماتریــس در جــدول  1آمــده اســت .بــا توجــه

شــکلهای  3و  4توزیــع اشــباع نفــت تعادلــی را در

( )10مقــدار  η =0.4اســت ،بنابرایــن حداکثــر دبــی بــدون

ماتریــس نشــان میدهنــد ،بهطوریکــه اگــر دبــی

بــه مقادیــر ذکــر شــده در جــدول  1و بــا اســتفاده از رابطــه

دبیهــای بــدون بعــد مختلــف نفــت ورودی بــه بلــوک

بعــد نفــت خروجــی از ماتریــس برابــر  0/8اســت.

آشــام مجــدد برابــر صفــر باشــد توزیــع اشــباع هماننــد
حالــت اول اســت و زمانیکــه دبــی آشــام مجــدد برابــر
باشــد بیشــترین دبــی خروجــی از ماتریــس را داریــم.
همانطــور کــه در شــکل  4مشــاهده میشــود زمانــی
کــه دبــی آشــام مجــدد برابــر  0/8باشــد ،بلــوک ماتریــس
همــواره اشــباع از نفــت باقــی میمانــد و اگــر دبــی آشــام
مجــدد کمتــر از  0/8باشــد اشــباع نفــت بلــوک ماتریــس
کاهــش مییابــد .شــکل  5نمــودار دبــی بــدون بعــد
نفــت بــر حســب زمــان را در دبیهــای مختلــف آشــام
مجــدد نشــان میدهــد .در شــکل  5در زمانهــای tD <2
میــزان دبــی نفــت خروجــی از بلــوک ماتریــس در حالــت
 q1 oDبســیار ناچیــز اســت کــه نشــاندهنده زمــان تعــادل
اســت ،یعنــی زمانــی کــه نیــروی مویینگــی و ریــزش
ثقلــی بــا هــم برابــر میشــوند.

یک بلوک ماتریس مستقل

در ایــن حالــت بــا قرار دادن شــرط مــرزی دبــی ثابت نفت

ورودی بــه بلــوک ماتریــس از بــاال میتــوان پدیــده آشــام
مجــدد را مــدل کــرد کــه بــر توزیــع اشــباع نفــت درون

ماتریــس نیــز تاثیــر میگــذارد .در شــکل  1شــماتیکی از

نحــوه توزیــع اشــباع نفــت تعادلــی در دبیهــای مختلــف
آورده شــده اســت .شــکل  2توزیــع اشــباع نفــت بــدون
را در زمانهــای بــدون بعــد مختلــف نشــان میدهــد.
توزیــع اشــباع رســم شــده در شــکل  2در

زمــان tD = 2

نشــاندهنده توزیــع اشــباع زمــان تعــادل اســت ،یعنــی
زمانیکــه نیــروی مویینگــی و ریــزش ثقلــی بــا هــم برابــر
میشــوند .همچنیــن بــه منظــور اعتبــار ســنجی مــدل

تحلیلــی ارائــه شــده از مــدل عــددی کــه در مطالعــات

جدول  1خواص سنگ و سیال [.]1

پارامترها

تخلخل ( )ϕتراوایی ()k

ارتفاع بلوک ماتریس ( )hچگالی نفت ( )ρoگرانروی نفت ( )μoضریب فشار مویینگی ()Pco

مقادیر

0/38

6×10-12

0/6

واحد

%

m

m

2

831

1/1×10-2

1/6

kg/m

Pa.s

kPa

3

1/0

مدل عددی tD=0.05
مدل عددی tD=0.25
مدل عددی tD=0.5
مدل عددی tD=2

0/6
0/4

ارتفاع بدون بعد

مدل تحلیلی tD=0.05
مدل تحلیلی tD=0.25
مدل تحلیلی tD=0.5
مدل تحلیلی tD=0.2

0/8

0/2

0/0
0/0 0/1 0/2 0/3 0/4 0/5 0/6 0/7 0/8 0/9 1/0
اشباع بدون بعد نفت

شکل  2توزیع اشباع نفت بدونبعد برحسب زمان بدون بعد مختلف -مدل تحلیلی ارائه شده و مدل عددی [.]19
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1

0/5

0/5

0/8
ارتفاع بدون بعد

0/6

0/7

0/8

0/6

0/6

ارتفاع بدون بعد

0/8

0/4

0/6

0/5

0/7

ارتفاع بدون بعد

0/7

0/6

0/8

0/5

0/7

0/6

0/8

0/4
0/2
0

0/8

0/4

0/8

0/9

0/2

0/9

0/2

0/9

0/2

0/9

0

0

0

0

0

0

0

الف) qoD=0

0/8

0/6

0/4

ب) qoD =0.2

1

د) qoD =0.8

ج) qoD =0.5

شکل  3شماتیک توزیع اشباع تعادلی بدون بعد نفت در دبیهای مختلف ورودی نفت.
1/0

مدل تحلیلی qoD=0-
مدل تحلیلی qoD=0.5-
مدل تحلیلی qoD=0.8-
روش عددی qoD=0-Stehfest
روش عددی qoD=0.5-Stehfest
روش عددی qoD=0.8-Stehfest

0/8
ارتفاع بدون بعد

0/6
0/4
0/2
1/0

0/9

0/7
0/8
اشباع بدون بعد نفت

0/6

0/0
0/4

0/5

شکل  4توزیع اشباع نفت در حال تعادل در دبیهای بدون بعد مختلف نفت.

1/0

مدل تحلیلی qoD=0-
مدل تحلیلی qoD=0.5-
مدل تحلیلی qoD=0.8-
روش عددی qoD=0-Stehfest
روش عددی qoD=0.5-Stehfest
روش عددی qoD=0.8-Stehfest

0/8

0/4
0/2
6

5

3
4
زمان بدونبعد

2

1

شکل  5دبی بدونبعد نفت خروجی برحسب زمان بدونبعد.

0

0/0

دبی بدونبعد نفت

0/6

ارتفاع بدون بعد

0/6

1

1
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هماننــد نتایج کارهای آزمایشــگاهی ســجادیان و ســعیدی ،تا

در ســه زمــان مختلــف آورده شــده اســت .نمــودار توزیــع

شــاخص مــدل باشــد اشــباع نفــت ،نفوذپذيــري نســبي نفــت

شــده اســت .در زمــان  tD=0.6بلــوک ماتریــس اول قســمت

زمــان گــذرا ،درجــه اشــباع نفــت و توزيــع آن در مــدل چنــان

در حالــی اســت کــه بلــوک ماتریــس پنجــم تــازه شــروع بــه

زمانيكــه نفــت چكيــده شــده بــر روي مــدل كمتــر از دبــي
و دبــي ريــزش نفــت ،افزايــش مييابــد .پــس از يــك مــدت

اشــباع هشــت بلــوک ماتریــس در شــکلهای  7و  8آورده
قابــل توجهــی از نفــت خــود را تولیــد کــرده اســت و ایــن

تغييــر مييابــد كــه بتوانــد معــادل نفــت وارد شــده بــه مــدل

تولیــد میکنــد .شــکل  8نمــودار توزیــع اشــباع بلوکهــا را

نميرســد .هــرگاه نفــت ريختــه شــده بــر روي مــدل مســاوي

اســت بلــوک ماتریــس اول بــه اشــباع تعادلــی خــود رســیده

مرحلــه گــذرا ،درجــه اشــباع نفــت در داخــل قســمت تخليــه

خــود را تولیــد کــرده اســت و بلــوک پنــج شــروع بــه تخلیــه

بــه منظــور اعتبارســنجی مــدل تحلیلــی ارائــه شــده از روش

مــدل تحلیلــی ارائــه شــده از روش عــددی الپــاس معکــوس

را از آن خــارج كنــد و لــذا هي ـچگاه مــدل بــه اشــباع كامــل
يــا بيشــتر از دبــي شــاخص مــدل باشــد ،پــس از گذشــت از

شــده مــدل بــه حداكثــر خــود ميرســد [ 6و  .]12همچنیــن

در زمــان  tD=1.5نشــان میدهــد .همانطــور کــه مشــخص

و بلــوک ماتریــس ســوم نیــز قســمت قابــل توجهــی از نفــت
شــدن کــرده اســت .همچنیــن بــه منظــور اعتبــار ســنجی

عــددی الپــاس معکــوس استهفســت 1کــه در مطالعــات

استهفســت کــه در مطالعــات پیشــیین انجــام شــده بــود

کــه در شــکلهای  4و  5مشــاهده میشــود بیــن نمــودار

بیــن نمــودار توزیــع اشــباع مــدل تحلیلــی و روش عــددی

پیشــیین انجــام شــده بــود اســتفاده شــد و همانطــور
توزیــع اشــباع و دبــی بــدون بعــد نفت مــدل تحلیلــی و روش

عــددی تطابــق کاملــی وجــود دارد [ .]25نتایج مــدل تحلیلی
ارائــه شــده در ایــن قســمت بــا نتایــج مــدل ریــزش ثقلــی

فیروزآبــادی مقایســه شــده اســت [.]1

در ایــن حالــت مــا  8بلــوک ماتریــس داریــم کــه روی هــم
قــرار گرفتهانــد و توســط شــکاف جــدا شــدهاند (شــماره
بلوکهــای ماتریــس از بــاال بــه پاییــن اســت) .در شــکل 6

شــماتیکی از نحــوه توزیــع اشــباع نفــت پنــج بلــوک ماتریس
5

 9نمــودار تولیــد تجمعــی دســته بلــوک  6 ،4 ،2و  8تایــی و

یــک دســته بلــوک کــه بهصــورت مســتقل از هــم هســتند
نمایــش داده شــده اســت (تولید تجمعــی هر ماتریــس در این

اســت بهطوریکــه در ماتریسهــای پایینتــر بــا توجــه بــه
ریــزش نفــت ماتریسهــای باالتــر در آنهــا ،میــزان تولیــد
تجمعــی آنهــا افزایــش مییابــد).

5

0/5

0/8

2
1

0/9

0

1

0/8

2

0/9

1

0/9

1

0

1

ارتفاع بدون بعد

0/7

3

ب) tD=0.8

ارتفاع بدون بعد

0/7

3

0/6

4

0/7

3

0/8

2
1
0

ارتفاع بدون بعد

0/6

0/6

5

0/5

4

4

الف) tD=0.3

الپــاس معکــوس تطابــق کاملی وجــود دارد [ 1و  .]25شــکل

حالــت معــادل بــا میــزان نفــت تولیــد شــده از آن ماتریــس

دستهای از بلوکهای ماتریس

0/5

اســتفاده شــد و همانطــور کــه در  7و  8مشــاهده میشــود

ج) tD=1.2

شکل  6شماتیک توزیع اشباع بدونبعد نفت پنج بلوک ماتریس در زمانهای مختلف

1. Stehfest
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1/0
0/8
0/4
0/2
1/0

0/9

0/8
0/7
اشباع بدون بعد نفت

0/6

0/5

ارتفاع بدون بعد

0/6

0/0
0/4

شکل  7توزیع اشباع نفت بدونبعد یک دسته بلوک ماتریس در زمان بدونبعد .tD =6.0
1/0
0/8

0/4

ارتفاع بدون بعد

0/6

0/2
0/5

0/0
0/4

0/6
0/7
0/8
0/9 1/0
اشباع بدون بعد نفت
شکل  8توزیع اشباع نفت بدونبعد یک دسته بلوک ماتریس در زمان بدونبعد .tD =5.1
بلوک هشتم
تخلخل دوگانه 8

بلوک ششم
تخلخل دوگانه 6

بلوک چهارم
تخلخل دوگانه 4

بلوک دوم
تخلخل دوگانه 2

2/0
1/0
4

2

6
8
10
12
زمان بدونبعد
شکل  9تولید تجمعی بدونبعد نفت یک دسته بلوک ماتریس.

0

تولید تجمعی بدون بعد نفت

3/0

0/0

بــا توجــه بــه اینکــه در حالــت دســته بلــوک مســتقل از

نمــودار مشــخص اســت فرآیند آشــام مجــدد تاثیــر زیادی

هماننــد مــدل تخلخــل دوگانــه در مخــازن شــکافدار

بــا افزایــش تعــداد بلوکهــای ماتریــس اختــاف تولیــد

هــم ماتریسهــا بــا هــم در ارتبــاط نیســتند ،ایــن حالــت
اســت و تولیــد تجمعــی محاســبه شــده برابــر ضــرب

میــزان تولیــد تجمعــی یــک بلــوک ماتریــس در تعــداد
بلوکهــای ماتریــس یــک دســته اســت.همانطور کــه در

بــر عملکــرد یــک دســته بلــوک میگــذارد ،بهطوریکــه
اولیــه حالــت آشــام مجــدد و ماتریسهــای مســتقل
افزایــش مییابــد ،امــا تاثیــری بــر میــزان بازیافــت نهایــی

نــدارد .نتایــج مــدل تحلیلــی ارائــه شــده بــا مــدل نیمــه

مدلسازی تحلیلی فرآیند ...
تحلیلــی فرآینــد آشــام مجــدد فیروزآبــادی مقایســه شــده

اســت [.]1
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كمتــر از دبــي شــاخص باشــد ،تمامــي آن آشــام ماتريــس
پایينــي شــده و ســرعت كاهــش درجــه اشــباع ماتريــس
زيريــن بــه همــان انــدازه كاهــش مييابــد .البتــه پــس

از يــك دوره گــذرا سيســتم بــه حالــت پايــدار رســيده

در ایــن مقالــه حــل تحلیلــی مــدل ریــزش ثقلــی بــا در

و هــر چــه نفــت از ماتريــس بااليــي آشــام ميشــود،

و بــرای دو حالــت مختلــف یــک بلــوک مســتقل بــدون

 -3فرآینــد آشــام مجــدد تاثیــر زیــادی بــر عملکــرد یــک

نظــر گرفتــن نیــروی ریــزش ثقلــی و نیــروی مویینگــی
نفــت ورودی و همچنیــن بــا در نظــر گرفتــن نفــت

ورودی از بــاالی بلــوک ماتریــس و حالــت یــک دســته

بلــوک ماتریــس بــا اســتفاده از روش الپــاس ارائــه شــده
اســت بهطوریکــه ،حــل تحلیلــی ارائــه شــده بــرای
مدلســازی پدیــده آشــام مجــدد در ایــن مقالــه آن را

نســبت کارهــای گذشــته متمایــز میســازد.

 -1وقتــي نفــت بــرروي يــك ماتريــس تخليــه شــده
ريــزش كنــد ميــزان درجــه اشــباع در نزديكــي محــل
ريــزش ســريعاً افزايــش خواهــد يافــت .درحاليكــه در

نواحــي پایينتــر هنــوز درجــه اشــباع نفــت بــه مراتــب

كمتــر اســت .ميــزان اختــاف بيــن نفــت آشــام شــده و
نفــت تخليــه شــده از ماتريــس ،كنترلكننــده ميــزان
تغييــر در درجــه اشــباع نفــت داخــل ماتريــس اســت.

پــس از طــي شــدن يــك فاصلــه زمانــی (كــه بســتگي بــه
شــرايط اشــباع اوليــه و خــواص فيزيكــي ســنگ و ســيال
ماتريــس و ميــزان دبــي نفــت ريــزش شــده دارد) ميــزان

درجــه اشــباع و نحــوه توزيــع نفــت در داخــل ماتريــس

چنــان تنظيــم ميشــود كــه ميتوانــد نفــت آشــام شــده
را بــه همــان ميــزان تخليــه كنــد و از آن زمــان بــه بعــد

سيســتم در حالــت پايــدار خواهــد بــود.
 -2زمانیکــه ماتريــس زيريــن كامــ ً
ا اشــباع از نفــت

باشــد ،در صورتيكــه نفــت خــارج شــده از ماتريــس
(ماتريسهــا) فوقانــي بيشــتر از دبــي شــاخص ماتريــس

پایينــي باشــد بــه انــدازه دبــي شــاخص آشــام ،و مابقــي از
روي ســطوح جــداري آن ســر ريــز ميشــود .در صورتــي

كــه نفــت خــارج شــده از ماتريــس (ماتريسهــا) فوقانــي

همــان مقــدار نيــز از ماتريــس زيريــن تخليــه مــي شــود.
دســته بلــوک میگــذارد ،بهطوریکــه بــا افزایــش تعــداد

بلوکهــای ماتریــس اختــاف تولیــد اولیــه حالــت آشــام
مجــدد و حالــت ماتریسهــای مســتقل افزایــش مییابــد،

امــا تاثیــری بــر میــزان بازیافــت نهایــی نــدارد .بــه عبارتــی
دیگــر میتــوان گفــت کــه در فرآینــد آشــام مجــدد

بهدلیــل آن کــه نفــت خروجــی از ماتریــس باالیــی توســط

ماتریــس پاییــن آشــام میشــود و نفــت بهجــای حرکــت

از سیســتم شــکاف از درون بلوکهــای ماتریــس عبــور
میکنــد ،کــه ایــن باعــث افزایــش زمــان رســیدن بــه

بازیافــت نهایــی میشــود امــا تاثیــری بــر میــزان آن نــدارد.
عالئم و نشانهها

 :Dبدون بعد

 :μگرانروی سیال

 :hارتفاع بلوک ماتریس
 :gفاز گاز

∆ :دلتای معادله مشخصه
 :Kتراوایی ماتریس
 :oفاز نفت

 :ρچگالی

 :krتراوایی نسبی
 : φتخلخل

 :Npتولید تجمعی نفت

 :Pcفشار مویینگی

 :Sمتغیر تبدیل الپالس

 :Soاشباع نفت
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