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چكيده
تولیــد نفــت و گاز از مخــازن هیدروکربــوری همــواره منجــر بــه بــروز مشــکالتی از قبیــل آسیبســازند میشــود .ایجــاد شــکاف
هیدرولیکــی بهخصــوص در مخــازن غیرمتعــارف گازی میتوانــد تــا حــدی ایــن مشــکل را برطــرف نمایــد .لــزوم اســتفاده از ویژگیهــای
میدانــی نیازمنــد ایــن اســت کــه مخــزن بــا تمامــی ناهمگونیهــا و الیههــای متعــدد آن شبیهســازی شــود .در ایــن مقالــه ،معــادالت
حاکــم بــر مخــزن دو ناحیــهای بــا شــکاف هیدرولیــک در ناحیــه اول ،بهصــورت بــدون بعــد حلشــده و نمودارهــای الگــو بــرای
چاهآزمایــی ایــن مخــازن بررسیشــده اســت .ایــن مخــزن از دو ناحیــه داخلــی و خارجــی تشکیلشــده اســت .ناحیــه داخلــی شــامل
یــک شــکاف هیدرولیکــی و یــک چــاه تولیــدی اســت .بــا توجــه بــه نامحــدود بــودن شــکاف ،تمــام تولیــد از شــکاف انجــام میشــود و
ســیال بهمحــض ورود بــه فضــای شــکاف ،تولیــد میشــود .مرزهــای خارجــی مخــزن بســته در نظــر گرفتــهشــده اســت .وجــود شــکاف
هیدرولیکــی در مخــازن گازی کمتــراوای دو ناحیــهای باعــث میشــود کــه منحنــی مشــتق شبهفشــار و شبهفشــار بــدون بعــد بــه
پنــج بخــش متفــاوت تقســیم شــود .ایــن پنــج بخــش بــه ترتیــب عبارتانــد از :اثــر شــکاف هیدرولیــک ،جریــان شــعاعی ناحیــه داخلــی،
جریــان گــذرای بیــن ناحیــه داخلــی و خارجــی ،جریــان شــعاعی ناحیــه خارجــی و اثــر مرزهــای مخــزن اســت.
كلمــات كليــدي :شبیهســازی بــدون بعــد ،چاهآزمایــی ،مخــازن گازی غیرمتعــارف ،شــکاف هیدرولیکــی ،مخــزن دو

نا حیها ی
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تولیــد نفــت و گاز از مخــازن منجــر بــه بــروز آسیبســازند
میشــود .ایــن آســیب ،تولیــد مخــزن را تــا حــد
قابلتوجهــی کاهــش میدهــد .بــه همیــن دلیــل یکــی
از مهمتریــن نکاتــی کــه بایــد موردتوجــه شــرکتهای
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بهرهبــردار قــرار گیــرد ،جلوگیــری از بــروز آسیبســازند
و یــا مواجهــه بــا آن در صــورت روبــرو شــدن بــا آن

اســت .درصورتیکــه از بــروز آسیبســازند پیشــگیری

نشــود ،بهناچــار بایــد آن را برطــرف کــرد .بــرای ایــن
کار روشهــای متعــددی وجــود دارد .ایجــاد شــکاف

هیدرولیکــی ،یکــی از ایــن روشهاســت.
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اســتفاده از ایــن روش در مخــازن گازی بــا نفوذپذیــری

 .]11هاشــمی و همــکاران یــک چــاه افقــی در مخــزن گاز

بــا ســازوکار اثرگــذاری ایجــاد شــکاف هیدرولیکــی

محــدود [ ،]13کتــی مکلیــن یــک چــاه زمینگرمایــی

پاییــن ،میتوانــد راهگشــا باشــد [ .]1بــرای آشــنایی
نیــاز اســت کــه از روابــط و معــادالت حاکــم بــر مخــزن
اطالعــات کافــی داشــت .در ایــن صــورت اســت کــه

میتــوان برخــی از خــواص ایســتا و جریانــی مخــزن

از قبیــل ضریــب پوســته ،نفوذپذیــری و  ...را بــه نحــو

میعانــی [ ،]12یــو لیــو و همــکاران یــک چــاه بــا شــکاف

[ ،]14یــوژان وان و همــکاران یــک چــاه بــا شــکافهای

پیچیــده [ ]15را بهصــورت عــددی شبیهســازی کردنــد

کــه تنهــا نمونــهای از کاربردهــای حــل عــددی بــرای
شبیهســازی و چاهآزمایــی اســت.

مؤثــری تعییــن نمــود [ .]2درک درســت شــرایط مخــزن

ازکان [ ]6از روش حــل تحلیلــی تابــع منشــأ 1بــرای

بســیار حیاتــی اســت .شــرایط مــرزی در مخــازن گازی

درون مخــزن را بــرای شــکلهای مختلــف چــاه در

بــرای مثــال حرکــت آب از مرزهــای مخــزن بــه داخــل آن

پیچیدگیهایــی از قبیــل اثــر انبارگــی چــاه ،آسیبســازند،

تولیــد را بهشــدت تحــت تأثیــر قــرار میدهــد [.]3

آنالیــز چاهآزمایــی ارائــه نمــود .چــو و شــانک [ ]16یــک

بخصــوص در مخــازن غیرمتعــارف بــا تراوایــی ناچیــز

مخــازن نفتــی ناهمگــن اســتفاده کــرد و توزیــع فشــار

میتوانــد تأثیــر بیشــتری بــر فرآینــد تولیــد بگــذارد.

مخــزن بهدســت آورد .بهاینترتیــب ،بــرای مخازنــی بــا

و زبانــه کشــیدن آن از البــهالی گاز موجــود در مخــزن،

دبــی متغیــر تولیــد و تولیــد از مخــازن شــکافدار طبیعــی

روشهــای نویــن چاهآزمایــی و تفســیر آنهــا بــه تطابــق

مــدل ریاضــی بــرای چــاه عمــودی شــکافدار بــا شــکاف

اســت .در بســیاری از مخــازن بهدلیــل پیچیدگیهــای

دادنــد کــه ایــن مــدل ریاضــی میتوانــد بــرای مخــازن

بــا مدلهــای تحلیلــی نــدارد [ 4و  .]5لــزوم اســتفاده

مکانیســم تشــکیل شــکاف را بــا شبیهســازی همزمــان

واداشــته اســت کــه تــاش کننــد تــا مخــزن را بــا تمامــی

آنهــا عملکــرد چــاه پــس از ایجــاد شــکاف هیدرولیــک

بیــن دادههــای واقعــی و مــدل شبیهســازی وابســته

محــدود و یــا بــا دبــی ثابــت ارائــه دادنــد .آنهــا نشــان

زمینشناســی ،دادههــای فشــار گــذرا امــکان تطابــق

گاز میعانــی اســتفاده شــود .لوجــان و همــکاران []17

از ویژگیهــای واقعــی مخــزن محققــان را بــر ایــن

مخــزن و ژئومکانیــک ،مدلســازی کردنــد .همچنیــن

ناهمگونیهــا و الیههــای متعــدد آن ،مدلســازی نماینــد

را بررســی کردنــد.

[ .]6یکــی از ســادهترین مدلهــا ،مــدل دوالیــهای
(دوناحیــهای) اســت کــه از دوالیــه داخلــی و خارجــی
(در مختصــات اســتوانهای) تشکیلشــده اســت .محققــان

روشهــای تحلیلــی متعــددی را بــرای مدلســازی و
شبیهســازی ایــن مخــازن مورداســتفاده قــرار دادهانــد

[ .]7در روشهــای تحلیلــی و حــل آنهــا ،مشــکالت و
موانعــی ممکــن اســت بــه وجــود آیــد .روش معمــول

بــرای گــذر از ایــن دشــواریها ،فرضهــای ســاده
شــونده هســتند؛ امــا بدیهــی اســت کــه ایــن فرضهــا

نتایــج بهدســتآمده را بــا خطاهــای بزرگــی مواجــه
میســازد .بــرای ایــن منظــور شبیهســازی عــددی بــا
اســتفاده از روشهــای متــداول (روش اختــاف محــدود،
روش المــان محــدود و  )...مورداســتفاده قرارگرفتــه اســت

تــا جوابهــا بــه نحــوی واقعیتــر بــه نظــر برســند [-8

دینــگ و همــکاران [ ]18یــک روش عــددی بهمنظــور
بررســی عملکــرد چاههــای دارای شــکاف هیدرولیــک
انجــام دادهانــد .در ایــن مطالعــه اثــرات گریــد بــر

شبیهســازی و میــزان تولیــد بررسیشــده اســت .آنهــا
نشــان دادنــد کــه در شبیهســازی عــددی ممکــن اســت

جریــان گــذرا در زمانهــای ابتدایــی مشــاهده شــود.

ژائــو و همــکاران [ ]7حــل تحلیلــی بــا اســتفاده از تابــع
منشــأ را بهمنظــور آنالیــز چاهآزمایــی یــک مخــزن دو

ناحیـهای کــه دارای یــک شــکاف نامحــدود در ناحیــه اول
اســت ،توســعه دادنــد.

بــا مقایســه بیــن چاههــای دارای شــکاف هیدرولیــک در
مخــازن تــک ناحیــه و مخــازن دوناحیـهای ،بــه ایــن نتیجه
1. Source Function

شماره  ،97بهمن و اسفند 1396

34

رســیدند کــه یــک بخــش گــذرا بهصــورت پل ـهای بیــن

ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه شــکاف تنهــا در

و شبیهســازیهای ذکرشــده ،بهدلیــل محدودیــت حــل

نمیرســد .بــا توجــه بــه نامحــدود بــودن شــکاف ،تمــام

ناحیــه داخلــی و خارجــی وجــود دارد .در تمامــی مدلهــا
تحلیلــی ،مطالعــه و شبیهســازی مخــزن دوناحی ـهای کــه

هــر دو ناحیــه محــدود باشــند (دارای طــول مشــخص) و

ناحیــه اول دارای شــکاف هیدرولیــک باشــد ،انجامنشــده
اســت .نامحــدود گرفتــن ناحیــه دوم موجــب میشــود

دو بخــش جریــان شــعاعی ناحیــه خارجــی و جریــان
شــبهپایدار مــرزی در آنالیــز چاهآزمایــی ایــن نــوع
مخــازن دیــده نشــود .وجــود برخــی ابهامهــا در شــرایط

عملکــرد مخــازن کمتــراوای گازی دو ناحی ـهای مــا را بــر
آن داشــته اســت کــه شبیهســازی عــددی را بــرای ایــن

مخــازن انجــام داده و پارامترهــای مؤثــر بــر جریــان را در

حیــن تولیــد مــورد ارزیابــی قــرار دهیــم.
روش کار

در ایــن بخــش ســعی بــر ایــن اســت کــه روابــط کلــی

حاکــم بــر مســئله و نحــوه اســتفاده از آنهــا توضیــح
داده شــوند .ابتــدا تعریفهــای موردنظــر بــرای تبدیــل
معــادالت بــه حالتهــای بــدون بعــد در نظــر گرفتــه

میشــوند .در بخشهــای بعــدی نیــز بــه ترتیــب
معــادالت حاکــم بــرای یــک مخــزن دارای دو ناحیــه بــا
مشــخصات متفــاوت بهدســت میآیــد.

مدل مخزن دو ناحیهای دارای شکاف هیدرولیکی

همانطــور کــه در شــکل  1نشــان دادهشــده ،ایــن

مخــزن از دو ناحیــه داخلــی و خارجــی تشکیلشــده

اســت .ناحیــه داخلــی شــامل یــک شــکاف هیدرولیکــی

و یــک چــاه تولیــدی اســت.

بخشــی از ناحیــه داخلــی قــرار دارد و بــه ناحیــه خارجــی

تولیــد از آن انجــام میشــود و ســیال بهمحــض ورود
بــه ایــن فضــا ،تولیــد میشــود .مرزهــای خارجــی مخــزن

بســته در نظــر گرفتهشــده اســت و تولیــد بــا دبــی ثابــت
انجــام میشــود .همچنیــن ســیال مخــزن بهصــورت
تــک فــاز (گاز) اســت .ایــن نــوع مــدل در مخــازن

نامتعــارف ،ماننــد مخــازن شــیلی بــا تراوایــی کــم کــه در
اثــر حفــاری پوســته در اطــراف چــاه ایجــاد میشــود،

کاربــرد دارد .بــه ایــن صــورت کــه در اثــر حفــاری و
نفــوذ گل بــه درون ســازند یــک ناحیــه بــا تراوایــی کــم
در اطــراف چــاه (ناحیــه داخلــی) نســبت بــه بخشهــای
دورتــر (ناحیــه خارجــی) ایجــاد میشــود .بــرای افزایــش

تراوایــی ایــن مخــازن ،ایجــاد شــکاف هیدرولیکــی در

ناحیــه داخلــی روشــی مناســب بــرای افزایــش تراوایــی

ناحیــه آســیبدیده اســت .بــا توجــه بــه اینکــه روش

حــل بهصــورت بیبعــد ارائهشــده اســت ،هــر نســبتی
بیــن ناحیــه داخلــی و ناحیــه خارجــی میتوانــد در نظــر

گرفتــه شــود .بــا توجــه بــه میــزان نفــوذ گل حفــاری
در الیــه مخــزن ،طــول ناحیــه اول در شــرایط میدانــی

تعییــن میشــود.
معادالت

معادلــه پیوســتگی جــرم حاکــم بــر یــک المــان در یــک

مخــزن گازی بهصــورت زیــر اســت

= ρq |r +dr −ρq |r +ρq |z +dz −ρq |z

()1

(∂ )ρVφ
( ' − ρBg q sc * δ)r − r ' (δ)z − z
∂t

کــه در ایــن معادلــه  ρچگالــی q ،دبــی V ،حجــم المــان،
 B gضریــب حجمــی گاز ϕ ،تخلخــل q sc ،دبــی تولیــد در
شــرایط اســتاندارد r ،شــعاع در ســامانه شــعاعی 'r ،شــعاع

در ســامانه شــعاعی درون شــکاف 'z ،ارتفــاع درون شــکاف

و  δتابــع دیــراک اســت ،حجــم المــان
()2

V = 2πrdrdz

 drطــول المــان در راســتای شــعاعی و  dzارتفــاع المــان
اســت .دبــی در راســتای محــور شــعاعی

شکل  1شماتیک مخزن دو ناحیهای شبیهسازیشده

چاهآزمایی مخازن گازی ...

35

q r = vr * A r

()3

کــه  vrو  Arبهترتیــب ســرعت و ســطح مقطــع در راســتای
شــعاعی اســت .دبــی در راســتای محور Z

()4

q z = vz * A z

کــه  vzو  Azبهترتیــب ســرعت و ســطح مقطــع در راســتای
محــور  Zاســت .ســطح مقطــع ناحیه در راســتای شــعاعی

()5

A r = 2πr∂z

و سطح مقطع در راستای محور

معادلــه زیــر بهدســت میآیــد:
=

()6

()13

خواهیــم داشــت:
()7

و ســپس بــا سادهســازی و حدگیــری از طرفیــن معادلــه
بهصــورت زیــر خواهــد بــود:

( 1 ∂ )rρv r ( ∂ )ρv z
+
=
∂r
∂z
r

∂ )ρφ( ρBgq sc
( ' * δ)r − r ' (δ)z − z
−
∂t
2 πr∂z∂r

()8

طبــق معادلــه دارســی بــرای ســرعت گاز در راســتای
شــعاعی و عمــودی روابــط  9و  10برقــرار خواهــد بــود:
()9

k r ∂p
µ ∂r
k ∂p
vz = z
µ ∂z

= vr

()10

کــه  k rو  k zبــه ترتیــب تراوایــی در راســتای شــعاعی و
عمــودی و  µویســکوزیته ســیال اســت .بــر طبــق معادلــه
حالــت چگالــی گاز از معادلــه زیــر محاســبه شــود:
()11

−

2πr∂z∂r

p
(φ
zg
∂t

 14بهدســت میآیــد:

=

p 1 ∂p
(
z g µ ∂z

)∂
+ kz

∂z

p 1 ∂p
(
z g µ ∂r

p
Bg q sc
zg

∂ )r

∂r

p ∂φ ∂p
* −
( ' * δ)r − r ' (δ)z − z
()14
z g ∂p ∂t 2πr∂z∂r

+

با استفاده از تعریف شبهفشار گاز خواهیم داشت:

p
(
zg

1
r

M p

M p 1 ∂p
(
RT z g µ ∂z
∂z

( ' * δ)r − r ' (δ)z − z

)∂
+ kz

M p 1 ∂p
(
RT z g µ ∂r

M p
Bg q sc
RT z g
2πr∂z∂r

∂r

−

φ

∂t

p

p
∫ ψ =2
dp
µ
zg
p0

()15

کــه  ψشبهفشــار گاز اســت .بــا مشــتقگیری از طرفیــن

رابطــه  15و بازنویســی آن بهصــورت زیــر خواهــد بــود.
()16

µz g ∂ψ ∂p
=
2p ∂u
∂u

ضریــب تراکمپذیــری همدمــای گاز و ســازند بهترتیــب،

بهصــورت زیــر تعریــف میشــوند:

1 1 ∂z g
) −
(T
p z g ∂p

()17

()18
مجددا ً با کمک قاعده زنجیری،
()19

zg

و  11در رابطــه  8رابطــه زیــر حاصــل میشــود

∂ )r

kr

)∂

1 ∂φ
φ ∂p

=cg

= Cf

∂ p
∂ p ∂p p 1 1 ∂z g
p ∂p
) ( = ) ( * =) −
( = cg
∂t z g
∂p z g ∂t z p z g ∂p
z g ∂t

= ρg
∂ 1
p 1 ∂p
∂ p 1 ∂p
RT z g
)r
( + kz
)
=(
r ∂r
z g µ ∂r
∂z z g µ ∂z

ضریــب انحــراف گاز اســت .بــا جایگــذاری روابــط 10 ،9

()12

p
Bg q sc
zg

r

)∂

است .با جایگذاری روابط  19و  18در رابطه 14

کــه  Mوزن مولکولــی گاز R ،ثابــت جهانــی گاز و

=

∂r

kr

بــا اســتفاده از قاعــده مشــتق زنجیــری در نهایــت رابطــه

اســت .بــا جایگــذاری روابــط  5 ،4 ،3 ،2و  6در رابطــه 1
ρrv |r +dr −ρrv |r ρv |z +dz −ρv |z
+
=
rdr
dz
ρBgq sc
(∂ )ρφ
( ' * δ)r − r ' (δ)z − z
−
∂t
2 πrdrdz

∂z

+ kz

( ' * δ)r − r ' (δ)z − z

Z

A z = 2πr∂r

p 1 ∂p
(
)∂
z g µ ∂z

p 1 ∂p
(
∂ )r
z
1
g µ ∂r

()20

pBg q sc
p
∂p p
∂p
cg
+ cf φ * −
( ' * δ)r − r ' (δ)z − z
zg
∂t z g
∂t 2z g πr∂z∂r

با توجه به اینکه
1
r

M p
(φ
RT z g

kr

)∂

∂t

بــا سادهســازی رابطــه  12و خــارج کــردن ثابتهــا،

=

()21

kr

p 1 ∂p
(
z g µ ∂z
∂z

)∂
+ kz

p 1 ∂p
(
z g µ ∂r
∂r

∂ )r

φ

1
kr
r

pBg q sc
p
∂p
φ
ct
−
( ' * δ)r − r ' (δ)z − z
zg
∂t 2πz g r∂z∂r

و بــا جایگــذاری رابطــه  16در  21رابطــه  22بهصــورت

زیــر تعریــف خواهــد شــد:
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36
1 ∂ ∂ψ
∂ 2ψ
∂ψ 2pBg q sc
)r ( + k z 2 =φc t µ
−
( ' * δ)r − r ' (δ)z − z
r ∂r ∂r
∂z
∂t 2πz g r∂z∂r

kr

()22

()31

 C ti1تراکمپذیــری کل ناحیــه داخلــی مخــزن در شــرایط
اولیــه ( )atmا t ،زمــان تولیــد (µ ،)s
-1

و

) ∆ψ ( P ) = ψ ( Pi ) −ψ ( P

()23

جایگذاری اختالف شبه فشار در رابطه 22

1 ∂ ∂ψ
∂ 2 ∆ψ
kr
)r
( + kz
=
r ∂r ∂r
∂z 2

pBgq sc
∂∆ψ
−
( ' * δ)r − r ' (δ)z − z
∂t
πz g r∂z∂r

()24

φc tµ

ایــن معادلــه ،معادلــه کلــی حاکــم بــر مخــزن اســت،

درصورتیکــه ناحیــهای از مخــزن دارای شــکاف نباشــد،
تــرم دارای تابــع دیــراک قابلحــذف اســت .بــا اســتفاده

از رابطــه  24معــادالت حاکــم بــرای مــدل دوناحیــهای
تعریفشــده بهصــورت زیــر میتوانــد بهدســت آیــد.

رابطــه  25بــرای ناحیــه داخلــی کــه شــکاف هیدرولیــک
در آن قــرار دارد و رابطــه  26بــرای ناحیــه خارجــی اســت.
)  ∂ ( ∆ψ 1 )  ∂ 2 ( ∆ψ 1
=
 rD
+
∂rD 
∂Z D2


()25

k 1t
φ1µ1ct ,1L2re

∂ 1
rD ∂rD

∂ ( ∆ψ 1 ) 2PscTq
−
) 'δ ( rD − rD' ) δ ( Z D − Z D
∂t D
T sc k 1r

 k 1نفوذپذیــری مؤثــر نواحــی داخلــی k r1, k r2 ،نفوذپذیری

شــعاعی نواحــی داخلــی و خارجــی ()Dا k z ،نفوذپذیــری

در جهــت zا( )Dو شــعاع بیبعــد
()27

 L reطول مرجع در سامانه

r
=
Lr e

rD

()28

 x fنصــف طــول شــکاف و rDا ηنســبت هدایتپذیــری
()29

k r 1φ2c g 2 M 12
=
k r 2φ1c g 1 W 12

=
ηrD

1

و  φتخلخــل ناحیــه خارجــی بــرای مخــزن دوناحی ـهای
2

گازی Cgi1 ،تراکمپذیــری گاز ناحیــه داخلــی مخــزن در

شــرایط اولیــه ()atm-1ا Cgi2 ،تراکمپذیــری گاز ناحیــه

خارجــی مخــزن در شــرایط اولیــه ( )atm-1و

rm
L re

= rmD

 r mشــعاع ناحیــه داخلــی ( )cmو در معادلــه بعــدی زمــان

بیبعــد اســت

k k
= r1 z 2
k r 2k z 1

()32

و

k r 12 k z 1
k z1

()33

و

z
L re

3

M 12

= zD

φ2c g 2
= W 12
φ1c g 1

()34

بــا اســتفاده از روابــط  35و  36روابــط بهصــورت کامــل

بــدون بعــد میشــوند:

T sc π kh
ψD
=
∆ψ
PscT q sc

()35

q sc
q sc
=
= q
2x f hf 2π∆rD ∆Z D

()36
sc

q

دبــی تولیــد در شــرایط اســتاندارد ( ،)cm /sبــا
3

جایگــذاری روابــط  35و  36در  25و  ،26معــادالت
مشــتق جزئــی بیبعــد جریــان گاز بــرای ناحیــه داخلــی
و خارجــی بهدســت میآیــد:

)  ∂ ( ∆ψ 1D )  ∂ 2 ( ∆ψ 1D
=
 rD
+
∂rD
∂Z D2



) 1 ∂ ∂ ( ∆ψ 1D
h
−
) 'δ ( rD − rD' ) δ ( Z D − Z D
rD ∂rD ∂t D
rD ∆rD ∆Z D

()37

2

()38

())D/(cp.atm-1

 φتخلخــل ناحیــه داخلــی برای مخــزن دوناحیـهای گازی

()30

و فشــار کنونــی ( )cpو

گرانــروی گاز در دمــا

) ∂ ( ∆ψ 2 D
) 1 ∂  ∂ ( ∆ψ 2 D )  k r 1k z 2 ∂ ( ∆ψ 2 D
=
ηrD
 rD
+
2
∂rD  k r 2 k z 1 ∂Z D
∂t D
rD ∂rD 
Lr e = x f

()cm

ناحیــه داخلــی بــه خارجــی

= tD

گسستهسازی معادالت
شرایط اولیه

در ابتدا ،فشار در سرتاسر سیستم یکسان است

=0,
( rD , hD ( 0

∆ψ D )t
=).

قالب برنامهنویسی معادالت

بــا گسستهســازی روابــط  37و  38بــه روش اختــاف
محــدود [ ]19-22و بــا توجــه بــه اینکــه شــکاف

بهصــورت کامــل نفــوذ کــرده اســت (معــادالت در جهــت
 zنیــاز بــه گسستهســازی ندارنــد) ،سیســتم بهصــورت
یکبعــدی ســاده میشــود:

چاهآزمایی مخازن گازی ...
−

37

∆ψ t +dt D ,i +1, j − ∆ψ t +dt D ,i , j

1
i + ,j
2

rD

( rD ,i , j ∆rD ,i , j ) ∆rD ,i , j + ∆rD ,i +1, j
−

∆ψ t +dt D ,i , j − ∆ψ t +dt D ,i −1, j

)*2

1
i − ,j
2

rD

( rD ,i , j ∆rD ,i , j ) ∆rD ,i , j + ∆rD ,i −1, j

∆ψ D ,i , j t +dt

()39

)

∆ψ D ,i , j t
−CF
−
CF
=(
∆t D
∆t D
∆r
1
* D ,i , j * δ rD ,i , j − rD' ,i , j
rD ∆rD ,i , j
x fD

(

محاسبه پارامتر : cte

ابتدا طبق رابطه دارسی

kA ∂P
µ B g ∂r

()42

= q sc

بــا اندکــی جابجایــی و تغییــرات رابطــه  43بــه دســت
مــی آیــد:

2P ∂P 2P q sc µ B g
=
µ Z ∂r µ Z kA

()43

بــا اســتفاده از شــبه فشــار در رابطــه  44و ضــرب دو
طــرف در یــک مقــدار ثابــت

در معادلــه بــاال بهدلیــل اینکــه کل دبــی تولیــدی از شــکاف

()44

بــه نســبت کل طــول شــکاف تقســیم میشــود تــا کســری

بــه دســت مــی آیــد کــه مــی تــوان آن را طبــق رابطــه

مقــدار ثابتــی اســت ،مقــدار تولیــد از یــک المــان از شــکاف
از دبــی کــه از هــر المــان تولیــد میشــود ،محاســبه گــردد.

معادله کلی بهصورت:
= ai +1∆ψ t +dt D ,i +1 + bi −1∆ψ t +dt D ,i −1 + e i ∆ψ t +dt D ,i
(f i )40

T sc π k 1h ∂ )∆ψ ( 2P q sc µ B g T sc π k 1h
*
=
∂r
PscT q sc
µ Z kA PscT q sc

بــه صــورت بــدون بعــد تبدیــل کــرد.

∂ )∆ψ D ( L re
1
= =
∂rD
rw
rwD

()45

نوشــته میشــود کــه در آن ضرایــب دســتگاه معادلــه

بهصــورت زیــر تعییــن میشــود:

1
2

2

نتایج و بحث

r
ai +1 = x p

شــکل  2منحنیهــای الگــو شبهفشــار بیبعــد و مشــتق

bi +1 = x m

عمــودی در یــک چــاه گازی دوناحیــهای را نشــان

e i =−)ai +1 + )1 −well (*bi −1 +

بهصــورت همزمــان بــه روش اختــاف محــدود و بــا

D ,i +

( rD ,i ∆rD ,i , j )∆rD ,i + ∆rD ,i +1
2

1
2

r

D ,i −

( rD ,i ∆rD ,i )∆rD ,i + ∆rD ,i −1

(CF )2
(
∆t D

r 1cte
D ,i −
∆ψ t 1D ,i
1
2
−CF
− xc
* − nw
= fi
∆t D
rD ,i x fD
rD ,i * ∆rD ,i

و CFاnw ،ا xp ،و  xmوابســته بــه شــرایط مــرزی و حضــور

در ناحیــه داخلــی و خارجــی اســت .بــرای ناحیــه خارجــی
()41

CF = η rD

اســت .ایــن در حالــی اســت کــه بــرای ناحیــه داخلــی
ضریــب بــاال برابــر یــک اســت .اگــر i=1ا x m ،برابــر صفــر
میشــوند و در غیــر ایــن صــورت برابــر یــک هســتند .اگــر

 i=Nxباشــد ،آنــگاه  xpبرابــر صفــر اســت و در غیــر ایــن

صــورت برابــر یــک خواهــد بــود .هنگامیکــه بلوکهــا

درون شــکاف هســتند xc=1 ،و در غیــر ایــن صــورت برابــر

صفــر اســت .اگــر از چــاه تولیــد صــورت گیــرد ،آنــگاه
بــرای  i=1و  well=1و در ســایر بلوکهــا برابــر صفــر

اســت .اگــر تولیــد فقــط از شــکاف باشــد well ،همــواره
برابــر صفــر خواهــد بــود.

آن برحســب زمــان بیبعــد بــرای شــکاف هیدرولیــک
میدهــد .شــبه فشــار بیبعــد از حــل روابــط  37و 38

شــرایط مــرزی و اولیــه مناســب بهدســتآمده اســت.
بدیــن منظــور ،برنامهنویســی معــادالت در نرمافــزار
MATLAB

انجامشــده اســت .مشــتق شــبه فشــار

بیبعــد بهصــورت عــددی و پــسرو گرفتهشــده اســت.

متغیــر ( )mDشــبه فشــار بیبعــد و مشــتق آن

()dmD

اســت .ایــن نمــودار دارای روندهــای متعــددی اســت کــه

بــه بخشهــای زیــر تقســیم میشــود.

 -بخــش اول :تشــکیل جریــان خطــی بــا شــیب  0/5در

هــر دو منحنــی شبهفشــار و مشــتق شــبه فشــار روی
محورهــای لگاریتمــی دیــده میشــود .بــه علــت اینکــه

هدایــت شــکاف بینهایــت دیدهشــده اســت و هیــچ
افــت فشــاری در طــول شــکاف مشــاهده نمیشــود [.]2

 بخــش دوم :جریــان شــعاعی در ناحیــه اول که مشــخصهآنیــک خــط افقــی در منحنــی مشــتق اســت [ 12 ،3و

 .]13مقــدار ایــن خــط افقــی برابــر  0/5اســت [.]23
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38
)c. mD(ηr=0/25
(f. dmd(ηrD=4

1/0 E+08

ناحیه درونی

1/0 E-00
1/0 E+04
( tD/CDبدون بعد)

شکل  2اثر تغییر نسبت هدایتپذیری ،سایر پارامترها ثابت هستند

1000
100
10
1
0/1
0/01
0/001
0/0001
1/0 E-04

(بدون بعد) mD,dmd

ناحیه بیرونی

)b. dmd(ηrD=1
e. mD(ηrD=4

)a. mD(ηrD=1
)d. dmd(ηrD=0/25

) x fD 10,
=
=
rmD 100,
=
reD 10000,
=
( N x 1200

ایــن جریــان تنهــا زمانــی مشــاهده میشــود کــه شــعاع

آن برســد ،بعــدازآن افــت فشــار مخــزن وارد مرحلــهای

غیــر ایــن صــورت ،ایــن ناحیــه توســط جریــان گــذرا

حالــت ،فشــار مخــزن در تمــام نقــاط بــا یــک ســرعت

ناحیــه داخلــی بســیار بیشــتر از طــول شــکاف باشــد .در
پوشــانده خواهــد شــد [.]24

میشــود کــه بــه آن شــبهپایدار میگوینــد .در ایــن
ثابــت کاهــش مییابــد .ایــن دوره جریــان بــر اســاس

 -بخــش ســوم :جریــان گــذرا بین ناحیــه داخلــی و خارجی

عکسالعمــل فشــار ماننــد یــک تانــک بســته اســت

نســبت هدایتپذیــری ناحیــه داخلــی بــه خارجــی ()ηrD

افزایــش مقــدار نســبت هدایتپذیــری ناحیــه داخلــی

کــه مشــخصه آن ،جریــان شــبیه یــک پلــه اســت .اگــر

برابــر یــک نباشــد ،یــک برآمدگــی یــا فرورفتگــی در در
منحنــی مشــتق مشــاهده خواهــد شــد [ .]25 ،16در ایــن

دوره جریانــی ،بهدلیــل تغییــر خــواص ســنگ و ســیال،

کــه ســیال بهتدریــج از آن تخلیــه میشــود [ .]26بــا
بــه خارجــی ،یــا تراوایــی ناحیــه داخلــی بیشــتر از ناحیــه

خارجــی اســت یــا اینکــه تراکمپذیــری ناحیــه خارجــی
از داخلــی بیشــتر اســت (

k r 1φ2c g 2
k r 2φ1c g 1

=

 .)ηrDبــا افزایــش

نمــودار شــبه فشــار بیبعــد و مشــتق آن ،تغییــر میکنــد.

نســبت هدایتپذیــری ،بهدلیــل کاهــش تراوایــی ناحیــه

نســبت بــه خــواص ســنگ و ســیال ناحیــه اول اســت.

فشــار دیرتــر بــه مــرز میرســد درنتیجــه جریــان شــعاعی

دلیــل اصلــی ایــن تغییــرات ،بیبعــد ســازی پارامترهــا

خارجــی یــا افزایــش تراکمپذیــری ایــن ناحیــه ،مــوج افــت

 -بخــش چهــارم :دوره جریــان شــعاعی ناحیــه خارجــی

ناحیــه خارجــی بــرای مدتزمــان طوالنیتــری ادامــه

میشــود .وقتیکــه مــوج افــت فشــار بــه ناحیــه دوم

قابلمشــاهده اســت کــه مخــزن (ناحیــه دوم) دارای مــرز

توســط یــک خــط افقــی بــا مقــدار  0/5مشــخص
میرســد ،پاســخ فشــاری توســط خــواص ناحیــه دوم

کنتــرل میشــود و مقــدار مشــتق منحنــی شــبه فشــار
در ایــن دوره جریانــی برابــر  0/5اســت .ایــن بخــش تنهــا

زمانــی قابلمشــاهده اســت کــه ناحیــه دوم محــدود در
نظــر گرفتــه شــود و دارای مــرز مشــخصی باشــد.

مییابــد .ایــن بخــش ،مشــابه بخــش قبلــی ،تنهــا زمانــی

مشــخصی باشــد .شــکل  2اثــر تغییــر نســبت هدایتپذیری

ناحیــه داخلــی بــه خارجــی ( )ηrDرا در محورهــای لگاریتمی

برحســب شبهفشــار بیبعــد و مشــتق شبهفشــار بیبعــد

نســبت بــه زمــان بیبعــد در شــکاف بــا نفــوذ کامــل نشــان

میدهــد .مشــخص اســت کــه بــا ثابــت نگهداشــتن ســایر

 -بخــش پنجــم :دوره جریانــی شــبهپایدار ناشــی از

پارامترهــا و تغییــر نســبت هدایتپذیــری ،جریــان شــعاعی

در منحنــی فشــار بــا شــیب  1قابلمشــاهده اســت .وقتــی

نیــز بیبعدســازی همــه پارامترهــا بــر اســاس خــواص

مرزهــای بســته کــه در منحنــی مشــتق بــا شــیب  1و

یــک مخــزن از همــه جهــات بســته باشــد ،فشــار گــذرا بــه

اطــراف مخــزن حرکــت میکنــد تــا زمانــی کــه بــه مــرز

ناحیــه دوم تحــت تأثیــر قــرار میگیــرد ،دلیــل اصلــی آن
ناحیــه اول اســت .هنگامیکــه  ηrD= 1باشــد ،مــدل یــک
مخــزن تکناحیــهای دارای چــاه بــا شــکاف هیدرولیــک

چاهآزمایی مخازن گازی ...
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اســت .در واقــع ایــن منحنــی بهعنــوان مــدل پای ـه یــک
مخــزن تکناحیــهای در نظــر گرفتــه میشــود.

را نشــان میدهــد .هنــگام اســتفاده از  100بلــوک در

اثر تغییر شعاع ناحیه داخلی بیبعد ()r mD

تمــام طــول مخــزن

تمامــی شــکاف ،ناحیــه داخلــی و ناحیــه خارجــی

در شــکل  3اثــر تغییــر شــعاع ناحیــه داخلــی بیبعــد

بهترتیــب توســط  9 ،1و  90بلــوک نمایــش داده

rmD

را بــرروی نمودارهــای بهدســتآمده مشــاهده

میکنیــد .هــر چــه ایــن شــعاع افزایــش یابــد ،جریــان

شــعاعی ناحیــه اول بــرای مدتزمــان طوالنیتــری ادامــه

خواهــد داشــت .در واقــع بهدلیــل اینکــه ســایر پارامترهــا

ثابــت هســتند ،مــوج فشــاری بهدلیــل افزایــش طــول ناحیه

داخلــی ،دیرتــر بــه ناحیــه خارجــی میرســد؛ امــا بهدلیــل
ثابــت بــودن ســایر پارامترهــا تنهــا زمــان مشــاهده ناحیــه

گــذرا ،جریــان شــبیه پلــه در نمــودار مشــتق شبهفشــار
بیبعــد برحســب زمــان بیبعــد ،متفــاوت اســت .ایــن

=1
=, reD 100 ,
( rmD 10

=)،
x fD

میشــود .در نمــودار مشــتق شــبه فشــار بیبعــد بــا

تعــداد بلــوک  ،100اثــر شــکاف (خــط بــا شــیب )0/5
قابلمشــاهده نیســت .بــا افزایــش تعــداد بلــوک (-1000

 )2000اثــر شــکاف در نمــودار شــبه مشــتق فشــار بیبعــد

دیــده میشــود .بــا افزایــش تعــداد بلــوک ،شــیبخط 0/5

ل دیــده
در نمــودار مشــتق شبهفشــار بیبعــد ،زودتــر قاب ـ 

میشــود .افزایــش تعــداد بلوکهــا در زمانهــای انتهایــی،
تأثیــر زیــادی بــر حــل نــدارد؛ امــا اثــر آن در زمانهــای

ابتدایــی (شبیهســازی شــکاف) قابلتوجــه اســت.

بخــش در شــکل  3مشخصشــده اســت.

بــرای افزایــش دقــت شبیهســازی (بــدون افزایــش تعــداد

در ایــن بخــش انتخــاب ابعــاد و تقســیمبندی بلوکهــا

میشــود .اطــراف شــکاف را بــا مــش ریــز و بخشهــای

شبیهســازی بررسیشــده اســت .بــا افزایــش تعــداد

اســت .بــا توجــه بــه شــکلهای  4و  5میتــوان پــی بــرد

کمتــر ،افزایــش مییابــد .زمــان شبیهســازی بــا توجــه بــه

ســیال از شــکاف بــه ناحیــه داخلــی) بهجــای افزایــش

حافظــه موردنیــاز ،زمــان محاســباتی و هزینــه اجــرای

بــرای شبیهســازی شــکاف و مشــاهده مشــتق شــبه فشــار

میشــود .ایــن ســه پارامتــر بهصــورت مســتقیم ،حداقــل

هنــگام اســتفاده از  100بلــوک 10 ،بلــوک بــرای شــکاف،

شــکل  4اثــر تعــداد بلوکهــا بــر شبیهســازی شــکاف

خارجــی اســتفاده شــده اســت.

اثر اندازه بلوک بر شبیهسازی شکاف

مجهــوالت) ،از بلوکهــای بــا ابعــاد مختلــف اســتفاده

(مــش) بــرای افزایــش دقــت ،ضمــن کنتــرل زمــان

دورتــر از شــکاف را بــا مــش درشــت مشبنــدی شــده

بلوکهــا ،دقــت شبیهســازی بهدلیــل خطــای عــددی

کــه اســتفاده از مش ریــز در نواحی دارای تغییــرات (جریان

افزایــش مجهــوالت دســتگاه معــادالت ،بیشــتر میشــود.

تعــداد مــش مورداســتفاده در کل مخــزن ،از دقــت کافــی

شبیهســازی کامپیوتــری توســط تعــداد مشهــا کنتــرل

بیبعــد بــا شــیب  0/5برخــوردار اســت .بهعنوانمثــال،

بــا تــوان یــک به تعــداد مــش تغییــر میکننــد [ 27و .]28

 30بلــوک بــرای ناحیــه داخلــی و  60بلــوک بــرای ناحیــه

(dmd(rmD=100

(mD(rmD=100

(dmd(rmD=50

(mD(rmD=50

100
1
0/1
0/01

(بدون بعد) MD,DMD

10

0/001
1/0-E-00

1/0 E+04
1/0 E+08
( TD/CDبدون بعد)
شکل  3اثر افزایش شعاع ناحیه داخلی بیبعد ( ،)rmDسایر پارامترها ثابت هستند ( 1200

0/0001
1/0-E-04
=10,
=ηrD 4,
=reD 10000,
Nx

x fD
=)
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)c.mD(Nx=1000
(f. dmd(Nx=2000

)b.dmd(Nx=100
)e.mD(Nx=2000

)a.mD(Nx=100
)d.dmd(Nx=100

(بدون بعد) mD,dmd

1000
100
10
1
0/1
0/01
0/001
0/0001
0/00001
1/0 E-05

1/0 E-03

1/0 E-01
1/0 E+01
1/0 E+03
1/0 E+05
( TD/CDبدون بعد)
=x fD 1,
=ηr 1,
= reD 100,
شکل  4اثر افزایش تعداد بلوک بر شبیهسازی شکافrmD 10 ( ،
=)
D

)c.mD(Nx=1000
(f. dmd(Nx=2000

)b.dmd(Nx=100
)e.mD(Nx=2000

)a.mD(Nx=100
)d.dmd(Nx=100

(بدون بعد) mD,dmd

1000
100
10
1
0/1
0/01
0/001
0/0001
0/00001
1/0 E-05

1/0 E-01
1/0 E+01
1/0 E+03
1/0 E+05
( TD/CDبدون بعد)
شکل  5بررسی اثر افزایش بلوک بر مش با ابعاد متغیر در شبیهسازی شکاف10 ( ،

بــا مقایســه جــدول  ،1جــدول  ،2شــکل  4و شــکل 5
میتــوان پــی بــرد کــه در زمــان محاســبه تقریبـاً یکســان
و بــا انتخــاب مــش بــا ابعــاد متغیــر ،بهجــای افزایــش
تعــداد مــش کــه منجــر بــه افزایــش زمــان شبیهســازی
میشــود ،اثــر شــکاف بــر منحنیهــای مشــتق

شبهفشــار بیبعــد قابلمشــاهده اســت.
اعتبارسنجی

در ایــن بخــش بهمنظــور مدلســازی و شبیهســازی
یــک مخــزن گازی دوناحیــهای بــا چــاه دارای شــکاف
هیدرولیــک ،نرمافــزار کامســول بهکاربــرده شــده اســت.
مــدل اســتاتیک ساختهشــده در شــکل  6قابلمشــاهده

اســت .اطالعــات مربــوط بــه شــرایط تولیــد و ابعــاد
مســئله در جــدول  3آورده شــده اســت .بــرای مشبنــدی

ایــن مخــزن 27122 ،المــان چهــار وجهــی 6605 ،1المــان

1/0 E-03

=1,
=η rD 1,
= reD 100 ,
rmD

=)
x fD

مثلثــی 378 ،المــان گوشــهای و  30المــان قلــهای

2

بهکاربــرده شــده اســت.

جدول  1اثر افزایش بلوک بر زمان شبیهسازی
تعداد بلوک

زمان ()s

100

0/88

1000

30/89

2000

100/25

جدول  2اثر افزایش تعداد بلوک بر زمان شبیهسازی با ابعاد
متغیر بلوک
تعداد بلوک

زمان ()s

100

0/86

1000

28/93

2000

102/41
1. Tetrahedral
2. Vertex
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x
z
y

شکل  6هندسه مدل شبیهسازی شده در کامسول
جدول  3اطالعات تولید مخزن گازی شبیهسازیشده در کامسول بهمنظور اعتبارسنجی مدل
پارامترها

عبارت

واحد

توضیحات

P0

300e-5

Pa

فشار اولیه مخزن

Dff

1e-6

m

بازشدگی شکاف

kmm

1e-15

m2

تراوایی ناحیه اول

kff

100

m2

تراوایی شکاف

u0

1e-5

m/s

سرعت خروج سیال از شکاف

1

kg/m3

چگالی اولیه سیال مخزن

1e-6

Pa.s

ویسکوزیته اولیه سیال مخزن

0/3

-

تخلخل ناحیه داخلی

Co

1e-6

Pa/1

تراکمپذیری سیال مخزن

Crm

1e-10

Pa/1

تراکمپذیری سنگ مخزن

0/3

-

تخلخل شکاف

Cof

5e-7

Pa/1

تراکمپذیری سیال درون شکاف

Lre

10

m

طول شکاف هیدرولیک

Tsc

298

K

دمای شرایط استاندارد

T

298

K

دمای مخزن

Psc

1e+05

Pa

فشار شرایط استاندارد

kmm2

4e-15

m2

تراوایی شکاف در ناحیه خارجی

0/3

-

تخلخل ماتریس در ناحیه خارجی

Crm2

1e-10

Pa/1

تراکمپذیری سنگ ماتریس ناحیه خارجی

CO2

1e-7

Pa/1

تراکمپذیری سیال در ناحیه خارجی

شــکل  7مشبنــدی مورداســتفاده را نشــان میدهــد .بــا

استفادهشــده اســت .زمــان شبیهســازی توســط نرمافــزار

توجــه بــه اینکــه ابعــاد شــکاف نســبت بــه ابعــاد مخــزن

کامســول و اطالعــات سیســتم رایانـهای در جــدول  4آمــده

از مشهــای ریزتــر بهمنظــور دیــده شــدن اثــر شــکاف

کامســول بــرای مــدل تعریفشــده را نشــان میدهــد.

بســیار کوچــک (یکبهبیســت) اســت ،در اطــراف شــکاف

اســت .شــکل  8نتایــج شبیهســازی توســط نرمافــزار
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شکل  7مش مورداستفاده بهمنظور شبیهسازی مدل
جدول  4اطالعات محاسباتی و رایانهای شبیهسازی کامسول
2 hr,17 min, 18 s

زمان شبیهسازی
واحد پردازشگر مرکزی

Intel(R) Core(TM) i7-5500U CPU @ 2.40GHz, 2 cores

1

ویندوز 8

سیستمعامل
(dmd(ηrD=1

ناحیه بیرونی

(mD(ηrD=1

ناحیه درونی

100
10
1

(بدون بعد) mD,dmd

10000
1000

0/1

1
2
3 4
5
0/01
1/0 E-03 1/0 E-02 1/0 E-01 1/0 E+00 1/0 E+01 1/0 E+02 1/0 E+03 1/0 E+04 1/0 E+05
( TD/CDبدون بعد)
شکل  8اعتبارسنجی مدلسازی انجامشده توسط نرمافزار کامسول

همانگونــه کــه از منحنــی شبهفشــار و مشــتق آن

مشــخص اســت ،پنــج بخــش مورداشــاره در سیســتم

ســهبعدی نیــز رخ میدهــد .در بخــش اول ،خطــی

بــا شــیب  0/5در هــر دو منحنــی شبهفشــار و مشــتق

بــرای منحنــی شبهفشــار و مشــتق شبهفشــار در بخــش
پنجــم رخ میدهــد [.]26

نتیجهگیری

شبهفشــار بــه علــت در نظــر گرفتــن شــکاف بینهایــت

شبیهســازی عــددی بــه کمــک معــادالت اشارهشــده،

مشــاهده نمیشــود [ .]2بــرای بخــش دوم جریــان

اســت .ازآنجاکــه حــل تحلیلــی معــادالت در بعضــی مواقع

مشــتق مشــاهده میگــردد [ 12و  ]13و مقــدار آن برابــر

فرضیــات سادهشــونده اســت ،لــذا برخــی ابهامــات آن را

و خارجــی بهصــورت منحنــی شــبیه پلــه در بخــش ســوم

دارای شــرایط بهمراتــب پیچیدهتــری نســبت بــه مخــازن

دیــده میشــود و هیــچ افــت فشــاری در طــول شــکاف

مدلســازی مخــزن در حالــت واقعــی را امکانپذیر ســاخته

شــعاعی در ناحیــه اول بــایــک خــط افقــی در منحنــی

بســیار دشــوار اســت و در بعضــی مواقــع دیگــر مســتلزم

بــا  0/5اســت [ .]23جریــان گــذرای بیــن ناحیــه داخلــی

میتــوان از بیــن بــرد .در مخــازن غیرمتعــارف گازی کــه

دیــده میشــود [ 16و  .]25بخــش چهــارم نیــز اختصــاص

معمــول اســت ،ایــن پیچیدگیهــا دوچنــدان میشــود.

جریــان شــبهپایدار بهدلیــل مرزهــای بســته بــا شــیب 1

1. CPU

بــه جریــان شــعاعی در ناحیــه خارجــی دارد .درنهایــت
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در شبیهســازی مخــازن نامتعــارف بــا اســتفاده از مــش

 :Kنفوذپذیری معادل ( )Dا

بــا دقــت بــاال بهدســت آورد .شبیهســازی مخــزن گازی

 :kr1, kr2نفوذپذیــری شــعاعی نواحــی داخلــی و خارجــی

مناســب ،میتــوان در زمــان شبیهســازی یکســان ،نتایــج

غیرمتعــارف شــکافدار هیدرولیکــی در ایــن کار مــا را بــه

نتایــج زیــر رســانده اســت:

 وجــود شــکاف هیدرولیکــی در مخــازن گازی کمتــراوایدو ناحیـهای باعــث میشــود کــه نمــودار مشــتق فشــار و
فشــار بــدون بعــد بــه پنــج بخــش متفــاوت تقســیم شــود:

k = 3 kxkykz

 :kx, ky, kzنفوذپذیری در سه جهت  xو  yو

()D

 :kz1, kz2نفوذپذیــری عمــودی نواحــی داخلــی و خارجــی
()D

 :k1, k2نفوذپذیــری مؤثــر نواحــی داخلــی و خارجــی
=
k 2r ,i k z ,i , i 1, 2

3

=
ki

 -در بخــش اول جریانــی خطــی بــا شــیب  0/5در هــر دو

 :Lreطول مرجع در سامانه

لگاریتمــی دیــده میشــود.

 :qscدبی تولید در شرایط استاندارد

منحنــی شبهفشــار و مشــتق شبهفشــار روی محورهــای

 -بخــش دوم جریــان شــعاعی در ناحیــه داخلــی اســت

کــه مشــخصه آن یــک خــط افقــی در منحنــی مشــتق
شبهفشــار بــا مقــدار  0/5اســت.

 -در بخــش ســوم جریــان گــذرا بیــن ناحیــه داخلــی و

خارجــی دیــده میشــود کــه مشــخصه آن ،جریــان شــبیه
یــک پلــه بــر روی نمــودار مشــتق شــبه فشــار اســت.

 :Pscفشار استاندارد مخزن

 :rشعاع در سامانه شعاعی

 :rmشعاع ناحیه داخلی

 :reشعاع ناحیه خارجی

()atm
()cm

()cm
()cm

()s

 :Tدمای مخزن

()K

 -در بخــش چهــارم ،دوره جریــان شــعاعی ناحیــه

میشــود.

 :W12ضریب ذخیرهپذیری ( ) φ C

 :Nxتعداد بلوک در راستای محور ()x

 -بخــش پنجــم دوره جریانــی شــبهپایداری را نشــان

 :x,y,zمحورها

منحنــی مشــتق و در منحنــی شــبه فشــار بــا شــیب 1

 :zgضریب انحراف گاز

قابلمشــاهده اســت.

 :xfنصف طول شکاف

: µگرانروی گاز در دما و فشار کنونی

()cp

 :ψشبه فشار

 :Bgضریب حجمی گاز

 :Cضریب ذخیره چاه

()sm3/sm3

, ∆ψ 2

()cm3/atm

 :Ctiتراکمپذیری کل مخزن در شرایط اولیه

( ) ψ 1 ( p i ) −ψ 1 ( p

ψ1
=∆ )

 : λrDنســبت انتقالپذیــری ســیال ناحیــه داخلــی بــه

()atm-1

 :Cti1تراکمپذیــری کل ناحیــه داخلــی مخــزن در شــرایط

اولیــه ()atm-1

1

 : ∆ψتفــاوت شــبه فشــار در ناحیــه داخلــی و

خارجــی

 :CDضریب ذخیره چاه بدون بعد

خارجــی

 : φتخلخل مخزن همگن

 : φتخلخــل ناحیــه داخلــی بــرای مخــزن دو ناحیــهای

1

 :Cti2تراکمپذیــری کل ناحیــه خارجــی مخــزن در شــرایط
()atm-1

 :hضخامت سازند

 :hfارتفاع شکاف

1

φ2C ti 2

: µ giگرانروی گاز در دما و فشار اولیه مخزن

عالئم و نشانهها

اولیه

()K

ti 1

میدهــد کــه ناشــی از مرزهــای بســتهای اســت کــه در

()cm3/s

()cm

 :Rشعاع در محور کروی

 :tزمان تولید

()cm

 :Tscدما در شرایط استاندارد

خارجــی توســط یــک خــط افقــی بــا مقــدار  0/5مشــخص

zا()D

()cm

()cm

گازی

 : φ2تخلخــل ناحیــه خارجــی بــرای مخــزن دو ناحی ـهای

گازی

 :η r 1 ,η r 2هدایتپذیری نواحی داخلی و خارجی

1396  بهمن و اسفند،97 شماره
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زیروندها

 ناحیه داخلی:1

))D/(cp.atm-1(

 نسبت هدایتپذیری ناحیه داخلی به خارجی:η

 ناحیه خارجی:2

rD

 تابع دلتای دیراک:δ)اt(

 دهانه چاه بدون بعد:wD
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