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  چكيده
با تغيير در مشخصه هاي فيزيكي و ق گاز از باال در يك بلوك ماتريكس يبه صورت تزرهاي ريزش ثقلي  در اين مطالعه آزمايش

تغيير اين پارامترها كه منجر به تغيير اعداد  .ه استانجام شد اثر فشار مويينگي عملياتي از جمله تغيير ارتفاع بلوك، نفوذپذيري و
با استفاده از نرم افزارهاي  كه عه. نتايج اين مطاله مورد توجه قرار گرفته استبدون بعد مويينگي و باند مي شود در اين مطالع

Eclipse-300   وPetrel ند رابطه انشان مي دهد ميزان بازيافت نفت با عدد باند كه به صورت نمودارهايي ارائه شده  انجام گرفته
مويينه  يو ميزان تراوايي آن نسبت مستقيم و با ميزان نيروبا ارتفاع بلوك ، هم چنين و با عدد مويينگي رابطه عكس داردمستقيم 

يابي كلي توليد براي تمام نكات مورد مطالعه، تنها و به رزبه عالوه، نتايج نشان مي دهند كه ا .) نسبت معكوس داردي(كشش سطح
  اعداد بدون بعد امكان پذير نيست.كمك يكي از 

  
 كسيبلوك ماتر ،يينها افتيعدد باند، باز ،ينگييد موگاز، عد قيتزر ،يثقل زشيرهاي كليدي:  واژه

  

                                                           
  هيديواحد ام يدانشگاه آزاد اسالم يدروكربوريمخازن ه يارشد مهندس يكارشناس يدانشجو -1
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  همقدم

و  اليس اتياز خصوص يتابع نهييمو يرويوجود دارد. ن يثقل يرويو ن سكوزي، و نهييمو يروهاين نيب يهمواره درون مخزن جدال
 ييروياز ن يناش سكوزيو يرويكند. ن يمقاوم عمل م يرويگاز به عنوان ن قيتزر زميمتخلخل است كه در مكان طيمشخصات مح

بوده كه همواره در حالت  اليس تهيجاذبه و دانس يرويبه علت ن زين يثقل يرويشود و ن يم جاديا قياست كه به هنگام تزر
به گونه  گريكديبر  رويسه ن نيمتقابل ا رياست كه در آن تاث يا يدب قيتزر يبحران يوجود دارد. دب يگاز به شكل عمود قيتزر

متخلخل مخزن  طيدرون مح اليس انيجر مياز آن جا كه رژ .رديگ ينفت از مخزن صورت م افتيباز نيتر شياست كه ب يا
موارد در اطراف دهانه چاه  يعدد در بعض نياست (ا 10-4معموال كم تر از  زيآن ن ينگييكه عدد مو نيآرام بوده و باتوجه به ا

 Nc ديمخزن با طيشرابا  شگاه،يآزما طيدرون مغزه در شرا اليركت سح يساز هيشب يبرا نيبنابرا ،رسد) يم 10-4حداكثر به 

مي نامند كه  ينگييرا اصطالحاً عدد مو ينگيينيروهاي گرانروي و مو نسبت .داشته باشد يمخزن هم خوان طيدرون مغزه با شرا
  .ل ارائه شده استمتخلخ طيدر مح Nc يبرا يمختلف يكنترل كننده جريان بين شكاف و ماتريس مي باشد. فرمول ها

  :است ليبه صورت ذ (Nc) ينگييعدد مو يفرمول ها برا نيتر متداول
  

  
  اي

  
  : هادر آن  كه
µويسكوزيته : (cp)  
νسرعت : (cm/s)  
σكشش سطحي : (dyne/cm)  

ΔPاختالف فشار : (bar)  
Kنفوذ پذيري : (Darcy)  
Lطول : (cm) 

 

) پايين تر انجام شود، شرايط آزمايش ها به شرايط مخزن Ncهاي ( اين واضح است كه هرچه آزمايش ها در عدد مويينگي
نزديك تر و به تبع آن نتايج به دست آمده از آزمايش ها معتبر تر خواهد بود. البته با توجه به اين كه در آزمايش هاي تزريق 

ليه خواهد بود. در نتيجه براي انجام گاز، گاز نسبت به نفت فاز غير تركننده  مي باشد بنابراين فرآيند تزريق يك فرآيند تخ
 Ncآزمايش ها نياز به حداقلي از فشار (دبي) است تا شرايط تزريق و توليد گاز درون مغزه فراهم شود. از اين رو بايد حداقلي از 

  وجو داشته باشد كه كم تر از آن عمال انجام آزمايش هاي تزريق گاز امكان پذير نباشد.
  

  در بازيافت ازمخازناثر فرآيند ريزش ثقلي 
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در مخازن شكافدار مكانيسم ريزش ثقلي مي تواند در برداشت نفت از بلوك هاي ماتريكس كم تراوا با ارتفاع زياد نقش اساسي 
اف نسبت به ماتريكس سبب پيشي گرفتن نيروي گراويته نسبت به كداشته باشد. افزايش اختالف سطح تماس نفت و گاز در ش

  نتيجه فعال شدن مكانيسم ريزش ثقلي و خارج شدن نفت موجود در بلوك مي گردد.نيروي مويينگي و در 
  در فرآيند ريزش ثقلي CO2تاثير تزريق گاز 

بر فرآيند ريزش ثقلي يكي از موضوعاتي است كه محققين زيادي در مورد آن مقاالتي را ارائه نموده  CO2بررسي اثر تزريق گاز 
گازهاي هيدروكربني به عنوان يكي از منابع تامين انرژي از يك سو و پارامترهاي زيست اند. اهميت روبه رشد استفاده از 

يا ساير گازهاي  CO2محيطي از سوي ديگر، باعث شده است كه در افزايش برداشت نفت و تزريق گاز به ميادين، گاز 
يافت و كاهش كشش سطحي بين نفت و غيرهيدروكربني بيشتر مورد توجه قرار گيرد. رابطه مستقيمي بين افزايش ميزان باز

مشاهده نموده  CO2پيدا كرده اند و در آزمايش هاي خود اثر نامطلوب افزايش اشباع آب اوليه را در هنگام تزريق گاز  CO2گاز 
ر اشباع اند. هم چنين محققين رابطه مستقيمي بين تراوايي موثر و توليد نفت پيدا نموده اند. هرچند كه اثر تراوايي نسبت به اث

، مكانيسم ريزش ثقلي را قوت CO2اوليه آب كم تر است ولي در صورت باال بودن تراوايي در يك مخزن مي توان با تزريق گاز 
  بخشيد و آن را به فرآيند اصلي توليد نفت تبديل نمود.

  پيوستگي مويينگي در فرآيند ريزش ثقلي
يند ريزش ثقلي از يك دسته بلوك ماتريكس در مخازن شكاف دار، يكي از پارامترهاي موثر در ميزان بازيافت نفت در فرآ

). وجود اين پيوستگي نقش بسيار موثري در توليد از مخازن شكاف دار دارد. به 1-پيوستگي مويينه بين بلوك هاست (شكل
هرچند بسياري  طور كلي طبيعت و ميزان پيوستگي مويينه در يك مخزن در انتهاي تاريخچه توليد مخزن قابل تشخيص است.

از محققين از وجود پيوستگي مويينه بين بلوك ها خبر دادند، اما در حال حاضر تعداد زيادي از مخازن شكاف دار داراي 
تاريخچه توليدي هستند كه در آن ها پيوستگي مويينه، ناچيز تشخيص داده شده است. افزايش فشار در اليه هاي بااليي، باعث 

شده و در نهايت بازيافت نهايي نفت را باال مي برد. اين افزايش فشار مي تواند باعث كاهش ضخامت افزايش پيوستگي مويينه 
شكاف شده ودر نهايت پيوستگي مويينه را افزايش دهد. يكي از نكات قابل توجه مستقل بودن ميزان بازيافت از چگونگي سطح 

 بلوك است.

  
 باع: اثر پيوستگي مويينگي عمودي در توزيع اش1- شكل

 
  يثقل زشير نديجذب مجدد در فرآ دهيپد

 يجذب مجدد تابع ندي. فرآنديمكش مجدد گو ايرا اصطالحا جذب  ينييبه جذب در بلوك پا ليو تما ييخروج نفت از بلوك باال
 ياپل ه اينقاط تماس دو بلوك  قيممكن است از طر گريبلوك به بلوك د كياز  اليس انياست. جر يو ثقل ينگييمو يروياز ن
 يمختلف نيآن در مخازن شكاف دار توسط محقق تياهم ليند جذب مجدد به دلي. فرآرديدو بلوك صورت گ نيشده ب جاديا

متخلخل شكافدار الزم است.  طيجذب مجدد در مح دهيپد يبرا ينگييو مو يثقل يرويقرار گرفته است. دو عامل ن يمورد بررس
  .)2-(شكل شود. جذب ينييبه طور كامل توسط بلوك پا ييلوك باالاست كه نفت خارج شده از ب نيآل ا دهيحالت ا
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هم در  س هايي كه با كاگر فرايند جريان بلوك به بلوك را با يك ستون ماتري
تحت اين  توان نتيجه گرفت كه دبي بازيافت  يم ميريتماس نبودند در نظر بگ

اهد باشد خو س كه به صورت مجزا مي كسيستم خيلي كمتر از يك گروه ماتري
عبور  شده س هاي اشباع كبود. نفت آشام شده ترجيح مي دهد از ميان ماتري

  كند بدون آنكه عمل جابجا كردن نفت درجا را انجام دهد.
 

 
 
 

 
 
 

  : عبارتند از سيبلوك ماتر كيدر  انيجر ياصل يها سميمكان
  يثقل زشير -1
  آشام -2
                                                        ينفوذ مولكول -3

 
  كسيبلوك ماتر كياز باال به  قيتزر ينما :2-شكل                                                                                                          

  
 آب احاطه شود ايگاز  مانند يگريد اليافتد كه توسط س ياتفاق م ياشباع شده از نفت زمان سكيدر بلوك ماتر ييجابجا نديفرآ

. فتدياتفاق ب ييجابجا نديفرآ كي تيو در نها رديقرار گ يمتفاوت يها اليممكن است در تماس با س كسي. بلوك ماتر)3-(شكل
باشد. انتقال به داخل بلوك به  ياطراف بلوك و داخل آن م طيمح نيفشار ب فاختال لياز بلوك به شكاف به دل اليانتقال س

 يوستگيخواهد بود. چنانچه پ تهيحاصل از اختالف دانس يثقل زشير ايو  ينگييفشار مو يرويم حاصل از نآشا دهيپد ليدل
 زشير زمياستحصال تحت مكان لنفت قاب زانيبلوك ها برقرار نباشد و به صورت مجزا از هم عمل كنند، م نيدر ب ينگييمو
قابل  زانيبلوك ها برقرار باشد، سبب خواهد شد تا م نيب در ينگييفشار مو يوستگيخواهد بود، اما چنانچه پ زيناچ يثقل

  شود. يابيموجود در بلوك باز الياز س يمالحظه ا

  
 گازدر بلوك غوطه ور در ييجابجا نديفرآ: 3- شكل

  : افتينقش ارتفاع بلوك بر باز
تواند نفت را  يم يكه بصورت جزئ 2است، بلوك  افتيقابل باز ريكه شامل نفت غ (كوچك)1بلوك شماره ) 4-شكل(با توجه به 

بلندتر  يبدان معناست كه در بلوكها نينمود. ا افتيباز 4و  3 يتوان در بلوكها يرا م يشتريكه نفت ب يكند در صورت افتيباز
  كنند. يغلبه م نهييمو يرويارتفاع مشخص از بلوك بر ن كيدر  يثقل يروهاين ندهجابجا كن الياز ورود س يريمنظور جلوگه ب

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

  
  : نقش ارتفاع بلوك بر بازيافت4- شكل

  .دارد يگاز بستگ قياز ارتفاع بلوك) و به فشار تزر ي(ناش به فشار افتيباز
  در بلوك مجزا اليس ييعوامل موثر در جابجا

 يبلوك به خوب يكه بعدها يمحاسبه كرد در صورت توان يرا م هيتخل طيبلوك مجزا در شرا كيرفتار  رييتغ :جابجايي ريزشي
در تمام  ايهستند  نييپا نهييفشار مو يباال دارا ييتراوا تيبا قابل يتنها سنگها شده باشند. ييشناسا اليخواص سنگ و س

 ياساس يپارامترها نهييارتفاع بلوك و فشار مو نيبنابرا وجود داشته باشد. يادترينفت ز افتيكه باز رود يبلند انتظار م يبلوكها
  باشند. يم يدانيعملكرد م نييتع يراب

به  ياز گرانرو يناش يروين نيبه نسبت ب االتيس كياست كه در مكان بدون بعد يعدد: )Capillary number( ينگييعدد مو
 فيشود . طبق تعر يكند گفته م يقابل حمل عمل م ريغ عيدو ما نيدر سطح ب ايو گاز و  عيما نيكه در سطح ب  يسطح

  :ديآ يبدست م ريط رابطه زمقدار آن توس
Nc = µν/γ  

 باشند. يم اليدو س نيب يكشش سطح γسرعت ،  Vلزجت ،  µعبارت  نيكه در ا
 

كه در  يبه تنش سطح يدرون يروين نيبه نسبت ب االتيس كيبعد است كه در مكان دونب ي: عدد)Bond numberعدد باند (
مقدار آن توسط  فيشود . طبق تعر يگفته م كنند يبل حمل عمل مقا ريغ عيدو ما نيدر سطح ب ايو گاز و  عيما نيسطح ب
  :ديآ يبه دست  م ريرابطه ز

Nb = ρaL2/γ  
  

  كشش سطحي مي باشد. γطول مشخصه و  Lشتاب ،  aچگالي ،  ρكه در اين عبارت 
 نبايد از Nc  براي آزمايش آشام نيستند. داده ها نشان مي دهد كه 10-5بيش از  Nbيا  Ncبه عنوان يك قانون كلي  

در  3-10
  اين از اهميت خاصي برخوردار است. و مدت تخليه فاز تر تجاوز كند

 
  

  : Eclipse-300 و Petrelشبيه سازي مدل مورد نظر توسط نرم افزارهاي 
به يك بلوك  اثرات مقادير مختلف اعداد بدون بعد مويينگي و باند بر بازيافت نفت در مكانيزم تزريق گاز از باال يبه منظور بررس

مخازن اكليپس و پترل استفاده گرديد. در  يشبيه ساز ياز ايجاد يك مدل ساده توسط نرم افزارها ،يتحت نيروي ريزش ثقل
ك نرم افزارهاي مذكور ساخته شده و سپس با تغيير پارامترهاي مورد نظر و ) به كمBase caseاين راستا ابتدا يك مدل پايه (
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) گرديد، كه نتايج و نمودارهاي مربوطه در ادامه Runاعمال آنها برروي مدل اوليه حالت هاي فرعي مورد نظر ساخته و اجرا (
  آورده خواهند شد.

  
  مشخصات مدل ساخته شده :

   : ه قرار زير مي باشدمشخصات كلي از مدل پايه ساخته شده ب
  .فرض مي شود، يعني وجود شكاف در مدل در نظر گرفته شده است (Double poure) مدل بصورت تخلخل دوگانه •
مي باشند كه با توجه به اينكه مدل داراي شكاف فرض  4و  1،  2به ترتيب  z و  x ،y تعداد سلولهاي گريد در جهت هاي •

   )5 -) مي باشد.(شكل8(يعني  دو برابر z شده است، تعداد سلولها در جهت
   . پام در نظر گرفته شده است 2438فوت زير سطح دريا برابر با  4025فشار اوليه در عمق مبناي  •
   ت.ير سطح دريا در نظر گرفته شده اسفوت ز 6000سطح تماس آب و نفت برابر با  •
  .نظر گرفته شده است فوت زير سطح دريا در 4025سطح تماس گاز و نفت برابر با  •
   .فشار مويينه در سطح تماس آب/ نفت و گاز/ نفت ناچيز فرض شده است •
   )6-براي كل مدل (مخزن) در نظر گرفته شده است. (شكل ) Rock type( يك دسته سنگ •

Sgc = 5 %         Sorw = 28 %         Swi = 5 % 

  )7 –شده است.(شكل يك نوع سيال براي كل مدل (مخزن) در نظر گرفته  •
فوت مكعب استاندارد بر بشكه  640گاز محلول در نفت نسبت به عمق متغير بوده و در سطح تماس گاز و نفت برابر با  •

   . پام مي باشد 2438متعارفي مي باشد. فشار نقطه حباب نيز در اين عمق برابر با 
   )8 -. (شكل استيقي در مدل در نظر گرفته شده يك چاه توليدي و يك چاه تزر•

بشكه استاندارد و  2674حجم نفت درجاي اوليه برابر با  •
  .هزار فوت مكعب استاندارد مي باشد 2408ميزان گاز آزاد نيز حدود 

  د نظر) تعريف شده براي مدل مورRock type: نوع سنگ (6 - شكل                  ابعاد گريدساخته شده براي مدل مورد نظر :5 -شكل         
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 : نمايش چاههاي تعريف شده (توليدي و تزريقي) در مدل8 -شكل       ) تعريف شده براي مدل مورد نظرPVT: نوع سيال (7 -شكل         

  

اختصاص داده نشده است لذا در  اعداد بدون بعد) خاصي براي تعريف keywordبا توجه به اينكه در نرم افزار اكليپس كليد (
)، ميزان H) يا ارتفاع بلوك (Lتغيير پارامترهايي از بلوك كه در تعريف اين اعداد نيز حضور دارند مانند طول ( ما با ،مقالهاين 

) كه در واقع Pc) كه مي تواند با تغيير دبي تزريق متناسب باشد و تغيير نيروي مويينه (V) بلوك، مقدار سرعت (Kنفوذپذيري (
  )1-(جدولدر شبيه ساز نتايج و نمودارها را مورد تجزيه و تحليل قرار خواهيم داد .) مرتبط است و اجراهاي مختلف مدل σبه (

  : حالت هاي مختلف مورد آزمايش1جدول 

حالت الف) 

 پايه مدل

Dz perm x perm y perm z perm.( Fract.) Pc 

25  ft 1 md 1 md 0.4 md 10000 md مقادير اصلي  

وك
ع بل

تفا
ر ار

غيي
ب) ت

ت 
حال

 

Dz perm x perm y perm z perm.( Fract.) Pc 

25  ft 

1 md 1 md 0.4 md 1000 md 

 مقادير اصلي

12.5  ft 

1 md 1 md 0.4 md 1000 md 

 مقادير اصلي

50  ft 

1 md 1 md 0.4 md 1000 md 

 مقادير اصلي

يي
راوا

ر ت
غيي

 ) ت
ت ج

حال
 

perm x perm y perm z Dz perm.( Fract.) Pc 

1 md 1 md 0.4 md 

25  ft 1000 md مقادير اصلي 

0. 1 md 0.1 md 0.04 md 

25  ft 1000 md مقادير اصلي 

10 md 10 md 4 md 

25  ft 1000 md مقادير اصلي 

ير 
تغي

د) 
ت 

حال
P

c

Pc perm x perm y perm z perm.( Fract.) Dz 

 md 1 md 0.4 md 1000 md 25  ft 1 مقادير اصلي

 md 1 md 0.4 md 1000 md 25  ft 1 نصف مقادير اصلي

 دو برابرمقادير اصلي
1 md 1 md 0.4 md 

1000 md 25  ft 

  
  :) در شبيه سازbase caseمدل پايه (  ياجرا ينمودار خروج
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  نفت برحسب زمان در مدل پايه : نمودار كل توليد10 -شكل          : نمودار راندمان نفت برحسب زمان در مدل پايه 9 -شكل     

  
  : نمودار فشار مخزن برحسب زمان در مدل پايه12 -شكل                    : نمودار كل دبي توليد نفت برحسب زمان در مدل پايه11 - شكل 

 
  

اثر ارتفاع بلوك يبررس  
ه نصف يعني فوت اجرا گرديد و سپس يك بار براي حالتي كه ارتفاع بلوك ب 25  (Dz)در اينجا ابتدا مدل  پايه با ارتفاع بلوك

5/12 =Dz   50فوت و بارديگر در حالتي كه ارتفاع بلوك به دو برابر يعني =Dz  فوت تغيير داده شده بود، مدل به اجرا گذاشته

 .ك نمودار مورد مقايسه قرار گرفتشده و نتايج در ي

  
  
  

  كل (انباشتي) نفت دار اثر تغييرات ارتفاع بلوك بر توليد: نمو14 - شكل     نفت بازيافت : نمودار اثر تغييرات ارتفاع بلوك بر13 - شكل      
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  : نمودار اثر تغييرات ارتفاع بلوك بر فشار مخزن16 - شكل                  : نمودار اثر تغييرات ارتفاع بلوك بردبي توليد نفت15 - شكل

  
  بلوك يياثرتراوا يبررس
)   zو  x  ،y(به ترتيب در جهت هاي  يدارس يميل 4/0و  1،  1) برابر Kmماتريكس ( يجا ابتدا مدل پايه با ميزان تراواي در اين

برابر يعني به  100بار  كو ي يدارس يميل 04/0و  1/0،  1/0به ارقام  يبرابر يعن 10 ياجرا گرديد، در ادامه يك بار ميزان تراواي
 يميل 4و  10،  10به اعداد  يبرابر يعن 10 يتراواي / ميلي دارسي كاهش داده شد و سپس ميزان004و  01/0،  01/0ارقام 
افزايش داده شده و مدل براي همه اين حالت ها اجرا گرديد و  يدارس يميل 40و  100،  100اعداد  يبرابر  يعن 100و  يدارس

 10مدل پايه (مثال  يوايارقام باالتر از عدد ترا يذكر است كه براه ب منتايج در يك نمودار مورد مقايسه قرار گرفت. البته الز
هم  يو خطوط آنها نيز در نمودار رو هبا هم نداشته و همانند مدل پايه بود يميلي دارسي ) نتايج اجراها تفاوت چندان 100و

  افتاده اند) . مه كه در شكل هاي زير رنگهاي سبز و فيروزه اي و قهوه اي روي . (چنانيرندگ يقرار م

    
  : نمودار اثر تغييرات تراوايي بر توليد كل (انباشتي) نفت18 -شكل     تغييرات تراوايي بر راندمان ( بازيافت) نفت: نمودار اثر 17 - شكل  
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بلوك،  يبا افزايش تراواي يبلوك دارد يعن يبا مقدارتراواي يرابطه مستقيم  FOEچه از نمودار باال مشخص است پارامتر  چنان
ديگر  يبه باال با افزايش بيشتر ميزان تراواي ييابد. هر چند كه از يك مقدار يفزايش مميزان راندمان (بازيافت) نفت نيز ا

  گيرند . يو خطوط روي هم قرار م تهنداش يراندمان نفت تغيير چندان

    
  غييرات تراوايي بر فشار مخزن: نمودار اثر ت20 -شكل                          : نمودار اثر تغييرات تراوايي بردبي توليد نفت19 -شكل          

  
  )σاثركشش سطحي ( يبررس

    
  بر توليد كل (انباشتي) نفت Pc: نمودار اثر تغييرات 22 - شكل             بر راندمان ( بازيافت ) نفت Pc: نمودار اثر تغييرات 21 - شكل        
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  بر فشار مخزن Pc: نمودار اثر تغييرات 24 -شكل                                   بردبي توليد نفت Pc: نمودار اثر تغييرات 23 - شكل 

  
  گيرينتيجه

  
سه نيروي گراويته، مويينگي و ويسكوز عامل تعيين كننده دبي و حداكثر توليد ناشي از فرآيند ريزش ثقلي است.  -1

 از بلوك است. نقش نيروي ويسكوز در شرايط تزريق گاز پر رنگ تر بوده و سبب افزايش حداكثر توليد

اگر چه عملكرد اكثر مخازن نشانگر عدم پيوستگي مويينه است، ولي با در نظر گرفتن شرايط پيوستگي مويينه غير  -2
 موثر، مي توان انتظار ادامه توليد نفت باقيمانده در زمان هاي بسيار طوالني (با دبي بسيار كم) را داشت.

فشار مخزن، احتمال كاهش در ضخامت شكاف هاي افقي و در تغييرات فيزيكي در شرايط مخزن از جمله كاهش  -3
 نتيجه تبديل مويينگي غير موثر به مويينگي موثر را افزايش مي دهد.

فرآيند جذب مجدد در هر بلوك متاثر از خواص فيزيكي سنگ و سيال مخزن، ميزان ريزش نفت از بلوك هاي بااليي  -4
 آيند جذب مجدد است.بر روي آن و ميزان درجه اشباع قبل از شروع فر

با شروع فرآيند جذب مجدد، سيستم نامتعادل شده و سه پديده جذب، تغيير در ميزان ريزش و افزايش درجه اشباع  -5
نفت فعال مي گردد. با گذشت زمان و افزايش درجه اشباع نفت در داخل بلوك، شرايط براي برابر شدن ميزان ريزش 

 دن سيستم فراهم خواهد شد.با ميزان جذب و در نتيجه به تعادل رسي

در يك پديده جابجايي آشام زمان بازيافت متناسب با مجذور ارتفاع بلوك مي باشد در صورتي كه در جابجايي ثقلي  -6
  زمان بازيافت متناسب با ارتفاع بلوك مي باشد.

بزرگي برخوردار باشد يا اندازه  زتوانند نقش مهمي را ايفا كنند بخصوص اگر بلوك ا نيروهاي ثقلي در فرايند آشام مي -7
  بتوان از فشار مويينه صرف نظر كرد.

جايي تنها حاصل ه نيروي فشار مويينه عامل تخليه خواهد بود و بنابراين جاب در يك جابجايي تخليه نفت توسط گاز، -8
 از نيروي ثقلي مي باشد كه بايد بيشتر از فشار مويينه باشد .

ق نيروهاي مويينگي و در بلوك هاي بلندتر (با ارتفاع زياد ) بطور عمده جابجايي در بلوك هاي كوچك بيشتر از طري -9
 .از طريق نيروهاي ثقلي كنترل مي شوند
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ميزان راندمان (بازيافت) نفت با ارتفاع بلوك و ميزان تراوايي آن نسبت مستقيم و با ميزان نيروي مويينه (كشش  -١٠
 .سطحي ) نسبت معكوس دارد

) تاثير ultimate recoveryتراوايي در واقع بر روي سرعت رسيدن به بازيافت نهايي ( مي توان گفت كه تغيير ميزان -١١
 گذار مي باشد و بر خود بازيافت نهايي اثر چنداني ندارد.

 .) اثر مستقيم بر روي خود راندمان نهايي نفت دارندσ (يا Pc) و نيز Dzتغيير مقادير ارتفاع بلوك ( -١٢
 .دارد عكس رابطه مويينگي عدد با و ستقيمم رابطه بوند عدد با نفت بازيافت -١٣

  
  تشكر و قدرداني

تا بينديشم و قدرت داد تا انديشه ام را بنگارم. از آقايان مهندس  عطا فرمود شهيكه مرا اند سپاسگزارممنان  ياز خدا
يان از همسر مهربانم ، هم چنين از پدر و مادرم، و در پامقاله به بنده كمك كردند نيا هيكه در ته اوركي و مهندس بهزادي

  خانم صالحي كمال تشكر را دارم.
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