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بررسي پارامترهاي موثر بر فرآيند تزريق همزمان آب و گاز در يكي از مخازن 
 شكافدار غرب ايران

  

  4دكتر محمد حسين غضنفري  ، 3 دكتر مسعود آقاجاني،  2 دكتر رياض خراط،  1 منصورآباديمحمد 

  مهندسي نفت تهران ، دانشكدهدانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات 1

Mohammad.Mansourabadi@Gmail.com 

 

    چكيده

با وجود اينكه منبع نفت موجود بسيار عظيم بوده اما برداشت كامل اين مقدار نفت مشكل مي باشد. تزريق همزمان آب و       
براي برداشت هر چه بيشتر نفت باقيمانده مي تواند قابل اجرا باشد.در فرآيند تزريق همزمان  ي) به عنوان روشSWAGگاز (

هدف اين فرآيند بهبود بازده ماكروسكوپيك  د.نآب و گاز توده هاي آب و گاز به صورت همزمان به درون مخزن تزريق مي شو
بصورت امتزاجي و غيرامتزاجي مي باشد.مهمترين مزيت  پروژه هاي سيالبزني با آب و بازده ميكروسكوپيك سيالبزني هاي گاز

كنترل بهتر تحرك پذيري گاز مي باشد.پارامترهاي زيادي بر عملكرد فرآيند نسبت به تزريق متناوب آب و گاز  اين فرآيند
  رار گيرند.تزريق همزمان آب و گاز اثر دارند كه جهت شناسايي فرآيند نياز است اين پارامترها به دقت مورد ارزيابي ق

، با استفاده از شبيه سازي يك سكتور به بررسي پارامترهاي مؤثر روي فرآيند تزريق همزمان آب و گاز از  مقاله اين در    
قبيل نسبت آب به گاز تزريقي ، حجم سيال تزريقي ، نسبت تحرك و اثر نسبت ويسكوزيته گاز به آب با استفاده از نرم افزار 

Eclipse پرداختيم كه نتايج حاصله نشان دهنده آن است كه با افزايش نسبت آب به مخازن شكافدار غرب ايران يكي از  ايبر
گاز تزريقي ، افزايش حجم سيال تزريقي ، افزايش نسبت ويسكوزيته گاز به آب تزريقي و كاهش نسبت تحرك عملكرد فرآيند 

 تزريق همزمان آب و گاز بهبود مي يابد . 
 

  

  ، مدل، ي ، تزريق همزمان آب و گاز شبيه ساز  مخازن شكافدار،د برداشت نفت ، ازديا  واژه هاي كليدي:

 دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مخازن هيدروكربوري دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران. -1

 .يار ، مهندسي شيمي ، عضو هيئت علمي دانشگاه صنعت نفتدانش -2

 .عضو هيئت علمي دانشگاه صنعت نفتاستاديار ، مهندسي شيمي ،  -3

 .استاديار ، مهندسي مخازن هيدروكربوري ، عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف -4
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  مقدمه : - 1
است. اهميت حجم عظيم منابع نحوه استخراج و بهره برداري از منابع عظيم نفت همواره مشكل پيش روي مهندسان مخزن بوده     

 EORهاي بهينه هيدروكربوري غير قابل برداشت توسط روشهاي توليد طبيعي و غير قابل جايگزين بودن اين منابع، گسترش و استفاده از روش
جهت بدست آوردن حداكثر بازدهي توليد از مخازن نفتي را امري ضروري و اجتناب ناپذير ساخته است. بدين منظور روشهاي متفاوت ازدياد 

باشد.اين  مي(SWAG) از جمله روشهاي نوين ازدياد برداشت، فرآيند تزريق همزمان آب و گاز ]1[برداشت معرفي و عملياتي گرديده است.
روش با بهبود فرآيند جابجايي ميكروسكوپيك تزريق گاز و جابجايي ماكروسكوپيك تزريق آب، بدليل تزريق همزمان آب و گاز و تحت الشعاع 
قرار دادن مناطق دست نخورده مخزن نسبت به روشهاي معمول تزريق گاز و آب و با ايجاد ناحيه سه فازي در مخزن، موجب كاهش درصد نفت 

 ]2[افزايش توليد از مخزن مي گردد. باقي مانده و

غربي تگزاس عملياتي جنوب ، در Seeligsonروش پيوسته آب و گاز اولين بار در ميدان  Walkey and Turnerتوسط  ، 1963در سال      
  گرديد. بطور كلي اين نوع تزريق به دو صورت تقسيم بندي مي گردد :

 )(SWAGتزريق بصورت تركيب دو فاز (آب و گاز) 

  ]3[.(SSWAG)تزريق دو فاز جدا از هم، در دو قسمت مختلف چاه  
و همكاران به بررسي پارامترهاي فرآيند تزريق همزمان آب و گاز بهبود يافته پرداختند و نتايجي را  Meshal Algharaib،  2007در سال     

ن طرح بصورت تزريق گاز در پايين و تزريق آب در باالي مخزن مي ارائه كرده اند.در اين مطالعه يك طرحي را در اين فرآيند ارائه كردند كه اي
روشهاي تزريق كه در اين مطالعه به آنها اشاره شده است شامل تزريق متناوب و همزمان آب و گاز مي باشد.نتايج شبيه سازي نشان  باشد.ساير

 ]5,4[ايج اقتصادي بهتري دست پيدا كرده است.داده كه در اين تكنيك مورد مطالعه به راندمان جارويي ،بازيافت بيشتر و نت

بيه هدف اين مقاله بررسي پارامترهاي مؤثر بر فرآيند تزريق همزمان آب و گاز و انتخاب سناريوهاي بهينه تزريق اين فرآيند با استفاده از ش     
  براي يكي از مخازن شكافدارغرب ايران است. Eclipseسازي يك سكتور توسط نرم افزار شبيه ساز 

  

   شبيه سازي مخزن -2
هاي شبيه سازي طراحي شبكه  استفاده شده است. يكي از اصلي ترين قسمت Eclipseبراي شبيه سازي در اين مطالعه از نرم افزار      

)Grid و شكل هندسي مخزن با استفاده از نرم افزار (FloGrid .6[ مي باشد[ 

 خصوصيات مدل - 1- 2

شناسي هاي زمينيك شبكه گريدبندي از مخزن با استفاده از داده FloGridافزار به منظور ساخت مدل سه بعدي مخزن توسط نرم     
گريد تقسيم شد. با توجه به تنوع جنس سنگ، در جهت  34و38ترتيب به طراحي گرديد. در اين شبكه مخزن در جهت طولي و عرضي به

 Block Centerاستفاده شد كه نسبت به روش  Corner Pointگريد براي مخزن تعريف گرديد. براي گريد بندي مخزن از روش  7عمودي 
است دهنده وجود شكستگي در سنگ مخزن بوده نها نشاشناسي و اطالعات مربوط به حفاري چاهشواهد زمين تري مي باشد. داراي دقت بيش

آورده شده است.  1سازي مخزن مورد استفاده قرار گرفت. اطالعات مربوط به گريدبندي مخزن در جدول لذا مدل تخلخل دوگانه براي شبيه
 Up Scalingهاي نيكشناسي مخزن و تكبا استفاده از مدل زمين NTGسپس اطالعات استاتيك مخزن شامل تخلخل، تراوايي مطلق و 

 براي كليه گريدها محاسبه گرديد.

و  GOR ،(Scf/Stb 850درصد مي باشد.و حد نسبت گاز به نفت ( 26/22بازيافت  ميزانبوده و  STB/day  6038نرخ توليد مخزن     
 Waterدرصد 50ت فرآورش درصد اين است كه در حال حاضر امكانا50درصد در نظر گرفته شد علت انتخاب  Water cut،(50برش آب (

cut   وجود دارد براي اعمال فرآيندEOR  بر روي اين ميدان كه به شرايط اشباع نفت باقيمانده رسيده مي بايست ميزان برش آب تا حد امكان
چاه  3تا تزريقي و  2چاه ديگر كه  5وجود دارد، در كل  P01 ،P02  ،P03) انتخاب شده سه چاه توليدي با اسامي Sectorباال رود. در مدل (

و شكافها تقريبا داراي درصد اشباع  34/0برابر با  Sorديگر توليدي هستند حفر شدند.  با توجه به اينكه در اين ناحيه از مخزن در ماتريكس 
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اين ناحيه داشت كه  يكسان هستند يعني كامال از نفت پر شده اند سه چاه توليدي ديگر حفر شد تا بتوان برداشت بيشتري از نفت باقيمانده در
  در واقع كامال هم در شرق مخزن مي باشند

   آورده شده است. 2در جدول  NTGوخصوضيات سنگ مخزن شامل درصد اشباع آب، تخلخل،  1نمودار فازي سيال  مخزن در شكل    
  

  خصوصيات سيال مخزن -2- 2
 PVTانجام گرفته است.در مدل شبيه ساز نفت سياه ، خواص سيال به وسيله جداول  PVTiاندازه گيري خواص سيال مخزن توسط نرم افزار 

تعريف مي شود كه در بردارنده ضرايب حجمي سازند و نسبت گاز به نفت محلول در فشارهاي مختلف مي باشد. در مدل سازي نفت سياه ، 
PVT ت سياه بر اين فرض است كه خواص سيال مخزن تابعي قوي از سيال مخزن به عنوان تابعي از فشار اشباع بدست مي آيدزيرا مدل نف

 و روابط آنها بطور متداول در خواص سيال مخزن استفاده مي شوند. Differential Liberationو  CCEفشار مي باشد. بنابراين آزمايشات 
محلول و ويسكوزيته سيال مي باشد را مي توان با عدم قطعيتي كه همراه با پارامتر هايي مثل ضرايب حجمي ، ويسكوزيته ، نسبت گاز به نفت 

رابينسون استفاده شده و نوع رابطه ويسكوزيته ، پدرسون بوده  –استفاده از معادالت معتبر كاهش داد. در اينجا از معادله سه پارامتري پينگ 
  است.

نتايج حاصل ، با داده هاي آزمايشگاهي مقايسه شدند. با در پس از اعمال معادله حالت و ورود اجزا و درصد مولي آنها شبيه سازي انجام و      
  .نظر گرفتن پارامتر ها به عنوان متغير تطابق خوبي از خواص سيال و حجم نسبي نفت بدست آمد

  ضريب حجمي سازند و نسبت گاز به نفت  -2-1- 2
 به صورت تابعي از فشار آورده شده است. ، نسبت گاز به نفت خصوصيات نفت شامل ضريب حجمي سازند 4و3و  2نمودارهاي در    

  ويسكوزيته سيال مخزن و گراويته گاز محلول -2-2- 2
  خصوصيات سيال شامل ويسكوزيته سيال موجود در مخزن و گراويته گاز محلول در سيال مخزن بصورت تابعي از فشار 6و  5در نمودارهاي     

  آورده شده است.
  

  نتايج - 3
  بر فرآيند تزريق همزمان آب و گاز آب به گاز تزريقير نسبت يثبررسي تأ - 1- 3

نمودارهاي و  3جدول برابر حجم فضاي خالي مدل در نظر گرفتيم كه نتايج در  5/0حجم تزريقي سيال را   ، پارامتراين  ريثتأ براي بررسي        
دار بهينه خود زيادتر باشد موجب افزايش ت از مقگفته مي شود.اگر اين نسب به نسبت آب به گاز تزريقي WAGآمده است.نسبت  10الي  7

) زياد مي شود. همانگونه كه مشخص است نسبت تزريق GORباشد مقدار گاز به نفت توليدي ( برش آب شده و اگر از مقدار بهينه خود كمتر
آب و گاز فقط ميزان نسبت گاز به  در تزريق همزمان .ر مي باسدبهينه ترين حالت در بين نسبت هاي مختلف تزريق براي مدل مورد نظ 1:2

بوسيله توانايي آب به گاز تزريقي ) مطرح نيست چرا كه تزريق همزمان صورت مي پذيرد. نسبت Cycle آب اهميت مي يابد و  نسبت زماني (
بهبود و شده نفت گاز بصورت غير امتزاجي باعث افزايش حجم جاروب  وآب  همزمان گاز در تر نمودن سنگ مخزن كنترل مي گردد. تزريق

 بازدهي جاروبي مي شود. اين عامل همچنين سبب كاهش هزينه هاي اقتصادي با كاهش حجم گاز تزريقي به مخزن مي گردد. 

و استفاده از آن يكي از پارامترهاي مهم طراحي بوده كه بر روي شرايط عملياتي و اقتصادي پروژه اثر زياد دارد.   بهينه WAGمحاسبه نسبت 
مي تواند  (GOR)بعد از افزايش مقدار توليد گاز بهينه WAGي و مطالعه تزريق گاز بصورت خالص، پيشنهاد مي دهد كه نسبت پيش بين

  افزايش پيدا كند.
  

  تزريقي بر فرآيند تزريق همزمان آب و گاز Pore Volumeبررسي تاثير - 2- 3
 Poreقابل ذكر است كه براي بررسي مقدار بهينه داديم.تزريقي چهار حالت را مورد بررسي قرار  Pore Volume ريثتأجهت بررسي      

Volume  آمده است. با توجه به نتايج شبيه سازي  14الي 11و نمودارهاي4كه نتايج آنها در جدولدر نظر گرفتيم  1:2تزريقي نسبت تزريق را
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ابد و مقدار ضريب ي تزريقي حجم جاروب شده نفت افزايش مي Pore Volumeا افزايش آب و گاز مشخص شد كه ب همزماندر فرآيند تزريق 
  .بازيافت نفت بيشتر مي شود

  ثير نسبت تحرك بر فرآيند تزريق همزمان آب و گازأبررسي ت - 3- 3
مي  1:2همچنين نسبت تزريق آب به گاز برابر حجم فضاي خالي در نظر گرفتيم 5/0حجم سيال تزريقي را ،  پارامتراين  ريثتأبراي بررسي      
آمده است.همانگونه كه از نتايج شبيه سازي نيز مشخص است در فرآيند هاي ازدياد  18الي15نمودارهاي و  5 كه نتايج در جدول . باشد

ع وكه اين يك موض برداشت با افزايش نسبت تحرك ، به دليل افزايش تحرك پذيري آب تزريقي پديده ميان شكن سريع تر اتفاق مي افتد
ازدياد برداشت است.پس هر چقدر كه نسبت تحرك ميزان كمتري داشته باشد عملكرد فرآيند هاي ازدياد برداشت بهتر  يوژهارنامطلوب در پ

  است.
  

 ر نسبت ويسكوزيته گاز به آب تزريقي بر فرآيند تزريق همزمان آب و گاز يثتأ - 4- 3

مي  1:2برابر حجم فضاي خالي در نظر گرفتيم همچنين نسبت تزريق آب به گاز  5/0حجم سيال تزريقي را ،  پارامتراين  ريثتأبراي بررسي      
آمده است.مهمترين علت استفاده از فرآيند هاي تزريق تركيبي آب و گاز تحرك پذيري  22الي  19و نمودارهاي  6 كه نتايج در جدول باشد.

باشد.تحرك پذيري باالي گاز در فرآيند هاي تزريق تركيبي آب و گاز نيز مي توان مشكل زا باشد  باالي گاز در فرآيندهاي تزريق گاز منفرد مي
زيرا باعث اين مي شود كه پديده ميان شكن گاز به سرعت اتفاق بيافتد و حجم جاروب شده نفت كاهش يابد.به همين دليل بهتر است با 

 حد امكان ويسكوزيته گاز افزايش يابد.   استفاده از موادي همچون كف تا ياتغيير نوع گاز تزريقي  همچون يياستفاده از روش ها

  همانگونه كه مشخص است هرچه نسبت ويسكوزيته گاز به آب بيشتر باشد بازدهي فرآيند تزريق همزمان آب و گاز بيشتر است.
  

  بحث و بررسي -4
كه اين موضوع مي تواند به دليل شكافدار بودن آب و گاز بهبود مي يابد  ) با افزايش نسبت آب به گاز تزريقي ، عملكرد فرآيند تزريق همزمان1

  مخزن و داشتن ترشوندگي مختلط آن باشد.زيرا اين دو شرط جزء شرايط مناسب انجام فرآيند تزريق آب مي باشند
  ن آب و گاز افزاش مي يابدافزايش حجم سيال تزريقي ،  به دليل افزايش حجم جاروب شده نفت بازدهي فرآيند تزريق همزمابا ) 2
و پديده ميان شكن گاز ديرتر اتفاق مي افتد ، عملكرد فرآيند تزريق  يافته) با كاهش نسبت تحرك به دليل اينكه حجم جاروب نفت افزايش 3

  همزمان آب و گاز بهبود مي يابد .
و گاز بهبود مي يابدزيرا با افزايش اين نسبت مشكل تحرك  افزايش نسبت ويسكوزيته گاز به آب تزريقي عملكرد فرآيند تزريق همزمان آببا  )4

  پذيري باالي گاز كاهش و حجم جاروب نفت و در نتيجه ضريب بازيافت آن افزايش مي يابد.
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  اطالعات مربوط به سكتور مدل ساخته شده مخزن - 1جدول 

 

 
  xنمودار فازي ميدان  - 1شكل 

 متوسط خصوصيات سنگ مخزن -2جدول 

Zone Oil Zone  

 Φi % Sw % NTG 
Bo 

rb/stb 
Ave.Permeability, md 

A 13.77 21.63 0.915 1.34 0.1126 

B 3.6 55.06 10.94 1.34 0.1498 

Type of porous medium Fractured X grid block size,ft 2180 

Number of cell in X-direction  (Nx) 38 Y grid block size,ft 1130 

Number of cell in Y-direction (Ny) 34 Z grid block size,ft 116 

Number of cell in Z-direction (Nz) 7 Matrix porosity,% 7 

Number of  cell 9044 Fracture permeability, md 5800 

Dual porosity matrix-fracture 
coupling,1/ft2 

0.6 
Effective matrix block height for 

gravity drainage ,ft 
20 
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  CCEضريب حجمي نفت سازند در آزمايش   - 2شكل 

  

 
  DLضريب حجمي نفت سازند در آزمايش  - 3شكل 
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  DLضريب حجمي نفت سازند در آزمايش   - 4شكل 

 
  گراويته گاز محلول در سيال مخزن - 5شكل 

  

  
  گرانروي سيال مخزن -6شكل 

  
  

  در فرآيند تزريق همزمان آب و گاز  PVI=0.5نتايج تزريق همزمان آب و گاز با  -3جدول 
NO 
  

WAG Ratio  Qg 
)ft3/day(  

Qw 
)bbl/day(  

Sor %RF  Np 
)MMSTB(  

11:2 60283.654 5368.49090.3758530330.373794 47.158330 
2 1:3 67819.115 4026.36830.3888841927.875632 43.279680 
3 1:4 72340.385 3221.09450.3938451126.909935 41.780362 
41:5 75354/571 2684/24540,3972349526/215234 40/701751 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 www.reservoir.ir  علوم و صنايع مرتبط    ،همايش ملي مهندسي مخازن هيدروكربوري

 
 

 
  تزريق همزمان آب و گاز   در فرآيند PVI=0.5 در GOR بر ميزانآب به گاز تزريقي ر نسبت يثتأ  - 7 شكل

 

 
  تزريق همزمان آب و گاز   در فرآيند PVI=0.5 در Water Cut بر ميزانآب به گاز تزريقي ر نسبت يثتأ - 8شكل 
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  تزريق همزمان آب و گاز   فرآينددر  PVI=0.5 درنفت توليدي  بر ميزانآب به گاز تزريقي ر نسبت يثتأ - 9شكل 

 
  تزريق همزمان آب و گاز فرآينددر  PVI=0.5ضريب بازيافت در  بر ميزانآب به گاز تزريقي ر نسبت يثتأ - 10شكل 

  

 براي تزريق همزمان آب و گازتزريقي  Pore Volumeر يثتأ -4جدول 

NO  
  

(PV)inj Qg 
)ft3/day(  

Qw 
)bbl/day(  

Sor %RF  )MMSTB( Np  

1  0.3  36170,192  3221.0945 0,39375204  26.887891 41.746114  
2  0.5  60283,654  5368,4909  0,37585303  30.373794 47.158330  
3  0,7  84397,12 7515,8876  0,35324243  35.996082 55.887552  
4  1,0  120567,31  10736,982  0,33409885  39.773861 61.752857  

 

 
  تزريق همزمان آب و گاز  در فرآيند  GOR تزريقي بر ميزان Pore Volumeر يثتأ - 11شكل 
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  تزريق همزمان آب و گاز   در فرآيندWater Cut تزريقي بر ميزان Pore Volumeر يثتأ - 12شكل 
 

 

 

 

 

 

 
    

  

  تزريق همزمان آب و گاز   در فرآيند نفت توليدي تزريقي بر ميزان Pore Volumeر يثتأ  - 13شكل 
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 تزريق همزمان آب و گاز   فرآينددر  بازيافت نفت تزريقي بر ميزان Pore Volumeر يثتأ - 14شكل 

  

  فرآيند تزريق همزمان آب و گاز در PVI = 0.5در تحرك ر نسبت يثتأ -5جدول 
NO 
  

Mobility Ratio Sor  %RF  )MMSTB( Np  

1  0.1 0,36140728  33,838412  52,537483  
2  0.3 0,36148313  33,367309  51,806044  
3  0.7 0,38185447  29,378998  45,613823  
4  1 0,38390848  28,713068  44,579882  
5  2 0,3964757  26,103848  40,528819  
6  5 0,40976447  23,493567  36,476130  
7  10 0,41920286  21,695353  33,684206  

 

	
  فرآيند تزريق همزمان آب و گاز در PVI = 0.5در  GORبر ميزان  ر نسبت تحركيثتأ -15شكل 
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  فرآيند تزريق همزمان آب و گاز در PVI = 0.5در  Water Cutبر ميزان  ر نسبت تحركيثتأ -16 شكل

 

	
 فرآيند تزريق همزمان آب و گاز در PVI = 0.5در  بر ميزان نفت توليدي ر نسبت تحركيثتأ -17شكل 
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 فرآيند تزريق همزمان آب و گاز در PVI = 0.5در  بر ميزان بازيافت نفت ر نسبت تحركيثتأ -18 شكل

 

 بر فرآيند تزريق همزمان آب و گاز PVI = 0.5ر نسبت ويسكوزيته گاز به آب در يثتأ  - 6جدول 

NO 
  

Visc G / Visc W Sor  %RF  )MMSTB( Np   

1  0.001 0,38377148 29,187712  45,317195  
2  0.02 0,37381649 30,632737  47,560359  
3  0.05 0,36560422 31,737053  49,274907  
4  0.1 0,35729802 32,872695  51,038089  
5  0.3 0,3385995  35,611504  55,290360  

	

 
 فرآيند تزريق همزمان آب و گاز در PVI = 0.5در  GORر نسبت ويسكوزيته گاز به آب بر ميزان أثيت  - 19شكل 
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 فرآيند تزريق همزمان آب و گاز در PVI = 0.5در  Water Cutر نسبت ويسكوزيته گاز به آب بر ميزان يثأت - 20شكل

 
 فرآيند تزريق همزمان آب و گاز در PVI = 0.5ر نسبت ويسكوزيته گاز به آب بر ميزان نفت توليدي در يثأت - 21شكل 
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 فرآيند تزريق همزمان آب و گاز در PVI = 0.5ر نسبت ويسكوزيته گاز به آب بر ميزان بازيافت نفت در يثأت - 22شكل 
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