
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

بررسي تاثير خواص سيال بر پديده مخروطي شدن آب در مخازن 
 هيدروكربني

  

  5، علي ميرزاده4علي منتصري، 3طيب آتش بر،  2، جهانگير طالبي 1محمد رياحين 

  ردي  مركز فيروزآبادبدانشگاه جامع علمي كار1
Mohammad_Riyahin@yhoo.com 

 

    چكيده

در اين مقاله تاثير خواص سيال بر پديده مخروطي شدن آب در مخازن تركدار با استفاده از يك شبيه ساز عددي نفت     

سياه، مورد بررسي قرار گرفته شده است . بدين منظور در ابتدا عوامل چگالي و گرانروي سيال هيدروكربني و همچنين 

خواص تاثير گذار بر پديده مذكور شناسايي شد. تاثير هر يك از پارامترها به طور  دانسيته فاز آب موجود در مخزن به عنوان

جداگانه و با ساخت مدل هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت . به منظور شبيه سازي محيط ترك و ماتريكس در سيستم 

شده است تا به نحو مطلوب  كربناته روش تخلخل دو گانه انتخاب شد . سيستم مش بندي به صورت شعاعي در نظر گرفته

حركت سيال در اطراف چاه توليدي شبيه سازي شود . نتايج شبيه سازي نشان مي دهد كه گرانروي و دانسيته سيال به طور 

موثري بر ميزان توليد آب در مخازن تركدار تاثير گذار هستند . در خاتمه با توجه به تاثير دو پارامتر فوق راهكارهايي به منظور 

  پديده مذكور ارايه شده است .حذف 

 مخروطي شدن ،  مخازن شكافدار،  تخلخل دوگانه، شبيه ساز نفت سياه ، ماتريكس.  واژه هاي كليدي:

  

 مدرس مركز  آموزش علمي كاربردي فيروزآباد فارس. -1

 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزآباد، بخش مهندسي نفت . -2

 نفت دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزآباد.دانشجوي كارشناسي مهندسي  -3

 دانشجوي كارشناسي مهندسي نفت دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزآباد. -4

دانشجوي كارشناسي مهندسي نفت دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزآباد. -5
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  مقدمه :- 1
به طور خالصه مي توان اين  بيش از شصت سال است كه پديده مخروطي شدن آب در چاههاي نفتي شناخته شده است .     

پديده را ناشي از گراديان فشاري كه بر اثر توليد از مخزن به وجود مي آيد دانست . اگر از مخزن با دبي كم و ثابت توليد شود؛ 
اشند . . در اين حالت نيروي ويسكوز و گراويته در حالت تعادل مي ب [1,2]باال خواهد آمد h1مخروط آب به صورت پايدار تا ارتفاع 

تمايل فاز آب به حالت مخروطي شدن به وسيله نيروي   نشان داد .) 1(جدول شماره  1اين تعادل را مي توان با استفاده از رابطه 
ثقل كاهش مي بايد در مخازني كه داراي مكانيزم رانش آب قوي باشند امكان به وجود آمدن اين پديده بسيار زياد است . به هنگام 

دان نفتي احتمال آن وجود دارد كه تعادل عمودي بين فاز آب و نفت در سطح تماس دو فاز بر هم خورده و برداشت از يك مي
موجب شود كه آب به طرف چاه توليدي حركت كند . حداكثر دبي توليد كه كمتر از آن آب وارد چاه نمي شود به عنوان دبي 

در چاهها مي توان باال رفتن هزنيه توليد ، مسائل زيست محيطي و بحراني ناميده مي شود . از زبانهاي پديده مخروطي شدن آب 
پديده مخروطي شدن آب در چاهها در مخازن معمولي  در موردمطالعات بسيار   همچنين كاهش كارايي مكانيزم توليد را نام برد .

اي رياضي و شبيه سازي عددي . اين مطالعات به صورت به كارگيري مدل هاي آزمايشگاهي و با مدل ه [3,4]صورت گرفته است
انجام شده است . متاسفانه اغلب اين مطالعات در مورد مخازن هيدروكربني كشورمان به دليل آنكه از نوع مخازن شكافدار مي باشد 

  . [5,6]و پيچيدگي خاص حركت سيال بين ماتريس و ترك برخوردار مي باشد كاربرد چنداني ندارد

  ر مخازن تركدار جابجايي نفت به وسيله آب د - 2
س به كدر بحث جابجايي نفت به وسيله آب در مخازن تركدار دو حالت مورد بررسي قرار مي گيرد . در حالت اول بلوك ماتري   

س به وسيله نفت كوسيله نفت اشباع شده و شكاف اطراف ماتريس به طور كامل در فاز آب قرار مي گيرد . در حالت دوم بلوك ماتري
سمتي از شكاف اطراف در فاز آب قرار مي گيرد . در هر دو حالت سنگ از نوع آب دوست در نظر گرفته شده است . اشباع شده و ق

 water Invadedدر واقع بلوكهاي حالت اول مربوط به آن ناحيه از مخزن مي شود كه سطح آب در شكاف باال آمده است و بنام (

zone[8,9]ي است كه در نزديك سطح تماس آب و نفت قرار گرفته است ) ناميده مي شود و حالت دوم معرف بلوك هاي.  

  حالت اول - 1- 2

شرايط مرزي  ديده مي شود بلوك ماتريس به طور كامل توسط آب احاطه شده است . b-1 شكل در اين حالت همانطوري كه در    
و  1بيانگر طول بلوك و اعداد  H در رابطه باال .[9]تعريف مي شود (at Z=0, Øw=Øw1 and at Z=H, Ø0=Ø02)به صورت 

نشان دهنده قسمت ورودي و خروجي فاز آب به بلوك ماتريس مي باشد . طبق رابطه دارسي سرعت حركت فارتر شونده و  2
و با   3و  2با انتگرال گيري از روابط ) تعريف مي شود. 1(جدول شماره   3و  2از رابطه با استفاده رترشونده در محيط متخلخل غي
طول پيشروي جبهه آب از قسمت پائين  Z ، 5و4در روابط  .حاصل مي شود ) 1(جدول شماره   5و  4شرايط مرزي روابط  جه به تو

) مي 1(جدول شماره  6به رابطه است   و با توجه به اينكه   5و  4فيق دو رابطهلبلوك ماتريس مي باشد . با ت
) خواهيم رسيد. 1(جدول شماره   7به رابطه ينگي در قسمت خروجي سيال از بلوك ماتريس با فرض ناچيز بودن فشار موئ  رسيم.

) 1(جدول شماره   8 به رابطه  6در رابطه  7بوده و با جايگزيني رابطه   در حالت تعادل هيدرواستاتيك در فاز آب ، 
   ) بيان مي شود.1(جدول شماره   9با رابطه موتينگي ارتباط بين نيروي ثقل و نيروي  8با توجه به رابطه  رسيم. مي
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≪ G = (H-Z) g∆ρ در صورتي كه     باشد نيروي ثقل عمل جابجايي نفت را كنترل مي كند و اين در صورتي ميسر مي 0
گي سنگ مخزن ضعيف بزرگ باشد) و يا اينكه ترشوند  hoنسبت به  Hشود كه بلوك ماتريس طول زيادي داشته باشد ( پارامتر 

 كوچك بوده و در نتيجه نيروي ثقل عامل كنترل كننده جابجايي نفت مي شود . Pcباشد در اين حالت 

اين كند. برقرار باشد، نيروي موئينگي عمل جابجايي نفت را كنترل مي  ρ ≫ (H-Z) g∆ρ∆   = در صورتي كه رابطه     
و يا اينكه جبهه آب در داخل ماتريس  0(H ≪ ho)ان پذير است كه طول بلوك ماتريس بسيار كوچك باشد پديده در صورتي امك

  باشد . H≈Zبسيار نفوذ كرده باشد به صورتي كه 

   دوم حالت - 2-1

ديده مي شود قسمتي از بلوك ماتريس و شكاف اطراف در آب قرار گرفته  a-1 شكلدر اين حالت همانطوري كه در     
با جاي گذاري خواهيم رسيد.  )1(جدول شماره  10به رابطه موئينگي در سيستم ترك رف نظر از فشار ص. در صورت  [9,10]است

باشد، نيروي ثقل به   Z< Hwبا توجه به رابطه فوق تا زماني كه  مي رسيم.  )1(جدول شماره   11به رابطه  6در رابطه  10رابطه 
باشد نيروي ثقل به صورت نيروي مخالف جابجايي نفت  Z>HWكند . ولي در حالتي كه  جابجايي نفت از بلوك ماتريس كمك مي

  از بلوك ماتريس عمل مي كند .

  شبيه ساز مورد استفاده  - 3
در حال حاضر شبيه سازهاي تجاري بسياري به منظور بررسي مشكالت و مدل سازي رفتار مخازن هيدروكربني به كار گرفته مي    

) مي باشد . اين شبيه ساز يك مدل نفت سياه و محصول شركت كانادايي IMEXن شبيه سازها تحت عنوان (شود . يكي از اي
)CMG مي باشد . در بررسي عوامل موثر در پديده مخروطي شدن آب از اين مدل با به كارگيري روش تخلخل دوگانه استفاده (

  شده است .

  ساخت مدل مخزن -4
سيال در پديده مخروطي شدن آب در مخازن شكافدار يك مخزن فرضي كه داراي يك آبران قوي  به منظور بررسي تاثير خواص    

در قسمت تحتاني مي باشد در نظر گرفته شده است . فشار مخزن مورد نظر باالتر از فشار نقطه حباب بوده و دو فاز آب و نفت در 
درج شده است . تغييرات تراوايي نسبي فاز آب و  3و  2 و 1رديف هاي  2ل . مشخصات مخزن مورد نظر در جداوآن وجود دارد 

بر اين سعي  در اين مقاله  نشان داده شده است . 3و  2نفت و همچنين فشار مويينگي نسبت به درصد اشباع آب در نمودارهاي 
سازند به پنج اليه با  مشخصات مخزن به شكلي در نظر گرفته شود كه بيانگر رفتار يك مخزن اليه اي باشد . بدين منظور است تا

و يكي از مشخصه هاي اصلي مخازن ايران مي باشد . سيستم دانه بندي به لف تقسيم شده است . اين مشخصه جزمشخصات مخت
  صورت شعاعي در نظر گرفته شده است تا به نحو مطلوبتري حركت سيال در اطراف چاه توليدي شبيه سازي شود .

  تاثير چگالي سيال هيدروكربني - 5
به منظور بررسي تاثير دانسيته سيال هيدروكربني بر چگونگي بروز پديده مخروطي شدن، پنج مدل مختلف ساخته شد.    

چگالي فاز نفت و  4رديف  2مشخصات اصلي اين مدل ها شبيه به يكديگر بوده و تنها در چگالي سيال متفاوت مي باشد . جدول 
   نشان داده شده است .به  4ودار مان مي دهد . نتايج حاصل از اجراي شبيه ساز در نآب به كار گرفته در هر يك از مدل ها را نش
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در فواصل زماني مشخص براي هر يك از  (  = water cut) پديده مخروطي شدن، ميزان درصد برش آبمنظور بررسي 
زان توليد آب افزايش يافته و امكان به وجود آمدن نتايج نشان مي دهد هر چه چگالي نفت بيشتر باشد مي .مدل ها ثبت شده است

  . پديده مخروطي شدن بيشتر مي شود

  تاثير چگالي فاز آب -6
بر اثر وجود امالح معدني ، چگالي آب موجود در مخزن قابل تغيير بوده و امكان تاثير گذاري بر پديده مخروطي شدن را دارد. به    

دل مختلف كه تنها تفاوت آنان در مقدار چگالي آب موجود در مخزن مي باشد در نظر گرفته منظور بررسي تاثير اين پارامتر، دو م
وجود در ممشخصات اين دو مدل را نشان مي دهد . با توجه به نتايج شبيه سازي ، هر چه ميزان امالح آب   5رديف  2شد . جدول 

نشان داده  5يابد ، نتايج حاصل از شبيه سازي در نمودار  اهش ميكمخزن بيشتر باشد؛ درصد برش و مقدار آب توليد شده از چاه 
  . شده است

  روي سيال تاثير گران-7
 6رديف  2به منظور بررسي تاثير گران روي سيال هيدروكربني سه مدل مختلف ساخته شد. مشخصات اين مدل ها در جدول     

با  ان نسبت گران روي فاز نفت به فاز آب در نظر گرفته شده است .به عنو ) = Mobility Ratio ( پارامتر درج شده است .
توجه به نتايج شبيه سازي مشخص مي شود كه با افزايش نسبت گرانروي نفت به آب، ميزان توليد آب نيز افزايش يافته است نتايج 

نسبت گرانروي نفت به گرانروي آب، ميزان  با افزايش، با توجه به نمودار   نشان داده شده است . 6حاصل از شبيه سازي در نمودار 
  توليد آب افزايش يافته و پديده مخروطي شدن سريعتر اتفاق مي افتد .

  نتايج و پيشنهادات - 8
چگالي نفت به طور قابل توجهي بر روي درصد برش آب تاثير گذار مي باشد زيرا بروز اين پديده در اثر غلبه نيروي        -1

) سبب سهولت غلبه نيروي ويسكوز گشته و در 1ه مي باشد و افزايش دانسيته نفت طبق رابطه (گراويت نيرويويسكوز بر 
  نتيجه مقدار آب توليدي افزايش مي يابد .

) باعث 1دانسيته آب آيران نيز بر روي پديده مخروطي شدن تاثير گذار مي نامند . افزايش دانسيته آب طبق رابطه (       -2
  و در نتيجه مقدار توليد آب كاهش مي يابد . شدهتقويت نيروي گراويته 

روي نفت به طور مستقيم بر مقدار نيروي ويسكوز اثر گذار بوده وموجب به وجود آمدن عدم تعادل بين نيروي تاثير گران -3
  ويسكوز و گراوينه مي شود .

آمدن پديده مخروطي شدن با توجه به نتايج به دست آمده كاهش چگالي و گرانروي سيال هيدروكربني از به وجود       -4
جلوگيري مي كند بنابراين يك روش به منظور جلوگيري از بروز پديده مخروطي شدن ، تزريق گاز به صورت امتزاجي مي 
باشد . زيرا در اين حالت چگالي و گرانروي نفت كاهش مي يابد . همچنين عمليات حرارتي نيز باعث كاهش ويسكوزيته 

 ي شدن را به تعويق خواهد انداخت .نفت شده و بروز پديده مخروط
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  عالئم اختصاري
 

   فشار در مرز مخزن 

 P1  فشار در نقطه بااليي مخروط

   )g/ccآب(چگالي

       )g/ccچگالي نفت (

 Psi(      ∆pافت فشار (

 Bdl/day(      Qدبي (

 Psi/Bbl/day(     Aثابت معادله(

 Psi/(Bbl/day2   Bثابت معادله (

 Z     ارتفاع مخروط (بدون بعد)

      )STB/dayدبي توليد (

 g/cc(   ∆ρاختالف دانسيته آب و نفت(

    )Bbl/STBجمي نفت(ضريب ح

    )Contiposeگران روي نفت (

       گران روي آب

    )mbتراوايي در جهت عمودي (

 ft(    hضخامت اليه نفت (

 رتفاع مخروط در باالي سطح تماس آب و نفت   
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  معادالت و شماره معادالت. -1جدول شماره 

  

  

 a-conditionو   b- condition - 1شكل شماره 
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نه بندي و مشخصات مربوط به سنگ در مدلداتوزيع-1رديف2جدول
Grid form Radial 

No of grids 15*1*15 
Grids dimension at horizontal direction      (feet) 299.65-131.23-65.61-32.80-13.12-6.50-3.28-0.985 

32000-16404-6561.60-2952.72-1312.32-656.16-
393.69 

Grids dimension at vertical direction       (feet) 52-45-25-38-30 
Matrix zone porosity 0.130-0.105-0.120-0.116-0.157 

Fractured zone porosity 0.01 
Matrix zone  permeability  at all sides    (milidarcy) 2.3-1.5-2-1.8-3 
Fractured zone permeability at all sides milidarcy  1000 

مشخصات سيال و ضخامت اليه نفتي-2رديف2جدول 
Oil Density (lbm/ft3) 49.5 

Water Density (lbm/ft3) 62.4 
Water Density (lbm/ft3) 62.4 
Water Density (lbm/ft3) 62.4 

Thickness of oil layer (ft) 190 
كاري چاه در مدل مشخصات آبران و محل مشبك-3رديف2جدول 

Thickness (feet) 750 

Porosity (percent) 0.18 

Permeability( milidarcy) 1000 

Perforation region 1-block 

چگالي فاز نفت و آب و اختالف چگالي دو فاز-4رديف 2جدول 
Models Oil density(lbm/ft3) water density(lbm/ft3) Density difference of 

two phase(lbm/ft3) 
No.1 model 49.5 62.4 12.9 
No.2model 44 62.4 18.4 
No.3 model 47 62.4 15.4 
No.4 model 51 62.4 11.4 
No.5 model 55 62.4 7.4 

چگالي فاز نفت و آب و اختالف چگالي دو فاز-5رديف1نمودار
Models Oil density(lbm/ft3) water density(lbm/ft3) Density difference of 

two phase(lbm/ft3) 

No.1 model 49.5 62.4 12.9 

No.2 model 49.5 65.4 15.9 

نسبت گرانروي نفت به گرانروي آب در مدل ها-6رديف 2جدول 
Models 

No.1 model 1.147 
No.2model 2.027 
No.3 model 0.945 
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  ب و نفت نسبت به درصد اشباع آبتغييرات تراوايي فاز آ- 1نمودار شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  تغييرات فشار موئينگي بين فاز آب و نفت نسبت به درصد اشباع آب - 2نمودار شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  تاثير دانسيته فاز نفت بر درصد برش آب - 3نمودار شماره 
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  تاثير چگالي فاز آب بر درصد برش آب - 4نمودار شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  تاثير نسبت گرانروي فاز نفت به فاز آب بر درصد برش آب - 5نمودار شماره   
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