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 در يك مخزن نفتي اي بخار و تزريق پيوسته بخار بررسي پارامتري تزريق دوره
  

  3دسيدعطاءاهللا سي – 2ميثم خورشيدي –1علي حسيني
  ايران–گچساران  ،گروه مهندسي نفت،واحد گچساران ،دانشگاه آزاد اسالمي
 )aa199049@yahoo.com(  

  
  
  
   

  هچكيد
طبيعي از مخازن نفت سبك و در نهايت افزايش قيمت  هاي آن و كاهش توليد وردهآتقاضاي روز افزون جهاني براي نفت و فر

 مقالهدر اين  . است هاي توليد از مخازن نفت سنگين و بسيار سنگين شده نفت در چند سال اخير باعث توجه روزافزون به روش
با كمك نرم بخار آب)  اي آب و تزريق دوره(تزريق پيوسته بخار برداشت نفت سنگين  ازديادروش حرارتي  دو شود كه ميسعي 
چون سرعت تزريق بخار ،مدت  يتاثير پارامترهاي بررسي نيزهدف ، گيرند بصورت پارامتري مورد بررسي قرار  CMGافزار

  گردد.  ميبه افزايش بازده نهايي مخزن كه منجر باشد   ميتزريق بخار ، زمان خيس خوردن بخار ،دماي بخار و كيفيت بخار 
 

  :تزريق بخار،ازدياد برداشت نفت،زمان خيس خوردن،كيفيت بخار،نفت سنگين و بازده نهايي.كليدي واژه هاي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  كارشناس ارشد مهندسي شيمي مخازن هيدروكربوري 1
  كارشناس ارشد مهندسي شيمي مخازن هيدروكربوري 2
  ايران- عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي،واحد گچساران،گروه مهندسي نفت،گچساران 3
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   مقدمه- 1
افزايش قيمت  هاي آن و كاهش توليد طبيعي از مخازن نفت سبك و در نهايت وردهآتقاضاي روز افزون جهاني براي نفت و فر

است. به طوري   هاي توليد از مخازن نفت سنگين و بسيار سنگين شده نفت در چند سال اخير باعث توجه روزافزون به روش
بشكه در روز بگذرد. در كشور ونزوئال  ميليون 2/1دهد توليد نفت سنگين كانادا در آينده نزديك از مرز   ميكه برآوردها نشان 

بشكه در روز برساند.  600000توليد نفت سنگين را به  توان                 ميهاي نفتي قصد دارند  انجام شده، شركت هاي ي ريز طبق برنامه
بشكه در روز برساند.  در حالي كه در 150000نفت سنگين خود را به ميادين توليد از  خواهد                 ميدولت چين در آينده نزديك 

نفت سنگين  يادينمر قابل مالحظه نفت سنگين، به دليل عدم انتقال تكنولوژي مربوطه، توليد از ئه ذخاكشور ايران با توجه  ب
گيرد.در نقاط مختلف جهان به خصوص در كشورهاي كانادا، آمريكا،ونزوئال،ايران،مكزيك،روسيه و در بعضي از   ميصورت ن

هاي سنگين و بسيار سنگين وجود دارد. به طور كلي منابع  از نفت  ميمنابع عظييانه مكشورهاي توليد كننده نفت در خاور
ر ئشود كه سه برابر ذخا  ميزده  مينجا تختريليون بشكه نفت در 6جهان حدود نفت به شكل نفت سنگين و قير طبيعي در 

 85حدود ر نفت سنگين و بسيار سنگين ايران ئنفت معمولي جهان است. همچنين مطابق مطالعات انجام گرفته، مجموع ذخا
ر نفت سنگين و قير طبيعي ، توليد از اين منابع انرژي به سادگي ئبشكه برآورد شده است. با وجود حجم زياد ذخا ميليارد

باشند. وجود   ميهاي متداول به آساني قابل بهره برداري ن ر متداول نفت خام نبوده و با استفاده از تكنولوژيئبرداشت از  ذخا
االيي از تركيبات آسفالتين و رزين دراين هيدروكربن ها باعث بروز مشكالتي درمراحل استخراج، انتقال گرانروي باال و درصد ب

از مخازن نفت سنگين و قير كه داراي شرايط بهتري هستند،   ميشود. برداشت اوليه در تعداد ك  ميو فرآوري نفت سنگين 
ش هاي بازيافت از همان ابتداي برداشت از اين نوع مخازن، ضروري رسد. بنابراين استفاده  از رو  مينفت درجا  6 %حداكثر به

  ميحرارتي تقسيم  هاي حرارتي و غير نفت درجا از مخازن نفت سنگين به دو دسته كلي روش برداشترسد.    ميبه نظر 
توجهي نيستند، از اين رو شوند.مخازن نفت سنگين و فوق سنگين به خاطر دارا بودن ويسكوزيته باال داراي بازيافت اوليه قابل 

شود   ميجهت بازيافت موثر از چنين مخازني ضرورت كاهش ويسكوزيته نفت درجا با استفاده از روش هاي حرارتي احساس 
گيرد. تزريق حرارت   ميتوليد نفت سنگين درمرحله ازدياد برداشت از طريق روش هاي حرارتي انجام  80 %به طوريكه بيش از
توان به انبساط   ميايجاد حرارت در مخزن عالوه بر كاهش گرانروي فوايد ديگري نيز دارد كه از آن جمله  به داخل مخزن و يا

شود و نيز افزايش فشار مخزن كه باعث سهولت   مينفت، تقطير نفت در درجه حرارت باال كه باعث جدا شدن اجزاء سبك 
ترين روش حرارتي  بخار آب به مخازن نفت سنگين امروزه متداولشود نام برد. تزريق   ميهاي توليدي  هحركت نفت به طرف چا

درصد نفت توليدي از پروژه هاي ازدياد برداشت از طريق اين روش  90ين بوده و تقريبا گازدياد برداشت از مخازن نفت سن
تزريق بخار آب  بشكه نفت روزانه از طريق 4000000 دهد كه در سطح جهاني  حدود   ميها نشان  شود. بررسي  ميممكن 
شود. تعداد زيادي   ميدرصد در كانادا توليد 3درصد در ونزوئال،و 30درصد در آمريكا،  60گردد كه از اين رقم   ميتوليد 
. روش تهاي  بزرگ تزريق بخار آب در ماسه قيرهاي آلبرتاي كانادا و كمربند نفتي ارينوكو ونزوئال در دست انجام اس هپروژ

دين نفت ميا بودن آن ، در اكثرروش حرارتي ديگري است كه به خاطر ارزاني ، سادگي و موثر (CSS) تزريق متناوب بخار
از كشور كانادا به    Wolf Lakeو Cold Lake در مياديناست. تاريخچه استفاده از آن  سنگين واجد شرايط به كارگرفته شده

هاي  براي شناخت هرچه بيشتر روش.گردد  ميبر  1982به سال  و در ايالت كاليفرنيا آمريكا  نيز 1982و  1975ترتيب به سال 
درك صحيح مكانيسم هاي  ازدياد برداشت از مخازن فوق و دست يافتن به جزئيات مربوط به هركدام از روش ها ، خصوصاً

ع مختلف منتشر موثر در توليد، مطالعات و تحقيقات گسترده اي طي سالهاي اخير انجام شده و نتايج بسياري ازآنها درمراج
هنوز مجهوالت زيادي باقي مانده و در پاره اي از موارد نيز نتايج قطعي حاصل نشده  گرديده است، اما واقعيت اين است كه اوالً

ن در مورد مخازن موجود در ايران كه از بعضي جهات تفاوت ميناتوان با اط  مينتايج بدست آمده از آنها را نيز ن است و ثانياً
نظر بوده است دارند، به كاربرد،به عبارت ديگر عدم درك كامل از آنچه كه در تحقيقات فوق الذكر مدمالحظه اي با هاي قابل 

هاي آزمايشگاهي كه پيش نياز مدل كردن  به دست آمده از روش تمكانيزم و يا مكانيزهاي اصلي توليد و نيز عدم وجود اطالعا
  است. هاي معمول شده در استفاده از روش ينانمموجب عدم اطتوليد نفت از مخازن نفت سنگين ايران است، 
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  خالصه اي از ميدان مورد مطالعه - 2
در اين  3با حفاري چاه شماره  1306در سال Xيك ناحيه نفتي است كه ميدان گچساران تكميل شده است.مخزن Xمخزن

حفاري شدند.نفت اين مخزن با درجه ،چاههاي توصيفي در اين مخزن 1319ميدان كشف شده است و بدنبال آن در سال 
  rbbl/STBوSCF/STB 500-450،نسبت گاز به نفت محلول و ضريب حجمي نفت سازند بترتيب oAPI 29سنگيني 

  نشاندهنده خواص سنگ و سيال مخزن مورد مطالعه است.1ميباشد.جدول شماره  2/1
  

 :اطالعات كلي مخزن1جدول 

 فوت 80و ارتفاع فوت  263اي به شعاع  استوانه شكل مخزن

 Zگريد در جهت  4و  θگريد در جهت  1و   rگريد در جهت  13 ها تعداد گريد

 %30 تخلخل

 تراوايي مطلق
ميلي  500ميلي دارسي،اليه سوم  1000ميلي دارسي،اليه دوم  2000اليه اول 

 ميلي دارسي 2000دارسي و اليه چهارم 

 گرم بر گرم مول 600 وزن مولكولي نفت

 گرم بر گرم مول 18 لكولي آبوزن مو

 درجه فارنهايت 125 دماي اوليه مخزن

  
 : تابع ويسكوزيته نفت بر حسب دما2جدول 

)cpويسكوزيته(  )oF(دما
75  5780 

100 1380  
150  187  
200 47  
250  4/17  
300  5/8 

350 2/5  
500 5/2 

700 5/2 
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  ي سنگ مخزن:نمودار تراوايي نسبي برحسب اشباعيت آب برا1شكل 

  
  :تابع تراويي نسبي آب و نفت3جدول 

Sw krw krow 

45/0 0 4/0 
47/0 000056/0 361/0 

5/0 000552/0 30625/0 

55/0 00312/0 225/0 

6/0 00861/0 15625/0 
65/0 01768/0 1/0 

7/0 03088/0 05625/0 

75/0 04871/0 025/0 

77/0 05724/0 016/0 

8/0 07162/0 00625/0 

82/0 08229/0 00225/0 

85/0 1/0 0  
  

  : تابع تراويي نسبي مايع و گاز4جدول 
SL krg krog 

45/0  2/0  0  
55/0  14202/0  0  
57/0  13123/0  00079/0  
6/0  1156/0  00494/0  
62/0  10555/0  00968/0 

65/0  09106/0  01975/0  
67/0  08181/0  02844/0  
7/0  06856/0  04444/0  
72/0  06017/0  05709/0  
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75/0  04829/0  07901/0  
77/0  04087/0  0956/0  
8/0  03054/0  12346/0  
83/0  02127/0  15486/0  
85/0  01574/0  17778/0  
87/0  0108/0  20227/0  
9/0  00467/0  24198/0  
92/0  00165/0  27042/0 

94/0  0  30044/0  
1  0 4/0  

  
  

  
  سه بعدي مخزننماي :2شكل

 
  اي روش تزريق بخار دوره -3

روز عمل خيس خوردن انجام و  7روز تزريق شده و  10بشكه در روز، به مدت  1000 دبيو  7/0در حالت اول بخار با كيفيت 
شود. شكل زير نشان دهنده درصد ازدياد برداشت و نسبت نفت توليدي به بخار          روز توليد از آن انجام مي 348سپس به مدت 

 باشد.         تزريقي مي

25 خرداد ۱۳۹۱ نخستين همايش ملى مهندسى مخازن هيدروكربورى، علوم و صنايع وابسته

ISBN ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۲۰-۰۰-۵

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  
  CSSتغييرات ضريب بازيافت نفت نسبت به زمان در فرآيند :3 شكل

 

 
  CSSتغييرات نسبت نفت توليدي به بخارتزريقي با زمان در :4شكل 

  
باشد.در نمودارهاي زير به مقايسه ضريب          ي نفت ميده ين كننده در ميزان افرايش بهرهكيفيت بخار تزريقي يكي از عوامل تعي

 است. هاي مختلف پرداخته شده در كيفيت زريقي و ميزان نفت توليدي تجمعيتوليدي به بخار ت بازيافت نفت،نسبت نفت

  
مختلف بخار آب  ن براي كيفيت هايي ضريب بازيافت نفت توليدي نسبت به زما مقايسه:5شكل   
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كند. همچنين از شكل مشخص است          ثابت، ميزان توليد نفت نيز افزايش پيدا مي دبيبا افزايش كيفيت بخار تزريقي براي يك 
  شود.         تفاوتي مشاهده نمي 1و  9/0هاي باال بين  كه در كيفيت

  
  هاي مختلف بخار آب ان براي كيفيتتغييرات نسبت نفت توليدي به بخار تزريقي با زم ي مقايسه:6شكل 

  
) اين نسبت 1و  9/0هاي باال ( يابد، و در كيفيت         با افزايش كيفيت بخار تزريقي،نسبت نفت توليدي به بخار تزريقي افزايش مي

  نيز يكسان شده است.

  
  هاي مختلف بت به زمان براي كيفيتتوليدي نستجمعي ي تغييرات نفت  مقايسه:7شكل 

  
گرماي بخار  يابد كه دليل اين مهم انتقال         افزايش مي تجمعيبا توجه به شكل،با افزايش كيفيت بخار آب ميزان نفت توليد 

روي ميزان ازدياد برداشت نفت و نسبت نفت بررسي اثر سرعت بخار تزريقي، بر باشد.در مرحله بعد به         بيشتر به مخزن مي
  شود.         پرداخته ميه بخار تزريقي و ميزان نفت توليدي تجمعي توليدي ب
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  هاي تزريق مختلف بخار آب سرعتاي ي ضريب بازيافت نفت توليدي نسبت به زمان بر مقايسه:8شكل

  
يابد. دليل          شود با افزايش سرعت بخار تزريقي در يك كيفيت ثابت، ميزان نفت توليدي هم افزايش مي         همچنان كه مشاهده مي

  شد.با         هاي باال و در نتيجه انتقال بهتر و مفيدتر گرما مي اين امر، افزايش گرماي نهان بخار در كيفيت

  
  اي تزريق مختلف بخار آبه تغييرات نسبت نفت توليدي به بخارتزريقي با زمان براي سرعت ي مقايسه:9شكل 

  
يابد. در واقع با          از طرفي با افزايش سرعت بخار تزريقي در يك كيفيت ثابت، نسبت نفت توليدي به بخار تزريقي كاهش مي

  يابد.         بخار تزريقي كاهش مي افزايش سرعت، مقدار نفت توليدي نسبت به
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  هاي تزريق مختلف زمان براي سرعت نسبت به تجمعيي تغييرات نفت توليدي  مقايسه:10شكل 

  
  يابد.         نسبت به زمان افزايش مي تجمعيي  با افزايش سرعت تزريق بخار در كيفيت ثابت، ميزان نفت توليد شده

  است. بخار تزريق شده )Soak Period(خوردن يكي ديگر از عوامل موثر، زمان خيس

  
  هاي خيس خوردن مختلف ت توليدي نسبت به زمان براي زماني ضريب بازيافت نف مقايسه:11شكل 
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  هاي خيس خوردن مختلف فت توليدي نسبت به زمان براي زماني ضريب بازيافت ن مقايسه:12شكل 

  
زمان خيس  شود. دليل اين امر اين است كه با افزايش         ت باالتر ميچه زمان خيس خوردن كمتر باشد ميزان توليد نفهر

مشاهده 12و  11شود.همچنين با مقايسه دو شكل          شود باالتر رفته و باعث كاهش توليد مي         خوردن، ميزان بخاري كه مايع مي
يابد كه دليل افزايش ،انتقال          ريب بازيافت افزايش ميهاي مختلف خيس خوردن ،ض شود كه با افزايش سرعت در زمان         مي

  باشد.         و جلوگيري از اتالف حرارت آن در مسير انتقال مي سريعتر بخار

  
  هاي خيس خوردن مختلف  براي زمان ي تغييرات نسبت نفت توليدي به بخار تزريقي با زمان مقايسه:13شكل

 
  يابد ولي اين كاهش محسوس نيست.         نفت توليدي به بخار كاهش مي با افزايش زمان خيس خوردن، نسبت

  

25 خرداد ۱۳۹۱ نخستين همايش ملى مهندسى مخازن هيدروكربورى، علوم و صنايع وابسته

ISBN ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۲۰-۰۰-۵

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  
  هاي خيس خوردن مختلف  براي زمان با زمان تجمعيي تغييرات نفت توليدي  مقايسه:14شكل 

  
ن خيس زما شود. دليل اين امر اين است كه با افزايش         چه زمان خيس خوردن كمتر باشد ميزان توليد نفت باالتر ميهر

شود. از ديگر عوامل موثر تغييرمدت زمان تزريق          شود باالتر رفته و باعث كاهش توليد مي         خوردن، ميزان بخاري كه مايع مي
  باشد.         بخار مي

  
  هاي مختلف تزريق براي مدت  زمان ي تغييرات نسبت نفت توليدي به بخار تزريقي با زمان، مقايسه :15شكل 
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  هاي مختلف  تزريق  اي مدت زماني تغييرات ضريب بازيافت نفت توليدي با زمان، بر مقايسه:16شكل 

  
يابد. اين امر به خاطر افزايش حجم بخار گرم تزريق شده و          با افزايش مدت زمان تزريق بخار ميزان توليد نفت نيز اقزايش مي

گيرد.با افزايش مدت زمان تزريق بخار، نسبت نفت توليدي به بخار تزريقي          در نتيجه انتقال گرماي بيشتر به مخزن صورت مي
  يابد.         كاهش مي

  
  هاي مختلف تزريق زماني مدت برا ي نفت توليدي انباشتي با زمان، مقايسه:17شكل 

  
  ماند.         نسبت نفت توليدي به بخار تزريقي با افزايش سرعت ثابت مي

  
 بخار پيوسته:روش تزريق  -4

  باشد.         بخار تزريقي مي )Quality(يكي از عوامل موثر در اين روش، ميزان كيفيت
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  هاي مختلف بخار آب در سرعت تزريق ثابت ي ضريب بازيافت نفت توليدي نسبت به زمان براي كيفيت مقايسه:18شكل 

  
يابد. دليل اين كاهش به خاطر اين است كه در روش تزريق          با افزايش ميزان كيفيت بخار تزريقي ميزان توليد نفت كاهش مي

مداوم هر چقدر همراه با بخار ورودي آب همراه باشد به همان ميزان راندن نفت به سمت چاه بهتر شده و ميزان توليد بيشتر 
  شود.         مي

  
  هاي تزريق مختلف كيفيت تغييرات نسبت نفت  توليدي به بخارتزريقي با زمان براي ي مقايسه:19شكل 

هاي بعدي اين  هاي اوليه با افزايش كيفيت با افزايش روبرو شده ولي در زمان نسبت نفت توليدي به بخار تزريقي در زمان
  باشد.         ها كاهش يافته و يكسان شده است.از ديگر عوامل موثر، سرعت بخار تزريقي مي كيفيت         نسبت براي تمامي

  
ي ضريب بازيافت نفت توليدي نسبت به زمان براي سرعت هاي مختلف بخار آب مقايسه:20شكل   

  
ميزان توليد نفت تغييري پيدا  هاي باال تقريباً يابد ولي در سرعت         با افزايش سرعت بخار تزريقي ميزان توليد نفت افزايش مي

  كند.         نمي
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  هاي تزريق مختلف به بخار تزريقي با زمان براي سرعت تغييرات نسبت نفت توليدي ي مقايسه:21شكل 

  
  .با بررسي پارامترها در حالت هاي مختلف در مدل مورد مطالعه به نتايج زير رسيديم

  
      نتيجه گيري - 5
    ولي اين كاهش محسوس نيست.،يابد         ليدي به بخار كاهش مي با افزايش زمان خيس خوردن، نسبت نفت تو-1
  يابد.         مان خيس خوردن كمتر باشد توليد نفت افزايش ميهر چه ز-2
 كند.         توليد نفت تغييري نمي دبيهاي باال  يابد ولي در سرعت         ميزان توليد نفت نيز افزايش ميCSS با افزايش سرعت بخار در-3

 ولي نفت توليدي افزايش مي يابد. ،يابد         مي با افزايش مدت زمان تزريق بخار، نسبت نفت توليدي به بخار تزريقي كاهش-4

يابد،ولي نفت توليدي          با افزايش سرعت بخار تزريقي در يك كيفيت ثابت، نسبت نفت توليدي به بخار تزريقي كاهش مي-5
 يابد.         افزايش مي

نفت توليدي به بخار تزريقي افزايش  يابدولي نسبت          اي ميزان نفت توليدي افزايش مي با افزايش كيفيت بخار در تزريق دوره-6
 يابد.         مي

 ماند.         در تزريق پيوسته بخار با افزايش سرعت نسبت نفت توليدي به بخار تزريقي ثابت مي-7

اي بعدي براي هاي اوليه افزايش ولي در زمان ه در تزريق پيوسته بخار آب نسبت نفت توليدي به بخار تزريقي در زمان-8
 ها كاهش يافته و يكسان شده است. كيفيت         تمامي

 يابد.         ميزان نفت توليدي كاهش ميSteam Injection با افزايش ميزان  كيفيت بخار تزريقي در -9
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