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چکیده
حرکت مخروطی یکی از شایعترین مشکالت در تولید هیدروکربن از مخازن ایران به خصوص مخازن شکافدار میباشد .میتوان با استفاده از
راهکارهاي گوناگونی نظیر کاهش دبی تولید ،تغییر محل بازه تولیدي یا بستن چاه ،حفر چاههاي افقی ،تکمیل دوگانه چاهها ،تولید همزمان
آب و نفت ،کاهش دبی تولید و استفاده از ژل پلیمر اثرات این پدیده را کاهش داد .در این تحقیق با استفاده از دادههاي واقعی یک چاه
تولیدي در یکی از میادین گازي شکافدار ایران ،که مشکل تولید آب داشته است ،مدل میدان به کمک نرم افزار  ECLIPSE 300شبیهسازي
شده است .نتایج حاصل از شبیهسازي نشان دادند که دلیل اصلی تولید آب در این چاه مخروطی شدن آب میباشد .لذا ،ابتدا پدیده مخروطی
شدن آب و عوامل مؤثر بر آن در مخازن معمولی و شکافدار نفتی مورد بررسی قرار گرفته است .سپس ،به منظور بررسی بهتر عوامل مؤثر بر
پدیده مخروطی شدن ،آنالیز حساسیت روي پارامترهاي مختلف شکاف و ماتریکس از جمله تراوایی و تخلخل انجام گرفته است .نتایج حاصل
از این تحقیق نشان دادند که عواملی چون تراوایی عمودي و افقی شکاف ،تراوایی افقی ماتریکس ،تخلخل شکاف و ماتریکس تأثیر بهسزایی
در زمان میان شکنی آب و تولید آن دارند که درک مناسب آنها ،به تشخیص بهتر پدیده مخروطی شدن منجر میگردد.
کلیدواژه :مخازن گازي ،مخروطی شدن آب ،مخازن ترکدار ،شبیهسازي ،نرم افزار اکلیپس.
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مقدمه
پدیده مخروطی شدن 9عموماً در مخازن گازي و نفتی تحت

در قسمتهایی که تراوایی باال میباشد ،صعود و پیشروي

رانش آب و کالهک گازي 2رخ میدهد .در این پدیده آب

سیال در آن منطقه باالتر خواهد بود و احتمال مخروطی شدن

و گاز از پایین و باالي محل مشبک کاري شده وارد چاه می

از آن منطقه باالتر میرود.

شود و باعث بروز مشکالتی در درون چاه ،مخزن و تاسیسات

به همین دلیل وجود ناهمگنی در مخازن شکافدار سبب

سر چاهی میشود.

میشود که معادالت ارائه شده در مخازن معمولی در مخازن

پدیده مخروطی شدن میتواند در نتیجه گرادیان

فشار3

شکافدار کاربرد چندانی نداشته باشد.

اضافی در دهانه چاه باشد .این گرادیان فشار میتواند ناشی از

تعیین زمان رسیدن مخروط به بازه تولیدي نیاز به بررسی

تولید باالتر از دبی بحرانی باشد که باعث باال آمدن سطح

اشباع در شکافها و ماتریس دارد .در مخازن با سیستم

تماس آب -نفت 5و گاز -نفت 4به سمت محل مشبک کاري

دوگانه ،همزمان با شروع تولید ،دو مخروط سریع و آهسته

شده و ورود آب و گاز به درون چاه شود .همچنین یک

در مخزن بهوجود میآید .مخروط سریع در شکافها و

آبده 6قوي و تراوایی عمودي باال میتواند در بهوجود آمدن

مخروط آهسته در ماتریسها شکل میگیرند .موقعیت این دو

این پدیده نقش مضاعفی داشته باشد.

مخروط نسبت به یکدیگر به دبی ،خواص مخزن و خواص

خاصیت ترشوندگی 7سنگ مخزن نیز بسیار مهم است .اگر

شکافها بستگی دارد .زمان  ،tBTدر سیستمهاي شکافدار،

سنگ مخزن آبدوست باشد باعث بیشتر شدن نیروي

کوتاهتر و دبی بحرانی در آنها کمتر میباشد ،در نتیجه تولید

موئینگی در آبده میشود و آب سریعتر به چاه میرسد.

نفت با دبی کمتر از دبی بحرانی ،دبی بسیار کمی میباشد که

معموالً این پدیده هنگامی رخ میدهد که دبی تولید باالیی به

غیر اقتصادي است .در مخازن شکافدار ،تراوایی شکافها

چاه تحمیل میشود و از این رو عاملی است که سبب محدود

در جهت عمودي تأثیر زیادي بر رفتار مخروطی شدن دارد.

کردن دبی تولید نفت از چاه میگردد.

مخروط در مسیري توسعه مییابد که کمترین مقاومت در

بررسی پدیده مخروطی شدن آب در مخازن شکافدار به

مسیر حرکت وجود داشته باشد .به همین دلیل ناهمگنی سبب

منظور تعیین دبی بحرانی و  tBTبر اساس خواص مخزن انجام

توسعه نامنظم مخروط میشود .در نتیجه تعیین موقعیت بهینه

میشود .در مخازن شکافدار به دلیل ناهمگن بودن و توزیع

بازه تولیدي و رابطه آن با تولید نفت و آب پیچیدهتر میباشد.

غیریکنواخت شکافها ،نحوه توسعه مخروط به سمت بازه

عالوه بر این ،تابع سایز بلوکهاي ماتریس و دانسیته

تولیدي چاه غیر منظم میباشد .تخمین دبی بحرانی و  tBTنیاز

شکافها در جهت عمودي و افقی نیز است .در این مخازن،

به مدل کردن مخزن همراه با دانستن نحوه توزیع شکافها در

جریان سیال در نزدیک چاه به دلیل سرعت باالي جریان در

اطراف چاه تولیدي دارد.

شکافها نسبت به ماتریس ،به طور معمول به صورت آشفته
میباشد و افت فشار اضافی در سیستم بوجود میآید که این
1-

Water Coning
Gas Cap
3Pressure Drawdown
4WOC
5GOC
6Aquifer
7Wettability
2-

افت فشار تابعی از دبی میباشد.

عوامل موثر بر ایجاد پدیده مخروطی شدن
سیال
مخروطی شدن آب در مخازن نفتی بستگی به پارامترهاي
مختلفی از قبیل اختالف دانسیته میان آب و نفت ،نسبت
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ویسکوزیته نفت و آب ،نسبت رخنه چاه ،نسبت تحرک-

نگاهی بر مدلهای شبیهساز پدیده مخروطی

پذیري ،نسبت نفوذپذیري سازند ،فشار موئینگی ،ترشوندگی

شدن آب

سنگ مخزن ،دبی تولید نفت ،ضخامت آبران و ضریب پوسته

پدیده مخروطی شدن آب یکی از مهمترین مسائل در شبیه

دارد.

سازي رفتار مخزن میباشد .به سبب حرکت شعاعی در

مقدمهای بر شبیهسازی مخازن

اطراف چاه ،سرعت سیال در این ناحیه بسیار باال میباشد .در

شبیهسازي ایجاد مدل ریاضی است که تا حد زیادي با مدل

ناحیه اطراف چاه اندازه بلوکها کوچک در نظر گرفته می-

واقعی شباهت دارد و از این مدل ریاضی میتوان براي پیش-

شود و از آنجا که معادالت حرکت سیال بهصورت غیر

بینی رفتار آینده مدل واقعی استفاده کرد .در این صورت می-

خطی میباشند ،کوچک بودن بلوک میتواند باعث عدم

توان بهراحتی سناریوهاي مختلف را براي مخزن ایجاد کرد و

پایائی سیستم گردد .طی سالیان متمادي محققین بسیاري در

نتایج حاصل را بهدست آورد و مشخصات مخزن را بعد از

مورد شبیهسازي پدیده مخروطی شدن آب تحقیق نمودهاند.

اجراي سناریوها دید .بنابراین میتوان از بین نتایج مختلف

در سال  Blair 9161و  Weinhangمدلی را بر اساس روش

حالت بهینه را پیدا کرد .اجراي یک سناریو بهصورت واقعی

ضمنی در مورد پدیده مخروطی شدن ارائه دادند .مدل آنها

زمان و هزینه زیادي را بههمراه دارد و ممکن است ،سناریوي

بهصورت روابط محدود در هر فاز بهصورت زیر میباشد.

مطلوبی نباشد .در شبیهسازي مخازن براي آنکه بتوانیم از

( )1

رفتار آینده مخزن شناخت پیدا کنیم باید مدلی ایجاد کنیم که
این مدل با توجه به اطالعات مخزن واقعی شناخته شده ایجاد
شده باشد و رفتار گذشته مخزن را بتواند نشان دهد .با توجه
به اطالعات بهدست آمده از بخشهاي مختلف زمین شناسی،
ژئوفیزیک ،حفاري ،آزمایشهاي چاه ،آزمایشهاي مغزه،
آزمایشهاي سیاالت مخزن و تاریخچه تولید مخزن و  ...می-
توان این مدل را ایجاد کرد .بهطور کلی دالیل استفاده از
شبیهسازي عبارتند از:
 دستیابی به دید سه بعدي پیشبینی عملکرد مخزن در سناریوهاي مختلف -آگاهی از رفتار فازي سیاالت مخزن

∆𝑥𝑦 [𝐶𝜌1 𝑘𝑟1 (∆𝑥𝑦𝜌1 − 𝜌1 𝑔∆ℎ)]𝑛+1 + 𝑞𝜌1 −
𝑡[(𝜌𝑖 𝑆𝑖 )𝑛+1 − (𝜌𝑖 𝑆𝑖 )𝑛 ] = 𝑟ℎ

𝑄
𝑡∆

روابط تفاضل محدود بهوسیله روش تکرار نیوتن بهصورت
خطی در میآید و معادالت بهدست آمده بهوسیله روشهاي
تکرار حل میگردند .روش دیگر تحت عنوان نیمه ضمنی
میباشد که در سال  9171معرفی گردید .در این روش سعی
گردید که غیر خطی بودن معادالت مربوط به تراوایی نسبی و
فشار موئینگی بهصورت زیر در آیند:
( )2
()3

𝑛𝑘𝜕
𝛿∆
𝜕𝑠1 𝑡 1

𝑛+1
𝐾𝑟1
= 𝐾𝑟𝑛 +
𝑃𝜕

𝑃𝑐𝑛 = 𝑃𝑐𝑛 + 𝜕𝑆𝑐 ∆𝑡 𝑆1
1

 -مواجه بودن با فاکتورهاي زیاد در محاسبات

معادالت دیفرانسیل براي یک فاز بهصورت زیر نوشته می-

 -ارزان بودن روش

شود.

 بررسی روشهاي مختلف تولید و انتخاب بهترین روشEOR

 بهینهسازي محل حفر چاهها ،تکمیل چاهها و حفر چاههايمیانی
 -امکان بررسی تأثیر پارامترهاي مختلف

()4

𝑃𝜕
] 𝑤𝑆 𝑡∆ 𝑐 𝑆𝜕 +
𝑤

𝑛𝑐𝑃[ _ 𝑃𝑜𝑛+1

=

𝑃𝑤𝑛+1

در سال  Letkemean 9173و  Ridingsمعادله باال را به-
صورت خطی و به شکل زیر در آورد:

46

فصلنامهي کاربرد شیمی در محیط زیست ،سال نهم ،شماره  ،33زمستان 9316
∆𝑥𝑦 𝑃1𝑛+1 ∆𝑡 ≈ ∆𝑥𝑦 𝑃1𝑛 ∆𝑡 𝑆1

()5

ارائه دهندگان این روش به منظور بیان تقریب مشتق تراوایی

شبیهسازي تست تطبیق تاریخچه جهت اطمینان از صحت
پیش بینی مدل ایجاد شده انجام پذیرفت.

از شیب متوسط استفاده نمودند .اگر تغییرات در شیب
تراوایی نسبی در یک مرحله زمانی زیاد باشد میزان آن مرحله
زمانی کاهش پیدا میکند.

مدلسازی مخزن مورد نظر
مخزن مورد نظر یکی از مخازن جنوب کشور میباشد.
ترکیب سیال فوق در جدول  9داده شده است:
جدول-9ترکیب سیال گازي مخزن مورد مطالعه

شکل :9نمایی سه بعدي از مخزن مورد مطالعه

Molecular
weights

Mole
fraction

Componets

22/193

/134

N2

شبیهسازی دینامیکی مخزن

96/153

/2223

C1

در نمودار  2میزان برش آب در برابر زمان درکنار تولید

33/2424

/1421

C3+

55/117

/1916

روزانه گاز از این چاه نشان داده شده است.

C3

62/7515

/1171

C4+

25

/1196

C6

993/3162

/11391214

C7+

927/16341

/1114714

C12+

مخزن مورد نظر بهصورت سه بعدي در نظر گرفته شده و
گریدبندي در  3جهت انجام پذیرفته است بهطوريکه در
جهتهاي  Y ،Xو  Zتعداد  25 ،92و  41گرید در نظر گرفته
شده است .چون پدیده مخروطی شدن آب فقط در قسمت
مشبککاري شده یک چاه و زیر آن رخ میدهد و جهت
بررسی آن تنها بلوکهاي اطراف چاه مورد بررسی قرار می-
گیرد .در شکل  9نمایی سه بعدي از مخزن مورد نظر ارائه
شده است .اطالعات تراوایی نسبی ،فشار مویینه ،مشخصات
سیال و  ...به مدل داده شده است .نرمافزار استفاده شده جهت
مدلسازي ترمودینامیکی گاز مخزن نرم افزار  PVTiمیباشد.
معادله حالت استفاده شده معادله

Peng Robinson(3-

) Parameterمیباشد و از معادله

Lohrenz-Bray-Clark

جهت پیشبینی گرانروي استفاده شده است .پس از انجام

نمودار  :2نمودار برش آب در مقابل زمان در حالت تولید عادي

در نمودار باال میزان برش آب در این مدت نشان داده شده
است .همانطور که در شکل هم مشاهده مینمائید به فاصله
 912روز از شروع تولید چاه شروع به تولید آب کرده است.
تولید آب در واقع نشانهاي براي رخ دادن پدیده مخروطی
شدن در اطراف این چاه در مخزن مورد مطالعه میباشد .چون
همراه گاز ،آب نیز تولید میشود و این آب بهعنوان نیروي
پیشران در تولید گاز ایفاي نقش میکرده است لذا مخزن در
طی عمر خود با افزایش افت فشار نیز مواجه شده است .فشار
اولیه گاز در عمق 9211متري ،برابر با  963 BARمیباشد.
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فشار مخزن هم اکنون 944 BARمیباشد .نمودار افت فشار
مخزن در طول دوره تولید بهصورت نمودار  3میباشد.

نمودار  :4نمودار دبی تولید آب در مقابل زمان براي تولید عادي

البته باید توجه داشت که تولید با دبیهاي کم تنها باعث می-
شود که میان شکنی آب به تاخیر بیفتد و نمیتواند تأثیري در
نمودار  :3نمودار فشار مخزن در برابر زمان براي تولید عادي

سناریوهاي کنترل پدیده مخروطی شدن از ابتداي شروع
تولید از چاه بهکار گرفته شدهاند و شبیهسازي از سال  2114تا
 2121انجام شده است .سپس این سناریوها با حالتی که در
چاه هیچ روش پیشگیري از مخروطی شدن در آن بکار گرفته
نشده است مقایسه شدهاند .نمودارهاي ( 5و  )4تولید آب و
کل گاز تولیدي براي چاه شماره یک را تا سال  2121نشان
میدهد.

تشکیل یک مخروط پایدار داشته باشد .پس یک مخروط
پایدار نمیتواند تشکیل شود مگر اینکه دبی تولید صفر
باشد .هدف اصلی بهکار گیري روشهاي کنترل مخروطی
شدن آب در این چاه به حداقل رساندن برش ،دبی و تولید
نهایی آب و به حداکثر رساندن دبی و تولید نهایی گاز است.
پس بهترین روش آن است که همه این خصوصیات را یکجا
داشته باشد.

بررسی تأثیر پارامترهای مخازن شکافدار بر
مخروطی شدن آب
در این بخش با استفاده از نرم افزار اکلیپس 311به بررسی
تاثیر پارامترهاي مخازن شکافدار بر رفتار مخروطی شدن
آب در یکی از مخازن شکافدارگازي جنوب ایران
پرداخته شده است که نتیجه آن در بررسی پدیده مخروطی
شدن درمخازن شکافدار میتواند مورد استفاده قرار گیرد
عالوه بر این با توجه به شناخت تأثیر هر یک از پارامترها بر
زمان رسیدن مخروط به بازه تولیدي چاه وبرش آب تطبیق

نمودار  :5نمودارکل گاز تولیدي در مقابل زمان براي تولید عادي

تاریخچه تولید آب ازمخازن شکافدار به طور مناسبی می-
تواند انجام گیرد.

تاثیر دبی تولید
یکی از پارامترهاي قابل کنترل در پدیده مخروطی شدن آب،
دبی تولید میباشد .در مخازن گازي  Conventionalبراي هر
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فصلنامهي کاربرد شیمی در محیط زیست ،سال نهم ،شماره  ،33زمستان 9316
جدول  -2مقایسه بین مقادیر مختلف دبی تولیدي

چاه ،دبی بحرانی تولید وجود دارد که مخروطی شدن آب را
میتوان بهوسیله آن کنترل نمود .روابط ریاضی و تجربی
بسیاري توسط پژوهشگران براي دبی بحرانی در مخازن
 Conventionalبهدست آمده است اما در مخازن شکافدار
چون بیشتر چاهها توانایی تولید باالیی دارند ،بحث دبی
بحرانی از لحاظ شرایط اقتصادي کم اهمیت است.

)FGPT(SM3

Fwct(15
)years

Breakthroug
)Time(day

5/3111×119

1/45

211

9

5/9229×11

1/44

111

4/9111×119

1/44

6

Work
Over
Type

Q=1/5
MM m3
Q=1
MM m3
Q=2
MM m3

No

1
2
3

بنابراین بهینه کردن دبی تولید براي کنترل مخروطی شدن
آب با در نظر گرفتن شرایط اقتصادي امکانپذیر خواهد بود.

همانطور که مشاهده مینمایید در این روش با توجه به

نتایج تحقیقات نشان داده است که کم شدن دبی تولید زمان

مقادیر مختلف دبی تولیدي با افزایش مقدار دبی باعث

میان گذر شدن آب را به تأخیر میاندازد و شیب نمودار

افزایش میزان افت فشار در داخل مخزن شده و در نتیجه زمان

تولید آب با افزایش دبی تولید ،افزایش مییابد.

میان گذر شدن کاهش و میزان برش آب تقریبا ثابت است.

نمودار مقایسهاي برش آب و تولید تجمعی گاز براي مقادیر

همچنین با افزایش میزان دبی تولیدي میزان تولید انباشتی گاز

مختلف دبی تولیدي بهصورت نمودارهاي ( 6و  )7میباشند.

نیز افزایش مییابد.

همچنین نتایج مقایسه در جدول  2آورده شده است.

تراوایی شکاف
تراوایی شکاف نیز یکی از پارامترهاي غیر قابل کنترل بر
پدیده مخروطی شدن است .زیرا در مخازن شکافدار جبهه
آب درون شکافها خیلی سریعتر از ماتریکس حرکت می-
کند.
آیزوتروپیک بودن مخزن و جهت تراوایی شکافها نیز بر
روي زمان میان گذر شدن موثر و قابل مطالعه میباشد.

نمودار  :6مقایسه برش آب براي مقادیر مختلف دبی تولید

تغییرات تراوایی عمودی شکافها
در این حالت وقتی که تراوایی عمودي کاهش مییابد ،زمان
میانگذر شدن افزایش مییابد در حالیکه تغییرات تراوایی
افقی بر روي زمان میانگذر شدن نسبت به تغییرات تراوایی
عمودي قابل توجه نیست .در اکثر موارد شیب نمودار تولید
آب بعد از زمان میانگذر شدن به سمت یک عدد میل پیدا
میکند.
وقتی که تراوایی عمودي شکافها کم باشد تأثیر تراوایی
افقی بر روي زمان میانگذر شدن بیشتر از حالتی است که

نمودار  :7مقایسه تولید انباشتی گاز براي مقادیر مختلف دبی تولید

تراوایی افقی شکافها زیاد باشد .نمودار مقایسهاي برش آب
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بررسی علل و روشهاي جلوگیري از مخروطی شدن آب و شبیهسازي...

و تولید تجمعی گاز براي مقادیر مختلف تراوایی عمودي

 -3زمانی که تراوایی افقی شکافها کم باشد شیب نمودار

شکاف بهصورت نمودارهاي ( 2و  )1میباشند.

تولید آب بعد از زمان میان گذر شدن ،افزایش مییابد و
شیب این نمودار زمانی که تراوایی افقی شکافها افزایش
مییابد ،کم میشود .این پدیده بدین صورت توصیف می-
شود که افزایش تراوایی افقی شکافها به توزیع بهتر سیال در
جهت افقی کمک میکند .بنابراین آب راحتتر در جهت
افقی حرکت میکند و نیروي ثقلی میتواند قويتر عمل
کند.
 -5افزایش تخلخل شکاف زمان میانشکنی را افزایش می-

نمودار  :2مقایسه برش آب براي مقادیر مختلف تراوایی عمودي شکاف

دهد .در حقیقت این امر به دلیل افزایش یافتن سطح مقطع
شکافها است و سیال در داخل مخزن پخش شده و دیرتر به
بازه تولیدي چاه میرسد و باعث کاهش سرعت حرکت
سیال نیز میشود.
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