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افزایش ضریب بازیافت نفت با تزریق غیرامتزاجی گازهای  CO2و
 H2Sدر مخزن نفتی اهواز

فرشید جمالی

نسب1

تاریخ دریافت1401/02/14 :
تاریخ پذیرش1401/03/21 :
کد مقاله81848 :

چکـیده
هدف از انجام این پژوهش افزایش ضریب بازیافت نفت با تزریق غیرامتزاجی گازهای  CO2و  H2Sدر مخزن نفتی
اهواز که مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت .بدین منظور مطالعهای در خصوص شبیهسازی ترکیبی با نرم افزار
 Eclipse300از مجموعه ی  Geoquestو با هدف انتخاب حجم بهینهی اسالگ تزریقی ،طول چرخهی بهینه و
همچنین انتخاب ترکیب گاز تزریقی به منظور افزایش بازیافت مخزن پیشنهاد شد .جهت شبیهسازی رفتار سیال مخزن،
معادلهی حالت پنگ – رابینسون سه متغیری با نتایج آزمایشهای استاندارد تنظیم گردید .نتایج نشان داد که با تزریق
 H2Sبه دلیل تشکیل فاز مایع غیر آبی ثانویه ،مؤثرتر از تزریق گاز  CO2بوده و نگهداشت بهتر فشار میدان ،منجر به
افزایش بیشتر نفت تولیدی میشود .استفاده از چاههای تزریقی افقی گاز  CO2و  H2Sموجب افزایش بازیافت میدان
خواهد شد .مهمترین عامل تأثیرگذار بر بازدهی تزریق گاز در این مدل شکافدار ،دبى تزریق گاز بوده و بهترین سناریوى
تزریق گاز  H2Sنیز حالتى است که تزریق با دبی بهینه  MMscf/d 12500صورت پذیرد .در این حالت نسبت تزریق
به تولید میدان  MMscf/d 750مى باشد و تزریق از یك چاه و تولید از چهار چاه اطراف آن انجام مى شود هم چنین
تولید از تمام ستون مخزن و تزریق گاز نیز در دو ناحیه گازى و نفتى انجام مى گردد.
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 -1مقدمه
نفت و گازی که در درون مخازن قرار دارند تا حدی که انرژی آنها اجازهی باال آمدن را به آنها میدهد به سطح میآیند
برای اینکه این انرژی چه در زمانی که نفت با انرژی ذاتی خود باال می آید چه بعد آن ،تقویت شود و نفت به راحتی به سطح زمین
برسد [ ،]1نیاز به استفاده از روشهای ازدیاد برداشت ثانویه و ثالثیه به منظور افزایش تولید و بازیابی است .در طول  40سال اخیر،
تنوع روشهای ازدیاد برداشت گسترش یافته و این روشها به طور عمده در مخازن بلوغ یافته و همچنین مخازن تخلیه شده
استفاده میشوند [ .]2مخازن شکافدار حدود  % 00از ذخایر باقیمانده نفت دنیا را در خود جای دادهاند که این بیانگر اهمیت باالی
اینگونه مخازن است از مخازن شکافدار شناخته شده دنیا میتوان به مخازن نواحی خاورمیانه ،دریای شمال و آمریکا اشاره کرد
[ .]3در ایران نیز بخش اعظمی از ذخایر نفتی جنوب غرب کشور ،در مخازن کربناته شکافدار نهفته است .از طرف دیگر یکی از
روشهای مرسوم برای حفظ فشار در مخازن شکاف دار و افزایش بازیافت نفت ،تزریق گاز است [ .]4در واقع حدود نیمی از
پروژههای تزریق گاز در جهان در مخازن شکافدار انجام میگردد .معموالً در مخازن شکافدار مکانیزم عمده تولید ،ریزش ثقلی
است و در بیشتر موارد نقش نفوذ مولکولی ناچیز است .درشرایطی که تراوایی ماتریس کم ،اندازه ماتریس بلوکها کوچك و فشار
موئینگی زیاد باشد ،مکانیزم ریزش ثقلی عمدتا اهمیت خود را از دست میدهد و تأثیر جابه جایی همرفتی نیز ناچیز خواهد بود [.]5
در این صورت مکانیزم عمده تولید نفت تحت کنترل پدیده نفوذ مولکولی است و در صورتی که مساحت موجود برای نفوذ مولکولی
زیاد باشد ،این مکانیزم مؤثرتر عمل خواهد کرد .در واقع ،نفوذ مولکولی زمان یکه تراوایی ماتریس پایین و تعداد شکافها بسیار باال
باشد .مکانیزم تولید غالب خواهد بود [.]0
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 -2روش تحقیق
 -1-2خصوصیات کلی مخزن
مخزن نفتی مورد مطالعه واقع در اهواز قرار دارد .وجود هیدروکربور در سازند آسماری این میدان به اثبات رسیده است .در
این تحقیق از خواص سنگ یکی از الیههای این میدان استفاده میشود .بر اساس اطالعات نمونه سنگ مخزن آنالیز چاه آزمایی،
این مخزن شکافدار بوده و دارای سیستم شکاف قوی و ماتریس با نفوذ پذیری و تخلخل نسبتاً کم میباشد .تخلخل و نفوذ پذیری
ماتریس به ترتیب در بازه  8تا  13درصد و  0/25 mdتا  3/5 mdتغییر میکند .تاریخچه تولید مخزن نشان میدهد که پس از چند
سال تولید از این مخزن دبی آن کاهش زیادی داشته و این کاهش در تمامی چاههای مخزن محسوس بوده است ،بنابراین
نمیتواند یك مشکل ناحیه ای بوده یا مربوط به تخریب سازند باشد .از این رو روشن است که برای افزایش و بهینهسازی بازیافت
نفت در این مخزن ،به بررسی فرآیندهای مختلف ازدیاد برداشت نیاز است .با توجه به این که در حال حاضر در این مخزن ،تزریق
غیر امتزاجی گاز در حال اجرا است ،بنابراین چگونگی عملکرد و میزان تأثیر این فرآیند بر بازیافت نفت ،شبیه سازی و بررسی شده
است.
الف -دادههای اولیه مدل :معموالً اولین مرحله در شبیه سازی مخازن ،جمع آوری دادههای مورد نیاز برای ساختن
مدل مخزن است .شرایط اولیه مخزن مورد مطالعه به قرار ذیل است:
 دمای اولیه مخزن 180 :درجه فارنهایت فشار اولیه مخزن 4500 psia :در عمق مبنا ستیغ مخزن 8000 :فوت زیر سطح دریاب -خواص سنگ مخزن :با توجه به دادههای آزمایشگاهی و مطالعات انجام شده ،برای هر بلوک ،نفوذ پذیری عمودی
مطلق نصف نفوذ پذیری افقی و تخلخل شکاف نیز  0/15درصد تعریف گردید .در مدل مورد مطالعه ،نفوذ پذیری افقی و عمودی
شکاف به ترتیب معادل  200و  10میلی دارسی در نظر گرفته شد .از آن جا که برای سیستم ترک خوردگی و چگونگی توزیع آن در
مخزن ،اطالعات کافی موجود نبود ،بنابراین بر اساس شبیه سازیهای گذشته ،فاصله بین شکافها در جهت افقی  20فوت و در
جهت عمودی  9فوت تعریف گردید.
ج -خواص سیال مخزن :اطالعات مربوط به خواص سیال که مورد نیاز شبیه سازی است ،بر اساس دادهها و
آزمایشهای  PVTتهیه می شوند .به طور کلی در شرایط اولیه ،مخزن زیر اشباع و فشار نقطه حباب نفت مخزن نیز 3350 psia
است .در شرایط استاندارد ،میانگین نسبت گاز به نفت حدود  10/41 Mscf / stbو چگالی ویژه نیز  0/818گزارش شده است.
سیال مخزن دارای  9جزء و  𝐶7+با درصد مولی  25/82و وزن مولکولی  249میباشد .معادله حالت با دادههای آزمایشگاهی مربوط
به آزمایش انبساط با ترکیب ثابت و هم چنین آزمایش انبساط مرحلهای مطابقت داده شد .این مهم به وسیله نرم افزار  PVTiانجام
گرفته و خصوصیات و رفتار سیال مخزن با معادله حالت  Peng – Robinsonاصالح گردید [ ]8و با دقت قابل قبولی مدل سازی
شد .در نهایت رفتار سیال مخزن با مدل ترکیبی ،مدل سازی شده و به مدل مخزن وارد گردید .الزم به ذکر است که در این مدل
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سازی ،برای به دست آوردن تطابق مناسب بین نتایج آزمایشگاهی و محاسباتی ،از پارامترهایی نظیر دمای بحرانی ،فشار بحرانی،
ضرایب تأثیر متقابل بین اجزا وضریب تصحیح حجم استفاده شده است.
جدول ( :)1مشخصات کلی شکاف در مول مورد مطالعه
ویژگی
نفوذ پذیری افقی
فاصله افقی بین شکافها
نفوذ پذیری عمودی
فاصله عمودی بین شکافها
تخلخل

واحد
md
ft
md
ft
%

مقدار
200
20
10
9
0/15

جدول ( :)2مشخصات کلی مدل مورد مطالعه
Psi
℉
%
md
md
psi
Ft ss
Ft

د -شرایط عملیاتی :در مدل ترکیبی مورد مطالعه 5 ،چاه تعریف شد که با توجه به سناریوی مورد نظر ،میتوان هر کدام از
آن ها را به عنوان چاه تولیدی یا تزریقی در نظر گرفت .به این معنی که محل قرار گرفتن چاهها مشخص بوده ولی نوع آن (تولیدی
یا تزریقی) بسته به نوع فرآیند تغییر میکند .همه چاهها عمودی محدودیتهای اقتصادی تعریف شده برای همه چاهها در تمام
سناریوها به قرار ذیل است .در صورت رسیدن به این محدودیتها ،نرم افزار به صورت خودکار و به روش مقتضی ،به رفع مشکل
اقدام مینماید.
 حداقل فشار ته چاهی2000 psia : حداکثر نسبت گاز به نفت2500 scf /stb : حداکثر برش آبی 30 :درصد حداقل دبی تولید هر چاه100 stb/d : فرآیند تخلیه طبیعیبرای تخمین میزان برداشت اولیه از مخزن ،محدودیتهای ذکر شده اعمال میشوند .اعمال این محدودیتها به منظور کنترل
عوامل مختلف است .بازیافت نهایی نفت در این حالت  28/92درصد میباشد .در این سناریو پس از مدتی ،تولید اولیه نفت
( )20000 STB/Dافت شدیدی پیدا میکند .این افت که در تمامی چاهها دیده میشود ،نشان دهنده نیاز به بهینه سازی برداشت
نفت در این مل شکاف دار است.
ه -اجرای شبیهسازی روی سکتور مدل با کمک نرمافزار  : Eclipse 300اکلیپس یا  ،ECLIPSEیکی از
نرمافزارهای رشته مهندسی نفت و شبیهساز مخزنی همه منظوره ،کامالً ضمنی ،سه فازی ،و سه بعدی است که به زبان فورترن 88
نوشته شده است [ .]8شبیهساز اکلیپس معموالً به صورت یك پکیج ،همراه با سایر نرمافزارهای مکمل آن ارائه میشود .شبیهساز
اکلیپس معموالً در دو نسخه اکلیپس  100و اکلپیس  300ارائه میشود که به ترتیب برای شبیهسازی به روش نفت سیاه و ترکیبی
قابلاستفاده هستند [ .]9در شبیهسازهای ترکیبی ،مانند اکلیپس  ،300هر یك از فازهای نفت و گاز میتوانند ترکیب خاص خود را
داشته باشند و هر جزء (متان ،اتان ،پروپان ،و  )...بهطور مستقل در محاسبات جریان دخالت دارد .این نوع شبیهسازها به ویژه برای
مدلسازی سیاالتی در نزدیکی نقطه بحرانی مؤثر هستند؛ جایی که تغییرات فشار و دما باعث تغییرات بسیار متفاوتی در رفتار
جریانی میشود .در اینگونه شبیهسازها فرض میشود که خواص سیاالت در هر فشار ،دما ،و ترکیبی به وسیله یك معادله حالت
قابل تعریف است .شبیهسازهای ترکیبی میتوانند در شبیهسازی مخازن گاز میعانی و تزریق گاز امتزاجی با موفقیت مورد استفاده
قرار گیرند..
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ویژگی
فشار اولیه مخزن
دمای مخزن
تخلخل
نفوذ پذیری افقی ماتریس
نفوذ پذیری عمودی ماتریس
فشار در نقطه حباب
ستیغ مخزن
شعاع چاه

واحد

مقدار
4050
180
11
2
1
3350
8000
0/33
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لذا در این پژوهش از یك سکتور مدل سه بعدی به عنوان بخشی از مدل کل میدان که دارای انطباق تاریخچه است برای
انجام سناریوهای تزریقی پایلوت انتخاب شد (شکل ( .))1مدل دارای  81گرید در جهت  21 ،xگرید در جهت  yو  10گرید در
جهت  zبرای ماتریس و همین مقدار گرید بلوک برای شبکهی شکاف است .طول و عرض هر گرید بلوک  100فوت و ارتفاع آن
 85فوت است .به منظور بررسی بهتر رفتار حرکت سیال در نقاط نزدیك به چاه از  LGRاستفاده شد.
محل چاه تزریقی در مرکزیترین گرید و چاههای تولیدی به صورت تقریبی در وسط فاصلهی بین چاه تزریقی تا آخرین گرید
در هر گوشه از مدل انتخاب گردیده است .مختصات محل چاههای میدان در جدول ( )3ارائه شده است.
جدول ( :)3محل قرارگیری چاهها در محل
نوع چاه

شمارهی گرید

شمارهی گرید

تزریقی
تولیدی SW
تولیدی SE
تولیدی NW

چاه در محور Y
0
9
9
3

چاه در محور X
41
21
01
21

تولیدی NE

3

01
شکل ( :)1نماى کلى مدل مصنوعی مورد مطالعه
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منحنیهای تراوایی نسبی تهیه شده از مغزههای میدان
نشان میدهد که سنگ مخزن نسبت به نفت تر شوندگی
جزیی تا متوسط دارد .به عالوه با توجه به وجود سه نوع
سنگ متمایز در مخزن ،در مدلسازی میدان سه دسته
منحنی تراوایی نسبی و فشار مویینگی به کار رفته است.
همچنین با توجه به نقش تعیینکنندهی پدیدهی
 Hysteresisدر عملیات تزریق  WAGاین حالت در
فرضیات شبیهسازی لحاظ شده است .اطالعات مورد استفاده
در سکتور مدل برداشت شده از مدل کل میدان که دارای
انطباق تاریخچهی فشار ،برش آب و نسبت گاز به نفت
است در جدول ( )4ارائه شده است.

 -3نتایج و بحث
 -1-3تزریق پیوستهی گاز

جدول ( :)4ترکیب اولیه سیال مخزن
جزء
H2 S
CO2
C1
C2
C3
IC4
NC4
IC5
NC5
C6+
C6+ MW
C6+ SG

درصد مولی
0/0
0/94
38/38
8/34
5/48
1/94
4/89
1/44
1/12
38/88
199
0/8181

 استفاده از چاههای عمودیبه منظور تعیین ضریب بازیافت حاصل از تزریق
پیوستهی گاز ،گازهای  CO2و  ،H2Sبه مخزن تزریق شده
و حجم نفت تولیدی و ضریب بازیافت هر سناریو ثبت
گردید .در مرحله اول برای به دست آوردن دبی بهینه تزریق
گاز ،سناریوهای مختلفی با تغییر دبی ابتدایی اجرا شد و
حساسیت بازدهی مخزن به افزایش یا کاهش نرخ ابتدایی
دبی مورد بررسی قرار گرفت .شکل ( )2تولید انباشتی نفت
در سناریوهای مختلف تزریق گاز  CO2با دبیهای مختلف
را نشان میدهد .همانطوری که از شکل ( )2مشاهده
میشود بیشترین تولید انباشتى نفت با تزریق گاز  CO2با
دبی  15 MMscf/dدر زمان  180روز حاصل شد که
 900000 stb/dحاصل شد .پس از اجراهای متعدد ،دبی
بهینه تزریق گاز  CO2معادل  15 MMscf/dبه دست
آمد.
04

شکل ( :)2تولید انباشتى نفت با تزریق گاز  CO2با دبیهاى
مختلف در چاههای عمودی

شکل ( )3تولید انباشتی نفت در سناریوهای مختلف
تزریق گاز  H2Sبا دبیهای مختلف را نشان میدهد.
همانطوری که از شکل ( )3مشاهده میشود بیشترین تولید
انباشتى نفت با تزریق گاز  H2Sبا دبی 8000 MMscf/d
در زمان  180روز حاصل شد که  920000 stb/dحاصل
شد .پس از اجراهای متعدد ،دبی بهینه تزریق گاز H2S
معادل  8000 MMscf/dبه دست آمد.

 استفاده از چاههای افقیمختلف در چاههای عمودی

شکل ( :)4تولید انباشتى نفت با تزریق گاز  CO2با دبیهاى
مختلف در چاههای افقی
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به منظور بررسی تأثیر نوع تکمیل چاههای تزریقی
بر نتایج مطالعه ،سناریوهای باال با فرض در نظر گرفتن
چاههای افقی در عمیقترین الیه تکرار شد .نتایج
شبیهسازی نشاندهندهی تولید انباشتى نفت است .از دالیل
این افزایش تولید انباشتى نفت ،افزایش سطح تماس چاه با
مخزن و در نتیجه امکان جابجایی مؤثرتر نفت توسط گاز
تزریقی در حرکت به سمت باالست .شکل ( )4تولید انباشتی
نفت در سناریوهای مختلف تزریق گاز  CO2با دبیهای
مختلف در چاههای افقی را نشان میدهد .همانطوری که از
شکل ( )4مشاهده میشود بیشترین تولید انباشتى نفت با
تزریق گاز  CO2با دبی  20000 MMscf/dدر زمان 180
روز حاصل شد که  0400000 stb/dحاصل شد .پس از
اجراهای متعدد ،دبی بهینه تزریق گاز  CO2معادل
 20000 MMscf/dبه دست آمد.
شکل ( )5تولید انباشتی نفت در سناریوهای مختلف
تزریق گاز  H2Sبا دبیهای مختلف را در چاههای افقی
نشان میدهد .همانطوری که از شکل ( )5مشاهده میشود
بیشترین تولید انباشتى نفت با تزریق گاز  H2Sبا
دبی  12500 MMscf/dدر زمان  180روز حاصل شد که
 100000 stb/dحاصل شد .پس از اجراهای متعدد ،دبی
بهینه تزریق گاز  H2Sمعادل  12500 MMscf/dبه دست
آمد.
مقایسه ضرایب بازیافت مربوط به استفاده از تزریق
گازهای  CO2و  H2Sمتفاوت در تزریق پیوستهی گاز در
شکل ( )0آورده شده است.

شکل ( :)3تولید انباشتى نفت با تزریق گاز  H2Sبا دبیهاى

شکل ( :)5تولید انباشتى نفت با تزریق گاز  H2Sبا دبیهاى
مختلف در چاههای افقی

 -2-3تزریق متناوب گاز و آب
برای سناریوی تزریق مداوم گاز ،تزریق متناوب گاز
و آب با حجم اسالگ  0/5درصد از حجم فضای خالی در
هر سیکل با نسبت  1:1شبیهسازی شد .نسبت تناوب بهینه
در تزریق  CO2و  H2Sبرای هر مخزن تابع تر شوندگی
سنگ است که برای سنگهای آب دوست برابر با  1:1و
برای سنگهای نفت دوست برابر با ( 1:0تزریق پیوسته)
میباشد .همچنین ،به دلیل مشابه ،افزایش نسبت WAG
تأثیری منفی بر میزان بازیافت ،خواهد داشت.

شکل ( :)6مقایسه ضرایب بازیافت مربوط به استفاده از
تزریق گازهای  CO2و  H2Sدر چاههای افقی و عمودی

01

 بررسی حجم اسالگ گاز تزریقیدر این بخش نسبت  WAGثابت فرض شد و حجم
اسالگهای تزریقی تغییر یافت .نتایج تغییر حجم اسالگ گاز
تزریقی در شکل ( )8ارائه شده است .همانگونه که مشاهده
میشود افزایش حجم گاز تزریقی در هر سیکل تا  0/5درصد
حجم فضای خالی مخزن ،سبب افزایش  0درصدی ضریب
بازیافت (نسبت به تخلیهی طبیعی) میشود .اما افزایش یك
درصدی حجم اسالگ تزریقی ،تنها منجر به افزایش یك
درصدی ضریب بازیافت نسبت به حالت قبل میشود .از آنجا
که مقدار کمتر گاز تزریقی یکی از انگزههای عملیات تزریق
متناوب آب -گاز است ،حجم اسالگ  0/5درصد فضای خالی
به عنوان حجم بهینه در هر سیکل تزریق انتخاب گردید.

شکل ( :)7تأثیر افزایش حجم اسالگ گاز تزریقی
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 انتخاب طول بهینهی سیکل تزریقعالوه بر حجم اسالگ تزریقی ،آنالیز حساسیت طول
چرخههای تزریق نیز انجام شد و چرخههایی با طول  4 ،2و 0
ماه بررسی گردید .همچنین با توجه به نتایج حاصل از تزریق
پیوستهی گاز CO2 ،و  H2Sبه عنوان گاز تزریقی در نظر
شکل ( :)8تأثیر نوع گاز و انتخاب سیال تزریقی در سیکل
گرفته شد .با توجه به این که نرخ تزریق گاز ثابت فرض شده
 4ماهه بر درصد بازیافت نفت
بود در سیکلهای  4و  0ماهه به ترتب  0/5و یك درصد حجم
فضای خالی به مخزن گاز تزریق میشد .همچنین نرخ تزریق
معادل آب برای دستیابی به حجم تعیین شده محاسبه و اعمال
گردید و به منظور مشاهدهی تأثیر نوع سیال تزریقی در سیکل
نخست بر بازیافت و بررسی جابجایی نفت و تغییرات اشباع نفت
باقیمانده ،هر کدام از سناریوها در دو حالت آغاز تزریق با گاز و
آغاز تزریق با آب اجرا شد .نتایج نشان میدهد که تزریق با
سیکلهای  0ماهه و آغاز تزریق با فاز گاز منجر به بیشترین
ضریب بازیافت میشود .این نتایج در شکل ( )8با یکدیگر
مقایسه شدهاند .همچنین نتایج شبیهسازی نشان میدهد که با
توجه به ترشوندگی جزیی سنگ مخزن نسبت به نفت ،تزریق
شکل ( :)9تأثیر نوع گاز و انتخاب سیال تزریقی در سیکل
به روش  WAGنسبت به تزریق پیوستهی گاز منجر به ضریب
 6ماهه بر درصد بازیافت نفت
بازیافت کمتری خواهد شد.
شکل ( )9تأثیر نوع گاز و انتخاب سیال تزریقی در سیکل  0ماهه بر درصد بازیافت نفت را نشان میدهد .نتایج نشان میدهد
که تزریق با سیکلهای  0ماهه و آغاز تزریق با فاز گاز منجر به بیشترین ضریب بازیافت میشود .همچنین با توجه به شکل آغاز
تزریق با گاز  H2Sمنجر به بیشترین مقدار بازیافت نفت به میزان  %02میگردد .آنالیز حساسیتسنجی روی نوع گاز تزریقی نیز
انجام شد که نتیجهی آن برتری گاز  H2Sرا نسبت به گاز  CO2انتخابی تأیید کرد.
 تأثیر  Hysteresisبر ضریب بازیافتشکل ( )10مقایسهی تأثیر درنظر گرفتن و درنظر نگرفتن  Hysteresisبر میزان ضریب بازیافت را نشان میدهد .در نظر
گرفتن اثر  Hysteresisبر تراوایی نسبی در شبیهسازی فرآیند  WAGمنجر به افزایش ضریب بازیافت خواهد شد .برای اعمال
شرایط باال و مشاهدهی نتایج ،در سناریوی قبلی ،اثرات  Hysteresisاز مدل حذف شد و ضریب بازیافت در دو حالت مقایسه
گردید .نتایج نشان میدهد طبق نتیجهی مطالعهی مورد اشاره ،در نظر گرفتن  Hysteresisمنجر به افزایش ضریب بازیافت
خواهد شد.
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 مقایسهی تأثیر درنظر گرفتن و درنظر:)11( شکل
 بر میزان ضریب بازیافتHysteresis نگرفتن

 تزریق آب) ضریب بازیافت حاصل از تزریق آب در11( شکل
 راH2S  وCO2 مقایسه با ضرایب بازیافت حاصل از تزریق گاز
 اگرچه تزریق آب در سنگ مخازن نفت دوست و.نشان میدهد
شکافدار به ندرت انجام میشود اما در این مطالعه به منظور
 یك سناریوی تزریق،مقایسه و بررسی تغییرات ضریب بازیافت
 به، همانگونه که انتظار میرفت.آب نیز طراحی و اجرا گردید
دلیل عدم توانایی آب در افزایش فشار مخزن و جابجایی مؤثر
. ضریب بازیافت این سناریو بسیار کم است،نفت درون ماتریس
%02  باH2S بیشترین میزان بازیافت نفت مربوط به تزریق گاز
.بدست آمد
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 نتیجهگیری-4
، به دلیل تشکیل فاز مایع غیر آبی ثانویهH2S ) با تزریق1
، بوده و نگهداشت بهتر فشار میدانCO2 مؤثرتر از تزریق گاز
.منجر به افزایش بیشتر نفت تولیدی میشود
H2S  وCO2 ) استفاده از چاههای تزریقی افقی گاز2
 حضور پدیدهی.موجب افزایش بازیافت میدان خواهد شد
 در نمودارهای تراوایی نسبی تأثیر مثبتی برHysteresis
 ضریب بازیافت حاصل از تزریق آب در:)11( شکل
. داردWAG افزایش ضریب بازیافت عملیات تزریق
 وCO2 مقایسه با ضرایب بازیافت حاصل از تزریق گاز
 با تزریق آب وWAG ) در مقایسهی تزریق به روش3
H2S
 باH2S  تزریق پیوستهی گاز (تزریق گاز،تزریق پیوستهی گاز
 ضمن اینکه گاز تزریقی.) بازیافت نهایی بیشتری داشت%02
.بیشتری نیز نیاز است
 دبى تزریق گاز بوده و بهترین سناریوى تزریق گاز،) مهمترین عامل تأثیرگذار بر بازدهی تزریق گاز در این مدل شکافدار4
 در این حالت نسبت تزریق به تولید میدان. صورت پذیرد12500 MMscf/d  نیز حالتى است که تزریق با دبی بهینهH2S
 مى باشد و تزریق از یك چاه و تولید از چهار چاه اطراف آن انجام مى شود هم چنین تولید از تمام ستون مخزن850 MMscf/d
.و تزریق گاز نیز در دو ناحیه گازى و نفتى انجام مى گردد
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