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جريان فوم در محيط متخلخل؛

بررسی تزريق همزمان گاز و ماده فعال سطحی و اثر آنها بر بازيافت نفت

حامد نجاتیان دارایی

*

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

بابک مرادی ،مهدی بحرینی

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

به علت نس��بت تحرک باالی بین گاز و اغلب نفتهای خام در ش��رایط مخزن ،س��یالبزنی با گاز دارای راندمان جاروبی پایینی است .نیاز به کنترل
تحرک گاز در طی سیالبزنی با گاز منجر به مطالعه تزریق فوم شد که شامل تزریق همزمان گاز و ماده فعال سطحی ،تزریق متناوب گاز و ماده فعال
سطحی و یا تزریق فوم پیش آماده است .با توجه به شرایط مخزن ،نوع تزریق متفاوت خواهد بود .با اینحال ،تزریق هم زمان ماده فعال سطحی و گاز،
بیش��تر مورد عالقه محققان قرار گرفته اس��ت .در این مقاله ،به بررسی جریان همزمان گاز و ماده فعال سطحی در محیط متخلخل پرداخته شده و نتایج
آزمایشگاهی و میدانی بهدست آمده از سیالبزنی با فوم ذکر گرديده است .بررسی موجود ،منبع مفیدی برای مهندسان و محققان عالقهمند به جریان
فوم در محیط متخلخل است و زمینهای را برای تحقیقات آزمایشگاهی و میدانی پروژههای سیالبزنی با فوم فراهم میآورد.
ازدیاد برداشت نفت ،سیالبزنی با فوم ،گاز ،ماده فعال سطحی

مقدمه

ایدهی اس��تفاده از فوم برای کنترل تحرک گاز به وسیلهی باند و هالبروک
در سال  1958ارائه شد و توسط فرآید ادامه یافت[ .]2.1فوم ،ترکیبی از گاز،
آب و مادهی فعال س��طحی است .مادهی فعال سطحی بهعنوان کفکننده
عمل میکند .فوم بهصورت مجموعهای از الیههای مایع و مرزهای مشخص
اس��ت .این الیهها بهگونهای قرار میگیرن��د که کمترین تنش بر آنها وارد
شود .فوم ،نمونه خاصی از جریان دو فازی گاز -مایع است .با تزریق گاز و
محلول فعال سطحی در محیط متخلخل ،فوم تشکیل شده و فاز گاز در فوم
توسط الیههای مایع به دام میافتد و اگر فوم پایداری بهدست آید ،فازهای
گاز و مایع با هم با سرعت یکسانی حرکت خواهند کرد[ .]3،4در این مقاله،
ضمن مطالعه و بررسی جریان فوم در محیط متخلخل ،نتایج آزمایشگاهی و
میدانی س��یالبزنی با فوم در ازدیاد برداشت نفت که توسط دیگر محققان
مورد بررسی قرار گرفته ،ذکر شده است.
 -1تشکیل فوم در طی تزریق همزمان گاز و ماده فعال سطحی

فوم ایجاد شده توسط تزریق همزمان گاز و ماده فعال سطحی ،بهوسیله توزیع
ان��دازه خلل و فرج و گلوگاه خلل و فرج مش��خص میگردد .یک حباب
مجزا ،یک یا چندین خلل و فرج محیط متخلخل را اش��غال میکند ،به این
معن��ی که فوم بهصورت یک فاز پیوس��تهي همگن درون محیط متخلخل،
عم��ل نمیکند .به عبارت دیگر ،فوم در محیط متخلخل یک فاز ناپیوس��ته
اس��ت که در آن ،حبابهای گاز از هر حباب دیگر توسط فیلمهای نازک
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مایع مجزا هستند [ .]5جریان فوم در محیط متخلخل باعث بهدام افتادن گاز
یا جریان گاز بهصورت فازهای پیوسته یا ناپیوسته میشود .به دام افتادن گاز
هنگام��ی روی میدهد که فوم بهطور کامل مس��یرهای عبور جریان گاز را
مسدود کند .جریان پیوسته گاز در نتیجه وجود کانالهای جریانی است که
بهوسیله فیلمهای مایع مسدود نشدهاند .به عبارت دیگر ،در جریان ناپیوستهی
گاز ،تمام کانالها توس��ط فیلمهای مایع مسدود ش��دهاند و فوم ،بهصورت
زنجیرهای به هم پیوستهی حبابها جریان مییابد(شکل.)1-
 -1-1رژیمهای جریان فوم در طی تزریق همزمان گاز و ماده فعال سطحی

اوستر لوه و ژانت ( )1992نشان دادند که دو رژیم جریان میتواند در محیط
متخلخل مشخص گردد؛ رژیم با کیفیت باال(خشک) 1که در گرادیان فشار
پایا 2به دبی جریان گاز وابسته نیست و رژیم با کیفیت پایین(تر ) 3که در آن،
گرادیان فشار به دبی جریان مایع بستگي ندارد .عموماً در رژیم با کیفیت باال
نس��بت حجم گاز به مایع بیش��تر از  50درصد است ،در حالیکه در رژیم با
کیفیت پایین ،این نسبت کمتر از  50درصد میباشد[ .]7ناحیه گذرا 4بین دو
رژیم بهوس��یله کسر بحرانی جریان گاز(* )fgمشخص میگردد .الوارض و
همکارانش( )1999نتایج اوسترلوه و ژانت ( )1992را تایید کردند و با استفاده
از دادههای جریان فوم ،با محیطهای متخلخل و فرموالس��یونهای مختلف
ماده فعال س��طحی ،در دبیهای جریان متفاوت ،نش��ان دادند که این رفتار
جریان فوم یک رفتار عمومی اس��ت[ .]8شکل 2-رژیمهای جریان فوم در
محیط متخلخل را نشان میدهد.
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 -2-1رابطه بین کسر جزئی جریان گاز و تحرک گاز

اثر فشار موئینه برای هر نوع جریان چندفازی در محیط متخلخل مهم است،
مخصوص��اً وقتی دبیهای جریان ،پایین و ناهمگنی در مغزه ،باالس��ت .در
ِ
پایداری فصل مشترک مایع و گاز ،کشش سطحی افزایش
دبیهای پایین ،با
یافته و فشار موئینه افزایش مییابد .افزایش ناهمگنی مخزن نیز ،باعث کاهش
ش��عاع خلل و فرج و افزایش فشار موئینه میشود .در تزریق همزمان گاز و
ماده فعال س��طحی ،کس��ر جزئی جریان گا ز ()fgکه کیفیت فوم نیز نامیده
میشود ،اشباع آب یا گاز در مخزن را تغییر میدهد .فشار موئینه بحرانی  ،فوم
را در محیط متخلخل به دو قسمت ناحیه فوم پایدار و ناحیه فوم ناپایدار تقسیم
میکند .تقسیمبندی این نواحی بر اس��اس جریان جزئی بحرانی گاز(*)fg
است و فشار موئینه بحرانی 5تعیین کنندهی * fgمیباشد [ .]9همانطور که در
شکل 3-نشان داده شده است ،رابطه بین تحرک گاز و  fgبه وسیله دو خط
راست که یکدیگر را در کیفیت بحرانی فوم (* )fgقطع میکنند ،مشخص
میگردد(ناحیه گذرای رژیم جریان ف��وم) .در مقادیر  fgزیر * ،fgتحرک
گاز ب��ا افزای��ش  fgبه آرامی کاهش مییابد یا ثاب��ت میماند که دلیل آن،
افزایش بهدام افتادن و جریان ناپیوسته گاز ،میباشد .در حالی که در  fgباالتر
(باالی * ،)fgتحرک گاز با افزایش  fgافزایش مییابد که نشاندهنده حالت
ناپایدار بافت فوم در نتیجهي جریان پیوسته گاز است[.]10،9
اما طبق بررسیهای یین و همکارانش( )2009رابطهی بین تحرک گاز و fg
میتواند بهوسیله سه خط راست متقاطع در * fgو کسر جریان شبهتکفازی
( ،)fgoمش��خص گردد .هنگامی ک��ه  ،fg <fgoبا افزای��ش  fgتحرک گاز
افزایش مییابد .علت این اس��ت که در این حالت ،کس��ر جریان گاز بسیار
پایین میباش��د(کمتر از  )0/08و رژیم جریان بهصورت شبه تکفازی مایع
بوده و گاز باعث تشکیل فوم نمیگردد .هنگامی که * ،fgo<fg<fgبا افزایش
گاز ناپیوسته (در حال جریان)

 ،fgتحرک گاز کاهش مییابد .در این حالت ،فشار حبابهای گاز کمتر از
فشار موئینه فیلمهای مایع است و با افزایش کس ِر جریان گاز ،شدت تشکیل
فوم افزایش یافته و تحرک گاز کاهش مییابد .با افزایش بیشتر کسر جریان
گاز ،در نهایت ،فشار حبابهای گاز از فشار موئینه فیلمهای مایع بیشتر شده و
باعث جریان مجزای گاز و مایع میشود .در این حالت * fg > fgو با افزایش
 fgتحرک گاز بهعلت جریان مجزای آن افزایش مییابد .بنابراین ،همانطور
که در شکل 4-نشان داده شده است ،رژیم جریان فوم میتواند به سه ناحیه
تقسیم گردد :ناحیه شبه تکفازی ( ،)fg < fgoناحیه جریان جزئی پایین گاز
( )fgo < fg < *fgو ناحیه جریان جزئی باالی گاز (*.]11[)fg > fg
نوع ماده فعال س��طحی و فرموالس��یون (غلظ��ت) آن ،فاکتورهای مهم در
تعیین مقدار * fgهستند .الوارض و همکارانش( )1999به مطالعه اثر تراوایی
و دبی جریان بر * fgپرداختند و شرح دادند که افزایش دبی جریان یا تراوایی
باعث افزایش * fgمیگردد.اين موضوع با نتایج بهدس��ت آمده توسط یین
و همکارانش( )2009یکس��ان اس��ت[ .]8در واقع ،با افزایش دبیِ جریان یا
تراوایی ،کشش بینسطحی کاهش مییابد .با کاهش کشش سطحی ،فوم
پایدارتری شکل میگیرد و * fgافزایش مییابد.
 -3-1تحرک گاز

تحرک گاز با تش��کیل فوم در محیط متخلخل کاهش مییابد .فوم ،پخش
حبابهای گاز در فاز تر(محلول فعال سطحی) است ،که این حبابها توسط
فیلمهای نازک مایع از یکدیگر جدا ش��دهاند .این فیلمهای مایع میتوانند
غیرمتحرک یا در حرکت باشند .فیلمهای مایع ثابت ،گاز را به دام میاندازند
و آن را غیر متحرک میسازند ،در حالی که فیلمهای مایع متحرک ،توسط
نیروی کش��ش سطحی و نیروهای پسا عملکننده بر آنها ،باعث مقاومت

جریان پیوسته گاز
is independent of Liquid Flow Rate

رژیم با کیفیت کم
(تحرک باالی گاز)

Constant Pressure Gradient

رژیم با کیفیت باال
(تحرک پایین گاز)

Gas Flow Rate

ناحیه گذرا
کسر بحرانی جریان گازfg* :
فشار موئینه بحرانیPc* :

Constant Pressure Gradient
is independent of Liquid Flow Rate

گاز ناپیوسته (به دام افتاده)
 1جريان گاز در محيط متخلخل در حضور فوم []5

ﺷﮑﻞ  :١ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎز در ﳏﻴﻂ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در ﺣﻀﻮر ﻓﻮم ][۵

Liquid Flow Rate
 2پارامترها و رژيمهای جريان در محيط متخلخل[]7

م در ﻃﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻢزﻣﺎن ﮔﺎز و ﻣﺎده ﻓﻌﺎل ﺳﻄﺤﻲ

) (1992ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ دو رژﻳﻢ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد .رژﻳﻢ
ﻛﻪ در ﮔﺮادﻳﺎن ﻓﺸﺎر ﭘﺎﻳﺎ 2ﺑﻪ دﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎز واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ و رژﻳﻢ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻢ)ﺗﺮ (3ﻛﻪ
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در برابر جریان گاز میش��وند .در هر دو حالت ،تحرک گاز با دو مکانیسم نتایج این بررسی نشان داد که در یک دبی ثابت جریان گاز ،تحرک گاز تقریباً
متفاوت کاهش مییابد؛ در حالت اول ،تراوایی نس��بی گاز با افزایش اشباع با افزایش کیفیت تا رسیدن به کیفیت بحرانی فوم ،کاهش مییابد و با افزایش
گا ِز به دام افتاده توسط فیلمهای مایع ثابت (غیر متحرک) ،کاهش مییابد .کیفیت فوم باالی کیفیت بحرانی فوم ،تحرک فوم افزایش مییابد.
در حالت دوم ،ویس��کوزیتهی ظاهری گاز توس��ط فیلمهای مایع متحرک با وج��ود کاهش تح��رک گاز در طی تزری��ق همزم��ان گاز و ماده فعال
افزایش مییابد .بنابراین ،فوم با افزایش ویسکوزیتهی ظاهری گاز و با کاهش سطحی ،در مخازن نفت سنگین به علت باال بودن ویسکوزیته نفت ،راندمان
جاروبی ضعیف خواهد بود .بنابراین ،الزم است ویسکوزیته نفت در مخازن
تراوایی نسبی گاز ،باعث کاهش تحرک گاز میگردد[.]12
نفتسنگین کاهش یابد .ش��وبائو تیان و همکارانش( ،)2008به بررسی اثر
تزری��ق همزمان بخار CO2 ،و ماده فعال س��طحی بر بازیافت از مخازن نفت
 -4-1تحرک مایع
در حالت تئوری انتظار میرود با تشکیل فوم در محیط متخلخل و افزایش سنگین پرداختند[ .]15در این بررسی چهار سناریوی مختلف بازیافت بررسی
ﮔﺎز ][٩
زمان و
ﻓﻮم
ﮐﻴﻔﻴﺖ
گردید٣-
اشباع گا ِز به دام افتاده در الیههای مایع ،اشباع مایعکاهش یابد که نتیجهی ﺷﮑﻞ
ﲢﺮک ،تزریق
بخار با CO2
تزریق هم
ﺑﲔتنهایی،
راﺑﻄﻪبخار به
که:شامل تزریق
همراه با  COf2و
آن ،کاهش غیر مس��تقیم تراوایی نسبی مایع است .با کاهش تراوایی نسبی همزمان بخار همراه با ماده فعال سطحی و تزریق همزمان بخار
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪو
اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي ﻳﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ) (2009راﺑﻄﻪي ﺑﻴﻦ ﺗﺤﺮك ﮔﺎز و g
بود .بر اساس این نتایج ،بازیافت نفت در اثر تزریق همoزمان
ماده فعال سطحی
مایع ،تحرک مایع کاهش مییابد.
o
در
ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ
 ،fg <fﺑﺎ اﻓﺰ
ﻛﻪ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ
.
ﮔﺮدد
ﻣﺸﺨﺺ
،
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)
ﻓﺎزي
ﺗﻚ
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ﺟﺮﻳﺎن
ﻛﺴﺮ
و
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با این حال ،نتایج آزمایش��گاهی روند مخالفی را نشان میدهند .برای مثال ،بخار CO2 ،و ماده فعال س��طحی بیش��تر از بازیافت نفت در اثر تزریق بخار،
ﭘﺎﻳﻴﻦطبق
است .اگر چه
سطحی
بخار با ماده
ﺣﺎﻟﺖ،تزریق
اﻳﻦبا  CO2و
تزریق بخار
اﻳﻦافزایش
ﻋﻠﺖداد که
( .)1965نش��ان
همکارانش
دادههای آزمایش��گاهی برنارد و
ﻣﻲاینﺑﺎﺷﺪ)ﻛﻤﺘﺮ
ﺑﺴﻴﺎر
ﺟﺮﻳﺎنفعالﮔﺎز
ﻛﺴﺮ
اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ
اش��باع گاز و عامل کفکننده (افزایش میزان فوم موجود) بر تراوایی نسبی نتایج ،تزریق همزمان بخار CO2 ،و ماده فعال سطحی موجب بازیافت مطلوب
ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﺒﻪ ﺗﻚﻓﺎزي ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻮده و ﮔﺎز ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﻮم ﻧﻤﻲﮔﺮدد.
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ *<fg
نفت گردید ،اما تزریق همزمان ماده فعال سطحی همراه بخار ،مستلزم استفاده
مایع اثر گذار نیستند( .شکل.]13[ )5-
اقتصادی مقرون
ﮔﺎز که از
باالست
دمایی
ﻓﺸﺎرمقاومت
سطحی با
اﻳﻦمواد فعال
 fgﺗﺤﺮك ﮔﺎز ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .در از
ﻣﻮﺋﻴﻨﻪ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎ
لحاظاز ﻓﺸﺎر
ﻛﻤﺘﺮ
ﻫﺎي
ﺣﺒﺎب
ﺣﺎﻟﺖ،
به صرفه نیست .از طرفی ،دمای باالی بخار منجر به هیدرولیز شدن ماده فعال
 -2نتایج آزمایشگاهی حاصل از سیالبزنی با فوم
اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺴﺮِ ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎز ،ﺷﺪت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﻮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺤﺮك ﮔﺎز ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰا
اگ��ر درک کاملی از رفتار فوم در مخزن مورد نظر وجود داش��ته باش��د ،فوم سطحی و کاهش خاصیت مطلوب ماده فعال سطحی میگردد.
ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ
ﻓﻴﻠﻢﻫﺎي
ﻫﺎي ﮔﺎز
ﻓﺸﺎر
ﻧﻬﺎﻳﺖ
ﺟﺮﻳﺎن
ﺑﻴﺸﺘﺮبزنی با
ﻣﺎﻳﻊدر س��یال
بازیافت نفت
ﻣﻮﺋﻴﻨﻪبررس��ی
ﻓﺸﺎر( )2009به
گریگ وازاس��وک
ﺣﺒﺎب یین،
گریگ
چانگ و
درش��ود.
ﮔﺎز،نفت
برداش��ت
میتوان��د بهطور مؤثری باعث ازدیاد
( )1998به بررسی اثر کیفیت فوم و دبی جریان بر رفتار دیاکسیدکربن فوم در دیاکسیدکربن -فوم در مخازن ماسهس��نگی پرداختند [ .]11این مطالعه در
ﻣﺠﺰاي آن اﻓﺰا
ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻲﺷﻮد .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ * fg > fgو ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  fgﺗﺤﺮك ﮔﺎز ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺟﺮﻳﺎن
دما و فشار مخزن پرداختند[ .]14در این مطالعه ،سه دبی جریان و پنج کیفیت فوم مغزهای ماسهس��نگی بریا 6انجام گرفت .نتایج این بررسی نش��ان داد که در
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻘﺴﻴ
اکسیدﺳﻪ
ﺗﻮاﻧﺪی ﺑﻪ
ﻣﻲ
ﺟﺮﻳﺎن درﻓﻮم
رژﻳﻢ
شرایطﺷﺪه
ﻧﺸﺎن داده
ﺷﻜﻞ-
جریان وﻛﻪ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر
کربن-
زنی با د
سیالب
بازیافتی نهایی
اﺳﺖ،نفت
یکسان ،میزان
تحرک4فوم قرار
درفوم بر
کیفیت
متفاوت ،مورد بررسی چگونگی اثر دبی
o
o
تزریق همزمان
در طی
کیفیت
جریان(و ،افزایش
ﺗﻚفوم با
گرفت .نتایج نشان داد که تحرک
ﺟﺮﻳﺎن ﺟﺰﺋﻲ ﺑﺎ
ﻧﺎﺣﻴﻪ
نهایی و
بازیافتی(fg
نفت< fg
میزان <
بیشتر از)*fg
درصد ﮔﺎز
حدود 17ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺟﺮﻳﺎنفومﺟﺰﺋﻲ
ﻧﺎﺣﻴﻪ
دبی< fg
افزایش fg
ﻓﺎزي )
ِ
افزایش بازیافت میتواند
فوم افزایش مییابد .لییو ،گریگ و اسوک ( )2006تحرک فوم و جذب آن دیاکس��یدکربن -آبنمک میباش��د .علت این
11د[.
بررس��ی]fg
در مخازن کربناته را مورد )*
[ .]9در این بررس��ی ،از مغزههای تشکیل فوم در محیط متخلخل در طی تزریق همزمان دیاکسید کربن و ماده
قرار دادن
کربناته ،گاز نیتروژن و مواد فعال سطحی تجاری در شرایط مخزن ،استفاده شد .فعالسطحیباشد.
سرعت ظاهری گاز
گرادیان فشار

فوم پایدار
فوم ناپایدار

)Log ( Gas Mobility

=

تحرک گاز

))*Log ( fg*/(1-fg
))Log ( fg/(1-fg
 3رابطه بين کيفيت فوم و تحرک گاز []9
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 4رژيمهای جريان فوم[]11
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برای دستیابی به بازیافت مطلوب نفت در مخازن نفتسنگین ،حجم باالیی
از گاز و ماده فعال سطحی مورد نیاز است .به نظر میرسد نوع گاز استفاده شده
در سیالبزنی با فوم در مخازن نفتسنگین مهم باشد .گاز  CO2میتواند در
نفت حل شود و ویسکوزیته نفت را کاهش دهد .در حالیکه دیگر گازها مانند
 N2دارای این خاصیت نيستند .طبق بررسیهای عمادی و همکارانش()2011
 ،سیالبزنی با دیاکسید کربن -فوم میتواند بهطور موثری بازیافت نفتخام
سنگین را بهبود و مقدار  CO2تزریق شده را کاهش دهد .بر اساس این بررسی،
تزریق یک توده محلول ماده فعال سطحی قبل از سیالبزنی با فوم تأثیر کافی
بر بهبود بازیافت نفت س��نگین ندارد .با این حال ،به فرآیند شکلگیری فوم
پایدار و سپس ،فرآیند جابجایی نفت سرعت میبخشد[.]16
 -3نتایج بهدست آمده از کاربردهای میدانی

نتایج مهمی از کاربردهای میدانی فوم بهدس��ت آمده است .تورتا و سینگال
( )1997از بررس��ی  42کارب��رد ف��وم دریافتن��د که جدیترین مش��کل در
فرآیندهای سیالبزنی با فوم ،کاهش بیش از اندازه تزریقپذیری است[.]17
کوهن و همکارانش ( )1990بهمنظور اس��تفاده از تزریق نیتروژن -فوم برای
کاهش کانالهای گاز ، 7بررس��یهايي انجام دادند .این بررسیها به دو دلیل
ناموفق بود )1( :به علت تخمین نادرست تزریقپذیری ،فشا ِر تزریق ،نزدیک
به فشار شکست سازند بهکار گرفته شد که سبب ایجاد کانالهای جدید گاز
گردید؛ ( )2تخمین نادرست حجم فوم مورد نیاز برای تزریق[ .]18این بررسی،
اهمیت باالی انتخاب روش مناس��ب برای تزریق فوم بهمنظور غلبه بر مشکل
تزریقپذیری کم را نشان داد .ممکن است تزریق متناوب محلول فعال سطحی
و گاز( )SAGنسبت به تزریق همزمان محلول فعال سطحی و گاز بهتر باشد.
وان��گ و همکاران��ش ( )1997کاربرد فوم در دو چ��اه تولیدی نفت که در اثر
مخروطشدگی گاز بهرهوری آنها کاهش یافته بود را مورد بررسی قرار دادند.
نتایج ،حاکی از عملکرد موفق فوم در چاه اول و عملکرد ناموفق آن در چاه دوم
بود .علت این بود که در چاه با عملکرد موفق ،فو ِم پیشآماده تزریق گردید ،در
حالیکهدرچاهدوم،بعداز ِ
تزریقمحلو ِلفعالسطحیبهتنهایی،فومپیشآماده
تزریق شد .با تزریق تنهای محلول فعال سطحی در محیط متخلخلِ اشباع از گاز،

 5اثر فوم بر تراوايی نسبی مايع []13

فوم تولید نمیگردد ،زیرا فوم میتواند توسط فرآیند تخلیه ،نه بهوسیله فرآیند
ِ
تزریق محلول
آش��ام  8تولید گردد .ناموفق بودن تزریق ف��و ِم پیشآماده پس از
فعال سطحی در چاه دوم ،نشاندهنده تخمین نادرست اندازه فوم مورد نیاز برای
بهبود عملکرد مؤثر چاه است[ .]19بالکر و همکارانش ( ،)1999آرا و اسکوگ
( ،)2000اسکوگ و همکارانش( )2002و بالکر و همکارانش( )2002جزئیات
وس��یعترین کاربرد فوم در صنعت نفت یعنی پروژه فوم کمککننده به تزریق
متناوب آب و گاز )FAWAG( 9در میدان اس��نور 10نروژ را بررسی کردند .دو
پروژهیکاربردفومدراینمیدانانجامگرفت؛پروژهاول،بهمنظورکاهشنسبت
گاز به نفت( )GORدر یک چاه تولیدی و پروژه دوم ،بهمنظور کنترل تحرک
گاز در عمق مخزن توس��ط  FAWAGطراحي گرديد .ه��ر دو پروژه در بهبود
بازیافت نفت موفق بودند[ .]23-20نتایج بهدست آمده از این پروژه نشاندهنده
رفتار موفق فوم در شرایط مخزن برای کاربردهای میدانی است.
با توجه به وس��عت باالی مخازن نفت در کشورمان پیشبینی میشود که در
آینده تنها روش مؤث ِر ازدیاد برداش��ت نفت ،تزریق گاز باش��د .با این حال ،به
علت نس��بت تحرک باالی بین گاز و اکثر نفتهای خام در ش��رایط مخزن،
س��یالبزنی با گاز دارای راندمان جاروبی پایینی اس��ت .بنابراین ،الزم است
پروژههای سیالبزنی با فوم در سطح میدانی در کشور مورد بررسی قرار گیرد.
نتیجهگیری

در ای��ن مقاله جریان فوم در محیط متخلخ��ل در طی تزریق همزمان گاز و
ماده فعال سطحی ،مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آزمایشگاهی و میدانی
س��یالبزنی با فوم که توس��ط دیگر محققان بهدس��ت آمده ،ذکر گردید.
مهمترین نتایج این مطالعه به شرح زیر است:
با افزایش کیفیت فوم(کسر جریان گاز) به باالی کیفیت بحرانی ،تحرک
گاز بهش��دت افزایش مییابد .بنابراین ،در کاربردهای آزمایشگاهی و
میدانی فوم الزم است که کیفیت فوم در مقداری کمتر از مقدار بحرانی
انتخاب گردد .این خاصیت ،مستقل از نوع گاز استفاده شده است.
ن��وع ماده فعال س��طحی و غلظت آن ،فاکتورهای مه��م در تعیین مقدار
کیفیت بحرانی فوم هستند .افزایش دبی جریان یا تراوایی ،باعث افزایش
کیفیت بحرانی فوم میگردد.
س��یالبزنی با فوم میتواند بهطور موثری باع��ث بهبود بازیافت نفت از
مخازن نفت سنگین شود.
در مخازن نفت س��نگین ،بهکارگیری روشهای حرارتی ازدیاد برداشت
نف��ت بهص��ورت ترکیبی با س��یالبزنی با ف��وم میتوان��د با کاهش
ویسکوزیته نفت باعث افزایش راندمان جاروبی شود.
در مخازن نفتسنگین ،تزریق همزمان  CO2و ماده فعال سطحی نسبت به
دیگر گازها مؤثرتر است.
اگر درک کاملی از رفتار فوم در مخزن مورد نظر وجود داشته باشد ،فوم
میتواند بهطور مؤثری باعث ازدیاد برداشت نفت شود.
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