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مقاالت علمي - پژوهشى

سيد حامد بلورى  دانشگاه شهيد باهنر كرماناشراق قودجانى*  دانشگاه صنعتى شريف

مطالعه آزمايشگاهى تغيير تراوايى نسبى در تزريق دى اكسيد كربن به همراه تصحيح 
مدل كورى

صيانت از مخازن نفتى نيازمند بهينه سازى توليد و استفاده صحيح از روش هاى ازدياد برداشت است. يكى از روش هاى مرسوم ازدياد برداشت كه امروزه 
بيشترين كاربرد را در صنعت نفت دارد، استفاده ازگاز دى اكسيد كربن است. در طى ساليان گذشته، به دليل مشكالت زيست  محيطى ناشى از انتشار گاز 
دى اكســيد كربن و همچنين تأثيرات مثبت اين گاز بر پارامترهاى مختلف نفت در فرآيندهاى ازدياد برداشــت، اســتفاده از اين گاز در صنعت نفت رشد 
چشمگيرى داشته است. استفاده از اين روش، قبل از پياده سازى آن در ميادين نفتى، نيازمند پيش بينى عملكرد مخزن است. در حال حاضر، مهمترين ابزار 
پيش بينى رفتار مخزن، نرم افزارهاى شبيه ســازى اســت. با اين وجود، صحت نتايج حاصل از شبيه سازى به صحت داده هاى ورودى به آن وابسته است. در 
جريان هاى چند فازى، مهمترين پارامتر تأثيرگذار بر جريان، تراوايى نســبى فازهاســت كه همواره مشكالتى در تعيين منحنى هاى آن وجود داشته است. 
معموالً در شبيه سازها از رابطه كورى، به دليل سادگى آن و به منظور تعريف تراوايى نسبى فازها استفاده مى گردد. اما اين رابطه، منحنى تراوايى نسبى فاز 

غيرتركننده را به اشتباه با تقعر روبه باال نشان مى دهد.
در اين پژوهش، با انجام آزمايشات ناپاياى تراوايى نسبى، اثر تزريق دى اكسيد كربن بر تراوايى نسبى بررسى شد. نتايج نشان مى دهد كه دى اكسيد كربن 
با كاهش كشش سطحى و گران روى نفت، موجب افزايش تراوايى نسبى نفت مى شود. همچنين، رابطه كورى با حفظ سادگى، اصالح گرديد تا شكل 

واقعى تراوايى نسبِى فاز غيرتركننده، حفظ شود. اين رابطه، انعطاف پذيرى مناسبى دارد و به راحتى داده هاى آزمايشگاهى را برازش مى كند.
تراوايى نسبى، جريان دو فازى، تزريق دى اكسيد كربن، تزريق نيتروژن، رابطه كورى

مقدمه
تزريق دى اكسيد كربن با تأثير بر پارامترهاى مختلف جريان، موجب 
افزايــش بازيافت نفت مى گــردد. از جمله اثرات دى اكســيد كربن 
مى توان به كاهش كشــش سطحى، كاهش گران روى نفت و انبساط 
نفت در اثر حل شــدن دى اكســيد كربن، اشــاره كرد. اين اثرات بر 
تراوايى نسبى دوفازى نيز تأثيرگذار بوده و اشباع باقيمانده را كاهش 
مى دهد.[1] برخى از اين تأثيرات به صورت مســتقل توســط محققان 

بررسى شده  است.
لورت1 در آزمايش هــاى خود بر روى محيط هاى متخلخِل دانه جدا، 
نشــان داد هنگامى كه كشش سطحى به يك هفتم مقدار اوليه كاهش 
يابد، تراوايى  نســبى هر دو فــاز آب و نفت به ميزان 20 تا 30 درصد 
افزايش خواهد داشت.[2] بيشترين تأثير، در مقادير بسيار كم كشش 
ســطحى انتظار مى رود. نتايجى كه توســط تاالش2 ارائه شده، نشان 
مى دهد كه با كاهش كشــش ســطحى، تراوايى  هاى نسبى هر دو فاز 
افزايش يافته  اســت، به عــالوه اينكه، در منحنى هاى تراوايى نســبى، 
پديده هيســترزيس كاهش مى يابــد.[3] در ســال 1980، باردون3 و 

همكاران، مطالعاتى را بــر روى مايع (نرمال هپتان) –گاز (متان) انجام 
دادند. بررســى هاى ايــن افراد نشــان مى دهد كه اشــباع باقيمانده و 
تراوايى هاى نســبى به شدت از سوى كشش ســطحى، مخصوصاً در 

مقادير كمتر از mN/m 10-2 تأثيرپذير مى باشند. [4]
لفبردوپــرى4 مطالعاتى را بر روى اثر گران روى بر تراوايى نســبى در 
نمونه هــاى تفلونى انجــام داده و دريافت كه بــا افزايش گران روى، 
تراوايــى نســبى كاهــش مى يابــد. وى همچنين، مشــاهده كرد كه 
منحنى هــاى تراوايــى نســبى هنگامى كه فــاز تركننده توســط فاز 
غيرتركننده (تخليه) جابه جا شــود، تحت تأثير نســبت گران روى ها 
قرار مى گيرد و نيز نشــان داد كه با افزايش نسبت گران روى، نقطه ى 
انتهايــى در منحنى تراوايِى فــاز تركننده، افزايــش و در منحنِى فاز 
غيرتركننــده، كاهش مى يابد. [5] مك كارفــى5 بيان مى كند كه در 
سيستم هايى با ترشوندگى قوى، نفوذپذيرى هاى نسبِى تخليه و آشام 
مستقل از نيروهاى ويسكوز هســتند. او دريافت اگرچه ممكن است 
تراوايى هاى نســبى يك فاز نسبت به گران روى آن فاز تغيير كند، اما 

نسبت تراوايى ها مستقل از گران روى است. [6]
(e.ghoodjani@gmail.com) نويسندة عهده  دار مكاتبات*
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1- روش كار
به منظور مشــخص كردن اثر دى اكســيد كربن بر تراوايى نســبى، به 
مقايسه آن با تراوايى نسبى نفت - نيتروژن مى پردازيم؛ علت انتخاب 
نيتروژن، بى اثر بودن و عدم حالليت آن در نفت اســت. جهت انجام 
آزمايش هاى تزريق گاز، دستگاه سيالب زنى مغزه استفاده گرديد كه 
در شكل-1 به طور شماتيك نشان داده شده است. عبارات اختصارى 

شكل، در جدول-1 شرح داده شده  است.
 قبــل از انجــام آزمايش هاى تزريــق گاز، مغزه مراحــل مختلفى را 
طــى مى كند. ابتدا مغزه بايد شست وشــو شــود كه اين عمل توســط 
دستگاه ساكســوله6 انجام مى شود. مغزه به مدت 2 روز توسط تولوئن 
شست وشو داده مى شود. تولوئن، آلودگى هاى نفتى درون مغزه را در 
خود حل مى كند. ســپس، مغزه به مدت يك روز توسط متانول شسته 
مى شــود. متانول مى تواند نمك را در خود حل كند و آن را از مغزه 
خارج سازد. اگر بعد از شست وشو با تولوئن، از متانول استفاده نشود، 
كريستال هاى نمك در مغزه مى تواند تراوايى و تخلخل را تغيير دهد. 
جهت اندازه گيرى تخلخل، وزن مغزه در حالت خشك اندازه گيرى 
مى شــود. هواى درون مغزه به وسيله پمپ خالء در مدت چند ساعت 
تخليه مى شود. سپس، مغزه ى تحت فشار، توسط آب نمك با چگالى 
مشــخص، اشــباع مى گردد. از اختالف وزن مغزه ى اشــباع شــده و 

مغزه ى خشك، تخلخل مغزه محاسبه مى گردد.
براى اندازه گيرى تراوايى مطلق، مغزه به حالت افقى قرار داده شــده 
و ورودى مغزه نگهــدار، به محفظه ى تزريق ســيال كه با آب نمك پر 
شــده، وصل مى شــود. در ابتدا، آب با نرخ پايينى تزريق مى گردد تا 
به حالت پايدار برســد و تغييرات فشــار آن زياد نباشد. دستگاه تعيين 
اختالف فشــار7، جهت مشخص كردن مقدار فشار در دو طرف مغزه 
به كار برده مى شــود. اين آزمايش به ازاى چندين نرخ تزريِق متفاوت 
انجــام مى گيرد و ميــزان اختالف فشــار در هر حالــت اندازه گيرى   1   بخش هاى مختلف دستگاه سيالب زنى مغزه

 S1 (ج)مغزه C1 (ب)مغزه  C32   مقايسه تراوايى نسبى در تزريق دى اكسيد كربن و نيتروژن (الف)مغزه 

HPLC پمپ هاى تزريقA2 و A1

B1 و B2محفظه هاى تزريق و نگهدارى سيال

Cمحفظه نگهدارى مغزه

(DP) دستگاه اندازه گيرى اختالف فشارD

Eپمپ اعمال فشار بر روى مغزه

Fرگوالتور اعمال فشار انتهايى

Gجداكننده سيستم گاز-مايع

Hدستگاه تعيين كننده مقدار گاز

Iشيرهاى يك طرفه

Jشيرهاى باز و بسته كردن مسير لوله ها

Kفشار سنج

  1   بخش هاى مختلف دستگاه سيالب زنى مغزه
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مى شــود. بنابراين، با اســتفاده از قانون دارســى و با معين بودن تمام 
پارامترهاى آن، مى توان مقدار تروايى مطلق سيستم را محاسبه كرد.

قبــل از انجام آزمايش تزريق گاز، مغزه بايد با نفت، اشــباع شــود و 
اشــباع آب به اشــباع آب همزاد كاهش يابد. به وســيله تزريق نفت، 
اشباع آب در مغزه كاهش مى يابد. تزريق نفت تا زمانى كه توليد آب 
متوقف گردد، ادامه مى يابد و اشباع آب همزاد اندازه گيرى مى گردد. 
همچنين، با اندازه گيرى اختالف فشــار دو سر مغزه، تراوايى نفت در 

اشباع آب همزاد اندازه گيرى مى شود.
پس از اشــباع مغزه با نفت و رساندن اشباع آب به اشباع آب همزاد، 
تزريــق گاز آغــاز مى گردد. تزريق بــا دبى 0/05 ميلى ليتــر بر دقيقه 
آغاز مى شــود و 4 برابر حجم حفرات، گاز به مغزه تزريق مى شــود. 
نكتــه حائز اهميت در تزريــق گاز، پايين بودن دبى تزريق اســت تا 
از هر گونه تشــكيل جبهه ناپايدار و انگشتى شــدن جريان و خروج 
زود هنــگام گاز جلوگيرى شــود. گاز  و نفت توليد شــده، از انتهاى 
مغزه در يك جداســاز جدا مى شــوند. حجم نفت و گاز توليد شده 
و اختالف فشــار ابتدا و انتهاى مغزه در طى آزمايش بر حســب زمان 
اندازه گيرى مى شــوند. براى رسيدن به اشباع باقيمانده نفت، عالوه بر 
تزريق چهار برابر حجم حفرات، 24 ســاعت با دبى دو يا چهار برابر، 
آزمايــش ادامه مى يابد تا پس از آن، توليد نفت متوقف گردد. روش 
به كار گرفته شــده براى محاســبات تراوايى نســبى، روش غيرپاياى 

جونز و روزل8 است كه در مرجع [7] شرح داده شده است.

2- خصوصيات سنگ و سيال
در اين پژوهش، دو مغزه كربناته و يك مغزه ماسه سنگ استفاده شده 
است. طول مغزه هاى گرفته شده از ميدان در حدود 8 تا 15 سانتى متر 
است. سنگ مخزن ميدان بســيار ناهمگن بوده به طورى كه رگه هاى 
مواد معدنى رنگى در آن ها مشاهده مى شود. خصوصيات هر دو نوع 

سنگ كربناته و ماسه سنگى در جدول-2 خالصه شده است. 
نفت گرفته شــده از ميدان، از لحاظ دانســيته، ســبك است و داراى 
درجه API برابر با 43/22 مى باشــد. خصوصيات ســيال در شــرايط 
مخــزن در جدول-3 نشــان داده شــده اســت. با توجه بــه اينكه در 
آزمايش هاى تراوايى نسبى، فازها بايد در شرايط غير امتزاجى باشند، 

آزمايش ها در زير فشار 13/10 مگاپاسكال(1900 پوند بر اينچ مربع) 
انجام مى شوند.
3- نتايج و بحث

در اين قسمت، به مقايسه و آناليز نتايج حاصل از آزمايش هاى تزريق 
گاز پرداخته مى شود. تمام آزمايش ها، در دماى 46 درجه سانتى گراد 
(115 درجه فارنهايت) وفشار باالسرى 20/68 مگاپاسكال(3000 پوند 
بر اينچ مربع) انجام گرفته اســت. هدف از انجام آزمايش ها، بررسى 
اثرات تزريق دى اكســيد كربن بر تراوايى نســبى دوفازى اســت. بر 
روى هر مغــزه، يك آزمايش تزريق نيتروژن و يك آزمايش تزريق 
دى اكســيد كربن در شــرايط يكساِن دما و فشــار انجام گرفته است. 
دليل انتخاب نيتروژن براى مقايســه با دى اكســيد كربن، بى اثر بودن 
ايــن گاز، حالليــت كم آن در نفت و تأثير ناچيــز آن بر پارامترهاى 

موثر بر تراوايى نسبى دو فازى است.

3-1- مقايسه تراوايى نسبى نفت در تزريق دى اكسيد كربن و نيتروژن
براى مقايســه تراوايى نفت، رابطه كورى9 مورد استفاده قرار گرفت. 

 3   نسبت تراوايى نسبى نقت در تزريق دى اكسيد كربن به تراوايى نسبى نفت 
 S1 (ج)مغزه C1 (ب)مغزه  C3در تزريق نيتروژن (الف)مغزه

 4   شكل كلى منحنى هاى تراويى نسبى

  (%)K (md)L (cm)D (cm)NameType

15/347/215/853/81S1Sandstone

10/760/8514/93/81C1Carbonate

15/40/298/53/81C3Carbonate

  2   خصوصيات مغزه هاى مورد استفاده در آزمايش ها
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علت اســتفاده از رابطه كورى ، ناكافى بودن نقاط به دســت آمده از 
روش هاى ناپاياست. رابطه كورى مى تواند با پوشش تمام بازه اشباع، 
شــرايط را براى مقايسه تراوايى نســبى دوفازى در دو حالت تزريق 
نيتــروژن و تزريق دى اكســيد كربن، فراهــم آورد. معادالت كورى 

به صورت زير تعريف مى گردند:

شــكل-2 مقايسه تراوايى نسبى در تزريق نيتروژن و دى اكسيد كربن 
را نشان مى دهد. همان گونه كه از مقايسه تراوايى نسبى نفت مشخص 
است، تراوايى نسبى نفت در تزريق دى اكسيد كربن نسبت به تراوايى 
نســبى نفت در تزريق نيتروژن افزايش چشمگيرى داشته است. علت 
افزايش تراوايى نفت، تأثير دى اكسيد كربن بر خواص نفت و سنگ 
اســت. اين اثرات به نوبه خود منحنى هاى تراوايى نســبى نفت وگاز 
را تغيير مى دهند. به طور كلى، اثرات تزريق دى اكســيد كربن عبارتند 

از:[8]
- انبساط نفت در اثر حل شدن دى اكسيد كربن در نفت

- كاهش گرانروى نفت 
- كاهش كشش سطحى بين سياالت مخزن

- تغيير در خصوصيات سنگ مخزن

3-1-1- انبساط نفت
در اثر تماس دى اكســيد كربن با نفت، مقــدارى از اين گاز در نفت 
حل شــده و موجب افزايش حجــم نفت مى گردد. ميــزان حالليت 
دى اكســيد كربن در نفت و افزايش حجم حاصل از آن، بســتگى به 

دما، فشار و تركيب نفت دارد. انبساط نفت از دو جنبه اهميت دارد:
- اشــباع نفت باقيمانده با ضريب انبســاط نفت به وســيله دى اكيسد 
كربن رابطه معكوس دارد. بنابراين، با كاهش اشــباع نفت باقيمانده، 
يكى از نقاط انتهايى منحنى تراوايى نســبى نفت، تحت تأثير انبساط 

نفت قرار مى گيرد.
- با افزايش فشــار، نفِت منبسط شده، از توانايى خارج كردن سيال از 
حفرات برخوردار اســت. اين فرايند، نوعى از فرايند تخليه به حساب 
مى آيــد. همچنين، با افزايــش حجم نفت در حفرات، نفت، اشــباع 
بيشــترى را به خود اختصاص مى دهد و تراوايى نســبى نفت افزايش 

مى يابد.[8]

3-1-2- كاهش گران روى نفت
با حل شــدن دى اكســيد كربــن در نفت، گــران روى نفــت به طور 
چشــمگيرى كاهــش مى يابد. هرچه نفت ســنگين تر باشــد، كاهش 
گران روى در اثر حل شدن دى اكسيد كربن نيز بيشتر است. همچنين، 
كاهش گران روى نفت، به فشــار اشباع نفت بسيار وابسته است و هر 
چه فشــار اشباع نفت باالتر باشد، كاهش گران روى هم بيشتر خواهد 
بــود.[9] كاهش گران روى نفت، بر روى تراوايى نســبى نفت و گاز 
اثرگذار است. از جمله اثرات آن، كاهش ميزان اشباع نفت باقيمانده 
اســت كه موجــب افزايــش بازيافت نهايــى مى گردد. اشــباع نفت 
باقيمانده، يكى از نقاط كليدى نمودار تراوايى نســبى است كه تحت 
تأثيــر كاهش گران روى، كاهش مى يابد. همچنين، كاهش گرانروى 
نفت، موجب افزايش تراوايى نسبى هر دو فاز مى گردد، اما بر نسبت 

تراوايى نفت به گاز بى اثر است.[5]

3-1-3- كاهش كشش سطحى
يكى از اثرات دى اكسيد كربن بر نفت، كاهش كشش سطحى است 
كه در اثر حل شدن آن در نفت حاصل مى شود. كاهش كشش سطحى 
در اثر حل شــدن دى اكسيد كربن در نفت، تأثير چشمگيرى بر اشباع 
نقاط انتهايى و شكل منحنى هاى تراوايى نسبى دارد. با كاهش كشش 
ســطحى، انرژى كمترى در سطح تماس دو ســيال مصرف مى شود. 
از لحاظ تئورى، با كاهش كشــش سطحى به ســمت صفر، تراوايى 
نســبى هر فاز به مقدار اشــباع آن فاز ميل مى كنــد. به عبارت ديگر، 
نمودار تراوايى نســبى به خط صاف با شــيب يك تبديل مى شود. در 

 6   مقايسه مدل كورى و مدل اصالح شده 5   اثر پارامتر a بر تراوايى نسبى فاز غير تركننده
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اين شرايط، جريان، به صورت تك فازى عمل مى كند و امكان به دام 
افتــادن ســياالت در گلوگاه ها وجود ندارد. به هميــن علت، تراوايى 
نسبى نفت، هنگام تزريق دى اكسيد كربن (كه موجب كاهش كشش 
ســطحى مى شود) به خط صاف نزديك مى شود و در واقع، نسبت به 

تراوايى نسبى نفت در تزريق نيتروژن، افزايش مى يابد. [10]

3-1-4- تغيير در خصوصيات سنگ مخزن
يكــى از تفاوت هــاى ســنگ هاى كربناته با ماسه ســنگ، ســرعت 
واكنش هاى ســطحى بســيار باال در آن هاســت كه در اغلب موارد، 
باعث ايجاد الگوهاى حل شــدگى بســيار غير يكنواخت مى گردد و 
كانال هاى بــزرگ جريان به نام كرم خوردگــى10 ايجاد مى كند. در 
جبهه ى پيشــرو دى اكســيد كربن، جايى كه دى اكسيد كربن در آب 
حل شده است، مواد معدنى مانند كلسيت ممكن است به آسانى حل 
گردنــد و منجر به افزايش تراوايى و تخلخــل در طول كانال جريان 
شوند. اين پديده، باعث افزايش سرعت جريان و انحالل مى گردد و 
ممكن اســت كرم خوردگى ايجاد كند. بسيارى از پروژه هاى ازدياد 

برداشــت نفت نشــان مى دهد كه در برخى موارد، تزريق دى اكسيد 
كربــن قابليت تزريق را كاهش مى دهــد، ولى در بعضى ديگر، مانند 
مخازن كربناته، تراوايى اطراف چاه هاى تزريقى را افزايش مى دهد. 

در يك سيستم كربناته، واكنشى به صورت زير اتفاق مى افتد: 

در حالت كلى، دى اكســيد كربن در آب حل شــده و اسيد كربنيك 
ضعيــف ايجاد مى كنــد و به دنبال آن، بنا بر واكنش هــاى زير، به   و   

شكسته مى شود:[11]
             

براى تعيين ميزان اثر دى اكســيد كربن بر تخلخل و تراوايى مطلق، اين 
پارامترها قبل و بعد از تزريق دى اكسيد كربن اندازه گيرى شدند. ميزان 
تغييرات بسيار اندك بود كه انتظار مى رود علت آن، عدم تماس مستقيم 
دى اكسيد كربن با آب غير قابل كاهش در مغزه، دبى كم تزريق و عدم 
حركت آب درون مغزه باشد. بنابراين، تغييرى در خصوصيات سنگ 

ايجاد نشده و تغيير تراوايى نسبى نيز ناشى از اين عامل نيست.

3-2- نسبت تراوايى نسبى نفت در تزريق دى اكسيد كربن به تراوايى 
نسبى نفت در تزريق نيتروژن

به منظور بررسى اثر تزريق دى اكسيد كربن بر تراوايى نسبى دوفازى 
در اشباع هاى مختلف، از نسبت تراوايى نسبى دو فازى هنگام تزريق 

11/03 (1600)Reservoir Pressure, Mpa (psi)

46/11 (115)Reservoir Temperature, C (F)

1/5Oil Viscosity (cP)

33/22API

13/1 (1900)MMP for CO2, Mpa (psi)

> 27/6 (>4000) MMP for N2, Mpa (psi)

  3   خواص سيال و شرايط مخزن

 7   انطباق مدل ارائه شده با داده هاى آزمايشگاهى
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دى اكســيد كربن به تراوايى نســبى دوفازى هنــگام تزريق نيتروژن 
اســتفاده مى گردد. نســبت تراوايى نســبى از تقســيم تراوايى نسبى 
هنگام تزريق دى اكسيد كربن به تراوايى نسبى هنگام تزريق نيتروژن 

به دست مى آيد. 
همان گونه كه از شــكل-3 مشخص اســت، دى اكسيد كربن موجب 
افزايش شــديد تراوايى نســبى نفــت در اشــباع هاى كوچك نفت 
مى گردد. علت اين پديده، حركت مشــكل نفت در اشباع هاى پايين 
اســت. درحالى كــه نيتروژن در اشــباع كوچك نفــت، مانعى براى 
حركت نفت مى باشــد، دى اكسيد كربن با كاهش گران روى نفت و 
متورم كردن نفت، تراوايى نسبى نفت را افزايش و اشباع باقيمانده ى 

نفت را كاهش مى دهد.
در اشــباع هاى بزرگ نفــت، هنگامى كه تماس نفــت درون مغزه با 
دى اكســيد كربن محدود اســت، تراوايى نســبى نفت روندى مشابِه 
تراوايى نسبى نفت هنگام تزريق نيتروژن دارد و هر دو گاز، تنها، اثر 

افزايش فشار و جابجايى نفت را ايفا مى كنند.

3-3- مقايسه تراوايى نسبى دى اكسيد كربن و نيتروژن
با توجه به شــكل-2، تراوايى نســبى دى اكســيد كربن و نيتروژن در 
آغاز تزريق برابر اســت اما با نزديك شــدن به اشــباع باقيمانده نفت 
در تزريق نيتروژن، تراوايى نســبى نيتروژن مقدار بيشــترى نســبت به 
تراوايى دى اكســيد كربن دارد. باالتر بودن تراوايى نسبى نيتروژن در 
ايــن بازه، به علت توقف زودهنگام حركــت نفت در تزريق نيتروژن 
اســت كه شرايط حركت تك فازى نيتروژن را فراهم مى كند. اما در 
همين بازه از اشــباع، دى اكســيد كربن قادر به جابجايى نفت است و 
به علت جريان دو فازى، تراوايى نسبى كمترى نسبت به نيتروژن دارد. 
با نزديك شــدن به اشــباع باقيمانده نفت در تزريق دى اكسيد كربن، 
مقدار تراوايى نســبى دى اكسيد كربن در نقطه انتهايى، كمى بيش از 
تراوايى نســبى نيتروژن در نقطه انتهايى آن مى شود كه ناشى از اشباع 

كمتر نفت باقيمانده و فضاى بيشتر جهت حركت مى باشد.

4- تصحيح رابطه كورى براى فاز غير تركننده
شــكل كلى منحنى هاى تراوايى نســبى نفت و گاز، در شكل-4 نشان 
داده شــده اســت. منحنى مربوط به فاز نفت به ســمت باال مقعر است 
درحالى كه منحنى فاز گاز روندى شــبيه ”S“ بــه نمايش مى گذارد. 
روند منحنى هاى تراوايى نســبى در شكل-4 نشان مى دهد كه به ازاى 
كاهــش كوچكى در اشــباع نفــت، تراوايى نســبى اين فــاز به طور 
قابل توجهى افت مى كند. اين كاهش ســريع، حاكى از اشــغال منافذ 
بزرگ يا مســيرهاى جريان از ســوى فــاز گاز مى باشــد. همچنين، 

تراوايى فاز گاز پس از نقطه A به سرعت افزايش مى يابد و با نزديك 
شدن به اشــباع باقيمانده مايع، با شيب كم به يك نزديك مى شود و 
نهايتاً به شــكل ”S“ شــبيه مى شود. كاهش شــيب تراوايى نسبى گاز 
هنگام نزديك شــدن به اشباع مايع باقيمانده بدان معناست كه بخشى 
از حفــراِت به هم متصــل در عبوردهى اين فــاز در محيط متخلخل 
شــركت نمى كنند. همچنين شكل-4 نشان مى دهد، مادامى كه اشباع 
گاز به مقدار بحرانى خود (نقطه  B) نرســيده باشــد، تراوايى نســبى 
آن در مقدار صفر باقى مى ماند. فاز گاز تا رســيدن به اشــباع بحرانى 
حركت نمى كند اما اين گاِز غيرمتحرك مانعى در مسير جريان نفت 

بوده و تراوايى آن را كاهش مى دهد.[12]
رابطه كورى براى محاســبه تراوايى نســبى، به دليل سادگى، بيشترين 
كاربرد را براى محاسبه تراوايى نسبى دارد. اما يكى از مشكالت اين 
رابطه، رســم نمودار تراوايى نسبى فاز غيرتركننده (براى مثال فاز گاز 
در سيســتم نفت-گاز) اســت. همان طوركه توضيح داده شد، نمودار 
تراواى نسبى گاز بايد ”S“ شكل باشد، در حالى كه رابطه كورى براى 
هــر دو فاز نفت  و گاز، نمودار با تقعر به ســمت بــاال را ارئه مى دهد 
كه خود، عامل ايجاد خطا در محاســبات شبيه ســازى، در اشباع هاى 

متوسط و زياد گاز است.
در اين قسمت، ســعى شده است كه در عين حفظ سادگى، رابطه اى 
براى تراوايى نســبى فاز غيرتركننده ارائه شــود كه شكل ”S“ را كه 
شكل صحيح نمودار فاز غيرتركننده است، به وجود آورد. همچنين، 
ايــن رابطه بايد بتواند انعطاف پذيرى مناســبى جهت ايجاد يا برازش 
منحنى تراوايى نســبى داشــته باشــد. رابطه كورى براى فاز تركننده 
مناســب بــوده و نياز بــه تصحيح نــدارد. رابطه ارائه شــده براى فاز 

غيرتركننده به صورت زير است:

در اين رابطه، a، پارامتر تنظيم تروايى نســبى فاز غيرتركننده اســت 
كــه با توجه بــه داده هاى تراوايى نســبى، تنظيم مى شــود. شــكل-

5، اثــر پارامتر a را بر تراوايى نســبى فاز غيرتركننده نشــان مى دهد. 
همان طور كه در اين شــكل مشخص اســت، با تغيير پارامتر a، رابطه 

ارائه شده، انعطاف پذيرى مناسبى خواهد داشت.
 شــكل-6 نمودار تراويى نسبى محاسبه شده به وســيله رابطه كورى 
و رابطــه تصحيح شــده فــاز گاز در آزمايش اول را نشــان مى دهد. 
همان گونه كه در اين شكل نشان داده شده، تفاوت مدل اصالح شده 
و مــدل كورى، در اشــباع هاى پايين فاز تركننده نمايان تر مى شــود. 
هنگامى كــه نمودار تراوايى نســبى فاز گاز بايد شــكل "S" به خود 
بگيــرد، مدل كورى، نمودارى با تقعر به ســمت باال ارائه مى كند كه 



76

مقاالت علمي - پژوهشى

       منــــابع
[1]. Bon, J.  Sarma, H.K.  “A technical evaluation of a CO2 
flood for EOR benefits in the cooper basin, South Australia” 
, 2004, SPE 88451

[2]. Leverett, M. C.: “Capillary Behavior In Porous Solid” 
Trans. AIME, (1941) 142, 152.

[3]. Talash, A.W., " Experimental and Calculated Relative 
Permeability Data for Systems Containing Tension 
Additives", SPE 5810-MS, 1976.

[4]. Bardon, C. and Longeron, D.: Influence of very low IFT on 
relative permeability, SPE 7609, 1980.

[5]. Lefebvre du Prey, E.J., "Factors Affecting Liquid-Liquid 
Relative Permeabilities of a Consolidated Porous Media", J. 
Pet. Tech., 39-47, 1973.

[6]. McCaffery, F. G., The Effect of Wettability on Relative 
Permeability and Imbibition in Porous Media,Ph.D. thesis, 
University of Calgary, Alberta, Canada, 1973

[7]. Jones, S. C. and Roszelle, W. O., "Graphical techniques 
for determining relative permeability from displacement 
experiments", J. Pet. Technol., 5, 807, 1978.

[8]. SIMON, R. and GRAUE, D.J ., "Generalized Correlations 
for Predicting Solubility,Swelling and Viscosity Behavior of 
CO2 - Crude Oil System". JPT January 1965,p.102-106.

[9]. KOKAL, S.L. and SAYEGH, S.G., Phase behaviour and 
physical properties of CO2-saturated heavy oil and its 
constitutive fractions: Experimental data and correlations; 
Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol. 9, 4, 
289-302, 1993.

[10]. McDougall, S. R.  Salina, P. A.  and Sorbie, K. S.  “The 
Effect of Interfacial Tension Upon Gas-Oil Relative 
Permeability Measurements: Interpretation Using Pore-Scale 
Models”. SPE 38920.

[11]. Crawford, H.R., Neill, G.H., Bocy, B.J. and Crawford, 
P.B., "Carbon Dioxide, A Multipurpose Additive for 
Effective Well Stimulation". JPT, March 1963, p. 237-242.

[12]. Honarpour M., Koederitz L.F, and Herbert Harvey A., 
“Relative Permeability of Petroleum Reservoirs”, CRC 
Press, Inc. Boca Raton, Florida, p. 48-50, 1986.

       پا نويس ها
1. Leverett
2. Talash
3. Bardon
4. Lefebvre du Prey

5. McCaffery
6. Soxhelt
7. Differential Pressure
8. Jones and Roszelle

9. Corey
10. worm hole

با شــكل واقعى آن تفاوت دارد. در حالى كه مدل اصالح شده، شكل 
صحيح آن را نشــان مى دهد. در اشباع هاى باالى فاز تركننده، هر دو 
مدل تقريباً بر يكديگر منطبق مى شــوند. شــكل-7 انطباق مدل ارائه 
شــده را با داده هاى آزمايشگاهى نشــان مى دهد. مشخص است كه 
مدل ارائه شــده، توان برازش داده هاى آزمايشــگاهى را داراست. از 
اين رو، استفاده از آن به جاى معادله ى كورى (كه روند تراوايى نسبى 

فاز گاز را نادرست نشان مى دهد)، توصيه مى گردد.

نتيجه گيرى
- مقايســه تراوايى نســبى نفت در تزريق دى اكســيد كربن نسبت به 
تزريق نيتروژن، نشــان داد كه تراوايى نسبى نفت افزايش مى يابد كه 
اين افزايش، ناشى از كاهش كشش سطحى ميان نفت و گاز، كاهش 
گران روى نفت و انبســاط نفت مى باشــد. تغييــرى در خصوصيات 

سنگ در اثر تزريق دى اكسيد كربن ديده نشد.
- مقايســه تراوايى نسبى دى اكسيد كربن و نيتروژن نشان مى دهد كه  
تراوايى نســبى دى اكســيد كربن و نيتروژن در ابتداى تزريق، مقدار 

يكســانى دارند. با نزديك شــدن به اشــباع باقيمانده نفت در تزريق 
نيتــروژن، تراوايى نســبى نيتــروژن به علت نزديك شــدن به جريان 
تك فازى، به ســرعت افزايش مى يابد. اما در تزريق دى اكسيد كربن، 
اشــباع باقيمانده كمتر است و تراوايى نســبى دى اكسيد كربن در اثر 

جريان دو فازى، ديرتر به مقدار بيشينه مى رسد.
- اشــباع باقيمانده نفــت در آزمايش هاى تزريق دى اكســيد كربن، 
پايين تــر از آزمايش هاى تزريق نيتروژن اســت. دى اكســيد كربن با 
كاهش گرانروى، انبساط نفت و ايجاد فشار درون حفرات كوچك، 
نقشــى اساسى در حركت نفت و كاهش اشباع باقيمانده ايفا مى كند، 
زيرا حركت نفت در حفره هاى كوچك در نزديكى اشــباع باقيمانده 

بسيار مشكل است. 
- بــا توجه بــه روند نامناســب رابطه كورى براى تراوايى نســبى فاز 
غيرتركننده، با حفظ ســادگى، رابطه اصالح گرديد تا شــكل واقعى 
تراوايى نســبى فاز تركننده كه به شــكل ”S“ مى باشــد را نشان دهد. 
ايــن رابطه، قابليت انعطاف پذيرى مناســبى دارد و به راحتى داده هاى 

آزمايشگاهى را برازش مى كند.


