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مقاالت علمي - پژوهشی

تأثیرفشارتزریقدیاکسیدکربندربازیافتنفتبهجامانده
دریكمدلماتریس-شكافماسهسنگی

دانشگاهتهران پژوهشكدهیازدیادبرداشتکیوانکاظمی*،بهزادرستمی1 مریمخسروی2

حین تزریق گاز در مخزن، به علت وجود انواع ناهمگونی ها )سنگ و سیال(، نفت در ابعاد ماکروسکوپیک3 و میکروسکوپیک4 به تله می افتد. نفت به جامانده را می توان 
با نیروها و مکانیزم هایی نظیر تبخیر، نفوذ/انتشار، تورم و جریان های متقاطع )ویسکوز، ثقلی و موئینه( تولید کرد. میزان بازیافت نفت به خواص گاز تزریقی، رژیم تزریق 

)غیرامتزاجی، نزدیک امتزاجی و امتزاجی(، حضور آب و میزان حفرات ته بسته بستگی دارد.
در این مطالعه با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی خاص، تأثیر فشار تزریق دی اکسیدکربن در بازیافت نفت به جامانده بررسی شده است. به عالوه با استفاده از محاسبات 
تحلیلی با اعداد بدون بُعد، تأثیر نیروها و مکانیزم های غالب مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمایش ها نشان می دهد که با افزایش فشار، ضریب بازیافت نفت به صورت 

غیریکنواخت تغییر می کند و در شرایط نزدیک امتزاجی وجود پدیده ي ترشوندگی نزدیک بحرانی5 باعث می شود بازیافت نفت حداکثر گردد.
نفت به جامانده، تزریق دی اکسیدکربن، تخلیه ي ثقلی، تبخیر

  )kazemi.ipe@ut.ac.ir( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
تزری��ق نزدیک امتزاجی به تزریقی گفته می ش��ود که در آن فش��ار یا 
غنای س��یال تزریقی کمی کمتر از حداقل فشار امتزاجی یا حداقل غنای 
تزریقی اس��ت. فش��ار و غنای امتزاجی معموالً با استفاده از آزمایش هاي 
لوله قلمی یا با استفاده از معادالت حالت تعیین می شود ]1[. مکانیزم های 
خاص��ی نظیر کم بودن تنش میان رویه و در نتیجه کم بودن فش��ار موئینه 
]2[، بهبود جاروب در اثر ایجاد جریان دو فازی نس��بت به تزریق تک فاز 
در حال��ت امتزاج��ی ]3و2[، جریان هم زمان نف��ت و گاز در حفرات که 
باعث ادامه یافتن بازیافت نفت در پش��ت جبهه ي اصلی می ش��ود ]5و4[ 
و پدیده ي ترش��وندگی نزدیک بحرانی ]6[ سبب افزایش بازیافت تزریق 

نزدیک امتزاجی می شوند.
طی تزریق در مخزن، س��یال تزریقی از برخی مسیرها حرکت می کند 
و ممک��ن اس��ت با تمامی نفت مخ��زن در تماس قرار نگی��رد و در نتیجه 
نفت به تله بیافتد. به تله افتادگی نفت ممکن است در ابعاد میکروسکوپیک 
و ماکروس��کوپیک و به دالیلی نظیر انگش��تی ش��دن )تحرک زیاد سیال 
تزریقی نسبت سیال مخزن(، روراندگی ثقلی )اختالف چگالی سیاالت(، 
ناهمگونی س��نگ مخزن و فش��ار موئینه ي زیاد )در اثر تنش میان رویه ي 

زیاد و نفوذپذیری کم سنگ( رخ دهد.
نفت به جامانده را می توان با نیروها و مکانیزم هایی نظیر نفوذ/انتشار ]7[، 
جریان های متقاطع ویسکوز ]8[، ثقلی ]9[ و موئینه ]10[ تولید کرد. میزان 
بازیافت نفت به رژیم تزریق )غیرامتزاجی، نزدیک امتزاجی و امتزاجی(، 

حضور آب و میزان حفرات ته بسته بستگی دارد.

خ��واص گاز تزریقی نی��ز می تواند در بهبود بازیاف��ت نفت به جامانده 
مؤثر باش��د و روی مکانیزم ه��ای اصلی تأثیر بگذارد. اگ��ر گاز تزریقی 
دی اکسیدکربن باشد بازیافت نفت در اثر تبخیر، تورم و کاهش گرانروي 
نفت بهبود می یابد ]11[. تزریق دی اکس��یدکربن مزایای دیگری از قبیل 
فشار امتزاجی نسبتاً کم با سیاالت مخزنی، قیمت ارزان تر نسبت به گازهای 
هیدروکربنی و در دس��ترس بودن )مخازن طبیعی و تولیدات کارخانه ها( 
نسبت به س��ایر گازهای تزریقی دارد. به عالوه، تزریق دی اکسیدکربن به 
مخازن روش مناس��بی به منظور ترسیب6 و کاهش انتشار دی اکسیدکربن 

در جّو است ]12[.
بی��ش از 30 درصد نفت تولی��دی جهان از مخازن ش��کاف دار انجام 
مي شود ]13[. یکی از ناهمگونی های اصلی سنگ، در مخازن شکاف داِر 
طبیعی اس��ت. اختالف زی��اد نفوذپذیری بین ش��کاف و ماتریس باعث 
می ش��ود سیال تزریقی از ش��کاف عبور کرده و مقدار زیادی از نفت در 
ماتریس باقی بماند. مطالعات آزمایشگاهی و شبیه سازی هاي متعددي در 
زمینه ي بازیافت نفت به جامانده با اس��تفاده از مدل های ماتریس-شکاف 
انجام شده است. بس��یاری از این مطالعات با استفاده از یک یا چند مغزه 
به عنوان ماتریس که توسط یک شکاف در اطراف آن احاطه شده، انجام 
گرفته اند. این نوع از مدل های ماتریس-ش��کاف بیشتر به منظور مطالعه ي 
اثر ریزش ثقلی و نفوذ در مخازن شکاف دار مورد استفاده قرار گرفته اند.

م��ورل و هم��کاران ]14[، برای بررس��ی پدی��ده ي نف��وذ در مخازن 
ش��کاف دار، از مدل ماتریس-شکاف خاصی اس��تفاده کرده اند. در این 
مدل، ش��کاف در یک طرف مغزه قرار گرفته که تزریق و تولید از همان 
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1  شماتیک تجهیزات آزمایشــگاهی تزریق دی اكسیدكربن در شکاف 
)مشابه سیستم خسروی و همکاران(

جريان توليدي از سيستم در فشار اتمسفري فلش  ) استفاده شده است.BPRسيستم از رگالتور تثبيت فشار (
  ند.گردشده و مايعات توليدي در بورت مدرج جمع مي

  

 
(مشابه سيستم خسروي و همكاران  شكاف در دكربنياكسيد قيتزر يشگاهيآزما تجهيزات كيشمات: 1شكل

2  شمایتک مغزه ی نگهدار و درپوش شکاف  )]17[
 

  شكاف درپوشو نگهدار  ي: شماتيك مغزه2شكل
 
  روش آزمايشگاهي- 1-3

 24مدت . سپس مغزه بهشويندرا ميمغزه حجم تخلخل ايزوپروپانول  10، با تزريق قبل از انجام هر آزمايش
پس از آن دكان به مغزه  شود.هواگيري مي ،خألساعت توسط پمپ  24مدت به خشك شده و گرمكنساعت در 

 ،تخلخل سنگ يمحاسبهجهت سازي، . طي اين مرحله از آمادهگردددرصد اشباع  100تا مغزه  شودميتزريق 
د. اين روش براي كننگيري مياندازهرا پس از آن نفوذپذيري سنگ شود. گيري ميحجم دكان تزريقي اندازه

  آب انجام شد. بدون حضور يهاآزمايش
غاز شده و عبور گاز از كنار اكسيدكربن در شكاف آ، تزريق ديسازي سيستم در دما و فشار مدنظرپس از آماده

گراد سانتي يدرجه 80 يدر دما هاكند. تمامي آزمايشسازي ميجامانده را شبيههبازيافت نفت ب ،يندآفر يمغزه
تلف حضور اشباع آب اوليه در فشارهاي مخ تأثيرمنظور بررسي اند. بهسي در ساعت انجام شدهسي 10 نرخو 

حالت  ياند. بر اساس نتايج معادلهطراحي شدهسه دسته آزمايش  ،پام 1600و  1900، 2000، 2300امتزاجي 
 1900و  1600در فشارهاي  است. بنابراينپام  2065اكسيدكربن دي- فشار امتزاجي سيستم دكان ،تصحيح شده

  تماسه است.امتزاجي تكتزريق  2300 در فشار نزديك امتزاجي وتزريق  2000 در فشار تزريق غيرامتزاجي،
  
  عدهاي بدون بروهگ-2

 از آناليز ابعادي در مقياس حفره هستندنتايج آزمايشگاهي معرف رويدادهاي مخزن  داده شودبراي اينكه نشان 
خواص سياالت و آناليز ابعادي در مقياس حفره را در  1-) استفاده شده است. جدول10باندو  9عدد موئينگي(

ورودی )گاز(

خروجی

شکاف

ط��رف صورت می گرفت. برگ��ر و همکاران ]15[ نیز با اس��تفاده از این 
مدل، تأثیر رفتار فازی را بر انتقال جرم از محیط به تله افتاده بررسی کردند.

در ای��ن مطالعه با اس��تفاده از مدل مش��ابه ماتریس-ش��کاف مورل و 
همکاران، اثر فش��ار تزریق دی اکس��یدکربن در بازیافت نفت به جامانده 
بررسی شده است. با تغییر فشار تزریق دی اکسیدکربن، تنش میان رویه ي 
بی��ن گاز و نف��ت تغییر می کند. آزمایش هاي انجام ش��ده در فش��ارهای 
مختلف، نماینده ي ش��رایط امتزاجی مختلف هس��تند که بر اساس مقدار 
تنش میان رویه به س��ه دس��ته ي غیرامتزاجی، نزدیک امتزاجی و امتزاجی 
تک تماسه تقسیم می شوند. بر اساس سیستم سیاالتی ساده و آزمایش هاي 
تحت فش��ار و دمای زی��اد، نقش نیروها )ویس��کوز، ثقل��ی و موئینه( و 
مکانیزم های مختلف تولید نفت به جامانده )تورم و تبخیر( بررسی شده اند.

1-موادوروشها
1-1-خواصسنگوسیال

در این مطالعه از یک نمونه مغزه ي اس��توانه ای استخراج شده از یک 
رخنمون ماس��ه ای به طول 8 س��انتی متر و قطر 3/8 سانتی متر استفاده شده 
اس��ت. تخلخل و نفوذپذیری مغ��زه به ترتیب براب��ر 17/6 درصد و 150 

میلی دارسی است.
سیستم سیاالت مورد استفاده در این مطالعه شامل نرمال دکان خالص 
به عنوان نفت و دی اکس��یدکربن به عنوان س��یال تزریقی است. به منظور 
کاهش پیچیدگی های مکانیزم های مختلف طی تزریق دی اکس��یدکربن 
و معل��وم بودن خواص ترمودینامیکی دکان و دی اکس��یدکربن، از یک 

سیستم سیاالت ساده استفاده شده اس��ت. قبل از انجام آزمایش ها، فشار 
امتزاجی و خواص فیزیکی سیس��تم دکان-دی اکسیدکربن با استفاده از 
نرم افزار PVTi و از طریق معادله ي حالت س��ه پارامتری پنگ-رابینسون 

محاسبه شده است.

1-2-تجهیزاتآزمایشگاهی
در ش��کل-1 ش��ماتیک تجهیزات آزمایشگاهی مورد اس��تفاده نشان 
داده ش��ده اس��ت. تجهیزات آزمایش��گاهی ش��امل گرمک��ن7 )به همراه 
کنترل کننده ي دما(، پمپ، س��ل های انتقال، مغ��زه ي نگهدار، رگالتور 
تثبیت فشار )BPR(8، تفکیک گر اتمس��فری، مبّرد، فشارسنج و دستگاه 

سنجش اختالف فشار)DP( است.
س��یلندرهای انتقال، مغزه ي نگهدار و رگالتور تثبیت فش��ار در داخل 
گرمکن قرار می گیرند. از پمپ جابجایی مثبت جهت تزریق پیوسته  و با 
نرخ ثابت سیاالت استفاده شده است. مغزه ي نگهدار مخصوصی با قابلیت 
کارکرد در فش��ار زیاد طراحی شده است. طبق شکل-2 مغزه ي نگهدار 
دارای ی��ک درپوش ش��کاف با عمق 0/3 میلی مت��ر در یک طرف مغزه 
اس��ت و می توان سیاالت را به ماتریس سنگ یا شکاف تزریق کرد. گاز 
از ورودی باالی درپوش ش��کاف تزریق ش��ده، از کنار مغزه عبور کرده 
و در نهایت از خروجی پایین درپوش ش��کاف خارج می شود. تجهیزات 
آزمایش��گاهی مذکور به منظور مطالعه ي جنبه های مختلف بازیافت نفت 
به تله افتاده، توس��ط مورل و همکاران ]14[، لرومنس��ر و همکاران ]16[، 
برگر و همکاران ]3[، خس��روی و همکاران ]17[ اس��تفاده شد. به منظور 
تثبیت فش��ار سیستم از رگالتور تثبیت فش��ار )BPR( استفاده شده است. 
جریان تولیدی از سیستم در فشار اتمسفری فلش شده و مایعات تولیدی 

در بورت مدرج جمع می گردند.

1-3-روشآزمایشگاهی
قبل از انجام ه��ر آزمایش، با تزریق 10 حج��م تخلخل ایزوپروپانول 
مغزه را مي ش��ویند. س��پس مغزه به مدت 24 س��اعت در گرمکن خشک 
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  1  خواص سیاالت و آنالیز ابعادی در مقیاس حفره

عدد
بوند

عدد 
موئینگی

تنش 
میان رویه

گرانروی
دكان

چگالی 
دكان

گرانروی
دی اكسید

 كربن

چگالی
 دی اكسید 

كربن
فشار 
)پام(

4/4E-041/5E-072/1502/1500/7020/0230/2621600

2/4E-031/1E-060/3310/3310/7040/0260/3401900

1/3E-026/8E-060/0560/0560/7050/0270/3672000

------0/0000/0000/7070/0320/4442300

  2  آنالیز ابعادی در مقیاس مغزه

Npcg
عدد

 پکلت
زمان 

نیروهای 
ثقلی

سرعت تخلیه
زمان 

نفوذنیروهای 
ثقلی

ضریب نفوذ 
فشار )پام(ملکولی

1/78515/11/19/3E-0624/33/2E-051600

0/33541/81/47/3E-0627/22/8E-051900

0/06540/71/66/7E-0635/62/2E-052000

0/00---2/15/0E-06------2300

ش��ده و به مدت 24 ساعت توس��ط پمپ خأل، هواگیری می شود. پس از 
آن دکان به مغزه تزریق مي ش��ود تا مغزه 100 درصد اش��باع گردد. طی 
این مرحله از آماده س��ازی، جهت محاسبه ي تخلخل سنگ، حجم دکان 
تزریقی و پس از آن نفوذپذیری س��نگ اندازه گیری می شود. این روش 

برای آزمایش هاي بدون حضور آب انجام شد.
پس از آماده س��ازی سیستم در دما و فشار مدنظر، تزریق دی اکسیدکربن 
در ش��کاف آغاز ش��ده و عبور گاز از کنار مغزه ي فرآین��د، بازیافت نفت 
به جامان��ده را شبیه س��ازی می کند. تمامی آزمایش ه��ا در دماي 80 درجه ي 
سانتی گراد و نرخ 10 سی سی در ساعت انجام شده اند. به منظور بررسی تأثیر 
حضور اش��باع آب اولیه در فشارهای مختلف امتزاجی 2300، 2000، 1900 
و 1600 پام، س��ه دس��ته آزمایش طراحی شده اند. بر اس��اس نتایج معادله ي 
حالت تصحیح شده، فشار امتزاجی سیستم دکان-دی اکسیدکربن 2065 پام 
است. بنابراین در فشارهای 1600 و 1900 تزریق غیرامتزاجی، در فشار 2000 

تزریق نزدیک امتزاجی و در فشار 2300 تزریق امتزاجی تک تماسه است.

2-گروههایبدونبُعد
برای اینکه نش��ان داده ش��ود نتایج آزمایش��گاهی معرف رویدادهای 
مخزن هس��تند از آنالیز ابعادی در مقیاس حفره )عدد موئینگی9 و باند10( 

اس��تفاده شده است. جدول-1 خواص سیاالت و آنالیز ابعادی در مقیاس 
حفره را در فشارهای مختلف نشان می دهد. مقدار عدد موئینگی و باند در 
شرایط غیرامتزاجی باید به ترتیب در بازه ي 7-10 و 4-10 باشد که با مقادیر 

آن در شرایط غیرامتزاجی آزمایش ها مطابقت دارد.]17[
= عدد موئینگی μν

σ )1(

در رابطه-v ،1 و μ به ترتیب سرعت و گرانروي سیال تزریقی و σ تنش 
میان رویه ي بین دو فاز است.

= عدد باند D2Δρg
σ )2(

ρ∆ اختالف چگالی بین دو سیال، g شتاب گرانش، σ تنش میان رویه ي 
بین دو سیال و Dh طول مشخصه و برابر با شعاع هیدرولیکی است.

آنالیز ابعادی در مقیاس مغزه بیانگر اهمیت نسبی نیروها و مکانیزم های 
فعال اس��ت. مقادیر آنالیز ابعادی در مقیاس مغ��زه در جدول-2 گزارش 
ش��ده اند. عدد پکلت11 )رابطه ي-3( به منظور تش��خیص زمان الزم برای 
تأثیر مکانیزم نفوذ نس��بت به نیروهای همرفتی استفاده شده است. با توجه 
به جدول-3، بزرگ بودن اعداد پکلت محاس��به ش��ده نشان می دهد که 
در آزمایش هاي انجام ش��ده می توان از نفوذ در مقابل نیروهای همرفتی 

صرف نظر کرد.
= عدد پکلت)3( زمان نیروهای نفوذ

UdrainageH
DCO2

L2

زمان نیروهای همرفتی

در رابط��ه ي-U ،3 س��رعت تخلی��ه، D ضری��ب نف��وذ مولکول��ی 
دی اکسیدکربن در نفت )با استفاده از رابطه ي اصالح شده ي سیگموند12 

محاسبه شده( و D و L به ترتیب قطر و طول مغزه هستند.
س��رعت تخلیه ي ثقلی به عنوان تنها نیروی همرفتی سیس��تم به صورت 
تحلیلی از رابطه ي-4 قابل محاس��به اس��ت. در این رابط��ه Sº=1 ∆ برابر با 
تغییرات اش��باع نفت در سیس��تم اس��ت و چگالی و گرانروي نفت ثابت 

فرض می شود.

kΔρg
μº φΔSº

= سرعت تخلیه )4(
نیروهای موئینه برخ��الف تخلیه ي ثقلی عمل می کنن��د و رابطه ي-5 
اهمیت نس��بی این دو نیرو را نش��ان می دهد. ژو و هم��کاران بیان کردند 
هنگامی که مقدار NpcG کمتر از 0/2 یا بیشتر از 5 باشد به ترتیب نیروهای 
ثقل��ی و موئینه غالب هس��تند ]17و18[. در صورتی ک��ه مقدار NpcG بین 
0/2 و 5 باش��د نیروهای ثقلی و موئینه در تعادل هستند. مقادیر NpcG نشان 
می دهد که در ش��رایط غیرامتزاجی جریان در تعادل ثقلی-موئینه اس��ت 

ولی در شرایط نزدیک امتزاجی و امتزاجی نیروهای ثقلی غالب هستند.

NpcG
Pc

HΔρg )5(

بازیافت 
نهایی

بازیافت
)2 حجم تخلخل(

بازیافت 
)0/5حجم تخلخل(

رژیم 
تزریقی

فشار
 )پام(

شماره ی 
آزمایش

15/039/087/88IM16001

25/3710/695/51IM19002

91/5939/5212/00NM20003
81/7321/436/83FCM23004
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3-نتایجآزمایشگاهی
خالصه ي نتایج آزمایشگاهی شامل میزان بازیافت نفت پس از تزریق 
0/5 و 2 حجم تخلخل دی اکس��یدکربن و همچنین مقدار بازیافت نهایی 

در جدول-4 گزارش شده است.
شکل-3 ضریب بازیافت نفت را برحسب حجم تخلخل تزریقی نشان 
می دهد. همان طور که مشاهده می شود در فشارهای زیر بحرانی، افزایش 
فشار سبب افزایش بازیافت می شود اما باالی فشار بحرانی، افزایش فشار 
تأثیري منفی در نتایج داش��ته و منجر ب��ه کاهش بازیافت نفت می گردد. 

بنابراین بیشترین میزان تولید در نزدیکی فشار بحرانی رخ می دهد.

4-بحث
نتایج مش��اهدات آزمایشگاهی نش��ان می دهد که در فرآیند بازیافت 
نفت با تزریق دی اکس��یدکربن در مدل ماتریس-شکاف مورد استفاده، 
جریان در دو بُعد برقرار مي ش��ود. به منظور تحلیل بهتر پدیده های جاری 
در آزمایش هاي انجام ش��ده ابتدا الزم اس��ت مشخص شود کدام نیروها 

مغلوب و کدامیک غالب بوده اند.
مقادیر محاسبه شده ي پکلت )Pe>>1( و مقایسه ي مقیاس های زمانی 
الزم ب��رای تأثیر نیروهای همرفتی و نفوذ که در جدول-3 ارائه ش��ده اند 
نش��ان می دهد که زم��ان الزم برای تأثیر نفوذ در فش��ارهای مختلف بین 
24 تا 35 روز است؛ در حالی که نیروهای همرفتی )ثقلی( می توانند طي 
1 تا 2 س��اعت در قطر مغزه عمل کنند. بنابرای��ن در آزمایش هاي انجام 
شده می توان از نفوذ در مقابل نیروهای همرفتی صرف نظر کرد. همچنین 

به دلی��ل اختالف فش��ار ناچیز دو س��ر مغزه در آزمایش هاي انجام ش��ده 
می توان از نیروهای ویسکوز در طول مغزه صرف نظر نمود.

از آنج��ا که مقادی��ر NpcG در جدول-3 در ش��رایط غیرامتزاجی و در 
ب��ازه ي 0/2 تا 5 قرار دارن��د جریان در تعادل ثقلی-موئینه اس��ت. اما در 
ش��رایط نزدیک امتزاج��ی و امتزاجی مقادیر NpcG کمتر از 0/2 اس��ت و 

بنابراین نیروهای ثقلی غالب هستند.
در آزمایش هاي انجام شده نیروهای ثقلی در زمان های آغازین باعث 
ریزش ثقلی مي شوند در حالی که نیروهای موئینه و ویسکوز در مقابل این 
نیروها مقاومت می کنند. همزمان حل شدن دی اکسیدکربن در نفت باعث 
تورم آن می شود و نیز بخش��ی از نفت در گاز حل می گردد. خسروی و 
همکاران ]17[ نشان دادند که الگوی تولید در این مدل ماتریس-شکاف 

بسیار شبیه به الگوی VAPEX است.
در ج��دول-4 ن��رخ تخلی��ه ي تحلیلی بر اس��اس الگ��وی VAPEX و 
همچنین نرخ تخلیه بر اس��اس داده های آزمایش��گاهی در زمان های اولیه 
ارائه ش��ده اس��ت. با افزایش فش��ار، به دلیل افزایش گران��روي و کاهش 
اخت��الف چگالی نف��ت و گاز، نرخ تخلی��ه ي تحلیلی کاه��ش می یابد. 
همان طور که مالحظه می ش��ود، نرخ های تخلیه روند یکس��انی دارند اما 
سرعت تخلیه ي آزمایشگاهی کمی پایین تر است که ممکن است به دالیل 
کاهش اخت��الف چگالی نفت و گاز در اثر اخت��الط، نیروهای موئینه و 

جریان مختلف الجهت باشد.
در ش��رایط نزدیک امتزاجی س��رعت تخلیه ي آزمایش��گاهی از روند 
مقادیر تخمین زده شده با محاسبات تحلیلی تبعیت نمی کند. در این شرایط 
سرعت تخلیه بر اساس داده های زمان های آغازین برابر  متر بر 

ثانیه بوده و بیشتر از مقدار تحلیلی آن در جدول-2 است.
پس از تخلیه ي س��ریع در زمان های آغازین، بازیافت نفت با س��رعت 
کمتری از طریق تبخیر صورت می گیرد. در هر دو ناحیه، تورم نفت در اثر 
کاهش گرانروي و افزایش سطح تبخیر، به بازیافت نفت کمک می کند. 
نتایج آزمایش ها نش��ان می دهد که تنها در شرایط نزدیک امتزاجی، گاز 
خروجی کاماًل از دکان اشباع است. خروج گاز به صورت اشباع در فشار 

نزدیک امتزاجی مؤید اهمیت نقش تبخیر در این آزمایش هاست.
شرایط غیرامتزاجی تبخیر از سطح بسیار کمی که در جبهه ي گاز و نفت 
وج��ود دارد رخ می دهد و در ش��رایط امتزاجی عدم وجود میان رویه بین 
نفت و گاز باعث می شود نفت تنها در جبهه ي جریان در گاز حل گردد. 
همان طور که مالحظه می ش��ود در ش��رایط نزدی��ک امتزاجی مکانیزمی 
وجود دارد که باعث می شود سرعت تخلیه ي ثقلی در زمان های آغازین 
زیاد باش��د. پس از آن گاز اش��باع از دکان از سیس��تم خارج مي ش��ود و 
در نتیجه حداکثر بازیافت نفت در این ش��رایط رخ مي دهد. خس��روی و 
همکاران این موضوع را با استفاده از ترشوندگی نزدیک بحرانی توضیح 
دادند. در شرایط نزدیک امتزاجی، پدیده ي ترشوندگی نزدیک بحرانی 

 VAPEX 4  مقایسه ي سرعت تحلیلی محاسبه شده از الگوی  
و سرعت تخلیه ي آزمایشگاهی

فشار )پام(سرعت تخلیه ي تحلیلیسرعت تخلیه ي آزمایشگاهی

6/03E-069/30E-061600
3/55E-067/30E-061900
3/42E-064/95E-062300

3  ضریب بازیافت دكان در تزریق گاز در شکاف

 حجم تخلخل)5/0(  حجم تخلخل) 2(

1  1600  IM 7.88  9.08  15.03 

2  1900  IM 5.51  10.69  25.37 

3  2000  NM 12.00  39.52  91.59 

4  2300  FCM 6.83  21.43  81.73 

  
 در شودطور كه مشاهده ميدهد. همانضريب بازيافت نفت را برحسب حجم تخلخل تزريقي نشان مي 3-شكل

 يثيرأشود اما باالي فشار بحراني، افزايش فشار تافزايش بازيافت مي سببفشارهاي زير بحراني، افزايش فشار 
بيشترين ميزان توليد در نزديكي فشار  بنابرايند. گردمنفي در نتايج داشته و منجر به كاهش بازيافت نفت مي

  دهد.بحراني رخ مي
  

 
  شكاف در زگا قيتزر در دكان افتيباز بيضر: 3شكل

  بحث-4

نسبت حجم تزریق به حجم تخلخل

ت 
 نف

ت
الف

ت 
یاف

باز
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باعث می ش��ود نفت به صورت الیه اي روی س��طح سنگ پخش شود و 
الیه ي ترکننده ي پیوسته ای تش��کیل دهد که منجر به تسریع در تخلیه ي 

ثقلی و افزایش سطح الزم برای تبخیر )اشباع شدن گاز( گردد ]17[.

نتیجهگیری
به منظور بررس��ی اثر فش��ار تزریق بر بازیافت نفت به جامانده، چندین 
مجموعه تست آزمایشگاهی در یک مدل ماتریس-شکاف خاص انجام 
ش��د که بر اس��اس نتایج آزمایش��گاهی، آنالیز ابعادی نتایج زیر حاصل 

گردید:
 تزریق غیرامتزاجی برای بازیافت نفت به جامانده مناس��ب نیست 
 ام��ا تزریق نزدیک امتزاجی و امتزاجی س��بب بهب��ود مؤثر بازیافت 

نفت می شود.
 در آزمایش هاي انجام شده، تزریق دی اکسیدکربن در شکاف نفوذ 
تأثیرگ��ذار نبوده و تولی��د در اثر تخلیه ي ثقلی، تبخی��ر و تورم صورت 

می گیرد.
 در تزریق غیرامتزاجی دی اکس��یدکربن، بخ��ش اعظم تولید در اثر 
تخلیه ي ثقلی انجام مي ش��ود اما در شرایط نزدیک امتزاجی نقش تبخیر 

بسیار برجسته است.
 در ش��رایط نزدیک امتزاجی وجود پدیده ي نزدیک بحرانی باعث 
می ش��ود نرخ تخلیه ي آزمایشگاهی بیش��تر از مقدار محاسبه ي تحلیلی 
باش��د و نرخ تبخیر به گون��ه ای افزایش یابد ک��ه گاز خروجی از دکان 

اشباع باشد.
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