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تأثیر فشار تزریق دیاکسیدکربن در بازیافت نفت بهجامانده
در یک مدل ماتریس-شکاف ماسهسنگی
کیوان کاظمی* ،بهزاد رستمی
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پژوهشکدهی ازدیاد برداشت

حين تزریق گاز در مخزن ،بهعلت وجود انواع ناهمگونیها (سنگ و سیال) ،نفت در ابعاد ماکروسکوپیک 3و میکروسکوپیک 4بهتله میافتد .نفت بهجامانده را میتوان
با نیروها و مکانیزمهایی نظیر تبخیر ،نفوذ/انتشار ،تورم و جریانهای 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 تهبسته بستگی دارد.
در این مطالعه با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی خاص ،تأثیر فشار تزریق دیاکسیدکربن در بازیافت نفت بهجامانده بررسی شده است .بهعالوه با استفاده از محاسبات
تحلیلی با اعداد بدون بُعد ،تأثیر نیروها و مکانیزمهای غالب مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج آزمایشها نشان میدهد که با افزایش فشار ،ضریب بازیافت نفت بهصورت
غیریکنواخت تغییر میکند و در شرایط نزدیک امتزاجی وجود پدیدهي ترشوندگی نزدیک بحرانی 5باعث میشود بازیافت نفت حداکثر گردد.
نفت بهجامانده ،تزریق دیاکسیدکربن ،تخلیهي ثقلی ،تبخیر

مقدمه

تزری��ق نزدیک امتزاجی به تزریقی گفته میش��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 آزمایشهاي
لوله قلمی یا با استفاده از معادالت حالت تعیین میشود [ .]1مکانیزمهای
خاص��ی نظیر كم بودن تنش میانرویه و در نتیجه كم بودن فش��ار موئینه
[ ،]2بهبود جاروب در اثر ایجاد جریان دو فازی نس��بت به تزریق تکفاز
در حال��ت امتزاج��ی [3و ،]2جریان همزمان نف��ت و گاز در حفرات که
باعث ادامه یافتن بازیافت نفت در پش��ت جبههي اصلی میش��ود [5و]4
و پدیدهي ترش��وندگی نزدیک بحرانی [ ]6سبب افزايش بازیافت تزریق
نزدیک امتزاجی میشوند.
طی تزریق در مخزن ،س��یال تزریقی از برخی مسیرها حرکت میکند
و ممک��ن اس��ت با تمامی نفت مخ��زن در تماس قرار نگي��رد و در نتیجه
نفت بهتله بيافتد .بهتلهافتادگی نفت ممکن است در ابعاد میکروسکوپیک
و ماکروس��کوپیک و بهدالیلی نظیر انگش��تی ش��دن (تحرک زياد سیال
تزریقی نسبت سیال مخزن) ،روراندگی ثقلی (اختالف چگالی سیاالت)،
ناهمگونی س��نگ مخزن و فش��ار موئینهي زياد (در اثر تنش میانرویهي
زياد و نفوذپذیری كم سنگ) رخ دهد.
نفت بهجامانده را میتوان با نیروها و مکانیزمهایی نظیر نفوذ/انتشار [،]7
جریانهای متقاطع ویسکوز [ ،]8ثقلی [ ]9و موئینه [ ]10تولید کرد .میزان
بازیافت نفت به رژیم تزریق (غیرامتزاجی ،نزدیک امتزاجی و امتزاجی)،
حضور آب و میزان حفرات تهبسته بستگی دارد.
*نويسندهی عهدهدار مکاتبات ()kazemi.ipe@ut.ac.ir
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خ��واص گاز تزریقی نی��ز میتواند در بهبود بازیاف��ت نفت بهجامانده
مؤثر باش��د و روی مکانیزمه��ای اصلی تأثیر بگذارد .اگ��ر گاز تزریقی
دیاکسیدکربن باشد بازیافت نفت در اثر تبخیر ،تورم و کاهش گرانروي
نفت بهبود مییابد [ .]11تزریق دیاکس��یدکربن مزایای دیگری از قبیل
فشار امتزاجی نسبتاً كم با سیاالت مخزنی ،قیمت ارزانتر نسبت به گازهای
هیدروکربنی و در دس��ترس بودن (مخازن طبیعی و تولیدات کارخانهها)
نسبت به س��ایر گازهای تزریقی دارد .بهعالوه ،تزریق دیاکسیدکربن به
مخازن روش مناس��بی بهمنظور ترسیب 6و کاهش انتشار دیاکسیدکربن
در ج ّو است [.]12
بی��ش از  30درصد نفت تولی��دی جهان از مخازن ش��کافدار انجام
ميشود [ .]13یکی از ناهمگونیهای اصلی سنگ ،در مخازن شکافدا ِر
طبیعی اس��ت .اختالف زي��اد نفوذپذیری بین ش��کاف و ماتریس باعث
میش��ود سیال تزریقی از ش��کاف عبور کرده و مقدار زیادی از نفت در
ماتریس باقی بماند .مطالعات آزمایشگاهی و شبیهسازیهاي متعددي در
زمینهي بازیافت نفت بهجامانده با اس��تفاده از مدلهای ماتریس-شکاف
انجام شده است .بس��یاری از این مطالعات با استفاده از یک یا چند مغزه
بهعنوان ماتریس که توسط یک شکاف در اطراف آن احاطه شده ،انجام
گرفتهاند .این نوع از مدلهای ماتریس-ش��کاف بیشتر بهمنظور مطالعهي
اثر ریزش ثقلی و نفوذ در مخازن شکافدار مورد استفاده قرار گرفتهاند.
م��ورل و هم��کاران [ ،]14برای بررس��ی پدی��دهي نف��وذ در مخازن
ش��کافدار ،از مدل ماتریس-شکاف خاصی اس��تفاده كردهاند .در این
مدل ،ش��کاف در یک طرف مغزه قرار گرفته كه تزریق و تولید از همان
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سیستم سیاالت ساده استفاده شده اس��ت .قبل از انجام آزمایشها ،فشار
امتزاجی و خواص فیزیکی سیس��تم دکان-دیاکسیدکربن با استفاده از
نرمافزار  PVTiو از طريق معادلهي حالت س��هپارامتری پنگ-رابینسون
محاسبه شده است.

ط��رف صورت میگرفت .برگ��ر و همکاران [ ]15نیز با اس��تفاده از این
مدل ،تأثیر رفتار فازی را بر انتقال جرم از محیط بهتلهافتاده بررسی کردند.
در ای��ن مطالعه با اس��تفاده از مدل مش��ابه ماتریس-ش��کاف مورل و
همکاران ،اثر فش��ار تزریق دیاکس��یدکربن در بازیافت نفت بهجامانده
بررسی شده است .با تغییر فشار تزریق دیاکسیدکربن ،تنش میانرویهي
بی��ن گاز و نف��ت تغییر میکند .آزمایشهاي انجام ش��ده در فش��ارهای
مختلف ،نمایندهي ش��رایط امتزاجی مختلف هس��تند که بر اساس مقدار
تنش میانرویه به س��ه دس��تهي غیرامتزاجی ،نزدیک امتزاجی و امتزاجی
تکتماسه تقسیم میشوند .بر اساس سیستم سیاالتی ساده و آزمایشهاي
تحت فش��ار و دمای زي��اد ،نقش نیروها (ویس��کوز ،ثقل��ی و موئینه) و
مکانیزمهای مختلف تولید نفت بهجامانده (تورم و تبخیر) بررسی شدهاند.

 -2-1تجهیزات آزمایشگاهی

 -1مواد و روشها

 -1-1خواص سنگ و سیال

در این مطالعه از یک نمونه مغزهي اس��توانهای استخراج شده از یک
رخنمون ماس��های بهطول  8س��انتیمتر و قطر  3/8سانتیمتر استفاده شده
اس��ت .تخلخل و نفوذپذیری مغ��زه بهترتیب براب��ر  17/6درصد و 150
میلیدارسی است.
سیستم سیاالت مورد استفاده در این مطالعه شامل نرمال دکان خالص
بهعنوان نفت و دیاکس��یدکربن بهعنوان س��یال تزریقی است .بهمنظور
ﺳﻴﺴﺘﻢ از رﮔﻼﺗﻮر ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻓﺸﺎر ) (BPRاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪي از ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮي ﻓﻠﺶ
کاهش پیچیدگیهای مکانیزمهای مختلف طی تزریق دیاکس��یدکربن
ﺷﺪه و ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺑﻮرت ﻣﺪرج ﺟﻤﻊ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ.
و معل��وم بودن خواص ترمودینامیکی دکان و دیاکس��یدکربن ،از یک

در ش��کل 1-ش��ماتیک تجهیزات آزمایشگاهی مورد اس��تفاده نشان
داده ش��ده اس��ت .تجهیزات آزمایش��گاهی ش��امل گرمك��ن( 7بههمراه
کنترلکنندهي دما) ،پمپ ،س��لهای انتقال ،مغ��زهي نگهدار ،رگالتور
8
مبرد ،فشارسنج و دستگاه
تثبیت فشار ( ، )BPRتفکیکگر اتمس��فریّ ،
سنجش اختالف فشار( )DPاست.
س��یلندرهای انتقال ،مغزهي نگهدار و رگالتور تثبیت فش��ار در داخل
گرمكن قرار میگیرند .از پمپ جابجایی مثبت جهت تزریق پیوست ه و با
نرخ ثابت سیاالت استفاده شده است .مغزهي نگهدار مخصوصی با قابلیت
کارکرد در فش��ار زياد طراحی شده است .طبق شکل 2-مغزهي نگهدار
دارای ی��ک درپوش ش��کاف با عمق  0/3میلیمت��ر در یک طرف مغزه
اس��ت و میتوان سیاالت را به ماتریس سنگ یا شکاف تزریق کرد .گاز
از ورودی باالی درپوش ش��کاف تزریق ش��ده ،از کنار مغزه عبور كرده
و در نهایت از خروجی پایین درپوش ش��کاف خارج میشود .تجهیزات
آزمایش��گاهی مذکور بهمنظور مطالعهي جنبههای مختلف بازیافت نفت
بهتلهافتاده ،توس��ط مورل و همکاران [ ،]14لرومنس��ر و همکاران [،]16
برگر و همکاران [ ،]3خس��روی و همکاران [ ]17اس��تفاده شد .بهمنظور
تثبیت فش��ار سیستم از رگالتور تثبیت فش��ار ( )BPRاستفاده شده است.
جریان تولیدی از سیستم در فشار اتمسفری فلش شده و مایعات تولیدی
در بورت مدرج جمع میگردند.
 -3-1روش آزمایشگاهی

قبل از انجام ه��ر آزمایش ،با تزریق  10حج��م تخلخل ایزوپروپانول
مغزه را ميش��ويند .س��پس مغزه بهمدت  24س��اعت در گرمكن خشک

ورودی (گاز)
خروجی

ﺷﻜﻞ :1ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺰرﻳﻖ دياﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ در ﺷﻜﺎف )ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺴﺮوي و ﻫﻤﻜﺎران

 1شماتیک تجهیزات آزمایش��گاهی تزریق دیاکسیدکربن در شکاف
([17
]
همکاران)
خسروی و
(مشابه سیستم

شکاف

 2شمایتک مغزهی نگهدار و درپوش شکاف

ﺷﻜﻞ :2ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﻐﺰهي ﻧﮕﻬﺪار و درﭘﻮش ﺷﻜﺎف

81

 -3-1روش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ ،ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ  10ﺣﺠﻢ ﺗﺨﻠﺨﻞ اﻳﺰوﭘﺮوﭘﺎﻧﻮل ﻣﻐﺰه را ﻣﻲﺷﻮﻳﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﻐﺰه ﺑﻪﻣﺪت 24
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ش��ده و بهمدت  24ساعت توس��ط پمپ خأل ،هواگیری میشود .پس از
آن دکان به مغزه تزریق ميش��ود تا مغزه  100درصد اش��باع گردد .طی
این مرحله از آمادهس��ازی ،جهت محاسبهي تخلخل سنگ ،حجم دکان
تزریقی و پس از آن نفوذپذیری س��نگ اندازهگیری میشود .این روش
برای آزمایشهاي بدون حضور آب انجام شد.
پس از آمادهس��ازی سیستم در دما و فشار مدنظر ،تزریق دیاکسیدکربن
در ش��کاف آغاز ش��ده و عبور گاز از کنار مغزهي فرآین��د ،بازیافت نفت
بهجامان��ده را شبیهس��ازی میکند .تمامی آزمایشه��ا در دماي  80درجهي
سانتیگراد و نرخ  10سیسی در ساعت انجام شدهاند .بهمنظور بررسی تأثیر
حضور اش��باع آب اولیه در فشارهای مختلف امتزاجی 1900 ،2000 ،2300
و  1600پام ،س��ه دس��ته آزمایش طراحی شدهاند .بر اس��اس نتایج معادلهي
حالت تصحیح شده ،فشار امتزاجی سیستم دکان-دیاکسیدکربن  2065پام
است .بنابراين در فشارهای  1600و  1900تزریق غیرامتزاجی ،در فشار 2000
تزریق نزدیک امتزاجی و در فشار  2300تزریق امتزاجی تکتماسه است.
-2گروههای بدون بُعد

برای اینکه نش��ان داده ش��ود نتایج آزمایش��گاهی معرف رویدادهای
مخزن هس��تند از آنالیز ابعادی در مقیاس حفره (عدد موئینگی 9و باند)10
 1خواص سیاالت و آنالیز ابعادی در مقیاس حفره
عدد
بوند

چگالی
گرانروی
اکسید فشار
تنش گرانروی
عدد
چگالی دیاکسید دی
(پام)
موئینگی میانرویه دکان دکان
کربن
 کربن

0/702 2/150 2/150 1/5E-07 4/4E-04

0/023

0/262

1600

0/704 0/331 0/331 1/1E-06 2/4E-03

0/026

0/340

1900

0/705 0/056 0/056 6/8E-06 1/3E-02

0/027

0/367

2000

0/707 0/000 0/000

0/032

0/444

2300

---

---

 2آنالیز ابعادی در مقیاس مغزه
Npcg

زمان
زمان
ضریب
عدد
نفوذ فشار (پام)
پکلت نیروهای سرعت تخلیه
نفوذنیروهای ملکولی
ثقلی
ثقلی

515/1 1/78

1/1

9/3E-06

24/3

3/2E-05

1600

541/8 0/33

1/4

7/3E-06

27/2

2/8E-05

1900

540/7 0/06

1/6

6/7E-06

35/6

2/2E-05

2000

2/1

5/0E-06

---

---

2300

0/00

---

 3خالصهي نتایج آزمایشگاهی
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بازیافت
نهایی

بازیافت
( 2حجم تخلخل)

بازیافت
(0/5حجم تخلخل)

رژیم
تزریقی

فشار
(پام)

شمارهی
آزمایش

15/03

9/08

7/88

IM

1600

1

25/37

10/69

5/51

IM

1900

2

91/59

39/52

12/00

NM

2000

3

81/73

21/43

6/83

FCM

2300

4

اس��تفاده شده است .جدول 1-خواص سیاالت و آنالیز ابعادی در مقیاس
حفره را در فشارهای مختلف نشان میدهد .مقدار عدد موئینگی و باند در
شرایط غیرامتزاجی باید بهترتیب در بازهي  10-7و  10-4باشد که با مقادیر
آن در شرایط غیرامتزاجی آزمایشها مطابقت دارد]17[.
 = μνعدد موئینگی
σ

()1

در رابطه v ،1-و  μبهترتیب سرعت و گرانروي سیال تزریقی و  σتنش
میانرویهي بین دو فاز است.
2
 = Δρgσ Dعدد باند

()2

 ∆ρاختالف چگالی بین دو سیال g ،شتاب گرانش σ ،تنش میانرویهي
بین دو سیال و  Dhطول مشخصه و برابر با شعاع هیدرولیکی است.
آنالیز ابعادی در مقیاس مغزه بیانگر اهمیت نسبی نیروها و مکانیزمهای
فعال اس��ت .مقادیر آنالیز ابعادی در مقیاس مغ��زه در جدول 2-گزارش
ش��دهاند .عدد پکلت( 11رابطهي )3-بهمنظور 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 میدهد كه
در آزمایشهاي انجام ش��ده میتوان از نفوذ در مقابل نیروهای همرفتی
صرفنظر کرد.
()3

L2 DCO2

H Udrainage

زمان نیروهای نفوذ
همرفتی = عدد پکلت
زمان نیروهای

در رابط��هي U ،3-س��رعت تخلی��ه D ،ضری��ب نف��وذ مولکول��ی
12
دیاکسیدکربن در نفت (با استفاده از رابطهي اصالح شدهي سیگموند
محاسبه شده) و  Dو  Lبهترتیب قطر و طول مغزه هستند.
س��رعت تخلیهي ثقلی بهعنوان تنها نیروی همرفتی سیس��تم بهصورت
تحلیلی از رابطهي 4-قابلمحاس��به اس��ت .در این رابط��ه  ∆ Sº=1برابر با
تغییرات اش��باع نفت در سیس��تم اس��ت و چگالی و گرانروي نفت ثابت
فرض میشود.
()4

 = kΔρgسرعت تخلیه
μº φΔSº

نیروهای موئینه برخ�لاف تخلیهي ثقلی عمل میکنن��د و رابطهي5-
اهمیت نس��بی این دو نیرو را نش��ان میدهد .ژو و هم��کاران بیان كردند
هنگامی که مقدار  NpcGکمتر از  0/2یا بیشتر از  5باشد بهترتیب نیروهای
ثقل��ی و موئینه غالب هس��تند [17و .]18در صورتی ک��ه مقدار  NpcGبین
 0/2و  5باش��د نیروهای ثقلی و موئینه در تعادل هستند .مقادیر  NpcGنشان
میدهد که در ش��رایط غیرامتزاجی جریان در تعادل ثقلی-موئینه اس��ت
ولی در شرایط نزدیک امتزاجی و امتزاجی نیروهای ثقلی غالب هستند.
()5

Pc
HΔρg

NpcG
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 -3نتایج آزمایشگاهی

خالصهي نتایج آزمایشگاهی شامل میزان بازیافت نفت پس از تزریق
 0/5و  2حجم تخلخل دیاکس��یدکربن و همچنین مقدار بازیافت نهایی
در جدول 4-گزارش شده است.
شکل 3-ضریب بازیافت نفت را برحسب حجم تخلخل تزریقی نشان
میدهد .همانطور که مشاهده میشود در فشارهای زیر بحرانی ،افزایش
فشار سبب افزایش بازیافت میشود اما باالی فشار بحرانی ،افزایش فشار
تأثیري منفی در نتایج داش��ته و منجر ب��ه کاهش بازیافت نفت می گردد.
بنابراين بیشترین میزان تولید در نزدیکی فشار بحرانی رخ میدهد.
 -4بحث

نتایج مش��اهدات آزمایشگاهی نش��ان میدهد که در فرآيند بازیافت
نفت با تزریق دیاکس��یدکربن در مدل ماتریس-شکاف مورد استفاده،
جریان در دو بُعد برقرار ميش��ود .بهمنظور تحلیل بهتر پدیدههای جاری
ﺗﺨﻠﺨﻞ(
انجام )0/5
ﺗﺨﻠﺨﻞ(
ﺣﺠﻢ
)
الزم اس��ت مشخص شود کدام نیروها
ﺣﺠﻢابتدا
ش��ده
هاي
آزمای2ش
در
IM
1
1600
7.88
9.08
15.03
مغلوب و کدامیک غالب بودهاند.
IM
5.51
10.69
25.37
2
1900
مقیاسهای 3زمانی
NMمقایسهي
 )Pe>>1( 12.00و
محاسبه شدهي پکلت
91.59مقادیر
39.52
2000
تأثیر نیروهای 6.83
الزم ب��رای 21.43
81.73
4
2300
ش��دهاند
جدول 3-ارائه
FCMدر
همرفتی و نفوذ که
نش��ان میدهد که زم��ان الزم برای تأثیر نفوذ در فش��ارهای مختلف بین
ﺷﻜﻞ 3-ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻔﺖ را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﺠﻢ ﺗﺨﻠﺨﻞ ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد در
ﺑﺤﺮاﻧﻲ ،می
همرفتیﻓﺸﺎر(ثقلی)
اﻓﺰاﻳﺶ که
ﺳﺒﺐحالی
است؛ در
ﺑﺤﺮاﻧﻲ،روز
ﻓﺸﺎرﻫﺎي24زﻳﺮتا 35
طيي
توانند ﺗﺄﺛﻴﺮ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر
نیروهای اﻣﺎ ﺑﺎﻻي
ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد
اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر
ﻓﺸﺎر
ﻧﺰدﻳﻜﻲ
در
ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﻴﺰان
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
د.
ﮕﺮد
ﻣﻴ
ﻧﻔﺖ
ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ
ﻛﺎﻫﺶ
ﺑﻪ
ﻣﻨﺠﺮ
و
داﺷﺘﻪ
ﻣﻨﻔﻲ در 1تاﻧﺘﺎﻳﺞ 2س��اعت در قطر مغزه عمل کنند .بنابراي��ن در آزمایشهاي انجام
ﺑﺤﺮاﻧﻲ رخ ﻣﻲدﻫﺪ.
شده میتوان از نفوذ در مقابل نیروهای همرفتی صرفنظر کرد .همچنین

بازیافت الفت نفت

نسبت حجم تزریق به حجم تخلخل

ﺷﻜﻞ :3ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ دﻛﺎن در ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز در ﺷﻜﺎف
 -4ﺑﺤﺚ

 3ضریب بازیافت دکان در تزریق گاز در شکاف

 4مقایسهي سرعت تحلیلی محاسبه شده از الگوی VAPEX
و سرعت تخلیهي آزمایشگاهی
سرعت تخلیهي آزمایشگاهی

سرعت تخلیهي تحلیلی

فشار (پام)

6/03E-06

9/30E-06

1600

3/55E-06

7/30E-06

1900

3/42E-06

4/95E-06

2300

بهدلی��ل اختالف فش��ار ناچیز دو س��ر مغزه در آزمایشهاي انجام ش��ده
میتوان از نیروهای ویسکوز در طول مغزه صرفنظر نمود.
از آنج��ا که مقادی��ر  NpcGدر جدول 3-در ش��رایط غیرامتزاجی و در
ب��ازهي  0/2تا  5قرار دارن��د جریان در تعادل ثقلی-موئینه اس��ت .اما در
ش��رایط نزدیک امتزاج��ی و امتزاجی مقادیر  NpcGکمتر از  0/2اس��ت و
بنابراين نیروهای ثقلی غالب هستند.
در آزمایشهاي انجام شده نیروهای ثقلی در زمانهای آغازین باعث
ریزش ثقلی ميشوند در حالی که نیروهای موئینه و ویسکوز در مقابل این
نیروها مقاومت میکنند .همزمان حل شدن دیاکسیدکربن در نفت باعث
تورم آن میشود و نیز بخش��ی از نفت در گاز حل میگردد .خسروی و
همکاران [ ]17نشان دادند که الگوی تولید در این مدل ماتریس-شکاف
بسیار شبیه به الگوی  VAPEXاست.
در ج��دول 4-ن��رخ تخلی��هي تحلیلی بر اس��اس الگ��وی  VAPEXو
همچنین نرخ تخلیه بر اس��اس دادههای آزمایش��گاهی در زمانهای اولیه
ارائه ش��ده اس��ت .با افزایش فش��ار ،بهدلیل افزایش گران��روي و کاهش
اخت�لاف چگالی نف��ت و گاز ،نرخ تخلی��هي تحلیلی کاه��ش مییابد.
همانطور که مالحظه میش��ود ،نرخهای تخلیه روند یکس��انی دارند اما
سرعت تخلیهي آزمایشگاهی کمی پایینتر است كه ممکن است بهدالیل
کاهش اخت�لاف چگالی نفت و گاز در اثر اخت�لاط ،نیروهای موئینه و
جریان مختلفالجهت باشد.
در ش��رایط نزدیک امتزاجی س��رعت تخلیهي آزمایش��گاهی از روند
مقادیر تخمین زده شده با محاسبات تحلیلی تبعیت نمیکند .در این شرایط
متر بر
سرعت تخلیه بر اساس دادههای زمانهای آغازین برابر
ثانيه بوده و بیشتر از مقدار تحلیلی آن در جدول 2-است.
پس از تخلیهي س��ریع در زمانهای آغازین ،بازیافت نفت با س��رعت
کمتری از طریق تبخیر صورت میگیرد .در هر دو ناحیه ،تورم نفت در اثر
کاهش گرانروي و افزایش سطح تبخیر ،به بازیافت نفت کمک میکند.
نتایج آزمایشها نش��ان میدهد که تنها در شرایط نزدیک امتزاجی ،گاز
خروجی کام ً
ال از دکان اشباع است .خروج گاز بهصورت اشباع در فشار
نزدیک امتزاجی مؤید اهمیت نقش تبخیر در اين آزمایشهاست.
شرایط غیرامتزاجی تبخیر از سطح بسیار کمی که در جبههي گاز و نفت
وج��ود دارد رخ میدهد و در ش��رایط امتزاجی عدم وجود میانرویه بین
نفت و گاز باعث میشود نفت تنها در جبههي جریان در گاز حل گردد.
همانطور که مالحظه میش��ود در ش��رایط نزدی��ک امتزاجی مکانیزمی
وجود دارد که باعث میشود سرعت تخلیهي ثقلی در زمانهای آغازین
زياد باش��د .پس از آن گاز اش��باع از دکان از سیس��تم خارج ميش��ود و
در نتیجه حداکثر بازیافت نفت در این ش��رایط رخ ميدهد .خس��روی و
همکاران این موضوع را با استفاده از ترشوندگی نزدیک بحرانی توضیح
دادند .در شرایط نزدیک امتزاجی ،پدیدهي ترشوندگی نزدیک بحرانی
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