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بررسي آزمايشگاهى تزريق دي اكسيدكربن در مدل كربناته شكاف دار

مريم خسروى  پژوهشكده ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز دانيال زين آبادى بجستانى*، بهزاد رستمى  انستيتو مهندسى نفت دانشگاه تهران

به دليل تفاوت نفوذپذيرى بين ماتريس و شــكاف، پتانسيل بازيافت ثانويه در مخازن شكاف دار نسبت به مخازن متعارف كمتر است. در اين 
مخازن، ســيال تزريقى از طريق شــكاف به راحتى به چاه توليدى رســيده و مقدار زيادى نفت در ماتريس به تله مى افتد. اين نفِت به تله افتاده را 
مى توان با اســتفاده از جريان متقاطع/ انتقال جرم از ناحيه به تله افتاده به ناحيه جريانى، بازيافت كرد. در اين مطالعه، تزريق گاز دى اكســيدكربن 
در رژيم هاى مختلِف امتزاجِى تك تماســه، نزديك امتزاجى و غيرامتزاجى در سيســتم ماتريس-شــكاف به صورت آزمايشگاهى مورد بررسى 
قرار گرفته اســت. هدف آزمايش هاى انجام شــده در اين تحقيق، بررســى كارايى تزريق گاز دى اكســيدكربن در بازيافت نفت به تله افتاده در 
مخازن كربناته شــكاف دار اســت. در تمامى آزمايش ها، مغزه با دكان اشــباع شده است و دى اكسيدكربن در شــكاف، تزريق مى شود. نتايج 
آزمايش ها نشــان مى دهد كه بيشــترين بازيافت نفت در تزريق گاز دى اكسيدكربن به صورت نزديك امتزاجى به دست مى آيد. در اين شرايط، 
63 درصد نفِت به تله افتاده بازيافت مى شــود، در حالى كه ضريب بازيافت نفت براى تزريق امتزاجِى تك تماســه و تزريق غيرامتزاجى به ترتيب 

36 و 8 درصد اســت
تزريق گاز، نفت به تله افتاده، تزريق نزديك امتزاجى، جريان متقاطع
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مقدمه
طى بازيافت اوليه از مخازن شكاف دار، بيشتر نفت از شكاف توليد 
مى شود و ماتريس در اشباع باالى نفت، باقى مى ماند. در اين مخازن، 
سيال تزريقى از طريق شكاف به راحتى به چاه توليدى رسيده و مقدار 
زيــادى نفت در ماتريس بــه تله مى افتد. ميزان به تلــه افتادن نفت در 
ماتريس به پارامترهاى زيادى از قبيل: ناهمگنى، ترشوندگِى محيط و 
غناى سيال تزريقى بســتگى دارد [1]. يك راه حل براى بازيافت نفِت 
ماتريس، تزريق گاز خشك است. در اين حالت، ميزان قابل توجهى از 
نفِت به تله افتاده1  را مى توان با استفاده از جريان متقاطع2 / انتقال جرم 
از ناحيه به دام افتاده بــه ناحيه جريانى، بازيافت كرد. براى به حداكثر 
رســاندن بازيافت بــه روش تزريــق گاز، درك مكانيزم هاى موثر بر 
توليد و تأثير كّمى پارامترهاى عملياتى، ضرورى اســت. با شــناخت 
بهتر از ذات پديده هاى محتمــل در طول تزريق، مى توان اميدوار بود 
كه با اســتفاده از تجهيزات كمتر و منابع مالى محدودتر، نتايج بهترى 
حاصل شود. با شناســايى موثرترين پارامترها در توليد، مى توان مدل 
تزريــق و توليد را به ســمتى تغيير داد كه با غالب شــدن مكانيزم هاى 
دلخواه، نفت كمتــرى در مخزن به جا مانَد. تأثير برخى از پارامترهاى 

موثر به صورت مستقل توسط محققان بررسى شده است.
مطالعــات تئورى و آزمايشــگاهى كمــى در مــورد بازيافت نفت 
به تله افتاده در مدل ماتريس-شــكاف3  انجام شــده اســت. مورل4  و 
همــكاران[2]، اثر نوع گاز تزريقى(متان، نيتروژن)، نرخ تزريق گاز به 
درون شكاف و اشــباع اوليه گاز درون مغزه را در آزمايش هاى نفوذ 
بررســى كردند. آن ها نشان دادند كه فرايند فقط توسط مكانيزم نفوذ 
كنترل نمى شــود و تزريق گاز نيتــروژن باعث تجمع مايع در نزديكى 
سطح شكاف مى شود. لرومنسر5  و همكاران[3]  آزمايش هايى شبيه به 
مــورل را در حضور آب انجام دادند. آن ها بيان كردند كه تجمع مايع 
در نزديكى شــكاف، در ارتباط با گرادياِن تنِش ميان رويه6  درگير در 

سيستم سيال سه جزئى(پنتان، متان، نيتروژن) است.
برگر7  و همــكاران[4] انتقال جرم از ناحيه به تله افتاده را به صورت 
تابعى از رفتار فازى حالل بررسى كردند. آن ها گازهاى هيدروكربنى 
با تركيب درصد متفاوت را در شكاف تزريق مى كردند و نشان دادند 
كه انتقال جــرم با افزايش غناى حالل افزايش مى يابد. خســروى8  و 
همكاران[5] اهميت نسبى نيروهاى فعال در جريان متقاطع از ناحيه به تله 
افتاده به ناحيه جريانى را در سيســتم ماتريس-شكاف بررسى كردند 
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و نشــان دادند كه در تزريق نزديك امتزاجى9  گاز دى اكســيدكربن، 
بازيافت بيشــينه اســت. آن ها بيان كردند كه تبخير، مكانيزم غالب در 

بازيافت نفت است كه در حالت نزديك امتزاجى سرعت مى گيرد.
مطالعــات آزمايشــگاهى تزريــق امتزاجــى10 و غيرامتزاجى  گاز 
دى اكســيدكربن نســبتاً كــم اســت. در ايــن تحقيــق، تزريــق گاز 
دى اكســيدكربن در رژيم هــاى مختلــف امتزاجــى تك تماســه11 ، 
نزديك امتزاجى و غيرامتزاجى در سيستم ماتريس-شكاف به صورت 

آزمايشگاهى مورد بررسى قرار گرفته است.

1-بخش تجربى
1-1- مواد

در آزمايش هــا از مغزه ى كربناته به عنوان ماتريس اســتفاده شــده 
اســت. اين مغــزه از يكى از مخازن جنوب ايران نمونه گيرى شــده و 

مشخصات آن در جدول-1 آورده شده است.
در تمــام آزمايش هــا از دكان به عنــوان نفــت مصنوعى اســتفاده 
شــده و دى اكســيدكربن به عنوان گاز در شــكاف، تزريق مى شــود. 
آزمايش ها در دماى ثابت 80 درجه ســانتى گراد انجام مى شــوند. بر 
اســاس مطالعات قبلى[5 و 6] ، فشار بحرانى سيستِم دى اكسيد كربن و 
دكان در دماى 80 درجه ســانتى گراد برابر 14/24 مگاپاسكال است. 
بنابراين، آزمايش ها در ســه فشاِر 15/86، 13/79 و 13/1 مگاپاسكال 
انجام مى شــوند كه به ترتيب بيانگر تزريق امتزاجى تك تماسه، تزريق 

نزديك امتزاجى و تزريق غيرامتزاجى است(جدول -2)

1-2- تجهيزات آزمايشگاهى
در اين مطالعه، از مجموعه دستگاه آزمايشگاهى تزريق گاز در دما 

و فشار باال استفاده شده است(شكل-1). 
 براى انجــام آزمايش ها از يك مغزه ى نگه دار مخصوص اســتفاده 
شــده است. شكل-2 شــماتيك اين مغزه نگه دار را نشان مى دهد. اين 
نگه دارنده شــامل يك فضاى خالى در يك طرف مغزه مى باشــد كه 
بيانگر شكاف است. سيال تزريقى از يك طرف وارد فضاى خالى شده، 
از روى ســطح مغزه عبور كرده و از سمت مخالف خارج مى شود. در 

اين روش، سيال تزريقى فقط روى سطح مغزه جريان مى يابد.

2-نتايج و بحث
در ايــن قســمت، به مقايســه و تحليل نتايج حاصــل از تزريق گاز 
پرداخته مى شود. هدف از انجام اين آزمايش ها بررسى كارايى تزريق 
گاز دى اكســيدكربن در بازيافت نفِت به تله افتاده در مخازن كربناته 
شكاف دار است. خالصه نتايج شــامل رژيم تزريق، ضريب بازيافت 
نفت  بعد از تزريِق دو حجم فضاى حفرات  و ضريب بازيافت نفت12 

1    دستگاه آزمايشگاهى براى تزريق دى الكسيد كربن در شكاف

كربناتهجنس 

3/8قطر (سانتيمتر)

8طول (سانتيمتر)
22/13تخلخل (٪)

8/26تراوايى (ميلى دارسى)
20/07حجم حفرات (سى سى)

  1   مشخصات مغزه كربناته

تنش ميان رويه (mN/m)گرانروى گاز (سانتى پوز)چگالى نفت (kg/m3)گرانروى گاز (سانتى پوز)چگالى گاز (kg/m3)فشار (مگاپاسكال)

13/1340/40/026704/40/51860/331

13/79367/20/027705/10/52710/056

15/86443/90/0327070/5530

  2   خواص مبنا سيستم سيال دكان/دى¬اكسيدكربن [5]
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بعد از تزريق ســى و پنج حجم فضاى حفرات13 براى هر آزمايش، در 
جدول-3 نشان داده شده است.

شــكل-3 نتايج ضريب بازيافت نفت برحسب ميزان حجم حفرات 
تزريقى را براى آزمايش هاى ماتريس-شكاف نشان مى دهد. بيشترين 
بازيافت نفت طى تزريق نزديك امتزاجِى گاز دى اكسيدكربن به دست 
آمده اســت. براى مغزه كربناته، تزريق گاز به صــورت غيرامتزاجى، 
بازيافت كمى را به دنبال دارد كه مى تواند ناشــى از افزايش نيروهاى 

موئينه به دليل كاهش تراوايى ماتريس باشد.
 در شــكل-4 دو حالــت حــدى براى انتقــال جرم/جريــان متقاطع 
در مدل ماتريس-شــكاف به طور شــماتيك نشــان داده شــده است؛ 
حالت-الف بيانگر شرايطى است كه گاز با عبور از سطِح سنگ، نفت را 
بخار مى كند و با توليد نفت، ســطِح تماس گاز و نفت از شكاف فاصله 
 گرفته و سرعت توليد نفت پيوسته كاهش مى يابد. در حالت-ب، سطح 
تماس گاز و نفت در شكاف ثابت نگه داشته شده است. در اين حالت، 
تا زمانى كه نفت وجود داشــته باشد، سرعت توليد نفت ثابت است و به 

ميزان توانايى گاز در تبخير نفت از سطح سنگ بستگى دارد. 
شكل-5 نرخ توليد نفت بر حسب ضريب بازيافت را براى آزمايش ها 
نشان مى  دهد. همان طور كه مشــخص است نتايج آزمايش ها تركيبى 
از دو حالت حدى در نظر گرفته شــده در باالست. در ادامه، با تحليل 
اين نمودار، مكانيزم هاى غالب در هر رژيِم تزريقى مشخص مى شود.

در زمان هاى ابتدايى، نرخ توليد نفت طى تزريق نزديك امتزاجى و 
امتزاجى تك تماسه ثابت است، در حالى كه براى تزريق غيرامتزاجى، 
نــرخ توليد نفت، پيوســته كاهــش مى يابــد. در شــرايط امتزاجى و 
نزديك امتزاجــى، نيروهاى موئينه ناچيز بــوده و رانش گرانش14  در 
توليد نفت مشــاركت مى كند. رانش گرانش باعث كشيده شدن نفت 
به ســمت شــكاف مى شــود و به توليد نفت كمــك مى كند و باعث 
مى شود در زمان هاى ابتدايى، نرخ توليد نفت ثابت بماند، درحالى كه 
طى تزريق غيرامتزاجى، به دليل پايين بودن تراوايى ســنگ، نيروهاى 
موئينه قوى بوده و رانش گرانش بى اثر شــده اســت. در اين شرايط، 
مشابه حالت-الف، دكان فقط در اثر تبخير از سطح تماس گاز و نفت 

توليد مى شود.
نكته ديگرى كه در اين نمودار اهميت دارد اين است كه با افزايش 
فشار و نزديك شــدن به نقطه بحرانى، اختالف چگالى بين فازها كم 
مى شــود و گران روِى نفــت افزايش مى يابد. بنابرايــن، انتظار مى رود 
ســرعت توليد نفت(ناشــى از برهم كنش نيروهاى ثقلى و ويســكوز) 

طبق معادله-1 كاهش يابــد، درحالي كه نرخ توليد نفت براى تزريق 
نزديك امتزاجى به صــورت قابل مالحظه اى از تزريــق غيرامتزاجى و 

امتزاجى بيشتر است.

در تزريق نزديك امتزاجي، عالوه بر نيروهاي ثقلي، مكانيزم ديگري 
در توليد نفت مشــاركت مي كند؛ در تزريــق نزديك امتزاجي، در اثر 
پديده ترشوندگِي نزديِك بحرانِي15  [7] دو فاز گاز و نفت، نفت روي 

رژيم تزريقشماره آزمايش
ضريب بازيافت 

نفت بعد از تزريق 
2 حجم فضاى 

متخلخل 

ضريب بازيافت نفت 
بعد از تزريق 35 حجم 

فضاى متخلخل 

58/5غيرامتزاجى1

9/763/7نزديك امتزاجى2

7/736/2امتزاجى3

  3   مشــخصات آزمايش ها همراه با ضريب بازيافت نفت بعد از 
تزريق 2 و 35 حجم فضاى متخلخل

2    مغزه نگه دار

3   ضريب بازيافت نفت برحســب ميزان حجــم حفرات تزريقى براى 
مغزه كربناته
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9. Near-miscible (NM) 
10. Immiscible (IM)
11. First Contact Miscible (FCM)
12. Oil recovery factor
13. Pore volume
14. Gravity drive
15. Critical point wetting

ســطِح سنگ پخش مي شود، افزايش ســطح تماس گاز و نفت باعث 
افزايش نرخ تبخير مي شود و به توليد نفت كمك مي كند.

نتيجه گيرى
در اين تحقيق، كارايى تزريق گاز دى اكسيدكربن در بازيافت نفِت 
به تله افتاده در مخازن كربناته شكاف دار به صورت آزمايشگاهى مورد 
بررسى قرار گرفت. نتايج آزمايش هاى ارائه شده در اين مطالعه نشان 

مى دهــد كه بيشــترين بازيافت نفت در تزريق گاز دى اكســيدكربن، 
به صورت نزديك امتزاجى به دست مى آيد. تزريق نزديك امتزاجِي گاز 
به دليل افزايش ســطح تماس گاز و نفت و سرعت گرفتن تبخير، براي 
بازيافت نفِت به تله افتاده بســيار كارآمد اســت. تزريق گاز به صورت 
نزديك امتزاجي عالوه بر اينكه نفت بيشتري نسبت به تزريق امتزاجي 
تك تماسه بازيافت مي كند، بخشــي از هزينه هاي افزايش فشار را نيز 

كاهش مي دهد.

4    دو حالت حدى براى انتقال جرم/جريان متقاطع در مدل ماتريس-شكاف؛ 
الف-با توليد نفت ماتريس، ســطح تماس گاز و نفت عقب نشينى مى كند، 

ب- سطح تماس گاز و نفت در شكاف ثابت نگه داشته شده است
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5   نرخ توليد نفت برحسب ضريب بازيافت نفت
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