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چالش هاي مدل سازي پديده هاي نزديک بحراني در تزريق دی اكسيدكربن

مصطفی عليزاده1  دانشگاه تهرانمريم خسروی*  پژوهشکده ی ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز 

سال هاست که مدل سازي جریان سیال در محیط متخلخل مخزن با استفاده از شبیه سازهاي مختلف صنعتي و 
غیرصنعتي بررسي و مطالعه مي شود. این شبیه سازها بسته به شرایط ترمودینامیكي سیاالت، نوع محیط متخلخل 
و پدیده ی مورد مطالعه، ممكن اس��ت ضعیف یا قدرتمند ظاهر ش��وند. در این میان تسلط محقق بر معادالت حاکم 
و نقاط ضعف و قوت ابزار شبیه سازي خود بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه محقق باید هنگام مدل سازي به تمامي 

فرضیات و منابع خطاي مؤثربر نتایج، اشراف کامل داشته باشد.
مطالعات آزمایش��گاهي نش��ان مي دهند که در حین تزریق دي اکس��یدکربن در فش��ار نزدیك بحراني )نزدیك 
امتزاجي( پدیده هاي نزدیك بحراني )از جمله ترشوندگي نزدیك بحراني و جریان مارانگوني( تأثیر به سزایي بر مقدار 
بازیافت نفت دارند. در این مقاله برخي نقاط ضعف شبیه س��ازها در مدل س��ازي این پدیده ها نشان داده مي شود. در 
شرایطي که مارانگوني بازیافت را تا حدود 35 درصد افزایش داده نتایج شبیه سازي هیچگونه تأثیري از آن نمي پذیرد. 
همچنین ترش��وندگي نزدیك بحراني در آزمایشگاه سبب مي ش��ود بازیافت نفت در شرایط نزدیك بحراني بیش از 
ش��رایط غیرامتزاجي و حتي امتزاجي تك تماسه ش��ود. در حالي که مدل سازي تزریق امتزاجي تك تماسه، به کسب 
بیشترین ضریب بازیافت از مغزه منتج مي گردد. در این مطالعه ضمن معرفي دو پدیده ی مذکور، چالش ها و دالیل 

بروز خطاهای شبیه سازی آنها نیز مورد بحث و بررسي قرار مي گیرد.

شبیه سازي
تزریق دي اکسیدکربن

 شكاف/ماتریس
تر شوندگي نزدیک بحراني

مارانگوني
 نزدیک امتزاجی

* دریافت:
93/12/22

* ارسال برای داوری:
94/1/29

* پذیرش:
94/9/16

    )khosravi.inbox@gmail.com( نویسنده ی عهده  دار مكاتبات*

در اکث��ر نرم افزار هاي تجاري، جریان س��یاالت در محیط متخلخل از 
طریق  ترکیب معادالت پیوس��تگي2 و دارسي توصیف مي شود. موازنه ی 
جرم براي هر جزء در هر س��ل جداگانه بررس��ي مي ش��ود. س��پس این 
معادالت در کنار معادالت کمكي )نظیر تعریف فش��ار موئینگي و اشباع 
سیاالت( و با اس��تفاده از شرایط اولیه ی مسأله و شرایط مرزي به صورت 
عددي حل مي ش��وند؛ در حالی که اغلب ش��رایط م��رزي روي مرزهاي 

فیزیكي و ثابت مسأله تعریف خواهند شد.
در این نوع نگاه خاص به محیط متخلخل، میان رویه ی3 دو فاز، تعریف 
مش��خصي ندارد. در هر س��ل تعادل ترمودینامیكي، مس��تقل از سل هاي 
اط��راف حل مي ش��ود. این امر مش��كالت فراواني در مدل س��ازي نفوذ 
مولكول��ي ایجاد می کند؛ چراکه در واقعیت بای��د دو فاز در میان رویه به 
تعادل برس��ند و اج��زاء از میان رویه به داخل هر فاز نفوذ کنند. ش��رکت 
ش��لمبرجر در این مورد خاص براي فرار از مش��كل مذکور در 2014 از 
روش��ی ریاضي استفاده کرده اس��ت. بدین ترتیب که با توجه به شرایط 
دمایي و فش��اري، دو ف��از مجازي نفت و گاز تعادلي تعریف مي ش��وند 
و نفت و گاز واقعي به جاي تعامل مس��تقیم ب��ا یكدیگر در تعامل با نفت 

و گاز مجازي ق��رار مي گیرند. اما کماکان ضع��ف در توصیف صحیح 
میان رویه، مشكالت فراواني در مدل س��ازي پدیده هاي سطحي مختلف 
ایجاد مي کند که از آن جمله مي توان به جریان مارانگوني و ترشوندگي 

بحراني اشاره کرد.

1- مارانگوني
از جمله مكانیس��م هاي مؤثر بر جریان سیال، پدیده ی مارانگوني است 
که در مهندسي نفت به اشتباه بیشتر در قالب نیروهاي موئینه بررسي شده 
اس��ت. نخس��تین بار وبر4 در 1854 مارانگوني را مطالعه کرد ]1[ و بعدها 
در 1865 مارانگوني5 آنرا در قالبي مش��خص معرفي نمود ]2[؛ وي اظهار 
داشت هنگامي که در میان رویه ی فازهاي مجاور، در اثر گرادیان غلظت، 
دما یا الكتریس��یته، گرادیان تنش میان رویه وجود داشته باشد جریاني از 
نقاط با تنش میان رویه ی کم به سمت نقاط با تنش میان رویه ی زیاد ایجاد 

مي شود.
در 2014 خس��روي و همكاران تأثیر ش��گرف مارانگوني را بر تزریق 
دي اکس��یدکربن اثبات کردند و گزارش دادند که در تزریق نزدیک به 
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امتزاجي ای که هنوز س��طح تماسي بین نفت و گاز وجود دارد و گرادیان 
تنش میان رویه نسبت به بزرگي تنش میان رویه زیاد است، مارانگوني نمود 
بیشتري دارد تا در تزریق امتزاجي ای که در آن سطح تماس از بین مي رود 
ی��ا تزری��ق غیرامتزاجي ای که نف��ت حالت یكپارچه ی خود را از دس��ت 
مي دهد و نس��بت گرادیان تنش سطحي به مقدار آن بسیار کم است. آنها 
همچنین با استفاده از روش هاي تحلیلي نشان دادند که در شرایط نزدیک 
امتزاجي تغییرات تنش میان رویه به نس��بت غلظت دي اکسیدکربن در فاز 
مایع بس��یار شدید اس��ت و بنابراین اعداد مارانگوني محاسبه شده در این 
رژیم بسیار بزرگ هس��تند. نتایج آزمایشگاهي آنها نیز وجود جریان هاي 
قوي مارانگوني را در شرایط نزدیک بحراني اثبات مي کند؛ به صورتي که 

در این رژیم، بازیافت نفت تا حدود 35 درصد افزایش مي یابد ]3[.
تا کنون در شبیه س��ازهاي تجاري، مارانگون��ي با تعریف خاص آن در 
میان رویه مدل س��ازی نشده اس��ت. جهت مدل س��ازی جریانات ناشي از 
مارانگون��ي در سیس��تم هاي غیرمتخلخ��ل مطالعات متعددي انجام ش��ده 
اس��ت. از جمله این مطالعات مي توان به کار اس��ترلینگ6 اشاره کرد ]4[. 
وي معادالت نویر-اس��توکس دوبعدي را با مع��ادالت نفوذ مولكولي در 
میان رویه کوپل کرد و شرایط مرزي مسأله را با موازنه ی تنش هاي برشي 

در میان رویه تعریف نمود.

2- ترشوندگي نزديک بحراني
کان7 در 1977 نظری��ه ی ترش��وندگي نزدیک بحران��ي را چنین عنوان 
مي کن��د که وقتي دو فاز در ش��رایط نزدیک بحران��ي و در مجاورت فاز 
س��ومي  قرار دارند یكي از آن دو روي فاز س��وم پخش ش��ده و آن را  تر 
مي کند ]5[. ضخامت فیلم تش��كیل شده بسیار کم است و با کاهش تنش 
میان رویه، به س��رعت تا حد چند مولكول کاهش مي یابد. با افزایش سطح 
تماس دو فاز پدیده هاي سطحي بسیار مهم مي شوند. این پدیده در رسیدن 
به ش��رایط نزدیک امتزاجي از طریق افزایش فشار یا تغییر درصد ترکیب 

اجزاء نیز اتفاق مي افتد.
در 2014 خسروي و همكاران از مطالعه ی آزمایشگاهي و تحلیل تزریق 
دي اکس��یدکربن در فشارهاي مختلف در یک سیس��تم ماتریس/شكاف 
نشان دادند که بیشترین میزان بازیافت نفت در فشار نزدیک امتزاجي اتفاق 
مي افتد. آنها توضیح دادند که در تزریق دي اکسیدکربن در شكاف، تبخیر 
و تورم دو عامل اصلي تولید نفت هس��تند ]6[. در شرایط نزدیک بحراني، 
ترش��وندگي نزدیک بحراني از طرفي سبب افزایش سطح تماس فاز نفت 
و گاز ش��ده و نرخ تبخیر نفت را افزایش مي دهد و از س��وی دیگر سبب 
تسریع حل ش��دن دي اکسیدکربن در نفت و در نتیجه تورم آن مي گردد. 
همچنین ترش��وندگي نزدیک بحراني سبب مي ش��ود فاز نفت به صورت 

فیلمی پیوسته روي سنگ پخش ش��ده و نرخ تخلیه ی ثقلي در زمان هاي 
آغازین آزمایش ها افزایش یابد.  درهمان سال خسروي و همكاران اثبات 
کردند که ترش��وندگي نزدی��ک بحراني در تزریق دي اکس��یدکربن در 
ماتری��س نیز اتف��اق مي افتد؛ اما منجر به تغییر الگوي کلي تولید )کس��ب 
بیشینه ی نفت در فشار بیش از MMP( نمي شود. این ویژگي سبب مي شود 
به ویژه در مخازني که ناهمگني س��نگ مخزن زیاد اس��ت تزریق نزدیک 
بحراني )نزدیک امتزاجي( بس��یار مؤثرتر از تزریق امتزاجي عمل کند؛ در 

حالي که هزینه هاي فشرده سازي یا غني سازي آن بسیار کمتر است.

3-تجهيزات آزمايشگاهي و روش ها
در آزمایش های انجام ش��ده در آزمایشگاه به منظور ساده سازي تحلیل 
پدیده ها، آزمایش هاي پایه بر اس��اس استفاده از دي اکسیدکربن و دکان 
خالص طراحي ش��ده اند. در همین راس��تا باید بر اس��اس خواص فیزیكي 
دکان و دي اکسیدکربن، مدل مورد اعتمادي جهت پیش بیني رفتار فازي 
سیاالت در شرایط مختلف تهیه ش��ود تا در مرحله ی طراحي آزمایش ها 
و تحلیل نتایج مورد اس��تفاده قرار گیرد. همچنین جهت ثابت ماندن نتایج 
آزمایش��گاهي و شبیه س��ازي )با اس��تفاده از نرم افزار PVTi(، نمودار هاي 
P-T و مح��ل قرارگی��ري نقاط بحراني مخلوط دي اکس��یدکربن و دکان 

در حین منطبق س��ازي، از گزارش هاي آزمایش��گاهي موج��ود درباره ی 

2   درپوش مغزه ی نگه دار:
الف( درپوش متداول ب( درپوش الزم جهت مدل سازی شکاف

 شكاف يا ماتريس در اكسيدكربندي تزريق آزمايشگاهي تجهيزات نماي -1 شكل
 

نگهدار  يمغزهمتر در داخل درپوش ميلي 3ي خالي به ضخامت يشكاف، فضاسازي در اين طراحي جهت مدل
جهت  .قسمت باالي آن يك ورودي براي تزريق سيال وجود دارددر ) كه الف-2- شكلدرنظر گرفته شده (

روي اين براي فلزي  يتزريق گاز به فضاي شكاف، مانع حيندر  ،ماتريس سمتجلوگيري از خروج سياالت به
عنوان ديگري در پايين اين فضا به يخروجطراحي شده تا سياالت را به درون شكاف هدايت كند. ورودي 

  ساخته شده است. گيري فشاراندازهخروجي و يكي در بخش مياني به منظور 
  

                                                                                                   
  ب)          )الف          

  شكافسازي ب) درپوش الزم جهت مدل      ) درپوش متداولالف   دار: نگه يدرپوش مغزه - 2شكل 
  

دارند. جهت اشباع  دويا  يكترتيب از طريق ورودي در اين طرح، سياالت قابليت تزريق به ماتريس يا شكاف را به
شود. بسته است از خروجي خارج مي دوكه ورودي حالي شود و دربه مغزه تزريق مي يكسنگ، نفت از ورودي 

د، از كنار گرددو وارد فضاي شكاف ميگاز از ورودي  ،شدهبسته  يكاكسيدكربن، ورودي در طول تزريق دي
 .شودسنگ عبور كرده و از خروجي توليد مي

  
  يسازشبيهمدل  -4

اي افقي، سطح مقطع مدل، مربعي با استوانه يمغزهسازي در مدل E300 افزارهاي نرمبا توجه به محدوديت
طراحي  يمغزه ينما 3-شود. شكلاي سنگ واقعي درنظر گرفته ميمساحت سطح مقطع دايرهبا مساحتي برابر 

دهد. جهت تزريق يكنواخت نشان مي xسل در راستاي  16و  yz يدر صفحه )7×7( سل 49شده را با 

 ورودي

 ثبت فشار

 خروجي
گيري فشاراندازه 

خروجي        

شكاف

2ورودي
1ورودي   

ارگيري فشاندازه   

1   نماي تجهیزات آزمایشگاهي تزریق دي اكسیدكربن در ماتریس 
یا شکاف

6 1/13 59/23 

7 02/14 42/87 

8 86/15 99/77 

3 
 دكان 80%

پروپان 20%

9 03/11 39/15 

10 65/12 65/37 

11 89/12 90/56 

12 1/13 15/47 

13 65/13 50/54 

14 89/13 20/80 

15 86/15 00/78 

  
و دماي داخل و خارج آون توسط  DP(14(، اختالف فشار دو سر مغزه BPRهايي نظير فشار شكاف، فشار داده
 نيز ندبه سيستم ثبت و ضبط اطالعات مجهز كههاي تزريقي شوند. پمپذخيره مي 15سيستم ثبت دادهيك 

  كنند.زمان، فشار و ميزان تزريق را ذخيره مي
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3   مدل طراحي شده در E300 شامل 7×7×16 سل براي شبیه سازي 
مغزه و 7×7 سل براي شبیه سازي شکاف یا پخش كننده ی تزریق

بسيار  ييتراوا اضافه، با )yz يك صفحه در راستاي( سل 49 سازي شكاف)،يا شبيهاكسيدكربن در سنگ (دي
 شوند.مدل تعريف مي ، در يك طرفاندكو تخلخل  زياد

  
  
  
  

سازي سل براي شبيه 7×7سازي مغزه و سل براي شبيه 16×7×7شامل  E300مدل طراحي شده در  - 3شكل 
  تزريق يكنندهشكاف يا پخش

  
نامعلوم بوده و در كارهاي مشابه پيشين  سنگ استفاده شده در اين مطالعهنسبي ماسه ييتراواهاي نمودار

هاي دوجزئي شيآزماخچه، با داشتن نتايج آزمايشگاهي يآن وجود ندارد. با استفاده از تطابق تار ازگزارشي 
شوند. سپس اين هاي مجهول مدل ارزيابي ميرغينيروهاي موئينه، مت يكربن و نيز محدودهاكسيدديدكان/

 .گرددها با نتايج آزمايشگاهي مقايسه شوند تا نتايج آناستفاده ميجزئي متناظر هاي سهشيها در آزمارغيمت
  
  بحث و بررسي -5

 ياكسيدكربن در مخزننسبي و فشار موئينگي در طول تزريق دي ييتراوا نمودارهايهاي واقعي ابتدا داده
تفاوت مقدار نفت باقيمانده اند. با توجه به هاي مختلف قرار گرفتههاي الزم در مدلاي، مبناي توليد نمودارماسه

از . ها بهينه شونددر نمودارمقدار نقاط انتهايي  ها،آزمايشبر اساس نتايج است  ضروريهاي مختلف، در آزمايش
 يحد آستانه ويژهبهمقادير فشار موئينگي و سازي مدل با نتايج آزمايشگاهي، يند منطبقدر فرآها رغيترين متمهم
گاز، طيفي از اشباع نفت ديده فاز شود در گذر از فاز نفت به . تعريف فشار موئينگي در مدل باعث مياستآن 

خواهد  رد و تغييرات اشباع نفت صفر و يكگذرا وجود ندا يموئينگي صفر است ناحيهشود. در شرايطي كه فشار 
تر خواهد بود سازي كممقدار نفت توليدي در انتهاي شبيه، فشار موئينگي در اشباع نفت باقيمانده با افزايشبود. 

شكني شكستگي ميان يتر شده و در نقطهدارو منحني ضريب بازيافت بر حسب زمان يا حجم گاز تزريقي زاويه
  شود.ديده مي

شود. در گاز صفر مي يمانده پشت جبههسازهاي صنعتي، اشباع نفت باقييهسازي تزريق گاز در شبشبيه هنگام
زماني مستقل از محاسبات جريان سيال حل  يدر هر بازه ير ناگهانيها محاسبات تبخواقع در اين قسمت

افشكمدل كننده ا يپخش كننده جريان مغزه  

4  تطابــق نتایج آزمایشــگاهي و شبیه ســازي در آزمایش هــاي تزریق 
دي اكسیدكربن در مغزه

هاي مختلفي براي عبور از اين مشكل د. روشگردتبخير مي وجود در سلفت مشوند و بنابراين بخش اعظم نمي
  :توان به موارد زير اشاره كردي آنها ميكه از جملهحل آن پيشنهاد شده  يا
  گرددميرفتار فازي نفت  شدنعوض سبب كه  ئي بسيار سنگين به نفتجزافزودن.  
 ثر است.ؤهاي فشار ثابت متوليد نشود. اين روش تنها در مدل ثر تا بخشي از نفت اصالًؤكاهش تخلخل م  
 عنوان ، بهيتوليد حذف درصد مشخصي از نفتormS ترتيب نفت موجود به آلفا. بدين  با استفاده از فاكتور و

ضريب اي كه قرار نيست توليد شود آلفا يا شود و به دستههاي يكسان تقسيم ميتركيب درصد دو دسته با
  گيرد.صفر تعلق مي 16عبوردهي

 دار هاي شكافسيستم شبيهمخزن  يكه ارتباط آن با بقيه عنوان بخشي مجزاتعريف قسمت غيرمتحرك به
perm dual-pore dual سازي را شود. اين روش شبيهكنترل مي 17ضريب انتقال، از طريق بزرگي مقدار

  كند.تر ميپيچيده
  

 مجاور آن، يهابا سلارتباط چاه  كنترل زيو ن نسبي ييتراوا موئينگي و در اين مطالعه سعي شده با كنترل فشار
 4- شكل .گرددآن تنظيم  يماندهاشباع باقي مقدارتوليد نفت و  يوهنفت در تماس با گاز و در نتيجه نح مقدار

 دهد.يها نشان مشياول آزما يسر يرا برا يسازشبيهو مدل  يشگاهيج آزماينتا

  

  
  دكربن در مغزهياكسيق ديتزر يهاآزمايشدر  يسازشبيهو  يشگاهيج آزمايتطابق نتاج ينتا -4شكل 

  
د كه شومعلوم مي )5- شكل( نموداريك  روينسبي استفاده شده و مقايسه آنها  ييبا بررسي نمودارهاي تراوا

تا نسبي  يينمودارهاي تراوامگاپاسكال  79/13ش يالزم است در آزما هايسازشبيهها و شينتايج آزما تطابقبراي 

نقاط بحراني  ترکیب دي اکس��یدکربن و دکان اس��تفاده ش��د. بر اس��اس 
دماهاي گزارش ش��ده از مخازن ایران و با درنظر گرفتن محدودیت هاي 
آزمایشگاهي و رفتار فازي دکان و دي اکسیدکربن، دماي آزمایش ها 80 
درجه ی سانتي گراد درنظر گرفته شد. پس از آماده سازي مدل شبیه سازي، 
جهت تش��خیص رژیم هاي امتزاجي ضروری است پیش بیني صحیحي از 
تغییرات تنش میان رویه )IFT( با فش��ار در دست داشت. در این مطالعه با 
استفاده از مدل پاراکور و چگالي هاي منطبق شده با مقادیر آزمایشگاهي، 
IFT محاس��به مي شود. سپس پیش بیني شبیه س��از از تغییرات IFT با نتایج 

آزمایش��گاهي که قباًل توس��ط جورجیادیسا8 ارائه ش��ده بود ]7[ مقایسه 
می گردد. براي مطالعه ی پدیده ی مارانگوني، باید درجه ی آزادي سیستم 
نفتي حداقل یک باشد تا امكان تغییر IFT وجود داشته باشد. براي افزایش 
درج��ه ی آزادي، در ادامه ی آزمایش ها، یک ج��زء نفتي دیگر به دکان 
اضافه مي ش��ود. در آزمایش هاي ش��كاف، غلظت کلي دي اکسیدکربن 
در نزدیكي ش��كاف زیاد اس��ت و با دور شدن از شكاف و رفتن به سمت 
قس��مت هاي داخلي ماتریس غلظت کلي دي اکسیدکربن کمتر مي شود. 
بنابراین IFT در مس��یر اصلي )ش��كاف( کمتر خواهد بود. با اضافه کردن 
 IFT ،کم��ي  پروپان ب��ه دکان، با افزای��ش غلظت کلي دي اکس��یدکربن
افزایش مي یابد و در نتیجه IFT در مس��یر اصلي بیشتر خواهد بود. بر این 
اس��اس انتظار مي رود جریان مارانگوني میان رویه، نفت و گاز را به سمت 

شكاف هدایت کند.
نتایج بررس��ي رفتار فازي دو نفت دکان خالص و دکان ترکیب شده با 
پروپان نش��ان مي دهد که خواص مختلف آنها از جمله تغییرات چگالي، 
گران��روي، ت��ورم و فش��ار بحراني تقریباً با ه��م برابرن��د و بنابراین نتایج 
آزمایش هاي متناظر آنها قابل قیاس است. بر این اساس سه دسته آزمایش 

شامل 15 آزمایش جداگانه جهت انجام در آزمایشگاه  تعریف شد:
 تزریق دي اکسیدکربن در مغزه ی اشباع از دکان

 تزریق دي اکسیدکربن در شكاف مجاور ماتریس اشباع از دکان
 تزریق دي اکس��یدکربن در شكاف مجاور اش��باع از ترکیب دکان و 

پروپان )جدول-1(
در آنالیزهاي شبیه س��ازي از نتایج سري نخست جهت تخمین تراوایي 
نسبي سیاالت در مغزه استفاده مي شود. در سري دوم آزمایش ها، تراوایي 
نسبي حساب شده از سري نخس��ت استفاده مي گردد تا مقدار بازیافت از 
ماتریس در فشارهاي مختلف پیش بیني شده و از تفاوت پیش بیني مدل و 
مقادیر آزمایش��گاهي اثر ترشوندگي نزدیک بحراني تحقیق به دست آید. 
در این دو س��ري آزمایش درجه ی آزادي ترمودینامیكي سیستم سیاالت 
صفر است. بنابراین در طول یک آزمایش، تنش میان رویه در تمامي نقاط 
س��نگ ثابت و یكتا باقي مي ماند و امكان وقوع پدیده ی مارانگوني وجود 
ندارد. در س��ري س��وم آزمایش ها درجه ی آزادي ترمودینامیكي سیستم 
سیاالت یک است و نقاط مختلف ماتریس، مقادیر مختلف تنش میان رویه 
را تجربه مي کنند. بنابراین نتایج این آزمایش ها متأثر از اثر مارانگوني است 
که تفاوت داده هاي آزمایش��گاهي سري دوم و سوم مؤید این امر خواهد 
بود. اگر مدل سیاالت سري دوم از دکان/دي اکسیدکربن به دکان/پروپان/

دي اکس��یدکربن تبدیل شود انتظار مي رود نتایج آزمایشگاهي سري سوم 
تأیید گردند. از تفاوت این مدل و نتایج سري سوم، توانایي شبیه سازها در 

مدل سازی مارانگوني بررسي مي شود.
مغزه ی اس��تفاده شده در این آزمایش ها از یک سنگ ماسه اي رخنمون 
به دس��ت آمده تا ضمن مقاومت بیش��تر در برابر دي اکسیدکربن که سبب 
اس��تهالک کمتر س��نگ مي ش��ود، تخلخل و تراوایي آن نیز بیشتر باشد. 
تراوایي این س��نگ 176 میلي دارس��ي، تخلخل آن ح��دود 17 درصد و 
مجموع حجم تخلخل هیدروکربني9 آن حدود 15/5 سي س��ي است؛ در 
حالي که قطر و طول مغزه به ترتیب 3/8 و 8 سانتي متر است. شكل-1 نماي 
تجهیزات مورد اس��تفاده در این مطالعه را نشان مي دهد. مغزه ی نگهدار10، 
دس��تگاه تثبیت فشارBPR( 11( و سل هاي انتقال12 سیاالت داخل آون قرار 
گرفته اند. سیاالت با استفاده از پمپ، با نرخ ثابت 10 سي سي در ساعت به 
سنگ یا شكاف تزریق مي شوند؛ در حالي که BPR در خروجي، فشار را 
ثابت نگه مي دارد. سیاالت تولید شده به جداکننده هدایت مي شوند و مایع 
و گاز تولیدي به ترتیب در بورت مدرج و دستگاه جمع آوري گاز13 جمع 
مي گردند. باالي بورت مدرج، یک مبرد نصب ش��ده تا از ورود بخارات 

دکان به دستگاه جمع آوري گاز جلوگیري شود.
داده هایي نظیر فش��ار شكاف، فش��ار BPR، اختالف فشار دو سر مغزه 
)DP(14 و دماي داخل و خارج آون توسط یک سیستم ثبت داده15 ذخیره 
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مي ش��وند. پمپ هاي تزریقي که به سیستم ثبت و ضبط اطالعات مجهزند 
نیز زمان، فشار و میزان تزریق را ذخیره مي کنند.

در این طراحي جهت مدل س��ازی ش��كاف، فضایي خال��ي به ضخامت 3 
میلي مت��ر در داخل درپوش مغزه ی نگهدار درنظر گرفته ش��ده )ش��كل-2-

الف( که در قس��مت ب��االي آن یک ورودي براي تزریق س��یال وجود دارد. 
جهت جلوگیري از خروج س��یاالت به سمت ماتریس، در حین تزریق گاز به 
فضاي ش��كاف، مانعی فلزي برای روي این ورودي طراحي ش��ده تا سیاالت 
را به درون ش��كاف هدایت کند. خروجي دیگري در پایین این فضا به عنوان 
خروجي و یكي در بخش میاني به منظور  اندازه گیري فشار ساخته شده است.

در این طرح، سیاالت قابلیت تزریق به ماتریس یا شكاف را به ترتیب از 
طریق ورودي یک یا دو دارند. جهت اشباع سنگ، نفت از ورودي یک 
به مغزه تزریق مي ش��ود و در حالي که ورودي دو بس��ته است از خروجي 
خارج مي ش��ود. در طول تزریق دي اکسیدکربن، ورودي یک بسته شده، 
گاز از ورودي دو وارد فض��اي ش��كاف مي گردد، از کنار س��نگ عبور 

کرده و از خروجي تولید مي شود.

4-  مدل شبيه سازي
با توج��ه به محدودیت ه��اي نرم اف��زار E300 در مدل س��ازی مغزه ی 

اس��توانه اي افقي، س��طح مقطع مدل، مربعي با مس��احتي برابر با مساحت 
س��طح مقطع دایره اي س��نگ واقعي درنظر گرفته مي شود. شكل-3 نماي 
مغزه ی طراحي ش��ده را با 49 س��ل )7×7( در صفحه ی yz و 16 س��ل در 
راستاي x نشان مي دهد. جهت تزریق یكنواخت دي اکسیدکربن در سنگ 
)یا شبیه س��ازي شكاف(، 49 س��ل اضافه )یک صفحه در راستاي yz(، با 
 تراوایي بسیار زیاد و تخلخل  اندک، در یک طرف مدل تعریف مي شوند.

نمودار هاي تراوایي نسبي ماسه سنگ استفاده شده در این مطالعه نامعلوم 
بوده و در کارهاي مش��ابه پیشین گزارش��ي از آن وجود ندارد. با استفاده 
از تطابق تاریخچه، با داش��تن نتایج آزمایش��گاهي آزمایش هاي دوجزئي 
دکان/دي اکسیدکربن و نیز محدوده ی نیروهاي موئینه، متغیر هاي مجهول 
مدل ارزیابي مي شوند. سپس این متغیر ها در آزمایش هاي سه جزئي متناظر 

استفاده مي شوند تا نتایج آنها با نتایج آزمایشگاهي مقایسه گردد.

٥-    بحث و بررسی
ابتدا داده هاي واقعي نمودارهاي  تراوایي نسبي و فشار موئینگي در طول 
تزریق دي اکس��یدکربن در مخزني ماسه اي، مبناي تولید نمودار هاي الزم 
در مدل هاي مختلف قرار گرفته اند. با توجه به تفاوت مقدار نفت باقیمانده 
در آزمایش هاي مختلف، ضروري است بر اساس نتایج آزمایش ها، مقدار 
نقاط انتهای��ي در نمودار ها بهینه ش��وند. از مهم تری��ن متغیر ها در فرآیند 
منطبق س��ازي مدل با نتایج آزمایش��گاهي، مقادیر فشار موئینگي و به ویژه 
حد آستانه ي آن اس��ت. تعریف فشار موئینگي در مدل باعث مي شود در 
گذر از فاز نفت به فاز گاز، طیفي از اش��باع نفت دیده ش��ود. در شرایطي 
که فش��ار موئینگي صفر است ناحیه ي گذرا وجود ندارد و تغییرات اشباع 
نف��ت صفر و یک خواهد بود. با افزایش فش��ار موئینگي در اش��باع نفت 
باقیمانده، مقدار نفت تولیدي در انتهاي شبیه س��ازي کمتر خواهد ش��د و 
منحني ضریب بازیافت بر حس��ب زمان یا حج��م گاز تزریقي زاویه دار تر 

شده و در نقطه ي میان شكني شكستگي دیده مي شود.
هنگام شبیه س��ازي تزریق گاز در شبیه س��ازهاي صنعتي، اش��باع نفت 
باقیمانده پش��ت جبه��ه ی گاز صفر مي ش��ود. در واقع در این قس��مت ها 
محاس��بات تبخیر ناگهاني در هر بازه ی زماني مستقل از محاسبات جریان 
س��یال حل مي ش��وند و بنابراین بخش اعظم نفت موجود در س��ل تبخیر 
مي گردد. روش هاي مختلفي براي عبور از این مش��كل یا حل آن پیشنهاد 

شده که از جمله ی آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
  افزودن جزئی بسیار سنگین به نفت که سبب عوض شدن رفتار فازي 

نفت می گردد.
کاهش تخلخل مؤثر تا بخشي از نفت اصاًل تولید نشود. این روش تنها 

در مدل هاي فشار ثابت مؤثر است.

5  تغییرات نمودار هاي تراوایي نسبي نفت و گاز بر حسب اشباع نفت با 
تغییر فشار در آزمایش هاي تزریق دي اكسید كربن در مغزه

 بايدمگاپاسكال تنها  86/15ش يكه در آزمااي به نمودارهاي ضربدري نزديك شوند. در حاليمالحظهقابل حد
ست كه ي آندهندهله نشانأمگاپاسكال). اين مس 79/13ش يآزما ينقاط انتهايي تغيير كنند (آن هم نه به اندازه

با بيشتر از حد مورد انتظار باشد. ار يبسشود توليد مي سببد كه افتي ميمگاپاسكال اتفاق 79/13ش يدر آزما
ناشي از ترشوندگي  توانيم را يك بحرانيدر فشار نزدضربدري شدن نمودارها  ،نظر گرفتن شواهد موجوددر
اين پديده را استنتاج  توان وقوعنمياز نتايج آزمايش مغزه  ي است كه تنهاحال بحراني دانست. اين درك ينزد

  گردد.فعال اثبات مي ايوجود پديده، سازشبيهصحيح از ابزار  يين ترتيب با استفادهكرد و بد
هاي دوجزئي مغزه با مگاپاسكال، نتايج ساير آزمايش 11آزمايش  ياساس مدل منطبق شده از طرفي اگر بر

كند. تغيير مي 6-درصد بازيافت نفت مطابق شكل بيني شوندپيش IFT ياستفاده از نمودارهاي وابسته
كند اما بيني نميصورت خودكار اثر ترشوندگي بحراني را پيشهافزار بدهد نرمشكل نشان مي طور كههمان
  دست آورد.هوايي نسبي نتايج منطقي باتر توان با تغيير مناسب نمودارمي
  

  
هاي تزريق شينسبي نفت و گاز بر حسب اشباع نفت با تغيير فشار در آزما ييهاي تراواتغييرات نمودار - 5شكل 

  اكسيد كربن در مغزهدي
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يشبيه سازي منطبق شده با نتايج آزمايشگاه
پيش بيني شبيه ساز بدون توجه به نتايج     … 

6    مقایســه ی عملکــرد شبیه ســاز به صورت وابســته یــا تابع نتایج 
آزمایشــگاهي )آزمایش هــاي تزریــق دي اكســیدكربن در مغــزه؛ 

سیستم دوجزئي(

 بايدمگاپاسكال تنها  86/15ش يكه در آزمااي به نمودارهاي ضربدري نزديك شوند. در حاليمالحظهقابل حد
ست كه ي آندهندهله نشانأمگاپاسكال). اين مس 79/13ش يآزما ينقاط انتهايي تغيير كنند (آن هم نه به اندازه

با بيشتر از حد مورد انتظار باشد. ار يبسشود توليد مي سببد كه افتي ميمگاپاسكال اتفاق 79/13ش يدر آزما
ناشي از ترشوندگي  توانيم را يك بحرانيدر فشار نزدضربدري شدن نمودارها  ،نظر گرفتن شواهد موجوددر
اين پديده را استنتاج  توان وقوعنمياز نتايج آزمايش مغزه  ي است كه تنهاحال بحراني دانست. اين درك ينزد

  گردد.فعال اثبات مي ايوجود پديده، سازشبيهصحيح از ابزار  يين ترتيب با استفادهكرد و بد
هاي دوجزئي مغزه با مگاپاسكال، نتايج ساير آزمايش 11آزمايش  ياساس مدل منطبق شده از طرفي اگر بر

كند. تغيير مي 6-درصد بازيافت نفت مطابق شكل بيني شوندپيش IFT ياستفاده از نمودارهاي وابسته
كند اما بيني نميصورت خودكار اثر ترشوندگي بحراني را پيشهافزار بدهد نرمشكل نشان مي طور كههمان
  دست آورد.هوايي نسبي نتايج منطقي باتر توان با تغيير مناسب نمودارمي
  

  
هاي تزريق شينسبي نفت و گاز بر حسب اشباع نفت با تغيير فشار در آزما ييهاي تراواتغييرات نمودار - 5شكل 

  اكسيد كربن در مغزهدي
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ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره ی 128 

 حذف درصد مش��خصي از نفت تولیدی، به عنوان Sorm و با استفاده از 
فاکت��ور آلفا. بدین ترتیب نفت موجود به دو دس��ته با  ترکیب درصد هاي 
یكس��ان تقسیم مي ش��ود و به دس��ته اي که قرار نیست تولید ش��ود آلفا یا 

ضریب عبوردهي16 صفر تعلق مي گیرد.
  تعریف قس��مت غیرمتحرک به عنوان بخش��ي مجزا ک��ه ارتباط آن با 
بقیه ی مخزن ش��بیه سیس��تم هاي ش��كاف دار dual pore-dual perm، از 
طریق بزرگي مقدار ضریب انتقال17 کنترل مي شود. این روش شبیه سازي 

را پیچیده تر مي کند.
در این مطالعه س��عي شده با کنترل فشار موئینگي و  تراوایي نسبي و نیز 
کنترل ارتباط چاه با س��ل هاي مجاور آن، مق��دار نفت در تماس با گاز و 
 در نتیج��ه نحوه ی تولید نفت و مقدار اش��باع باقیمانده ی آن تنظیم گردد. 
ش��كل-4 نتای��ج آزمایش��گاهي و م��دل شبیه س��ازي را براي س��ري اول 

آزمایش ها نشان مي دهد.

با بررس��ي نمودارهاي تراوایي نسبي استفاده ش��ده و مقایسه آنها روی 
یک نمودار )ش��كل-5( معلوم مي ش��ود که براي تطابق نتایج آزمایش ها 
و شبیه س��ازي ها الزم اس��ت در آزمایِش 13/79 مگاپاس��كال نمودارهاي 
تراوایي نس��بي تا حد قابل مالحظ��ه اي به نموداره��اي ضربدري نزدیک 
ش��وند.  در حالي که در آزمایِش 15/86 مگاپاسكال تنها باید نقاط انتهایي 
تغییر کنند )آن هم نه به اندازه ی آزمایِش 13/79 مگاپاس��كال(. این مسأله 
نش��ان دهنده ی آنس��ت که در آزمایش 13/79 مگاپاسكال اتفاقي مي افتد 
که س��بب مي شود تولید بس��یار بیش��تر از حَد مورد انتظار باشد. با درنظر 
گرفتن شواهد موجود، ضربدري شدن نمودارها در فشار نزدیک بحراني 
را مي توان ناشي از ترشوندگي نزدیک بحراني دانست. این در حالي است 
که تنها از نتایج آزمایش مغزه نمي توان وقوع این پدیده را اس��تنتاج کرد 
و بدین ترتیب با اس��تفاده ی صحیح از ابزار شبیه ساز، وجود پدیده ای فعال 

اثبات مي گردد.
از طرفي اگر بر اس��اس مدل منطبق ش��ده ی آزمایِش 11 مگاپاس��كال، 
نتایج س��ایر آزمایش هاي دوجزئي مغزه با استفاده از نمودارهاي وابسته ی 
IFT پیش بیني ش��وند درصد بازیافت نفت مطابق ش��كل-6 تغییر مي کند. 

همان ط��ور که ش��كل نش��ان مي ده��د نرم اف��زار به صورت خ��ودکار اثر 

 1  مقایسه ی بازیافت نهایي ناشي از تزریق دي اكسیدكربن در 

ماتریس و شکاف در آزمایش هاي دوجزئي و سه جزئي

اجزاي نفتتعداد اجزاء نوع تزریق
شماره ی 
آزمایش

فشار 
)مگاپاسکال(

بازیافت
نهایي )%(

11

100% دكان

111/0346/04

22213/1066/97

33313/7984/48

44415/8691/70

55

100% دكان

511/038/09

66613/123/59

77714/0287/42

88815/8677/99

99

80%دكان
20% پروپان

911/0315/39

10101012/6537/65

11111112/8956/90

12121213/147/15

13131313/6554/50

14141413/8980/20

15151515/8678/00

7    نتایج تطابق نتایج آزمایشگاهي و شبیه سازي در آزمایش هاي تزریق 
دي اكسید كربن در مغزه

هاي تزريق شيصورت وابسته يا تابع نتايج آزمايشگاهي (آزمابه سازشبيهكرد لعم يمقايسه -6شكل 
  جزئي)؛ سيستم دوكربن در مغزهاكسيددي

  
هاي شكاف شيهاي مغزه، آزماشيحاصل از انطباق نتايج آزما ييتراواهاي در اين بخش با استفاده از نمودار

كربن در اكسيدسازي تزريق دينتايج شبيه 7-شكل شوند.ي شده و با نتايج آزمايشگاهي مقايسه ميسازشبيه
  كند.هاي آزمايشگاهي مقايسه ميهشكاف را با داد

  

  
  د كربن در مغزهياكسيق ديتزر يهاآزمايشدر  يسازشبيهو  يشگاهيج آزمايج تطابق نتاينتا -7 شكل

  
 يبيشينهبحراني و هاي مغزه، ترشوندگي نزديك شيآزما حاصل از ييدهند كه نمودارهاي تراوانتايج نشان مي

ترشوندگي نزديك  يكنند و اين مطلب بار ديگر وقوع پديدهمي سازينسبي در فشار نزديك بحراني را مدل
 86/15ش يآزما ياساس مدل منطبق شده از طرفي اگر بر كند.تصديق ميرا مغزه  يهاشيبحراني در آزما

هاي دوجزئي شكاف شينتايج ساير آزما افزار،منر يشنهاديپ ينسب يمگاپاسكال و با استفاده از دسته نمودارها
با افزايش فشار، درصد بازيافت نفت افزايش  ،فشار بحراني كمتر ازدر فشار د كه گردبيني شوند، مالحظه ميپيش
نسبي را  يبيشينه ،سازشبيه) و 8- شكل( ابديميجزئي كاهش مقدار بازيافت به ،در فشار فوق بحرانييابد اما مي

گيري شده در هانداز قداردرصد كمتر از م 8كند. اما اين مقدار حدود بيني ميدر فشار نزديك بحراني پيش
  است.آزمايشگاه 

برآيند نيروهاي ثقلي و ويسكوز بوده است. اما در تنها كرده  ينيبشيبحراني پ كينزد در فشار سازشبيهآنچه 
فشار بحراني از  كمترترشوندگي بحراني نيز وجود دارد. همچنين نرخ تخليه در فشارهاي  يآزمايشگاه پديده

8    مقایسه عملکرد شبیه ساز به صورت وابسته یا تابع نتایج آزمایشگاهي 
)آزمایش های تزریق دي اكسیدكربن در مغزه؛ سیستم دوجزئي(

شود. اين در حالي است كه در طول تنها در فشار فوق بحراني كمي از آن كاسته مي است وثابت و برابر 
از ساير  توجهي بيشطرز قابلبحراني به نرخ تخليه در فشار نزديك شودانجام مي آزمايشگاهكه در ي يهاشيآزما

  ست.فشارها
 يسازشبيهآنرا تواند يافزار نمنرميست و از جنس نيروهاي ثقلي، ويسكوز يا موئينه نديگري كه  يبنابراين پديده

  كند.ه توليد در اين فشار كمك ميب ،ترشوندگي بحرانينام بهكند 
 

  
تزريق  هايشيصورت وابسته يا تابع نتايج آزمايشگاهي (آزمابه سازشبيهكرد لمقايسه عم -8شكل 

  جزئي)سيستم دو ؛كربن در مغزهاكسيددي
  

ها در شرايطي گيرند و همان مدلمبناي كار قرار مي منطبق شده در قسمت  قبلهاي شكاف خش مدلدر اين ب
  شوند كه نفت اوليه تركيبي دوجزئي دارد.اجرا مي
 9Error! Reference-در شكل source not  found. راي تركيب دكان و ب سازشبيهبيني نتايج پيش

 سازشبيهشود با تغيير رفتار فازي نفت و افزايش تعداد اجزاء، مشاهده مي طور كههماناند. پروپان خالصه شده
گاز  يسازي صحيح جبههعدم مدل در نتيجهبيني كند و تواند ازدياد برداشت ناشي از مارانگوني را پيشنمي
 35شده حدود  سببها، اين نقيصه شيدور از واقع گردد. در اين آزما هاي نادرست وبينيتواند منجر به پيشمي

  وجود آيد.ب سازشبيهبيني درصد خطا در پيش
  

  گيريهنتيج
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9    مقایســه ی نتایج شبیه ســازي و آزمایشــگاهي آزمایش سه جزئي 
)CO2/C3/C10( تزریق دي اكسیدكربن در شکاف

به بروز خطاهاي بسيار  جردارند كه ممكن است منجدي  يمشكالت ،رويهميانسازي مدل برايسازها شبيه
جاي حل ترموديناميكي تعادل در هر مارانگوني، الزم است ب جريانسازي در مدل مثالًدر نتايج گردد.  تأملقابل

. در ترشوندگي شودهاي برشي در آن بررسي و برآيند تنش شدهرويه تعريف له روي ميانأسل، شرايط مرزي مس
هاي افزايش ناگهاني سطح تماس فازها و تبعات آن مانند افزايش تبخير، تورم و افزايش پديده ،نزديك بحراني

هاي پديده بهبا علم ضروري است ساز بنابراين در استفاده از شبيه د.نشوسازي ديده نمينتايج شبيه سطحي در
  كرد.فاده است درستيبهافزارها از امكانات نرم ،فعال

  

  
اكسيدكربن در تزريق دي) C3/C2CO/10(جزئي ش سهيي و آزمايشگاهي آزماسازشبيهنتايج  يمقايسه - 9شكل 
 شكاف
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مقاالت علمي - پژوهشی

ترشوندگي بحراني را پیش بیني نمي کند اما مي توان با تغییر مناسب نمودار 
تراوایي نسبي نتایجی منطقي به دست آورد.

نتایج نش��ان مي دهند که نمودارهاي تراوایي حاص��ل از آزمایش های 
مغزه، ترشوندگي نزدیک بحراني و بیشینه ی نسبي در فشار نزدیک بحراني 
را مدل س��ازی مي کنند و این مطلب بار دیگر وقوع پدیده ی ترش��وندگي 
نزدی��ک بحراني در آزمایش های مغزه را تصدی��ق مي کند. از طرفي اگر 
بر اس��اس مدل منطبق ش��ده ی آزمایِش 15/86 مگاپاس��كال و با استفاده 
از دسته نمودارهاي نس��بي پیش��نهادي نرم افزار، نتایج سایر آزمایش هاي 
دوجزئي ش��كاف پیش بیني شوند، مالحظه مي گردد که در فشار کمتر از 
فش��ار بحراني، با افزایش فشار، درصد بازیافت نفت افزایش مي یابد اما در 
فشار فوق بحراني، با افزایش فشار، بازیافت به مقدار جزئي کاهش می یابد 
)شكل-8( و شبیه ساز، بیشینه ی نسبي را در فشار نزدیک بحراني پیش بیني 
مي کند. اما این مقدار حدود 8 درصد کمتر از مقدار اندازه گیري شده در 

آزمایشگاه است.
آنچه شبیه س��از در فش��ار نزدیک بحراني پیش بیني ک��رده تنها برآیند 
نیروهاي ثقلي و ویسكوز بوده است. اما در آزمایشگاه پدیده ی ترشوندگي 
بحراني نیز وجود دارد. همچنین نرخ تخلیه در فش��ارهاي کمتر از فش��ار 
بحراني ثابت و برابر اس��ت و تنها در فشار فوق بحراني کمي از آن کاسته 
مي ش��ود. این در حالي است که در طول آزمایش هایي که در آزمایشگاه 
انجام می شود نرخ تخلیه در فشار نزدیک بحراني به طرز قابل توجهي بیش 

از سایر فشارهاست.
بنابراین پدیده ی دیگري که از جنس نیروهاي ثقلي، ویسكوز یا موئینه 

نیس��ت و نرم افزار نمي تواند آنرا شبیه سازي کند به نام ترشوندگي بحراني، 
به تولید در این فشار کمک مي کند. در این بخش مدل هاي شكاف منطبق 
ش��ده در قسمت  قبل مبناي کار قرار مي گیرند و همان مدل ها در شرایطي 

اجرا مي شوند که نفت اولیه ترکیبی دوجزئي دارد.
در ش��كل-9 نتایج پیش بیني شبیه س��از براي ترکی��ب دکان و پروپان 
خالص��ه ش��ده اند. همان طور که مش��اهده مي ش��ود با تغیی��ر رفتار فازي 
نفت و افزایش تعداد اجزاء، شبیه س��از نمي تواند ازدیاد برداشت ناشي از 
مارانگوني را پیش بیني کند و در نتیجه عدم مدل س��ازي صحیح جبهه ی 
گاز مي تواند منجر به پیش بیني هاي نادرست و دور از واقع گردد. در این 
آزمایش ها، این نقیصه س��بب ش��ده حدود 35 درص��د خطا در پیش بیني 

شبیه ساز بوجود آید.

نتيجه گيری
شبیه سازها برای مدل سازی میان رویه، مشكالتی جدی دارند که ممكن 
اس��ت منجر به ب��روز خطاهای بس��یار قابل تأمل در نتایج گ��ردد. مثاًل در 
مدل س��ازی جریان مارانگونی، الزم است بجای حل ترمودینامیكی تعادل 
در هر س��ل، ش��رایط مرزی مس��أله روی میان رویه تعریف شده و برآیند 
تنش های برش��ی در آن بررسی ش��ود. در ترش��وندگی نزدیک بحرانی، 
افزایش ناگهانی سطح تماس فازها و تبعات آن مانند افزایش تبخیر، تورم 
و افزایش پدیده های سطحی در نتایج شبیه سازی دیده نمی شوند. بنابراین 
در استفاده از شبیه ساز ضروری است با علم به پدیده های فعال، از امكانات 

نرم افزارها به درستی استفاده کرد.    
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