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ارائه روش كاری نوین جهت تعیین حداقل فشار امتزاجی گاز دی اكسید 
كربن در یکی از مخازن نفتی جنوب كشور

محمد پروازدوانی*، حامد همت پور، مجتبی كریمی، پژوهشگاه صنعت نفت  

فراینـد تزریـق گاز به عنـوان یکـی از مهمترین روش های ازدیاد برداشـت مطرح اسـت. به دلیل ماهیت 
تمـاس چندگانـه گاز دی اکسـید کربـن بـا فـاز نفـت برای امتـزاج، تعییـن مقـدار حداقل فشـار تماس 
چندگانـه دقیـق به عنـوان یکـی از شـرایط عملیاتـی، همـواره چالش بر انگیـز بـوده اسـت و روش هـای 

گوناگـون مقادیـر متفاوتـی را بـرای حداقـل فشـار امتزاجی گـزارش می نمایند. 
در ایـن مقالـه سـعی شـده اسـت تـا بـا ارائـه روش کاری مـدون حداقـل فشـار امتزاجـی صحیـح بـر 
اسـاس مقایسـه نتایـج شبیه سـازی تزریـق گاز در فشـارهای مختلـف تزریـق تعییـن گـردد. مقایسـه 
انجـام شـده بـر اسـاس میـزان اشـباع نفـت در اطـراف چاه هـای تزریقـی می باشـد. بدین صـورت کـه 
حداقـل فشـار تزریـق کـه در آن، اشـباع نفـت کمتـر از میـزان اشـباع غیر قابـل کاهـش گـروه سـنگی 
شـده اسـت، به عنـوان حداقـل فشـار امتزاجـی گـزارش می گـردد. نتایج شبیه سـازی نشـان می دهد که 
روش شبیه سـازی ترکیبـی، حداقـل فشـار امتزاجـی معتبری را نسـبت به سـایر روش های موجـود ارائه 
می نمایـد. از ایـن روش کار می تـوان بـرای تعییـن حداقـل فشـار امتزاجـی معتبـر بـرای سـایر گازهای 

تزریقـی جهـت شبیه سـازی صحیح تـر تزریـق گاز اسـتفاده نمـود.

امــروزه فراینــد تزریــق گاز به عنــوان یکــی از روش هــای متــداول ازدیاد 
ــر دی اکســید  برداشــت اســتفاده می گــردد. یکــی از مکانیســم های موث
کربــن در جــاروب1 نفــت، کاهــش کشــش ســطحی اســت کــه در اثــر 
ــان  حــل شــدن آن در نفــت حاصــل می شــود]1[. در ایــن شــرایط جری
ــادن ســیاالت  ــه دام افت ــکان ب ــد و ام ــازی عمــل می کن به صــورت تک ف
در گلوگاه هــا وجــود نــدارد. ایــن مکانیســم در فشــارهای باالتــر 
ــن،  ــود. بنابرای ــع می ش ــر واق ــر و موثرت ــیار بارزت ــی بس ــار امتزاج از فش
تعییــن فشــار امتزاجــی تزریــق جهــت تعییــن و تبییــن کارایــی صحیــح 

گاز دی اکســید کربــن بســیار مهــم اســت.

1- امتزاج پذیری گاز دی اكسید كربن 
بیــن نفــت و دی اکســیدکربن از طریــق تمــاس چندگانــه  امتــزاج 
فــاز  بــا  متوالــی  تماس هــای  در  امتزاج پذیــری  می دهــد.  رخ 
می گــردد.  آغــاز  مایــع  هیدروکربــن  و  دی اکســیدکربن  متراکــم 
ابتــدا دی اکســیدکربن بــه داخــل نفــت متراکــم می گــردد و آن را 
ســبک تر می کنــد و اغلــب نیــز بــا خــارج کــردن متــان آن را بــه 
بــه داخــل  نفــت  نفــت می رانــد. اجــزاء ســبک تر  جلــوی جبهــه 
فــاز غنــی از دی اکســیدکربن تبخیــر می گردنــد و آن را متراکم تــر 
و شــبیه تر بــه نفــت می کننــد و در نتیجــه، راحت تــر در نفــت حــل 
ــد  ــه مي یاب ــت ادام ــیدکربن و نف ــن دی اکس ــرم بی ــال ج ــد. انتق می گردن

ــز  ــل تمای ــیاالت، غیر قاب ــواص س ــاس خ ــر اس ــوط ب ــه دو مخل ــا اینک ت
 . ]2 [ ،)1 می گردند )شــکل-

در نحــوه رســیدن بــه امتــزاج طــي تمــاس چند گانــه دو مکانیســم عمــده 
مــورد توجــه اســت؛ تبخیــر2 و میعــان3 ؛ در مکانیســم تبخیــر فــرض بــر 
ــت  ــزاج ثاب ــد امت ــي فراین ــت در ط ــد نف ــب درص ــه ترکی ــت ک آن اس
ــدن  ــر ش ــمت غني ت ــه س ــي ب ــد گاز تزریق ــب درص ــا ترکی ــد و تنه باش
تغییــر کنــد. بهتریــن وســیله بــراي نشــان دادن پدیــده مذکــور اســتفاده از 

نمودارهــاي فــازي ســه گانه4 است )شــکل-2(]4[.
میعــان  مکانیــزم  اســت،  موثــر  امتــزاج  در  کــه  دیگــري  مکانیــزم 
می باشــد. بــر خــالف مکانیــزم تبخیــر، در ایــن مکانیــزم ترکیــب 
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ــر اســت؛ در عــوض،  ــوده و مــدام در حــال تغیی ــت نب درصــد نفــت ثاب
ــکل-3-الف  ــود. ش ــرض مي ش ــت ف ــي ثاب ــد گاز تزریق ــب درص ترکی
ــن  ــر ای ــت تأثی ــزاج تح ــه امت ــیدن ب ــوه رس ــاده اي از نح ــیار س ــان بس بی

مکانیــزم را نشــان مي دهــد.
ــزاج  ــد امت ــه کــردن فراین ــز در بهین ــر فشــار، کمیــت دیگــري نی عالوه ب
ــدی  ــب درص ــن ترکی ــت دارد و آن، تعیی ــان دخال ــزم میع ــت مکانی تح
ــوده و در  ــزاج ب ــل امت ــزن قاب ــت مخ ــا نف ــه ب ــت ک ــی اس از گاز تزریق
عیــن حــال، کمتریــن میــزان ترکیبــات غنــي هیدروکربنــي را داراســت. 
ــود  ــده مي ش ــی نامی ــت امتزاج ــن غلظ ــان کمتری ــور هم ــت مذک غلظ

)شــکل 3-ب( ]5[. 
به طـور کلـی، راه هـای گوناگونـی بـرای تعییـن فشـار امتزاجـی وجـود 

دارد. چهـار راه عمـده ارائـه شـده در منابـع عبارتنـد از:
 E300 1- شبیه سازی آزمایش لوله قلمی با نرم افزار تجاری

CMG 2- استفاده از نرم افزار تجاری
PVTi 3- استفاده از نرم افزار تجاری

ــه  ــوط ب ــود مرب ــای موج ــی و نموداره ــادالت تجرب ــتفاده از مع 4- اس
ــی ــای گرافیک روش ه

هــدف اساســی در ایــن مقالــه تعییــن یــک روش کار نویــن بــرای 

ــید  ــی گاز دی اکس ــار امتزاج ــن فش ــت تعیی ــن روش جه ــاب بهتری انتخ
کربــن بــرای اســتفاده در شبیه ســازی فراینــد تزریــق امتزاجــی گاز 

می باشــد.

2-روش كار
ــای  ــد روش ه ــدا بای ــح در ابت ــی صحی ــار امتزاج ــه فش ــتیابی ب ــرای دس ب
مختلــف اجــرا شــده و نتایــج فشــار امتزاجــی تعییــن شــده توســط 
ــج  ــت، نتای ــا در نهای ــرد ت ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــاز م ــا در شبیه س آنه
شبیه ســازی آنهــا بــا یکدیگــر مقایســه شــود. بــر اســاس مقایســه میــزان 
ــازی  ــای شبیه س ــی در مورده ــای تزریق ــراف چاه ه ــت در اط ــباع نف اش
شــده5 کــه هــر یــک متناظــر فشــار یکــی از روش هاســت، حداقــل فشــار 
ــن فشــار کــه  ــد اولی ــن مقایســه می بای ــن می گــردد. در ای امتزاجــی تعیی
ــت  ــباع نف ــی اش ــدار بحران ــر از مق ــه کمت ــت ب ــباع نف ــزان اش در آن، می
باقیمانــده رســیده معین گــردد. اشــباع نفــت باقیمانــده بــر اســاس گــروه 
ســنگی تعییــن گردیــده اســت. الگوریتــم بــه کار گرفتــه شــده در 

شــکل-4 نشــان داده شــده اســت.
قبـل از اسـتفاده از هـر یـک از روش هـا می بایـد خواص سـیاالت مخزن 

تعییـن شـود کـه در جداول-1 و 2 بیان شـده اسـت.

CMG , PVTi 2-1- استفاده از نرم افزار تجاری
ــاژول  ــتفاده از م ــز اس ــت و نی ــده نف ــر ش ــات ذک ــاس خصوصی ــر اس ب

الف: بیان شماتیك مکانیسم تبخیر، ب: عدم امتزاج سیال تزریقی 2
و نفت ]3[

بیان شماتیك مکانیسم میعان ب: تعیین كمترین غلظت 3 الف: 
امتزاجی ]3 [
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  6MCM آزمایــش  نیــز  و   CMG تجــاری  نرم افــزار  در   WinProp

ــی  ــای مخزن ــت در دم ــی نف ــار امتزاج ــزان فش ــزار  PVTi می در نرم اف
224/12 فارنهایــت محاســبه می گــردد. نتیجــه شبیه ســازی آنهــا در 

شــکل-5 آورده شــده اســت.

E300 2-2-شبیه سازی آزمایش لوله قلمی با نرم افزار تجاری
ـــی  ـــش7 معرف ـــار توســـط اورر و همکاران ـــن ب ـــه قلمـــی اولی ـــش لول آزمای
ـــش  ـــماتیکی از آزمای ـــکل-6 ش ـــت]6[. ش ـــرار گرف ـــتفاده ق ـــورد اس و م
لولـــه قلمـــی را نشـــان می دهـــد. ایـــن ابـــزار از یـــک لولـــه از جنـــس 
ـــدود  ـــی ح ـــر و دارای طول ـــچ قط ـــدود 5/16 این ـــه ح ـــتیل ک ـــس اس اتنلی
40 فـــوت می باشـــد، تشـــکیل شـــده اســـت. به دلیـــل نســـبت مناســـب 
طـــول بـــه قطـــر، پدیـــده انگشـــتی شـــدن کمتریـــن تأثیـــر را در ایـــن 

ــذارد.  ــد می گـ فراینـ
ــن  ــت چندی ــا شــرایط ثاب ــا ب ــن آزمایــش در فشــارهای گوناگــون ام ای
ــار تکــرار می گــردد. ســپس، جهــت مشــخص نمــودن حداقــل فشــار  ب
امتزاجــی )MMP(8 در فراینــد جابه جایــی، بــازده نفــت بــر حســب 
فشــار رســم می شــود. فشــاری کــه در آن، دو خــط مســتقیم عبورکننــده 
ــد،  ــع می کنن ــر را قط ــار یکدیگ ــر فش ــی ب ــب بازده ــای ضری از داده ه
به عنــوان MMP شــناخته می شــود. به عبــارت دیگــر MMP فشــاری 
ــود.  ــته می ش ــودار شکس ــر و نم ــودار تغیی ــیب نم ــه در آن، ش ــت ک اس
ــی  ــق، بازده ــار تزری ــش فش ــا افزای ــد ب ــه بع ــه ب ــن نقط ــن از ای بنابرای

جابه جایــی تغییــر چندانــی نمی کنــد. 
به منظـــور شبیه ســـازی ایـــن آزمایـــِش لولـــه قلمـــی می تـــوان از 
ـــد  ـــام آن بای ـــرای انج ـــرد. ب ـــتفاده ک ـــاز ECLIPSE اس ـــزار شبیه س نرم اف

الگوریتم به كار گرفته در روش كار این مقاله4

نفت باقیمانده جزء هیدروكربوری
)درصد مولی(

گاز همراه 
)درصد مولی(

نفت مخزن 
)درصد مولی(

H2S0.000.000.00

N20.000/830/36

CO20.001/170/51

C10.0057/6925/24

C20/0817/987/91

C31/1011/115/48

IC40/591/701/07

NC42/384/683/39

IC51/521/311/42

NC51/921/481/73

C67/811/334/98

C7+4/200/542/60

243/0000جرم مولکولی نفت باقیمانده

C12
325/0000جرم مولکولی جزء +

149/0000جرم مولکولی نفت مخزن

60°F در C12
0/9567جرم مخصوص جزء +

خواص پایه سیال نفتی مخزن1
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یـــک مـــدل یک بُعـــدی را در نرم افـــزار E300 ایجـــاد کـــرده و آن را 
شـــبکه بنـــدی کنیـــم. مشـــخصات مـــدل ســـاخته شـــده در جـــدول-3 

آورده شـــده اســـت.
در ایـــن مـــدل، تخلخـــل و تراوایـــی بـــرای همـــه گریدهـــا یکســـان 
بـــوده و همچنیـــن، تراوایـــی در تمـــام جهـــات برابـــر اســـت. بـــرای 

حـــذف تأثیـــر انـــدازه گریدهـــا، ایـــن تســـت ها در یـــک فشـــار 
مشـــخص در تعـــداد گریدهـــای مختلـــف  )20، 200، 2000 و 20000( 
انجـــام شـــده و از رونـــد نتایـــج، یـــک بازدهـــی بـــرای آن فشـــار در 
ـــرای  ـــت، ب ـــود. در نهای ـــه می ش ـــر گرفت ـــی در نظ ـــد نامتناه ـــداد گری تع
ـــر 1/2  ـــق براب ـــه تزری ـــی در نقط ـــوان بازده ـــه به عن ـــک نقط ـــار ی ـــر فش ه

مقدارپارامتر

Psia 1730فشار نقطه حباب

SCF/STB 430نسبت گاز محلول به نفت 

SCF/STB 325/6نسبت گاز تولیدی به نفت 

bbl/STB  1/2398فاکتور حجمی نفت

Psia 1900فشار اولیه مخزن

cp 0/9520ویسکوزیته نفت

خواص ویژه نفت مخزن2

مقدارپارامتر

cm 100طول لوله

cm 1 ارتفاع لوله 

% 10تخلخل

md  2000تراوایی

داده های مورد نیاز برای شبیه سازی تركیبی لوله قلمی3

نتایج شبیه سازی الف( PVTi،  ب( CMG برای تعیین حداقل فشار 5
امتزاجی

شماتیکی از آزمایش لوله قلمی6

از 7 آمده  به دست  تزریق  فشار  مقابل  در  نفت  بازیافت  نمودار 
شبیه سازی تركیبی لوله قلمی 
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ــا  ــن داده هـ ــتفاده از ایـ ــا اسـ ــود. بـ ــل مشـــخص می شـ ــم متخلخـ حجـ
ــک  ــرده و به کمـ ــم کـ ــن MMP  را رسـ ــای تعییـ ــوان نمودارهـ می تـ
ــان  ــه همـ ــت را کـ ــکان شکسـ ــوان مـ ــاط می تـ ــوط از نقـ ــم خطـ رسـ

نقطـــه MMP  اســـت، تعییـــن نمـــود.
نتایــج ایــن آزمایش هــا در شــکل-7 نشــان داده شــده اســت. بــر اســاس 
ایــن نمــودار می تــوان دریافــت کــه فشــار MMP گاز CO2 بــرای ایــن 

نمونــه نفــت تقریبــاً برابــر بــا 4500 پــام اســت.

2-3- استفاده از معادالت تجربی 
ــادی  ــی بســیار زی ــط تجرب ــن فشــار امتزاجــی، رواب ــن کمتری ــرای تعیی ب
وجــود دارد. یکــی از روش هــا مربــوط بــه روش تئــوری تحلیلــی 
ــل،  ــه پترول ت ــوآن از موسس ــط ی ــه توس ــد ک ــیالب زنی گاز9 می باش س
جانــز از دانشــگاه تکــزاس آمریــکا و اگووانــو از شــرکت شــل بخــش 

ــه شــده اســت ]7[.  ــد ارائ اکتشــاف و تولی

الف-روش یوآن
بـر اسـاس ایـن روش حداقـل فشـار امتزاجـی گاز دی اکسـید کربـن در 
نفت مشـخص شـده بر اسـاس دو مورد یکی گاز خالص و دیگری گاز 
ناخالـص دی اکسـید کربـن محاسـبه می گـردد]8[. در ابتدا محاسـبات بر 

اسـاس گاز خالـص و سـپس ناخالـص انجـام می گیرد )رابطه-1(.

)1(

کــه +MC7 وزن مولکولــی +PC2-6 ، C7 مجمــوع درصدهــای مولــی جــزء 
ــوص  ــد خل ــزان درص Pco2 می

ــر و  ــزن مورد نظ ــای مخ ــا T ،C6 دم C2 ت

گاز دی اکســید کربــن می باشــد. ضرایــب a1 تــا a10 نیــز همچــون 
ــت ]8[. ــده اس ــع آورده ش ــباتی m در منب ــه محاس رابط

ب-روش گاسو
در ســال 1985 گالســو بــا بررســی نمودارهــای بــن و همکارانــش 
روابطــی را بــرای محاســبه حداقــل فشــار امتزاج پذیــری به دســت آورد 

ــر از 1 درصــد اســت ]9[. ــا از نمــودار کمت ــق آنه کــه انحــراف مطل
ــیم بندی وزن  ــاس تقس ــر اس ــی ب ــار امتزاج ــبه فش ــن روش محاس در ای
اجــزاء ترکیبــات میانــی )C2-C6( می باشــد کــه در روابــط 2 تــا 4 نشــان 

داده شــده اســت.
MC2-C6 =34 برای

           )2(

مقدار MMP (Psi)پارامتر

5805روش تجربی آلستون

966روش تجربی گالسو

1876روش تجربی یوآن

CMG 5419روش شبیه سازی

PVTi 7482روش شبیه سازی

E300 4700روش شبیه سازی

4)MMP( محاسبات پایانی كمترین فشار امتزاجی

متوسطماكزیمممینیممپارامتر

0/010/260/19تخلخل 

X 0/01214/1456/67تراوایی در راستای

Y 0/01214/1456/67تراوایی در راستای

Z 0/00189/1340/42تراوایی در راستای

خواص استاتیك مدل شبیه سازی شده5

مقدارپارامتر

Psia 1800کمترین فشار ته چاهی چاه تولیدی

 ،5085 ،5419 ،7482بیشترین فشار ته چاهی چاه تزریقی 
4700 ،1876 Psia

SCF/STB 1500بیشترین نسبت گاز به نفت چاه تولیدی

Years 40بازه زمانی تولید

اطالعات چاه های تزریقی در مدل شبیه ساز6

مدل بخشی شبیه سازی تزریق گاز8
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MC2-C6 =44 برای

 )3(

MC2-C6 =54 برای

 )4(

 MPa، y1 بـر حسـب )MMP( حداقـل فشـار امتزاجـی Pm کـه در آنهـا
جـزء مولـی متـان در گاز تزریقـی، T درجـه حـرارت بـر حسـب درجـه 
کلویـن و M وزن مولکولـی تصحیـح شـده +C7 در نفـت می باشـد که از 

رابطـه-5 به دسـت می آیـد.
 )5(

ج-روش آلستون
در سـال 1985 آلسـتون نیـز بـا بررسـی ها و آزمایش هـای متعـدد رابطـه 

زیـر را به دسـت آورد )رابطـه-6( ]10[:

 )6(

کــه در آن Xv جــزء مولــی ترکیبــات فــرار )N2 و C1( در نفــت، 
XL جــزء مولــی ترکیبــات میانــی )C2-C4 و H2S و CO2( در نفــت، 

ــب +MPa، MC5 وزن  ــر حس ــی )MMP( ب ــار امتزاج ــل فش Pm حداق

مولکولــی تصحیــح شــده +C5 در نفــت و T درجــه حــرارت بــر حســب 
درجــه کلویــن می باشــد.

3-نتایج و بحث ها
بـر اسـاس روش هـای تجربـی و نیـز سـایر روش هـای شبیه سـازی بیـان 
شـده در بخـش روش کار و تزریـق خالص گاز دی اکسـید کربن، نتایج 

MMP به دسـت آمـده از هـر روش در جـدول-4 آورده شـده اسـت.

بـــرای اینکـــه بتـــوان روش بهینـــه و صحیـــح را در تخمیـــن حداقـــل 
فشـــار امتزاجـــی به دســـت آورد، می بایـــد فراینـــد تزریـــق گاز در 
شبیه ســـاز بـــا فشـــارهای مختلـــف شبیه ســـازی گـــردد و میـــزان 
اشـــباع نفـــت در اطـــراف چـــاه تزریقـــی بررســـی شـــود. بـــا اســـتفاده 
ـــدار  ـــر از مق ـــزان کمت ـــن می ـــه ای ـــت، چنانچ ـــباع نف ـــزان اش ـــی می از بررس
حداقـــل اشـــباع باقیمانـــده ی حاصـــل از مطالعـــات SCAL بـــر اســـاس 
هـــر گـــروه ســـنگی )در ایـــن مـــدل 0/23( به دســـت آیـــد،  ایـــن بـــه 
ــارت  ــت. به عبـ ــی اسـ ــاه تزریقـ ــراف چـ ــش IFT در اطـ ــی کاهـ معنـ
ـــا اســـتفاده از  ـــق گاز بصـــورت امتزاجـــی و ب ـــن فشـــار تزری دیگـــر، در ای
ـــر از  ـــه کمت ـــده را ب ـــت باقیمان ـــباع نف ـــزان اش ـــش IFT می ـــم کاه مکانیس
 X ـــدان ـــی10 می ـــدل بخش ـــاس م ـــن اس ـــر همی ـــد. ب ـــی ده ـــش م Sor کاه

بـــرای شـــبیه ســـازی تزریـــق گاز اســـتفاده گردیـــده اســـت. 

3-1-مدل بخشی شبیه سازی
ایـن مـدل دارای 8 چـاه تزریقـی و یـک چـاه تولیـدی می باشـد کـه 

اسـت.  شـده  آورده  شـکل-8  در  چاه هـا  و  مـدل  کلـی  سـاختار 
ـــده  ـــدول-5 آورده ش ـــز در ج ـــازی نی ـــدل شبیه س ـــتاتیک م ـــواص اس خ
اســـت. همچنیـــن اطالعـــات چاه هـــای تزریقـــی و شـــرایط آنهـــا در 
ـــدل بخشـــی ســـاخته شـــده  ـــر اســـاس م جـــدول-6 آورده شـــده اســـت. ب
ــال  ــن از سـ ــید کربـ ــق گاز دی اکسـ ــد تزریـ ــازی فراینـ ــز شبیه سـ و نیـ
ـــی  ـــای تزریق ـــراف چاه ه ـــت در اط ـــباع نف ـــع اش ـــا 2031، توزی 1991 ت

 (Psi)مقدار اشباع نفت فشار تزریق

50850

18760/8048

54190

74820

47000

مقایســه میــزان اشــباع نفــت در گریــد و زمــان مشــخصه در فشــار 7
مختلــف تزریــق

نتایج شبیه سازی توزیع اشباع نفت در اطراف جاه های تزریقی9
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ـــار  ـــل فش ـــاس آن حداق ـــر اس ـــوان ب ـــا بت ـــکل-9( ت ـــده است )ش ـــن ش تعیی
امتزاجـــی بهینـــه تعییـــن و روش ارائه دهنـــده آن گـــزارش شـــود. بـــا 
ـــش  ـــار، کاه ـــن فش ـــوان اولی ـــه عن ـــار 4700 ب ـــکل-9، فش ـــه ش ـــه ب توج
اشـــباع نفـــت بـــه میـــزان کمتـــر از اشـــباع باقیمانـــده دیـــده می شـــود 
ـــق  ـــدگی11 در تزری ـــم مایع ش ـــدن مکانیس ـــال ش ـــی از فع ـــن، ناش ـــه ای ک
ـــن، روش  ـــد. بنابرای ـــت می باش ـــن در نف ـــید کرب ـــی گاز دی اکس امتزاج
ــزارش  ــه گـ ــوان روش بهینـ ــی به عنـ ــه قلمـ ــی لولـ ــازی ترکیبـ شبیه سـ

می شـــود.
 بـــرای مقایســـه بهتر میزان اشـــباع در اطـــراف چاه تزریقـــی، مقدار 
اشـــباع نفـــت در گریـــد )3، 159، 45( در ماه ژانویه ســـال 2010 که 
میانـــه تزریق می باشـــد در فشـــارهای مختلف تزریق مقایســـه شـــده 

اســـت )جدول-7(.
بنابراین، اولین فشـــار کـــه در آن، اشـــباع باقیمانده نفت در ســـلول 
مجاور چاه تزریقی به صفر رســـیده اســـت، فشـــار 4700 می باشـــد 
که در شـــکل- 9 قســـمت 4700، نیز این میزان اشـــباع با رنگ قرمز 

است.  شـــده  مشخص 

نتیجه گیری
بــرای دســتیابی بــه فشــار امتزاجــی صحیــح و معتبــر جهــت اســتفاده در 
ــن، روش کاری  ــید کرب ــوص دی اکس ــق گاز به خص ــازی تزری شبیه س
ــده  ــتفاده ش ــق گاز اس ــازی تزری ــج شبیه س ــه نتای ــر مقایس ــی ب ــن مبن نوی

ــر به دســت آمــده اســت: ــج زی اســت کــه نتای
ــراف  ــت در اط ــباع نف ــاس اش ــر اس ــد ب ــده می بای ــام ش ــه انج 1- مقایس
چــاه تزریــق باشــد تــا کاهــش میــزان اشــباع نفــت بــه کمتــر از مقــدار 
ــال  ــی از فع ــه ناش ــخص ک ــنگی مش ــروه س ــش گ ــل کاه ــباع غیر قاب اش
شــدن مکانیســم کاهــش IFT در فراینــد تزریــق امتزاجــی اســت، مــورد 

بررســی قــرار گیــرد.
2- بـر اسـاس مقایسـه نتایـج شبیه سـازی تزریـق گاز، روش شبیه سـازی 
ترکیبـی، حداقـل فشـار امتزاجـی معتبـری را نسـبت بـه سـایر روش های 

موجـود ارائـه می نمایـد.


