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هم اكنون تزريق گاز يكى از پركاربردترين روش هاى ازدياد برداشت به شمار مى رود. به طور معمول جهت افزايش سطح تماس سياالت تزريقى، گاز 
به طور متناوب با آب تزريق مى شود كه اين فرآيند تزريق متناوب آب و گاز (WAG)1 نام دارد و به صورت گسترده در ميادين نفتى مورد استفاده 

قرار مى گيرد.
در اين پژوهش، آزمايش هاى انجام شده روى مغزه ها در شرايط مخزن با استفاده از دستگاه سيالب زنى مغزه مورد بحث و بررسى  قرار گرفته است. 
آزمايش هاى تزريق در تركيب درصد مختلف متان در گاز تزريقى و سه نسبت تزريق 0/5، 1 و 2 انجام شده است. نتايج حاصل از آزمايش ها نشان 
مى دهد كه مى توان نسبت تزريق بهينه را 1:1 انتخاب كرد. عالوه بر اين با افزايش تركيب درصد دى اكسيدكربن در گاز تزريقى بازيافت نفت افزايش 
پيدا مى كند كه البته با توجه به هزينه بر بودن جداسازى دى اكسيدكربن توليدى از نيروگاه ها، با وجود زياد بودن بازيافت نفت، اين حالت از لحاظ 
اقتصادى مقرون به صرفه نيست. متان نيز با توجه به بازيافت كم و فشار امتزاجى زياد شرايط مساعدى براى تأمين فشار عملياتى تزريق نخواهد داشت. 
لذا با استفاده از تركيب اين دو گاز هم مى توان از خاصيت مطلوب زياد بودن بازيافت نفت در تزريق دى اكسيدكربن و هم از در دسترس بودن گاز 

متان در سرچاه بهره برد. مدل شبيه ساز نيز در شرايط فوق قرار گرفته كه نتايج آن تا حد قابل قبولى با نتايج آزمايشگاهى مطابقت دارد.

مطالعه آزمايشگاهى فرآيند تزريق متناوب آب و مخلوط گاز 
هيدروكربورى- دى اكسيدكربن دريكى از مخازن نفتى ايران

و شبيه سازى آزمايش هاى انجام شده
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مقدمه
بيش از نيمى از نفت مخازن كشــف شــده پس از انجام فرآيندهاى 
بازيافت اوليــه و ثانويه در مخازن باقى مى ماند. نفت باقيمانده در صورت 
استخراج مى تواند براى ساليان متمادى به عنوان منبع انرژى مورد استفاده 
قرار گيرد. اگرچه بازيافت كامل نفت باقيمانده در مخزن بســيار مشــكل 
است؛ ولى روش هايى براى افزايش بازيافت پيشنهاد شده كه يكى از آنها 

تزريق گاز است.
بــه طور كلــى هدف هــر فرآينــد  ازديــاد برداشــتى افزايش عدد 
موئينگــى3 و ارائه نســبت پويايى4 كمتر از يك اســت. عــدد موئينگى 
بــه صورت نســبت نيروهاى ويســكوز بــر نيروهاى موئينگى و نســبت 
پويايى بــه صورت نســبت پويايى ســيال جابجاكننده به پويايى ســيال 
جابجاشونده تعريف مى شــود. .بازيافت كلى هر روش ازدياد برداشت به 
بازده جاروب ميكروسكوپيك و ماكروسكوپيك آن بستگى دارد. اين در 
حالى است كه تفاوت چگالى سياالت و ناهمگنى سنگ عواملى هستند 
كه بر بازدهى ماكروســكوپيك مؤثرند و كشش ســطحى و زاويه تماس 

ديناميكى عوامل تأثيرگذار بر بازده ميكروسكوپيك هستند[1].
شايان ذكر است كه اشباع نفت باقيمانده در نواحى جاروب شده توسط 
گاز نسبتاً پايين است [1]. اين در حالى است كه نسبت تراوايى كه كنترل 
كننده جاروب حجمى5 بين فاز جابجاكننده و جابجاشونده است در مواقعى 
كه گرانروى6 فاز تزريقى كم باشد، بيشتر از يك و غيرقابل قبول خواهد بود. 
بازده ميكروسكوپيك تزريق گاز با جاروب مناسب ماكروسكوپيك آب 
تركيب شده و سبب افزايش توليد نفت در مقايسه با روش سيالب زنى آب 
مى گردد.  عالوه بر آن بر اســاس اعالم وزارت نفت ايران در سال 1386، 
طى سال هاى اخير با توجه به الزامات جهانى، بازار نفت، شرايط داخلى و 
سهم نفت در اقتصاد كشور، اتخاذ استراتژى مناسب براى توسعه صنعت 
نفت كشور در سرلوحه برنامه هاى وزارت نفت قرار گرفته و لذا مطالعه و 

توسعه روش هاى ازدياد برداشت بسيار حائز اهميت خواهد بود.

1- فرآيندكنترل پويايى
بازيافــت كلى در هر فرآيند  ازدياد برداشــت به همان اندازه كه 
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به جاروب ميكروسكوپيك بستگى دارد به جاروب ماكروسكوپيك 
نيز وابســته است. در كل نسبت پويايى كنترل كننده جاروب سطحى7 
است. اين در حالى است كه جاروب عمودى8 مخزن توسط اختالف  
چگالى ســيال مخزن و ســيال تزريقى كنترل مى شود. جهت افزايش 
كارايى فرآيند  تزريق گاز، جهت افزايش چند برابرى گرانروى سيال 
تزريقى مى توان از افزاينده هايى مثل پليمرها استفاده كرد (براى مثال 
گرانروى دى اكســيدكربن را مى توان از 2 تا 100 برابر افزايش داد). 
روش هاى ديگرى نيز مانند اصالح توده تزريقى پيشنهاد شده اند؛ مثل 
تزريــق گازمايع طبيعى به جاى آب در مخازن نفت ويســكوز كه به 
طور معمول بازيافت پايينى دارند. بايد توجه داشــت در حال حاضر 
چنين روش هايى در آزمايشــگاه قابــل انجام بوده و جهت انجام آنها 
در مقيــاس مخزن بايد ايــن روش ها  از لحاظ امكان انجام، شــرايط 

اقتصادى، ايمنى و محيط زيستى مورد تحليل قرار گيرند[2].

2- فرآيندتزريق متناوب آب و گاز
يكــى از روش هاى جديد ازدياد برداشــت نفت، تزريق متناوب 
آب و گاز است. مطالعات انجام شده نشان مى دهد كه ميزان متداول 
افزايــش بازيافت نفت از يك مخزن توســط ايــن روش بين 5 تا 10 
درصد نفــت درجاى مخزن مى باشــد [3]. در فرآيند  تزريق ســيال 
به مخزن جهت حصول نفت بيشــتر، مى توان گازهاى مورد اســتفاده 
را به ســه دسته تقسيم كرد: دى اكســيدكربن، گازهاى هيدروكربنى 
و گازهــاى غيرهيدروكربنى ( بــه غير از دى اكســيدكربن). فرآيند  
تهيه دى اكســيدكربن جهــت تزريق به چاه، فرآينــدى پرهزينه بوده 
و عالوه بر آن مشــكالت عملياتى چون خوردگى تأسيســات را نيز 
در پــى دارد. ولى اين گاز به دليل فشــار امتزاجى كــم، قابل امتزاج 
بــا نفت بــوده و از نظر كارايى و ميزان افزايش بازده گازى مناســب 
اســت. از آنجا كه گازهاى هيدروكربنى در ســرچاه پس از عبور از 
دســتگاه هاى جداكننده مســتقيماً در دسترس هســتند نيز اين روش 
مناســب ارزيابى مى شــود. عالوه بر اين دى اكسيدكربن فاقد مشكل 
خوردگى تأسيســات نيز هست. در اين حالت مى توان از تركيب هاى 
مختلف گاز اســتفاده كرد. تاكنون گازهــاى غيرهيدروكربنى مانند 
نيتروژن يا گازهاى حاصل از ســوخت نيروگاه ها چندان براى تزريق 
استفاده نشده اند؛ ولى در صورت وجود منابع نيتروژن، مى توان از اين 
گاز نيز اســتفاده كرد؛ چرا كه نيتروژن گازى بى اثر اســت كه تقريباً 
هيچ واكنشــى با نفت نداشــته و باعث پديد آمدن ناخالصى در نفت 

نخواهد شــد [3]. مهم ترين عامل در انتخــاب گاز تزريقى، افزايش 
ضريب بازيافت آنست. بايد توجه داشت كه ميزان گاز تزريقى تابعى 
از حجم فضاى خالى در دســترس مى باشــد. دليل محبوبيت فرآيند  
تزريــق متناوب آب و گاز، افزايش تعداد پروژه هاى موفق WAG در 

ميادين نفتى است [4].

2-1- تقسيم بندى فرآيند تزريق متناوب آب و گاز
براى شــناخت كاربردها و جهــت درك و طراحى بهينه فرآيند 
WAG در مقيــاس مخــزن، نيازمند تقســيم بندى مناســب و كارآمد 

هستيم. اگرچه Claudle & Dyes تزريق هم زمان آب و گاز را جهت 
كنترل پويايى پيشنهاد كردند [5] ولى مطالعات انجام شده در مقياس 
مخزن نشــان مي دهد كــه تزريق جدا از هم ســياالت مؤثرتر خواهد 
بــود. دليل اين امر، مي تواند بهبود تزريــق پذيرى9 هنگام تزريق تنها 
يك سيال باشــد. در حالت كلى اين فرآيند  به سه دسته كلى تقسيم 
مي شود: فرآيند تزريق امتزاج پذير، غيرامتزاجى و هيبريدى (مختلط).

2-2-پارامترهاى مؤثر در فرآيند تزريق متناوب آب وگاز
مطالعات انجام شــده در مورد فرآيند  تزريق متناوب آب و گاز، 
نشــان مى دهد كه اين فرآيند  در مخازن كربناته با تراوايى بسيار كم 
تا مخازن ماسه اى با تراوايى بسيار زياد مورد استفاده قرار گرفته است 
[6]. مهم تريــن عوامل تأثيرگذار بر ايــن  فرآيند  عبارتند از: همگنى 
يا ناهمگنى10 ســنگ مخزن، خواص سنگ و ســيال مخزن، تشكيل 
آســفالتين، تركيب گاز تزريقى، الگوى تزريق، نســبت آب به گاز 
تزريقى، تراوايى نســبى و انتشار جريان. توجه به اين نكته بسيار مهم 
است كه تزريق پيوســته گاز را مى توان با نسبت WAG صفر به يك 

معادل دانست.
نوع تركيب گاز بيشــتر از كاربرد آن به محل مخزن بستگى دارد. 
در دسترس بودن گاز مهم تر از محدوديت هاى طراحى فرآيند  تزريق 
اســت. در تزريق دى اكســيدكربن بــا محدوديت عمــق و خوردگى 
تجهيزات روبرو هســتيم. در ميادين فراســاحل، در دسترس بودن گاز 
هيدروكربنــى اســتفاده از آن را جهــت فرآيند  تزريــق، امكان پذير 
مى ســازد. به عنوان مثال مى توان از ميدان Ekofisk نام برد كه استفاده 
از فرآيند  تزريق متناوب آب و گاز هيدروكربنى در آن بسيار مناسب 
بوده اســت [7]. اين در حالى اســت كه در آزمايشگاه فرآيند  تزريق 
متناوب آب و دى اكسيدكربن براى اين مخزن، نسبت به تزريق متناوب 
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آب و گاز هيدروكربنى بازده بهترى داشته است [8].
نســبت آب به گاز تزريقى بهينه، بســتگى به ترشوندگى سنگ 
دارد. در هر حال نســبت 1:1 پراســتفاده ترين حالــت تزريق متناوب 
آب و گاز در صنعت است كه هم اكنون استفاده مى شود. زياد بودن 
نســبت آب بــه گاز تزريقى تأثير به ســزايى در بازيافت مخازن نفتى 
آب دوســت دارد. نســبت آب به گاز بهينه در فرآيند تزريق متناوب 
آب و گاز به اندازه توده گاز تزريقى بستگى دارد. با تزريق توده هايى 
به اندازه 60 درصد فضاى خالى در دســترس ( 0/6PV)، بازده بسيار 
زيــاد خواهد بود. اين در حالى اســت كه تزريق تــوده به اندازه 20 
درصد فضاى خالى در دســترس (0/2PV)، بســيار اقتصادى تر است 
[9]. براى ســنگ هاى نفت دوســت نســبت آب بــه گاز 0:1 (تزريق 
پيوسته گاز) و براى سنگ هاي نسبتاً نفت دوست11 نسبت آب و گاز 

1:1، جهت تزريق متناوب آب و گاز توصيه مى شود [9].

3- اهميت استفاده از مخلوط گاز هيدروكربنى و دى اكسيدكربن به 
عنوان گاز تزريقى

اگرچــه در حــال حاضر تزريق دى اكســيد كربــن جهت بهبود 
ضريــب بازيافت  نفــت روش مهم و پركاربردى اســت ولى وجود 
گازهاى هيدروكربنى حاصل از مخزن در محل بهره بردارى، استفاده 
از اين گازها را اقتصادي تر مي كند. اين امر در ميادين فراساحلى كه 
انتقال دى اكســيدكربن از لحاظ اقتصادى مقرون به صرفه نيست بيشتر 
كاربــرد دارد. لــذا در دســترس بودن گاز هيدروكربنى و خوردگى 
زياد دى اكسيدكربن در تجهيزات ذخيره سازى گاز و بهره بردارى از 
مخزن، استفاده از گاز هيدروكربنى يا مخلوط آن با دى اكسيدكربن 
را (جهت افزايش بازيافت نفت) منطقي تر خواهد كرد. اين در حالي 
است كه بازيافت تزريق دى اكســيدكربن در كارهاى آزمايشگاهى 

بيشــتر از بازيافت تزريق گاز هيدروكربنى اســت. ولى توجه به بعد 
اقتصادى مســئله اســتفاده از دى اكســيدكربن را در برخى از مخازن 

محدود مي كند.
توجه بــه اين نكته ضرورى اســت كه به دليل زياد بودن فشــار 
امتزاجى متان، بايد فشــار بسيار زيادي توســط كمپرسور تأمين شود 
كه اين امر نيز نيازمند هزينه فراوان اســت؛ لذا با افزودن مقدارى گاز 
دى اكسيدكربن به گاز هيدروكربنى تزريقى كه منجر به كاهش فشار 

امتزاجى مى گردد، اين مسئله نيز قابل حل است.

4- آزمايش هاي تجربى
آزمايش هــا بــر روى نمونه مغزه به صــورت جابجايى ديناميك 
انجام شــده و مخلوط گاز هيدروكربنى (متان) و دى اكسيدكربن به 
عنــوان گاز تزريقى مورد اســتفاده قرار گرفته اســت. فاز نفتى مورد 
اســتفاده از نمونه نفت خام ميدان نفت شهر بوده و آب نمك تزريقى، 
آب و NaCl با غلظت 50000ppm مى باشــد. اين در حالى است كه 
تعدادى پيش آزمايش نيز انجام شد كه در آن از نيتروژن به عنوان گاز 
تزريقى و از كروسين به عنوان نفت استفاده شد. تمامى آزمايش هاي 
تزريق متناوب آب و گاز در اين تجربه به صورت غير امتزاجى بوده 

است. پيكره اصلى آزمايش ها به صورت زير است:
800psi  دماى 46 درجه سانتي گراد و فشار 

 مغزه ماسه ســنگ 10 ســانتى مترى+ نمونه نفت خام نفت شهر+ آب 
50000ppm با غلظت (NaCl) نمك

 تزريق غيرامتزاجى متان-تزريق متناوب آب وگاز
 تزريق غيرامتزاجى دى اكسيدكربن-تزريق متناوب آب وگاز

 تزريق غيرامتزاجى مخلوط متان و دى اكسيدكربن-تزريق متناوب 
آب و گاز

4-1- دستگاه سيالب زنى
براى ايجاد شرايط مشابه شرايط مخزن از دستگاه سيالب زنى فشار 
باال استفاده شد. اين دستگاه داراي قابليت ايجاد و كنترل فشار و دما به 
طور پيوســته در طول آزمايش است. عالوه بر اين قادر است اختالف 
فشار دو ســر نمونه مغزه، نرخ جريان ورودى و ميزان سيال تزريقى را 
نيز ثبت كند. تصويرى ساده از دستگاه مورد استفاده در شكل- 1 نشان 
  5200Quizix داده شده است. اين دســتگاه از دو جفت پمپ تزريقى
فشــار باال كه قبًال كاليبره شده اند تشكيل شده است. يك جفت از اين    1     نماى كلى دستگاه سه فازى (دستگاه سيالب زنى)

1- Air Compressor

2- Overburden Unit

3- Water Pump

4- oil pump

5- Water Transfer vessel

6- Oil transfer vessel

7- Gas transfer vessel

8- Core Holder

9- BPR

10- Burette

11- Ovcn

12- Overburden inlet supply

13- WWater Pump inlet supplye

14- Oil Pump inlet supply

15- Scaled Glassware
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  2    مغزه و غالف الستيكى

پمپ ها جهت تزريق نفت و جفت ديگر بســته به نوع آزمايش جهت 
تزريق آب يا گاز با نرخ هاى جريان مورد نياز استفاده مى شوند. تزريق 
اين پمپ ها به زير پيستون متحرك استوانه تزريق12 انجام مى گردد. قبل 
از شــروع آزمايش اين استوانه هاي تزريق بسته به شرايط آزمايش بايد 

از نفت، گاز يا آب جهت تزريق به مغزه پر شوند.
لوله ها با قطر 18 اينچ و خطوط انتقال جريان سيال از جنس فوالد 
زنگ نزن اســت. جريان از داخل اين خطوط وارد يك پخش كننده 
و از آنجــا وارد مغــزه شــده و جريان خروجى از مغزه به يك شــير 
فشــار شــكن13 وارد مى گردد. اين در حقيقت همان فشــار خروجى 
سيســتم است. براى نگهدارى سنگ مغزه و اعمال جريان سيال تحت 
شــرايط مورد نظراز يك غالف الستيكى استفاده شده است؛ به اين 
ترتيب كه نمونه ســنگ داخــل اين غالف قــرار مى گيرد و غالف 
داخل نگهدارنده قرار داده شــده و به نحوى كه ورودى و خروجى 
نگهدارنده بر دو ســر مغزه منطبق باشد بسته مى شود. سيال مورد نظر 
براى ايجاد فشار سرباره در اين آزمايش ها آب بوده و فشارى برابر با 
750psi را تأمين مى كند. الزم به ذكر است سيستم تأمين فشار سرباره 

توســط پمپ دستى ايجاد شده اســت. قطر داخلى اين غالف معادل 
قطر خارجى مغزه و حدوداً برابر 38 ميلى متر اســت. شكل- 2 مغزه و 

غالف الستيكى را نشان مى دهد.

4-2- مراحل انجام كار
تمامــى آزمايش ها از مراحل شستشــو و خشــك كــردن مغزه، 
اشــباع توســط آب نمك، تعيين حجم خالى مغزه و تخلخل، تعيين 

تراوايى ســنگ مغزه، سيالب زنى نفت جهت دســت يافتن به اشباع 
آب ذاتــى14 و انجام آزمايش هاي مطلوب تشــكيل شــده اند. پس از 
شستن و خشك كردن نمونه سنگ مغزه، جهت يافتن فضاهاى خالى 
و تخلخل و تراوايى آن، نمونه توسط آب نمك اشباع مى شود. سپس 
مغزه با تزريق نفت در نرخ هاى جريان كم (015/ 0 ميلي ليتر بر دقيقه) 
و با اعمال حجم فضاهاى مرده لوله ها و حجم داخل مغزه نگهدار در 

محاسبات، به اشباع آب ذاتى مى رسد.

4-2-1- اندازه گيرى تخلخل و تراوايى
قبل از آغاز اندازه گيرى تراوايى، مغزه بايد از آب نمك تزريقى 
اشباع شده باشد. براي اين منظور از هر دو سوى مغزه نگهدار توسط 
پمپ خالء به مدت 2 ســاعت و در كل 4 ساعت خالء ايجاد شده و 
مغزه به راحتى توســط آب نمك اشباع مى گردد. مقدار خالء ايجاد 
شــده توســط پمپ خالء بــراى آزمايش هاي انجام شــده در حدود  
10psi بوده اســت. پس از اشــباع مغزه از آب، با توجه به در دســت 

بــودن حجم كلى مغزه و مقدار آب وارد شــده به آن جهت اشــباع 
كامل، مى توان با تقسيم حجم آب ورودى به مغزه بر حجم كل مغزه، 

مقدار تخلخل مؤثر مغزه را اندازه گيرى كرد.
اندازه گيرى تراوايى بدين ترتيب است كه ابتدا سيلندر تزريق از 
آب نمك 50000ppm پر شــده و بــا نرخ هاى جريان مختلف داخل 
مغزه تزريق مى شــود. تزريق آب نمك در نرخ هاى جريان مختلف 
(05 /0 تــا 4 /0 ميلي ليتــر بر دقيقــه) تا جايى ادامه پيــدا مى كند كه 
افت فشــار اندازه گيرى شده به ثبات رســيده و تغييرى در مقدار آن 
مشــاهده نشود. افت فشــار در هر نرخ جريان تزريقى اندازه گيرى و 
ثبت مى شــود. نرخ هاى جريان مختلف و افت فشــارهاى منتسب به 
آنها با استفاده از قانون دارسى جهت محاسبه تراوايى به كار مى روند:

K = qμl
A Δρ                                                                                       (1)

4-2-2- تعيين اشباع آب ذاتى
سيلندر تزريق، از نمونه نفت خام پر شده و  توسط پمپ به درون 
مغــزه تزريق مى گردد. حــدود 2 تا 3 روز زمان جهت دســت يافتن 
بــه مقــدار دقيق اشــباع آب ذاتى مورد نياز اســت؛ لــذا اين مرحله 

وقت گيرترين مرحله كار آزمايشگاهى است.
 2PV ابتدا مغزه در شــرايط دما و فشــار مخزن توســط نفــت تا



78

مقاالت علمي

ســيالب زنى مى شــود. در آغاز كار جهت جلوگيرى از نفوذ ســريع 
نفــت تزريقى در مغزه، تزريــق نفت با نرخ جريانــي 0/02 ميلي ليتر 
بــر دقيقه انجام مى پذيرد و پس از مشــاهده توليــد نفت، نرخ جريان 
تزريــق نفت تا حدود 2 ميلي ليتر بر دقيقه افزايش مي يابد. حجم نفت 
و آب نمك توليدى در اثر تزريق اندازه گيرى و ثبت مى شــود. پس 
از تزريــق حدود 2PV و زمانــى كه ديگر آبى توليــد نگردد تزريق 
متوقف شــده و در نهايت با اســتفاده از موازنه جرم، اشباع آب ذاتى 

مغزه محاسبه مى شود.

4-2-3- محاسبه نرخ جريان بحرانى تزريق
براى اطمينان از وجود جريان آرام در مغزه، حداكثر نرخ جريان 
تزريقى آب با اســتفاده از عــدد رينولدز در محيــط متخلخل تعيين 

گرديد:

NRe = 10 p  V   √ K
φ 2.2μ                                                                                 (2)

بــا توجه به اينكه براى جريــان آرام در محيط متخلخل عدد رينولدز 
بايد كمتر از يك باشد خواهيم داشت:

                                        Vc = 0.1φ 2.2μ
 ρ   √ K                                                                                (3)

و بنابراين:

Qc = 0.07854φ 2.2 μ d2

 ρ   √ K                                                                           (4)

Vو Qc و Vc ،(ســانتى متر مربــع) تراوايــى مغزه K   در معــادالت فــوق
نرخ جريان و ســرعت بحرانى و ســرعت پيشروى ســيال (به ترتيب با 
واحدهاى ميلي ليتر بر ثانيه و ســانتى متر بر ثانيه)، μ ويسكوزيته (پويز) 
و d و ρ به ترتيب قطر مغزه و چگالى سيال تزريقى (سانتى متر و گرم بر 
سانتى مترمكعب) مى باشند [10]. تخلخل سنگ مورد آزمايش حدود 
27 درصد و تراوايى 5/5 ميلى دارســى بود و بر اســاس آن نرخ جريان 
بحرانى تزريق معادل 108 ميلي ليتــر بر دقيقه خواهد بود. لذا به منظور 
حصول اطمينان، نرخ جريان تزريق 5 /0 ميلي ليتر بر دقيقه انتخاب شد.

4-2-4- مراحل تزريق متناوب آب و گاز
پــس از حصول اطمينان از نرخ جريان تزريقى بحرانى و انتخاب 
نرخ جريــان تزريق مناســب، در فرآيند تزريق متنــاوب آب و گاز 

مراحل زير پيش رو خواهند بود:
 انــدازه لخته هــاى تزريقى حدود 10 درصد حجــم فضاهاى خالى 
اســت؛ بدين معنى كه در نســبت آب بــه گاز برابر يك، حجم 
لختــه تزريقى گاز با حجم لخته آب تزريقى برابر مى باشــد. در 
نســبت هاى ديگر مانند نسبت آب به گاز برابر دو، حجم هر لخته 
آب تزريقــى دو برابر حجم لخته گاز تزريقى اســت. به عبارت 
ديگــر هر لخته آب 20 درصد و هر لختــه گاز 10 درصد حجم 

فضاهاى خالى مغزه مى باشد.
 تزريق گاز و آب هر دو بايد در فشار ثابت و يكسانى انجام پذيرد. 
ثابت و يكســان بودن فشار در تزريق بســيار حائز اهميت است. 
براى نيل به اين هدف تزريق به ســيلندر آب و گاز توسط پمپ 
مشــترك انجام مى گيرد و ورودى ســيلندرها با شير يك طرفه به 

همديگر متصل مى شوند.
 پس از ثابت شدن فشار در سيلندر گاز و آب، تزريق انجام مى شود.

  3    ضريب تراكم پذيرى بر حسب تركيب درصد متان موجود در گاز تزريقى

Z = -1E - 0.5 X2  +  0.003X + 0.7329
R2 = 0.9995

0.95

0.9

0.85

0.8

0.75

0.7
0 20 40 60CH4% 80 100

واحدمقدارپارامتر
116دماى مخزن

0
F

655/87SCF/STBنسبت گاز محلول در نفت

1/3618Rbbl/STBضريب حجمى نفت

1073psigفشار اشباع (نقطه حباب)

0/4877cpگرانروى سيال مخزن

0/6887g/ccچگالى نفت مخزن در فشار اشباع

API°41/46درجه سبكى نفت 

psi-1 0/00001009ضريب انبساط حجمى

 1    مشخصات سيال مخزن در ميدان نفت  شهر در شرايط استاندارد
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 آب، نفت و گاز توليدى اندازه گيرى و ثبت مى شوند.
 بازيافت نفت در هر لخته تزريقى محاسبه مى شود.

بازيافت نهايى نفت محاسبه مى شود.

4-2-5- تعيين تركيب درصد گاز تزريقى
جهــت تعييــن تركيب درصد متــان و دى اكســيدكربن در گاز 
تزريقى از رابطه گازهاى حقيقى استفاده شد و ضريب تراكم پذيرى 
براى حاالت مخلوط با اســتفاده از نرم افزار CMG محاســبه و رســم 

گرديد 
شــكل- 3 نمودار ذكر شده و معادله آنرا نشان مي دهد. براى اين 
كار ابتدا  فشــارى بــراى تزريق متان خالص به اســتوانه تزريق تعيين 
كرده و با توجه به مشــخص بودن حجم استوانه، تعداد مول هاى متان 

موجود در سيلندر را با استفاده از رابطه- 5 محاسبه مى شود:  

PCH4 VoLcylinder = ZCH4 nCH4 RT                                                     (5)

حال با توجه به اينكه دما ثابت در نظر گرفته مى شــود  براى محاسبه 
تعداد مول هاى مخلوط از رابطه- 6 استفاده مى شود:

Pmix

Zmix nmix

PCH4

ZCH4 nCH4

=                                                                       (6)

در اين رابطه فشار، تعداد مول و ضريب تراكم پذيرى متان خالص 
مشــخص اســت. فشــار مخلوط چيزى است كه بســته به نياز توسط 
كاربر تعيين و ثابت مى شود. ضريب تراكم پذيرى مخلوط از نمودار 
شــكل- 3 و تعداد مول هــاى آن از رابطــه- 6 محاســبه مى گردد. با 
محاسبه تعداد مول هاى مخلوط و تقسيم مول هاى متان برآن، تركيب 

درصد متان در شرايط فشار و دماى مورد نظر تعيين مى شود.
اين روش درصد متان را بر اســاس فشار تعيين مى كند؛ لذا جهت 
دست يافتن به تركيب درصد مورد نظر بايد از روش حدس و خطا در 
فشار مربوط به متان خالص استفاده شود.  با تعيين فشار مورد نظر براى 
متان خالص و پر كردن سيلندر با متان تا آن فشار و مشخص بودن فشار 
مخلوط كه قبًال تعيين و ثابت شده، دى اكسيدكربن وارد سيلندر شده 
و فشار مخلوط تا فشار مورد نظر افزايش مي يابد. در اين حالت تركيب 

درصد درون سيلندر تركيب درصد مورد نظر خواهد بود.

5- ساخت مدل شبيه ساز
جهــت مدل  ســازى نتايج آزمايشــگاهى در مقياس مغــزه، ابتدا 
تعريف ســيال مخزن و مغزه و ســپس شبيه ســازى آزمايش  ها انجام 
مى  شــود. براى تعريف ســيال از نرم  افزار PVTi و براى شبيه  ســازى 
فرآيند WAG ازECLIPSE300 استفاده شده است. بر اساس آخرين 
اطالعات كســب شــده مشــخصات فيزيكى ســيال مخزن در ميدان 

نفت  شهر در جدول- 1 ارائه شده است.

  4    شبكه  بندى و محل چاه  هاى مغزه مورد آزمايش

نمونه آزمايشگاهى و پارامتر
مدل شبيه ساز

27تخلخل (درصد)

ماسه  اى محكمنوع مغزه
(md) 5/55تراوايى متوسط

(cm) 10طول
(cm) 3/81قطر

(cm) 10فاصله چاه  ها
 API 41/46درجه سبكى نفت

30اشباع آب (درصد)
116دما (فارنهايت)

(psi) BPR 800فشار شير فشار شكن
(cc/min)  (ثابت) 5 /0نرخ تزريق آب
(cc/min) (ثابت) 5 /0نرخ تزريق گاز
(cc) 1:1 در نسبت slug 2حجم هر

 2   پارامترهاى مدل بر اساس مغزه و نفت مورد آزمايش
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با توجه به در دسترس بودن تراوايى (5/5 ميلى  دارسى)، تخلخل 
(27 درصــد) و اشــباع آب در نمونــه مغزه، مدل  ســازى مغزه انجام 
مى  شــود (جدول- 2). جهت مدل  ســازى ابتدا مغزه شــبكه  بندى شد 
و ســپس اطالعات جدول اشــباع به عنوان ورودى در برنامه استفاده 
گرديد. مغزه به صورت نمونه استوانه  اى به تعداد 10×5×5 شبكه (در 
جهت شعاعى و زاويه  اى  تعداد 5 و در جهت طولى تعداد 10 شبكه) 

مدل  سازى شد (شكل- 4).

6- نتايج آزمايشگاهى و بحث
 اشــاره به اين نكته ضرورى مى  نمايد كه به دليل در دســترس نبودن 

نمونه مغزه  هاى متعدد، امكان استفاده از مغزه  هاى جديد وجود نداشت و 
لذا پس از هر آزمايش، اقدامات الزم جهت شستشــو و آماده  سازى مغزه 
براى آزمايش  هاى ديگر انجام مى  شــد. هم  چنين الزم به ذكر است زمان 
شستشــوى مغزه در تولوئن و الكل در دماى باال  حدوداً 20 ســاعت بوده 
است. مشكل عمده  اى كه در اين روند وجود دارد امكان تغيير ترشوندگى 
نمونه ســنگ در هر بار آزمايش اســت. ضمن اينكه براى اطمينان هرچه 

بيشتر، هر آزمايش سه بار تكرار شده و نتايج ميانگين گزارش شده  اند.

6-1- تأثير تغيير نسبت تزريق
آزمايش  هــاى ايــن بخــش در نــرخ جريــان تزريقى ثابــت برابر

 5 /0 ميلى  ليتر بر دقيقه انجام شده  اند. جهت بررسى تأثير تغيير نسبت تزريق، 
تركيب درصد گاز تزريقى و نرخ جريان ثابت در نظر گرفته مى  شــوند. 
گاز تزريقى شــامل 50 درصد مولى دى اكسيدكربن و 50 درصد مولى 
متان است. آزمايش  ها در سه نسبت مختلف آب به گاز 1، 2 و 5  /0 انجام 

  5     تأثير تغيير نسبت تزريق بر بازيافت نفت و آب توليدى
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3| تأثير تغيير نسبت تزريق بر بازيافت نفت 

  6    بازيافت نفت و نسبت آب به گاز
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شــده  اند و بازيافت نفت در هر حالت تزريق ثبت شــده است. شكل- 5 
نتايج كلى حاصل از اين بخش آزمايش  ها را نشان مى  دهد.

با افزايش نسبت تزريق از يك به دو و با كاهش آن از يك به نيم 
بازيافت نفت كاهش مى  يابد. دليل اين امر را مى  توان در جاروب  هاى 
ماكروسكوپيك و ميكروسكوپيك ســياالت تزريقى دانست. براى 
نســبت  هاى باالى تزريق آب به گاز، فرآينــد  تزريق متناوب آب و 
گاز  بازده جاروب ميكروســكوپيك پايينى خواهد داشــت كه اين 
مطلب ســبب كاهــش بازيافت نهايى نفت مى  گــردد. عالوه بر اين، 
كاهش نســبت تزريق نيز باعث كم  شــدن جاروب ماكروسكوپيك 
مى  شود. لذا با چنين توصيفى بايد نسبت تزريق آب به گاز در نسبت 
خاصى بهينه شــود. در اين آزمايش  ها نسبت 1:1 بازده بيشترى داشته 
و لذا به عنوان نســبت بهينه در نظر گرفته مى  شــود. قابل  ذكر اســت 
در صنعت نســبت تزريق 1:1 به عنوان پركاربردترين نســبت تزريق 
متناوب آب و گاز شــناخته شــده اســت. هم  چنين با افزايش نسبت 
تزريــق آب بــه گاز، آب به دليل افزايش حجمــش در داخل مغزه، 
زودتر به زمان ميان  شــكافت مى  رسد. جدول- 3 نتايج كلى حاصل از 

تغيير نسبت تزريق را نشان مى  دهد.
شــكل- 6 به وضوح نشان مى  دهد كه در نسبت تزريق 1:1، بازده 
بيشــتر از نسبت  هاى ديگر مورد آزمايش بوده است. در نسبت تزريق 
آب به گاز 2، ميان  شكافت زودتر از نسبت  هاى ديگر مشاهده مى  شود 
و با كاهش نســبت آب به گاز، در نســبت  هاى كم و به دليل كاهش 
حجم آب تزريقى، ميان  شكافت آب ديرتر رؤيت مى شود. با افزايش 
مقدار گاز تزريقى (نســبت 5 /0) اشباع گاز در مغزه افزايش يافته و 
پديده كاناليزه شــدن اتفاق مى  افتد. لذا بــا وجود زياد بودن بازيافت 
نفت در زمان  هاى اوليه تزريق (حجم  هاى ابتدايى) در مقايسه با نسبت 

  7     تأثير تغيير تركيب گاز تزريقى بر بازيافت نفت و آب توليدى
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  8    بازيافت نفت بر حسب تركيب درصد متان گاز تزريقى
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4| تأثير تغيير تركيب گاز تزريقى بر بازيافت نفت
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1:1، بازيافت نهايى نفت كمتر مى شود.

6-2- تأثير تغيير تركيب گاز تزريقى
اين بخــش از آزمايش  ها جهت بررســى اثر تغييــر تركيب گاز 
تزريقــى بر بازيافــت نفت طراحى شــده اســت. گاز تزريقى مورد 
اســتفاده تركيبــات مختلــف متان (بــه عنــوان گاز هيدروكربنى) و 
دى اكسيدكربن مى  باشد. نمودارهاى شــكل- 7 توليد نفت و آب را 
بــا تغيير تركيب گاز تزريقى نشــان مى  دهد. جدول- 4 نيز نتايج كلى 

حاصل از آزمايش را نشان مى  دهد.

با توجه به نتايج حاصل از آزمايش  ها به وضوح مشاهده مى  شود 
كه بــا افزايش تركيب درصد متان موجــود در گاز تزريقى بازيافت 
نفت كاهش مى  يابد. البته توجه به اين نكته الزامى اســت كه  كاهش 
بازيافــت روند خطى ندارد. با توجه به نمودار شــكل- 8 بازده تزريق 
متنــاوب آب و گاز حين تزريق دى اكســيدكربن  بيشــترين و حين 

تزريق متان كمترين بازيافت را در پى دارد.
با توجه به اينكه دى اكســيدكربن در آب محلول است لذا حجم 
آب موجود در مغزه با افزايش مقدار دى اكسيدكربن تزريقى افزايش 
مى  يابد. (آب منبســط مى  شــود).  لذا آب تجمعى توليدى با افزايش 

  9    مقايسه نتايج آزمايشگاهى و شبيه  سازى بازيافت نفت در نسبت  هاى تزريق متفاوت
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  10     مقايسه نتايج آزمايشگاهى و شبيه  سازى بازيافت نفت در تركيب  هاى مختلف گاز تزريقى
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نتايج شبيه سازىنتايج آزمايشگاهى

PVضريب بازيافت نفت %PVتزريقى
PV تزريقىضريب بازيافت نفت %تزريقى

ضريب بازيافت 
نفت %

 PV
ضريب بازيافت نفت %تزريقى

0/010/50/747/00/011/20/753/6
0/021/60/850/30/022/50/853/6
0/033/80/951/40/033/80/953/6
0/046/0152/00/045/0153/6
0/058/01/152/50/056/31/153/6
0/069/71/252/90/067/51/253/6
0/0711/01/352/90/078/851/353/6
0/0813/01/452/90/0810/11/453/6
0/0914/01/552/90/0911/41/553/6
0/114/51/652/90/112/61.653/6
0.220/01/752/90/225/331/753/6
0/328/01/852/90/336/981/853/6
0/438/01/952/90/446/391/953/6
0/542/02/052/90/550/42/053/6
0/645/00/652/8

5|  مقايسه نتايج آزمايشگاهى و شبيه  سازى بازيافت نفت در نسبت تزريق 1:1 و درصد گاز تزريقى 50 درصد دى اكسيدكربن و 50 درصد متان

مقدار دى اكسيدكربن در گاز تزريقى افزايش مى يابد.
در هر تركيب ثابت متان و دى اكســيدكربن در PVهاى تزريقى 
زياد، توليد تجمعــى آب با نرخ كمترى افزايش مى  يابد. زيرا پس از 
افزايــش حجم گاز تزريقى در مغزه در PVهاى زياد، پديده كاناليزه 
شــدن بين گاز و آب اتفاق افتاده و گاز با حجم بيشترى توليد شده و  

باعث كاهش نسبى حجم آب توليدى مى  گردد.
با توجه بــه اينكه با وجود زياد بودن بازيافــت نفت، مقدار آب 
توليدى در هنگام تزريق دى اكســيدكربن مقدار قابل  توجهى اســت، 
هزينه  هاى جداســازى آب از نفت را افزايش مى دهد. از سوى ديگر 
تزريق متان با وجود توليــد آب كمتر نفت بازيافتى كمترى نيز دارد 
كه از لحاظ اقتصادى مقرون  به  صرفه نيســت. لذا استفاده از تركيبات 
دى اكســيدكربن و گاز متان به عنوان گاز تزريقى كه هم نســبت به 
تزريق دى اكسيدكربن به تنهايى، توليد آب كمترى دارد و هم نسبت 
به تزريق متان به تنهايى، بازيافت بيشترى دارند توصيه مى  شود. عالوه 
بــر اين با توجه به وجود متان در ميدان و ســرچاه و باال بودن فشــار 

امتزاجى متان فشــار عملياتى بسيار بااليى براى كمپرسور نياز است تا 
بازيافت مورد نظر حاصل شود. لذا افزودن درصدى دى اكسيدكربن 
بــه متان جهــت پايين  آوردن فشــار مــورد نياز عملياتى كمپرســور، 

مى  تواند از عوامل ديگر ارجحيت استفاده از اين مخلوط باشد.
مقايسه نتايج آزمايشگاهى و شبيه  سازى اين مورد با جزئيات بيشتر 
در شكل  هاى- 9و10 نشان داده شده  اند. جدول- 5 نتايج آزمايشگاهى 
و شبيه  ســازى بازيافت نفت در نسبت تزريق 1:1 و درصد گاز تزريقى 

50 درصدى دى اكسيدكربن و 50 درصدى متان را نشان مى  دهد.

 نتيجه گيرى
در اين مطالعه آزمايش  هاى تزريق متناوب آب و گاز بر روى نمونه 
مغزه تهيه شــده انجــام گرديد. آزمايش  ها با تركيبــات مختلف متان و 
دى اكسيدكربن، نمونه نفتى نفت  شهر و نمونه مغزه ماسه  سنگ انجام شد. 
اين آزمايش  ها جهت بررسى اثر تغييرات تركيب گاز تزريقى و  نسبت 
تزريق آب به گاز تزريقى بر بازيافت نفت در شرايط غيرامتزاجى انجام 
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شده است. تركيبات مختلف متان و دى اكسيدكربن به عنوان گاز تزريقى 
و تغيير نســبت تزريق از 5 /0 تا 2 جهت يافتن نســبت تزريق بهينه مورد 
استفاد قرار گرفت. با توجه به انطباق قابل  قبول  نتايج حاصل از شبيه  سازى 

با نتايج آزمايشگاهى، آناليز حساسيت روى متغيرها انجام شد.
نتيجه  گيرى  هاى كلى حاصل از آزمايش  ها و شبيه  سازى  هاى انجام 

شده به شرح زير مى  باشد:
 افزايش نســبت تزريق آب بــه گاز در فرآيند  تزريق متناوب آب و 
گاز روند يكســانى در بازيافت نخواهد داشــت. به عبارت ديگر 
بسته به نوع سنگ و سيال تزريقى همواره يك نسبت تزريق بهينه  
پديد مى  آيد. در آزمايش  هاى گروه دوم نســبت تزريق بهينه برابر 

يك و در آزمايش  هاى گروه نخست اين نسبت برابر دو بود.
 بــا افزايــش تركيــب درصــد متــان در گاز تزريقــى (بــا تركيب 

دى اكسيدكربن + متان) بازيافت نفت كاهش مى  يابد.

 بيشــترين بازيافــت در آزمايش  هــا در تزريق با نســبت يك و گاز 
تزريقى با تركيب دى اكسيدكربن خالص مشاهده گرديد.

پيشنهادها
 استفاده از مغزه  هاى با طول كم (10 ساتى  متر) جهت بررسى پارامترهاى 
مهم تا حدى مناسب بوده ولى در آينده جهت حصول نتايج بهتر و 

واقعى  تر مى  توان از مغزه  هايى با طول بيشتر استفاده كرد.
 آزمايش  ها بر روى نفت زنده انجام گيرد.

 تأثير تغيير شورى آب نمك بر بازيافت نفت بررسى شود.
 تأثير تغيير تركيب يونى آب نمك تزريقى بر بازيافت مورد بررسى 

قرار گيرد.
 در تركيــب گاز تزريقــى به جاى متــان از گاز طبيعــى (كه هزينه 

كمترى دارد) استفاده شود.

       پا نويس ها
1.alizadeh2627@aut.ac.ir
2.Water-Alternating-Gas
3.capillary number
4.mobility ratio
5.volumetric sweep 

6. viscosity
7.areal sweep
8.vertical sweep
9.injectivity
10.hetetogeniety

11.partially oil wet
12.transfer vessel
13.back pressure regulator
14.connate water
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