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چكيده:
در طی ساليان اخير استفاده از فرآيند تزريق دی اكسيد كربن امتزاج ناپذير جهت افزايش توليد از مخازن نفت  سنگين 
و متوسـط به طور چشـمگيری افزايش يافته است . قسمتی از دی اكسـيد كربن تزريق شده توسط سياالت موجود در مخزن 
جذب شـده و اندكی از آن به صورت گاز آزاد در مخزن باقی می ماند . به دليل تأثيراتی كه دی اكسـيد كربن جذب شـده بر 

مجموعه ی سنگ وسيال مخزن دارد، توليد نفت افزايش می يابد .
واژه های كليدی : دی اكسـيد كربن ، ازدياد برداشـت ، تزريق امتزاج ناپذير ، مخازن تركدار و عميق ،  پارامترهای مخزن، 

مخازن ايران

 

 
كيومرث كامليار*

بررسی تأثير پارامترهای مخزن بر 
تزريق امتزاج ناپذيردی اكسيد كربن

* دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه صنعت نفت اهواز 

مقدمه 
برداش��ت نفت عموماً شامل س��ه مرحله اس��ت: اوليه، ثانويه و 
ثالثيه. در طول عمر يك مخزن اين مراحل داراي ترتيب زماني 
وقوع هس��تند. توليد اوليه، اولين مرحله توليد است كه به دليل 
انرژي اوليه خود مخزن، س��يال مخزن را جابجا مي كند. مرحلة 
دوم معم��والً بعد از آنكه توليد از مخزن به كمك انرژي طبيعي 
آن به صرفه نباش��د، ش��روع مي ش��ود. فرآيندهای متداولی كه 
در برداش��ت ثانويه براي تثبيت فش��ار انجام می گيرند ش��امل 

سيالبزنی و تزريق گاز است. 

  )EOR( ازدياد برداشت
به مرحلة س��وم برداش��ت نفت از مخازن EOR گفته مي ش��ود. 
فرآيند هاي EOR ش��امل تزري��ق يك يا چند س��يال به درون 
مخزن است. سيالهاي تزريق ش��ده و فرآيند هاي تزريق مكمل 
ان��رژي طبيعي موج��ود در مخزن براي حرك��ت دادن نفت به 
سمت چاه توليدي و در نتيجه توليد آن هستند. همچنين فعل 
و انفعاالتي كه س��ياالت تزريق شده با مجموعة سنگ و يا نفت 

موجود در مخزن دارند، باعث مي ش��ود كه شرايط مطلوب تري 
براي توليد و برداشت نفت فراهم شود. اين مكانيزم ها مي توانند 
 Oil( متورم ك��ردن نفت ،)IFT( باعث كاهش كش��ش س��طحي
swelling(، كاهش گرانروی نفت، تغيير ترشوندگي سنگ مخزن 
و يا تغييرات رفتار فازي و ... ش��وند. اين فعل و انفعاالت كه در 
سيس��تم نفت/ س��نگ در مخزن رخ مي دهد، مي تواند به دليل 
مكانيزم هاي ش��يميايي و فيزيك��ي و يا به دليل توليد حرارت و 
انرژي حرارتي باش��د. امروزه روش��هاي تزريق گاز قابل امتزاج، 
روش��هاي حرارت��ي و تزريق مواد ش��يميايي را جزء فرآيندهاي 

EOR  به حساب مي آورند.  

مهمترين خواص دی اكسيد كربن
 Tc˚( وزن مولكولی اين عنصر 44.0095 است. دمای بحرانی آن
F 89 =( ،فشار بحرانی آن )Pc = 1070 psia( و دمای نقطه جوش 
آن )Tb = 350 ˚R( می باش��د. حداقل فشار امتزاج پذيری آن 
180gr/  با وزن مولكولی C5+170 بهمراه س��يال ˚Fدر دمای

mol  برابر MMP = 2500 psig  است]10[ ]9[. گرانروی آن در 
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اين دما وفش��ار برابر0.04cp]11[.]13[ و ضريب تراكم پذيری 
آن 0.5 ]12[]11[  گزارش شده است. همچنين  چگالی آن در 
˚F 170  و فشار psi 2500  برابر     gr/cm3 0.25)11( است. 
اگر از تزريق دی اكس��يد كربن به صورت امتزاج ناپذير استفاده 
ش��ود بايد چگالی آن برابر g/cc 0.15 باش��د. نمودار فازی اين 

عنصر در شكل-1 رسم شده است.
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شكل 1- نمودار فازی دی اكسيد كربن

CO2  تزريق امتزاج ناپذير
فرآيند تزريق غير قابل امتزاج دي اكسيد كربن يكي از روشهاي 
ازدياد برداش��ت اس��ت كه دي اكس��يد كربن در نفت سنگين 
ح��ل ش��ده و گرانروي آن را كاهش می ده��د. عالوه بر كاهش 
گرانروی، دي اكس��يد كربن حل ش��ده باعث متورم شدن نفت 

)Oil swelling( نيز مي شود. 
براس��اس آزمايش��ات انجام ش��ده در آزمايش��گاه، تأثير كاهش 
گرانروی، بسيار بيشتر از اثر تورم )Oil swelling( در توليد نفت 
می باش��د. عالوه بر كاه��ش گرانروی و تورم نف��ت، مي توان از  
مكاني��زم ديگری كه تغيي��ر خواص و رفتار تراوائي نس��بي می 
باشد، نام برد كه اين مكانيزم نيز در افزايش ميزان بهره وري از 

مخزن تأثير مستقيم دارد. 
يكي ديگر از مكانيزم هايي كه بر ميزان بهره وري تأثير می گذارد، 
كاهش كشش سطحي است. با توجه به تمام مكانيزم هاي مؤثر 
در تزريق دي اكس��يد كربن بصورت غير قابل امتزاج مش��اهده 
مي شود كه جابجايي نفت به كمك تزريق دي اكسيد كربن غير 

قابل امتزاج بايد بسيار مؤثرتر از تزريق گاز طبيعي باشد)4(. 
افزايـش توليد نفت به كمك تزريق غير قابـل امتزاج مديون دو اثر 

عمده است :
الف( اثر آنی ك��ه به دليل جايگزينی نفت ) نفتی كه در فرآيند 
سيالبزنی توليد نشده(  توسط گاز دی اكسيد كربن تزريق شده، 

توليد نفت به سرعت افزايش پيدا می كند.
ب( اثر دراز مدت مانند كاهش گرانروی ، متورم ش��دن ، تغيير 
رفتار تراوايی نسبی. تاثير عامل دوم برافزايش توليد نفت،به مرور 

زمان و در طی انجام پروژه های متعدد مشخص شده است.

WAG )تزريق متناوب آب – گاز(
ب��ه دليل هزينه ی باالی گاز دی اكس��يد كربن و جلوگيری از 
جدايش ثقلی و انگش��تی شدن هنگام تزريق دي اكسيد كربن، 

عموماً از روش WAG استفاده می شود. چنان كه اول ميزان دي 
اكسيد كربن مورد نظر و سپس آب در پی آن تزريق مي شود. 

براس��اس نتايج��ي ك��ه از پروژه هاي انج��ام ش��ده تزريق دي 
اكس��يد كربن در سرتاس��ر دنيا بدس��ت آمده،  تزريق متناوب 
آب-گاز)WAG( مزاي��ا و معايبي دارد، ك��ه از جمله مزاياي آن 
نسبت به تزريق دي اكسيد كربن پيوسته، كنترل تحرك پذيری 
)Mobility Control( دي اكس��يد كربن است. از معايب آن هم 
مي توان به بدام افتادن نفت توس��ط آب اشاره كرد كه آب مانع 
برخورد گاز تزريقي به نفت بدام افتاده مي شود. هنگامي كه دي 
اكس��يد كربن در نفت حل مي ش��ود، 6 تا 22 درصد حجم آن 
افزاي��ش يافته و گرانروی آن به كمت��ر از 0.1 مقدار اوليه، )در 

دماي 120oF و فشار 1200psi-800( مي رسد. 

نتايج
در مخازن نفت س��نگين و همچني��ن در مخازن كم عمق، نمی 
توان از روش��های امتزاج پذير اس��تفاده كرد. در اين نوع مخازن 
ب��رای افزايش ميزان نفت توليدی از روش��های غير قابل امتزاج 
اس��تفاده می شود. يكی از اين روش��ها كه در طی ساليان اخير 
كاربرد فراوانی پيدا كرده، تزريق دی اكسيد كربن)CO2( امتزاج 

ناپذير است.
نتايج��ی كه در ج��دول صفحه بعد آمده )جدول1(، بر اس��اس 
خواص س��نگ و س��يال مخازنی اس��ت كه در آنه��ا تزريق دی 
اكس��يد كربن امتزاج نا پذير با موفقيت انجام گرفته اس��ت ]8[

.]1[]2[]3[]5[]6[]7[

مي��زان موفقي��ت آميز بودن تزري��ق غير قابل امت��زاج CO2 به 
پارامترهاي��ی بس��تگی دارد ك��ه در زير به برخی از آنها اش��اره 

می كنيم:

تخلخل ثانويه يا شكستگی
Dual- ( در مخ��ازن دارای شكس��تگي و يا تخلخله��اي ثانويه

Porosity ( ب��ه علت تراوائي عمودي ب��اال و در نتيجه رخ دادن 
پديده های overriding و يا ميان شكنی سريع، بازدهي جابجايی 

پائين مي آيد.

تحرک پذيری
براي كنترل تحرك پذيری از روش WAG اس��تفاده مي ش��ود. 
جهت افزايش بازدهی جابجايی الزم است نسبت تحرك گاز به 

آب كمتر از 1.0 باشد. 

عمق
در مخ��ازن عميق به دو دليل نمي توان از تزريق بخار اس��تفاده 

كرد: 
1( اتالف حرارت زياد در مس��ير حركت بخ��ار تا موقعي كه به 

سيال موجود در مخزن برخورد مي كند. 
2( ح��رارت بخار تزريقی را تا حد معين و مش��خصی می توان 
باال برد، در غير اينصورت به لوله ها و وس��ايل سر چاهی آسيب 

ميزند . 
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توصيف بازه پارامتر خواص
MMP<<Pres کافی نیس��ت miscibility فش��ار مخزن برای   3000 ftكمتر از عمق

سنگ 
مخزن

در ضخام��ت کمت��ر ازft 35 ،مكانيزم های مورد نظ��ر اتفاق نمی افتد و در ضخامت های 
باالتر از ft 395 احتمال جدايش ثقلی خيلی زياد است ft 395-35 NET ضخامت

در این بازه ی دما، روش��های ش��یمیایی بازدهی ندارند .چون مواد ش��یمیایی 
در مقاب��ل دم��ای زی��اد مخ��زن مق��اوم نیس��تند و از بی��ن میرون��د F 160-120 دمای مخزن

در مخ��ازن با فش��ارهای پایین که ام��کان تزریق دی اکس��ید کربن به صورت 
امتزاج پذیر وجود ندارد،از این روش اس��تفاده می ش��ود.یا آنهایی که:

  MMP<<Pres 
-2200 psi800 فشار مخزن

در مخازن ماس��ه س��نگی نس��بت به مخازن کربناته  نتایج بهتری داده است که 
این ممکن اس��ت به دلیل ش��کافدار بودن  مخازن کربناته باش��د .این روش در 
مخازن ماس��ه س��نگی تمیز هم جواب مناس��ب را نداده)چ��ون تراوایی عمودی 

ب��اال ب��وده و override میکن��د( 

ماسه سنگ سازند

نف��ت راحتت��ر حرک��ت میکن��د و به چ��اه تولی��دی میرس��د)برای جلوگیری از 
Fingering از روش WAG اس��تفاده میکنیم(

<350 md
تراوايی مطلق 

ماتريس

در غیر اینصورت به س��رعت میان ش��کنی رخ می دهد حداقل تراوايی مطلق 
شكستگی

ب��رای جلوگی��ری از اینک��ه در  تزری��ق گاز  overriding رخ ده��د.  
هرچه اين نسبت به 1 

نزديك تر باشد، مناسبتر 
است

Kv/Kh

هر چه نس��بت Ko  بر گرانروی نفت بیش��تر باش��د بازیافت بیش��تر اس��ت. md.ft/cp 500> گذردهی

هر چه اش��باع آب همراه کمتر باش��د ، برداش��ت از مخزن به صرفه تر اس��ت . % 30-20 اشباع آب

هر چه اش��باع نفت بیشترباش��د ، برداش��ت از مخزن به صرفه تر اس��ت . % 80-70 اشباع نفت

اگ��ر از 15% کمتر باش��د،تزریق ام��کان پذیر نخواهد بود و اگر از 35% بیش��تر 
باش��د نش��ان دهنده  باز ش��دگی اس��ت که باعث جدایش ثقلی می ش��ود % 35-15 تخلخل

اگر fracture در سیس��تم داش��ته باش��یم،نامطلوب اس��ت و گاز سریع  میان 
ش��کنی میکند. تخلخل ثانويه

در نفت های س��نگین miscibility به س��ختی اتفاق می افتد  cp1000   بيش از گرانروی نفت

سيال

در نفت های س��نگین miscibility به س��ختی اتفاق می افتد  10- 25 API% چگال��ی

ه��ر چه ترکیبات دی اکس��ید کربن بیش��تر باش��د ،گرانروی را بیش��تر کاهش 
م��ی ده��د.

 %90-80
دی اكسيد كربن تركيب

تزریق دی اکس��ید کربن باعث کاهش IFT می ش��ود كشش سطحی

ه��ر چه بیش��تر باش��د  جابجای��ی و حرک��ت نف��ت راحتت��ر ص��ورت میگی��رد تحرك نفت

تزریق دی اکس��ید کربن امت��زاج ناپذیر،اکثرا در مخازن با نفت س��نگین انجام 
ش��ده که ضریب حجمی س��ازند برای نفتهای س��نگین در این بازه قرار دارد      bbl/stb 1.16-1.04 ضريب حجمی 

)Bo( سازند

اگر این نس��بت باال باش��د نش��ان میدهد ک��ه overriding رخ داده  و یا گاز 
میان ش��کنی   کرده اس��ت scf/stb 80-18 نسبت گاز به نفت 

توليدی

عملياتی

    MMP<Pres در ش��رایطی از تزریق غیر قابل امتزاج اس��تفاده میکنیم که  2500   psig 
@ ˚F 170

حداقل فشار امتزاج 
پذيری 
)MMP(

در حال��ت ایده آل اگ��ر برای هر چاه تزریقی یک چاه تولیدی داش��ته باش��یم 
بازده��ی ماکزیم��م خواه��د ب��ود .

هرچه تعداد چاههای تزريقی 
بيشتر شود بهتر است

مدل 5 نقطه)1:1( يا 9 نقطه 
 )3:1(

تعداد چاهها

 fingering اگ��ر دبی تزریقی گاز خیلی باال باش��د موج��ب ترک در مخزن ویا
می ش��ود و اگر دبی تزریقی خیلی پایین باش��د،دبی تولیدی نفت بس��یار پایین 

خواه��د ب��ود .
متعادل دبی تزريقی

جدول 1- توصيف پارامترهای مؤثر مخزن در تزريق دی اكسيد كربن امتزاج ناپذير
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دبی تزريقی
با كاهش دبي تزريقي دي اكسيد كربن و افزايش تعداد چاههاي 
تولي��دي، بازدهي اين روش باالت��ر مي رود. اگر دبي تزريقي گاز 
بسيار باال باشد، پديده انگشتی شدن و يا channeling رخ داده 
كه باعث كاهش كارآيي جابجايي نفت می ش��ود. البته افزايش 
دبي تزريق، فش��ار مخزن را بيش��تر می كند و مانع ورود آب از 
اليه ه��ای پايينی مي ش��ود. همچنين كاهش بي��ش از حد دبي 

تزريقي گاز باعث كاهش دبي توليدي نفت مي شود. 
گذردهی

در مواردي كه خاصي��ت گذرده��ي)Transmissibility( پائين 
باش��د، channeling رخ مي دهد. بطوريكه اگر دبي تزريقي دي 
اكسيد كربن ثابت باشد، انگشتی شدن و channeling زماني رخ 

مي دهد كه گذردهي پائين باشد. 

تعداد چاه ها
انتخاب مناس��ب تعداد ومحل چاههاي تزريقي و توليدي، باعث 

جاروب كامل نفت و افزايش بازدهي می شود. 
براس��اس نتايجي ك��ه از شبيه س��ازي D-2  و D-3 تزريق گاز 

بدست آمده:  
1( جداي��ش ثقلي يكي از مش��كالت اصلي تزريق دي اكس��يد 
كربن غير قابل امتزاج است. تمايل گاز تزريق شده به حركت از 
قسمت باالي نفت مي تواند با كاهش تراوايي عمودي و يا وجود 
رگه هاي ش��يل )shale streaks( كاهش يابد. بنابراين باالزدگي 
)overriding( احتماالً در ماسه هاي تميز و با تراوايي باال يكي از 

مشكالت اصلی در اين مخازن است. 
2( وج��ود كانال آب )حتي خيلي كوچ��ك( بين چاه تزريقي و 
توليدي باعث رس��يدن گاز تزريق ش��ده به چاه توليدي و ميان 

شكنی سريع می شود. 

نتيجه گيری
در مخ��ازن ايران كه عمومأ از نوع مخ��ازن تركدار و عميق می 
باشند، اس��تفاده از روش تزريق دی اكسيد كربن امتزاج ناپذير 

به دو دليل عمده زير موفقيت آميز نيست:
1- هر چند اي��ن روش در مخازن كربناته ی زيادی با موفقيت 
انجام ش��ده اس��ت، اما مطالعات و آزمايشات مختلف نشان داده 

اس��ت كه دی اكس��يد كربن  تزريق شده مس��ير شكستگی را 
انتخاب كرده و س��ريع ميان شكنی می كند. در نتيجه بازدهی 

تزريق پايين می آيد .
2- در مخازن نفت س��بك معموأل در اعماق بيش ازft 3000 از 
اين روش استفاده نمی شود. زيرا فشار به اندازه ای باال است كه 

بتواند فشار امتزاج پذيری را تحمل كند.
ام��ا اگر نفت موجود در مخزن جزء نفتهای س��نگين باش��د، با 
وج��ود عمق زياد مخزن بعلت اينكه فراين��د امتزاج پذيری  در 
نفتهای س��نگين به سختی انجام می ش��ود ، از روش تزريق به 

صورت امتزاج نا پذير استفاده می شود .
* اين روش به خصوص برای مخازن نفتی كه در مجاورت منابع 

دی اكسيد كربن قرار دارند، پيشنهاد می شود .
* بدليل آنكه شكس��تگی ها، اش��باع بحرانی گاز و سرعت انتشار 
)diffusion rate( از جمل��ه پارامتره��ای تأثير گذار بر روی ميزان 
بازيافت نفت هس��تند، قبل از ش��روع تزريق دی اكسيد كربن به 
روش WAG بايد اطالعات كافی از اين پارامترها در دست باشد.
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