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  اندازه گيري آزمايشگاهي ضريب نفوذ مؤثر دي اكسيد كربن 
(CO2) در محيط متخلخل

مقدمه 
در پروژه هــاي بازيافت نفت، گاز به داليــل مختلف از جمله تثبيت 
فشــار مخزن و ازدياد برداشــت به درون مخزن تزريق شده و با حل شدن 
در نفت، باعث كاهش ويسكوزيته، كشش سطحي و دانسيته آن مي شود. 
گاز دي اكســيدكربن بــه خاطر داشــتن انحالل پذيري بــاال در نفت هاي 
سنگين در شرايط متداول مخزني، باعث كاهش ويسكوزيته نفت تا مقدار 
قابل توجهي مي شــود. تحقيقات نشــان مي دهد كه سرعت حل شدن گاز 
در نفت به ضريب نفوذ بستگي دارد[1]. با اين وجود داده هاي انتشار يافته 
مربوط به نفوذپذيري گاز در نفت هاي سنگين نسبتاً كمياب بوده و عالوه 
بر آن، اندازه هاي منتشر شده با درجه بزرگي متفاوتي تغيير مي كنند. اين امر 
احتماالً به خاطر مشكل بودن و زمان بر بودن اين گونه آزمايش ها است[2]. 
همچنين اغلب ضرائب بدســت آمده توسط محققين در توده سيال  بوده 
در حالي كــه وجود محيط متخلخل ضريب نفوذ را كاهش مي دهد. مقدار 

كاهش، تابع درجه تخلخل و ساختمان داخلي محيط متخلخل است. 
نفوذ درون محيط متخلخل از اوايل قرن بيستم، به ويژه در محيط همگن 
با تخلخــل درون دانه اي مورد مطالعه قرار  گرفــت. بعضي از كارها روي 
يافتن رابطه اي بين نفوذ مولكولي، درجه پيچش ، ضريب مقاومت ســازند 
و ضريب نفوذ مولكولي مؤثر تمركز كردند و بعضي ديگر به اندازه گيري 
ضريب نفوذ مولكولي مؤثر با استفاده از روش هاي غير مستقيم عالقه نشان 
دادند. براي نمونه يك روش متداول، ايجاد يك جريان گاز در يك طرف 
بلوك متخلخل اشباع شده از مايع و اندازه گيري تغييرات غلظت در جريان 

بوجود آمده اســت. مشكل اين روش دشــوار بودن اندازه گيري تغييرات 
غلظت در جريان به علت كوچك بودن اين تغييرات است [3].

در اين مقاله مطالعه جامع آزمايشگاهي جهت تعيين ضريب نفوذ مؤثر 
سيستم هاي دي اكسيدكربن-نفت سنگين در محيط متخلخل همگن انجام 
-0/051cm) شده است. بدين منظور از دانه هاي شيشه اي با اندازه  جور شده

0/032) و تخلخل (0/43) استفاده گرديد. براي اندازه گيري ضريب نفوذ 
از روش گــزارش كردن تغييرات فشــار در يك محفظه PVT  اســتفاده 

ضريب نفوذ مؤثر، شبيه سازهاي تركيبي، محيط متخلخل همگن، دانه هاي شيشه اي، روش كاهش فشار، نفت سنگين

تعيين دقيق ضريب نفوذ دي اكسيدكربن در هيدروكربن هاي مايع يكي از عوامل مؤثر در تزريق امتزاجي گاز به مخازن نفتي، جهت ازدياد برداشت 
و همچنين بهبود پيش بيني شبيه سازهاي تركيبي مخزن است. در اين مقاله يك مطالعه جامع آزمايشگاهي جهت تعيين ضريب نفوذ مؤثر دي اكسيد كربن 
در نفت سنگين مخزن يكي از ميادين ايران در حضور محيط متخلخل همگن انجام شده است. يك دستگاه آزمايشگاهي براي اندازه گيري ضريب 
نفوذ مؤثر در دانه هاي شيشه اي اشباع شده از نفت ساخته شد. براي يافتن ضريب نفوذ از معادله نفوذ به همراه معادله موازنه جرم براي گاز استفاده گرديد. 
همچنين اثر دما روي ضريب نفوذ نيز بررسي شد. نتايج نشان مي دهند كه ضريب نفوذ در نفت هاي سنگين پايين تر از آن چيزي است كه به طور متداول 

براي مخازن معمولي در نظر گرفته مي شود. عالوه بر آن وجود محيط متخلخل نيز باعث كاهش ضريب نفوذ مي شود. 

احسان زمانيان  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مخازن هيدروكربوري، دانشكده مهندسي نفت دانشگاه 
صنعتي اميركبير

دكتر رياض خراط  دكتري مهندسي نفت، دانشيار دانشگاه صنعت نفت اهواز
دكتر ميترا دادور  دكتري مهندسي شيمي، استاديار دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي اميركبير

شــماتيكي از محفظهPVT و سيستم نفت ســنگين-حالل(گاز) استفاده 
شده براي تعيين ضريب نفوذ مؤثر.
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گرديد. براي به دســت آوردن ضريب نفوذ مؤثر، تغييرات فشار حاصل از 
نفوذ گاز در محيط متخلخل به قانون دوم فيك براي نفوذ، ارتباط داده شد.

1- مدل رياضي
يك محفظه PVT استوانه اي كه حاوي حجم معيني از محيط متخلخل 
اشــباع شده از نفت اســت را در نظر بگيريد. وقتي يك حالل  درون اين 
محفظــه تزريق مي شــود، بيــن حالل تزريقــي و نفت ســنگين در فصل 
مشتركشــان تماس مســتقيم رخ داده و در نتيجه آن حالل به تدريج درون 
نفت ســنگين تا زمان اشباع شدن نفت، حل مي شود. شكل1 نمودار طرح 
كلي، از يك سيســتم نفت سنگين-  حالل درون يك محفظه نفوذ بسته را 
نشــان مي دهد، كه سطح مشترك نفت سنگين- حالل در مكان x=L و ته 

محفظه نيز در x=0 قرار گرفته است.
با اســتفاده از معادله پيوســتگي و قانون فيك، فرآيند نفوذ مولكولي 
را مي تــوان با يك معادله نفوذ يك بعــدي، ناپايدار و بدون انجام واكنش 

شيميايي توصيف كرد:

  
در معادلــه فوق  غلظــت مولي حالل در نفت ســنگين و  
ضريب نفوذ مؤثر متوسط حالل در نفت سنگين است(با فرض اينكه مستقل 
از غلظت حالل  باشــد). در معادله باال، به علت اينكه در طول فرآيند نفوذ، 
چگالي نفت سنگين در نزديكي سطح مشترك از چگالي آن در ته ظرف 

پايين تر است (به خاطر اثر باد كردن نفت ) فرآيند جابه جايي طبيعي  درنظر 
گرفته نشده است. با اين حال، مكان سطح مشترك تغيير چنداني نداشته و 
بنابراين اثر باد كردن نفت را مي توان ناديده گرفت (ژانگ و همكارانش، 
2000). همچنين به خاطر ســاكن بودن نفت در هنگام آزمايش، ســرعت 
متوسط مولي، u، برابر صفر است. عالوه بر اين، به علت غير فّرار بودن نفت 
ســنگين در شــرايط آزمايش تنها نفوذ يك طرفه گاز در نفت سنگين در 
نظرگرفته شد. همچنين بايد يادآور شد كه فرآيند نفوذ، هم دما فرض شده 

است. 
در هنگام تزريق گاز، فشار درون محفظه ممكن است كه با مكان تغيير 
كند. با اين وجود، در زمان هاي بعدي فشــار ظرف مستقل از مكان فرض 

شده و فقط با زمان تغيير مي كند. به عبارت ديگر:

قبل از شروع فرآيند نفوذ، غلظت گاز در فاز مايع ناچيز است. بنابراين، 
شرط اوليه محفظه نفوذ به صورت زير است:

با فرض اينكه غلظت در ســطح مشترك در تمامي زمان ها برابر غلظت در 
فشار تعادلي باشد و به عبارت ديگر شرايط در فصل مشترك برابر شرايط 
در حالت تعادل باشــد، دراين صورت  شــرط مرزي ديريكله زير را براي 

فرآيند نفوذ مي توان نوشت(ژانگ و همكارانش، 2000):

، غلظت اشباع يا انحالل پذيري گاز در نفت سنگين  در رابطه 4 ، 

داده هاي فشار- زمان اندازه گيري شده براي سيستم دي اكسيد كربن-  
Kpa 5680=P و C°50=T نفت در حالت توده سيال براي

    2  

داده هاي فشار- زمان اندازه گيري شده براي سيستم دي اكسيد كربن-  
Kpa 5450=P و C°25=T نفت در حضور محيط متخلخل براي

    3  

داده هاي فشار- زمان اندازه گيري شده براي سيستم دي اكسيد كربن-  
Kpa 5450=P و C°40=T نفت در حضور محيط متخلخل براي

    4  

داده هاي فشار- زمان اندازه گيري شده براي سيستم دي اكسيد كربن-  
Kpa 5440=P و C°50=T نفت در حضور محيط متخلخل براي

    5  
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تحت فشار تعادلي Peq اســت. به علت نفوذ ناپذير بودن ته محفظه، انتقال 
جرم در هر زماني برابر صفر اســت (كرنك، 1956). بنابراين شرط مرزي 

نيومن را مي توان در ته محفظه به كار برد:

حل تحليلي معادله نفوذ (معادله (1)) با اســتفاده از شــرايط اوليه و مرزي 
(معادالت (3)، (4) و (5)) به صورت زير است [4]:

با اســتفاده از موازنه جرم مي توان فشار سيســتم را به پيشرفت فرآيند 
نفوذ ربــط داد. موازنه جرم براي مول هاي گاز اين گونه بيان مي شــود كه 
تعــداد مول هاي دي اكســيد كربن كه از فاز گاز خارج مي شــوند، برابر با 
تعداد مول هايي هستند(شار نفوذي ضرب در A) كه به درون مايع در فصل 

مشترك وارد مي شوند. بنابراين خواهيم داشت: 

ضريب تراكم پذيري، Zg، را به علت كوچك بودن تغييرات فشار حاصل 
از فرآيند نفوذ مي توان ثابت فرض كرد. از معادله 7 نسبت به زمان، از t تا 

بي نهايت انتگرال گرفته تا بدست آوريم:

كه در آن 

با مشــتق گيري از معادله 6 نسبت به x درx=L مي توان  را بدست 
آورد: 

با جاي گذاري معادله باال در معادله 8 و انتگرال گيري از آن خواهيم داشت:

در اندازه هاي باالي t ســري بي نهايت در معادله باال به سرعت همگرا 
شده و مي توان آن را توسط عبارت اول تقريب زد.

با بازچيني معادله باال، رابطه زير را بين فشــار و زمان بدســت خواهيم 
آورد:

با رســم كردن داده هاي آزمايشگاهي مطابق با معادله (13) يك خط 
راست به دســت مي آيد كه از شــيب و محل برخورد آن، ضريب نفوذ و 

غلظت مولي تعادلي،  را مي توان محاسبه نمود[5].

2- آماده سازي دستگاه آزمايش
اين آزمايش به منظور آشــنايي با پديــده نفوذ مولكولي و چگونگي 
تعيين ضرائب نفوذ گازها در نفت سنگين با استفاده از ثبت كردن افت فشار 
انجام گرفت. در اين كار از دو نوع محفظه PVT يكي پنجره دار  و ديگري 
بدون پنجره  كه حجم هاي آنها به ترتيب cc 559 و cc 730 بود، اســتفاده 
شد. در محفظه پنجره دار دو پنجره شيشه اي در دو طرف آن قرار داده شد 
به نحوي كه سطح مايع را بتوان تماشا كرد. نزديك محفظه پنجره دار يك 
سيســتم روشنايي قرار داده شد تا به شخص آزمايش كننده امكان مشاهده 
 cm بهتر سطح مايع درون محفظه داده شود. ارتفاع محفظه پنجره دار برابر
36 و محفظه بدون پنجره  برابر cm 23/4 بود. هر دو محفظه از جنس فوالد 
زنگ نزن بودند و توانايي تحمل فشــار حدود psi 3000 را داشــتند. براي 
تنظيم دماي سيســتم، محفظه و كپســول حاوي گاز درون حمام هوا قرار 

داده شدند.

منحني نيمــه لگاريتمــي داده هاي اختالف فشــار- زمان براي سيســتم 
دي اكسيد كربن-محيط متخلخل اشباع شده از نفت.

منحني نيمــه لگاريتمــي داده هاي اختالف فشــار- زمان براي سيســتم   6    
دي اكسيد كربن-محيط متخلخل اشباع شده از نفت.
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براي مشاهده اثر محيط متخلخل روي فرآيند نفوذ، آزمايش ها در دو 
سيســتم متمايز، يكي توده سيال و ديگري متخلخل انجام شدند. به منظور 
ايجاد يك محيط متخلخل از دانه هاي شيشــه اي خوب جورشده استفاده 
 (0/032-0/051cm) گرديد. براي اينكه اندازه ي دانه ها بين 50 تا 80 مِش
باشــد، از دو غربال با اين اندازه ها اســتفاده شــد. در اين شــرايط تخلخل 

اندازه گيري شده دانه هاي شيشه برابر 44% بود.
فاز مايع اســتفاده شــده در اين آزمايش، نفت سنگين يكي از ميادين 
نفتي شرقي ايران اســت. ويژگي هاي نفت در دماي محيط در جدول زير 

نشان داده شده است.
براي شروع آزمايش اصلي نفوذ، ابتدا محفظه تميز و خشك مي شود. 
سپس فاز مايع تا حدود 35% حجم محفظه وارد سيلندر مي گردد. زماني 
كه بخواهيم آزمايش را در توده  ســيال انجام دهيم، نفت به تنهايي وارد 
محفظه مي شود ولي براي حالت متخلخل، محيط متخلخل اشباع شده از 
نفت بايد وارد محفظه گردد. بدين منظور ابتدا نفت مورد نظر و دانه هاي 
شيشه اي درون يك ظرف به خوبي مخلوط شده و درون اجاق در دماي 
باال قرارداده مي شــود تا گرانروي آن كمتر شده و راحت تر بتوان آن را 
به درون محفظه منتقل كرد. گاز دي اكســيد كربن نيز در فشــار دلخواه 
وارد مخزن اســتوانه اي درون حمام هوا مي شــود. ســپس در حمام هوا 
بسته و حمام روشن مي شــود. دراين حالت اجازه داده مي شود تا دماي 
سيســتم به آرامي باال رفته و به دماي تنظيم شده برسد. چهار ترموكوپل 
(دو عــدد در بدنه اصلي حمام و دوتاي ديگر روي محفظه نفوذ) دماي 

بخش هاي مختلف محفظه نفوذ و حمام هوا را ثبت مي كنند. 24 ساعت 
به سيســتم در دماي مورد نظر زمان داده مي شود تا نفت گاززدايي شده 
و نســبت به برقراري يكنواختي در سرتاسر سيستم اطمينان حاصل شود. 
ســپس شــير بااليي محفظه توســط يك لوله فلزي به مخزن حاوي گاز 
متصل مي گردد. وقتي كه فشــار درون محفظه به اندازه ي دلخواه رسيد، 
شــير بااليي بسته مي شود. با گذشت زمان گاز به درون نفت نفوذ كرده 
و فشــار گاز درون محفظه شروع به افتادن مي كند. فشار تا زمان رسيدن 
به شــرايط تعادل (فشــار نهايي، كه ديگر با زمان تغييــر نكند) گزارش 
مي شود. ضرايب نفوذ از داده هاي فشار- زمان ثبت شده بدست مي آيند. 
دســتيابي به يك مجموعه كامل از داده هاي فشــار- زمان، معموال براي 
آزمايش توده ســيال بين 6 تا 7 روز و براي متخلخل دو هفته تا 20 روز 
زمان مي برد. در اين كار يك آزمايش براي توده ســيال و سه آزمايش 
بــراي محيط متخلخل(در دماهاي متفاوت) انجام شــد. براي اطمينان از 
عدم تغيير ســطح مايع نســبت به زمان در اثر نفــوذ گاز، آزمايش توده 
سيال در محفظه پنجره دار انجام شد تا سطح مايع را در آن بتوان مشاهده 

نمود.

3- نتايج آزمايش
شكل هاي2 تا 5 داده هاي آزمايشگاهي فشار- زمان بدست آمده براي 
سيستم نفت ســنگين- دي اكســيد كربن در حالت توده سيال و متخلخل 
را نشــان مي دهند. همان گونه كه در شــكل ها مشاهده مي شود، در مرحله 
اوليه ي حل شدن گاز در نفت يك انحنا در نمودار رخ مي دهد. اين انحنا 
نشان دهنده يك دوره  نهفتگي  است كه طي آن دي اكسيد كربن در سطح 
مشــترك گاز/ نفت تا برقراري شرط مرزي در معادله (4) حل مي شود. از 
آن جايي كــه اثرات دوره نهفتگي با افزايــش زمان تماس كاهش مي يابد، 
داده هــاي مربوط به زمــان مياني و پاياني براي تخميــن ضريب نفوذ قابل 

اطمينان تر هستند.
 اگر داده هاي بعد از دوره اوليه كه در آن فشار به تندي كاهش مي يابد، 
روي نمودار نيمه لگاريتمي رســم شود، با اســتفاده از روش حداقل سازي 
مربعات  يك خط راست همانند شكل هاي 6، 7، 8، 9 بدست خواهد آمد. 
ضريب نفوذ گاز در نفت ســنگين را مي توان از شيب خط راست محاسبه 

منحني نيمــه لگاريتمــي داده هاي اختالف فشــار- زمان براي سيســتم 
دي اكسيد كربن-محيط متخلخل اشباع شده از نفت.

    8  

منحني نيمــه لگاريتمــي داده هاي اختالف فشــار- زمان براي سيســتم 
دي اكسيد كربن-محيط متخلخل اشباع شده از نفت.

    9  

وابســتگي دمايــي ضريب نفوذ براي سيســتم دي اكســيد كربن-نفت 
سنگين.

    10 
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كرد. با اين وجود به علت اينكه رابطه فشار- زمان در ابتدا خطي نيست، تنها 
قسمتي از داده ها روي مختصات نيمه لگاريتمي تشكيل يك خط راست را 

مي دهند.
با قرار دادن شيب بدست آمده از نمودارهاى نيمه لگاريتمى در رابطه 
14 كــه از معادله 13 به دســت مى آيد، مى توان ضريب نفوذ محاســبه را 

محاسبه كرد.

مقادير محاســبه شده براي ضريب نفوذ در چند دماي مختلف در جدول1 
آورده شده است.

همان گونه كه در جدول1 مي توان ديد؛ وجود محيط متخلخل باعث 
كاهش قابل توجه ضريب نفوذ نســبت به توده ســيال شده  است. همچنين 
افزايش دما باعث افزايش ضريب نفوذ دي اكســيدكربن و كوتاهتر شدن 
زمان رســيدن به فشار تعادلي شده اســت. همچنين فشار نهايي پايين تري 
به دست خواهد آمد كه اين، به معني حل شدن گاز در نفت به مقدار زيادتر 

و با سرعت بيشتر است.
بــا بهره گيــري از رابطه آرنيوس (1989) رابطه بيــنD  و دماي مطلق 

به صورت رابطه 15 به دست مي آيد(شكل 9) [6]: 

كــه در آن T و D بــه ترتيب بر حســب K° و m2/s هســتند. با توجه 
به شــكل9 اندازه  و  خواهد شد. در 
معادلهD0 ،12 ثابِت پيش نمايي (m2/s)، و  (cal/mol) انرژي فعال سازي 
الزم براي نفوذ و  ثابت جهاني گازها اســت. مزيت 
رابطه آرنيوس نســبت به روابط تجربي اين است كه از آن مي توان براي 

برون يابي اندازه هاي خارج از محدوده داده هاي آزمايشــگاهي اســتفاده 
كرد. در حالي كه روابط تجربي تنها در محدوده ميان داده ها قابل اســتفاده 

خواهند بود.
 

4- نتيجه گيري
1- در اين مطالعه ضريب نفوذ دي اكسيد كربن در نفت سنگين ميدان 
مورد مطالعه براي توده سيال و محيط متخلخل با استفاده از روش گزارش 

 كردن كاهش فشار در يك محفظه فشار باال اندازه گيري شد.
2- داده هاي مربوط بــه زمان هاي اوليه به اندازه كافي از مدل رياضي 
استفاده شده پيروي نكرده و بنابراين در محاسبه ضريب نفوذ از اين داده ها 

صرفنظر شد.
3- مقادير تخميني از ضرايب نفوذ براي سيســتم دي اكســيدكربن- 
 25-50°C محيط متخلخل اشباع شــده از نفت سنگين در محدوده دمايي
و فشــار اوليه 5450Kpa بين 9-10×7/2 تا 9-10×9/8 مترمربع بر ثانيه نغيير 

مي كنند. 
 Kpa 50 و فشــار اوليه°C 4- ضريب نفوذ براي توده ســيال در دماي

5680 برابر 8-10×4/01 مترمربع بر ثانيه بدست آمد.
5- وجود محيط متخلخل باعث كند شدن فرآيند نفوذ شده و در نتيجه 
كاهش ضريب نفوذ مي شــود، بنابراين مقادير بدست آمده در توده سيال 

نمي تواند تخمين درستي از نفوذپذيري گاز تزريقي در مخزن ارائه نمايد.
6- با استفاده از رابطه آرسنيك و ضرايب نفوذ بدست آمده در دماهاي 
مختلــف، يك رابطه براي تخمين ضريب نفوذ در دماهاي گوناگون ارائه 

گرديد.
7- دما اثر مســتقيمي روي ضريب نفوذ داشته و باعث تسريع فرآيند 

نفوذ مي شود.
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