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* مديريت پژوهش و فن آوري

 

 

معرفي يك پروژه پژوهشي 

 مريم قلياقي زاده*

مقدمه
نظر به رشد سريع جمعيت و گسترش صنايع گوناگون و نياز 
مبرم به انرژي و مصرف ذخاير محدود نفتي كشور، توجه به انجام 
فعاليت هاي پژوهش��ي با استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي و 
فناوري روز در راستاي افزايش برداشت از مخازن نفت و گاز كشور 
ضرورت يافته است و مشكالت مربوط به مراحل مختلف شناسايي 
ذخاير نفتي جديد )اكتشاف(، حفاري، توليد و بهره برداري، انتقال 
و تصفيه نفت خام و نهايتاً رس��اندن فرآورده هاي مختلف نفتي به 
مصرف كننده با كمتري��ن هزينه و باالترين بازدهي را رفع كرده 
اس��ت. با عنايت به اين مهم، نظ��ام پژوهش صنعت نفت با هدف 

سياستگذاري، گسترش و ايجاد هماهنگي هاي الزم در زمينه رشد 
خالقيت، شكوفايي و نوآوري در  فعاليت هاي پژوهشي مخصوصاً 
در بخش صنايع باالدستي نفت براي انتخاب راهكارهاي مؤثر در 
امر اكتشاف، حفاري، توليد و بويژه ازدياد برداشت از مخازن نفتي 
الزم االجرا گرديد. در اين زمينه پروژه  هاي پژوهش��ي بس��ياري 
توسط مديريت پژوهش و فناوري انجام شده است و در هر شماره 

به يكي از آنها مي پردازيم: 

شركت: مديريت پژوهش و فناوري
دانشگاه/ مراكز تحقيقاتي: دانشگاه صنعت نفت

عنوان پروژه :  
 ازدياد برداشت از مخازن نفت سنگين با استفاده از روشهاي 

)VAPEX( و روشهاي غيرحرارتي )حرارتي )احتراق درجا



نشريه فني تخصصي
 شركت ملي نفت ايران 
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چكيده پروژه و نتايج حاصل:
با توجه به مطالعه روشهاي مختلف ازدياد برداشت براي نفت 
س��نگين، دو روش احتراق درجا و بخار حالل انتخاب و مورد 
مطالع��ه قرار گرفتند. فعاليتهاي صورت گرفته در دو بخش به 

شرح ذيل مي باشد:

احتراق درجا:
1- مطالعه سينتيكي نفت سنگين ايران

)combustion tube( 2- ساخت دستگاه احتراق درجا
 )Auto ignition( 3- امكان سنجي ايجاد دماي خودبخود احتراق

براي مخازن نفت سنگين ايران 

بخار حالل:
1- مطالع��ه تئ��وري و شبيه س��ازي فرايند بخ��ار حالل براي 

سيستمهاي شكافدار
2- ساخت مجموعه دستگاه بخار حالل

3- انجام  آزمايشات بخار حالل براي نفت كوه موند و انتخاب 
حالل مناسب

نتايج بدست آ مده:
احتراق درجا: 

1- مطالعات س��ينتيكي ب��راي چهار نمونه نف��ت كوه موند، 
س��روش، كوشك و چشمه خوش با اس��تفاده از دستگاههاي 
TGA/DSC انجام گرفت و مدل س��ينتيكي براي استفاده در 

مطالعات شبيه سازي تهيه گرديد.
2- دستگاه احتراق درجا شامل لوله احتراق، محفظه فشارباال، 
چاه ترموكوپل، دستگاه جداسازي نفت و گاز، دستگاه كنترل 
فش��ار و دس��تگاه ثبت داده هاي اين مجموعه ساخته شده و 

براي انجام تست هاي احتراق مورد بهره برداري قرار گرفت.
3- آزمايش��ات احتراق درجا براي نفت كوه موند و سروش با 

استفاده از سازندهاي مربوطه با موفقيت انجام پذيرفت.
4- مخزن كوه موند و س��روش قابليت احتراق درجا را دارند و 

حداكثر دماي احتراق 500 درجه سانتيگراد مي باشد.
5- دم��اي احتراق خودبه خود براي هر دو نمونه نفتي باالتر از 

دماي مخزن مي باشد.
6- غني س��ازي هوا با اكس��يژن موجب كاه��ش اندك دماي 
احتراق خودبه خود ش��ده و براي ايجاد ش��رايط احتراق درجا 
نياز به گرم كردن مخزن با بخار و يا اضافه كردن مواد افزودني 

مي باشد.
7- مقاومت سنگ كربناته در مقابل دماي باالي احتراق مورد 

تاييد قرار گرفت.

روش بخار حالل:
1- دس��تگاه مجموعه بخار حالل در فشار و دماي باال ساخته 

و مورد بهره برداري قرار گرفت.
2- وج��ود ش��كاف در محي��ط متخلخل مي توان��د در بهبود 
و يا رس��اندن آس��يب به ادامه پروسه مؤثر باش��د. در نتيجه 
آزمايش��هاي انجام گرفته ثابت شد كه وجود شكاف در اطراف 
يك بل��وك محيط متخلخل مي تواند موج��ب بهبود مكانيزم 
نفوذ مولكولي گردد. به طوري كه سهم بيشتري از نفت تخليه 

خواهد شد.
3- با توجه به مدلس��ازي هاي رياضي و شبيه س��ازي پروس��ه 
آزمايش��گاهي اثبات گرديد كه شكل اتاقك بخار در حالتي كه 
يك شكاف محيط متخلخل وجود داشته باشد با شكلي كه در 
آزمايش��ات تاكنون در مخازن معمولي انجام پذيرفته متفاوت 

است و دقيقاً با نتايج آزمايشات انجام شده همخواني دارد.
4- با در نظر گرفتن ش��بكه شكاف در داخل مخزن مشخص 
گردي��د كه در اين حالت عالوه بر وجود يك اتاقك بخار اوليه 
داخل هر بلوك، كل مخزن نيز توس��ط ايجاد يك اتاقك بخار 

ثانويه تخليه خواهد گرديد.
5- براي مخازني با فش��ار باال مانند مخزن كوه موند استفاده 
از تركي��ب بخارهاي هيدروكربني براي باال بردن فش��ار نقطه 
ش��بنم گازه��اي موجود )ب��ا توجه به دماي مخ��زن( راه حل 
مناسبي است كه جايگزين استفاده از بخارهاي هيدروكربني 

خالص گرديد.


