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مقدمه 
 فرآيندهای تزريق گاز يكي از روش های مؤثر افزايش برداشت 
نفت می باش��د. يكي از پارامترهای اساسی جهت طراحی تزريق 
گاز، تعيي��ن حداق��ل غلظت گاز تزريقی )MMC( اس��ت. غلظت 
تركيبات ميانی به گونه ای بايد باش��د ك��ه بازدهی جابه جايي به 
ماكزيمم مقدار خود برس��د. در جريان های يك بعدی كه سرعت 
جريان نزديك سرعت بحرانی گاز باشد، برداشت نفت به حداكثر 

می رسد]1[.  
MMC/( از نقط��ه نظ��ر آزمايش��گاهی، معموالً فرآينده��ای

MMP( توسط لوله قلمی ايجاد می شود كه حداقل 10 متر طول 
و قطر متوسط 0/5 سانتيمتر دارد كه با ماسه يا ذرات ريز كروی 

شيشه ای )glass bead( به طور يكنواخت پر می گردد]2[،]3[. 
مقدار نفت مرده برداشت شده پس از تزريق 1/2 برابر حجم 
تخلخل اندازه گيری می شود. اساساً برداشت نفت با افزايش فشار 
به تغيير تركيبات ميانی سريعاً افزايش می يابد و به جايي می رسد 
كه ديگر تغيير تركيبات ميانی، اثر چندانی در افزايش برداش��ت 

ندارد]2[،]3[،]4[. 
در اي��ن مطالع��ه آزمايش��گاهي، امتزاج پذي��ري نفت مخزن 

NO. COMP. Mole%
1 N2 0.204
2 C1 43.174
3 CO2 0.260
4 C2 7.286
T C3 4.739
6 iC4 0.915
7 nC4 2.483
8 iC5 1.396
9 nC5 1.738
10 C6 4.060
11 C7 2.766
12 C8 4.176
13 C9 3.686
14 C10 2.209
15 C11 1.658
16 C12+ 19.250

SUM 100.000

A جدول شماره 1- آناليز كامل نفت ته چاهي

وزن مولكولي اندازه گيري شده: 89/63  گرم در هر گرم مول

اثر غني سازي گاز تزريقي

در امتزاج پذيری هيدروكربورهای نفتی
  فريبرز ذوالفقاريان، عليرضا خدابنده شهركي، هدا طحاني، نجمه برزويي* 

چكيده.
 تزري�ق گاز و جابه جايي امتزاجي ديناميكي )Dynamic Miscibility( از متداول ترين مكانيزم هاي موجود در مرحله س�وم افزايش 
برداش�ت نف�ت مي باش�د. در تزريق گاز مي توان با باالبردن فش�ار ي�ا افزودن اجزاي ميان�ي )C2-C5( به گاز، ش�رايط را به حالت 
امتزاج پذيري نزديك كرد. در يك فش�ار ثابت حداقل درصد اين اجزاي مياني كه بايد براي رس�يدن به امتزاج به گاز در ش�رايط 
condensing اضافه ش�ود، )Minimum Miscibility Concentration or Composition( )MMC( ناميده می ش�ود. هدف از اين مطالعه 
آزمايش�گاهي اندازه گيري حداقل غلظت امتزاج )MMC( گاز تزريقي غني ش�ده در نتيجه تزريق به نفت A  و تعيين مقدار درصد 
توليد نهايي نفت مي باشد. در اين مطالعه آزمايشگاهی از گاز مخزن A با متان 85% مولی استفاده گرديد و براي غنی كردن آن از 
 )MMC( افزوده شد. حداقل غلظت امتزاج A استفاده شد كه با نسبت های مختلف به گاز مخزن B گاز همراه ميعانات گازی مخزن
گاز مخزن A براي تزريق به نفت مخزن A در شرايط فيزيكی مخزن )فشار psi 4100 و دمای F°215( تعيين گرديد. همچنين كليه 
خواص سيال توليدی قبل و بعد از زمان ميان شكنی اندازه گيری شد و مشاهده گرديد كه بعد از زمان ميان شكنی مقدار دانسيته 

و نسبت گاز به نفت سيال توليدی و تركيبات گاز خروجی تغييرات محسوسی داشته است.
واژه های كليدی: امتزاج پذيری، غنی سازی گاز، لوله قلمی، تزريق گاز، افزايش برداشت نفت

KEYWORDS: Miscibility, Gas Enrichment, Slim Tube, Gas Injection, Enhanced Oil Recovery

* مديريت پژوهش و توسعه - پژوهشكده ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز 
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A به  واس��طه تزريق چه��ار نمونه گاز مختلف در فش��ار مخزن          
)sigp 4100( و دماي مخزن )ºF 215( به  وس��يله دستگاه لوله 

قلمي انجام گرفت. 
ميعان��ات گازي حاوي مقادي��ر زيادي تركيبات س��نگين بودند، از 
اين رو با هيچ نس��بت حجمي با گاز A تك فاز نمی گرديد و لذا براي 
غني سازي گاز A از گاز همراه ميعانات گازي مخزن B با 53% مولي 

متان استفاده گرديد. 
معموالً در مطالعات آزمايش��گاهي تزريق امتزاجي گاز در نفت، 
درصد نهايي برداش��ت نف��ت در لوله قلمی به مقادي��ر باالتر از 90 
درصد مي رسد كه بدين طريق مي توان حداقل غلظت امتزاجي گاز 

را تعيين نمود ]5[،]6[.
در اي��ن مطالع��ه، با افزاي��ش غلظت تركيبات ميان��ي گاز A و 
سپس غني نمودن آن با گاز همراه ميعانات گازي B، از  نسبت هاي 
مختلف حجمي ازاين دو گاز استفاده گرديد. دو نمونه استفاده شده 
از گازهاي غني ش��ده، از گاز تعادلي نفت مخزن A س��بك تر و دو 
نمونه ديگر گاز غني شده، از گاز تعادلي سنگين تر بود. يعني درصد 
مول��ي تركيبات مياني )+C2( گاز تزريق��ي از درصد مولي تركيبات 
مياني گاز تعادلي نفت مخزن بيشتر بود و حالت امتزاج گاز غني را 
به وجود می آورد و درصد نهايي برداشت نفت بيشتر از 90% گرديد. 
در اين حالت گاز غني ش��ده بعد از تماس هاي مكرر با نفت مخزن 
به تدريج س��بك تر گش��ته و مقداري از تركيبات مياني گاز در نفت 
مخزن به  صورت مايع در مي آيد. از آنجايي كه نفت موجود در پشت 
جبهه بيش��تر در معرض تماس هاي مكرر با گاز تزريقي جديد قرار 
دارند، به مقدار بيشتري با تركيبات مياني )+C2( گاز ممزوج گشته 

و زودتر با گاز به حالت امتزاج در مي آيند. 
در اين مطالعه آزمايشگاهي از 4 نمونه گاز غني شده حاصل از 
گاز همراه ميعانات گازي B با گاز A با نسبت حجمي به ترتيب 3/8 
و 2/5 و 0/8 و 0/25 اس��تفاده گردي��د. براي اندازه گيري MMC از 
لوله قلمي استفاده مي شود كه عبورپذيري محيط متخلخل آن بايد 
مناس��ب و در حد دارسي باش��د. در هر آزمايش، برداشت نفت بعد 
از تزري��ق 1/2 برابر حجم خلل و فرج )Pore Volume( گاز تزريقي 

غني شده اندازه گيري مي شد.

فرآيندهای امتزاجی 
امتزاج گاز در نفت يكي از روش هاي مؤثر در ازدياد برداشت 
نفت از مخازن زيرزميني مي باشد. در جابه جايي امتزاجي، كشش 
س��طحي بين نف��ت و گاز از بين رفته، دو ف��از در همديگر حل 
مي ش��وند و جابه جايي به صورت تك ف��ازي انجام مي گيرد.  هر 
چه فشار گاز تزريقي بيشتر شود، برداشت نفت افزايش مي يابد. 
چون گاز تحرك بيشتري نس��بت به نفت دارد، ممكن است در 
اولين برخورد با نفت وضعيت امتزاج نداش��ته باش��د، ولي در اثر 
پيش��روي گاز بتدريج در اثر برخوردهاي مكرر دو فاز نفت و گاز 
اثر فرآيند تبخير يا ميعان اجزاي نفت و گاز، تركيب اجزاي تشكيل 
دهن��ده نفت و گاز به يكديگ��ر نزديك مي گردند و در نهايت امتزاج 

پذيري صورت مي گيرد]6[،]1[. 
گاز تزريقي مي تواند به صورت س��بك و يا غني شده باشد. اگر 
گاز تزريقي از گاز تعادلي نفت مخزن س��بك تر باش��د، حالت امتزاج 

A جدول شماره 2- آناليز كامل گاز

B جدول شماره 3- آناليز كامل گاز همراه ميعانات گازي مخزن

جدول شماره 4-  آناليز كامل گاز غني شده در آزمايش مرحله اول 
)215OF( 4100  و دماي مخزن psig در فشار MMC

وزن مولكولي اندازه گيري شده: 19/7 گرم در هر گرم مول

ميانگين وزن مولكولي گاز: 32/26 گرم در هر گرم مول

ميانگين وزن مولكولي گاز: 22/54 گرم در هر گرم مول
A نسبت حجم گاز همراه ميعانات گازي به حجم گاز V2/V1-*

NO. COMP. Mole%
1 N2 0.152
2 C1 84.919
3 CO2 2.764
4 C2 7.130
5 C3 2.761
6 iC4 0.531
7 nC4 0.861
8 iC5 0.349
9 nC5 0.287
10 C6+ 0.247

SUM 100.000

NO. COMP. Mole%
1 N2 0.07
2 C1 53.028
3 CO2 3.028
4 C2 13.988
5 C3 11.075
6 iC4 2.981
7 nC4 5.920
8 iC5 2.788
9 nC5 2.718
10 C6+ 4.404

SUM 100.000

NO. COMP. Mole%
1 N2 0.134
2 C1 77.85
3 CO2 2.82
4 C2 8.65
5 C3 4.604
6 iC4 1.074
7 nC4 1.98
8 iC5 0.89
9 nC5 0.83
10 C6+ 1.17

SUM 100.000
V2/V1* 0.25
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گاز س��بك و اگر گاز تزريقي از گاز تعادلي سنگين تر باشد، يعني درصد 
مولي تركيبات ئيدروكربن هاي مياني گاز تزريقي از درصد مولي تركيبات 
مياني گاز تعادلی نفت مخزن بيشتر باشد، حالت امتزاِج گاز غني به وجود 

مي آيد]6[ ،]3[. 
در صورتي كه آزمايشات امتزاج پذيري از گاز سبك براي تزريق در 
نفت مخزن استفاده شود؛ مقداري از تركيبات مياني نفت )C2-C5( در 
گاز تزريق��ي تبخير مي ش��وند و در نهايت چون گاز در جبهه نفتي جلو 
م��ي رود غني مي گردد و حال��ت امتزاج در جلو اتفاق مي افتد كه به اين 

حالت Frontal Dynamic Miscibility  مي گويند]6[،]7[،]1[.
در حالت تزريق گاز غني ش��ده، اين گاز بعد از تماس هاي مكرر 
ب��ا نفت مخزن به  تدريج س��بك تر مي گردد و مق��داري از تركيبات 
هيدروكربن��ي مياني گاز در نفت مخزن به صورت مايع در مي آيد. از 
آنجايی كه نفت موجود در پشت جبهه بيشتر در معرض تماس هاي 
مكرر ب��ا گاز تزريقي جديد قرار دارند، مقدار بيش��تري با تركيبات 
مياني )C2-C5( گاز ممزوج گشته و زودتر با گاز به حالت امتزاج در 
مي آين��د به اين حالت امت��زاج  Rear Dynamic Miscibility گفته 

مي شود.]6[،]7[،]1[.  

مشخصات نفت وگازهاي تزريقي 
نفت مخزن  

نفت مورد نظر در تمام آزمايش هاي امتزاج پذيري، نفت مخزن 
A اس��ت و آناليز كامل نفت ته چاه��ي )well stream( در جدول 1 

مشاهده مي شود.
فش��ار نقطه حباب نفت مخزن A در دماي مخزن ºF 215 برابر 
3631 پام نسبي مي باشد و نسبت گاز به نفت SCF/STB 1021 در 

ابتدای تمام آزمايش ها اندازه گيري گرديد. 

گازهای تزريقي  
گاز مورد اس��تفاده در آزمايشات تركيبي از گاز A با 85 درصد 
مول��ي متان و گاز همراه ميعان��ات گازي B با 53 درصد مولي متان 

بود كه آناليز كامل اين دو گاز در جداول )2 و 3 (آمده است.
همچنين تركيب گازهاي غني شده مورد استفاده از آزمايش به صورت 

زير است: 
تركي�ب گاز تزريقي آزمايش اول: ش��امل يك حجم از گاز همراه 
ميعانات گازي B و چهار حجم گاز A كه حاوي 77/85 درصد مولي 

متان گرديد كه آناليز كامل آن در جدول شماره 4 آمده است.
تركي�ب گاز تزريقي آزمايش دوم: ش��امل 2/5 حجم از گاز همراه 
ميعان��ات گازي B و يك حجم گاز A كه حاوي 66/18 درصد مولي 

متان گرديد و آناليز آن در جدول شماره )5(مشاهده مي گردد. 
تركيب گاز تزريقي آزمايش س�وم: شامل 0/8 حجم از گاز همراه 
ميعانات گازي B  و يك حجم گاز A، كه حاوي 74/93 درصد مولي 

متان گرديد كه آناليز آن در جدول شماره 6 آمده است.

شرح آزمايشات   
هدف اين مطالعه آزمايشگاهي اندازه گيري و تعيين حداقل غلظت امتزاج 
)Minimum Miscibility  Concentration or Composition( گاز 
تزريق��ي مركب از گاز A و گاز همراه ميعانات گازي B در اثر تزريق 

جدول شماره 5-  آناليز كامل گاز غني شده در آزمايش مرحله دوم 
)215OF( 4100  و دماي مخزن psig در فشار MMC

جدول شماره 6-  آناليز كامل گاز غني شده در آزمايش مرحله سوم 
)215OF( 4100  و دماي مخزن psig در فشار MMC

جدول شماره 7-  آناليز كامل گاز غني شده در آزمايش مرحله چهارم 
)215OF( 4100  و دماي مخزن psig در فشار MMC

ميانگين وزن مولكولي گاز: 27/172 گرم در هر گرم مول

ميانگين وزن مولكولي گاز: 23/67 گرم در هر گرم مول

ميانگين وزن مولكولي گاز: 30/01 گرم در هر گرم مول

NO. COMP. Mole%
1 N2 0.104
2 C1 66.18
3 CO2 2.92
4 C2 11.16
5 C3 7.65
6 iC4 1.97
7 nC4 3.83
8 iC5 1.78
9 nC5 1.72
10 C6+ 2.69

SUM 100.000
V2/V1* 2.5

NO. COMP. Mole%
1 N2 0.13
2 C1 74.93
3 CO2 2.85
4 C2 9.28
5 C3 5.36
6 iC4 1.3
7 nC4 2.44
8 iC5 1.112
9 nC5 1.05
10 C6+ 1.528

SUM 100.000
V2/V1* 0.8

NO. COMP. Mole%
1 N2 0.1
2 C1 59.01
3 CO2 2.97
4 C2 12.7
5 C3 9.52
6 iC4 2.52
7 nC4 4.97
8 iC5 2.33
9 nC5 2.26
10 C6+ 3.62

SUM 100.000
V2/V1* 3.8
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نمودار شماره 2- تغييرات درصد برداشت نفت بر حسب درصد حجم 
 psig   در فشار MMC خلل و فرج گاز غني شده چهار مرحله  آزمايش

)215OF( 4100 و در دماي مخزن

نمودار شماره 3- تغييرات حجم گاز انباشتي به نفت توليدي 
)Cumulative GOR( بر حسب درصد حجم خلل و فرج گاز تزريق 
شده چهار مرحله  آزمايش MMC در فشار psig 4100 و در دمای 

 )215°F( مخزن

نمودار شماره 1- مدل تزريقي طراحي شده برای آزمايشات 
اندازه گيري حداقل غلظت امتزاجي

1- پمپ جيوه 
2- سيلندر نفت 
3- سيلندر گاز 

4- سيلندر حالل 
5- لوله قلمي 
6- فشارسنج

7- نمايشگر ديجيتالي فشار
8- تفكيك كننده نفت و گاز

9- مخزن جمع آوري نفت بدون گاز 
10- گازومتر 

11- حمام هوا 
12- دانسيتومتر ديجيتالي 

13- تنظيم كننده فشار 
14- فيلتر فلزي با المنت 0/5

ميكرون 

به نفت مخزن A مي باش��د. بدين منظ��ور 4 آزمايش جابه جايي 
نف��ت با 4 نمونه گاز غني ش��ده به نس��بت حجم��ي گاز همراه 
ميعانات با گاز دس��تگاه تفكيك A به ترتي��ب 3/8 و 2/5 و 0/8 
و 0/25 در فش��ار 4100 پام نس��بي و F°215 انجام گرفت. تمام 
آزمايش��ات امتزاج پذي��ري در مدل نمايش داده ش��ده در نمودار 
ش��ماره )1( انجام گرديد. قبل از شروع آزمايشات امتزاج پذيري، 
حجم خلل و فرج، درصد تخلخل و مقدار عبورپذيري لوله قلمي 
در 215 درجه فارنهايت و آزمايش هاي مختلف به وس��يله تولوئن 
اندازه گيري گرديد. بعد از پايان هر آزمايش محيط متخلخل لوله 
قلمي با چندين برابر حجم خلل و فرج محلول تولوئن شستش��و 
داده مي ش��د تا از عدم نبود هر گونه رس��وب نفت باقي مانده در 
داخل لوله قلمي اطمينان حاصل ش��ود و دستگاه براي آزمايش 
بعدي آماده گردد. س��يلندرهاي مخصوص نمونه هاي گاز تزريقي 
و نفت A و لوله قلمي در تمام مراحل آزمايشات در داخل حمام 
هوا قرار داش��ت و دماي آنه��ا در 215 درج��ه فارنهايت كنترل 

مي شد.
در تمام آزمايش��ات ابتدا گاز غني شده ساخته مي شد، بدين 
صورت كه از تك فاز بودن نمونه مايعات گازی B اطمينان حاصل 
مي ش��د و بعد يك ليتر از آن به صورت تك فاز به سيلندرهاي 2 
ليتري منتقل و با كاهش فشار سيلندر 2 ليتري به فشار اتمسفر، 
كلي��ه تركيب��ات گاز همراه طي چندين مرحله جدا مي ش��د. در 
تمام مراحل، آناليز آن توس��ط دس��تگاه گاز كروماتوگرافي انجام 
می  گرفت. ب��ا آناليز گاز همراه مايعات B ك��ه قباًل اندازه گيري و 
گزارش ش��ده بود، چك مي گرديد. س��پس حجم مش��خص گاز 
همراه ميعانات گازي تهيه ش��ده به حجم مش��خص از گاز A در 
دما وفش��ار مخزن  )F°215 و4100 پام نس��بي( افزوده مي شد. 
آناليز گاز توسط دستگاه گاز كروماتوگرافي تعيين مي گرديد. گاز 
مورد نظر به عنوان گاز غني شده براي تزريق و قراردادن در مدل 

تزريقي آماده مي شد. 
در هم��ه آزمايش��ات جابه جايي، ابتدا محي��ط متخلخل لوله 
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قلم��ي با تولوئن پر مي ش��د و به مدت يك ش��بانه روز در فش��ار 
آزمايش جهت تثبيت فش��ار و دماي مخزن قرار مي گرفت. تولوئن 
توسط نفت بدون گاز و سپس نفت زنده مخزن A در دماي 215 
درجه فارنهايت و فش��ار آزمايش با دب��ي cc/hr 10 به ميزان 1/5 
براب��ر حجم خلل و فرج لوله قلمي جابه جا مي گرديد. فش��ار تمام 
آزمايش��ات امتزاج پذيري باالتر از فشار نقطه حباب مخزن بوده و 
همچنين فشار ورودي و خروجي لوله قلمي با فشار سنج عددي با 

دقت psig 5 ± اندازه گيري مي شد. 
قبل از ش��روع هر آزماي��ش عبور پذيري محي��ط متخلخل، 
مقدار GOR نفت مخزن داخل لوله قلمي و آناليز گاز همراه نفت 
اندازه گيري مي شد. سرعت تزريق گاز در تمام آزمايشات جابجايي 
cc/hr 7/5 انتخ��اب گرديد و در ه��ر آزمايش تزريق گاز به ميزان 
1/2 براب��ر حج��م خلل و فرج تا حدود 12 س��اعت بدون وقفه به 
ط��ول انجامي��د و به  طور م��داوم از خروجي لوله قلم��ي و بعد از 
تفكيك كنن��ده نفت و گاز، نمونه گيري نفت و گاز انجام ش��د. در 
هر مرحله وزن نفت و حجم گازهاي خروجي اندازه گيري مي شد. 
همچنين به  وس��يله دستگاه دانسيتومتر عددي كه در انتهاي لوله 
قلمي قبل از خروج نفت و گاز در مسير جريان قرار داشت، دانسيته 
س��يال توليدي در فشار و دماي مخزن دائماً ثبت مي گرديد و نيز 
 )Break through( زمان رس��يدن گاز تزريقي به انتهاي لوله قلمي
را نشان مي داد. نمونه هاي گاز خروجي در زما ن هاي مختلف براي 
آناليز اج��زاي آن به واحد گاز كروماتوگرافي ارس��ال مي گرديد و 
نمونه ه��اي مختلف نفت توليدي نيز جم��ع آوري و حجم، وزن و 
دانس��يته آن اندازه گيري گرديده، بعد از تزريق گاز به ميزان 1/2 

برابر حجم خلل و فرج، عمل تزريق متوقف مي شد.
 در انتهاي هر آزمايش درصد برداش��ت نهايي نفت نسبت به 
نفت مرده اوليه، زمان ميان ش��كني )Break through( ،تغييرات 
نس��بت گاز به نفت )GOR( در طول آزماي��ش و همچنين مقدار 
نفت برداش��ت شده در زمان ها و نيز درصدهاي حجم خلل و فرج 
تزريقي تعيين مي شد )نمودار 2 و 3(. همانطور كه مالحظه گرديد 
هر چه گاز تزريقی غنی تر باشد، به همان ميزان امتزاج پذيرتر بوده 
و زمان ميان ش��كنی ديرتر اتفاق افتاده و در نتيجه برداشت نفت 
بيشتر می شود. بالعكس، گاز توليدی آن كمتر و يا شيب تغييرات 
GOR آن، نس��بت به حج��م خلل و فرج گاز تزريق ش��ده، كمتر 

خواهد بود.
در پاي��ان هر آزمايش گاز موجود در لوله قلمي به آرامي طي 
چندين س��اعت تا فشار اتمس��فر تخليه مي شد. سپس نفت بدون 
گاز باقي مانده در لوله قلمي به وس��يله حالل تولوئن در دماي باال، 
حدود 80 درجه سانتيگراد به ميزان 5 برابر حجم تخلخل به مدت 

2 الي 3 شبانه روز شستشو و جابه جا مي گشت.  
تركي��ب گازهاي خروجي از لول��ه قلمي در زمان هاي مختلف 
تزريق گاز و در فش��ارهاي مختلف سري آزمايشات امتزاج پذيري 
در دم��اي مخزن )215ºF( به ترتي��ب در نمودارهاي 4 تا 7 آمده 
اس��ت. مشاهده مي شود در نمودارهای شماره 4 تا 7 كه گاز غنی 
ش��ده از تركيب گاز تعادلی نفت مخزن س��بك تر است، تغييرات 
متان سير صعودی و ديگر اجزاي بعد از زمان ميان شكنی كاهش 

می يابند.

نمودار شماره 6- تغييرات تركيبات گاز توليدي بر حسب حجم خلل و فرج گاز 
تزريق شده مرحله سوم آزمايش MMC در فشار psig 4100 و 

)215°F(  دماي مخزن

نمودار شماره 7- تغييرات تركيبات گاز توليدي بر حسب حجم خلل و فرج گاز 
تزريق شده مرحله چهارم آزمايش MMC در فشار psig 4100 و

)215°F( دماي مخزن 
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نمودار شماره 4- تغييرات تركيبات گاز توليدي بر حسب حجم  خلل و 
 4100 psig در فشار MMC فرج گاز تزريق شده مرحله اول آزمايش

)215OF( و دماي مخزن

نمودار 5- تغييرات تركيبات گاز توليدي بر حسب حجم خلل و فرج گاز تزريق 
شده مرحله دوم آزمايش MMC در فشار psig 4100 و دماي 

 )215°F(  مخزن
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نمودار شماره 8- تغييرات دانسيته سيال خروجي از لوله قلمي در اثر تزريق گاز 
بر حسب حجم خلل و فرج گاز تزريق شده چهار مرحله  آزمايش MMC در 

)215°F( 4100 و دماي مخزن psig فشار

شماره 9- تغييرات فشار ورودی و خروجی سيستم برحسب درصد حجم خلل و 
فرج گاز تزريق شده چهار مرحله  آزمايش در فشار psig 4100 و در 

)215°F(  دماي مخزن

نمودار شماره 10- منحني تعيين حداقل غلظت امتزاج گاز غني شده A با گاز 
همراه ميعانات گازي در اثر تزريق به نفت مخزن A بر حسب نسبت حجمی گاز 

)215°F( 4100 و در دماي مخزن psig   در A همراه ميعانات گازی به گاز

نمودار شماره 11- منحني تعيين حداقل غلظت امتزاج گاز غني شده A با گاز 
همراه ميعانات گازي در اثر تزريق به نفت مخزن A برحسبMole% C2+  در 

)215°F( 4100 و در دماي مخزن psig فشار

Produced Fluid Density vs. Pore volume
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System pressure vs. Pore Volume
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MMC Determination of A Reservoir Oil with A rich gases
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