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مقاالت علمي - پژوهشی

مهدی زلقی*، ریاض خراط  مرکز تحقیقات نفت تهران – دانشگاه صنعت نفتپویان بخشی  دانشکده نفت اهواز – دانشگاه صنعت نفت

تزريق گاز CO2 در مخازن نفتی برای ازدياد برداش��ت با چالش هايی مانند در دس��ترس نبودن گاز CO2 و 
راندمان روبش پايین آن مواجه اس��ت که زمینه را برای ظهور روش های ديگری برای بهبود مشکالت ذکر شده 
فراهم می کند. يکی از اين روش های ازدياد برداش��ت، تزريق آب کربناته )غنی ش��ده از CO2( می باشد. در اين 
روش، CO2 به جای تزريق شدن مستقیم در مخزن، به صورت محلول در آب تزريق می شود. با اين روش، برخی 
مش��کالت تزريق CO2 از قبیل تفکیک گرانش��ی و راندمان روبش ضعیف، بهبود می يابد. همچنین در چارچوب 
ذخیره سازی CO2، تزريق آب کربناته می تواند عملکرد مناسب تری داشته باشد؛ چراکه با تزريق CO2 به صورت 
محلول، خطر نش��ت اين گاز از مخزن به حداقل می رس��د. در اين تحقیق به بررسی روش تزريق آب کربناته به 
منظور ازدياد برداش��ت نفت پرداخته می ش��ود. در تزريق آب کربناته، آب پس از حل شدن مقادير قابل توجهی 
CO2 در آن، به درون مخزن تزريق می شود. در هنگام تماس اين محلول با نفت، CO2 به دلیل حاللیت بیشتری 

که در نفت نس��بت به حاللیتش در آب دارد، از فاز آبی به فاز نفتی انتقال می يابد. پارامترهای مؤثر در عملکرد 
روش تزريق آب کربناته مانند حاللیت CO2 در آب و نفت، تغییرات چگالی و گرانروی، تغییرات pH و کشش 
بین سطحی بیان می شود. سپس مکانیزم های افزايش بازيافت نفت توسط روش تزريق آب کربناته مورد بررسی 

قرار می گیرد.
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مروري بر مکانیزم های افزایش بازیافت نفت توسط تزریق آب کربناته

تزریق گاز یکی از روش های اصلی ازدیاد برداشت است که با تزریق 
گازهای��ی چون CO2 ،N2  و گازهای هیدروکربوری به صورت امتزاجی 
و ی��ا غیرامتزاجی باعث افزایش ضریب بازیافت نفت از مخزن می گردد. 
با وجود اهمیت انکارناپذیر فرایندهای ازدیاد برداش��ت در صنعت نفت، 
قیم��ت کنونی نف��ت در بازارهای جهان��ی، امکان پذی��ری اقتصادی این 
فرایندها را با مش��کل مواجه نموده اس��ت. در شرایط پیش رو، استفاده از 
فرایندهاي ازدیاد برداش��تي که داراي جنبه های��ی فراتر از بازیافت نفت، 
همچون اهداف زیس��ت محیطی باشند، می تواند سبب جذابیت بیشتر این 
فرایندها گردد. تزریق گاز CO2 در مخازن نفتی از طرفی روشی مطلوب 
برای ازدیاد برداش��ت نفت ب��وده و از طرفی، منجر به ذخیره  ش��دن گاز 
گلخانه ایCO2 در اعماق زمین می شود و بنابراین اهداف زیست محیطی 
را نیز برآورده می کند. نس��بت به گازهای دیگر که برای ازدیاد برداشت 
اس��تفاده می ش��وند، CO2 دارای حاللیت باالیی اس��ت که باعث تسهیل 
امت��زاج آن با آب و نفت مخزن می ش��ود. بدین ترتیب، این گاز گزینه ی 
مطلوبی برای ازدیاد برداش��ت نفت به ش��مار مي رود. ام��ا تزریق CO2 به 
شکل گاز به دلیل گران روی و چگالی کم در مقایسه با نفت و در نتیجه، 
تحرک پذیری ب��اال، معموالً راندمان روبش ضعیفی دارد. مش��کالتی از 
قبیل در دس��ترس نبودن مناب��ع گاز CO2 و راندمان روب��ش پایین باعث 

ایجاد چالش های اقتصادی و فنی می گردد. از این رو نیاز به روش��ی است 
ک��ه در آن، تحرک پذی��ری CO2 کنترل ش��ده و بازیافت نفت با کمک 

CO2 افزایش یابد.

در روش تزری��ق آب کربناته، CO2 در آب حل ش��ده و س��پس برای 
سیالب زنی استفاده می شود. از آنجایی که حاللیت CO2 در نفت چندین 
برابر حاللیت آن در آب اس��ت، CO2 از آب به درون نفت نفوذ می کند. 
انتق��ال CO2 از فاز آبی به فاز نفتی باعث ت��وّرم نفت، کاهش گران روی 
 آن و متعاقب��اً افزای��ش بازیافت نفت می ش��ود. همچنین کاهش کش��ش 
بین س��طحی آب و نفت و تغییر ترش��وندگی س��نگ حین تماس نفت و 

سنگ با آب کربناته نیز در افزایش بازیافت نفت موثر می باشند.
در ای��ن مقاله به مکانیزم های افزایش بازیافت نفت توس��ط تزریق آب 
کربنات��ه و همچنین پارامتره��ای مؤثر بر آن پرداخته می ش��ود. همچنین 
عواملی مانند حاللیت CO2 در آب و نفت، تغییرات چگالی و گران روی، 

تغییرات کشش بین سطحی و pH بیان می گردد.

۱-تأثیر CO2 بر خواص آب و نفت
۱-۱-حاللیت CO2 در آب و نفت

میزان حل ش��دن گاز CO2 در آب، تابعی از دما، فش��ار و شوری آب 

    )mmzallaghi@gmail.com( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*
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اس��ت و عموماً با افزایش دما و فش��ار، افزایش و با افزایش ش��وری آب 
ب��ه میزان چش��م گیری کاهش می یابد. نتایج مطالعات نش��ان می دهد که 
در فش��ارهای باال، رابط��ه ی عمومی ای که حاللی��ت CO2 در آب با دما 
دارد، برعکس می ش��ود. همچنین گزارش شده است که با افزایش دما، 
اثر غلظت نمک های محلول در آب بر روی انحالل پذیری CO2 کاهش 
می یابد. باال بردن فش��ار سیستم باعث تش��دید اثر میزان نمک محلول در 

آب بر روی انحالل پذیری CO2 در آب می شود]1[.
حاللیت یک گاز در یک مایع را می توان با اس��تفاده از قانون هنری با 

استفاده ازمعادله-1 محاسبه کرد.
         )1(

[AUTHOR NAME]  2 

 

2CO ايگاز گلخانه شدن ذخيره منجر به ،روشي مطلوب براي ازدياد برداشت نفت بوده و از طرفي يمخازن نفتي از طرف

ازدياد  كه براي كند. نسبت به گازهاي ديگربرآورده مينيز محيطي را اهداف زيست شود و بنابراينمي در اعماق زمين
 شود.نفت مخزن ميبا آب و تسهيل امتزاج آن باعث  بااليي است كهحالليت داراي  2CO، شونداستفاده مي برداشت

 دليلبه گاز به شكل 2CO تزريق اما. رودشمار ميبهي مطلوبي براي ازدياد برداشت نفت ، اين گاز گزينهترتيببدين
از  مشكالتي. دارد ضعيفي راندمان روبش معموالً باال، پذيريتحرك ،نتيجه در و نفت با مقايسه در كم چگالي و رويگران
 رواين از. گرددمي فني و اقتصادي هايايجاد چالش باعث پايين راندمان روبش و 2CO گاز منابع بودنندسترس  در قبيل
 .يابدافزايش  2COبا كمك  نفت بازيافت و شده كنترل 2CO پذيريتحرك ،در آن كه است به روشي نياز

 2CO حالليت كه آنجايي از .شوداستفاده مي زنيسيالببراي  سپس و شده حل آب در 2CO كربناته، آبتزريق  روش در
 ينفت فاز به يآب فاز از 2CO انتقال. كندمي نفوذ نفت درون به آب از 2CO است، آب در آن حالليت برابر چندين نفت در

آب و  سطحي بين كشش كاهشهمچنين  شود.آن و متعاقباً افزايش بازيافت نفت مي رويگران كاهش ،نفت متور باعث
  باشند.مي موثر نفت بازيافت افزايش آب كربناته نيز در حين تماس نفت و سنگ بانفت و تغيير ترشوندگي سنگ 

پرداخته  آن بر ثرؤم پارامترهاي همچنين و كربناته آب تزريق توسط نفت بازيافت افزايش هايمكانيزم به مقاله اين در
و  سطحي بين كشش تغييرات روي،گران و چگالي تغييرات نفت، و آب در 2CO حالليت مانند عواملي همچنين. شودمي

pH گرددمي بيان.  

  

  بر خواص آب و نفت 2COثير أت-1

  در آب و نفت 2COحالليت -1-1

 افزايش و با ،فشار ودما افزايش و عموماً با  استدر آب، تابعي از دما، فشار و شوري آب  2COميزان حل شدن گاز 
ي در فشارهاي باال، رابطه دهد كهنشان مي نتايج مطالعات .ابدييگيري كاهش موري آب به ميزان چشمش افزايش
گزارش شده است كه با افزايش دما، اثر غلظت  همچنينشود. آب با دما دارد، برعكس مي در 2COاي كه حالليت عمومي
 تشديد اثرباال بردن فشار سيستم باعث  همچنين .ابديكاهش مي 2COپذيري هاي محلول در آب بر روي انحاللنمك

  .]1[شودمي بدر آ 2CO پذيريانحاللميزان نمك محلول در آب بر روي 

  .محاسبه كرد 1-با استفاده ازمعادلهتوان با استفاده از قانون هنري حالليت يك گاز در يك مايع را مي

                                              )1             (HS k P 

كه به  استثابت قانون هنري  Hkفشار جزئي گاز خارج از محلول و  Pميزان حالليت گاز در مايع،  S معادله فوق،در 
گازي در آب، بر اساس قانون هنري، متناسب با فشار بخار گاز  2COحالليت  .]2[، حالل و دما بستگي داردشوندهحل

در معادل��ه فوق، S می��زان حاللیت گاز در مایع، P فش��ار جزئی گاز 
خارج از محلول و kH ثابت قانون هنری اس��ت که به حل ش��ونده، حالل 
و دما بس��تگی دارد ]2[. حاللی��ت CO2 گازی در آب، بر اس��اس قانون 
 ،CO2 هنری، متناس��ب با فشار بخار گاز است. اما در محدوده مایع بودن
حاللیتش در آب نسبتاً مس��تقل از فشار است، چرا که حجم مولی جزئی 

CO2 مایع تابعیت ضعیفی از فشار دارد]3[. 

همچنین از طرفی، حل ش��دن CO2 در آب، واکنش های شیمیایی زیر 
را در پی دارد:

 )2(
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مايع  2COكه حجم مولي جزئي ، حالليتش در آب نسبتاً مستقل از فشار است، چرا2COمايع بودن  محدودهاست. اما در 
   .]3[تابعيت ضعيفي از فشار دارد

  :هاي شيميايي زير را در پي دارددر آب، واكنش 2COحل شدن همچنين از طرفي، 

                                                      )2              (  –
2 2 2 3 3CO aq H O H CO H HCO   

                                                      )3              (– 2–
3 3HCO H CO  

 هاي باالواكنش حاصل ازهاي شيميايي گونهتك در آب و همچنين غلظت تك 2COي ميزان كل حالليت محاسبه
)(aq)2CO ،(aq)3CO2H ،(aq)−3HCO  و(aq)2−3COنيازمند اصالحگويند 1كربناتهاي ها گونه)، كه به آن ، 

حضور  همچنين .]1[استها بر ميزان حالليت گاز ي قانون هنري براي به حساب آوردن تأثير اين واكنشمحاسبات ساده
. انجامدميمحلول در آب  2COو به كاهش غلظت  شدهفوقاني  حاضر در فضاي 2COبخار آب باعث كاهش فشار جزئي 

. فشار بخار آب استاين شرايط فشار بخار آب بيشتر  زيرا در، بودهتر برجسته) C°30(باالتر از اين پديده در دماهاي باال 
شود. در نتيجه مي بيش ازحد حالليت برآورد پوشي از آن باعثو چشم در آب دارد 2COحالليت  برتوجهي تأثير قابل

هاي معتبر مدليكي از . ]4[فشارهاي پايين، در محاسبات وارد نمودبايد فشار بخار آب را، مخصوصاً در دماهاي باال و 
  .]5[است 2در آب و شوراب، مدل هو و همكاران 2COي حالليت براي محاسبه

ي ، دما و درجهاشباع است. اين پارامتر تابعي از فشار 2COدر نفت، مؤثرترين پارامتر در تزريق  2COشوندگي ميزان حل
API  2حالليت . باشدمينفتCO ،هر چه نفت . همچنين ابدييافزايش و با افزايش دما، كاهش م معموالً با افزايش فشار
  . ]6[در آن بيشتر خواهد بود 2CO، انحالل )باشد تري داشتهبيش APIي درجه( تر باشدسبك

تر از دماي در دماهاي پايينگزارش شده كه . است 2COدر نفت، فشار ميعان  2COاز ديگر پارامترهاي مؤثر بر حالليت 
مقدار بسيار تنها ، روددر آن دما باالتر  2COاز فشار ميعان  2COوقتي فشار اشباع نفت و ، 2CO  F)°(87.91بحراني 

فشارهاي كمتر از فشار ميعان از گاز به مايع در  2CO قابل حل است. دليل اين موضوع تغيير حالت در نفت  2CO كمي 
  .]7[ )1 شكل(در نفت استمايع  2COپذيري ناچيز و  انحالل

                                                            
1 Carbonate species 
2 Hou et al. 
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مايع  2COكه حجم مولي جزئي ، حالليتش در آب نسبتاً مستقل از فشار است، چرا2COمايع بودن  محدودهاست. اما در 
   .]3[تابعيت ضعيفي از فشار دارد

  :هاي شيميايي زير را در پي دارددر آب، واكنش 2COحل شدن همچنين از طرفي، 

                                                      )2              (  –
2 2 2 3 3CO aq H O H CO H HCO   

                                                      )3              (– 2–
3 3HCO H CO  

 هاي باالواكنش حاصل ازهاي شيميايي گونهتك در آب و همچنين غلظت تك 2COي ميزان كل حالليت محاسبه
)(aq)2CO ،(aq)3CO2H ،(aq)−3HCO  و(aq)2−3COنيازمند اصالحگويند 1كربناتهاي ها گونه)، كه به آن ، 

حضور  همچنين .]1[استها بر ميزان حالليت گاز ي قانون هنري براي به حساب آوردن تأثير اين واكنشمحاسبات ساده
. انجامدميمحلول در آب  2COو به كاهش غلظت  شدهفوقاني  حاضر در فضاي 2COبخار آب باعث كاهش فشار جزئي 

. فشار بخار آب استاين شرايط فشار بخار آب بيشتر  زيرا در، بودهتر برجسته) C°30(باالتر از اين پديده در دماهاي باال 
شود. در نتيجه مي بيش ازحد حالليت برآورد پوشي از آن باعثو چشم در آب دارد 2COحالليت  برتوجهي تأثير قابل

هاي معتبر مدليكي از . ]4[فشارهاي پايين، در محاسبات وارد نمودبايد فشار بخار آب را، مخصوصاً در دماهاي باال و 
  .]5[است 2در آب و شوراب، مدل هو و همكاران 2COي حالليت براي محاسبه

ي ، دما و درجهاشباع است. اين پارامتر تابعي از فشار 2COدر نفت، مؤثرترين پارامتر در تزريق  2COشوندگي ميزان حل
API  2حالليت . باشدمينفتCO ،هر چه نفت . همچنين ابدييافزايش و با افزايش دما، كاهش م معموالً با افزايش فشار
  . ]6[در آن بيشتر خواهد بود 2CO، انحالل )باشد تري داشتهبيش APIي درجه( تر باشدسبك

تر از دماي در دماهاي پايينگزارش شده كه . است 2COدر نفت، فشار ميعان  2COاز ديگر پارامترهاي مؤثر بر حالليت 
مقدار بسيار تنها ، روددر آن دما باالتر  2COاز فشار ميعان  2COوقتي فشار اشباع نفت و ، 2CO  F)°(87.91بحراني 

فشارهاي كمتر از فشار ميعان از گاز به مايع در  2CO قابل حل است. دليل اين موضوع تغيير حالت در نفت  2CO كمي 
  .]7[ )1 شكل(در نفت استمايع  2COپذيري ناچيز و  انحالل

                                                            
1 Carbonate species 
2 Hou et al. 

همچنی��ن  و  آب  در   CO2 حاللی��ت  کل  می��زان  محاس��به ی 
 غلظ��ت تک ت��ک گونه ه��ای ش��یمیایی حاص��ل از واکنش ه��ای باال 
CO3(، ک��ه ب��ه آن ه��ا 

2−)aq (و HCO3
− )aq( ، H2CO3)aq(، CO2)aq((

گونه های کربنات1 گویند، نیازمند اصالح محاسبات ساده ی قانون هنری 
برای به حساب آوردن تأثیر این واکنش ها بر میزان حاللیت گاز است ]1[. 
همچنی��ن حضور بخار آب باعث کاهش فش��ار جزئ��ی CO2 حاضر در 
فضای فوقانی ش��ده و به کاهش غلظت CO2 محلول در آب می انجامد. 
این پدیده در دماهای باال )باالتر از C°30( برجس��ته تر بوده، زیرا در این 
ش��رایط فشار بخار آب بیشتر است. فش��ار بخار آب تأثیر قابل توجهی بر 
حاللیت CO2 در آب دارد و چشم پوشی از آن باعث برآورد بیش ازحد 
حاللیت می ش��ود. در نتیجه باید فشار بخار آب را، مخصوصاً در دماهای 
باال و فشارهای پایین، در محاسبات وارد نمود]4[. یکی از مدل های معتبر 
برای محاس��به ی حاللیت CO2 در آب و ش��وراب، مدل هو و همکاران2  

است]5[.
 CO2 در نفت، مؤثرتری��ن پارامتر در تزریق CO2 میزان حل ش��وندگی
است. این پارامتر تابعی از فشار اشباع، دما و درجه ی API نفت مي باشد. 
حاللیت CO2 معموالً با افزایش فش��ار، افزایش و با افزایش دما، کاهش 

می یابد. همچنین هر چه نفت سبک تر باشد )درجه ی API بیشتری داشته 
باشد(، انحالل CO2 در آن بیشتر خواهد بود]6[. 

 CO2    در نفت، فشار میعان CO2 از دیگر پارامترهای مؤثر بر حاللیت
         CO2  اس��ت. گزارش ش��ده ک��ه در دماهای پایین ت��ر از دم��ای بحرانی
F°87.91، وقتی فش��ار اشباع نفت و CO2 از فشار میعان CO2 در آن دما 

باالتر رود، تنها مقدار بسیار کمی CO2  در نفت قابل حل است. دلیل این 
موضوع تغییر حالت  CO2 از گاز به مایع در فشارهای کمتر از فشار میعان 

و  انحالل پذیری ناچیز CO2 مایع در نفت است)شکل 1( ]7[.
در دمای F°75، فش��ار میعان CO2 برابر با 905 پام )با اس��تفاده از 
 75°F 3 پارامتری( می باش��د. با توجه به منحنی SRK معادله حالت
در ش��کل-1، می توان مالحظه کرد که در چنین فش��اری، ش��یب 
نمودار حاللیت نس��بت به فش��ار اش��باع ش��دیداً کاهش می یابد و 
 CO2 بنابراین در این شرایط، افزایش فشار، تأثیر چندانی بر انحالل

در نفت نخواهد داشت.
مورد دیگری که ممکن اس��ت بر حاللیت CO2 در نفت تأثیر بگذارد، 
گذراندن فش��ار اشباع نفت و CO2 از حدود مشخصی است. در مواردی 
مشاهده شده که افزایش فشار اشباع از حدود 3000 الی 3500 پام، باعث 
وارونه شدن روند معمول تغییرات انحالل CO2 با دما می شود؛ به عبارتی 
در فشارهایی در آن حدود، باالتر بودن دما سبب حاللیت بیشتر CO2 در 
نفت می شود. در فشارهای باال، مایعی که دمای پایین تری دارد چگال تر 
بوده و مولکول های آن به صورت فشرده تری در کنار هم قرار می گیرند؛ 
در نتیجه، فضای کمت��ری برای ورود مولکول های گاز باقی می گذارند. 
می توان گفت که در فش��ارهای باال حاللیت گاز در مایع ممکن اس��ت 
با افزای��ش دما، افزایش یابد؛ چرا که چگالی مایع با زیاد ش��دن دما کم 

می شود]8[. 

1   حاللیــت CO2 در نفــت ویلمینگتــون )API 17°( در دماهــای 

]7[ 200°F 75 و°F، 140°F
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  ]F ]7°200و  F ،140°F°75دماهاي در  (API °17)در نفت ويلمينگتون  2COحالليت : 1 شكل

باشد. با توجه به منحني پارامتري) مي SRK 3پام (با استفاده از معادله حالت  2CO 905فشار ميعان  ،F°75در دماي 
75°F توان مالحظه كرد كه در چنين فشاري، شيب نمودار حالليت نسبت به فشار اشباع شديداً كاهش ، مي1 شكل در

  در نفت نخواهد داشت. 2COيابد و بنابراين در اين شرايط، افزايش فشار، تأثير چنداني بر انحالل مي

از حدود مشخصي  2CO و نفت در نفت تأثير بگذارد، گذراندن فشار اشباع 2COمورد ديگري كه ممكن است بر حالليت 
پام، باعث وارونه شدن روند معمول  3500الي  3000فشار اشباع از حدود افزايش در مواردي مشاهده شده كه . است

در  2COحالليت بيشتر  سببشود؛ به عبارتي در فشارهايي در آن حدود، باالتر بودن دما با دما مي 2COتغييرات انحالل 
تري در صورت فشردهبههاي آن تر بوده و مولكولچگال ي داردتردماي پايين ي كه، مايعدر فشارهاي باالشود. نفت مي

توان گفت كه در گذارند. ميهاي گاز باقي ميفضاي كمتري براي ورود مولكول ،گيرند؛ در نتيجهكنار هم قرار مي
فشارهاي باال حالليت گاز در مايع ممكن است با افزايش دما، افزايش يابد؛ چرا كه چگالي مايع با زياد شدن دما كم 

   .]8[شودمي

با باال رفتن نقطه حباب طبيعي گزارش شده كه ، حضور گاز محلول در نفت است. 2COارامتر تأثيرگذار بر حالليت ديگر پ
  .]9[يابدشدت كاهش ميدر آن به 2COخام، حالليت نفت

   

  نفت و آب در 2CO حالليت با رويگران و چگالي تغييرات-1-2

 .محلول از چگالي آب خالص باالتر است اين گزارش شده كه در دماي معين، چگالي 2COمحلول آبي  چگالي در مورد
 2COاي تقريباً خطي با كسر مولي باالتر از چگالي آب باشد، رابطه درصد 3-2تواند تا ميزان ها كه ميچگالي اين محلول

، شود درصد 20افزايش چگالي آن تا حدود  سبب تواندمي آب افزايش شوري دليل اينكهبهبا اين وجود،  .در محلول دارد
  . ]10[شودروي چگالي آب در برابر اثر شوري گاهي ناديده گرفته مي 2COتأثيرات 
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دیگ��ر پارامتر تأثیرگذار بر حاللیت CO2، حضور گاز محلول در نفت 
است. گزارش شده که با باال رفتن نقطه حباب طبیعی نفت خام، حاللیت 

CO2 در آن به شدت کاهش می یابد]9[.

 
۱-۲-تغییرات چگالی و گران روی با حاللیت CO2 در آب و نفت

در م��ورد چگالی محلول آبی CO2 گزارش ش��ده که در دمای معین، 
چگال��ی این محل��ول از چگالی آب خال��ص باالتر اس��ت. چگالی این 
محلول ه��ا که می تواند تا میزان 2-3 درصد باالتر از چگالی آب باش��د، 
رابطه ای تقریباً خطی با کس��ر مول��ی CO2 در محلول دارد. با این وجود، 
به دلیل اینکه افزایش ش��وری آب می تواند س��بب افزایش چگالی آن تا 
ح��دود 20 درصد ش��ود، تأثی��رات CO2 روی چگال��ی آب در برابر اثر 

شوری گاهی نادیده گرفته می شود]10[. 
در مورد گران روی محلول آبی CO2، نشان داده شده است که در دما 
و فش��ار معین، افزایش غلظت CO2 در آب سبب افزایش گران روی آن 
می شود. گزارش ش��ده که گران روی محلول آبی اشباع از CO2: )الف( 
برای مقادیر معین فشار و کسر جرمی NaCl، با افزایش دما کاهش یافته، 
 NaCl ب( نس��بتاً مس��تقل از فشار اس��ت و )ج( با افزایش کسر جرمی(
افزای��ش می یابد. همچنین، در دماهای ب��اال، مولکول های CO2 اثر کمی 

روی گران روی محلول دارند]11[. 
در م��ورد چگالی مخل��وط نفت و CO2، آن  طور ک��ه از داده های 
 CO2 آزمایش��گاهی برمی آید، بس��ته به دما، فشار و نوع نفت، حضور
ممکن اس��ت چگال��ی نفت را افزای��ش یا کاهش ده��د]9[. یکی از 
ویژگی های CO2 که روی بازیافت نفت تأثیرگذار اس��ت، قابلیت آن 
در افزایش چگالی نفت اس��ت. همان گونه که در ش��کل-2 مشاهده 
می کنید، با اش��باع ش��دن نفت با CO2، چگالی نفت افزایش می یابد. 

با این حال، این افزایش چگالی را می توان به افزایش فش��ار سیس��تم 
نسبت داد]12[. 

 در دماهای باالی CO2 و TC  ، در یک فش��ار معین، نفت اش��باع شده با 
CO2 چگالی کمتری از نفت بدون CO2 دارد]7[. این امر می تواند به دلیل 

 CO2 و متعاقباً افزایش حجم آن نس��بت به نفت بدون CO2 ت��وّرم نفت با
باشد )شکل 3(.

 فش��ار میعان CO2، پارامتر مؤثر دیگری بر چگالی نفت سنگین اشباع 
با CO2 است)شکل 3(. در دمای پایین CO2 و TC ، نمودار با CO2 محلول، 
نمودار بدون CO2 را در حدود فش��ار میعان CO2 در F°75 قطع می کند. 
 CO2 بیش��تر از نفت بدون CO2 از ای��ن نقطه به بعد، چگالی نفت حاوی
می گ��ردد. علت این امر به این موضوع نس��بت داده می ش��ود که در این 
نقطه، CO2 ش��روع به تغییر فاز می کند و چگالی فاز بخار و مایع، بیش تر 

از فاز گاز می باشد]7[. 
 CO2 تابعی از دما، فشار، غلظت ،CO2 گران روی نفت اش��باع ش��ده با
محلول و گران روی نفت بدون CO2 اس��ت. با اش��باع ش��دن نفت خام با 
CO2، کاه��ش بزرگ��ی در گران روی آن روی می ده��د. برای نفت خام 

ب��ا گران روی بیش تر، اش��باع ش��دن ب��ا CO2 باعث کاه��ش گران روی 
بزرگ تری می ش��ود. بنابراین کاهش گران روی برای نفت های متوس��ط 
و س��نگین، بزرگ تر و مهم تر است و برای نفت های سبک، به آن میزان 

بزرگ نمی باشد]12[. 
پارامت��ر دیگ��ری ک��ه روی کاه��ش گ��ران روی نفت ب��ا CO2 تأثیر 
می گذارد، فش��ار میعان CO2 اس��ت. در حالتی که CO2 در ش��رایط زیر 
بحرانی3  قرار دارد، باال بردن فش��ار اش��باع مخلوط نفت و CO2 به میزان 
اندکی باعث افزایش گران روی آن می گردد که این امر به تراکم پذیری 

نفت نسبت داده می شود]13[. 

2  نفت تانک ذخیره ی Mead-Strawn اشباع شده با CO2 در دمای 

]12[ 135°F
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در آب سبب  2COافزايش غلظت  ،در دما و فشار معين كهاست  نشان داده شده ،2COمحلول آبي روي گران در مورد
 : (الف) براي مقادير معين فشار و كسر2COروي محلول آبي اشباع از گزارش شده كه گران .شودروي آن ميافزايش گران

افزايش  NaClجرمي  ، با افزايش دما كاهش يافت، (ب) نسبتاً مستقل از فشار است و (ج) با افزايش كسرNaClجرمي 
  . ]11[روي محلول دارنداثر كمي روي گران 2COهاي ، مولكوليابد. همچنين، در دماهاي باالمي

آيد، بسته به دما، فشار و نوع نفت، حضور هاي آزمايشگاهي برميطور كه از دادهآن، 2COو  نفت مخلوطچگالي  در مورد
2CO 2هاي يكي از ويژگي. ]9[ممكن است چگالي نفت را افزايش يا كاهش دهدCO  كه روي بازيافت نفت تأثيرگذار

، 2COكنيد، با اشباع شدن نفت با مشاهده مي 2 شكل گونه كه دراست، قابليت آن در افزايش چگالي نفت است. همان
   .]12[داد توان به افزايش فشار سيستم نسبتبا اين حال، اين افزايش چگالي را مي يابد.چگالي نفت افزايش مي

 

  ]F ]12°135در دماي  2COبا  اشباع شده Strawn-Meadي نفت تانك ذخيره :2 شكل

در دماهاي باالي 
2c,COT 2 با اشباع شده، در يك فشار معين، نفتCO  2چگالي كمتري از نفت بدونCO اين ]7[دارد .

 ).3 شكل( باشد 2COو متعاقباً افزايش حجم آن نسبت به نفت بدون  2COتواند به دليل تورم نفت با امر مي

 75°F، 140°F در دماهای )API 17°( 3   چگالی نفت ویلمینگتون

]7[ 200°F و
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 ]F ]7°200و  F ،140°F°75دماهاي در  (API °17)چگالي نفت ويلمينگتون : 3 شكل

در دماي پايين ). 3 شكل(است 2COديگري بر چگالي نفت سنگين اشباع با  ، پارامتر مؤثر2COفشار ميعان 
2c,COT ،

از اين نقطه به بعد،  .كندقطع مي F°75در  2COرا در حدود فشار ميعان  2COمحلول، نمودار بدون  2COنمودار با 
شود كه در اين د. علت اين امر به اين موضوع نسبت داده ميردگمي 2COبدون نفت از  بيشتر 2CO چگالي نفت حاوي

   .]7[باشدتر از فاز گاز ميكند و چگالي فاز بخار و مايع، بيششروع به تغيير فاز مي 2COنقطه، 

با اشباع . است 2COروي نفت بدون و گران محلول 2COغلظت  ،، تابعي از دما، فشار2COبا  اشباع شدهروي نفت گران
تر، اشباع شدن با روي بيشخام با گرانبراي نفتدهد. روي آن روي ميبزرگي در گران، كاهش 2COبا  خامشدن نفت

2CO تر و هاي متوسط و سنگين، بزرگروي براي نفتكاهش گران. بنابراين شودتري ميروي بزرگعث كاهش گرانبا
   .]12[باشدهاي سبك، به آن ميزان بزرگ نميتر است و براي نفتمهم

در  2COدر حالتي كه است.  2COگذارد، فشار ميعان تأثير مي 2COروي نفت با پارامتر ديگري كه روي كاهش گران
روي آن گران افزايشباعث به ميزان اندكي  2COو  باال بردن فشار اشباع مخلوط نفتقرار دارد،  3شرايط زير بحراني

   .]13[شودپذيري نفت نسبت داده مياين امر به تراكمگردد كه مي

  

pHتغييرات -1-3

در آب، تشكيل  2COحل شدن مشاهده كرديد،  .Error! Reference source not found درطور كه همان
با فشار كاهش  2COآب اشباع از  pH. شودآب مي pHي اين اسيد منجر به كاهش را در پي دارد و تجزيه كربنيكاسيد 

آب كربناته با  pHگزارش شده كه  د.دهبازتاب ميدر آب را  2COيابد. اين روند، روند حالليت مي افزايشو با دما 
                                                            
3 Subcritical 
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pH ۱-3-تغییرات
همان طور که در معادالت-2 مشاهده کردید، حل شدن CO2 در آب، 
تشکیل اسید کربنیک را در پی دارد و تجزیه ی این اسید منجر به کاهش 
pH آب می ش��ود. pH آب اشباع از CO2 با فشار کاهش و با دما افزایش 

می یابد. این روند، روند حاللیت CO2 در آب را بازتاب می دهد. گزارش 
ش��ده که pH آب کربناته با افزایش فشار، ابتدا به تندی کاهش می یابد، 
ولی در فش��ارهای باال خیلی آهس��ته تر کاهش پیدا می کند. برای هر دما، 
pH آب کربناته را می توان به عنوان تابعی خطی از کس��ر مولی CO2 بیان 

کرد:
           )4(

[AUTHOR NAME]  7 

 

 pHبراي هر دما، كند. تر كاهش پيدا مييابد، ولي در فشارهاي باال خيلي آهستهافزايش فشار، ابتدا به تندي كاهش مي
  بيان كرد: 2COعنوان تابعي خطي از كسر مولي توان بهآب كربناته را مي

                                               )4                  ( 10pH A log x B     

  . ]14[آيندبه صورت تجربي بدست مي Bو  Aو  باشددر آب كربناته مي 2COكسر مولي  xدر اينجا 

!Error! Reference source not found.، Errorآورده شده در هاي شيميايي همچنين بر اساس تعادل
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4 Poynting 
5 Interfacial tension (IFT) 

در اینج��ا x کس��ر مول��ی CO2 در آب کربناته می باش��د و A و B به 
صورت تجربی بدست می آیند]14[. 

همچنین بر اساس تعادل های شیمیایی آورده شده در معادالت-3،2 و 
5 مدلی برای پیش بینی pH آب کربناته گزارش شده که در معادالت-6 

ارائه شده است.
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)6( 
  K ثابت تعادل اس��تاندارد تجزیه ی آب،  K ثابت 

درمع��ادالت-6، 
 تع��ادل اس��تاندارد اولی��ن واکنش تجزیه ی اس��ید کربنی��ک b مواللیته،

)ƔCO2 )aq ضریب اکتیویته ی CO2 در مواللیته و دمای مورد نظر و در یک 

فش��ار مرجع، FP یک تصحیح پوینتینگ4 که وابس��تگی اکتیویته به فشار 
  m  =1MO1/kg ،در دم��ا و ترکیب ثابت را بیان می کن��د، و در نهایت
  K در محاسبات تضمین 

مواللیته ی اس��تاندارد می باش��د. دخالت دادن 
می کند که این مدل حتی برای محلول های تحت اش��باع، رفتار درس��تی 

را پیش بینی کند]14[.

CO2 ۱-4-تغییرات کشش بین سطحی5 و حاللیت
بر اساس بررسی های انجام شده، کشش بین سطحی )IFT( سیستم های 
هیدروکربن و آب/ش��وراب نسبت به دما و غلظت نمک محلول در آب 
حس��اس است، ولی وابس��تگی ضعیفی به فش��ار و نوع نمک دارد. نتایج 
آزمایش��گاهی نش��ان داده اند که IFT سیس��تم های نرمال آلکان و آب/
شوراب با افزایش فشار، اندکی افزایش می یابد که این روند تقریباً خطی 
اس��ت. حضور نمک در فاز آبی نیز IFT را افزایش می دهد، در حالی که 
این افزایش، به نوع نمک حساس نیست. همچنین مشاهده شده است که 
افزایش دما، IFT سیس��تم های آلکان و آب را کاهش می دهد؛ این رابطه 

نیز رابطه ای خطی است]15[. 
روخاس و فاروق علی6  )1988( ]16[ دریافتند که IFT بین نفت سنگین 
آبرفلدی7 و ش��وراب کربناته )اشباع شده با CO2(، با افزایش فشار اشباع 

CO2 در شوراب، به طور مالیمی کاهش می یابد )شکل 4(.

یان��گ و همکاران8 )2005( ]15[ گزارش دادند که در ش��رایط دما و 
 CO2 - ها برای سیس��تم نفت خام -شوراب مخزن IFT ،فشاری یکس��ان
عموماً پایین تر از سیس��تم نفت خام- ش��وراب مخزن هس��تند. شایان ذکر 
اس��ت که برای سیستم نفت خام - شوراب مخزن - CO2، شوراب مخزن 
و CO2 از پیش به تعادل درآورده ش��ده بودند تا فرایند ازدیاد برداش��ت 
ب��ا CO2 که در آن CO2 برای رس��یدن ب��ه نفت مخزن بای��د از مانعی از 
شوراب مخزن عبور کند، طراحی ش��ود. IFT تعادلی سیستم نفت خام - 
ش��وراب مخزن- CO2 با افزایش فشار کاهش می یابد؛ امری که می توان 
آن را به افزایش حاللیت CO2 در هر دو فاز نفت خام و ش��وراب مخزن 
با افزایش فشار نسبت داد. نتایج آزمایشگاهی همچنین نشان دادند که در 

4   تأثیــر CO2 بــر IFT بین نفت ســنگین و آب مخــزن از میدان 
آبرفلدی، ناحیه ی لویدمینستر ]16[
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و شوراب كربناته (اشباع شده با  7سنگين آبرفلديبين نفت IFTدريافتند كه  ]16[) 1988( 6علي فاروق روخاس و
2CO با افزايش فشار اشباع ،(2CO مي كاهشطور ماليمي هدر شوراب، ب) 4 شكليابد.(  

 
  ]16[ي لويدمينستر بين نفت سنگين و آب مخزن از ميدان آبرفلدي، ناحيه IFTبر  2COتأثير :4 شكل
- خامنفتسيستم  براي ها IFTي يكسان، فشار و گزارش دادند كه در شرايط دما ]15[ )2005( 8يانگ و همكاران

مخزن هستند. شايان ذكر است كه براي سيستم شوراب -خامتر از سيستم نفتعموماً پايين 2CO - مخزن شوراب
از پيش به تعادل درآورده شده بودند تا فرايند ازدياد برداشت با  2COمخزن و  شوراب، 2CO -  مخزن شوراب -خام نفت

2CO  2كه در آنCO  شود طراحي مخزن عبور كند، شورابمانعي از براي رسيدن به نفت مخزن بايد از .IFT  تعادلي
 2COتوان آن را به افزايش حالليت امري كه مي ؛يابدبا افزايش فشار كاهش مي 2CO -شوراب مخزن -خام سيستم نفت

 شرايط آزمايشگاهي همچنين نشان دادند كه درخام و شوراب مخزن با افزايش فشار نسبت داد. نتايج در هر دو فاز نفت
 تر ازپايين يدماي

2c,COT ،IFT 2با  اشباع شدهخام و شوراب تعادلي بين نفتCO 2تر از فشار ميعان در فشارهاي باالCO 
توان دليل مدعاي ذكر شده دانست. به سبب تغيير فازش از گاز به مايع را مي 2COماند. كاهش حالليت تقريباً ثابت مي

  2CO-مخزن شوراب -خامنفت سيستم تعادلي IFTگذشته از اين، گزارش شده كه افزايش دما نيز سبب كاهش 
رسد، ولي با در نظر نظر ميدر ابتدا اتفاقي متناقض بهدر هر دو فاز با افزايش دما،  2COبه سبب كاهش حالليت  .شودمي

 پذيرتوجيهچيره بوده است، اين امر  2COتعادلي در مقايسه با اثر حالليت  IFTگرفتن اينكه تأثير افزايش دما بر كاهش 
  گردد.مي

                                                            
6 Rojas and Farouq Ali 
7 Aberfeldy 
8 Yang et al. 
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 در آن ربط داد. همانگونه كه در 2COآب در اثر حالليت  pHتوان به تغيير بين آب و نفت را مي IFTبر  2COتأثير 
  پايين و باال، پايين است. pHدر مقادير  IFT، گرددمشاهده مي 5 شكل

 

  ]pH ]17هاي لويدمينستر و موريچال به عنوان تابعي از هاي نفت خام IFT:5 شكل

دكربنيك و بازهاي كه از واكنش ميان اسي را تركيبات نيتروژني داراي بار مثبتي ]16[ )1988( علي فاروق و روخاس
هايي دانستند كه در سطح تماس نفت و آب عامل تشكيل سورفكتنت ،آيندوجود ميآبرفلدي به سنگين نفتنيتروژني

  زنند.را رقم مي IFTمتمركز شده و كاهش 

  

  هاي توليد نفت با آب كربناتهمكانيزم-2

  :استبه شرح زير  ،اندمعرفي شده مختلف پژوهشگرانهايي كه براي ازدياد برداشت با آب كربناته توسط مكانيزم

  

نفت ٩تورم-2-1

تورم نفت از اين جهات باعث شود. ، باعث تورم نفت مياز فاز آب به فاز نفت 2COآب كربناته به سبب انتشار تزريق 
  گردد:افزايش توليد نفت مي

 م دارد و متعاقباً هر چه اين ضريب بزرگتر باشد،  ايرابطهنفت باقيمانده در مخزن مقدارمعكوس با ضريب تور
با حجم نفت نسبت شود: شود. ضريب تورم به اين صورت تعريف مينفت كمتري در مخزن به جا گذاشته مي

2CO .محلول به حجم نفت، در دما و فشار معين 

                                                            
9 Swelling 

IFT   5 های نفت خام های لویدمینســتر و موریچال به عنوان تابعی 

]17[ pH از
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ش��رایط دمایی پایین تر از، IFT تعادلی بین نفت خام و شوراب اشباع شده 
با CO2 در فشارهای باالتر از فشار میعان CO2 تقریباً ثابت می ماند. کاهش 
حاللیت CO2 به سبب تغییر فازش از گاز به مایع را می توان دلیل مدعای 
ذکر ش��ده دانست. گذشته از این، گزارش شده که افزایش دما نیز سبب 
کاهش IFT تعادلی سیس��تم نفت خام- شوراب مخزن- CO2 می شود. به 
س��بب کاهش حاللیت CO2 در هر دو فاز با افزایش دما، در ابتدا اتفاقی 
متناقض به نظر می رس��د، ولی با در نظ��ر گرفتن اینکه تأثیر افزایش دما بر 
کاهش IFT تعادلی در مقایس��ه با اثر حاللیت CO2 چیره بوده است، این 

امر توجیه پذیر می گردد.
تأثی��ر CO2 ب��ر IFT بین آب و نف��ت را می توان ب��ه تغییر pH آب در 
اث��ر حاللیت CO2 در آن ربط داد. همانگونه که در ش��کل-5 مش��اهده 

می گردد، IFT در مقادیر pH پایین و باال، پایین است.
 روخ��اس و فاروق علی )1988( ]16[ ترکیبات نیتروژنی دارای بار 
مثبتی را ک��ه از واکنش میان اس��یدکربنیک و بازهای نیتروژنی نفت 
س��نگین آبرفلدی به وجود می آیند، عامل تش��کیل سورفکتنت هایی 
 IFT دانس��تند که در س��طح تماس نفت و آب متمرکز شده و کاهش

را رقم می زنند.

۲-مکانیزم های تولید نفت با آب کربناته
مکانیزم هایی که برای ازدیاد برداشت با آب کربناته توسط پژوهشگران 

مختلف معرفی شده اند، به شرح زیر است:

۲-۱-توّرم9 نفت
تزریق آب کربناته به س��بب انتشار CO2 از فاز آب به فاز نفت، باعث 
ت��وّرم نفت می ش��ود. توّرم نفت از این جهات باع��ث افزایش تولید نفت 

می گردد:
 مقدار نفت باقیمانده در مخزن رابطه ای معکوس با ضریب توّرم دارد 
و متعاقب��اً هر چه این ضریب بزرگتر باش��د، نفت کمتری در مخزن به جا 
گذاش��ته می ش��ود. ضریب توّرم به این صورت تعریف می ش��ود: نسبت 

حجم نفت با CO2 محلول به حجم نفت، در دما و فشار معین.
 ت��وّرم و به هم آمیختگی قط��رات به دام افتاده ی نفت مت��رادف با زیاد 
شدن اش��باع آن )So( می باشد؛ امری که منجر به باال رفتن تراوایی نسبی 
فاز نفت )kro( و متعاقباً، کاهش نس��بت تحرک می شود. فرایندی که در 

نهایت بهبود راندمان روبش را در پی دارد.
 در مقی��اس خلل و فرج، توّرم نفت بر مس��یر جریان تأثیر می گذارد؛ 
به عبارتی توّرم باعث مسدود شدن برخی منافذ در محیط متخلخل شده و 
به طور جزئی یا کلّی منجر به انحرافات جریان و تغییر سرعت موضعی در 

مقیاس خلل و فرج می گردد. این امر می تواند توزیع مجدد سیاالت و در 
نتیجه بازیافت نفت را در پی داشته باشد]9, 18[. 

نکته ی قابل تأمل اینجاس��ت که در صورتی که در ش��رایط دما و فشار 
مخ��زن، نفت با CO2 امتزاج پذیر باش��د، آب کربناته می تواند توّرم نفت 
قابل توجهی را همچون تزریق مس��تقیم CO2 ایجاد نماید، با وجود اینکه 

تنها کسری از محتوی سیال تزریقی را CO2 تشکیل می دهد]19[. 
ضریب توّرم به عنوان تابعی خطی از حاللیت CO2 در نفت و همچنین 
تابعی از اندازه ی مولکول های نفت بیان ش��ده است. با توجه به آنچه که 
پیش تر درباره ی بیش��تر ب��ودن حاللیت CO2 در نفت س��بک تا در نفت 
س��نگین ذکر شد، می توان گفت که نفت سنگین تر بیش از نفت سبک تر 
متوّرم می ش��ود. در نتیجه، توّرم نفت را می ت��وان به عنوان مکانیزم غالب 

برای نفت های سبک در نظر گرفت]9[.

۲-۲-کاهش گران روی نفت
در پ��ی تم��اس آب کربناته با نف��ت، CO2 از فاز آب��ی به فاز نفت 
منتقل می ش��ود و طبق آنچه که پیش تر گفته ش��د، کاهش گران روی 
نفت را به همراه دارد که سبب بهبود نسبت تحرک می گردد. از آنجا 
که انح��الل CO2 باعث کاهش گران روی بزرگ ت��ری برای نفت با 
گران روی بیش تر می شود، می توان کاهش گران روی نفت را مکانیزم 

اصلی برای نفت های سنگین تر و با گران روی بیش تر دانست]9[.

۲-3-کاهش IFT بین نفت و آب
عدد موئینگی بدین صورت تعریف می گردد:

)7(

[AUTHOR NAME]  10 

 

مزياد شدن اشباع آن مترادف با نفت يافتادهدامقطرات به آميختگيهمو به تور )oS( باشد؛ امري كه منجر به مي
نهايت بهبود در فرايندي كه  شود.ميكاهش نسبت تحرك  ،و متعاقباً )rok( باال رفتن تراوايي نسبي فاز نفت

 راندمان روبش را در پي دارد.
م نفت بر مسير جريان تأثير ميم باعث مسدود شدن برخي منافذ گذارد؛ بهدر مقياس خلل و فرج، تورعبارتي تور

سرعت موضعي در مقياس خلل  تغيير و جريان طور جزئي يا كلّي منجر به انحرافاتو به شدهدر محيط متخلخل 
  .]18, 9[تواند توزيع مجدد سياالت و در نتيجه بازيافت نفت را در پي داشته باشدگردد. اين امر ميو فرج مي

پذير باشد، آب كربناته امتزاج 2COي قابل تأمل اينجاست كه در صورتي كه در شرايط دما و فشار مخزن، نفت با نكته
، با وجود اينكه تنها كسري از محتوي سيال نمايدايجاد  2COمستقيم  تزريق همچون را توجهينفت قابل تواند تورممي

  . ]19[دهدتشكيل مي 2COتزريقي را 

 .بيان شده است هاي نفتي مولكولاندازهتابعي از در نفت و همچنين  2CO حالليتاز  خطي ضريب تورم به عنوان تابعي
توان گفت در نفت سبك تا در نفت سنگين ذكر شد، مي 2COي بيشتر بودن حالليت بارهدر ترپيشكه  با توجه به آنچه
عنوان مكانيزم غالب براي توان بهتورم نفت را مي ،شود. در نتيجهتر متورم ميتر بيش از نفت سبككه نفت سنگين

  .]9[هاي سبك در نظر گرفتنفت

 

روي نفتكاهش گران-2-2

گفته شد، كاهش تر پيش شود و طبق آنچه كهمي منتقلاز فاز آبي به فاز نفت  2COدر پي تماس آب كربناته با نفت، 
روي باعث كاهش گران 2COاز آنجا كه انحالل  .گرددكه سبب بهبود نسبت تحرك مي روي نفت را به همراه داردگران
تر هاي سنگينروي نفت را مكانيزم اصلي براي نفتتوان كاهش گران، ميشودتر ميروي بيشتري براي نفت با گرانبزرگ

  .]9[تر دانستروي بيشو با گران

  

بين نفت و آب IFTكاهش -2-3

  گردد:عدد موئينگي بدين صورت تعريف مي

)...............................................7................................(C
vμN

σ cos θ
 

و زاويه تماس  IFTبه ترتيب  θو  σو  جا كنندههجابسيال  1منافذروي و سرعت جريان در ترتيب گرانبه v و μ كه در آن
اگر عدد موئينگي از مقدار خاصي (بسته به نوع سنگ و  .]20[باشندمي جا شوندههجابو  جا كنندههجابتماس بين دو فاز 

                                                            
1 Pore flow velocity 

ک��ه در آن μ و v به ترتیب گران روی و س��رعت جری��ان در منافذ10  
س��یال جابه جا کنن��ده و σ و θ به ترتیب IFT و زاوی��ه تماس بین دو 
فاز جابه جا کننده و جابه جا ش��ونده می باشند]20[. اگر عدد موئینگی 
از مقدار خاصی )بس��ته به نوع س��نگ و غیره( عبور کند، Sor به میزان 
قابل توجه��ی کاه��ش یافته و در نتیجه، بازیاف��ت نهایی بهبود خواهد 
یافت. CO2 محلول در آب نمی تواند IFT بین آب و نفت را تا جایی 
کاهش ده��د که عدد موئینگی از آن مقدار خاص باالتر برود؛ با این 
حال می تواند سبب تش��کیل درجاتی امولسیون های شوراب در نفت 

بشود و متعاقباً ازدیاد برداشت نفت را در پی داشته باشد]16[.

۲-4-تغییر ترشوندگی
آقاي ریاضی )2011( ]9[ بر اس��اس تس��ت های میکرومدل انجام شده 
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گزارش کرد که سطح میکرومدل در هنگام تزریق آب کربناته نسبت 
به هنگام سیالب زنی عادی، آب دوست تر بود. همچنین آب کربناته 
در مقایس��ه با آب، میل بیش��تری به تر کردن س��طح محیط متخلخل 
از خود نش��ان داد. اینگونه گمان م��ی رود که کاهش pH آب در اثر 
حاللیت CO2 در آن، می تواند روی بارهای الکتریکی س��طوح رابط 
آب-جام��د تأثیر بگذارد و متعاقباً خصوصیات ترش��وندگی س��طح 
را تغییر دهد. تمایل یک س��نگ برای داش��تن س��طحی با بار مثبت یا 
 pH منفی که ترش��وندگی آن را تحت شعاع قرار می دهد، به وسیله ی
می تواند تغییر یابد؛ به بیان دیگر، در pH های متفاوت، س��طح سنگ 

می تواند تمایالت ترشوندگی متفاوتی داشته باشد.
آزمایش های اندازه گیری زاویه ی تماس اینگونه نشان دادند که در 
مقایسه با یک سیس��تم بدون CO2، CO2 محلول باعث آب دوست تر 
ش��دن اسالید کوارتز می ش��ود. هر چند که نتایج به دست آمده برای 
میکا برعکس نتایج کوارتز بود؛ یعنی CO2 محلول، آب دوستی سطح 
میکا را کاهش داد. در مورد کوارتز این فرض مطرح می ش��ود که با 
باال رفتن فشار اشباع CO2 و کاهش pH به زیر مقداری خاص، سطح 
دارای بار مثبت می ش��ود و پس از آن، آب دوست تر می گردد؛ یعنی 

زاویه تماس آن کاهش می یابد]9[.

۲-5-بازیافت به وسیله ی تخلیه با فشار گاز۱۱ 
آزادس��ازی درجاتی CO2 به وسیله ی کاهش فش��ار پس از تزریق 
آب کربنات��ه می تواند فراین��دی برای بازیافت مازاد نفت باش��د ]9[. 
این فراین��د گاز زدایی12 )خروج گاز از حال��ت محلول13(، فرایندی 
 CO2 غیر تعادلی اس��ت که به کمک فوق اش��باع کردن ف��از آبی از
صورت می پذیرد]21[. همانگونه که اش��اره ش��د، کاهش فشار است 
که این شرایط فوق اشباع شدن را میسر می سازد. با بررسی تست های 
میکرومدل انجام ش��ده، ریاضی )2011( ]9[ اینگونه اظهار داشت که 
مق��دار قابل توجه CO2 که در حین تزریق آب کربناته در نفت و آب 
حل ش��ده اس��ت، می تواند یک منبع انرژی برای بازیافت مازاد نفت 
فراهم کند و همچنین باعث توزیع مجدد قابل توجه سیاالت در درون 

مخزن شود. 
علی��زاده و هم��کاران )2011( ]21[ گ��زارش دادن��د ک��ه افزایش 
تدریجی افت فشار منجر به رها شدن گاز CO2 از درون فاز آبی شده 
و یک رانش گاز داخلی را در پی دارد؛ متعاقب این امر، جریان س��ه 
فازی در محیط متخلخل ایجاد می ش��ود و لخته های نفت14  متحرک 
می گردن��د؛ در نتیجه، Sor کاهش می یابد. با ای��ن وجود، پایین بودن 
فش��ار در آزمایش های علی��زاده و همکاران )زیر 180 پ��ام( و متعاقباً 

حجم های زیاد CO2 در حال انبس��اط متح��رک، در مخازِن نوعِی در 
نظر گرفته ش��ده برای EOR، غیرواقعی به نظر می رسد. تراوایی نسبی 
اندازه گیری ش��ده ب��رای یک فاز گاز خارج ش��ده از حالت محلول، 
در محدوده ی اش��باع گاز بین 10 الی 30 درص��د، در حدود5−10  تا 
3−10 می باش��د؛ در نتیجه در ش��رایط مخزن، یک فاز گاز خارج شده 

از حالت محلول تحرک ناچیزی دارد. زوئو و بنسون15  )2013( ]22[ 
بر اس��اس نتایج آزمایش های خود، فرایند بازیافت مازاد نفت توسط 
ای��ن مکانی��زم را بدین صورت ب��رآورد کردند: وقت��ی از درون آب 
فوق اش��باع شده خارج می ش��ود، تراوایی نسبی آب به شدت کاهش 
می یابد و با افزایش اشباع گاز، کمتر از 0/1 باقی می ماند. حباب های 
گاِز از حالت محلول خارج ش��ده ی پراکنده و بی تحرک، می توانند 
به عنوان یک عامل کند س��ازنده ی جریان16 )مانن��د پلیمر یا فوم( در 
محیط متخلخل مورد استفاده قرار گیرند. در حالی که جریان همچنان 
برقرار باش��د، این ف��از گاز پراکنده می تواند س��یال جابه جا کننده را 
مجبور به انحراف از مسیرهای جریان برقرار شده، به بخش های دست 
نخ��ورده ی مخزن بکند؛ در نتیجه به ط��ور مؤثر باعث روبش نفت از 

مناطقی از مخزن که پیش از این غیر قابل دسترسی بود، بشود.

نتیجه گیري
در روش تزری��ق آب کربناته به منظور ازدیاد برداش��ت، CO2 در 
آب حل ش��ده و به مخزن تزریق می گردد. ب��ا تزریق آب کربناته به 
مخ��زن و قرار گرفتن در مج��اورت نفت، CO2 از فاز آبی به فاز نفتی 

انتقال می یابد. 
میزان حل شدن CO2 در آب تابعی از دما، فشار و شوری آب است. 
z عموم��اً با افزایش دما، حاللیت کاهش و با افزایش فش��ار، حاللیت

زیاد می شود. همچین افزایش شوری باعث کاهش حاللیت می گردد. 
مزیت دیگر آب کربناته، حاللیت بیش��تر گاز CO2 در آب نسبت به 
گازهای دیگر )مانند  N2 یا گازهای هیدروکربوری( اس��ت. حاللیت 
CO2 باعث تغییر خواص فیزیکی آب و کش��ش بین س��طحی آب و 

نفت می شود.
مکانیزم های پیش��نهادی برای روش ازدیاد برداش��ت به روش آب 
کربناته شامل تورم نفت، کاهش گران روی نفت، کاهش کشش بین 
س��طحی نفت و آب، تغییر ترش��وندگی و تخلیه با فشار گاز می باشد. 
روش تزریق آب کربناته در مقایس��ه ب��ا تزریق CO2 به صورت گاز، 
بهت��ر نفت مخزن را جاروب می نماید. همچنین در روش CWI نیاز به 
گاز CO2 کمتری نس��بت به روش های تزریق سیالب زنی با گاز دی 

اکسیدکربن است.
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