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بهنام خداوردي ساماني*، پیمان عزت یار كارشناس ارشد مهندسي مخازن، شركت ملي نفت  علیرضا طباطبایي نژاد، استاد داشگاه صنعتي سهند تبریز 

امروزه اس��تفاده از ش��یوه هاي ازدیاد برداش��ت از مخازن هیدروکربوري جهت اس��تحصال نفت یکي از موضوعات مهم و 
چالشي در برنامه توسعه میادین نفت در سرتاسر دنیا است. تولید نفت به روش هاي اولیه وثانویه و با توجه به خصوصیات 
مخازن نفتي، تنها 10 الي 25 درصد از میزان نفت درجا را تخلیه مي کند و جهت تولید نفت باقیمانده نیاز به اس��تفاده 
از روش هاي جدید از جمله روش هاي گرمایي، روش هاي شیمیایي و روش هاي امتزاجي بوده که در این میان روش هاي 
گرمایي، نقش مهمي در تولید از مخازن نفت سنگین دارد. بنابراین جهت تولید از این گونه مخازن با توجه به مشخصات 

منحصر به فرد هر میدان، مطالعات و تحقیقات مختلفي انجام می شود.
در این بررس��ي بر پایه سیس��تم آزمایش��گاهي تزریق بخار، بررسي اثر افزایش فش��ار بخار بر روي میزان بازیابي نفت در 
 API 20مقیاس آزمایشگاهي مدنظر است. آزمایش هاي تزریق بخار در مدل شن فشرده اشباع از نفت با درجه سنگیني
در فش��ارهاي مختلف ) 10، 20 و 50 بار( و با نفوذپذیري هاي 3/5 دارس��ي و 800 میلي دارس��ي انجام ش��د و بازیافت 
نهایي نفت، نسبت آب هم ارز بخار به نفت تولیدي، زمان و مقدار نفت تولیدي در نقطه شکست در هر آزمایش با یکدیگر 
مقایسه شدند. آزمایش ها نشان مي دهد که با افزایش فشار بخار، بازیافت نفت بر حسب درصد حجم نفت اولیه باال رفته 
و زمان رس��یدن به نقطه شکس��ت ) زماني که جبهه بخار مایع ش��ده به خروجي مي رسد( کاهش مي یابد. همچنین نرخ 
تولید نفت قبل از نقطه شکست با افزایش فشار بخار و به طبع دماي بخار اشباع افزایش مي یابد که نشان دهنده اثر مثبت 
باالرفتن فشار بخار بر میزان برداشت نفت است. نفوذپذیري محیط متخلخل نقش موثري در میزان نرخ تولید دارد و در 
نفوذپذیري 3/5 دارس��ي، نرخ تولید نفت قبل از نقطه شکس��ت باال مي رود، اما به محض رسیدن به نقطه شکست و تولید 

بخار مایع شده، درصد بازیابي نفت نسبت به نفوذپذیزي 800 میلي دارسي در این نقطه کاهش مي یابد. 

واژگان كلیدی:
 فرآیندهاي گرمایي ازدیاد برداشت، 

تزریق پیوسته بخار آب، مدل شن 
فشرده، نقطه شکست
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تاریخ پذیرش داور: 96/10/17

بررسي آزمایشگاهي اثر فشار بخار بر ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین 

مقدمه

اصالعات مقالهچکیده

در تاریخچ��ه تولید نف��ت در دنیا، با کاهش کش��ف ذخایر نفتي از 
یک س��و و افزایش مصرف نفت از س��وي دیگر، محققین به مطالعه 
شیوه هایی جهت خارج س��اختن نفت باقیمانده در مخازن پرداختند. 
روش هاي ازدیاد برداش��ت به فرآیندهایي که جهت خارج س��اختن 
نف��ت باقیمانده در مخازن که توس��ط روش هاي معمول ) روش هاي 
اولیه و ثانویه ( برداشت نمي شود، روش های ثالثیه گفته مي شود ]1[.

بیش��تر این فرآیندها بر پایه تزریق س��یال یا بعضي از انواع سیال ها به 
داخل مخازن اس��توار است. براین اس��اس که سیال تزریقي عالوه بر 
تکمیل انرژي طبیعي موجود در مخزن، بر سیس��تم س��یال و س��نگ 
مخزن اثر گذاش��ته و ش��رایطي قابل قبول جهت بازیابي نفت ایجاد 
مي کند. این اثرات ش��امل کاهش کشش بین سطحي، انبساط نفت، 
کاهش گرانروي نفت، تغییر خاصیت ترشوندگي و رفتار فازي مورد 
نظر و... اس��ت. این اثرات به مکانیسم هاي فیزیکي و شیمیایي نسبت 
داده مي شوند ]2[. اصوال روش هاي ازدیاد برداشت نفت به گونه ای 
طراحي مي ش��ود که نیروي گرانروي مربوط به سیال تزریق شده را 
افزایش و یا نیروي کش��ش سطحي بین س��یال تزریقي و جابجا شده 

را کاهش دهد.
روش هاي ازدیاد برداش��ت به دو روش عمده گرمایي و غیرگرمایي 
تقسیم مي شود. روش هاي غیرگرمایي شامل روش جابجایي امتزاجي، 
روش هاي ش��یمیایي، روش هاي میکروبي است. هدف از روش هاي 
گرمایي، تزریق انرژي گرمایي است که به موجب آن گرانروي نفت 
کاهش یافته و س��بب افزایش تحرک پذیري نفت می ش��ود. در این 

پژوهش روش هاي گرمایي مورد بررسي قرار گرفته است.

1- انواع روش ها ی گرمایي
روش هاي گرمایي را از نظر نوع فرآیند به دو دسته تقسیم مي کنند:

1- فرآیندهاي مربوط به تحریک پذیري
2- فرآیندهاي مربوط به رانش یا جابجایي 

فرآین��د تحریک پذیري ش��امل گرم کردن یک ناحی��ه محدود در 
اطراف چاه تولیدي جهت کاهش گرانروي نفت و بهبود نفوذپذیري 
نفت اس��ت. شعاع ناحیه گرم ش��ده ممکن است در حدود چند اینچ 
مانن��د گرم کن هاي درون چاهي ی��ا چند صد ف��وت مانند تحریک 

)bh-samai@yahoo.com( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *
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متناوب س��یاالت گرم )بخار، آب، هوا، نفت گرم، گاز گرم( باش��د 
.]3[

فرآیند رانش ش��امل جابجایي س��یال هاي مخزن به چاه مجاور مانند 
س��یالب زني با آب اس��ت. در این فرآیند، از انتش��ار گرما بین چاه 
تزریقي و تولی��دي جهت کاهش گرانروي نف��ت و در نتیجه بهبود 
بازده جابجایي س��یال تزریق شده استفاده مي شود. گرما مي تواند در 
س��طح، مانند فرآیند تزریق بخار و یا در مخزن مانند فرآیند احتراق 
تولید ش��ود ]3[.   روش هاي گرمایي متداول را به س��ه دس��ته تقسیم 

مي کنند:
1-تزری��ق متناوب بخ��ار 2- روش احتراق درجا 3- تزریق پیوس��ته 

بخار.
در ای��ن مطالعه، روش تزریق پیوس��ته بخ��ار وکارایي آن در مقیاس 

آزمایشگاهي بررسي مي شود.

2- تحقیقات آزمایشگاهي تزریق بخار در مخازن نفت
براي ش��ناخت مکانیس��م روش تزریق بخار و دانس��تن مقدار تولید 
نهایي نفت و بررسي پارامترهایي مانند فشار، درجه حرارت و مقدار 
بخار تزریقي، در آزمایش��گاه ها از مدل ه��اي کوچک تزریق بخار 
استفاده مي شود. این مدل ها داراي یک محوطه مغزه نگهدار هستند 
و نمونه هاي واقعي س��نگ مخزن داخل ای��ن محوطه قرار مي گیرد. 
مغزه ه��اي بزرگ تا ح��دود قطر 5 اینچ و ط��ول 6 فوت و مغزه هاي 
کوچک تا قطر حدود 1/5 اینچ و با طول یک فوت در این تحقیقات 
بکار رفته است. ممکن است به جاي مغزه نگهدار از یک لوله مقاوم 
اس��تفاده شود و داخل آن از دانه هاي شن پر شود. مغزه ها یا دانه هاي 
شن قبل از آزمایش از نفت هاي سنگین مورد مطالعه و مقداري آب 
اشباع مي شوند. فشار و درجه حرارت محوطه مغزه نگهدار با وسائل 
مخصوص دائماً کنترل مي شود. در این آزمایش ها بخار الزم بوسیله 

دستگاه مولد بخار آزمایشگاهي تولید مي شود.
Closman و هم��کاران )1983( جهت تعیین پارامترهاي مختلف در 

ازدیاد برداش��ت نفت به روش تزریق بخار در یک مغزي حاوي شن 
فشرده شده به صورت افقي آزمایش هایي را انجام دادند. مغزه مورد 
اس��تفاده شامل لوله اي به طول 18 اینچ و به قطر 1/5 اینچ توسط شن 
با اندازه مش70-50 فش��رده شده بود. نتایج آزمایش ها نشان داد که 
نفت باقیمانده اش��باع در مخازن بعد از گذش��ت چندین حجم حفره 
(PV) بخار تابع نس��بت گرانروي آب/ نفت در ش��رایط بخار اشباع 

اس��ت و مقدار نفت اشباع باقیمانده مستقل از حجم بخار تزریق شده 
اس��ت و در نس��بت هاي گرانروي باال، جابجایي و تولید نفت بعداز 

عبور بخار ادامه پیدا مي کند.]9[.
Bagci و هم��کاران )1998( با اس��تفاده از یک مدل آزمایش��گاهي 

*7/5cm امکان س��نجي  30cm 30cm* آهکي س��ه بعدي، ب��ه ابعاد 
اس��تفاده از تزریق بخار را براي نفت هاي س��بک و متوس��ط مطالعه 
کردند. آزمایش ها در درجه هاي سنگیني مختلف (API) نفت تکرار 
شد. نتایج بیانگر آن بود که در درجه هاي سنگیني باالتر نفت، مقدار 
برداش��ت نفت بیشتر اس��ت. با کاهش س��رعت تزریق بخار، ازدیاد 
برداش��ت نفت افزایش یافته و به دنبال آن حجم کل بخار تزریقي و 
در نتیجه نس��بت بخار به نفت افزایش مي  یابد. با افزایش API، نسبت 

بخار به نفت کاهش پیدا مي کند ]10[.
منظور از تزریق بخار به مخزن کاهش گرانروي نفت در اثر افزایش 
دم��ا و در نتیجه بهبود تحرک و آس��اني تولید نفت اس��ت. به علت 
س��بک بودن بخار نس��بت به نفت، بخار تمایل دارد که در الیه هاي 
باالی��ي جریان یافته و لذا فرآیند جابجایي نف��ت در الیه هاي پاییني 
موث��ر نخواهد بود )جدائ��ي جاذبه اي( و همچنین ب��ه دلیل تحرک 
بیش��تر بخار نس��بت به نفت، بخار تمایل دارد به س��مت الیه هایي با 
نفوذپذیري باال کانالیزه شود. کانالیزه شدن و جدائي جاذبه اي باعث 
ورود زود هنگام بخار چگال شده به چاه تولیدي مي شود و راندمان 
جاروش��دگی را پائین م��ي آورد. راندمان تزریق ب��ا بخار مي تواند با 
اف��زودن م��واد خاصي که تحرک بخ��ار را کاه��ش داده و بخار را 
به س��مت مناطق جاروب نش��ده مي رانند، بهبود یابد. این مواد فعال 
س��طحي همچنین باعث افزای��ش بازیابي نف��ت از طریق کم کردن 
اش��باع نفت باقیمانده بواس��طه کم کردن کشش سطحي بین نفت و 

آب داغ و یا تغییر تر شوندگي مخزن مي شوند. 
بیک��ر سلس��له آزمایش هایي را جه��ت تعیین توزیع دم��ا در جریان 
س��یالب زني با بخار به یک مغزه انجام داد. مغزه با ش��ن فشرده تهیه 
ش��ده بود که ابتدا با آب اشباع مي شد و س��پس سیالب زني با بخار 
انج��ام مي گرف��ت. در این آزمایش ها یک ردی��ف ترموکوپل بکار 
رفت و با سنجش دما در قسمت هاي مختلف سعي شد، مدلي جهت 
توزیع دما در هنگام س��یالب زني با بخار بدست آید. نتایج نشان داد 
که مقدار قابل توجهي از گرماي تزریق ش��ده در منطقه آب چگال 
ش��ده جذب شده و اثرات قابل توجهي از نفوذ جاذبه اي مشاهده شد 

.]11[
ش��ونگ و همکاران سلس��له آزمایش هایي را ب��ر روی مغزه جهت 
مطالع��ه تبدیل بخار به آب داغ در طي تزری��ق بخار به مخزن انجام 
دادن��د. آنها بتدریج کیفیت بخار تزریقي را کم کردند تا به آب داغ 
برسند. مغزه مورد استفاده شن فشرده شده و نفت مورد استفاده نفت 
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س��بک با API 43 بود. نتایج نش��ان داد که تزریق بخ��ار در بازیابي 
نفت س��بک یک روش موثر است، ولي تزریق آب داغ نیز مي تواند 
اثري در حد تزریق بخار داشته باشد. با این مزیت که انرژي کمتري 
مصرف مي کند ]13[. با توجه به اهمیت ازدیاد برداشت نفت سنگین 
و تحقیقات انجام شده و با توجه به خصوصیات میداني مخازن نفت 
سنگین، ضرورت بررسي آزمایشگاهي اثر افزایش فشار تزریق بخار 

در مقادیر باال )تا 1500 پام( احساس می شود.

3-  دستگاه و روش انجام آزمایش هاي تزریق بخار
3-1- شرح دستگاه

ب��راي بررس��ي اث��ر فش��ار تزری��ق بخ��ار ب��ر روي می��زان ازدی��اد 
نی��از دس��تگاه آزمایش��گاهي  براش��ت نف��ت س��نگین، براس��اس 
ب��االي  طراح��ي  فش��ارهاي  در  دس��تگاه،  ای��ن  ش��د.  س��اخته 
ب��ار ب��ار )psi 1500 ( و فش��ار کاري مطل��وب 80   تزری��ق 100 

)psi 1100( طراحی ش��د. ش��کل-1 نماي کلي دس��تگاه را نش��ان 
مي دهد.

 دستگاه شامل: 1-مخزن آب سرد 2- پمپ تزریق آب 3- مولد بخار 
4- فشارس��نج 5- محفظه مغزه نگهدار 6- سیس��تم حرارتي مغزه گیر 
7- منفذ خروجي 8- سیس��تم نمونه گی��ري 9- مخزن گاز ازت 10- 
تنظیم کننده فشار 11- مسیر تهیه بخار 12- لوله ها و اتصاالت و فشار 

سنج ها 13- سیستم اشباع نفت 14- حرارت سنج.

3-2-شرح آزمایش ها
آزمایش هاي تزریق بخار اش��باع در فش��ارهاي مختلف 10، 30 و50 
ب��ار، در یک بس��تر محیط متخلخل که توس��ط ش��ن هایي با دو نوع 
مش مختلف در مغزه گیر فش��رده ش��ده و توس��ط نفت و آب نمک 
اشباع شده، انجام ش��د. هدف از انجام این آزمایش ها بررسي میزان 
بازیافت در فرآیند تزریق بخار تحت فش��ار بود. ویژگي هاي بستر از 
قبیل درصد تخلخل، نفوذ پذیري، درجه اشباع آب باقیمانده، درجه 
اش��باع نفت اولیه، دبي تزریق، شوري آب، نوع نفت بستر در تمامی 
آزمایش ها ثابت ب��ود و تنها پارامتر متغیر آزمایش ها فش��ار و دماي 

تزریق بود.
انجام آزمایش ها را مي توان به سه مرحله تقسیم کرد:

1- مرحله آماده سازي مدل شن فشرده
2- مرحله اشباع مدل شن فشرده توسط آب نمک و نفت

3- مرحله تزریق بخار

3-2-1- مرحله آماده سازي مدل شن فشرده 
جهت آماده سازي مدل از ماسه هایي با خصوصیاتي که در جدول-1 
آمده استفاده شد. جهت اندازه گیري مش متوسط ماسه ها، از دستگاه 
آنالیز غربالي استفاده شد. پس از انتخاب، شن ها را شستشو و خشک 
ک��رده، س��پس با ریخت��ن مقداري از ماس��ه به داخل م��دل و ضربه 
زدن به مدت 10 دقیقه، عمل فش��ردن انجام مي ش��ود. مرحله بعدي 
اندازه گیري درجه تخلخل اس��ت. بدین منظور ابتدا محیط متخلخل 
توس��ط پمپ خالء به مدت 12 س��اعت از هوا خالء شده و سپس با 
فرآیند مکش مدل از آب مقطر اش��باع مي ش��ود. نسبت میزان حجم 

آب به حجم کل مغزه گیر، درصد تخلخل را نشان مي دهد.

 2    نمودار اختالف فشار بر حسب دبي براي اندازه گیري نفوذپذیزي مطلق 1    نمایي از دستگاه تزریق بخار

 1  ویژگي ماسه هاي مورد استفاده در آزمایش ها

میزان نفوذپذیري مطلق  
میلي دارسي

 میزان تخلخل
)%(

 چگالي ماسه ها
(cc/rg)

 اندازه متوسط
مش ذرات ماسه

 نوع و جنس
ماسه

5300 38 2/5 85
 مخلوط سیلیس

وکوارتز

800 25 2/5 120
 مخلوط سیلیس

وکوارتز
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مرحله س��وم اندازه گیري نفوذپذیري مطلق محیط متخلخل اس��ت. 
براي انجام این کار از آب مقطر استفاده مي شود. به مدل فشارسنجي 
با قابلیت نش��ان دادن اختالف فشار (DPG) متصل کرده و با تنظیم و 
انتخاب دبي از مقدار cc/min 0/5 تا cc/min 10 تزریق آب توس��ط 
پم��پ آغاز و پس از رس��یدن مدل به حالت پایدار، اختالف فش��ار 
ورودي و خروجي محیط متخلخل اندازه گیري می شود. با استفاده از 

رابطه دارسي، محدوده جریان آرام را مي توان مشخص کرد.

6 
 

 مقطرآب  يند مكش مدل ازبا فرآ ده و سپسشساعت از هوا خالء  12دت به م مپ خالءمنظور ابتدا محيط متخلخل توسط پ

  .دهدمينشان درصد تخلخل را  ،گيرحجم كل مغزه بهميزان حجم آب نسبت  .شودمي اشباع

. به مدل شودمياستفاده  براي انجام اين كار از آب مقطر .استگيري نفوذپذيري مطلق محيط متخلخل اندازه مرحله سوم

تا  cc/min 5/0 با تنظيم و انتخاب دبي از مقدار متصل كرده و) DPG(اختالف فشار  با قابليت نشان دادنسنجي فشار

cc/min 10 اختالف فشار ورودي و خروجي محيط پس از رسيدن مدل به حالت پايدار تزريق آب توسط پمپ آغاز و ،
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kAq 


  
  

خط راست  ،لناحيه او . درشودمينمودار به دو دسته تقسيم ) 2-شكل( )pΔ( بر حسب اختالف فشار )q( با رسم نمودار دبي

جريان  ،ناحيه دوم كه اختالف فشار كم شده و تغييرات شيب وجود دارد در و اختصاص دارد جريان آرام به داراي شيب ثابت

L. شيب نمودار خط راست مقدار استدرهم 
kA
  از اين رابطه مقدار .دهدميرا نشان k  محاسبه برحسب ميلي دارسي

  .شودمي

  

  هاآزمايشهاي مورد استفاده در ويژگي ماسه 1-جدول 

  نوع و جنس ماسه
اندازه متوسط مش ذرات 

  ماسه

 هاچگالي ماسه

)gr/cc( 

ميزان 

 تخلخل

(%)  

نفوذپذيري ميزان 

( ميلي  مطلق

 )دارسي

مخلوط سيليس 

  وكوارتز
85  5/2  

38  3500  

مخلوط سيليس 

  وكوارتز
120  5/2  

25  800  

 

                                                                                      )1(
با رس��م نمودار دبي (q) بر حس��ب اختالف فش��ار (Δp) )شکل-2( 
نمودار به دو دس��ته تقسیم مي شود. در ناحیه اول، خط راست داراي 
شیب ثابت به جریان آرام اختصاص دارد و در ناحیه دوم که اختالف 

فشار کم شده و تغییرات شیب وجود دارد، جریان درهم است. شیب 
  kرا نشان مي دهد. از این رابطه مقدار 
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kA
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  .شودمي

  

  هاآزمايشهاي مورد استفاده در ويژگي ماسه 1-جدول 

  نوع و جنس ماسه
اندازه متوسط مش ذرات 

  ماسه

 هاچگالي ماسه

)gr/cc( 

ميزان 

 تخلخل

(%)  

نفوذپذيري ميزان 

( ميلي  مطلق
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  وكوارتز
85  5/2  
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نمودار خط راس��ت مقدار 
برحسب میلي دارسي محاسبه مي شود.

 3-2-2- مرحله اشباع سازي مدل شن فشرده
براي اش��باع کردن مدل از آب ش��ور، ابتدا محیط متخلخل توس��ط 
خالء از آب تخلیه ش��ده و سپس با استفاده از هوا، خشک می شود. 
در مرحله بعد با خالء کردن مجدد، آب ش��ور تهیه ش��ده با غلظت 
200gr/lit با نمک NaCl به داخل مدل کشیده مي شود. آب شور به 

مدت 12 ساعت در محیط باقي مانده تا بستر متخلخل آب تر شود.
 ،20 API نفت مورد استفاده جهت اشباع مدل نفت با درجه سنگیني
گرانروي 40 س��انتي پوز و دانس��یته 59 پوند بر فوت مکعب استفاده 
شد. براي اشباع نفت، 1/5 برابر حجم حفره نفت داخل مخزن، نفت 
ریخته و س��پس با گرم کردن توس��ط بخاري تعبیه ش��ده در مخزن، 
دما را به 50 درجه س��انتیگراد رس��انده و از طریق اعمال فشار 20 پام 
توسط گاز ازت در داخل مخزن، نفت به مدل شن فشرده تزریق شد. 
عملی��ات تزریق ادامه یافته تا در قس��مت انتهایي مدل، ابتدا مخلوط 
آب و نفت و سپس نفت خارج شد. با اندازه گیري حجم آب و نفت 

خروجي، درجه اشباع نفت و آب باقیمانده محاسبه شد.

3-2-3- مرحله تزریق بخار در مدل شن فشرده
جهت انجام آزمایش، تمام اجزاء مربوط به پمپ، مولد بخار شیرها، 
نمونه گیري، تنظیم کننده فشار و مغزه گیر به هم متصل مي شوند. قبل از 
شروع بستر محیط متخلخل به دماي 50 درجه سانتیگراد توسط حمام 
آب گرم مي رس��د. در ابتدا الزم است که بخار در دما و فشار اشباع 
ایجاد شود. بدین منظور شیرهاي ورودي و خروجي محیط متخلخل 

 3    مقایسه درصد بازیابي نفت اولیه در فشارهاي تزریق 10 ،30 ، 50 باردر 
نفوذپذیري 3/5 دارسي

 4    مقایسه  حجم آب هم ارز بخار تزریقي در فشارهاي تزریق 10 ،30 ، 50 
باردر نفوذپذیري 3/5 دارسي

 2  شرایط آزمایش و خواص سیستم براي مدل شن فشرده با نفوذپذیري 
3/5دارسي

آزمایش سوم آزمایش دوم آزمایش اول پارامترهاي اولیه جهت تزریق بخار

10 15 10   درجه اشباع باقیمانده آب )%(

90 85 90 درجه اشباع اولیه نفت )%(

268 234 181 (0C)دماي تزریق بخار 

50 30 10 (bar) فشار تزریق بخار

3/5 3/5 3/5 نفوذپذیري مطلق )دارسي(

38 38 38 درجه تخلخل%

50 50 50 )0C( دماي اولیه محیط متخلخل

6 6 5/7 ) cc/min( دبي تزریزق

5000 5000 5000 )bulk volume( حجم کل

20 20 20 درجه API نفت
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بسته و مسیر تخلیه به سمت نمونه گیري باز می شود. با استفاده از گاز 
ازت فش��ار سیستم به فشار اشباع رسانده و شیر تنظیم کننده فشار، در 
فش��ار بخار اشباع تنظیم مي شود. سپس با ثابت کردن دبي تزریق در 
پم��پ به مقدار ثابت cc/min 6، مولد بخار را روش��ن کرده و دماي 
کنترلي آن در دماي اش��باع بخار ثابت می ش��ود. تزریق بخار آنقدر 
ادامه مي یابد تا دماي ورودي به دمایي باالتر از دماي اش��باع برس��د. 
پس از رسیدن دماي ورودي به دماي اشباع بخار در فشار مورد نظر، 
 ش��یرهاي ورودي و خروجي مدل باز شده وتزریق بخار با دبي ثابت 
cc/min 6 آغ��از می ش��ود. زم��ان نمونه گیري دربازه ه��اي اولیه 10 

دقیقه و س��پس متناس��ب با حجم نفت خروجي به 30 دقیقه مي رسد. 
پارامترهاي قابل اندازه گیري در هر آزمایش عبارت اس��ت از: دماي 
ورودي، دماي خروجي، دماي محی��ط متخلخل، حجم نفت و آب 

خروجي.

4-شرح و بحث آزمایش ها
هدف از انجام آزمایش هاي تزریق بخار، بررسي میزان بازیافت نفت 
سنگین در فشارهاي مختلف است. در این آزمایش ها بخار به عنوان 
س��یال حامل انرژي گرمایي، در فش��ارهاي مختلف در دو مدل شن 
فشرده با نفوذپذیري 3/5 دارسي و 800 میلي دارسي تزریق مي شود.

4-1 تزریق بخار در مدل شن فشرده با نفوذپذیري 3/5 دارسي
دراین آزمایش ها از ماسه هاي با مش متوسط 85 جهت فشرده کردن 
در مغزه گیر استفاده شد. پس از فشرده سازي، اندازه گیري نفوذپذیري 
و تخلخل و اشباع توسط آب نمک با غلظتgr/lit 200 و در نهایت 
اش��باع توسط نفت با API 20 انجام شد. پارامترها و شرایط آزمایش 
در جدول -2 و نتایج آزمایش ها در شکل هاي 3، 4 و 5 آورده شده 

است. در جدول-3 مقادیر کمي نتایج آزمایش ها ارائه شده است.

4-2 تزریق بخار در مدل شن فشرده با نفوذپذیري 800 میلي دارسي
در ای��ن آزمایش ه��ا از ماس��ه هاي ب��ا م��ش متوس��ط120 جه��ت 
فش��رده ک��ردن در مغزه گی��ر اس��تفاده ش��د. مراحل آماده س��ازي 
قب��ل  م��ورد  همانن��د  آزمای��ش  انج��ام  و  فش��رده  ش��ن  م��دل 
در  آزمای��ش  ش��رایط  و  خصوصی��ات  و  پارامتره��ا   اس��ت. 
 ج��دول-4 و نتایج آزمایش ها در ش��کل هاي 6، 7 و 8 آمده اس��ت.

در ج��دول-5 مقادی��ر کمي نتایج حاصل از انج��ام آزمایش ها ارائه 
شده است.

براس��اس اطالعات حاصل از انج��ام آزمایش ها و نتای��ج نموداري 
ارائه ش��ده، تزریق بخار نسبت به تزریق آب داغ داراي بازیابي نفت 
بیش��تري است و با افزایش فش��ار بخار و باال رفتن دماي اشباع بخار، 
این مقدار افزایش مي یابد. عمده ترین دلیل این امر کاهش گرانروي 
نفت س��نگین اس��ت. با کاهش گرانروي نفت، میزان تحرک پذیري 
نفت خام نس��بت به آب افزایش یافته و با باال رفتن دما، میزان کشش 
س��طحي بین آب و نفت نیز کم ش��ده و با تغییر میزان ترش��وندگي 
از نفت دوس��ت به آبدوس��ت، میزان نفوذپذیري موثر نفت افزایش 
مي یابد. بنابراین براس��اس رابطه دارس��ي با افزایش نفوذپذیري موثر 
نف��ت وکاهش گرانروي، س��رعت جریاني نفت به س��مت خروجي 

 3  نتایج آزمایش تزریق بخار در فشارهاي مختلف در مدل شن 
فشرده 3/5  دارسی

درصد بازیافت نفت )%( در فشار) بار(
نقطه شکست

حجم آب هم ارز بخار تزریقي 
(PV) در نقطه شکست

نسبت حجم آب تزریقي به تولیدي 
(SOR) در نقطه شکست

10320/41/12

30540/3250/5951

50770/250/25

 5    مقایســه نســبت حجم بخار تزریقي به نفت تولیدي )SOR( در فشارهاي 
تزریق 10 ،30 ، 50 بار در نفوذپذیري 3/5 دارسي

 6    مقایسه درصد بازیابي نفت اولیه در فشارهاي تزریق 10 ،30 ، 50 بار در 
نفوذپذیري 800 میلي دارسي
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بیشتر ش��ده و نهایتاً میزان برداشت نفت باال مي رود. با افزایش دماي 
بخار اش��باع، دیگر مکانیزم هاي تولی��د عالوه بر کاهش گرانروي از 
جمله مکانیزم انبس��اط گرمایي، تقطیر توس��ط بخ��ار، نیروي رانش 
امولس��یون نفت و بخار، نیروي رانش گار محلول فعال شده و میزان 

بازیابي نفت را افزایش مي دهد.
نکته مهم آن اس��ت که محتواي ان��رژي گرمایي بخار آب در دماي 
باالتر در واحد حجم بخار )به ازاي یک کیلوگرم بخار آب( بیش��تر 
اس��ت. بنابراین براي ازدیاد برداش��ت نفت به حجم کمتري از بخار 
یا حجم آب هم ارز بخار نیاز اس��ت و نسبت حجم آب هم ارز بخار 

تزریقي در فش��ار باالتر کاهش می یابد. بعد از اینکه نقطه شکس��ت 
(Breakthrough Point) اتفاق افتاد و تولید بخارمایع ش��ده صورت 

گرفت، افزایش حجم بخار تزریقي تاثیري بر میزان تخلیه نفت ندارد. 
اثر نفوذپذیري در میزان بازیابي نفت اولیه در فش��ارهاي مختلف در 
ش��کل هاي 9 و 10 نش��ان داده شده است. ش��کل-9 درصد بازیابي 
بر حس��ب زم��ان انجام تس��ت در دو نفوذ پذی��ري 3/5 و 800 میلي 
دارس��ي را در فشار تزریق 10 بار نش��ان مي دهد. نفوذپذیري، میزان 
هدایت جریان در درون فضای متخلخل اس��ت و نش��ان دهنده میزان 
مقاومت س��نگ در برابر جریان سیال اس��ت. با افزایش نفوذپذیري، 
میزان مقاومت در برابر جریان کم ش��ده و بخار آب با اتالف انرژي 
گرمای��ي کمتری در تم��اس یا نفت قرار مي گی��رد. همچنین قبل از 
نقطه شکست، جابجایي نفت توسط بخار همانند جریان پیستون عمل 
مي کند. به طوري که هرچه نفوذپذیري زیاد ش��ود، حجم بیشتري از 
نفت جابجا مي ش��ود. بعد از نقطه شکست، جریان آب مسیر خود را 
ب��ه صورت کانال پیموده و در نتیجه در تم��اس با نفت کمتري قرار 
گرفته و نهایتا بازیابي کل در نفوذپذیري 3/5 دارسي کم شده است. 
ش��کل-9 نش��ان مي دهد که با افزایش نفوذپذیري، درصد بازیابي و 

زمان رسیدن به نقطه شکست کم می شود. 
ش��کل-10 درصد بازیاب��ي را در دو نفوذپذی��ري 3/5 و 800 میلي 
دارس��ي براي فش��ار 30 بار نش��ان مي دهد. نتایج حاصل همان نتایج 
بدست آمده از ش��کل-9 اس��ت. وقتي نفوذپذیري محیط متخلخل 
افزایش پیدا کند، در حقیقیت اثر مقاومت در برابر جریان کم شده، 
بخار و آب داغ راحت ت��ر مي تواند در محیط متخلخل جریان یابند. 
در نتیجه اتالف گرمایي کاهش پیدا کرده و نفت بیش��تري را جابجا 

مي کند و بخار سریع تر به نقطه شکست مي رسد.

 4  شرایط آزمایش و خواص سیستم براي مدل شن فشرده 800 میلي

آزمایش سومآزمایش دومآزمایش اولپارامترهاي اولیه جهت تزریق بخار

1517/320/2درجه اشباع باقیمانده آب )%(

8582/779/8درجه اشباع اولیه نفت )%(

)0C( 185234268دماي تزریق بخار

)bar( 103050فشار تزریق بخار

444نفوذپذیري مطلق )دارسي(

252525درجه تخلخل %

)0C( 505050دماي اولیه محیط متخلخل

)cc/min( 666دبي تزریق

)bulk volume( 500050005000حجم کل

202020درجهAPI  نفت

 7    مقایســه  حجم آب هم ارز بخار تزریقي در فشــارهاي تزریق 10 ،30 ، 50 
بار در نفوذپذیري 800 میلي دارسي

 8    مقایســه SOR در فشارهاي تزریق 10 ،30 ، 50 بار در نفوذپذیري 800 
میلي دارسي
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نتیجه گیري
در این مطالعه تاثیر میزان تغییر فشار و دماي بخار اشباع بر روي نرخ 
تولید از مخازن نفت س��نگین در مقیاس آزمایشگاهي بر روي مدل 
شن فش��رده مطالعه شد. نتایج آزمایش ها براساس تحلیل پارامترهاي 

اندازه گیري شده به شرح زیر است:
1- با باال بردن فشار و دماي بخار اشباع، میزان برداشت نفت به دلیل 
فعال شدن عمده مکانیزم هاي موجود در فرایندهاي تزریق بخار آب 

افزایش مي یابد.
2- نرخ تولید نفت با باال رفتن فشار بخار اشباع قبل از رسیدن به نقطه 
شکست افزایش یافته و زمان رسیدن به نقطه شکست کاهش مي یابد.

3- میزان حجم آب هم ارز بخار تزریقي با افزایش فش��ار بخار اشباع 
کاهش می یابد.

4-  در نفوذپذیري 3/5 دارسي قبل از نقطه شکست، به دلیل عملکرد 
پیستون وار فرآیند جابجایي، حجم نفت بیشتري بازیابي می شود. اما 
پس از خروج بخار مایع شده )به صورت امولسیوني از نفت با درصد 
باالي آب( به دلیل کانالیزه ش��دن بخار، حجم نفت بیشتري در مدل 

باقي مي ماند.
5- در نفوذپذیري 800 میلي دارس��ي، نرخ بازیابي نفت نسبت به 3/5 
دارسي کمتر است که دلیل آن افزایش اتالف انرژي گرمایي به محیط 

بوده و اثر مکانیزم هاي تولید در فرآیند تزریق بخار را کم مي کند.

 9    نقــش نفوذپذیري در میزان درصد بازیابي نفت اولیه در نقطه شکســت 
در فشار 10 بار

14 
 

 
  بار 10در فشار  نقش نفوذپذيري در ميزان درصد بازيابي نفت اوليه در نقطه شكست 9-شكل

 
  بار 30در فشار  نقش نفوذپذيري در ميزان درصد بازيابي نفت اوليه در نقطه شكست 10-شكل

  

  گيرينتيجه

تاثير ميزان تغيير فشار و دماي بخار اشباع بر روي نرخ توليد از مخازن نفت سنگين در مقياس آزمايشگاهي بر در اين مطالعه 

  است: زيرگيري شده به شرح براساس تحليل پارامترهاي اندازه هاآزمايش. نتايج شدروي مدل شن فشرده مطالعه 

هاي موجود در عمده مكانيزمدليل فعال شدن  ان برداشت نفت بهميز ،اشباع با باال بردن فشار و دماي بخار -1

  يابد.هاي تزريق بخار آب افزايش ميفرايند

نرخ توليد نفت با باال رفتن فشار بخار اشباع قبل از رسيدن به نقطه شكست افزايش يافته و زمان رسيدن به نقطه  -2

 يابد.شكست كاهش مي
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 10    نقش نفوذپذیري در میزان درصد بازیابي نفت اولیه در نقطه شکســت 
در فشار 30 بار

14 
 

 
  بار 10در فشار  نقش نفوذپذيري در ميزان درصد بازيابي نفت اوليه در نقطه شكست 9-شكل

 
  بار 30در فشار  نقش نفوذپذيري در ميزان درصد بازيابي نفت اوليه در نقطه شكست 10-شكل

  

  گيرينتيجه

تاثير ميزان تغيير فشار و دماي بخار اشباع بر روي نرخ توليد از مخازن نفت سنگين در مقياس آزمايشگاهي بر در اين مطالعه 

  است: زيرگيري شده به شرح براساس تحليل پارامترهاي اندازه هاآزمايش. نتايج شدروي مدل شن فشرده مطالعه 

هاي موجود در عمده مكانيزمدليل فعال شدن  ان برداشت نفت بهميز ،اشباع با باال بردن فشار و دماي بخار -1

  يابد.هاي تزريق بخار آب افزايش ميفرايند

نرخ توليد نفت با باال رفتن فشار بخار اشباع قبل از رسيدن به نقطه شكست افزايش يافته و زمان رسيدن به نقطه  -2
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 5  نتایج آزمایش تزریق بخار در فشارهاي مختلف در مدل شن فشرده
فشار 

بار
درصد بازیافت   نفت )%( 

در نقطه شکست
حجم آب هم ارز بخار 

)PV( تزریقي
در نقطه شکست

نسبت حجم آب تزریقي به تولیدي 
)SOR(

در نقطه شکست
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