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يكــي از مهم ترین ماموريت هاي اصلي شــركت ملي مناطق نفت خيز 
جنوب، افزايش حداکثری ضريب بازيافت مخازن نفتي و بهبود توليد 
با لحاظ کردن توليد صيانتي اســت. افزایــش ضریب بازیافت نفت از 
مخازن نفتي نياز به اســتفاده از تكنولوژي هاي جديد و يا به كارگيري 
روش هــاي فناورانه ی ديگــر به غیر از روش هاي متــداول كنوني در 
كشور را دارد. به عنوان مثال توجه به ميزان حجم نفت درجاي اوليه ی 
ميادين شــركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، افزايش هر يك درصد 
ضريب بازيافت نفت، موجب افزايــش تولید نفت قابل توجهی خواهد 
شــد. عالوه بر این، به کارگیری برخی از روش های ازدیاد برداشت در 
میادین مناطــق نفت خیز جنوب با محدودیت هــا و خطراتی مواجه 
اســت. با توجه به نفت دوست و فشــرده بودن مخازن بنگستانی این 
شــرکت، بازدهی تزریق آب در این مخازن پایین است. از طرف دیگر 
تزریق گازهای امتزاجی، خطر تشــکیل رســوب آسفالتین در مخزن 
و یا نزدیک دیواره ی چاه را به دنبــال دارد. همچنین عمق باالی این 
مخازن، امکان کاربرد روش های حرارتی را با مشکل مواجه کرده است. 
ضمنا با توجه به باال بودن دمای این مخازن و شوری باالی آب سازند، 
کاربرد روش های شیمیایی نظیر پلیمر و سورفکتانت نیز با محدودیت 

مواجه است.
هدف از تهیه ی این گزارش، آشــنایی اولیه با آخرین یافته های علمی در 
ســطح دنیا در خصوص روش تزریق دی متیل اتر در مخزن اســت. روش 
مذکور یکی از روش های نوین ازدیاد برداشــت در ســطح دنیا است که 

توسط شرکت شل معرفی شده و تاکنون فقط تعداد محدودی مطالعه ی 
آزمایشــگاهی در این خصوص انجام شده و کاربرد میدانی نداشته است. 
در ایــن روش دی متیل اتــر به صــورت محلــول در آب در مخزن تزریق 
شــده و به ســرعت به داخل نفت نفوذ کرده و موجب متورم شــدن نفت، 
کاهــش گرانروی و کاهش دانســیته ی نفت می شــود. در نتیجه، میزان 
نفت باقی مانده در ســنگ کاهش می یابــد. از طرف دیگر، امکان بازیافت 
دی متیل اتــر از چاه های تولیدی وجود دارد و این موضوع اقتصادی بودن 
تزریــق دی متیل اتر را به دنبال دارد. طبق مطالعات آزمایشــگاهی انجام 
شــده، بازدهی این روش به اندازه ی تزریق دی اکسید کربن است، مضافا 
این روش فاقد محدودیت هایی اســت که در روش تزریق دی اکسید کربن 
)یافتن منشأ و تشکیل رسوبات آلی و معدنی( وجود دارد.]8[ بدیهی است 
جهت انتخاب روش ازدیاد برداشــت مناسب در مخزن، بایستی مطالعات 
جامعی )تست های آزمایشگاهی، شبیه سازی، ارزیابی اقتصادی و...( انجام 

شود.

1- مشخصات فیزیکی دی متیل اتر
طی سالیان اخیر، دی متیل اتر به عنوان یکی از منابع جدید تامین کننده ی 
انرژی مدنظر قرار گرفته اســت. دی متیل اتر ســاده ترین نوع اتر اســت. 
دارای دو واحد متیل متصل به اکســیژن اســت. در شــرایط اتمسفریک 
به صورت گازی اســت. با افزایش فشار به بیشتر از 5 بار در دمای محیط 
و یــا کاهش دما به کمتر از 25- درجه ی ســانتی گراد در فشــار محیط 
به صورت مایع می باشــد. همچنین در دمای اتاق و فشــار بیشتر از 5بار، 

 بهنام نصرت پناه، مهندسی بهره برداری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب  پویان بازوند*، فوق لیسانس مهندسی مخازن هیدروکربوری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب  

اخیرا تعدادی مطالعات آزمایشگاهی در خصوص اضافه کردن دی متیل اتر1 به آب تزریقی جهت بهبود بازدهی تزریق 
آب در مخزن در دســت انجام اســت. دی متیل اتر ســاختار قطبی دارد. با اضافه کردن دی متیل اتر به آب تزریقی و 
تزریــق در مخزن، دی متیل اتر بین فاز نفتی و فاز آبی قرار  گرفتــه و به داخل نفت نفوذ می کند و موجب تورم نفت2 
خواهد شد. در نتیجه ویســکوزیته ی نفت کاهش می یابد و موجب افزایش تحرک پذیری نفت می شود. در این مقاله 
نتایج تعدادی از پروژه های تحقیقاتی انجام شــده در خصوص تزریق دی متیل اتر در سنگ های ماسه سنگ و کربناته 
نشان داده شده است. آزمایشات انجام شده به صورت آشام خودبه خودی و آشام اجباری انجام شده و در هر دو حالت 
اضافه کردن دی متیل اتر به آب تزریقی موجب کاهش قابل توجه نفت باقی مانده در سنگ مخزن شده است. مطالعات 
آزمایشگاهی انجام شده حاکی از افزایش ضریب بازیافت نفت به میزان 10 تا 35 درصد در اثر اضافه کردن دی متیل اتر 

به آب تزریقی است.]4-5[
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دارای ویســکوزیته ی پایین در فاز مایع، چگالی کم و حاللیت باال در آب 
)17درصد مولی( اســت. اشتعال این ماده نیز مانند گاز طبیعی است. در 
این ماده، مقدار دی اکسیدنیتروژن و مشتقات سولفور بسیار پایین است. 
میزان سمی بودن دی متیل اتر کم می باشد و تاثیر مخربی بر روی الیه ی 
ازن ندارد. همچنین نسبت به دی اکسیدکربن تاثیر کمتری در میزان گرم 
شــدن کره ی زمین دارد. به خاطر همین مشخصات، دی متیل اتر می تواند 
به عنوان یکی از افزایه های3 شــیمیایی مورد اســتفاده در افزایش ضریب 
بازیافت نفت از مخزن مدنظر قرار گیرد. مشــخصات فیزیکی دی متیل اتر 
مشابه گاز مایع4 است. این خاصیت موجب می شود که بتوان از زیربناهای 
موجود برای ذخیره سازی و انتقال گاز مایع برای دی متیل اتر نیز استفاده 
کرد. در جدول1 خصوصیات فیزیکی دی متیل اتر و پروپان با هم مقایسه 

شده است.]1[

 

2- کاربردهای دی متیل اتر در بازار
مهم ترین کاربرد دی متیل اتر تا سال های اخیر استفاده از آن در اسپری ها 
به عنوان پیشــران بود. اما در سال های اخیر اهمیت این ماده ی شیمیایی 
بیش از پیش روشن شده است. به دلیل شباهت دی متیل اتر با ال پی جی، 
این ماده می تواند جایگزین مناســبی برای گاز مایع باشد. از طرف دیگر 
دی متیل اتر به دلیل داشتن عدد ستان و مقدار اکسیژن باال )35درصد وزنی( 
می تواند به عنوان سوخت دیزل مورد استفاده قرار گیرد. شایان ذکر است 
که این ماده به دلیل نداشتن پیوند کربن ـ کربن در ساختار، دوده ی بسیار 
کمی در گاز خروجی از موتور دیزل ســاطع می کنــد. همچنین به دلیل 
غیرســمی بودن دی متیل اتر، این ماده می تواند جایگزین مناســبی برای 
متانول باشــد. دی متیل اتر در حضور کاتالیســت می تواند به اولفین های 

سبک و آروماتیک تبدیل شود.

3- روش تهیه ی دی متیل اتر
سنتز دی متیل اتر از بیشــتر منابع کربنی شامل گاز طبیعی، زغال سنگ 
و حتی دی اکســیدکربن امکان پذیر اســت. همین موضوع آن را به یک 
خوراک پایدار تبدیل می کند. بنابراین تولید آن در ایران با توجه به منابع 
بزرگ گازی و روشــی برای کاهش انتشار گاز گلخانه ای دی اکسیدکربن 
قابل توجــه اســت. دی متیل اتر اغلب به دو صورت )ســنتز مســتقیم و 
دی هیدراته کردن متانول( قابل تهیه اســت. در روش مستقیم، گاز سنتز 
)مخلوط مونوکسیدکربن و هیدروژن( در حضور کاتالیست به دی متیل اتر 
تبدیل می شود. گاز سنتز به متانول تبدیل شده و سپس در مرحله ی بعد 

دی متیل اتر از واکنش آبگیری متانول به دست می آید. 
تجهیزات موردنیاز بــرای تهیه ی متانول از نیروگاه هــای گازی با اضافه 
کردن مرحله ی دی هیدراته کردن، برای تهیه ی دی متیل اتر مورد استفاده 
قــرار می گیرد. این روش برای تهیه ی مقادیر بســیار زیادی دی متیل اتر 

مناسب تر است.
واکنش های شیمیایی در زیر نشان داده شده است.

2CO + 4H2= 2CH3 OH                           رابطه ی )1(    سنتز متانول
2CH3 OH = CH3 OCH3+ H2O             رابطه ی )2(    هیدراته کردن

قیمت دی متیل اتر وابســته به قیمت متانول است که دارای قیمت ثابتی 
است. بزرگ ترین کشورهای تولیدکننده ی دی متیل اتر شامل چین، ژاپن، 
توباگو، آمریکای شمالی و اندونزی هستند. با در نظر گرفتن ذخیره سازی و 
حمل ونقل، دی متیل اتر از ال پی جی و ان جی ال5 مناسب تر است. همچنین 
با تغییرات محدود، امکان استفاده از تجهیزات موردنیاز جهت حمل ونقل 
ال پی جی جهت حمل ونقل دی متیل اتر وجود دارد. جهت بررسی هر روش 
ازدیاد برداشت بایستی مکانیزم های مربوطه مطالعه شود. طبق مطالعات 
انجام شــده تورم نفت و کاهش ویسکوزیته ی نفت مهم ترین مکانیزم های 

تزریق دی متیل اتر در مخزن هستند.]7[

 4- تورم نفت
نفت باقی مانده در ســنگ مخزن يا به صورت ناپیوسته وجود دارد و يا در 
مناطقی است که تحت تزريق سيال قرار نمي گيرد. با تزريق دی متیل اتر 
به همــراه آب نمک يا پليمــر، دی متیل اتر بين فاز آبي و فــاز نفتي قرار 
مي گيــرد. دی متیل اتــر هم در فاز آبي و هم در فاز نفتي محلول اســت. 
ســپس به داخل فاز نفتي نفوذ مي کند و موجب تورم فاز نفتي شده و آن 
را رقيــق مي کند. حجم فاز نفتي افزايش و حجم فاز آبي کاهش مي یابد. 
با توجه به تفاوت حجم مولي نســبي دی متیل اتر در فازهاي آبي و نفتي، 
حجم مقدار دی متیل اتر منتقل شده از فاز آبي به فاز نفتي افزايش مي يابد 
که خود موجب افزايش ضريب بازيافت نفت مي شــود.]6،2[ در شکل1 
نحــوه ی تاثیر دی متیل اتر بر ازدیاد برداشــت نفت از مخزن نشــان داده 

شده است.

  1     مشخصات فیزیکی دی متیل اتر و پروپان

پروپاندی متیل اترمشخصات فیزیکی

CH3OCH3C3H8فرمول شیمیایی

)g/mol( 46/0744/10وزن مولکولی

)MJ/Kg( 28/4364/4ارزش حرارتی

)°C( 42/1 -24/8 -نقطه ی جوش

)°C( 126/996/8دمای بحرانی

)bar( 53/742/6فشار بحرانی

)3Kg/m3( 668509چگالی مایع در دمای محیط

1/631/55چگالی بخار نسبی

)bar( 5/108/33فشار بخار در دمای محیط

)°C( 104-42/2 -دمای فلش

)vol%( 10/8-321/7-2/7کمترین-بیشترین حد قابل انفجار

)g/l( 700/075حاللیت در آب در دمای محیط
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با نفوذ دی متیل اتر به فاز نفتي، میزان حجم نفت، افزایش یافته و موجب 
کاهش ويســکوزيته و دانسیته ی نفت خواهد شد. نفتي که با دی متیل اتر 
رقيق شــده اســت با تزريق پليمر/آب نمک به طرف چاه توليدي حرکت 

مي کند.
در مخــازن ناهمگــن6 و یا دارای تحرک ســیال7 بــاال )M<5( بازدهي 
ماکروســکوپيک تزریق ســیال کم است و منطقه ی وســيعي تحت تاثير 
تزريق قرار نمي گيرد. همان طور که در شــکل2 نشان داده شده است، با 
اضافــه کردن دی متیل اتر به آب تزریقی نرخ تحرک، کاهش مي یابد و در 

نتيجه بازدهي ماکروسکوپيک افزايش مي يابد.]3[

5- فعالیت هاي آزمایشگاهی انجام شده
تاکنــون تعداد اندکی فعالیت آزمایشــگاهی در خصوص اثر اضافه کردن 
دی متیل اتر به آب تزریقی بر ضریب بازیافت نفت انجام شــده اســت. در 
ادامه، نتایج برخی از آزمایشــات آشام خودبه خودی8 و آشام اجباری9 در 

سنگ های کربناته و ماسه  ای ارائه می شود.
چهاردولي و همکارانش]4[ در سال2016 در دانشگاه دلفت هلند تعدادي 
آزمايش آشــام خودبه خودي جهت تعيين اثر دی متیل اتر بر روي ضريب 
بازيافت نفت در سنگ هاي ماسه ای و کربناته انجام دادند. خواص فيزيکي 

سياالت استفاده شده به شرح جدول2 است:

محلول آبي بــا اضافه کردن10درصد مولي دی متیل اتر به آب نمک و هم 
زدن 3 الي 4 ســاعت در يک ظرف با فشــار بيشــتر از 9 بار تهيه شــد. 

مشخصات فيزيکي دي متيل اتر در جدول3 ذکر شده است:

جهت انجام آزمايشــات آشــام خودبه خودي از دو نوع سنگ ماسه ای و 
کربناته استفاده شد. خصوصيات فيزيکي سنگ استفاده شده در جداول4 

و 5 آورده شده است:

 1     شماتیک فرآیند تزریق آب بهبودیافته با دی متیل اتر در مخزن

 2    تزریق دی متیل اتر در مخزن

  2     خواص فیزیکي نفت و آب

پروپاندی متیل اترمشخصات فیزیکی

III 84441نفت نوع

IV 8366/5نفت نوع

10201/25آب نمک (3درصد وزني(

  3     خواص فیزیکي دي متیل اتر در دمای 20درجه ی سانتی گراد

مقدارویژگي

)mPa.s( 0/129ویسکوزیته در حالت مایع

)Kg/Kmol( 46/06وزن مولکولي

)°C( 24-دماي جوش در فشار اتمسفریک

735/2وزن مخصوص

5/09فشار بخار (بار(

  4    خواص فیزیکي سنگ های ماسه ای

مقدارویژگي

5طول مغزه (سانتی متر(

3قطر مغزه (سانتی متر(

20تخلخل (درصد(

250-150تراوایي (میلی دارسی(
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6- آزمایشات آشام خودبه خودی در مغزه ها
1-6- نتایج آزمایشات آشام خودبه خودي در مغزه هاي ماسه سنگي

در شــکل3 نتايج آزمايشات آشــام دو مرحله اي در مغزه هاي ماسه سنگ 
در شــرايط مرزي مختلف )بخش بااليي مغزه در تماس با ســيال، بخش 
پاييني مغزه در تماس با سيال، بخش هاي بااليي و پاييني مغزه در تماس 
با ســيال و کليه ی اطراف مغزه در تماس با سيال( نشان داده شده است. 
در مرحلــه ی اول آب نمک )3درصد وزني NaCl( ظرف مدت 49 روز طي 
فرآيند آشــام خودبه خودي به داخل مغزه نفوذ پيدا مي کند. در مرحله ی 

دوم آب نمک حاوي دي متيل اتر )10درصد مولي دی متیل اتر( ظرف مدت 
40 روز در تماس با مغزه قرار مي گيرد. همان طور که در شــکل مشخص 
اســت در کليه ی شــرايط مرزي متفاوت، با افزودن دی متیل اتر به آب، 
ضريب بازيافت نفت زياد شــده اســت. افزايش ناگهاني در ميزان ضريب 
بازيافت مربوط به قطره هاي نفتي است که به سطح سنگ چسبيده است. 
درصد ضريب بازيافت در اشکال  الف و ب که يک طرف مغزه در تماس با 
سيال است در مرحله ی اول 41درصد است که با اضافه شدن دی متیل اتر 
به ترتيب 11 و 14درصد به آن اضافه شــده اســت. ضريــب بازيافت در 
مغزه اي که از باال و پايين در تماس با ســيال است حدود 46درصد است 
که بيشــترین ضريب بازيافت نفت در مرحله ی اول مي باشد. در اين مغزه 
بازيافت ثانويه حدود 11درصد اســت. درصد ضريــب بازيافت اوليه، در 
مغزه اي که از همه  طرف با ســيال در تماس اســت حدود 38 اســت که 
کمتريــن ضريب بازيافــت نفت در مرحله ی اول مي باشــد. در اين مغزه 

بازيافت ثانويه حدود 16درصد است.

 ب     بخش پاییني مغزه در تماس با سیال است

 د     اطراف مغزه در تماس با سیال است

 3     نتایج آزمایشات آشام خودبه خودی در مغزه های ماسه سنگی

 الف     بخش باالیي مغزه در تماس با سیال است

 ج     بخش هاي باالیي و پاییني مغزه در تماس با سیال است

  5     خواص فیزیکي سنگ کربناته

مغزه
Lim1Lim4Lim7 ویژگي

283030تخلخل (درصد(

3/444/524/67تراوایي (میلی دارسی(

0/1730/1690اشباع آب
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2-6- نتايج آزمايشات آشام خودبه خودي در مغزه هاي کربناته
در شکل4 نتايج آزمايشات آشام دو مرحله اي در مغزه هاي کربناته نشان 
داده شده است. مغزه هاي مذکور از همه طرف در تماس با سيال هستند. 
در مرحله ی اول، آب نمک )3درصد وزني NaCl( ظرف مدت 36 روز طي 
فرآيند آشــام خودبه خودي به داخل مغزه نفوذ پيدا مي کند. در مرحله ی 

دوم، آب نمک حــاوي دي متيل اتر )10درصد مولــي دي متيل اتر( ظرف 
مدت 54 روز در تماس با مغزه قرار مي گيرد. اين آزمايشــات در سه نوع 
مغزه ی آهکي انجام شــده اســت. نتايج آزمايشات آشام خودبه خودي در 

مغزه هاي کربناته در شکل4 نشان داده شده است:

همان طور که در شکل، مشــخص است ضريب بازيافت اوليه ی نفت پس 
از 36 روز بسيار پايين )2-1درصد( است. با افزودن دي متيل اتر، افزايش 
قابل توجهــي در ميزان ضريــب بازيافت همه ی مغزه ها رخ داده اســت. 
به منظور بررســي ســرعت تخليه ی نفت از مغزه ها، نمودار فوق به صورت 

لگاريتمي رســم شده است. همان طور که در شــکل5 مشخص است به 
محض اضافه شــدن دی متیل اتر تخليه ی نفت از سنگ با سرعت زيادي 
انجام شــده اســت، به طوري که ظرف مــدت 1 روز 90 درصد نفت قابل 

استحصال، تخليه شده است.

 4    نتایج آزمایشات آشام خودبه خودی در مغزه های کربناته

 5    نتایج آزمایشات آشام خودبه خودی در مغزه های کربناته
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7-آزمایشات آشام اجباری در مغزه های ماسه سنگی و کربناته
پاراسون و همکاران]5[ در سال2016 تعدادی آزمایش جهت بررسی اثر 
دی متیل اتر بر بازدهی آب تزریقی در ســنگ های کربناته و ماسه ای طی 
آزمایشات آشام اجباری انجام دادند. شکل6 نتایج آزمایش تزریق آب در 

سنگ های ماســه ای )Berea sandstone( را نشان می دهد. ویسکوزیته ی 
نفت استفاده شده، 65 سانتی پویز است. همان طور که در شکل6 مشاهده 
می شــود میزان افزایش ضریب بازیافت در اثر اضافه کردن دی متیل اتر به 

آب تزریقی حدود 30 درصد است.

شــکل7 نتایج آزمایش در ســنگ فشــرده ی کربناته را نشان می دهد. 
ویسکوزیته ی نفت استفاده شــده، 5 سانتی پویز و تراوایی مغزه بین 5 تا 
10میلی دارسی است. همان طور که در شــکل7 مشاهده می شود میزان 

افزایــش ضریب بازیافت در اثر اضافه کــردن دی متیل اتر به آب تزریقی 
حدود 35 درصد می باشد.

 6    نتایج آزمایشات تزریق آب بهبودیافته با دی متیل اتر در مغزه های ماسه سنگی

 7    نتایج آزمایشات تزریق آب بهبودیافته با دی متیل اتر در مغزه های کربناته

  6     نتایج آزمایش آشام خودبه خودی برروی نمونه های ماسه سنگ و کربناته

شرایط مرزی مغزه 

در تماس با سیال

کربناتهماسه سنگ

درصد بازیافت اولیه با آب نمک 
3درصد

درصد بازیافت ثانویه با آب نمک 

DME حاوی
درصد بازیافت اولیه با آب نمک 

3درصد

درصد بازیافت ثانویه با آب نمک حاوی 

DME

--4111بخش باالیی مغزه

--4114بخش پایینی مغزه

--4611بخش های باالیی و پایینی

290-38161اطراف مغزه
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جوانمردی و همکارانش]8[ در ســال2018 پتانسیل تزریق دی متیل اتر 
به عنوان یک روش ازدیاد برداشــت را با انجام آزمایشــات سیالب زنی در 
شرایط مخزن، مورد بررسی قرار دادند. در این آزمایش از مغزه های آهکی 
با تخلخل بین 32-25 و تراوایی بین 1/26-0/36 میلی دارسی و نفت خام 
با گرانروی 0/6سانتی پویز استفاده شده است. سنگ و سیال استفاده شده 
مربوط به مخازن دریای شمال است. ابتدا تاثیر میزان غلظت دی متیل اتر 
حل شده در آب بر افزایش ضریب بازیافت نفت، مورد بررسی قرار گرفت. 

به همین خاطر ابتدا آب دریا در دو نمونه ی مغزه تزریق شــد. ســپس در 
یکی از مغزه ها آب دریای اشــباع کامل از دی متیل اتر )20درصد وزنی( و 
در مغزه ی دیگر آب دریای اشــباع نصفه )10درصد وزنی( از دی متیل اتر 
در حالت ثالثیه در مغزه ها تزریق شــد. همان طور که در شکل8 مشخص 
است، با افزایش غلظت دی متیل اتر در آب دریا، میزان تولید نفت اضافی 

بیشتر می شود.

در آزمایش ســوم، تزریق آب دریای اشــباع کامل شده از دی متیل اتر در 
حال ثانویه در مغزه تزریق شد. نتایج آزمایش در شکل9 نشان داده شده 

است. تزریق در حالت ثانویه بازدهی بیشتری نسبت به حالت ثالثیه دارد.

 8    اثر تغییر غلظت دی متیل اتر در آب بر ضریب بازیافت نفت

 9    بررسی اثر سناریوی تزریق دی متیل اتر بر ضریب بازیافت نفت
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چو و همکارانش]9[ در ســال2017 با انجام مطالعات شبیه سازی در یک 
ســکتور، اثر تزریق دی متیل اتر را مورد بررسی قرار داده و نتایج آن را با 
روش های دیگر ازدیاد برداشــت نظیر تزریق آب، دی اکســیدکربن و گاز 

مایع مقایسه کردند. نتایج شبیه سازی حاکی از باالتر بودن ضریب بازیافت 
نفت در روش تزریق دی متیل اتر محلول در آب نســبت به سایر روش ها 

است.

نتیجه گیری
1- بر اســاس مطالعات آزمایشگاهی انجام شده، اضافه کردن دی متیل اتر 
بــه آب تزریقی موجب افزایش قابل توجه ضریب بازیافت نفت در مقیاس 

مغزه خواهد شد. ]4-5[
2- طبق مطالعات انجام شــده، تورم نفت و کاهش ویســکوزیته ی نفت 
مهم تریــن مکانیزم های اضافه کردن دی متیل اتر به آب تزریقی در مخزن 
اســت. دی متیل اتر محلول در آب به ســرعت به داخل نفت نفوذ و موجب 

تورم نفت خواهد شد.
3- بــا توجــه به نرخ بــاالی حاللیــت دی متیل اتر در آب، بهتر اســت 
دی متیل اتر به صورت اســالگ به همراه آب نمک و يا پليمر تزريق شــود. 

همچنین دی متیل اتر تولیدی قابلیــت بازیافت و تزریق مجدد به مخزن 
را دارد.

4- تزریــق دی متیل اتر در مخزن بیشــتر تحت تاثیر نفــت مخزن قرار 
می گیرد و به جنس ســنگ بســتگی ندارد و در سنگ کربناته و ماسه ای 

موجب افزایش ضریب بازیافت نفت خواهد شد.
5- میزان دی متیل اتر حل شــده در آب بــا ضریب بازیافت نفت رابطه ی 
مستقیم دارد. با افزایش غلظت دی متیل اتر در آب تزریقی میزان ضریب 

بازیافت نفت افزایش می یابد.
6- ســناریوی تزریق دی متیل اتر بر بازدهی تزریق اثرگذار اســت. تزریق 

ثانویه ی دی متیل اتر نسبت به تزریق ثالثیه، بازدهی بیشتری دارد.

 10    نتایج ضریب بازیافت در اثر سناریوهای مختلف تزریقی

پانویس هاپانویس ها
1.DME
2.Oilswelling
3. Additives

4.LPG(LiquefiedPetroleumGas(
5.NGL(NaturalGasLiquids(
6.Heterogeneous

7.Mobility
8.Spontaneousimbibition
9.Forcedimbibition
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