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تزريق امتزاجي گاز غالبا در قالب پروژه ی ازدياد برداشــت و در مراحل بعدي 
عمر مخزن انجام می شــود، اما بررســي وضعيت امتزاج پذيري سيال مخزن 
در برنامه ريزي براي برداشــت بهينه از مخزن و همچنین تعیین پارامترهای 
کلیدی برای طراحی تاسیســات ســطح االرضی1 ســودمند خواهد بود.]1[

يكــي از اهداف اصلي در مطالعات و آزمايش هــاي تزريق گاز، تعيين حداقل 
فشــار امتزاج پذيري2 اســت كه به منظور افزايش راندمان بازيافت از اهميت 
زيادي برخوردار مي باشــد. در دما و تركيب ثابت، حداقل فشار امتزاج پذيري، 
پايين ترين فشــاري اســت كه در آن امتزاج پذيري تك تماسي يا چندتماسي 

)امتزاج پذيري ديناميك( مي تواند به دست آيد.
در حداقل فشار امتزاج پذيري، كشش بین سطحي3 صفر است و مرز مشخصي 
بين ســياالت نيســت. عموما براي تعيين حداقل فشار امتزاج پذيري از روش 
لوله  قلمي4 استفاده مي شود. اين روش تا حدودي وقت گير بوده و براي انجام 
آن نياز به نمونه ی نفت مخزن، گاز تزريقي و وسايل مخصوص است. گازي كه 
در مخزن براي افزايش ضريب بازيافت نفت تزريق مي شود، در فشار معيني با 
نفــت مخزن به حالت امتزاجي در مي آيد. در اين حالت نيروي مویينگي موثر 
در حركت نفت، از بين رفته و نفت راحت تر حركت مي كند. در چنين حالتي 

مقدار بهره برداري ثانويه بسته به نوع و مشخصات مخزن ممكن است تا چند 
برابر مقدار بهره برداري اوليه شود. 

مقدار فشاري كه باعث وضعيت امتزاجي در مخزن مي شود عمدتا بستگي به 
تركيبــات نفت و گاز محلول در آن و تركيبــات گاز تزريقي دارد به طوري كه 
حالت امتزاج پذيري گاز در نفت در فشــارهاي پايين تر از مقدار حداقل فشار 
داراي بازدهي بااليي نیســت. بنابراين در مخازني كه در  آنها تزريق گاز انجام 
مي شود،  اطالع از حداقل فشار و شرايطي كه وضعيت امتزاجي به وجود خواهد 

آمد براي تعيين ميزان بهره برداري ضروري است. 
در روش آزمايشگاهي، فشار جابجايي نفت توسط گاز در چند مرحله افزايش 
مي يابد و در هر فشــار، برداشت نفت پس از تزريق گاز به اندازه ی 1/2 حجم 
خلل وفرج5 اندازه گيري مي شــود. از طرف ديگر در صورتي كه درجه حرارت و 
تركيبات ســيال مخزن و گاز تزريقي معلوم باشند مي توان با كمك معادالت، 
مدل هــاي كامپيوتري و روابط و منحني هاي مختلف به محاســبه ی حداقل 

فشار امتزاجي پرداخت.]2[
قابل اعتمادترين روش، روش هاي  آزمايشــگاهي هستند كه روش لوله  قلمي 
رايج ترين روش آزمايشگاهي است، ليكن بزرگ ترين  عيب اين روش، وقت گير 
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يكي از اهداف اصلي در مطالعات و آزمايش هاي تزريق گاز، تعيين حداقل فشار امتزاج پذيري است كه به منظور 
افزايش راندمان بازيافت از اهميت زيادي برخوردار اســت. در دما و تركيب ثابت، حداقل فشــار امتزاج پذيري، 
پايين ترين فشاري اســت كه در آن امتزاج پذيري تك تماسي يا چندتماسي )امتزاج پذيري ديناميك( مي تواند 
به دست آيد. براي امكان سنجي رسيدن به شرايط امتزاج، حداقل فشار امتزاج پذيري )MMP( يكي از مهمترين 
  MMPپارامترهايي اســت كه بايســتي مطالعه شــود و آزمايش لوله  قلمي يك آزمايش متداول براي تخمين
اســت. در اين مطالعه اين آزمايش با اســتفاده از نرم افزارهاي ECLIPSE 300 و PVT Pro برای یکی از مخازن 
جنوب غربی ایران با پتانســیل انجام تزریق گاز امتزاجی، شبيه ســازي شد. در این خصوص، مقدارMMP  براي 
هر گاز تزريقي با اســتفاده از سه معيار شكست خط، ضريب بازيافت هاي 90 و 95درصد محاسبه شد. در این 
خصوص، مقدار MMP براي گاز متان، CO 2، گاز غني شده )70درصد متان، 30درصد پروپان( و گاز همراه نفت 
در نرم افزار E 300 به ترتيب معادل 5860، 2434، 4572 و 5806 پام و در نرم افزار PVT Pro به ترتيب معادل 
6362، 2599، 2589 و 4961پام محاســبه شــد. همچنين ميزان MMP با اســتفاده از روابط تجربي موجود 
تعيين حداقل فشــار امتزاجي براي گازهاي مختلف تعيين شــد. نتایج نشان می دهند که در تزريق گاز سبك، 
امتزاج پذيري در فشــارهاي باالتر از 5800پام امكان پذير خواهد بود. مقدار كم MMP  براي گاز CO 2 ناشــي از 

خصوصيات CO 2 است كه تحت فشار مخزن چگالي آن بسيار نزديك به چگالي مايع است.
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بودن آن اســت. روش حباب باالرونده6 حداقل فشار امتزاج را تا فشار 10هزار 
پــام و دماي 250درجه ی فارنهايت اندازه گيــري مي كند. نتايج اين دو روش 
بســيار به هم نزديك است. جهت داشــتن يك حدس اوليه ی خوب، روابط 
تجربي مي تواند مفيد باشــد اما براي داشــتن مقدار دقيق بايد از روش هاي 

آزمايشگاهي استفاده كرد.
در اين مطالعه، براي بررسي وضعيت امتزاج پذيري سيال مخزن براي نمونه ی 
سيال مدل ســازي شده یکی از مخازن جنوب غربی ایران، آزمايش لوله  قلمي 
با اســتفاده از نرم افزارهاي Eclipse 300 و PVT Pro شبيه ســازي می شود. 
همچنين ميزان حداقل فشــار امتزاجی از معــادالت تجربي موجود نيز براي 

گازهاي مختلف به دست می آید.

1- تزریق امتزاجی
 در تزريــق امتزاجي7 دو فاز به حالت محلول در يكديگر در مي آيند كه باعث 
افزايش راندمان جابجايي مي شــود. در اين حالت كشــش سطحي ميان دو 
فاز ناچيز اســت. با توجه به اينكه گاز تحرك بيشــتري نسبت به نفت دارد با 
پيشــروي در داخل نفت به تدريج در اثر برخوردهــاي مكرر دو فاز و در اثر 
تبخير و يا ميعان اجزای نفت و گاز، تركيب اجزاي تشــكيل دهنده به يكديگر 

نزديك شده و حالت امتزاج حاصل مي شود. 
دو ســيال وقتي امتزاج پذير هســتند كه بتوانند در تمام نسبت ها با يكديگر 
مخلوط شــوند و تنها يك مخلــوط تك فاز باقي بمانــد. در این حالت، هيچ 
فصل مشــتركي بين فازها وجود ندارد. دقت شود که اساسا امتزاج پذيري به 
فشار، دما، تركيب نفت و سيال تزريقي بستگي دارد. گازولين )بنزين( و نفت 
سفيد مثال هايي از دو مايعي هســتند كه با يكديگر امتزاج پذير هستند زيرا 
تنها يك فاز از مخلوط شــدن آنها به وجود مي آيد و هيچ فصل مشــترك و 
در نتيجه نيروي كشــش ســطحي در بين دو سيال وجود ندارد.]2[دو سيال 
ممكن است كامال امتزاج پذير8 باشند يا در اثر تماس هاي متوالي امتزاج پذير9 
شــوند. اگر دو سيال كامال امتزاج پذير باشند، يك فاز واحد تشكيل مي دهند. 
در اين صورت، سيال تزريقي مي تواند به طور كامل سيال ديگر را جابجا كند 
به طوري كه درصد اشــباع باقي مانده ی آن ســيال به صفر برسد. اتانول و آب، 
نمونه ی  واضحي از امتزاج پذيري كامل اســت. اين دو سيال در هر نسبتي كه 
باشــند، در اثر تماس، فورا يك فاز تشــكيل مي دهند و مرز تماس مشخصي 
نخواهند داشــت. اگر دو سيال كامال امتزاج پذير نباشند )مانند تزريق گاز در 
مخزن نفتي(، ممكن اســت در اثر تماس هاي متوالي امتزاج پذير شــوند. در 
ايــن حالت در خالل  تماس هاي متعدد دو ســيال، بعضــي از اجزای بين دو 
ســيال منتقل مي شــوند تا اينكه به شرايطي مي رســيم كه گاز غني شده از 
اجزای نفت از نفت سبك شده با گاز قابل تفكيك نيست. اين فرآيند مكانيزم 

condensing/vaporizing ناميده مي شود.]2[

پروژه ی امتزاج با توجه به ميزان غني بودن گاز مي تواند توســط مكانيزم هاي 
متفاوتي انجام شــود. هنگام تزريق يك گاز خشك به يك مخزن نفتي اشباع، 
مقدار قابل توجهي از اجزاي مياني )C 2-C 6( از نفت جدا شــده و وارد فاز گاز 
مي شــود كه اين مقدار بستگي به فشار، دما و تركيب گاز و نفت دارد. زماني 
كه گاز به اندازه ی كافي غني شده باشد، در محل تماس با نفت امتزاج اتفاق 
مي افتد،  اين پروســه به نام مكانيزم امتزاج پذيري چندتماســي تبخيري 10 يا 
رانش گاز تبخيري 11 معروف اســت. اگر گازي نسبتا غني به يك مخزن نفتي 
تزريق شــود، اجزای مياني گاز با پيوستن به فاز نفت ميعان مي شوند، به اين 
پروســه مكانيزم امتزاج پذيري چندتماســي ميعاني 12 يا رانش گاز ميعاني 13 
اطالق مي شود. جابجايي غيرامتزاجي با فرضيات باكلي ـ لورت بدون هيچ گونه 
مبادله ی اجزا بين گاز تزريقي و نفت درجا پس از تزريق بي نهايت گاز تزريقي 
بازيافتــي برابر با  S or  14 -1 خواهد داشــت. از نظر تئــوري يك فرآيند كامال 
امتزاجي بايد منجر به بازيافت كل نفت درجا شود. بازدهي حدود 100درصد، 

مستقل از نقاط انتهايي اشباع يا شكل نمودار نفوذپذيري نسبي است.

2- آزمایش لوله  قلمي 
 )MMP( آزمايش لوله قلمي روش مناسبي براي تخمين حداقل فشار امتزاج پذيري
با استفاده از نمونه نفت مخزن موردنظر است. در اين آزمايش، از يك لوله ی 
پيچيده شده با قطر كم اســتفاده مي شود كه با ذرات خورد شده ی مغزه و 
يا دانه هاي مصنوعي پر مي شــود. طول لوله بايســتي به اندازه ی كافي زياد 
باشــد تا امكان حاصل شــدن شــرايط امتزاج در فاصله اي دورتر از نقطه ی 

تزريق فراهم باشد. 
ابتدا لوله با نمونه ی نفت موردنظر اشــباع شــده و در دماي مخزن تثبيت 
مي شــود. سپس گاز تزريقي به داخل لوله تزريق مي شود. اين تزريق معموال 
با دبي ثابت انجام مي شــود و تا تزريق حجم مشخصي )به اندازه ی 1/2 حجم 
فضاي متخلخل( ادامه مي يابد. اين رويه در فشارهاي مختلف انجام شده و در 

هر فشار مقدار ضريب بازيافت محاسبه مي شود. 
پس از تكميل آزمايشــات، با رســم نمودار ضريب بازيافت بر حســب فشار 
مي توان مقــدار MMP را تخمين زد. تاكنون معيارهاي مختلفي براي تعيين 
MMP با اســتفاده از داده هاي ضريب بازيافت بر حســب فشار پيشنهاد شده 

است. اساس كار بدين صورت است كه با افزايش فشار به دليل كاهش نيروي 
كشــش ســطحي گاز ـ نفت ميزان ضريب بازيافت افزايــش پيدا مي كند. اين 
افزايش ضريب بازيافت تا رسيدن به شرايط امتزاج ادامه پيدا مي كند و پس از 
آن افزايش فشار تاثير چنداني بر ضريب بازيافت نخواهد داشت. بنابراين تغيير 
شيب در نمودار ضريب بازيافت بر حسب فشار نشان دهنده ی رسيدن به فشار 
امتزاج اســت. در بعضي مطالعات، فشاري كه در آن ميزان ضريب بازيافت به 

90 يا 95درصد مي رسد را مي توان به عنوان MMP در نظر گرفت. 
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روش معیار شکســت خط 15 روشــی است که توســط دانش پیشنهاد شده 
است.]3[ روش شکســت خط چون در مقایسه با نسبت دادن شرایط امتزاج 

به درصد بازیافت به دالیل زیر ابهام کمتری دارد، مورد عالقه قرار گرفت.
در گذشــته، محققان عبارت جریان امتزاجی را بــه جریان در لوله قلمی که 
منجر به بازیافت نفت 95-90درصد بر اساس این واقعیت که این درصدهای 
بازیافت به طور عادی از جابجایی امتزاجی در یک دستگاه لوله قلمی به دست 

می آیند، توجیه کرده اند. 
در نتیجــه میزان MMP نفت/گاز به عنوان اولین فشــاری که میزان بازیافت 
امتزاجی فرض شده )90 یا 95درصد( در آن مشاهده می شود مشخص خواهد 
شــد.]6-4[ اما جابجایی امتزاجی ممکن اســت به بازیافت های نفت خیلی 
متفاوتی در 1/2 حجم فضای خالی تزریق شــده منجر شــود که تا حدی به 
طراحی لوله قلمی و همچنین دمای عملیاتی بستگی دارد. بنابراین معقول تر 
اســت که برای تعیین اتفاق افتادن جریان امتزاجی در لوله قلمی، نه فقط به 
ســادگی به دنبال بازیافت باال بود، بلکه باید به دنبــال بازیافت باال همراه با 
دیگر شاخص های امتزاج بود. دیدگاه استاندارد صنعت به تعیین اینکه در لوله 

قلمی جریان امتزاجی برقرار است شامل این موارد است:]6[
 95-90درصد بازیافت نفت در 1/2 حجم فضای خالی گاز تزریق شده.

 نقطه ی انحنای بیشــینه زمانی که بازیافت نفت در 1/2 حجم فضای خالی 
گاز تزریق شده در برابر فشار جابجایی )نقطه شکست خط( رسم شده است.

 تجزیه وتحلیل جریان خروجی از لوله قلمی. سیال خروجی از یک جابجایی 
امتزاجــی، یک روند کاهشــی هموار در غلظت های اجزای میانی در ســیال 
خروجی را نشان می دهد، در حالی که یک جابجایی غیرامتزاجی، یک کاهش 
بسیار شــدیدتری از اجزای میانی در ســیال خروجی در زمان میان گذر گاز 

تزریقی 16 را نشان می دهد.
بنابراين در اين مطالعه نيز مقادير MMP به دســت آمده با استفاده از معيار 
شكست خط به عنوان تخمين دقيق تر در نظر گرفته مي شوند ولی از هر سه 

معيار گفته شده براي محاسبه ی MMP استفاده می شود.
در كل مقادير MMP ممكن است به دو روش تخمين زده شوند:

1- روابط تجربي )بر پايه ی نتايج آزمايشگاهي(
2- محاســبات رفتار فــازي )بر پايه ی يــك معادله ی حالت و مدل ســازي 

كامپيوتري(

MMP 3- روابط تجربی محاسبه ی
اين روش اگرچه ســاده به نظر مي رسد اما در عمل مي تواند منجر به مقادير 
اشتباه شود، به خصوص اگر رابطه براي شرايطي متفاوت از شرايط آزمايشگاهي 
كه بر پايه ی آن به دست آمده، بنا شده باشد. معموال روابط آزمايشگاهي براي 

به دست آوردن يك مقدار تخميني تقريبي استفاده مي شوند.

1-3- فیروزآبادي و خالد 17 )1986(
 N 2 براي گاز MMP فيروزآبادي و خالــد)1986(]1[ اين رابطه جهت برآورد
و گازهاي ســبك به كار برده مي شود. رابطه ی مذكور بر اساس اجزاي مياني 
نفت، دما و جرم مولكولي +C 7 مي باشــد كه اجزاي مياني نفت شامل اجزاي 

C 2-C 5 به اضافه ی H 2 S و CO 2 است. این رابطه عبارت است از:
MMP=9433- 188×10 3F+1430×10 3F2                              :)1(معادله ی

معادله ی)2(:                                                                                                                       
 T ،کــه در آن،  مجموع اجزاي مياني )اتان تــا پنتان( به صورت درصد مولي

دماي مخزن بر حسب درجه فارنهايت و +MC 7 وزن مولكوليC 7 می باشد.

2-3- هاجینز و همکاران18 )1990(
هاجينــز و همكاران)1990(]7[ رابطه ای جهت بــرآورد MMP در جابجايي 
نفت سبك به وســيله ي N 2 و گازهاي سبك ارائه دادند. روابط ذيل براي گاز 

N 2 خالص مطرح مي شوند:
MMP=5568e -R1+ 3641e -R2                                          :)3(معادله ی

معادله ی)4(:                                                                                                            
معادله ی)5(:                                                                                                       
 W= Mc7+ T 0.25                                                          :)6(معادله ی
که در آن، T دماي مخزن بر حســب درجه فارنهايت، C 1 جزء مولي متان و 

C 2- C 5 جزء مولي C 2- C 5 و +MC 7 جرم مولکولی C 7  است. 

3-3- خازم و همکاران19 )2016(
خازم و همکاران)2016(]8[ اخیرا رابطه ی ساده ی  حداقل فشار امتزاج پذيري 
CO 2 با پارامترهاي متفاوتي نســبت به روابط تجربي محاسبه ی حداقل فشار 
امتزاجي موجود، به دست آورده اند. پارامترهاي اين رابطه به آساني در شرايط 
سر چاه اندازه گيري مي شــوند و براي عدم وجود مقدار فشار نقطه ی حباب، 
روابط ديگر مانند Standing و Khazam مي توانند براي پيش بيني اين پارامتر 

استفاده شوند. رابطه ی خازم و همکاران عبارت است از:
معادله ی)7(: 

MMP حداقل فشــار امتزاجي حــالل   )T)psia، دماي  کــه درآن  
مخزن  )F�( P b فشــار نقطه ی حباب )Rsi)psia نســبت گاز به نفت محلول 
اوليه )scf/stb( و API گراويته ی نفت است. قابل ذکر است که خواص سيال 
مخزن مورد مطالعه در محدوده ی پارامترهاي مورد اســتفاده در اين رابطه 

قرار دارد.

4-3- کوا20 )1985(
 MMP کوا)1985(]9[ معادله ی ديگري كه به طور متداول براي محاسبه ی
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گاز غني شده استفاده مي شود، معرفی کرد. وی با استفاده از معادله ی حالت 
پنگ ـ  رابينســون21، آزمايش امتزاج پذيري در تماس چندگانه را شبيه سازي 
کرد تا به وســيله ی آن بتواند شرايط امتزاج پذيري را براي سيستم نفت و گاز 
غني تخمين بزند. نتايج اين شبيه سازي به صورت رابطه ی8 ارائه شده است:                                                  

 معادله ی)8(:                                                 

 A=0.7807248، B= -0.0017204، C =1.7138599                                   
 D=-1.0695591، E= -0.9909715، F =0.0010102                                   
که در آن، P  m حداقل فشار امتزاج پذيري )MPa(،     وزن مولكولي   
C 2-C 4 در گاز تزريقي، +MC 5  وزن مولکولی بخش +C   5 در سیال مخزن،   

y 1 درصد مولي متان در گاز تزريقي، T دما بر حســب درجه كلوين و 
وزن مخصوص جزء +C 7 می باشد. الزم به ذکر است که ضرايب و توان هاي 
رابطه ی ُكوا براي افزايش دقت در محاســبه ی حداقل فشــار امتزاجي در 

مناطق نفت خيز جنوب به صورت رابطه ی9 تصحيح شــده است: ]10[
معادله ی)9(:                                

 A=-4.062115، B= 0.005761، C =0.191019                                        
 D=-0.37563، E= -0.395233، F =-0.01338                                         
قابل ذکر اســت در به دســت آوردن ضرايب و نماهاي اين رابطه از داده هاي 

آزمايشگاهي مناطق نفت خيز جنوب استفاده شده است.

5-3- گالسو22 )1985(
گالســو)1985(]11[ رابطه اي بــراي تخمين حداقل فشــار امتزاجي براي 
جابجايــي امتزاجي ســيال مخزن با گازهاي N 2 و CO 2 بــا تماس چندگانه 
پيشنهاد كرد. گالسو حداقل فشــار امتزاج پذيري را بر اساس تابعي از دماي 
مخــزن، وزن مولكولي +C 7  نفت، درصد مولي متــان در گاز تزريقي و وزن 
مولكولــي اجزا ميانيC 2-C 6 در گاز تزريقي ارائه مي دهد. CO 2 و N 2 در اين 
رابطه به ترتيب به وســيله ی معادل متان/پروپان و متان/اتان گازهاي تزريقي 

نشان داده مي شود. اين رابطه به این قرار است:
برایM c2 - 6 =34: معادله ی)10(:

 

برایM c2 - 6 =44:معادله ی)11(:

برایM c2 - 6 =54: معادله ی)12(:

با توجه به اينكه نفت غيرپارافيني در فشــارهاي پايين تر به شرايط امتزاجي 
مي رسد، گالسو براي لحاظ كردن تاثير نوع نفت بر حداقل فشار امتزاج پذيري 

از وزن مولكولي +C 7 در شرايط استاندارد استفاده كرد:
معادله ی)13(:                                                                                       
 ،)MPa( حداقل فشار امتزاج پذيري Pm :متغيرها در رابطه ی گالسو عبارتند از
M c2 - 6 وزن مولكولــي C 2-C 6 در گاز تزريقي، y 1 درصد مولي متان در گاز 

.C 7+ دما بر حسب درجه كلوين و وزن مخصوص جزء T،تزريقي
جدول1 مقادیر حداقل فشــار امتزاجی را برای گازهای مختلف توسط روابط 

تجربی نشان می دهد. 

4- محاسبات رفتار فازي بر پایه ی یک معادله ی حالت و مدل سازي کامپیوتري
مدل هاي رفتار فــازي كه اطالعاتي در امتزاج پذيــري ترموديناميكي فراهم 
مي كنند براي پيش بيني شــرايط امتزاج پذيري بيشتر قابل اطمينان هستند. 

مدل هاي رفتار فازي با داده هاي آزمايشگاهي تنظيم مي شوند.

E 300 1-4- شبیه ساز
در شبيه ســاز E 300 مدل طراحي شــده به طول 20متر، ارتفاع و عرض یک 
ســانتي متر، نفوذپذيري 10دارســي و تخلخل 40درصد است. اندازه ی طول 
گريد به تناســب تعداد گريدها در هر حالت متفاوت اســت. مدل اســتفاده 
شــده در جهت طول مخزن در چهار حالت به تعــداد 500، 1000، 2000 
و 4000 ســلول تقسيم بندي شد. شبيه ســازي ها در هر فشار )براي هر گاز 
تزريقي( با تعداد گريد هاي مختلف اجرا شــد تا بتوان با استفاده از نتايج آن 
اثــر تعداد گريد را حذف كرد. با توجه به اينكه در فرآيند تزريق امتزاجي گاز 
بــا تركيب هاي مختلف، برهم كنش گاز تزريقــي و نفت مخزن داراي اهميت 
اســت، براي مدل سازي خواص سيال مخزن از خروجي تركيبي مدل سيال با 
نرم افزار Winprop )با 16 جزء( اســتفاده شد. در همه ی حالت ها، تزريق گاز 

  1   مقادیر MMP محاسبه شده توسط روابط تجربی برای گازهای مختلف 
در دمای 190درجه فارنهایت

فشار امتزاجی )پام(نوع گازرابطه

5607گاز نیتروژن یا خشکفیروزآبادي و خالد

4360گاز نیتروژنهاجینز و همکاران  

3862گاز کربن دی اکسیدخازم و همکاران

3421گاز غنی شدهکوا  

3965گاز غنی شدهویرایش شده کوا

4314گاز نیتروژنگالسو  

2431گاز کربن دی اکسیدگالسو
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به ميزان 1/2 برابر حجم فضاي متخلخل و در مدت زمان 48 ســاعت انجام 
مي شــود كه با توجه به حجم مدل، دبي تزريق گاز در طول شبيه سازي ثابت 
و  معادل cc/hr 20 است. الزم به ذکر است که زمان تزريق نسبتا زياد در نظر 
گرفته شــد تا نياز به دبي بااليي براي تزريق گاز )و به تبع آن فشــار بااليي 
براي تزريق( نباشــد. در چنين شرايطي فشار مخزن چندان تغييري نمي كند 
و مي توان فرآيند انجام شــده را در فشــار ثابت فرض كرد و ضريب بازيافت 
محاســبه شده را به آن فشار نسبت داد. در اين مطالعه مقدار MMP براي 4 
 ،)CO 2( دي  اكسيدكربن ،)گاز تزريقي محاســبه شد: گاز سبك )متان خالص
گاز غني شده )شامل70درصد مولي گاز متان و 30درصد مولي پروپان( و گاز 

همراه نفت میدان موردنظر.
همان طور كه در نمودارهاي شکل1 قابل مشاهده است، با افزايش فشار، شيب 
نمــودار در يك نقطه تغيير مي كند)كاهــش مي يابد.( نقطه ی تقاطع خطوط 
 MMP برون يابي شده دو خط راست رسم شده در شكل را مي توان به عنوان
در نظر گرفت زيرا از اين نقطه ی فشاري به بعد، با افزايش فشار، ميزان ضريب 
بازيافت افزايش چشمگيري نخواهد داشت. مقدار MMP در تعداد گريدهاي 

مختلفي )كه در باال گفته شــد( محاسبه شــد و پس از آن نمودار MMP بر 
حسب معكوس تعداد گريد  در شــکل2 رسم شده است. با رسم نمودار 
و امتداد دادن آن، مقدار MMP در حالتي كه تعداد گريدها بســيار زياد باشد 
 قرائت مي شــود. همان طور كه در این شکل قابل مشاهده است، مقدار 

MMP براي گاز متان خالص معادل 399 اتمسفر )5860پام( محاسبه شد.

آنچه در باال گفته شــد مربوط به محاسبه ی مقدار MMP با استفاده از معيار 
محل تقاطع خطوط برون يابي شــده در نمودار ضريب بازيافت بر حسب فشار 
بود. معيارهاي ديگري كه در مطالعات قبلي پيشــنهاد شده است، فشارهايي 
اســت كه ميزان ضريــب بازيافت در آنها به 90 يا 95درصد مي رســد. براي 
محاســبه ی MMP گاز متان با اســتفاده از اين معيارها، از نمودارهاي فشار 
متناظر ضريب بازيافت هاي 90 و 95درصــد در حالت هاي مختلف )با تعداد 
گريدهاي مختلف( قرائت شــد كه نمودارهاي آن در شکل2 رسم شده است. 
با توجه به این شــکل، ميزان MMP با اســتفاده از معيار ضريب بازيافت هاي 
90 و 95درصد به ترتيب معادل 360 اتمســفر )5284 پام( و 407 اتمســفر 

)5974 پام( محاسبه شد.

 1  نمودار ضریب بازیافت بر حســب فشــار حاصل از نتایج شبیه ســازي آزمایش لوله قلمي با تعداد گریدهاي مختلف در نرم افزار E 300  - گاز تزریقي: متان

 2  نمودار MMP محاســبه شــده بر حسب تعداد گرید در شبیه ســازي آزمایش لوله قلمي در نرم افزار E 300 - گاز تزریقي: متان
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براي محاســبه ی MMP در حالتي كه گاز CO 2، گاز غنی شــده )70درصد 
متــان، 30درصد پروپان( و گاز همراه نفت مخزن تزريق شــود نيز روند باال 
انجام شــد. ميزان MMP محاسبه شده با استفاده از معيارهاي شكست خط، 
ضريــب بازيافت 90درصــد و ضريب بازيافت 95درصد بــرای تمام موارد در 

جدول2 خالصه شده اند.

PVT Pro 2-4- شبیه ساز
در شبيه ســاز PVT Pro مدل استفاده شــده در جهت طول مخزن به 100، 
200، 500 و 1000 سلول تقسيم بندي شد. شبيه سازي ها در چند مرحله ی 
فشاري )براي هر گاز تزريقي( اجرا شد. براي مدل سازي خواص سيال مخزن 
از خروجــي تركيبي مدل ســيال میدان موردنظر با نرم افــزار PVT Pro )با 
13جزء( استفاده شد. در همه ی حالت ها، تزريق گاز به ميزان 1/2 برابر حجم 

فضاي متخلخل انجام مي شود. 
در اين بخش نيز مقدار MMP براي این گازهاي تزريقي محاســبه شــد: گاز 
سبك )متان خالص(، دي اكســيدكربن، گاز غني شده )شامل70درصد مولي 
گاز متــان و 30درصــد مولي پروپــان( و گاز همراه نفــت. در هر حالت نیز 

شبيه ســازي ها در فشارهاي مختلف انجام شــد. به عنوان مثال، برای حالت 
تزریق گاز دي اكســيدكربن، در شکل3 نمودار ضريب بازيافت بر حسب فشار 

براي تعداد گريدهاي گفته شده رسم شده است. 
مقدار MMP در تعداد گريدهاي مختلفي )كه در باال گفته شــد( محاســبه 
شــد و پس از آن نمودار MMP بر حســب معكوس تعداد گريد ، رســم 
شد.)شــکل4( با رســم نمودار و امتداد دادن آن، مقدار MMP در حالتي كه 
تعداد گريدها بسيار زياد باشد  قرائت مي شود. همان طور كه در شکل4 
قابل مشاهده است، مقدار MMP براي گاز دي اكسيدكربن معادل 2599 پام 
محاســبه شد. همچنین، با توجه به شکل4، ميزان MMP با استفاده از معيار 
ضريــب بازيافت هــاي 90 و 95درصد به ترتيب معــادل 2727 و 2981 پام 

محاسبه شد.
بــراي محاســبه ی MMP  در حالتي كــه گاز تزريقي متان، گاز غني شــده 
)70درصد متان، 30درصد پروپان( و گاز همراه مخزن باشــد، مشابه روند باال 
طی شده اســت. ميزان MMP محاسبه شده با استفاده از معيارهاي شكست 
خط، ضريب بازيافت 90درصد و ضريب بازيافت 95درصد برای تمام موارد در 

جدول4 خالصه شده اند.

)PVTPRO نرم افزار( CO 2 :3  نمودار ضریب بازیافت بر حســب فشــار حاصل از نتایج شبیه ســازي آزمایش لوله قلمي با تعداد گریدهاي مختلف - گاز تزریقي 

)PVTPRO نرم افزار( CO 2   :محاســبه شــده بر حسب تعداد گرید در شبیه ســازي آزمایش لوله قلمي - گاز تزریقي MMP 4  نمودار 
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5- بررسي نتایج شبیه سازي
همان طــور که قبال ذکر شــد در اين مطالعه مقدار MMP  با اســتفاده از 
ســه معيار شكســت خط، ضريب بازيافت هاي 90 و 95درصد تخمين زده 
شــد. مقدار MMP براي هر 4 گاز مورد مطالعه با استفاده از نرم افزارهاي 
E  300 ،Winprop و PVT Pro با استفاده از مدل سيال میدان موردنظر 
محاسبه شــد. مقدار MMP محاسبه شده براي گازهاي تزريقي مختلف و 
بــا در نظر گرفتن معيارهاي مختلف در جدول2 آمده اســت. اين نتايج در 

شکل5 نيز با يكديگر مقايسه شده اند. 
همان طور که پیشتر گفته شد در اين مطالعه مقادير MMP به دست آمده 
با اســتفاده از معيار شكســت خط به عنوان تخمين دقيق تر در نظر گرفته 
مي شــوند. جدول2 مشــخص می کند که مقادير MMP به دست آمده از 
نرم افزارهای E 300 و PVT Pro به جز برای گاز غنی شــده تقريبا به هم 

نزديک است.

  2    مقایسه ی مقادیر MMP محاسبه شده با نرم افزار Winprop، شبیه سازي آزمایش لوله قلمي )با معیارهاي مختلف در نرم افزارهايE 300 و PVT Pro( و روابط تجربی

MMP (psia) Correlation

MMP (psia)  Simulation Software

Injected Gas
Winprop

Slim-tube simulation (PVT Pro)Slim-tube simulation (E300)

BreakoverRF=95%RF=90%BreakoverRF=95%RF=90%

560715345     636281807320586056355207C 1
38622

243134155259929812727243426222350CO 2

34214

396555240     258929412707457242443440Rich gas
)70%C 1-30%C 3(

--496149944832580650454495Associated gas

1Firoozabadi and Khalid, 2Khazam et al., 3Glaso, 4Kuo, 5Modified Kuo

 5  مقایســه ی مقادیر MMP  محاســبه شــده براي گازهاي تزریقي مختلف توسط نرم افزار Winprop، PVT Pro )معیار شکســت خط(، E300 )معیار شکست خط( و روابط تجربی مختلف. 

در این شــکل، نتایج روابط تجربی فیروزآبادی و خالد )گاز خشــک(، گالســو )گاز کربن دی اکســید( و ویرایش شده کوا )گاز غنی شده( استفاده شده است. 
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با توجه به نتايج شبيه سازي آزمايش لوله قلمي، امتزاج پذيري گاز هيدروكربني 
سبك23 با سيال ميدان مورد بررسی در فشارهاي باالتر از 5500پام امكان پذير 
خواهد بود. علت اصلي باال بودن MMP گاز سبك، ماهيت سيال مخزن است. 
تركيب سيال مخزن درصد بااليي از اجزاء+ C7 دارد )در حدود 30درصد مولي( 
در حالــي كه از لحاظ اجزای متوســط24 حدود 36درصد و C 1 جزء ســبك 
در حدود 34درصد اســت. در فرآينــد تزريق امتزاجــي گاز، مكانيزم هاي 
Condensing و Vaporizing  در تماس هــاي متوالي ســبب تشــكيل 
جبهه ی امتزاج مي شــود. در هر دو مكانيزم، انتقال اجزای متوســط از يك 
فاز به فاز ديگر ســبب نزديك شــدن تركيب گاز تزريقي و سيال مخزن به 
يكديگر مي شــود.  بنابراين هرچه تركيب ســيال مخــزن و گاز تزريقي از 
اجزای متوســط غني تر باشند، رسيدن به شرايط امتزاج آسان تر مي شود. از 
آنجا كه تركيب ســيال مخزن مورد بررســی درصد كمي از اجزای متوسط 
دارد، با تزريق گاز ســبك رسيدن به شرايط امتزاج دشوار است، در حالي كه 
 MMP با غني كردن گاز سبك با پروپان )به ميزان 30درصد مولي( مقدار
 PVT و 2589 پام در شبيه ساز E 300 به حدود 4572 پام در شبيه ســاز

Pro كاهش مي يابد.
همان طور كه نتايج شبيه ســازي نشــان مي دهد، مقــدار MMP در حالت 
تزريق گاز CO 2 در حدود 2400 و 2600 پام به ترتيب در شبيه ســازهای 
E 300 و PVT Pro  اســت. مقدار كم MMP  براي گاز CO 2 ناشــي از 
خصوصيات CO 2 تحت فشــار مخزن است. چگالي CO 2 در فشار 3000 
 CO 2پام به چگالي يك مايع بســيار نزديك است و نتیجتا اين امكان را به

مي دهد تا اجزای هيدروكربني را راحت تر از نفت جدا كند.
به عنوان نکته ی آخر، اگر روابط تجربی MMP برای شرایط مخزنی به کار 
روند که شــرایط آن مخزن مشابه شــرایطی که این روابط در آن به دست 
آمده اند نباشــند، می توانند نتایج گمراه کننده ای به دســت بدهند. از دالیل 

اختالف نتایج روابط تجربی و روش شبیه ســازی لوله قلمی این اســت که 
عمــده ی این روابط تجربی برای ترکیب نفت ســبک و مخازن با دمای باال 
قابل استفاده نیســتند.]6[ جهت داشــتن يك حدس اوليه ی خوب روابط 
تجربي مي توانند مفيد باشــند اما براي داشتن مقدار دقيق بايد از روش هاي 

آزمايشگاهي استفاده كرد.

نتیجه گیری
در اين مطالعه مقادیر حداقل فشار امتزاجی برای یکی از میادین جنوب غربی 
ایران با نرم افزارهاي  ECLIPSE، PVT Pro 300 و Winprop تخمین 
زده شــد. مقدار MMP  براي هر گاز تزريقي با استفاده از سه معيار شكست 
خط، ضريــب بازيافت هاي 90 و 95درصد محاســبه شــد. همچنين ميزان 
MMP با استفاده از روابط تجربي موجود تعيين حداقل فشار امتزاجي براي 
گازهاي مختلف تعيين شــد. مقدار MMP براي گاز متان، CO 2، گاز غني 
 E 300 شده )70درصد متان، 30درصد پروپان( و گاز همراه نفت در نرم افزار
 PVT Pro به ترتيب معادل 5860، 2434، 4572 و 5806پام و در نرم افزار
به ترتيب معادل 6362، 2599، 2589 و 4961پام محاســبه شد. در تزريق 
گاز سبك، امتزاج پذيري در فشــارهاي باالتر از 5800پام امكان پذير خواهد 
بود. با توجه به شرايط كنوني مخزن موردنظر، براي رسيدن به شرايط امتزاج 
نياز به گاز CO 2 یا گاز غني با درصد بااليي از اجزای متوســط است. مقدار 
كم MMP  براي گاز CO 2 ناشي از خصوصيات CO 2 است كه تحت فشار 
مخزن چگالي آن بســيار نزديك به چگالي مايع است. مطالعه ی حاضر، یک 
مطالعه ی اساسی و مقدماتی جهت کمک به برنامه ریزی برای برداشت بهینه 
و تعیین پارامترهای کلیدی برای طراحی تاسیســات سطح االرضی در مخزن 
موردنظر اســت و برای نتیجه گیری دقیق تر باید آزمایشات لوله قلمی یا روش 

حباب باالرونده در آزمایشگاه انجام شوند.
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