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چكيده:
هدف از اين مقاله امکان س�نجي فرآين�د احتراق درج�ا در مخزن نفت س�نگين كربناته و ش�کافدار كوه موند 
مي باشد. مدل شبيه ساز عددي آزمايش لوله احتراق مخزن كوه موند در اين مقاله ارائه و صحت آن با مشاهدات 
آزمايشگاهي تصديق شد. در ادامه مدل شکافدار آزمايش نيز طراحي و تاثير وجود شبکه شکاف ها و خصوصيات 
هندس�ي آن نظير جهت گيري ش�کاف ها ، تعداد ، مکان قرارگيري ، فاصله بين ش�کاف ها ، گس�تردگي و ميزان 
پيوستگي شکاف ها بر موفقيت يا عدم موفقيت احتراق در جا ، در حضور شبکه شکاف ها مطالعه گرديد. نتايج اين 
پژوهش مؤيد امکان پذيري پروس�ه احتراق در مخزن كوه موند و تأثير تعيين كننده پارامترهاي هندسي شبکه 
شکاف بر ميزان نفت قابل استحصال مي باشد. مدل شبيه ساز معرفي شده در اينجا يك پيش نياز جهت طراحي و 

انجام آزمايش احتراق در جا در يك مدل شکافدار لوله احتراق مي باشد. 

واژه هاي كليدي:  احتراق در جا ، مخازن كربناته شكافدار ، ازدیاد برداشت ، مخازن نفت سنگين ، 
شبيه سازي.

مقدمه
از س��الهاي پیش در ایران وجود مخازن نفت س��نگین به اثبات رس��یده و 
 ب��رآورد ه��اي اولیه حاکي از وجود ذخایر عظیم در ایران  با درجه ي س��نگیني 
API 20 یا کمتر در مناطق جنوب کشور ، بالغ  بر50 میلیارد بشکه مي باشد. 
ذخای��ر عمده ي نفت س��نگین ایران درمی��دان هاي کوه موند ، زاغ��ه ، پایدار ، 
پایدارغرب ، سوسنگرد ، رامشیر و فردوسي ) خلیج فارس( واقع شده اند. سنگ 
مخزن این ذخایر عمدتاً  از دولومیت ها و کربناتهاي دوران ائوس��ن تا کرتاس��ه 
تش��کیل شده اس��ت. براس��اس اطالعات موجود میزان نفت سنگین درجاي 
شناخته ي شده ي کشور حدود 10 % کل نفت در جاي ایران برآورد شده است. 
مساله ي اصلي در میادین نفت سنگین ایران ، روشهاي برداشت نفت از مخازن 
کربناته شکافدار محسوب میگردد. در روشهاي حرارتي ازدیاد برداشت ، هدف 
کاهش گرانروي نفت خام با افزایش دماي آن اس��ت. این روش��ها عموماً  به سه 
دسته ي تزریق بخار آب ، تزریق آب داغ و احتراق درجا تقسیم بندي مي شوند.

در فرایند احتراق درجا ،  اکس��یژن به درون مخزن تزریق مي شود ، نفت خام 

در درون مخزن ش��عله ور مي گردد و قس��متي از نفت در داخل سنگ سازند به 
منظور تولید حرارت مي سوزد. عمده ترین روش وارد ساختن اکسیژن به داخل 
مخزن تزریق هواست. این روش در مقایسه با تزریق بخار داراي محدودیت عمق 
نیس��ت )با توجه به تولید حرارت و گرم��ا در داخل مخزن ،  اتالف گرما در داخل 
چاه تزریقي به حداقل ممکن مي رس��د(. از جمله مزای��اي دیگر روش احتراق 
درجا امکان پذیري این روش در مخازن با نفوذپذیري بسیار پایین )نظیر مخازن 
کربناته( است که امکان تزریق بخار در آنها مهیا نمي باشد. احتراق درجا عالوه 
ب��ر تغییرات��ي که از نقطه نظر فیزیک��ي در نفت خام ایجاد مي کند به واس��طه 
تغییرات ش��یمیایي نظیر تقطیر و شکست هیدروکربن هاي سنگین در حین 

احتراق باعث تولید نفت با درجه ي API بسیار باالتر خواهد شد ]1[. 
در برخي از تجربه هاي میداني گذش��ته ، فرایند احتراق درجا و پایدار نگه 
داش��تن احتراق در صورت وجود ش��کاف ها مقدور نبوده اس��ت.]2[ براساس 
تئوري با توجه به اینکه گذردهي شکاف ها نسبت به ماتریس به مراتب بیشتر 
اس��ت ، اکسیژني که تزریق ش��ده است به س��رعت در درون شکاف ها جریان 
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مي یابد و به این ترتیب تنها با نفت موجود در شکاف ها و یا حداکثر با نفتي که 
در مجاورت ش��کاف در داخل ماتریس قرار دارد واکنش خواهد داد. تحت یک 
چنین ش��رایطي نه تنها سرعت واکنش به واسطه ي اندک بودن سطح تماس 
بین جریان هوا و دیواره ي شکاف ، پایین خواهد بود ، بلکه مقدار کلي سوخت در 
دسترس جهت احتراق نیز به منظور پایداري جبهه ي احتراق کافي نیست. از 
س��وي دیگر ، در صورتي که تنها عامل شکست پروسه ي احتراق ، پایین بودن 
سرعت واکنش ها باشد ، به وضوح روشن است که در مخازن داراي شکاف هاي 
بسیار نظیر مخازن ایران ، که سطح تماس بین جریان هوا و دیواره هاي شکاف 
به اندازه ي کافي اس��ت ، با فرض وجود میزان کک کافي ، پروسه  احتراق در جا 

امکان پذیر خواهد بود ]3[. 
ش��ولت و دو وریس]3[ در مقاله ي خود آزمایشاتي را توصیف کرده اند که 
نشان دهنده ي امکان اجراي احتراق درجا در مخازن بسیار شکاف دار مي باشد. 
دستگاه مورد استفاده آنها به صورت ساده از چندین مغزه ي چیده شده بر روي 
هم و اش��باع ش��ده از نفت ، در داخل یک محفظه ي فشار تشکیل شده بود. در 
طول مدت اجراي آزمایش ، هوا از باالي محفظه ي فش��ار به صورت پیوس��ته 
تزریق مي شد. این هواي تزریقي از یک فاصله ي خالي mm 1 که بین مغزه ها  
و دیواره هاي داخلي محفظه قرار داشت و شبیه سازي کننده  ي شکاف ها بود 

جریان مي یافت.
شولت و دو وریس]3[ براساس نتایج مطالعه ي خود به بیان مکانسیم هاي 
فیزیک��ي و واکنش هاي ش��یمیایي حاکم بر فرایند  احت��راق درجا در مخازن 
ش��کافدار پرداختند. بر اس��اس نظریه آنها اکس��یژن در داخل شکاف هاي ریز 
)fissures( موجود در مخزن با سرعتي متأثر از سرعت حرکت گازهاي احتراق 
شارش مي یابد. این اکسیژن مي تواند با گازهاي هیدروکربني موجود در شکاف 
و یا با س��وخت موجود در ناحیه ي کک وارد واکنش ش��ود. عالوه بر این ممکن 
اس��ت مقداري از اکس��یژن به داخل ماتریس نفوذ کرده و به این ترتیب با نفت 
موجود در ماتریس واکنش دهد. این پدیده که براساس نفوذ ملکولي اکسیژن به 
داخ��ل ماتریس صورت مي گیرد ب��ا جریاني از گازهاي حاصل از تبخیر نفت ، از 
ماتریس به درون شکاف ها جایگزین خواهد شد. شولت و آرنولد ]3[ همچنین 
مدل تحلیلي س��اده اي را براي احتراق در جا در حضور شکاف ارائه کردند. مدل 
تحلیلي آنها دماي جبهه ي احتراق ، گس��تردگي جبه��ه  و حداکثر نرخ تزریق 

اکسیژن را تا ظهور ناگهاني )breakthrough( اکسیژن پیشگویي مي کند.
 CMG,STARS طبس��ي نژاد و همکاران ]4[ نیز با اس��تفاده از نرم افزار
فرآیند احتراق در جا را براي یک نمونه نفت نیمه سنگین )آزمایش کومار ]5[( 
در حضور ماسه سنگ ، در مدلي نظیر مدل آزمایشگاهي شولت و دو وریس]3[ 
و در مقیاس آزمایش��گاهي ش��بیه س��ازي کردند. مدل اولیه ي بي شکاف آنها 
براي در نظر گرفتن تاثیر ش��کافها اصالح ش��د و دو ردی��ف کناري ماتریس با 
تخلخل 100% و گذر دهي صد برابر ماتریس ، به عنوان شکاف ها در نظر گرفته 
ش��دند ) در جهت عمودي( که در حقیقت شبیه به مدل آزمایشگاهي شولت و 
دو وریس]3[ بود. بر اس��اس مطالعات ایش��ان در س��اعت هاي اولیه ي شبیه 
س��ازي ، تولید در مدل شکافدار به واسطه ي سادگي تولید از شکاف ها بیش از 
مدل بي ش��کاف مي باش��د ، که با تهي شدن نفت شکاف ها ، نظر به اینکه تولید 
مش��روط به ریزش نفت از ماتریس به درون ش��کافها مي ش��ود ، تولید در مدل 

شکافدار کاهش چشمگیري نشان خواهد داد.
هدف از انجام این مطالعه امکان س��نجي اج��راي فرآیند احتراق در جا در 
مخزن نفت س��نگین کوه موند ب��ا در نظرگرفتن خصوصیات ویژه ي س��ازند 
)کربناته وش��کاف دار( درمقیاس آزمایش��گاهي مي باش��د. در این مقاله براي 
اولین بار عملکرد احتراق تحت تأثیر خواص هندس��ي ش��کاف ها نظیر جهت 
گیري شکاف ها )عمودي یا افقي( ، تعداد و مکان قرارگیري شکاف هاي افقي ، 

فاصله بین ش��کاف هاي عمودي یا افقي ، گستردگي و میزان پیوستگي شکاف 
هاي عمودي در حضور شبکه شکاف ها مورد مطالعه قرار مي گیرد.

1- روش مطالعه:
1-1- معــرفي مدل شبيه سازي آزمايش لوله احتراق 

كوه موند:
در ای��ن مطالعه از نرم افزار CMG,STARS بهره گرفته ش��د. به منظور 
ش��بیه س��ازي عددي آزمایش لوله احتراقي که قبال توسط سراجي ]6[ انجام 
شده است یک ماتریس عمودي شامل 20 گرید بلوک )مرکز گریدها مطابق با 
مکان ترموکوپلها در سیس��تم آزمایش است( در جهت z و یک گرید بلوک در 
جهت هاي x و y  در نظر گرفته ش��د. طول این بلوک ماتریس )لوله احتراق در 
آزمایش ( یک متر )ft 3/28( و اندازه آن در جهات x و ft     y 0/3287  ) ش��بیه 
س��ازي س��طح مقطع دایره اي لوله احتراق با یک مربع به مساحت یکسان ( در 
نظر گرفته ش��د. دما و فشار اولیه در شبیه سازي 140 درجه فانهایت و 314/7 
پام بود. میزان اش��باع شدگي نفت و گاز به ترتیب 0/6 و 0/4 در نظر گرفته شد 
)اشباع شدگي گاز در حقیقت به واسطه تزریق هلیوم در آزمایش اصلي جهت 
رس��یدن به فشار مطلوب مي باشد ( و اشباع شدگي اولیه آب صفر بود. سرعت 
هواي تزریقي lit/min 4/8 )مطابق با آزمایش( در نظر گرفته ش��د. ش��رایط 
اولیه و خصوصیات س��نگ براي سازند کربناته جهت شبیه سازي در جداول 1 

و 2 شرح داده شده است.

جدول 3 )صفحه بعد( نش��ان دهن��ده درصد مولي ترکیبات نفت خام الیه 
سروک کوه موند مي باشد. جهت معرفي به نرم افزار این ترکیب به دو شبه ماده 
نفت س��بک )از C1 تا C11( و نفت سنگین ) C12+( گروه بندي شد. خواص 
بحران��ي هر یک از این ش��به ماده ها با اس��تفاده از قوانی��ن اختالط هانگ ]7[ 

جدول 1-  ش��رايط اوليه و خصوصي��ات فيزيكي م��دل جهت اجراي 
شبيه سازي آزمايش لوله ي احتراق كوه موند

ج��دول2- خصوصي��ات مورد ني��از س��نگ كربناته ك��وه موند جهت 
شبيه سازي آزمايش لوله ي احتراق

جدول 3- تركيب نفت اليه ي سروك كوه موند
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محاسبه شد. ثوابت تعادل براي هر یک از شبه ماده ها با استفاده از رابطه ویلسن 
]8[ محاس��به گش��ت. در این مدل 6 ماده و شبه ماده یعني: آب ، نفت سنگین ، 
نفت سبک ، گاز بي اثر ، اکسیژن و کک به شبیه ساز معرفي شدند. تمام گازهاي 
غیر قابل میعان نظیر CO ، CO2 و N2 به منظور کاهش تعداد معادالتي که 
توس��ط شبیه س��از حل مي ش��وند ، به عنوان یک گاز بي اثر در نظر گرفته شد. 
داده هاي مربوط به گرانروي نفت خام الیه سروک کوه موند برحسب دما که در 
جدول 4 آمده اس��ت به منظور به دس��ت آوردن یک رابطه همبس��تگي براي 
گرانروي بر حس��ب دما جهت معرفي به نرم افزار مورد اس��تفاده قرار گرفت. با 
توجه به گذردهي بس��یار باالي بس��تر کربناته در آزمایش لوله احتراق از تاثیر 
فش��ار موئینگي ص��رف نظر ش��د. واکنش هاي در نظر گرفته ش��ده ش��امل 
اکسیداس��یون نفت سبک و سنگین ، شکست حرارتي  نفت سنگین )تشکیل 

کک( و سوختن کک مي باشند.

 ش��کل 1 دماي متوس��ط لوله احتراق در آزمایش و شبیه سازي را مقایسه 
مي کند که به همراه پارامترهاي مقایسه شده در جدول 5 نشانگر صحت مدل 

شبیه ساز ارائه شده در این مقاله مي باشد. 

1-2- معرفي مدل شكافدار لوله احتراق كوه موند:
این مدل ش��امل س��ه گرید در جهت x ، یک گرید در جهت y و 22 گرید در 
جهت z مي باش��د. اولین و سومین ستون گریدها ، در جهت x و گرید هاي 9 و 
 14 در جهت z ش��بیه س��ازي کننده ي ش��کاف ها مي باش��ند ، در حالي که

 20 گرید میاني  دیگر معرف ماتریس اند )الگوي B در ش��کل 2(. شکاف ها در 
ش��کل 2 به صورت نوارهاي قرمز نش��ان داده ش��ده اند. هر یک از این شکافها 
عرضي برابر با یک میلیمتر )ft 0/0033( دارد ، که برابر اندازه شکافهایي است 

که در کار آزمایش��گاهي شولت و دو وریس ]3[ مورد استفاده قرار گرفت. گذر 
دهي موثر ش��کافها بر اساس پیش��نهاد فن- گلف راخت ]9[ به صورت دو خط 

عمود برهم در نظر گرفته شد که در شکل ]3[  نیز نشان داده شده اند.
   در ش��بیه سازي ، باالترین گرید بلوک میاني به صورت مداوم و به مدت 

0/5 ساعت تا دماي احتراق پیش گرمایش شد. پس از این مدت گرم کننده 
خاموش گردید. براس��اس قرارگیري چاههاي تزریق )2 چاه در ابتداي گرید 
بلوکه��ا ردیف 1 و 3( تزریق هوا از درون ش��کافها ص��ورت مي گیرد. این در 
حالي اس��ت که س��ه چاه بهره برداري در بلوکهاي انتهایي لوله احتراق قرار 
داده ش��ده که به این ترتیب فرایند برداشت هم از شکاف ها و هم از ماتریس 
صورت  مي گیرد  )ش��کل 2(. میزان حجم س��یال موجود در مدل شکاف دار 
برابر با مدل معمولي لوله احتراق )الگوي A در ش��کل 2( در نظر گرفته شد. 
هم چنین فرض بر این اس��ت که در شرایط اولیه شکاف ها کامال توسط نفت 
اش��باع ش��ده اند. براساس شبیه س��ازي هاي اولیه مش��اهده شد که امکان 
ایج��اد احتراق به صورت پای��دار در این مدل جز در حالت��ي که ابتداي این 
سلول در اطراف چاهاي تزریقي به اندازه کافي گرم شده باشد میسر نیست. 
در صورت پیش گرمایش مناس��ب احتراق بالفاصله در شکافها رخ داده و به 
سمت چاه بهره برداري پیش روي مي کند. حرارت تولید شده در اثر احتراق 
نفت در درون ش��کاف ها ، براساس هدایت حرارتي به ماتریس منتقل شده و 
با نفوذ اکس��یژن به درون ماتریس ، احتراق در این ناحیه نیز صورت پذیرفته 
و به س��مت چاه بهره برداري پیش روي مي کند. ش��بیه س��ازي هاي اولیه 
براي ایجاد احتراق در جا در مدل شکاف دار با سرعت تزریقي برابر با سرعت 
تزریق آزمایش لوله احتراق ، با شکس��ت روبرو ش��د. به این ترتیب س��رعت 
تزری��ق بهlit/min  2/4 کاه��ش یافت. در این نرخ تزریق ، جبهه احتراق در 
هر دوي ش��کاف و ماتریس تش��کیل ش��ده و به صورت پایدار به سمت چاه 
بهره ب��رداري پیش روي کرد. به این ترتیب جهت مقایس��ه صحیح مدلهاي 
 ش��کاف دار و ب��ي ش��کاف ، م��دل بي ش��کاف لوله احت��راق با ن��رخ تزریق 

lit/min 2/4 مجددا شبیه سازي شد.

جدول 4- گرانروي نفت اليه ي سروك كوه موند

شكل 1- مقايسه ي دماي متوسط سيستم در آزمايش اصلي و شبيه سازي شده

جدول 5- مقايسه ي پارامترهاي مختلف در آزمايش اصلي و شبيه سازي شده

شكل2- شماتيك مدل هاي بي شكاف )A( و شكاف دار )B-I( لوله احتراق.

شكل3- نمودار نفوذ پذيري نسبي آب- نفت و گاز- مايع براي شكاف ها
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2- مطالعه تأثير خواص هندسي شبكه شكاف ها بر احتراق در جا 
2-1- تأثير وجود شبكه شكاف ها

در ای��ن قس��مت الگوهايA  و B مورد مطالعه ق��رار گرفتند. نتایج 
ش��بیه سازي )شکل 4( نش��انگر کاهش راندمان پروسه احتراق در جا 
در مدل ش��کافدار مي باش��د. مکانیس��م تولید در مدل هاي ش��کافدار 
براس��اس نفوذ مولکولي اکس��یژن به داخل ماتریس صورت مي گیرد. 
نف��ت موج��ود در ماتریس مي تواند دچار تبخیر و یا شکس��ت حرارتي 
ش��ود. این پدیده ها س��بب تولید گازهاي هیدروکربني خواهد ش��د. 
نفت با اکس��یژني که از ش��کاف ها به درون ماتریس نفوذ کرده اس��ت 
واکن��ش مي ده��د و مقداري دیگر از آن نیز در اثر حرارت حاصله دچار 
انبس��اط حرارتي خواهد شد. گازهاي حاصل از تبخیر نفت ، از ماتریس 
به درون ش��کاف ها جایگزین خواهد شد. فش��ار نفت منبسط شده در 
صورتي که فضاي خالي به صورت کامل از مایع اش��باع باش��د ، افزایش 
م��ي یابد و به این ترتی��ب نفت یا به نواحي اي که داراي میزان اش��باع 
ش��دگي کام��ل نیس��تند و یا ناحی��ه ي کک جریان خواه��د یافت. در 
صورت اش��باع بودن کامل این ناحیه ، نفت به داخل ش��کاف ها جریان 
مي یابد که براس��اس فرضیات ، مس��تقیماً و بالفاصله تولید خواهد شد. 
کاه��ش راندمان احت��راق در جا در مدل ش��کافدار با توج��ه به پایین 

بودن س��رعت فرآیند نفوذ مولکولي توجیه مي ش��ود. 

2-2- تأثير فاصله بين شكاف هاي عمودي در شبكه شكاف ها
یک��ي از مهمترین عوامل موفقیت و یا شکس��ت فرایند احتراق در جا در 
مدل ش��کاف دار ، چگالي شکاف مي باش��د. به منظور مطالعه و شبیه سازي 
تراکم هاي ش��کاف مختلف ، شبیه سازي هاي دیگري با اندازه یکسان عرض 
ش��کافها ، تحت شرایط یکسان از نظر کل س��یاالت موجود و غیره ، با در نظر 
 گرفت��ن ع��رض ماتری��س ه��اي 0/2412 ، 0/3412 و 0/4412 ف��وت 
)مدل هاي C ، B و D( صورت گرفت. فاصله کمتر بین ش��کاف هاي عمودي 
که به معني باالتر بودن تراکم این ش��کاف ها مي باشد ، باعث افزایش میزان 
بازیافت نفت )ش��کل 5( ش��د. در حالیکه براي فاصله شکاف 0/4412 فوت 

احتراق اصاًل رخ نداد. 

2-3- تأثير فاصله بين شكاف هاي افقي در شبكه شكاف ها
در این قس��مت نتایج حاصل از مدل هاي B و E مورد مطالعه قرار گرفت. 
نتایج ش��بیه سازي )شکل 6( نش��ان داد که با افزایش فاصله بین شکاف هاي 

افقي راندمان پروسه احتراق در جا بهبود مي یابد. 

2-4- تأثير تعداد شكاف هاي افقي در شبكه شكاف ها
در این قس��مت نتایج حاصل از مدل ه��اي B و F مورد مطالعه قرار گرفت. 
شبیه سازي )شکل 7- صفحه بعد( مؤید کاهش راندمان پروسه احتراق در جا 

با افزایش تعداد شکاف هاي افقي مي باشد.
2-5- تأثير مكان قرارگيري شكاف هاي افقي در شبكه شكاف ها

در این قس��مت نتایج حاص��ل از مدل هاي B ، H و G م��ورد مطالعه قرار 
گرفت. نتایج نش��انگر این واقعیت بود که با فاصله گرفتن ش��کاف هاي افقي از 
 چاه تزریق راندمان پروس��ه احتراق کاهش مي یابد )ش��کل 8 - صفحه بعد(.

  ای��ن پدیده را مي ت��وان با در نظ��ر گرفتن تأثیر بیش��تر پراکندگي مکانیکي 

شكل 4- مقايسه راندمان احتراق در جا در مدل هاي شكافدار و بي 
شكاف. 

شكل 5- مطالعه تأثير تراكم شكاف هاي عمودي بر عملكرد احتراق در جا 

شكل 6- كاهش راندمان پروسه احتراق در جا با كاهش فاصله بين 
شكاف هاي افقي 
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)mechanical dispersion( در مدل H و در نتیجه بزرگتر بودن ضریب 
نفوذ مؤثر در این مدل )effective diffusion coefficient( توجیه کرد. 
2-6- تأثير ناپيوستگي شكاف هاي عمودي در شبكه شكاف ها

در این قس��مت نتایج حاصل از مدل ه��اي B و I مورد مطالعه قرار گرفت. 
نتایج حاصل از ش��بیه سازي )شکل 9( نش��انگر این واقعیت است که راندمان 
پروس��ه احتراق در جا در صورت وجود ناپیوس��تگي در ش��کاف هاي عمودي 

کاهش مي یابد. 
4- نتيجه گيري

- نتای��ج حاصل ازمدل عددي ارائه ش��ده در ای��ن تحقیق به خوبي با نتایج 
حاصل از آزمایش اصلي تطابق داشت.

- در یک مدل شکافدار موفقیت یا عدم موفقیت فرآیند احتراق ، حساسیت 
بیشتري نسبت به پارامترهاي عملیاتي و خصوصیات فیزیکي مدل دارد. 

-  فرآیند پیش گرمایش در مدل ش��کاف دار بس��یار مهم تر از مدل بي شکاف 
بوده و احتراق پایدار بدون پیش گرمایش مناسب این ناحیه امکان پذیر نمي باشد.

- مکانیسم اصلي پایداري احتراق در مدل شکافدار ، نفوذ اکسیژن از شکاف 
ب��ه درون ماتریس مي باش��د. با توجه به پایین بودن س��رعت این فرآیند ، نرخ 
تزریق در مدل ش��کاف دار نسبت به مدل بي شکاف یکسان ، بایستي پایین تر 

در نظر گرفته شود.
- افزایش تراکم ش��کاف ها ي عمودي ، باعث سرعت یافتن بازیافت نفت و 

افزایش ضریب بازیافت نهایي شد. 
- افزایش تراکم شکاف هاي افقي باعث کاهش راندمان پروسه احتراق در جا شد.

- با کاهش فاصله بین شکاف هاي افقي سرعت بازیافت و میزان نهایي نفت 
قابل استحصال کاهش یافت. 

- در حضور ش��بکه شکاف ها ، میزان نفت قابل استحصال براي مدل هایي 
که در آنها شکاف هاي افقي به چاه تزریق نزدیکتر اند بیشتر بود. 

- وجود ناپیوس��تگي در ش��کاف هاي عمودي باعث کاهش ضریب نهایي 
بازیافت نفت شد.  

منابع:
1.Sattar A. and Takur G.C., ″Integrated Petroleum Reservoir Man-
agement″, PennWell Publishing Company, Tulsa, Oklahoma, 1994.
2.Al-Bahar M.A., Merrill R., Peake W., Jumaa M. and Oskui R., 
″Evaluation of IOR Potential within Kuwait″, SPE 88716, pre-
sented at the 11th Abu Dhabi international Petroleum Exhibition 
and Conference, Abu Dhabi, U.A.E., October 2004.
3.Schulte W.M. and de Vries A.S., ″In Situ Combustion In Natural-
ly Fractured Heavy Oil Reservoirs″, SPE 10723, presented at SPE 
Enhanced Oil Recovery Symposium, Tulsa, USA, April 1982.
4.Tabasinejad F., Kharrat R. and Vossoughi S., "Feasibility Study 
of in-Situ Combustion in Naturally Fractured Heavy Oil Reser-
voirs", SPE Paper 103969, presented at the First International Oil 
Conference and Exhibition, Cancun, Mexico, September 2006. 
5.Kumar M., ″Simulation of Laboratory In-Situ Combustion 
Data and Effect of Process Variation Data″, SPE Paper 16027, 
presented at the 9th SPE Symposium on Reservoir Simulation, 
San Antonio, Texas, USA, February 1987.
6.Seraji S., Kharrat R., Razzaghi S. and Taghikhani V., ″Kinetic 
Study of Crude Oil Combustion in the Presence of Carbonate 
Rock″, SPE Paper, Presented in 15th SPE Middle East Oil & Gas 
Show and conference, Bahrain, March 2007.
7.Ahmed T., ″Hydrocarbon Phase Behavior″, Gulf Publication 
Company, 1989.
8.Danesh A., ″PVT and Phase Behavior of Petroleum Reservoir 
Fluids″, Elsevier, 1998.
9.Van Golf-Rakht, "Fundamental of Fractured Reservoir Engineer-
ing ", Elsevier Scientific Publication Company, Netherlands, 1982.

شكل 7- كاهش راندمان پروسه احتراق در جا با افزايش تعداد 
شكاف هاي افقي 

شكل 9- كاهش راندمان پروسه احتراق در جا در صورت وجود 
ناپيوستگي در شكاف هاي عمودي

شكل 8- مطالعه تاثير مكان قرارگيري شكاف هاي افقي بر عملكرد 
احتراق در جا

58




