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ارائه روش کاری نوین جهت تعیین حداقل فشار امتزاجی گاز دیاکسید
کربن در یکی از مخازن نفتی جنوب کشور
محمد پروازدوانی* ،حامد همتپور ،مجتبی کریمی ،پژوهشگاه صنعت نفت

فراینـد تزریـق گاز بهعنـوان یکـی از مهمترین روشهای ازدیاد برداشـت مطرح اسـت .بهدلیل ماهیت
تمـاس چندگانـه گاز دیاکسـید کربـن بـا فـاز نفـت برای امتـزاج ،تعییـن مقـدار حداقل فشـار تماس
چندگانـه دقیـق بهعنـوان یکـی از شـرایط عملیاتـی ،همـواره چالشبرانگیـز بـوده اسـت و روشهـای
گوناگـون مقادیـر متفاوتـی را بـرای حداقـل فشـار امتزاجی گـزارش مینمایند.
در ایـن مقالـه سـعی شـده اسـت تـا بـا ارائـه روش کاری مـدون حداقـل فشـار امتزاجـی صحیـح بـر
اسـاس مقایسـه نتایـج شبیهسـازی تزریـق گاز در فشـارهای مختلـف تزریـق تعییـن گـردد .مقایسـه
انجـام شـده بـر اسـاس میـزان اشـباع نفـت در اطـراف چاههـای تزریقـی میباشـد .بدینصـورت کـه
حداقـل فشـار تزریـق کـه در آن ،اشـباع نفـت کمتـر از میـزان اشـباع غیرقابـل کاهـش گـروه سـنگی
شـده اسـت ،بهعنـوان حداقـل فشـار امتزاجـی گـزارش میگـردد .نتایج شبیهسـازی نشـان میدهد که
روش شبیهسـازی ترکیبـی ،حداقـل فشـار امتزاجـی معتبری را نسـبت به سـایر روشهای موجـود ارائه
مینمایـد .از ایـن روش کار میتـوان بـرای تعییـن حداقـل فشـار امتزاجـی معتبـر بـرای سـایر گازهای
تزریقـی جهـت شبیهسـازی صحیحتـر تزریـق گاز اسـتفاده نمـود.
امــروزه فراینــد تزریــق گاز بهعنــوان یکــی از روشهــای متــداول ازدیاد
برداشــت اســتفاده میگــردد .یکــی از مکانیس ـمهای موثــر دیاکســید
کربــن در جــاروب 1نفــت ،کاهــش کشــش ســطحی اســت کــه در اثــر
حــل شــدن آن در نفــت حاصــل میشــود[ .]1در ایــن شــرایط جریــان
بهصــورت تکفــازی عمــل میکنــد و امــکان ب ـهدام افتــادن ســیاالت
در گلوگاههــا وجــود نــدارد .ایــن مکانیســم در فشــارهای باالتــر
از فشــار امتزاجــی بســیار بارزتــر و موثرتــر واقــع میشــود .بنابرایــن،
تعییــن فشــار امتزاجــی تزریــق جهــت تعییــن و تبییــن کارایــی صحیــح
گاز دیاکســید کربــن بســیار مهــم اســت.
 -1امتزاجپذیری گاز دیاکسید کربن

امتــزاج بیــن نفــت و دیاکســیدکربن از طریــق تمــاس چندگانــه
رخ میدهــد .امتزاجپذیــری در تماسهــای متوالــی بــا فــاز
متراکــم دیاکســیدکربن و هیدروکربــن مایــع آغــاز میگــردد.
ابتــدا دیاکســیدکربن بــه داخــل نفــت متراکــم میگــردد و آن را
ســبکتر میکنــد و اغلــب نیــز بــا خــارج کــردن متــان آن را بــه
جلــوی جبهــه نفــت میرانــد .اجــزاء ســبکتر نفــت بــه داخــل
فــاز غنــی از دیاکســیدکربن تبخیــر میگردنــد و آن را متراکمتــر
و شــبیهتر بــه نفــت میکننــد و در نتیجــه ،راحتتــر در نفــت حــل
میگردنــد .انتقــال جــرم بیــن دیاکســیدکربن و نفــت ادامــه مييابــد
*
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واژگان کلیدی:

تزریــق گاز ،دیاکســید کربــن ،فشــار
امتزاجــی ،شبیهســازی ،روابــط تجربــی

تــا اینکــه دو مخلــوط بــر اســاس خــواص ســياالت ،غیرقابــل تمایــز
میگردند(شــکل.]2 [، )1 -
در نحــوه رســيدن بــه امتــزاج طــي تمــاس چندگانــه دو مکانيســم عمــده
مــورد توجــه اســت؛ تبخيــر 2و ميعــان 3؛ در مکانيســم تبخيــر فــرض بــر
آن اســت کــه ترکيــب درصــد نفــت در طــي فراينــد امتــزاج ثابــت
باشــد و تنهــا ترکيــب درصــد گاز تزريقــي بــه ســمت غنيتــر شــدن
تغييــر کنــد .بهتريــن وســيله بــراي نشــان دادن پديــده مذکــور اســتفاده از
نمودارهــاي فــازي ســهگانه 4است(شــکل.]4[)2-
مکانيــزم ديگــري کــه در امتــزاج موثــر اســت ،مکانيــزم ميعــان
میباشــد .بــر خــاف مکانيــزم تبخيــر ،در ايــن مکانيــزم ترکيــب

1

نمایی شماتیک از چگونگی امتزاج دی اکسیدکربن و نفت از طریق
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درصــد نفــت ثابــت نبــوده و مــدام در حــال تغييــر اســت؛ در عــوض،
ترکيــب درصــد گاز تزريقــي ثابــت فــرض ميشــود .شــکل-3-الف
بيــان بســيار ســادهاي از نحــوه رســيدن بــه امتــزاج تحــت تأثيــر ايــن
مکانيــزم را نشــان ميدهــد.
عالوهبــر فشــار ،كميــت ديگــري نيــز در بهينــه كــردن فراينــد امتــزاج
تحــت مکانیــزم میعــان دخالــت دارد و آن ،تعييــن تركيــب درصــدی
از گاز تزريقــی اســت کــه بــا نفــت مخــزن قابــل امتــزاج بــوده و در
عيــن حــال ،کمتريــن ميــزان تركيبــات غنــي هيدروكربنــي را داراســت.
غلظــت مذکــور همــان کمتریــن غلظــت امتزاجــی نامیــده ميشــود
(شــکل -3ب) [.]5
بهطـور کلـی ،راههـای گوناگونـی بـرای تعییـن فشـار امتزاجـی وجـود
دارد .چهـار راه عمـده ارائـه شـده در منابـع عبارتنـد از:
 -1شبیهسازی آزمایش لوله قلمی با نرمافزار تجاری E300
 -2استفاده از نرمافزار تجاری CMG
 -3استفاده از نرمافزار تجاری PVTi
 -4اســتفاده از معــادالت تجربــی و نمودارهــای موجــود مربــوط بــه
روشهــای گرافیکــی
هــدف اساســی در ایــن مقالــه تعییــن یــک روشکار نویــن بــرای

انتخــاب بهتریــن روش جهــت تعییــن فشــار امتزاجــی گاز دیاکســید
کربــن بــرای اســتفاده در شبیهســازی فراینــد تزریــق امتزاجــی گاز
میباشــد.
-2روش کار

بــرای دســتیابی بــه فشــار امتزاجــی صحیــح در ابتــدا بایــد روشهــای
مختلــف اجــرا شــده و نتایــج فشــار امتزاجــی تعییــن شــده توســط
آنهــا در شبیهســاز مــورد اســتفاده قــرار گيــرد تــا در نهایــت ،نتایــج
شبیهســازی آنهــا بــا یکدیگــر مقایســه شــود .بــر اســاس مقایســه میــزان
اشــباع نفــت در اطــراف چاههــای تزریقــی در موردهــای شبیهســازی
شــده 5کــه هــر یــک متناظــر فشــار یکــی از روشهاســت ،حداقــل فشــار
امتزاجــی تعییــن میگــردد .در ایــن مقایســه میبایــد اولیــن فشــار کــه
در آن ،میــزان اشــباع نفــت بــه کمتــر از مقــدار بحرانــی اشــباع نفــت
باقیمانــده رســیده معینگــردد .اشــباع نفــت باقیمانــده بــر اســاس گــروه
ســنگی تعییــن گردیــده اســت .الگوریتــم بــهکار گرفتــه شــده در
شــکل 4-نشــان داده شــده اســت.
قبـل از اسـتفاده از هـر یـک از روشهـا میبایـد خواص سـیاالت مخزن
تعييـن شـود کـه در جداول 1-و  2بیان شـده اسـت.
 -1-2استفاده از نرمافزار تجاری CMG , PVTi

بــر اســاس خصوصیــات ذکــر شــده نفــت و نیــز اســتفاده از مــاژول

2
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الف :بيان شماتيک مکانيسم تبخير ،ب :عدم امتزاج سیال تزریقی
و نفت []3

3

الف :بيان شماتيک مکانيسم میعان ب:تعيين کمترین غلظت
امتزاجی [] 3
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 WinPropدر نرمافــزار تجــاری  CMGو نیــز آزمایــش
در نرمافــزار  PVTiمیــزان فشــار امتزاجــی نفــت در دمــای مخزنــی
 224/12فارنهایــت محاســبه میگــردد .نتیجــه شبیهســازی آنهــا در
شــکل 5-آورده شــده اســت.
6

MCM

-2-2شبیهسازی آزمایش لوله قلمی با نرمافزار تجاری E300

آزمای ــش لول ــه قلم ــی اولی ــن ب ــار توس ــط اورر و همکاران ــش 7معرف ــی
و م ــورد اس ــتفاده ق ــرار گرف ــت[ .]6ش ــکل 6-ش ــماتیکی از آزمای ــش
لولـــه قلمـــی را نشـــان میدهـــد .ایـــن ابـــزار از یـــک لولـــه از جنـــس
اتنلی ــس اس ــتیل ک ــه ح ــدود  5/16این ــچ قط ــر و دارای طول ــی ح ــدود
 40فـــوت میباشـــد ،تشـــکیل شـــده اســـت .بهدلیـــل نســـبت مناســـب
طـــول بـــه قطـــر ،پدیـــده انگشـــتی شـــدن کمتریـــن تأثیـــر را در ایـــن

فراینـــد میگـــذارد.
ایــن آزمایــش در فشــارهای گوناگــون امــا بــا شــرایط ثابــت چندیــن
بــار تکــرار میگــردد .ســپس ،جهــت مشــخص نمــودن حداقــل فشــار
امتزاجــی ( 8)MMPدر فراینــد جابهجایــی ،بــازده نفــت بــر حســب
فشــار رســم میشــود .فشــاری کــه در آن ،دو خــط مســتقیم عبورکننــده
از دادههــای ضریــب بازدهــی بــر فشــار یکدیگــر را قطــع میکننــد،
بهعنــوان  MMPشــناخته میشــود .بهعبــارت دیگــر  MMPفشــاری
اســت کــه در آن ،شــیب نمــودار تغییــر و نمــودار شکســته میشــود.
بنابرایــن از ایــن نقطــه بــه بعــد بــا افزایــش فشــار تزریــق ،بازدهــی
جابهجایــی تغییــر چندانــی نمیکنــد.
ِ
آزمایـــش لولـــه قلمـــی میتـــوان از
بهمنظـــور شبیهســـازی ایـــن
نرماف ــزار شبیهس ــاز  ECLIPSEاس ــتفاده ک ــرد .ب ــرای انج ــام آن بای ــد
1

خواص پایه سیال نفتی مخزن

جزء هیدروکربوری

4

الگوریتم بهکار گرفته در روش کار این مقاله

نفت مخزن
نفت باقیمانده گاز همراه
(درصد مولی) (درصد مولی) (درصد مولی)

H2S

0.00

0.00

0.00

N2

0.00

0/83

0/36

CO2

0.00

1/17

0/51

C1

0.00

57/69

25/24

C2

0/08

17/98

7/91

C3

1/10

11/11

5/48

IC4

0/59

1/70

1/07

NC4

2/38

4/68

3/39

IC5

1/52

1/31

1/42

NC5

1/92

1/48

1/73

C6

7/81

1/33

4/98

C7+

4/20

0/54

2/60

جرم مولکولی نفت باقیمانده

243/0000

جرم مولکولی جزء C12+

325/0000

جرم مولکولی نفت مخزن

149/0000

جرم مخصوص جزء  C12+در 60°F

0/9567
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یـــک مـــدل یکبُعـــدی را در نرمافـــزار  E300ایجـــاد کـــرده و آن را
ش ــبکه بن ــدی کنی ــم .مش ــخصات م ــدل س ــاخته ش ــده در ج ــدول3-
آورده ش ــده اس ــت.
در ایـــن مـــدل ،تخلخـــل و تراوایـــی بـــرای همـــه گریدهـــا یکســـان
بـــوده و همچنیـــن ،تراوایـــی در تمـــام جهـــات برابـــر اســـت .بـــرای
2

3

خواص ويژه نفت مخزن

داده های مورد نیاز برای شبیه سازی ترکیبی لوله قلمی

پارامتر

مقدار

پارامتر

مقدار

فشار نقطه حباب

1730 Psia

طول لوله

100 cm

نسبت گاز محلول به نفت

430 SCF/STB

ارتفاع لوله

1 cm

نسبت گاز تولیدی به نفت

325/6 SCF/STB

تخلخل

10 %

فاکتور حجمی نفت

1/2398 bbl/STB

تراوایی

2000 md

فشار اولیه مخزن

1900 Psia

ویسکوزیته نفت

0/9520 cp

5
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حـــذف تأثیـــر انـــدازه گریدهـــا ،ایـــن تســـتها در یـــک فشـــار
مشـــخص در تعـــداد گریدهـــای مختلـــف( 2000 ،200 ،20و )20000
انجـــام شـــده و از رونـــد نتایـــج ،یـــک بازدهـــی بـــرای آن فشـــار در
تع ــداد گری ــد نامتناه ــی در نظ ــر گرفت ــه میش ــود .در نهای ــت ،ب ــرای
ه ــر فش ــار ی ــک نقط ــه بهعن ــوان بازده ــی در نقط ــه تزری ــق براب ــر 1/2

نتایج شبیهسازی الف)  ،PVTiب)  CMGبرای تعیین حداقل فشار
امتزاجی

6

شماتیکی از آزمایش لوله قلمی

7

نمودار بازیافت نفت در مقابل فشار تزریق بهدست آمده از
شبیهسازی ترکیبی لوله قلمی
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حجـــم متخلخـــل مشـــخص میشـــود .بـــا اســـتفاده از ایـــن دادههـــا
میتـــوان نمودارهـــای تعییـــن  MMPرا رســـم کـــرده و بهکمـــک
رســـم خطـــوط از نقـــاط میتـــوان مـــکان شکســـت را کـــه همـــان
نقطـــه  MMPاســـت ،تعییـــن نمـــود.
نتایــج ایــن آزمایشهــا در شــکل 7-نشــان داده شــده اســت .بــر اســاس
ایــن نمــودار میتــوان دریافــت کــه فشــار  MMPگاز  CO2بــرای ایــن
نمونــه نفــت تقریبـاً برابــر بــا  4500پــام اســت.
8

4

مدل بخشی شبیه سازی تزریق گاز

 -3-2استفاده از معادالت تجربی

محاسبات پایانی کمترین فشار امتزاجی ()MMP

پارامتر

مقدار (Psi) MMP

روش تجربی آلستون

5805

روش تجربی گالسو

966

روش تجربی یوآن

1876

روش شبیه سازی CMG

5419

روش شبیه سازی PVTi

7482

روش شبیه سازی E300

4700

5

الف-روش یوآن

بـر اسـاس ایـن روش حداقـل فشـار امتزاجـی گاز دی اکسـید کربـن در
نفت مشـخص شـده بر اسـاس دو مورد یکی گاز خالص و دیگری گاز
ناخالـص دیاکسـید کربـن محاسـبه میگـردد[ .]8در ابتدا محاسـبات بر
اسـاس گاز خالـص و سـپس ناخالـص انجـام میگیرد(رابطه.)1-
()1

خواص استاتیک مدل شبیهسازی شده

پارامتر

مینیمم

ماکزیمم

متوسط

تخلخل

0/01

0/26

0/19

تراوایی در راستای X

0/01

214/14

56/67

تراوایی در راستای Y

0/01

214/14

56/67

تراوایی در راستای Z

0/00

189/13

40/42

6

بــرای تعییــن کمتریــن فشــار امتزاجــی ،روابــط تجربــی بســیار زیــادی
وجــود دارد .یکــی از روشهــا مربــوط بــه روش تئــوری تحلیلــی
ســیالبزنی گاز 9میباشــد کــه توســط یــوآن از موسســه پترولتــل،
جانــز از دانشــگاه تکــزاس آمریــکا و اگووانــو از شــرکت شــل بخــش
اکتشــاف و تولیــد ارائــه شــده اس ـت[.]7

اطالعات چاههای تزریقی در مدل شبیهساز

پارامتر

مقدار

کمترین فشار ته چاهی چاه تولیدی

1800 Psia

بیشترین فشار ته چاهی چاه تزریقی

7482، 5419، 5085،
4700 ،1876 Psia

بیشترین نسبت گاز به نفت چاه تولیدی

1500 SCF/STB

بازه زمانی تولید

40 Years

کــه  MC7+وزن مولکولــی  PC2-6 ، C7+مجمــوع درصدهــای مولــی جــزء
 C2تــا  T ،C6دمــای مخــزن موردنظــر و  Pco2میــزان درصــد خلــوص
گاز دیاکســید کربــن میباشــد .ضرایــب  a1تــا  a10نیــز همچــون
رابطــه محاســباتی  mدر منبــع آورده شــده اســت[.]8
ب-روش گالسو

در ســال  1985گالســو بــا بررســی نمودارهــای بــن و همکارانــش
روابطــی را بــرای محاســبه حداقــل فشــار امتزاجپذیــری بهدســت آورد
کــه انحــراف مطلــق آنهــا از نمــودار کمتــر از  1درصــد اس ـت[.]9
در ایــن روش محاســبه فشــار امتزاجــی بــر اســاس تقســیمبندی وزن
اجــزاء ترکیبــات میانــی ( )C2-C6میباشــد کــه در روابــط  2تــا  4نشــان
داده شــده اســت.
برای MC2-C6 =34
()2
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رابطـه 5-بهدسـت میآیـد.
()5

برای MC2-C6 =44

()3

ج-روش آلستون

در سـال  1985آلسـتون نیـز بـا بررسـیها و آزمایشهـای متعـدد رابطـه
زیـر را بهدسـت آورد(رابطـه:]10[ )6-

برای MC2-C6 =54

()4
کـه در آنهـا  Pmحداقـل فشـار امتزاجـی ( )MMPبـر حسـب MPa، y1

جـزء مولـی متـان در گاز تزریقـی T ،درجـه حـرارت بـر حسـب درجـه
کلویـن و  Mوزن مولکولـی تصحیـح شـده  C7+در نفـت میباشـد که از

()6
کــه در آن  Xvجــزء مولــی ترکیبــات فــرار ( N2و  )C1در نفــت،
 XLجــزء مولــی ترکیبــات میانــی ( C2-C4و  H2Sو  )CO2در نفــت،
 Pmحداقــل فشــار امتزاجــی ( )MMPبــر حســب  MPa، MC5+وزن
مولکولــی تصحیــح شــده  C5+در نفــت و  Tدرجــه حــرارت بــر حســب
درجــه کلویــن میباشــد.
-3نتایج و بحثها

9

7
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نتایج شبیهسازی توزیع اشباع نفت در اطراف جاه های تزریقی

مقایســه میــزان اشــباع نفــت در گریــد و زمــان مشــخصه در فشــار
مختلــف تزریــق

فشار تزریق)(Psi

مقدار اشباع نفت

5085

0

1876

0/8048

5419

0

7482

0

4700

0

بـر اسـاس روشهـای تجربـی و نیـز سـایر روشهـای شبیهسـازی بیـان
شـده در بخـش روش کار و تزریـق خالص گاز دیاکسـید کربن ،نتایج
 MMPبهدسـت آمـده از هـر روش در جـدول 4-آورده شـده اسـت.
بـــرای اینکـــه بتـــوان روش بهینـــه و صحیـــح را در تخمیـــن حداقـــل
فشـــار امتزاجـــی بهدســـت آورد ،میبایـــد فراینـــد تزریـــق گاز در
شبیهســـاز بـــا فشـــارهای مختلـــف شبیهســـازی گـــردد و میـــزان
اشـــباع نفـــت در اطـــراف چـــاه تزریقـــی بررســـی شـــود .بـــا اســـتفاده
از بررس ــی می ــزان اش ــباع نف ــت ،چنانچ ــه ای ــن می ــزان کمت ــر از مق ــدار
حداقـــل اشـــباع باقیمانـــدهی حاصـــل از مطالعـــات  SCALبـــر اســـاس
هـــر گـــروه ســـنگی(در ایـــن مـــدل  )0/23بهدســـت آيـــد ،ایـــن بـــه
معنـــی کاهـــش  IFTدر اطـــراف چـــاه تزریقـــی اســـت .بهعبـــارت
دیگ ــر ،در ای ــن فش ــار تزری ــق گاز بص ــورت امتزاج ــی و ب ــا اس ــتفاده از
مکانیس ــم کاه ــش  IFTمی ــزان اش ــباع نف ــت باقیمان ــده را ب ــه کمت ــر از
 Sorکاه ــش م ــی ده ــد .ب ــر همی ــن اس ــاس م ــدل بخش ــی 10می ــدان X
بـــرای شـــبیه ســـازی تزریـــق گاز اســـتفاده گردیـــده اســـت.
-1-3مدل بخشی شبیهسازی

ایـن مـدل دارای  8چـاه تزریقـی و یـک چـاه تولیـدی میباشـد کـه
سـاختار کلـی مـدل و چاههـا در شـکل 8-آورده شـده اسـت.
خ ــواص اس ــتاتیک م ــدل شبیهس ــازی نی ــز در ج ــدول 5-آورده ش ــده
اســـت .همچنیـــن اطالعـــات چاههـــای تزریقـــی و شـــرایط آنهـــا در
ج ــدول 6-آورده ش ــده اس ــت .ب ــر اس ــاس م ــدل بخش ــی س ــاخته ش ــده
و نیـــز شبیهســـازی فراینـــد تزریـــق گاز دیاکســـید کربـــن از ســـال
 1991ت ــا  ،2031توزی ــع اش ــباع نف ــت در اط ــراف چاهه ــای تزریق ــی
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تعیی ــن ش ــده است(ش ــکل )9-ت ــا بت ــوان ب ــر اس ــاس آن حداق ــل فش ــار
امتزاجـــی بهینـــه تعییـــن و روش ارائهدهنـــده آن گـــزارش شـــود .بـــا
توج ــه ب ــه ش ــكل ،9-فش ــار  4700ب ــه عن ــوان اولی ــن فش ــار ،کاه ــش
اشـــباع نفـــت بـــه میـــزان کمتـــر از اشـــباع باقیمانـــده دیـــده میشـــود
ک ــه ای ــن ،ناش ــی از فع ــال ش ــدن مکانیس ــم مایعش ــدگی 11در تزری ــق
امتزاج ــی گاز دیاکس ــید کرب ــن در نف ــت میباش ــد .بنابرای ــن ،روش
شبیهســـازی ترکیبـــی لولـــه قلمـــی بهعنـــوان روش بهینـــه گـــزارش
میشـــود.
بـــرای مقایســـه بهتر میزان اشـــباع در اطـــراف چاه تزریقـــی ،مقدار
اشـــباع نفـــت در گریـــد ( )45 ،159 ،3در ماه ژانویه ســـال  2010که
میانـــه تزریق میباشـــد در فشـــارهای مختلف تزریق مقایســـه شـــده
اســـت(جدول.)7-
بنابراین ،اولین فشـــار کـــه در آن ،اشـــباع باقیمانده نفت در ســـلول
مجاور چاه تزریقی به صفر رســـیده اســـت ،فشـــار  4700میباشـــد
که در شـــکل 9 -قســـمت  ،4700نیز این میزان اشـــباع با رنگ قرمز

مشخص شـــده است.
نتیجهگیری

بــرای دســتیابی بــه فشــار امتزاجــی صحیــح و معتبــر جهــت اســتفاده در
شبیهســازی تزریــق گاز بهخصــوص دیاکســید کربــن ،روش کاری
نویــن مبنــی بــر مقایســه نتایــج شبیهســازی تزریــق گاز اســتفاده شــده
اســت کــه نتایــج زیــر بهدســت آمــده اســت:
 -1مقایســه انجــام شــده میبایــد بــر اســاس اشــباع نفــت در اطــراف
چــاه تزریــق باشــد تــا کاهــش میــزان اشــباع نفــت بــه کمتــر از مقــدار
اشــباع غیرقابــل کاهــش گــروه ســنگی مشــخص کــه ناشــی از فعــال
شــدن مکانیســم کاهــش  IFTدر فراینــد تزریــق امتزاجــی اســت ،مــورد
بررســی قــرار گیــرد.
 -2بـر اسـاس مقایسـه نتایـج شبیهسـازی تزریـق گاز ،روش شبیهسـازی
ترکیبـی ،حداقـل فشـار امتزاجـی معتبـری را نسـبت بـه سـایر روشهای
موجـود ارائـه مینمایـد.
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