شماره  ،94مرداد و شهریور 1396

20
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تزریق آبکربناته و مقایسه آن در تزریق ثانویه و
ثالثیه
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تاريخ دريافت95/4/2 :

تاريخ پذيرش95/11/24 :

چكيده
تزریــق آبکربناتــه (آب اشــباع از دیاکســیدکربن) ،یکــی از روشهــای ازدیــاد برداشــت اســت کــه در طــول ایــن فرآینــد دیاکســیدکربن
بــدون ایجــاد فــاز جدیــدی ،از فــاز آبــی بــه فــاز نفــت منتقــل میشــود .بــه دلیــل انحاللپذیــری بیشــتر دیاکســیدکربن در نفــت
نســبت بــه آب (در دمــا و فشــار یکســان) ،دیاکســیدکربن از آب بــه نفــت منتقــل میشــود و در اثــر انحــال دیاکســیدکربن در نفــت،
ویســکوزیته نفــت کاهـش یافتــه و درعینحــال نفــت متــورم میشــود کــه در بــاال بــردن میــزان بازیافــت نهایــی موثــر خواهــد بــود .در
ایــن میــان ،مطالعــات اندکــی اثــر درجــه ســنگینی نفــت را در تزریــق ثانویــه و ثالثیــه آبکربناتــه در ماســه فشــرده مــورد بررســی قــرار
دادنــد .در ایــن مطالعــه ســعی شــده اســت بــا اســتفاده از انجــام آزمایشهــای ســیالبزنی مغــزه در دمــا و فشــار مخــزن بــا اســتفاده از
نفــت یکــی از مخــازن ایــران ،اثــر ســنگینی نفــت در بازیافــت بررســی شــود .نتایــج نشــان میدهــد بــا کاهــش  APIو افزایــش میــزان
گرانــروی نفــت اگــر چــه میــزان بازیافــت کلــی چــه در تزریــق آبکربناتــه و چــه در تزریــق آبنمــک کاهــش پیــدا میکنــد امــا در
ی نفــت نســبت بــه ســیال تزریقــی ،عمکلــرد تزریــق آبکربناتــه نســبت بــه آبنمــک
تزریــق آبکربناتــه بــه علــت بهبــود تحرکپذیــر 
افزایــش پیــدا خواهــد کــرد ،بهطوریکــه اگــر تزریــق بهصــورت ثانویــه انجــام شــود میــزان بازیافــت نفــت نســبت بــه حالــت تزریــق
ثالثیــه بیشــتر خواهــد بــود .همچنیــن بــا ســنگینتر شــدن نفــت اختــاف میــزان بازیافــت آبنمــک و آبکربناتــه افزایــش مییابــد
کــه بیانگــر اولویــت تزریــق آبکربناتــه در مخــازن نفــت ســنگین خواهــد بــود.

كلمــات كليــدي :آبکربناتــه ،درجــه ســنگینی نفــت ،ازدیــاد برداشــت نفــت ،ســیالب زنــی مغــزه ،مکانیســم

تو لید .

مشــکل اساســی در تزریــق دیاکســیدکربن در بســیاری

مقدمه

تزریــق دیاکســیدکربن بهعنــوان روشــی اثبــات شــده

در ازدیــاد برداشــت شــناخته میشــود ،درحالیکــه بــه
علــت ویســکوزیته پاییــن دیاکســیدکربن و درنتیجــه
تحرکپذیــری بــاالی آن ،بــا بــازده جــاروب پایینــی همراه

اســت [ .]1بــازده پاییــن جــاروب مخــزن بهعنــوان یــک
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از مخــازن گــزارش شــده اســت [ .]2ایــن بــازده پاییــن
بــهصــورت چشــمگیری تمــاس بیــن نفــت باقیمانــده در
مخــزن و دیاکســیدکربن تزریقــی را کاهــش میدهــد،

درنتیجــه عملکــرد تزریــق دیاکســیدکربن بــه شــدت
کاهــش مییایــد .افزایــش ازدیــاد برداشــت بــا اســتفاده
از تزریــق دیاکســیدکربن ،نیــاز بــه منابــع فــراوان و در
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دســترس از ایــن گاز دارد ،همچنیــن بــه علــت بازیافــت

بنابرایــن جهــت ارتقــاء بــازده ازدیــاد برداشــت دو فرآینــد

بــه جداســازی دیاکســیدکربن و تزریــق دوبــاره گاز،

در تزریــق آبکربناتــه ،دیاکســیدکربن در آب یــا

پاییــن و رســیدن ســریع گاز بــه چــاه تولیــدی و نیــاز

اجــرای پــروژه تزریــق ازنظــر اقتصــادی مقرونبهصرفــه

نمیباشــد [ 1و .]2

همچنیــن تزریــق ثانویــه آب ســبب ایجــاد الیههــای آبــی
بیــن قطــرات نفــت ایزولــه شــده در حفــرات میشــود
و عملکــرد تزریــق دیاکســیدکربن در تزریــق ثالثیــه

را کاهــش میدهــد .ایــن اثــر انســداد آب ،1از تمــاس
مســتقیم گاز و نفــت جلوگیــری کــرده و درنتیجــه بــازده

انحــال گاز در نفــت کاهــش پیــدا میکنــد [ .]1ایــن اثــر

بهصــورت آزمایشــگاهی [ ،]3مشــاهدهای [ ]4و تئــوری
[ ]5موردمطالعــه قرارگرفتــه اســت .از دیــدگاه ذخیــره
گاز نیــز ،ذخیــره دیاکســیدکربن بهعنــوان فــاز آزاد در
مخــزن خطــر شــدید انتشــار بــه خــارج از مخــزن را بــه

دنبــال دارد [.]6

مرحلــه تکمیلــی ازدیــاد برداشــت بــر اســاس روش تزریــق
مســتقیم دیاکســیدکربن ،تزریــق متنــاوب آب و گاز

2

میباشــد .گاز تزریقــی در ایــن فرآینــد ،مخلوطــی از گاز

طبیعــی مایــع و دیاکســیدکربن اســت .تزریــق متنــاوب
آب و گاز ســبب بهبــود و اصالح تحرکپذیــری باالی گاز و

همچنیــن تحرکپذیــری پاییــن ســیال مخــزن میشــود
[ .]7در ایــن فرآینــد تزریــق آب و گاز در دورههــای

زمانــی مشــخصی انجــام میشــود [ .]8عملکــرد تزریــق
متنــاوب آب و گاز تحــت تأثیــر عوامــل زیــادی همچــون
شــرایط مخــزن ،خــواص ســیاالت ،تکنیــک تزریــق و

عوامــل تزریــق همچــون نســبت و انــدازه تودههــای
تزریقــی آب و گاز میباشــد [ .]7تزریــق متنــاوب آب و

گاز بــه علــت ازدیــاد برداشــت بیشــتر نســبت بــه تزریــق
مســتقیم گاز در صنعــت نفــت مــورد توجــه قــرار گرفتــه

اســت ،درحالیکــه بــه علــت حضــور الیههــای آب بیــن
قطــرات جــدا افتــاده نفــت در حفــرات ،عملکــرد ضعیفــی

را بــه دنبــال دارد .اثــر انســداد آب از تمــاس مســتقیم

گاز و نفــت جلوگیــری کــرده و درنتیجــه میــزان انحــال
دیاکســیدکربن در آب کاهــش پیــدا میکنــد [.]9

قبلــی ،از روش تزریــق آبکربناتــه اســتفاده میشــود.
آبنمــک ،قبــل از تزریــق بــه مخــزن حــل میشــود.

بــه علــت انحاللپذیــری بــاالی دیاکســیدکربن در

نفــت ،دیاکســیدکربن از آب بــه نفــت انتقالیافتــه و
خــواص ســیال مخــزن را تغییــر میدهــد [ .]10تزریــق
آبکربناتــه میتوانــد تمــاس بیشــتری را بیــن گاز و نفــت

نســبت بــه تزریــق گاز بهصــورت فــاز آزاد ایجــاد کنــد.
بهعنــوان یــک روش ازدیــاد برداشــت ،تزریــق آبکربناتــه
نهتنهــا میتوانــد ویســکوزیته نفــت را کاهــش و نســبت
تحرکپذیــری را بهبــود ببخشــد بلکــه میتوانــد تنــش

ســطحی بیــن آب و نفــت را نیــز کاهــش دهــد .اثــر تــورم

کــه بــه علــت انحــال گاز در نفــت بــه وجــود میآیــد
ســبب ارتبــاط مجــدد قطــرات نفــت جــدا افتــاده شــده و
بازیافــت بیشــتر میشــود [ .]11مطالعــات متعــددی بــرای

بررســی و ارزیابــی اثــر آبکربناتــه در تولیــد نفــت انجــام
شــده اســت [ 12تــا  .]16بــرای آگاهــی از مکانیس ـمهای

تزریــق آبکربناتــه در مقیــاس حفــره ،از آزمایشهــای
میکرومــدل بــا جریــان مســتقیم فشــار بــاال اســتفاده

شــده اســت کــه نشــان میدهــد بازیافــت نفــت اضافــی

در هــر دو نفــت ســنگین و ســبک توســط مکانیس ـمهای
مختلفــی صــورت میپذیــرد و اثــر غالــب ازدیــاد برداشــت
توســط تزریــق آبکربناتــه در نفــت ســبک ،تــورم نفــت

و ارتبــاط مجــدد نفتهــای جــدا افتــاده در فضــای

حفــرات میباشــد ،درحالیکــه در نفتهــای ســنگین

کاهــش ویســکوزیته علــت اصلــی ازدیــاد برداشــت اســت
[ .]1کچــوت و همــکاران بــا ســیالب زنــی مغــزه توســط
آبکربناتــه و اســتفاده از نمونــه دکان خالــص و نفــت

مــرده بــه عنــوان ســیال مخزنــی نشــان دادنــد ،تزریــق
آبکربناتــه در هــر دو بازیافــت ثانویــه و ثالثیــه در فرآینــد

بازیافــت نفــت باعــث افزایــش ازدیــاد برداشــت خواهــد

شــد .در ایــن میــان تزریــق ثالثیــه آبکربناتــه باعــث

ازدیــاد بیشــتر نفــت نســبت بــه تزریــق آب شــده و ازنظــر
1. Water Blocking Effect
2. Water Alternating Gas
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ذخیــره دیاکســید کربــن %46 ،میــزان گاز تزریقــی در

نشــان داد کــه تزریــق آبکربناتــه باعــث ازدیــاد برداشــت

بازیافــت نفــت توســط تزریــق آبکربناتــه ،امــکان ذخیــره

نســبت بــه تزریــق آب در تزریــق  5حجــم فضــای

میکنــد .ایــن فرآینــد خطــر مهاجــرت گاز را بــه علــت

شیش ـهای ،تــورم قطــرات نفــت احاط ـه شــده توســط آب

بیشــتر نفــت در حــدود  12تــا  %23حجــم حفــرات

تزریــق آبکربناتــه در مخــزن ذخیــره میشــود [.]10

متخلخــل ســنگ میشــود ،درحالیکــه در مــدل

گاز بــهصــورت محلــول در فضــای حفــرات را نیــز فراهــم

در اثــر نفــوذ دیاکســیدکربن موجــود در آب بــه نفــت

نیــروی شــناوری گاز از بیــن میبــرد .عــاوه بــر ایــن،

مشــاهده میشــود.

آبکربناتــه بــه علــت چگالتــر بــودن نســبت بــه آبنمــک

بــا توجــه بــه مطالعــات صــورت گرفتــه ،افزایــش ازدیــاد

موجــود در مخــزن ،در قســمت پایینــی مخــزن جــای

برداشــت توســط تزریــق آبکربناتــه اثبــات شــده اســت

گرفتــه و بــه صــورت ایمــن ذخیــره میشــود [ .]17نتایــج

امــا تاکنــون اثــر درجــه ســنگینی نفــت بــرای تعییــن

آزمایشهــای مارتیــن و همــکاران حاکــی از افزایــش%12

اولویــت تزریــق آبکربناتــه یــا آبنمــک بــه مخــزن بــه

ازدیــاد برداشــت بــه علــت تزریــق آبکربناتــه اســت.

همچنیــن ازدیــاد برداشــت نفــت بهصــورت مســتقیم،

صــورت متمرکــز مــورد مطالعــه قــرار نگرفتــه اســت ،لــذا

بســیار کمــی از ازدیــاد برداشــت نفــت در کربناتــه شــدن

ســیالبزنی مغــزه در ماســه ســنگ فشــرده در دمــا و

در ایــن مطالعــه ســعی شــده اســت کــه ایــن اثــر توســط

متناســب بــا میــزان کربناتــه شــدن آب اســت و میــزان

فشــار مخــزن در تزریــق ثانویــه و ثالثیــه آبکربناتــه

پاییــن آب مشــاهده میشــود کــه ایــن اثــر در نفتهایــی

مــورد بررســی قــرار گیــرد و میــزان ازدیــاد برداشــت نفــت

بــا  APIســبکتر شــدیدتر میباشــد [.]18

نســبت بــه تزریــق آبنمــک مقایســه و عوامــل مؤثــر در

پــرز و همــکاران میــزان آشــام آبکربناتــه در مخــازن

تولیــد بیشــتر آبکربناتــه مــورد بررســی قــرار گیرنــد.

شــکافدار را موردمطالعــه قــرار دادنــد و دریافتنــد کــه

آبکربناتــه توانایــی تولیــد نفــت بیشــتری (حــدود -10

روش کار

 )%16نســبت بــه آب غیراشــباع دارد [ .]19مســاوات و

مشخصات ماسه

ترابــی نیــز تزریــق ثالثیــه آبکربناتــه را بررســی و دریافتند

ماســههای اســتفاده شــده در ایــن مطالعــه مربــوط بــه

کــه بــا افزایــش فشــار ،میــزان بازیافــت در حــدود %8/2

یکــی از مخــازن جنــوب ایــران میباشــد .جهــت از بیــن

ش مــی یابــد کــه ایــن امــر نشــان دهنــده انحــال
افزای ـ 

بــردن نفــت و آبنمــک موجــود درون ماسـهها از تولوئــن

بیشــتر گاز دیاکســید کربــن در آب تزریقــی اســت [.]20

و متانــول اســتفاده شــده اســت .مشــخصات ماســههای

نتایــج آزمایشهایــی کــه توســط قســمت تحقیقاتــی

فشــرده در آزمایشــات در جــدول  1آورده شــده اســت.

شــرکت شــل بــر روی تزریــق آبکربناتــه در محیــط

قطــر همــه مغزههــا  3/76 cmمیباشــد.

متخلخــل [ ]21و مــدل شیشــهای [ ]22انجــام شــد،

جدول  1مشخصات مغزههای مورد استفاده.

شماره آزمایش

نفت مخزن

طول ()cm

تخلخل ()%

تراوایی (دارسی)

اشباع آب کاهش نیافتنی ()%

1

A

20/2

31/2

5/8

21/1

2

B

20/5

33/2

5/5

26/1

3

C

20/3

31/7

5/9

19

4

A

20/9

31/3

5/4

19/8

5

B

20/5

31/4

5/9

17/8

6

C

20/5

31

6

14/5

7

B

20/5

32/2

5/7

17/9

بررسی آزمایشگاهی اثر ...
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مشخصات نفت

تجهیزات آزمایشگاهی

تمــام نفتهــای مــورد اســتفاده در ایــن آزمایشهــا از

بــرای انجــام آزمایشهــای تزریــق آبکربناتــه از

وجــود احتمــال آب بــهصــورت امولســیون در نفــت از

اســتفادهشــده اســت .ایــن تجهیــزات شــامل پمــپ

نفتهــای خــام میادیــن ایــران میباشــند .بــه علــت
دیامولســیفایر و گرمــا دادن جهــت جداســازی آب از

نفــت اســتفاده شــد .گرانــروی نفتهــا و تنــش میــان
رویــه آبنمــک -نفــت و آبکربناتــه -نفــت اندازهگیــری
شــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه گرانرویهــا و تنــش میــان

رویــه در دمــای  80°Cو فشــار  2000پــام اندازهگیــری
شــده اســت کــه در جــدول  2آورده شــده اســت.

مجموعــه دســتگاههای آزمایشــگاهی دمــا و فشــار بــاال
تزریــق پیســتونی ،1مخــازن جابجایــی ســیال تزریقــی،2

مغــزه نگ ـهدار  ،آون گرمایــی و رگالتــور تثبیــت فشــار
4

3

5

هســتند .شــماتیکی از تمــام وســایل اســتفاد ه شــده در
شــکل  1نشــان داده شــده اســت .تجهیــزات ذکــر شــده از
قســمت آزمایشــگاه تزریــق گاز انســتیتو مهندســی نفــت

دانشــگاه تهــران مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد.

مشخصات آبنمک و آبکربناته

شیوه انجام آزمایشها

آبنمــک مــورد اســتفاده در ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از

پــساز اینکــه طــول ماســه فشــرده بهانــدازه مــورد نظــر

تهیــهشــده اســت .دانســیته و گرانــروی آبنمــک تهیــه

جانبــی توســط پمــپ اعمــال میشــود .فشــار جانبــی

جــدول  3آورده شــده اســت .جهــت تهیــه آبکربناتــه

فشــار منفــذی بــوده اســت .پــس از اطمینــان از همدمــا

آب مقطــر و نمــک ســدیم کلریــد در غلظــت 40000 ppm

شــده در دمــا و فشــار آزمایــش اندازهگیــری شــده و در
نیــز از آبنمــک  40000 ppmســدیم کلریــد اســتفاده
شــده اســت .دیاکســیدکربن مورداســتفاده در تهیــه
آبکربناتــه دارای خلــوص  %99/99بــوده اســت .مقــدار

دیاکســیدکربن محلــول در آبنمــک مــورد اســتفاده در
دمــا و فشــار آزمایــش 18/9 cc ،اســتاندارد گاز در  1 ccاز
آبنمــک محاســبهشــده اســت [.]23

تهیــه شــد در مغــزه نگ ـهدار قــرار داده میشــود و فشــار
اعمــالشــده در همــه آزمایشهــا  1000پــام بیشــتر از
شــدن ســلهای انتقــال و مغــزه نگــهدار بــا دمــای

آون ،فرآینــد ایجــاد اشــباع آب کاهــش نیافتنــی آغــاز
میشــود .در ایــن فرآینــد نفــت بــه مغــزه نگــهدار کــه
بهصــورت عمــودی قــرار دارد ،از بــاال تزریــق میشــود و

آب خروجــی در لولههــای مــدرج جمــعآوری میگــردد.

جدول  2گرانروی نفت و تنش میانرویه آبنمک و آبکربناته با نفت.
تنش میان رویه در دمای  80 °Cو فشار  2000پام ()mN/M

گرانروی در دمای  80 °Cو فشار
 2000پام برحسب cP

آبنمک

آبکربناته

نفت A

2/77

35/3

34/7

نفت B

40/6

32/2

30

نفت C

282/5

29/1

27/4

نوع نفت

جدول  3گرانروی و دانسیته آبنمک و آبکربناته.
نوع آب

گرانروی در دمای  80 °Cو فشار  2000پام
برحسب cP

وزن مخصوص در دمای  80 °Cو فشار
برحسب  2000پام

آبنمک

0/401

1/0049

آبکربناته

0/508

1/0079
1. Positive Displacement Pump
2. Transfer Vessel
3. Core Holder
4. Oven
)5. Back Pressure Regulator (BPR

شماره  ،94مرداد و شهریور 1396
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تثبیت کننده
فشارسنج

دماسنج

اختالف فشارسنج

سیستم جمعآوری اطالعات

مغزه نگهدار
آب نمک

نفت

آبکربناته
پمپ

پمپ

شکل  1شماتیک تجهیزات مورد استفاده در آزمایشات.

پــس از خــروج نفــت از پاییــن مغــزه نگـهدار کــه در کمتــر

بالفاصلــه فرآینــد تزریــق ســیاالت انجــامشــده اســت .در

از یــک حجــم متخلخــل رخ میدهــد دبــی تزریــق نفــت

قســمت اول از تزریــق ثانویــه آبکربناتــه جهــت بازیافــت

برابــر حجــم متخلخــل بــه ماســه فشــرده تزریــق میشــود.

توانایــی آبکربناتــه در بازیافــت نفــت در تزریــق ثالثیــه

بهصــورت مرحل ـهای افزایــش مییابــد .نفــت بــه مقــدار دو
در ایــن زمــان کــه دیگــر آبــی از ماســه فشــرده تولیــد

نمیشــود مغــزه نگ ـهدار بــه حالــت افقــی تغییــر وضعیــت
داده و بــه تثبیتکننــده فشــار متصــل میشــود .در ایــن

نفتهــای  A,B,Cاســتفاده شــده اســت و در قســمت بعــد
مــورد بررســی قــرار گرفــت.
بحث و نتایج

مرحلــه فشــار منفــذی داخــل ماســه فشــرده و فشــار جانبی

مشــخصات آزمایشهــا بــه همــراه نتایــج شــامل نــوع

آزمایــش یعنــی  2000پــام برســد .در ایــن شــرایط کمــی

در میانشــکنی در جــدول  4آورده شــده اســت .دمــا و

آن بهصــورت پلکانــی افزایــش مییابــد تــا اینکــه بــه فشــار

نفــت ،شــیوه تزریــق ،ســیال تزریقــی و ضریــب بازیافــت

نفــت بــه مغــزه نگـهدار تزریــق میشــود تــا اینکــه تراوایــی

فشــار آزمایشهــا بــا توجــه بــه دمــا و فشــار مخزنــی کــه

شــود .پــس از اتمــام ایــن مراحــل زمــان آغــاز آزمایــش

پــام میباشــد .بــرای بررســی بهتــر نتایــج ،تزریــق ثانویــه و

ماســه فشــرده در اشــباع آب کاهــش نیافتنــی اندازهگیــری

نفــت از آن انتخــابشــده در دمــای  80 °Cو فشــار 2000

فــرار میرســد .جهــت تزریــق ثانویــه ،آبکربناتــه بــه مغــزه

ثالثیــه در دو گــروه مجــزا مــورد مطالعــه قــرار میگیرنــد.

نگـهدار تزریــق میشــود .اگــر نــوع تزریــق ثالثیــه باشــد ابتدا
آبنمــک بــه مغــزه نگ ـهدار تزریــقشــده و پــس از تزریــق

تزریق ثانویه

در شــکل  2میــزان بازیافــت نفتهــای  Aتــا  Cدر تزریــق

چنــد حجــم متخلخــل و عــدم تولیــد نفــت ،آبکربناتــه بــه

ثانویــه آبکربناتــه برحســب حجــم متخلخــل تزریقی رســم

بــا نــرخ ثابــت  36 ccدر ســاعت انجــام شــدهاند .در خروجی،

دادههــای تولیــدی از خــط راســت اولیــه بــه ســمت پاییــن

در لولــه مــدرج  10 ccجمــعآوری میشــود .بــا داشــتن

میدهــد کــه بــا افزایــش گرانــروی نفــت مخــزن ،بــه علــت

آن تزریــق خواهــد شــد .تمــام آزمایشــات بــه صــورت تزریق

شــده اســت .بــا توجــه بــه شــکل در قســمتی از نمــودار کــه

نفــت تولیــدی و پــس از میانشــکنی  ،آب و نفــت تولیــدی

منحــرف میشــوند زمــان میانشــکنی آبکربناتــه رخ

زمــان تعویــض هــر لولــه و مقــدار حجــم آب و نفــت تولیدی

نامناسـبتر شــدن نســبت تحرکپذیــری زمــان میانشــکنی

را بهطــور کامــل رســم کــرد .در همــه آزمایشــات پــس از

نفتهــای مــورد آزمایــش مقــدار بازیافــت نهایــی را نیــز

ایجــاد اشــباع آب همــزاد ،فشــار افزایــی صــورت گرفتــه و

دارای کمتریــن گرانــروی اســت ،بهدســتآمــده اســت.

در هرکــدام از آنهــا میتــوان نمــودار تولیــد برحســب زمــان

کاهــش مییابــد .عــاوه بــر ایــن ،افزایــش گرانــروی

ســاخت ماســه فشــرده ،اندازهگیــری تخلخــل و تراوایــی،

کاهــش میدهــد .بیشــترین مقــدار بازیافــت در نفــت  Aکــه
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جدول  4نتایج کلی آزمایشات.
سیال تزریقی

بازیافت در
میانشکنی ()%

بازیافت نهایی
آبنمک ()%

بازیافت نهایی
آبکربناته ()%

1

A

ثانویه

آبکربناته

56/5

-

91/7

2

B

ثانویه

آبکربناته

28/3

-

48/2

3

C

ثانویه

آبکربناته

14/5

-

73/1

4

A

ثالثیه

آبنمک – آبکربناته

46/4

63/7

68/5

5

B

ثالثیه

آبنمک – آبکربناته

18/5

36/4

74/1

6

C

ثالثیه

آبنمک – آبکربناته

10/5

23/6

62/2

7

B

ثانویه

دیاکسیدکربن

17/2

-

52/8

شماره آزمایش نفت مخزن شیوه تزریق

درصد بازیافت نفت ()%
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شکل  2میزان بازیافت تزریق ثانویه آبکربناته.

آزمایــش دیگــری کــه در حالــت ثانویــه انجــامشــده

بیشــتر از ســایر نفتهــا میباشــد .مقایســه شــکل 3

حــاوی نفــت  Bمیباشــد .ایــن آزمایــش جهــت مقایســه

بازیافــت در تزریــق ثانویــه بــرای همــه نفتهــا بیشــتر از

اســت ،تزریــق گاز دیاکســیدکربن در ماســه فشــرده،

حالتهــای مختلــف تزریــق در بازیافــت از ایــن نفــت در

نظــر گرفت ـه شــده اســت .نتایــج کاهــش توانایــی تولیــد

و شــکل  4بیانگــر ایــن نکتــه اســت کــه مقــدار نهایــی

مقــدار آن در حالــت ثالثیــه اســت.

بررسی اثر درجه سنگینی و گرانروی نفت

در اســتفاده از دیاکســیدکربن بهجــای آبکربناتــه را

همانطــور کــه در شــکل  2مشــخص اســت ،افزایــش

ســیال تزریقــی بــه وجــود میآیــد.

بازیافــت در میانشــکنی و کاهــش مقــدار بازیافــت در

در تزریــق ثالثیــه ابتــدا آبنمــک تزریــق شــده اســت،

در تزریــق ثانویــه آبکربناتــه تأثیرگــذار اســت .یکــی از

و تولیــد آن متوقــف شــد ،تزریــق آبکربناتــه آغــاز

آبکربناتــه تزریقــی و نفــت موجــود در مخــزن اســت.
جهــت جابجایــی ایــدهآل و حرکــت کامــ ً
ا پیســتونی

نشــان میدهــد .ایــن اثــر از کاهــش شــدید گرانــروی

گرانــروی بهصــورت سیســتماتیک در کاهــش مقــدار

تزریق ثالثیه

یــک حجــم متخلخــل و کاهــش مقــدار بازیافــت نهایــی

پسازاینکــه ســرعت تولیــد نفــت بــه صفــر رســید
میشــود .اندکــی پــس از آغــاز تزریــق آبکربناتــه تولیــد
نفــت مجــددا ً آغــاز میشــود .در ایــن آزمایشهــا نیــز
مقــدار بازیافــت در نفــت  Aکــه دارای گرانــروی کمتــر

اســت ،هــم در تزریــق آب و هــم در تزریــق آبکربناتــه

دالیــل کاهــش مقــدار تولیــد ،نســبت تحرکپذیــری

ســیال تزریقــی و ســیال موجــود در مخــزن ،نســبت
تحرکپذیــری بایــد نزدیــک بــه یــک باشــد.
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درصد بازیافت نفت ()%

شکل  3مقایسه میزان بازیافت دیاکسیدکربن در برابر آبکربناته.
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شکل  4میزان بازیافت ثالثیه آبکربناته.

همانطــور کــه در رابطــه  1مشــخص اســت هــر چــه

ماس ـههای اســتفادهشــده از یــک جنــس بــوده و طبــق

ســیال درون مخــزن کمتــر شــود نســبت تحرکتپذیــری

عامــل کنترلکننــده مقــدار تولیــد در زمــان میانشــکنی

ویســکوزیته ســیال تزریقــی بیشــتر شــود و یا ویســکوزیته
بــه یــک و حالــت ایــدهآل نزدیکتــر میشــود.
()1

 K  µ 
M =  rw   o 
 µw   K ro 

جــدول  1دارای تخلخــل و تراوایــی مشــابهی هســتند؛ لــذا
نســبت تحرکپذیــری خواهــد بــود .از آنجاییکــه
همــه مقادیــر گــزارششــده در جــدول باالتــر از یــک
میباشــند ،انتظــار رفتــار کام ـ ً
ا پیســتونی وجــود نــدارد،

کــه  Krwو  Kroبــه ترتیــب تراوایــی نســبی آب و نفــت

امــا تــا زمــان میانشــکنی مقــدار تولیــدی برابــر بــا مقــدار

 5مقادیــر نســبت ویســکوزیتهها بــه عنــوان نمایانگــر

باالتــر مـیرود .توانایــی آبکربناتــه جهــت جــاروب ســطح

و  μwو  μoویســکوزیته آب و نفــت هســتند .در جــدول

نســبت تحرکپذیــری محاســبه شــده بــرای نفتهــای
مختلــف آمــده اســت کــه همــه مقادیــر موجــود در
جــدول باالتــر از عــدد یــک میباشــند .مقــدار تولیــد

در زمــان میانشــکنی تابــع عوامــل متفــاوت نظیــر نســبت
تحرکپذیــری ،تنــش میــان رویــه ،دبــی تزریــق ،میــزان

ناهمگونــی محیــط متخلخــل و  ...میباشــد.

در ایــن آزمایشــات طبــق جــدول  2تنــش میــان رویــه
آبکربناتــه -نفــت تفــاوت چندانــی را بــا هــم ندارنــد .از

طرفــی دبــی تزریــق هــم در همــه آزمایشــات برابــر اســت،

تزریقــی خواهــد بــود .هــر چــه نســبت تحرکپذیــری
در تمــاس بــا ماســه کمتــر میشــود کــه موجــب ایجــاد

کانــال توســط آبکربناتــه از میــان نفــت و بــروز پدیــده
انگشــتی شــدن خواهــد شــد .ایــن اتفــاق ،میانشــکنی

زودتــر را بــرای نفتهــای ســنگینتر بــه همــراه خواهــد

داشــت .میانشــکنی زودتــر بــرای نفتهــای ســنگینتر،

باعــث بــه جــا مانــدن نفــت بیشــتر و مناطــق جــاروب
نشــده خواهــد شــد .بــا تزریــق پیوســته آب کربناتــه،
مقــداری از دیاکســیدکربن آب بــه نفــت وارد شــده و

موجــب تــورم و کاهــش گرانــروی آن خواهــد شــد.
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جدول  5نسبت تحرکپذیری ،ضریب تورم نفتهای .A,B,C

کل تولید/تولید پس
از میانشکنی ()%

ضریب تورم

گرانروی نفت
اشباع ()cP

نفت تولیدشده بر اثر
تورم ()%

کاهش نسبت
ویسکوزیتهها ()%

نسبت
نوع نفت
ویسکوزیتهها
نفت A

5/5

38/4

1/26

2

11/3

27/8

نفت B

79/9

66/4

1/23

20

16/5

50/7

نفت C

556/1

80/2

1/16

70

13/7

75/2

تــورم حاصــل در نفتهــای موجــود در مخــزن ســبب

نفــت ،متفــاوت میباشــد و ایــن تفــاوت بــا افزایــش

توســط تزریــق آب بعــدی میشــود .مقادیــر ضریــب

ســنگین شــدن نفــت ضریــب نفــوذ دیاکســیدکربن در

پیوســتن قطــرات نفــت بــه هــم و حرکــت مجــدد نفــت
تــورم محاســبهشــده [ ]24بــرای نفتهــا در جــدول

 5آورده شــده اســت .همچنیــن مقادیــر گرانــروی

نفــت درصورتیکــه نفتهــا بهصــورت کامــل از
دیاکســیدکربن اشــباع شــوند محاســبه شــده [ ]25و در

جــدول  5آمــده اســت.

اگــر اتمــام تزریــق آبکربناتــه کــه در آن تولیــد
نفــت متوقــف شــده اســت ،مقــارن بــا اشــباع نفــت از
دیاکســیدکربن فــرض شــود ،میتــوان عامــل تولیــد

نفــت پــس از میانشــکنی را در تــورم و کاهــش گرانــروی

نفــت جســتجو کــرد .ســتون پنجــم و ششــم از جــدول
 5بــه ترتیــب مقــدار تولیــد از نفــت بهجامانــده در

زمــان میانشــکنی بــر اثــر تــورم و مقــدار کاهــش نســبت
ویســکوزیتهها بــر اثــر کاهــش گرانــروی نفــت را نشــان
میدهــد .ایــن دو عامــل بهصــورت مســتقیم بــر تراوایــی

نســبی آبکربناتــه و نفــت مؤثــر میباشــند.
مقایسه تزریق ثانویه ّآبنمک و آبکربناته

همــان طــور کــه شــکل  5رونــد تولیــد تزریــق ثانویــه
آبکربناتــه و آبنمــک را نشــان میدهــد .اولیــن تفــاوت

تزریــق آبکربناتــه و آبنمــک در زمــان میانشــکنی
و مقــدار بازیافــت نفــت آشــکار میشــود .همانطــور کــه

قبــا ذکــر شــد تــا زمــان میانشــکنی مقــدرا تولیــد برابــر

مقــدار تزریــق بــوده و هــر دو نمــودار بــر روی خــط بــا
شــیب واحــد قــرار میگیرنــد .همانطــور کــه در جــدول

 6مشــخص اســت بــا افزایــش گرانــروی ســیال تزریقــی

نســب تحرکپذیــری کاهــش مییابــد .درصــد کاهــش
نســبت ویســکوزیته بــرای هــر ســه نفــت بــه یــک انــدازه
میباشــد .امــا تفــاوت در میانشــکنی بــرای ســه نمونــه

API

بیشــتر میشــود .بــه طــوری کــه بــا افزایــش گرانــروی و
نفــت کاهــش مییابــد [ .]26ایــن امــر کنترلکننــده
ســرعت انحــال دیاکســیدکربن در نفــت و تــورم
میباشــد ،لــذا بــا ســبک شــدن نفــت تولیــد بیشــتر در

زمــان میانشــکنی دور از انتظــار نخواهــد بــود .نکتــه

دیگــری کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد ،زمــان رخــداد

میانشــکنی در ایــن آزمایشهاســت کــه بــا انحــال
دیاکســیدکربن در نفــت گرانــروی آن کاهــش میآیــد و

باعــث بهبــود بیشــتر نســبت تحرکپذیــری در نفتهــای
ســنگینتر میشــود .پــس در زمــان میانشــکنی هــم

تــورم رخ خواهــد داد و هــم کاهــش گرانــروی کــه مــورد

دوم در نفتهــای ســنگین غالــب اســت .امــا نتایــج
بهدســت آمــده خــاف ایــن امــر را گــزارش میهــد .بــا
توجــه بــه زمــان میانشــکنی کــه در نفــت  Aنســبت

بــه نفتهــای  Bو  Cبــه ترتیــب دو و چهــار برابــر دیرتــر
صــورت میگیــرد ،دیاکســیدکربن کــه دارای ضریــب

نفــوذ بیشــتری در ایــن نفــت اســت ،زمــان بیشــتری
جهــت نفــوذ بــه آن را نیــز در اختیــار خواهــد داشــت .امــا

در نفتهــای ســنگینتر بــه علــت مقــدار کمتــر ضریــب
نفــوذ و زمــان تمــاس بســیار کــم ،مقــدار تــورم و کاهــش
گرانــروی در آنهــا تاثیــر کمتــری داشــته اســت .در نتیجــه
در ایــن قســمت میتــوان گفــت بــه علــت بیشــتر بــودن

ضریــب نفــوذ گاز و مــدت زمــان بیشــتر آبکربناتــه و نفت
قبــل از میانشــکنی بــرای نفــت ســبک ،دیاکســیدکربن

بیشــتری بــه نفــت مخــزن نفــوذ کــرده و موجــب تولیــد

بیشــتر نفــت در میانشــکنی شــده اســت.
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شکل  5روند تولید نفت در تزریق ثانویه آبکربناته و آبنمک.

جدول  6نسبتهای تحرکپذیری آبنمک -نفت و آبکربناته -نفت در تزریق ثانویه.
نوع نفت گرانــروی نفــت بــه گرانــروی نفــت بــه تفاوت بازیافت آبکربناته و آب
نمک در میانشکنی ()%
گرانــروی آب نمــک گرانــروی آب کربناتــه

ضریب نفوذ دیاکسیدکربن در نفت
()m2/s

نفت A

6/92

5/5

10/1

2/25×10 -9

نفت B

101/5

79/9

9/8

6/36×10 -10

نفت C

706

556/1

4

2/55×10 -10

همانطــور کــه در جــدول  7در مقایســه تولیــد نفــت در
تزریــق ثانویــه آبنمــک و آبکربناتــه مشــاهده میشــود،

کــرده و تاثیــر بــه ســزایی در تولیــداز ایــن مخــازن دارد.
مقایســه تزریــق ثالثیــه آبنمــک و آبکربناتــه

ســتون اول حاصــل تفاضــل مقادیــر نهایــی تولیــد در

مخــازن بســیاری در دنیــا توســط آب ســیالبزنی

ســتون اول بــر مقــدار نهایــی بازیافــت در تزریــق آبنمــک

برگرفتــهشــدهاند و یــا اینکــه در حــال ســیالبزنی بــا

میــزان بهبــود تولیــد در اثــر اســتفاده از تزریــق ثانویــه

تزریقــی در ایــن ســه دســته از مخــازن میتوانــد راهــی

اســت کــه بــا افزایــش گرانــروی و کاهــش  APIنفــت

باشــد .در ابتــدا بــا مقایســه نتایــج حاصــل از تزریــق ثانویه

نســبت تحرکپذیــری ،مقــدرا بهبــود حاصــل از تزریــق

اســت مشــخص میشــود کــه مقــدار تولیــد در حالــت

نســبی آبکربناتــه جهــت تولید نفــت پس از میانشــکنی،

ایــن امــر بــه علــت کمتــر بــودن بــازده جــاروب آبنمــک

میانشــکنی میپــردازد .مقادیــر ایــن ســتون نشــاندهنده

مســیرهایی بــا مقاومــت کمــک در برابــر تزریــق ثالثیــه

پــس از میانشــکنی اســت .همچنیــن بــا مقایســه ایــن

نفتهــای بهجامانــده میباشــد .در جــدول  7مقــدار

اســتفاده از آبکربناتــه نســبت آبنمــک بــرای نفــت هــای

نســبت بــه ثالثیــه گــزارششــده اســت.

آبکربناتــه و آبنمــک اســت .ســتون دوم از تقســیم

شــدهاند ،یــا بــه علــت بــاال آمــدن آبــده توســط آب در

بهدســت آمــده اســت کــه ایــن مقــدار نشــان دهنــده

آب میباشــند .تزریــق آبکربناتــه یــا تعویــض ســیال

آبکربناتــه نســبت بــه آبنمــک میباشــد .مشــهود

ارزان بــرای افزایــش تولیــد نســبت بــه ســایر روشهــا

بــه علــت تــورم و کاهــش چشــمگیر مقــدار گرانــروی و

و ثالثیــه آبکربناتــه کــه در شــکل  5نشــان داده شــده

آبکربناتــه افزایــش مییابــد .ســتون ســوم بــه مقایســه

ثانویــه بیــش از مقــدار آن در حالــت ثالثیــه میباشــد.

نســبت بــه تولیــد نفــت حاصــل از تزریــق آبنمــک پس از

نســبت بــه آبکربناتــه اســت .حاصــل ایــن اتفــاق ایجــاد

توانایــی زیــاد آبکربناتــه در تولیــد نفــت بــه جــا مانــده

آبکربناتــه و عــدم دسترســی بهموقــع آبکربناتــه بــه

اعــداد بــرای نفتهــای مختلــف میتــوان دریافــت کــه

تفــاوت ایــن دو مقــدار و درصــد بهبــود تولیــد ثانویــه

ســنگین تــر بهبــود بیشــتری در بازیافــت نفــت حاصــل
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جدول  7میزان بهبود تولید در تزریق آبکربناته.
درصد بهبود ثانویه
به ثالثیه ()%

مشارکت آبکربناته از تولید
نهایی تزریق ثالثیه ()%

سرعت میانگین
تولید در تزریق
ثانویه آبکربناته

سرعت میانگین
تولید در تزریق ثالثیه
آبکربناته ()cc/min

نفت A

5/2

6

26/4

0/523

0/055

نفت B

10/1

13/6

50/9

0/465

0/089

نفت C

10/9

17/5

62/1

0/356

0/117

تفاوت بازیافت نهایی
ثانویه نسبت به
نوع نفت
ثالثیه ()%

()cc/min

در نفــت ســبکتر مقــدار تولیــد حاصــل از هــر دو

در تزریــق ثالثیــه آبکربناتــه مقادیــر میانگیــن ســرعت

و مقــدار نهایــی آنهــا بــه هــم نزدیکتــر میباشــد.

بــا اعــداد موجــود در ســه ســتون اول جــدول  7نســبت

روش ثانویــه و ثالثیــه بیشــتر از ســایر نفتهــا بــوده

بهبیاندیگــر تزریــق آب پیــش از تزریــق آبکربناتــه در

نفتهــای ســنگینتر بــه علــت انحــراف شــدید نســبت
تحرکپذیــری از مقــدار ایــدهآل دارای تأثیــر بســیار

نامطلوبــی در بــازده جــاروب از طریــق ایجــاد کانــال و
انگشــتی شــدن مســیر تولیــد خواهــد داشــت کــه ایــن امر
ســطح جــاروب نشــده زیــادی را در مخــزن بهجــا خواهــد

گذاشــت .طبــق ایــن توضیــح در نفتهــای ســنگینتر
حجــم نفتهــای باقیمانــده در مخــزن بیشــتر

میباشــد و در صــورت تزریــق آبکربناتــه مقــدار نفــت
بیشــتری جهــت تولیــد در دســترس آبکربناتــه خواهــد

بــود .شــکل  5بیانگــر ایــن موضــوع اســت کــه عمــده
تولیــد نفــت در نفتهــای ســبکتر از طریــق تزریــق آب

نمــک صــورت میگیــرد ،امــا بــا افزایــش گرانــروی ،نقــش
آبکربناتــه در تولیــد بهبــود مییابــد .اعــداد جــدول 7

نشــاندهنده مقــدار مشــارکت آبکربناتــه در تولیــد

تولیــد در بــازه افزایــش  APIنفــت افزایــش مییابــد و

مســتقیم دارد .در تزریــق آبکربناتــه مقادیــر ســرعت
تولیــد افزایــش مییابنــد تــا اینکــه بــه مقــدار حداکثــر
برســد ،پـسازآن مجــددا ً رونــد نزولــی یافتــه تــا اینکــه بــه

صفــر برســد و تولیــد نفــت متوقــف شــود .در ایــن بــازه،

کاهــش نســبت تحرکپذیــری و همچنیــن وجــود گاز
دیاکســیدکربن موجــب افزایــش مقــدار جــاروب نفــت و

ایجــاد بانــک نفــت جلــوی جبهــه تزریــق خواهــد شــد.

حجــم ایــن بانــک نفــت ،بــه علــت اثــر نامطلــوب آب در

جــاروب نفــت  Aو وجــود نفــت در دســترس بیشــتر در
ایــن حالــت ،بیشــتر میباشــد ،لــذا در ایــن نفــت ســرعت

متوســط تولیــد و ســرعت لحظــهای در ابتــدای تزریــق
آبکربناتــه و بیشــینه ســرعت حاصــل از آن دارای مقــدار

بیشــتری نســبت بــه ســایر نفتهــا خواهــد بــود.
نتیجهگیری

نهایــی هســتند ،درحالیکــه در نفــت ســنگین  %62از

در ایــن مطالعــه دو دســته آزمایــش تزریــق ثانویــه و

ســبک آبکربناتــه تنهــا  %26از تولیــد نهایــی ســهم دارد؛

ســه نــوع نفــت متفــاوت مــورد بررســی قــرار گرفــت.

ســنگین کــه آب گرفتــهشــدهاند مزایــا و ارزشافــزوده

ایــن مطالعــه بهصــورت خالصــه عبارتانــد از:

همانطــور کــه در جــدول  7آورده شــده اســت ســرعت

حاصــل از تزریــق آبنمــک و آبکربناتــه کاهــش

کل بازیافــت ،حاصــل تزریــق آبکربناتــه اســت ،در نفــت

ثالثیــه آبکربناتــه در ماســههای تمیــز بــا اســتفاده از

بهعبارتدیگــر تزریــق آبکربناتــه بــرای مخــازن نفــت

نتایــج حاصــل از مجموعــه آزمایشهــای انجــام شــده در

بیشــتری خواهــد داشــت.

 -بــا کاهــش  APIو افزایــش گرانــروی نفــت بازیافــت

لحظــهای تولیــد و ســرعت میانگیــن تولیــد در بــازه
تزریــق آبکربناتــه بــا افزایــش گرانــروی کاهــش مییابــد

کــه مطابــق بــا رونــد تولیــد نفــت در آن میباشــد؛ امــا

مییابــد .در ایــن حالــت بــه علــت تشــدید انحــراف

نســبت تحرکپذیــری از مقــدار ایــدهآل و عــدم جــاروب
صحیــح و نامناســب مخــزن ،نفــت بیشــتری در مخــزن
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باقــی خواهــد مانــد کــه نتیجــه آن کاهــش مقــدار بازیافت

 -بازیافــت حاصــل از تزریــق ثانویــه آبکربناتــه بیشــتر از

 -در تزریــق ثانویــه آبکربناتــه ،بــا کاهــش  APIبــه

عــدم جــاروب مناســب آبنمــک تزریــقشــده قبــل از

نفــت زمــان بیشــتری جهــت مشــاهده تأثیــر آبکربناتــه

نفــت ســنگین نفــت بیشــتری در دســترس آبکربناتــه

حاصــل از این روشهاســت.

علــت کاهــش ســرعت انحــال و مقــدار انحــال گاز در
بــر تولیــد نیــاز اســت ،بــه همیــن علــت بیشــتر تولیــد
نفــت پــس از میانشــکنی صــورت میگیــرد؛ امــا در

نفتهــای ســبکتر بــه علــت کاهــش زمــان موردنیــاز
جهــت نفــوذ گاز بــه نفــت و همچنیــن مناســب بــودن
نســبت تحرکپذیــری اکثــر تولیــد در زمــان میانشــکنی
رخ میدهــد.

مقــدار آن در تزریــق ثالثیــه میباشــد .دلیــل ایــن رخــداد
آبکربناتــه میباشــد .بــه علــت تشــدید ایــن اتفــاق در

جهــت تولیــد قــرار دارد .ازایــنرو ســهم تولیــد ثالثیــه
آبکربناتــه در نفــت ســنگین بیشــتر از ســهم آبنمــک
خواهــد بــود ،امــا در نفــت ســبک آبنمــک مشــارکت

بیشــتری در تولیــد دارد.
عالئم و نشانهها

 -از مقایســه تزریــق ثانویــه آبنمــک و آبکربناتــه نتیجــه

 :Dدارسی

نســبت بــه آبنمــک تولیــد خواهــد کــرد .ایــن تفــاوت

 :Krwتراوایی نسبی آب

نمونــه نفــت  cحــدود  %49و در نفــت  Aحــدود %28

 :μwویسکوزیته آب

مــیرود کــه اســتفاده از آبکربناتــه نفــت بیشــتری را

در نفتهــای ســنگینتر بیشــتر مشــاهده میشــود .در
افزایــش تولیــد حاصــل میشــود.

 :Mنسبت تحرکپذیری
 :Kroتراوایی نسبی نفت

 :μoویسکوزیته نفت
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