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بازیافت نفت از مخازن شکافدار در فرآیند
تزریق گاز دی اکسید کربن و متان
مرتضی سیستان ،محمد حسین غضنفری* و سعید جمشیدی
دانشکده مهندسی شیمی و نفت ،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت1397/2/10 :

تاريخ پذيرش1397/8/23 :

چكيده
مکانیــزم نفــوذ مولکولــی مکانیــزم کنتــرل کننــده در ازدیــاد برداشــت از مخــازن شــکافدار بــا تراوایــی و ارتفــاع ماتریــس پاییــن در
شــرایط تزریــق گاز اســت و ایــن در حالــی اســت کــه مدلهــای مرســوم بــرای شبیهســازی عملکــرد نفــوذ مولکولــی بــا محدودیتهایــی
مواجــه اســت .هــدف اصلــی ایــن مطالعــه ،ارزیابــی مدلهــای مختلــف نفــوذ مولکولــی در بازیافــت نفــت از مخــازن شــکافدار حیــن
فرآینــد تزریــق گاز و همچنیــن مقایســه بــا نتایــج حاصــل از یــک نرمافــزار تجــاری اســت .بدیــن منظــور مطابــق مدلهــای موجــود
یــک شبیهســاز پیادهســازی و بــا نتایــج آزمایشــگاهی معتبــر اعتبارســنجی میگــردد .ســپس از شبیهســاز توســعه داده شــده بــرای
بررســی عملکــرد دو گاز امتزاجــی دی اکســید کربــن و متــان جهــت تزریــق بــه یــک بلــوک ماتریــس اســتفاده میشــود .دلیــل تفــاوت
میــان نتایــج حاصــل از مدلهــا ،اســتفاده از مــدل ترمودینامیــک برگش ـتناپذیر در محاســبه غلظــت اجــزا در ســطح تمــاس دو فــاز
نفــت و گاز در کنــار بهکارگیــری ضرایــب نفــوذ تنســوری و همچنیــن اســتفاده از گرادیــان پتانســیل شــیمیایی بهعنــوان نیــروی
محرکــه انتقــال جــرم در مدلهــای فیــک تعمیــم یافتــه و ماکســول -اســتیفان اســت کــه در مــدل فیــک کالســیک اینگونــه عمــل
نمیشــود .همچنیــن نتایــج حاصــل از نرمافــزار تجــاری ،بــه ســبب فرموالســیون مشــابه ،نزدیــک بــه نتایــج مــدل کالســیک فیــک
اســت .عالوهبــر ایــن نتایــج تغییــرات جــزء مولــی متــان و دی اکســید کربــن و همچنیــن گرانــروی نفــت برحســب زمــان در شــرایط
تزریــق گاز مقایســه شــده اســت .نتایــج نشــان میدهــد کــه اســتفاده از قانــون فیــک کالســیک و یــا نرمافزارهــای تجــاری بــرای
پیشبینــی میــزان تولیــد نفــت از مخــازن شــکافدار در شــرایطی کــه مکانیــزم نفــوذ مولکولــی کنتــرل کننــده اســت کافــی نیســت لــذا
الزم اســت از مدلهــای نفــوذ فیــک تعمیــم یافتــه یــا ماکســول -اســتیفان در مدلســازی اســتفاده شــود.
كلمات كليدي :نفوذ مولکولی ،مخازن شکافدار ،تزریق گاز ،فیک تعمیم یافته ،ماکسول -استیفان
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طبــق آمــار منتشــره ،مخــازن شــکافدار حــدود  %60از

ذخایــر باقیمانــده نفــت دنیــا را در خــود جــای دادهانــد

کــه ایــن بیانگــر اهمیــت بــاالی اینگونــه مخــازن اســت

[ .]1از مخــازن شــکافدار شــناخته شــده دنیــا میتــوان

بــه مخــازن نواحــی خاورمیانــه ،دریــای شــمال و آمریــکا
اشــاره کــرد .در ایــران نیــز بخــش اعظمــی از ذخایــر نفتی

جنــوب غــرب کشــور ،در مخــازن کربناتــه شــکافدار

نهفتــه اســت .از طــرف دیگــر یکــی از روشهــای مرســوم
بــرای حفــظ فشــار در مخــازن شــکافدار و افزایــش

بازیافــت نفــت ،تزریــق گاز اســت .در واقــع حــدود نیمــی

از پروژههــای تزریــق گاز در جهــان در مخــازن شــکافدار
انجــام میگــردد [.]2

معمــوال در مخــازن شــکافدار مکانیــزم عمــده تولیــد،

ریــزش ثقلــی اســت و در بیشــتر مــوارد نقــش نفــوذ
مولکولــی ناچیــز اســت .درشــرایطی کــه تراوایــی ماتریــس

کــم ،انــدازه ماتریــس بلــوک هــا کوچــک و فشــار موئینگی
زیــاد باشــد ،مکانیــزم ریــزش ثقلــی عمدتــا اهمیــت خــود

را از دســت میدهــد و تاثیــر جابهجایــی همرفتــی نیــز

ناچیــز خواهــد بــود .در ایــن صــورت مکانیــزم عمــده
تولیــد نفــت تحــت کنتــرل پدیــده نفــوذ مولکولــی اســت
و در صورتــی کــه مســاحت موجــود بــرای نفــوذ مولکولــی

زیــاد باشــد ،ایــن مکانیــزم موثرتــر عمــل خواهــد کــرد

[ .]3در واقــع ،نفــوذ مولکولــی زمانیکــه تراوایــی
ماتریــس پاییــن و تعــداد شــکافها بســیار بــاال باشــد

مکانیــزم تولیــد غالــب خواهــد بــود [.]4
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قبــا گــزارش شــده اســت [ .]6ســه مــدل رایــج بــرای
توصیــف نفــوذ مولکولــی مخلوطهــای چنــد جزئــی

وجــود دارد :مــدل کالســیک فیــک ،مــدل تعمیــم یافتــه
فیــک ،مــدل ماکســول  -اســتیفان .در شبیهســازیهای

متــداول معمــوال اثــرات نفــوذ مولکولــی را از طریــق
مــدل کالســیک فیــک منظــور مینماینــد .چــرا کــه

پیادهســازی و مدلســازی بــا ایــن روش بــه مراتــب
ســادهتر اســت [ .]7امــا ایــن مــدل محدودیتهــای

عمــدهای دارد .طبــق تحقیقــات دانــکان و تــور ســه

پدیــده نفــوذ اســمتیک (فالکــس نفــوذ مولکولــی غیــر
1

صفــر بــرای یــک جــزء هنگامیکــه گرادیــان غلظــت

آن صفــر اســت) ،نفــوذ مانــع ( فالکــس نفــوذ مولکولــی
2

صفــر هنگامیکــه گرادیــان غلظــت جــزء غیــر صفــر

اســت) و نفــوذ معکــوس (فالکــس نفــوذ مولکولــی جــزء
3

در خــاف جهــت گرادیــان غلظــت آن جــزء اســت)
توســط ایــن قانــون توجیــه نمیشــود [ .]8بــه ایــن

ترتیــب در ســالهای اخیــر همــواره هــدف اســتفاده از دو

مــدل فیــک تعمیــم یافتــه و ماکســول -اســتیفان جهــت

شبیهســازی پدیــده نفــوذ مولکولــی بــوده اســت کــه

البتــه محدودیتهــای پیادهســازی و پیچیدگیهــای
مربــوط بــه خــود را دارد [ .]9خالصــه محدودیتهــا و
قابلیتهــای ســه مــدل نفــوذ مولکولــی در جــدول 1

آمــده اســت .نظــر بــه اینکــه ســه مــدل معرفــی شــده،
تنهــا بــرای توصیــف فالکــس نفــوذ مولکولــی مخلوطهــای

چنــد جزئــی تــک فــاز کاربــرد دارنــد ،بنابرایــن بــرای

نفــوذ مولکولــی اجــزا میــان دو فــاز نفــت و گاز ،الزم اســت
از یــک مــدل دیگــر اســتفاده شــود .مــدل ترمودینامیــک

علیرغــم مطالعــات گســترده در زمینــه ریــزش ثقلــی در

برگشــتناپذیر بــرای گریدهــای شــکاف پــر شــده بــا

انتقــال جــرم بیــن گاز موجــود در شــکاف و نفــت درون

نفــت قــرار میگیرنــد ،ب ـهکار گرفتــه خواهــد شــد .ایــن

تعادلــی یــا غیــر تعادلــی صــورت گرفتــه اســت [.]5

گرادیــان پتانســیل شــیمیایی بهجــای گرادیــان غلظــت

گذشــته ،تحقیقــات کمــی بــرروی مکانیــزم و چگونگــی

گاز کــه در همســایگی گریدهــای ماتریــس پــر شــده بــا

ماتریــس بــا توجــه بــه وضعیــت تمــاس دو فــاز در شــرایط

مــدل براســاس ترمودینامیــک برگشــتناپذیر اســت و از

بنابرایــن ،در ایــن تحقیــق یکــی از اهــداف ،تمرکــز بــرروی

بهعنــوان نیــروی محرکــه اســتفاده مینمایــد [.]10

چگونگــی مدلســازی نفــوذ مولکولــی گاز از شــکاف بــه
ماتریــس در ســطح تمــاس آنهــا اســت .جزئیــات مربــوط

بــه ســایر مكانیزمهــای تولیــدی در ســایر تحقیقــات

1. Osmotic Diffusion
2. Diffusion Barrier
3. Reverse or Uphill Diffusion
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جدول  1محدودیتها و قابلیتهای سه مدل نفوذ مولکولی
مدل

محدودیت

قابلیت

کالسیک فیک

عدم توجیه نفوذ اسمتیک ،نفوذ مانع و نفوذ معکوس

سادگی پیادهسازی

فیک تعمیم یافته

پیچیدگی پیادهسازی

توجیه نفوذ اسمتیک ،نفوذ مانع و نفوذ معکوس

ماکسول -استیفان

پیچیدگی پیادهسازی

توجیه نفوذ اسمتیک ،نفوذ مانع و نفوذ معکوس

بــه ایــن ترتیــب زمانیکــه دو ســیال در تعــادل شــیمیایی

تاثیــر پدیــده نفــوذ مولکولــی ،از مــدل هندســی اســتفاده

نظــر بــه اهمیــت مخــازن شــکافدار در ایــران و پتانســیل

خنثــی کنــد .از طــرف دیگــر ،ســیال انتخــاب شــده در

قــرار میگیرنــد ،نفــوذ مولکولــی متوقــف میگــردد.
تزریــق گاز جهــت ازدیــاد برداشــت و یــادآوری ایــن نکتــه

کــه ایــران دارنــده دومیــن ذخایــر گازی جهــان اســت،

بررســی تزریــق گاز در مخــازن شــکافدار ارزشــمند
خواهــد بــود .از طرفــی ماتریسهــای مخــازن ایــران
دارای نفوذپذیــری پاییــن بــوده و بــه ایــن ترتیــب

نقــش نفــوذ مولکولــی در تولیــد نفــت تاثیرگــذار اســت.
علیرغــم مقــاالت محــدودی کــه در زمینــه شبیهســازی

نفــوذ مولکولــی منتشــر شــده ،همــواره بــه اهمیــت حضور
پدیــده نفــوذ مولکولــی حیــن تزریــق گاز و انتقــال اجــزا

میــان ماتریــس و شــکاف پرداختــه شــده اســت [.]11
اهمیــت ایــن امــر در زمــان تزریــق گاز دی اکســید کربــن

در فرآینــد ازدیــاد برداشــت نفــت پررنگتــر خواهــد شــد

[ .]12در ایــن بیــن تعییــن ضرایــب نفــوذ مولکولــی حیــن
تمــاس دو فــاز نفــت و گاز از موضوعــات چالشــی بــوده

[ ]13و اهمیــت آن بــرای ترکیبــات چنــد جزئــی در حالت

غیــر ایــده آل و نزدیــک بــه ناحیــه بحرانــی قبــا بررســی
شــده اســت [ .]14بیــان جزئیــات ریاضــی و فرموالســیون
مناســب در زمینــه نفــوذ مولکولــی نیــز از پژوهشهــای

مــورد نیــاز در ایــن زمینــه اســت [ .]7در ایــن مقالــه پــس

از معرفــی مدلهــای بــهکار گرفتــه شــده در شبیهســاز،

بــه اعتبارســنجی مــدل میپردازیــم .بــه ایــن ترتیــب کــه
یــک نمونــه آزمایــش معتبــر در زمینــه نفــوذ مولکولــی

جهــت ارزیابــی عملکــرد شبیهســاز توســعه یافتــه
مــورد بررســی قــرار میگیــرد .ســپس بــه شبیهســازی

تزریــق دو نمونــه گاز امتزاجــی دی اکســید کربــن و
متــان جهــت برداشــت نفــت خواهیــم پرداخــت .در ایــن
مطالعــه بــرای ایجــاد شــرایط تولیــد نفــت صرفــا تحــت

شــده کــه اثــر حضــور ســایر مکانیزمهــای تولیــدی را

ایــن مطالعــه نمونــه نفــت واقعــی یکــی از میادیــن نفتــی
ایــران اســت کــه شــامل چندیــن جــزء اســت و بــه ایــن
ترتیــب اثــرات بــه مراتــب بیشــتری از اجــزاء روی یکدیگــر

قابــل مشــاهده اســت .در نهایــت نتایــج مربوطــه ارائــه و

ارزیابــی میــان مدلهــای مختلــف پدیــده نفــوذ مولکولــی

انجــام میگــردد .همچنیــن جهــت ارزیابــی بهتــر ،نتایــج
حاصــل از یــک نرمافــزار تجــاری نیــز بــرای مقایســه

ارائــه شــده اســت.

مدلســازی مدلهــای نفــوذ مولکولــی فیــک تعمیــم

یافتــه و ماکســول -اســتفان

بــرای هــر ترکیــب مشــخص ،در هــر دمــا و فشــاری ،بــرای
حالــت تــک فــاز میتــوان بــه تعییــن ضرایــب نفــوذ

پرداخــت .قــدم اول تعییــن مشــخصات اجــزای موجــود
در سیســتم اســت .دمــا و فشــار بحرانــی ،وزن مولکولــی،

گرانــروی و چگالــی از اطالعــات مــورد نیــاز بــرای ورود بــه

شبیهســاز هســتند .پــس از تعییــن ضرایــب نفــوذ مولکولی،

نوبــت بــه مــدل نمــودن ایــن پدیــده میرســد .ســه مــدل
رایــج بــرای توصیــف نفــوذ مولکولــی در مخلوطهــای

چنــد جزئــی وجــود دارد :مــدل فیــک کالســیک ،مــدل

ماکســول -اســتیفان و مــدل فیــک تعمیــم یافتــه .هــدف
از ایــن تحقیــق مدلســازی بــا اســتفاده از ایــن روشهــا

و مقایســه نتایــج حاصلــه اســت .از مــدل فیــک کالســیک
بهعنــوان مــدل نفــوذ موثــر 1یــاد شــده و بهصــورت ذیــل
تعریــف میگــردد:

()1

=c
1, 2,..., nc

= Ji
− c i D i ∇x i

1. Effective Diffusivity Model
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ضریــب نفــوذ اجــزا در ایــن مــدل را میتــوان از رابطــه

0.5

 1
1 
+


M
M
j 
 i

تجربــی توســعه داده شــده نظیــر ســیگموند 16[ 1و ]15

()19

عمــدهای دارد ،بــا ایــن حــال شبیهســازهای مخــزن و

پارامتــر  ∑νدر معادلــه  19مطابــق جــدول  2بــا توجــه

محاســبه نمــود .اگرچــه ایــن مــدل محدودیتهــای

نرمافزارهــای تجــاری از ایــن مــدل اســتفاده میکننــد.
در شبیهســازی براســاس مــدل ماکســول -اســتفان ،بــا
اســتفاده از رابطــه  2بــه تعییــن ماتریــس ضرایــب نفــوذ

پرداختــه میشــود [:]17
()2

xk
2

)

∞D jk

∞
ik

nc

(D ) ∏ (D
xi

k =1
k ≠i , j

∞
ji

j

x

) ∞D ij = ( D ij

= , i, j
1,…, nc ; i ≠ j
∞ D ijهــا بــا اســتفاده از معادلــه تجربــی  3قابــل محاســبه

هســتند [:]14

 A 2 (ω1 ,ω2 ) + A3 ( Pr ,T r ) 

()3





 µj
 0
 µij

A1





T P
= A 0  r , j r ,i
T P
 r ,i r , j

∞
ij
0

cjD

رابطههــای  4تــا  19بهدســت خواهنــد آمــد [ 19و :]18
A 0 = e a1

A1 = 10 a2

()5
()6

()7
()8





+ ( ∑ν j

)

0

بــه نــوع اجــزای موجــود در سیســتم بهدســت میآیــد
[ .]20بــا پیادهســازی ایــن معــادالت میتــوان بــه
ماتریــس ضرایــب نفــوذ مــدل ماکســول -اســتفان دســت
یافــت .بــرای محاســبه ضرایــب نفــوذ مطابــق مــدل فیــک

تعمیــم یافتــه ،میتــوان بــه شــیوهای ماتریــس ضرایــب

نفــوذ مــدل ماکســول -اســتیفان را بــه ضرایــب نفــوذ
مــدل فیــک تعمیــم یافتــه تبدیــل نمــود .معادلــه  20در
ایــن بخــش بــهکار گرفتــه میشــود [:]7

()20

i ≠ j

 xi
x
+∑ k

D
k =1 D ik
in
c


k ≠i
=
, B ij 
= B 
B ij 
=
i , j 1,2,..., nc −1
 1

1
−
−x i 
D
D

ij
inc



nc

= i
j

()21

Γا D=B
-1





 Ґبــا اســتفاده از معادلــه حالــت پنگ -رابینســون محاســبه

میگــردد و بــرای مخلوطهــای ایــده آل ماتریســی واحــد
خواهــد بــود D .ماتریــس ضرایــب نفــوذ فیکــی نــام دارد.

) A 2 = a3 (1 + 10ωi − ω j + 10ωi ω j

المانهــای قطــر اصلــی آن را ضرایــب نفــوذ اصلــی و ســایر

 T r , j Pr ,i
=A
a4 Pr3, ja5 − 6Pr a,i5 + 6T r10, j a6 + a7 T r−,ia6 + a2 
3
T P
 r ,i r , j

نفــوذ غیــر اصلــی تاثیــر ســایر اجــزاء را بــر نفــوذ مولکولــی

(

)

a1 = −0.0472

()9

a2 = 0.0103

()10

a3 = −0.0147

()11

a4 = −0.0053

()12

المانهــا را ضرایــب نفــوذ غیــر اصلــی گوینــد .ضرایــب

جــزء مــورد نظــر بیــان کــرده و در حالــت کلــی غیــر صفــر

و نامتقــارن هســتند .در نهایــت پــس از محاســبه ضرایــب

نفــوذ ،بــرای تعییــن نــرخ نفــوذ مولکولــی ،معادلــه 23
بــهکار گرفتــه میشــود:

a5 = −0.3370

()13

a6 = −0.1852

()14

a7 = −0.1914

T c1/6
,i

()15

2/3

1

) M i2 ( 0.987 × 10−5 Pc ,i

T
T c ,i

()16

= ξi

= T r ,i

0.94
−8
=  µ 0ξ
(, )T r ,i < 1.5
)  i i 34 × 10 (T r ,i

5/8
−8
0
()17

( µi ξi = 17.78 × 10 ( 4.58T r ,i − 1.67 ) , )T r ,i > 1.5

()18

)

(cD )ij

کــه پارامترهــای موجــود در ایــن معادلــه تجربــی مطابــق
()4

2




1/3

1/3

R ( ∑ν i


0.75

1.01× 10−2 T

=(cD
)ij

1
2
j

1

µi0 M i2 + µ 0j M
1
2
j

+M

1
2

i

M

= µij0

()23

nc −1

= −c ∑D ij ∇x j , i
1,…, nc − 1
=  Ji
j =1

 nc
 J
=0,
i nc
i
∑
 j =1

مدل ترمودینامیک برگشتناپذیر

پدیــده نفــوذ مولکولــی میتوانــد در یــک فــاز 2و یــا بیــن
دو فــاز مختلــف 3صــورت بگیــرد .بــرای دو گریــد کــه
مجــاور یکدیگــر قــرار گرفتهانــد و حــاوی فازهــای نفــت و

گاز هســتند ،انتقــال جــرم ترکیبــی از هــر دو خواهــد بــود.
1. Sigmund
2. Intra-phase
3. Cross-phase
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جدول  2تعیین پارامتر ∑νا]20[1
افزایش نفوذ ساختاری و اتمی

2

14/7

F

15/9

C

21/0

Cl

2/31

H

21/9

Br

6/11

O

29/8

I

4/54

N

22/9

S

-18/3

حلقه آروماتیک

-18/3

حلقه هتروسیکلیک

حجم نفوذی مولکولهای ساده

3

18/0

CO

2/67

He

26/9

CO2

5/98

Ne

35/9

N 2O

16/2

Ar

20/7

NH3

24/5

Kr

13/1

H 2O

32/7

Xe

71/3

SF6

6/12

H2

38/4

Cl2

6/84

D2

69/0

Br2

18/5

N2

41/8

SO2

16/3

O2

19/7

Air

در بســیاری مطالعــات پیشــین بــرای ایــن انتقــال جــرم

میــان دو فــاز گاز و نفــت ،مدلهایــی مشــابه فیــک

بــرای نفــوذ مولکولــی در حالــت تــک فــاز پیشــنهاد شــده
اســت .امــا مدلهــای جدیــد براســاس ترمودینامیــک

برگشــتناپذیر تعریــف شــدهاند .ایــن مدلهــا بــرای
گریدهــای شــکاف پــر شــده بــا گاز کــه در همســایگی
گریدهــای ماتریــس پــر شــده بــا نفــت قــرار میگیرنــد،

()24

 f
ψ


 m  QmQf
ψ −  f
m

 Q +Q


QmQm
J =Q m − f
Q +Q m


→

J if =J im

()25

cf 
Q f = − f D f
l 

()26

ψ = ln ( f

)

کــه در ایــن معادلــه  Dهمــان ماتریــس ضرایــب نفــوذ در
حالــت تــک فــاز نفــت و گاز اســت.

اعتبارسنجی مدلسازی

بــهکار گرفتــه خواهنــد شــد .در مدلــی کــه در ایــن

مطابــق فرموالســیون بررســی شــده در بخش مدلســازی،

شــیمیایی بهعنــوان نیــروی محرکــه و ضرایــب انتقــال

تعمیــم یافتــه و ماکســول -اســتیفان از طریــق کدنویســی

بــود [ .]7بــه ایــن ترتیــب زمانیکــه دو ســیال در تعــادل

شبیهســاز در نرمافــزار  MTLABتوســعه یافتــه اســت.

مطالعــه ب ـهکار گرفتــه خواهــد شــد ،گرادیــان پتانســیل

مدلهــای نفــوذ مولکولــی فیــک کالســیک ،فیــک

تابعــی از ضرایــب نفــوذ در حالــت تــک فــاز خواهنــد

پیادهســازی میگردنــد .ایــن کدنویســی در قالــب یــک

شــیمیایی قــرار میگیرنــد ،نفــوذ مولکولــی متوقــف
میشــود .در شــرایط هــم دمــا و هــم فشــار ،تعــداد

()nc-1

فالکــس نفــوذ مولکولــی مســتقل بهصــورت

معــادالت ذیــل بیــان میگــردد:

1. Atomic Diffusion Volumes
2. Atomic and Structural Diffusion Increments
3. Diffusion Volumes of Simple Molecules
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بــرای ارزیابــی عملکــرد ایــن شبیهســاز و تطبیــق نتایــج،

مختلــف میتــوان میــزان نفــوذ مولکولــی گاز در مایــع

اســتفاده از نتایــج آزمایشــگاهی معتبــر بررســی گــردد.

نیتــروژن در هگــزان مایــع بعــد از گذشــت  16روز در

الزم اســت مــدل انتقــال اجــزا میــان فــاز نفــت و گاز بــا

بــه همیــن منظــور از یــک نتیجــه آزمایشــگاهی معتبــر
در ایــن زمینــه بهــره گرفتــه شــده اســت [ .]21در ایــن
آزمایــش یــک ترکیــب دو تایــی از نیتــروژن و هگــزان در

یــک محفظــه مطابــق شــکل  1در مجــاورت یکدیگــر قــرار

گرفتهانــد .بهطوریکــه فــاز گاز در بــاالی محفظــه قــرار
گرفتــه و  15 cmاز ارتفــاع را اشــغال نمــوده و از طرفــی
فــاز مایــع در پاییــن محفظــه بــوده و  25 cmباقیمانــده

را پــر کــرده اســت.

ارتفاع ستون
گاز نیتروژن
شیر شماره 1

هگزان مایع

15 cm

C6

را بررســی نمــود .نتایــج آزمایشــگاهی تغییــر غلظــت

جــدول  3نشــان داده شــده اســت.

جدول  3نتایج آزمایشگاهی مربوط به شکل ]21[ 1
شیر

ارتفاع ()cm

غلظت مولی نیتروژن ()%

شماره 1

19/1

0/0917

شماره 2

24/1

0/0765

شماره 3

29/1

0/0613

شماره 4

34/1

0/0521

بــه ایــن ترتیــب نتایــج آزمایشــگاهی الزم جهــت انطبــاق
بــر نتایــج حاصــل از شبیهســاز در دســترس خواهــد بــود.
در شــکل  2نتایــج شبیهســازی بــا اســتفاده از مــدل فیــک

تعمیــم یافتــه و ماکســول -اســتیفان بــرای ایــن پدیــده

شیر شماره 2

بــه تصویــر کشــیده شــده و بهدلیــل محدودیتهــای

شیر شماره 4

نتایــج بــه آن اشــاره میگــردد ،در ایــن بخــش از آن

شیر شماره 3

مربــوط بــه مــدل کالســیک فیــک ،کــه در بخــش

40 cm
شکل  1شماتیک محفظه حاوی نیتروژن و هگزان ،شامل چهار
عدد شیر جهت تعیین غلظت نیتروژن []21

بــا شــروع آزمایــش و گذشــت زمــان ،فــاز گاز شــروع بــه
نفــوذ مولکولــی در فــاز مایــع مینمایــد .بــا نمونهگیــری از
چهــار شــیر در ارتفاعهــای مختلــف ،غلظــت نیتــروژن در

هگــزان مایــع بــا گذشــت زمــان ثبــت میگــردد .در واقــع
بــا اســتفاده از نمونهبــرداری از ســیال در ارتفاعهــای

صــرف نظــر میگــردد .همانطــور کــه مشــخص اســت،

نتایــج حاصلــه از شبیهســاز کامــا منطبــق بــر نتایــج
آزمایشــگاهی بهدســت میآیــد .ایــن عملکــرد مهــر
تاییــدی بــر صحــت شبیهســازی بــوده و نتایــج حاصلــه

از شبیهســاز را قابــل اعتمــاد مینمایــد .عالوهبــر ایــن
کارایــی مــدل فیــک تعمیــم یافتــه و ماکســول -اســتیفان

بــه جهــت تطبیــق کامــل بــر نتایــج آزمایشــگاهی بــه
تاییــد میرســد.

25 30 35 40
ارتفاع ستون مایع ()cm

20

15

غلظت مولی نیتروژن ()%

نتایج آزمایشگاهی
مدل فیک تعمیمیافته
مدل ماکسول -استیفان

0/25
0/20
0/15
0/10
0/05
0/00

شکل  2میزان غلظت مولی نیتروژن در هگزان مایع بعد از  16روز تماس سیاالت

شماره  ،104فروردین و اردیبهشت 1398
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نفــت موجــود در بلــوک ،مشــابه نمونــه گرفتــه شــده از

توصیف مدل

بــرای ارزیابــی مدلهــای نفــوذ مولکولــی یــک بلــوک

مکعبــی بــا ابعــاد  10 × 10× 10 m3انتخــاب گردیــده
اســت .ایــن ماتریــس بلــوک بــا شــکافهایی بــا بازشــدگی

 100 mmدر اطــراف آن احاطــه شــده اســت .الزم بــه
ذکــر اســت ایــن فضــا غیرمتخلخــل بــوده و کل حجــم بــا
ســیال پــر شــده اســت .از آنجاکــه مــدل کامــا متقــارن

اســت ،میتــوان مــدل را بهصــورت دو بعــدی تصویــر

نمــود .شــماتیک دو بعــدی و گریدبنــدی شــده ایــن

مــدل در شــکل  3نشــان داده شــده اســت.

یکــی از میادیــن نفتــی ایــران بــوده کــه ترکیــب آن در

جــدول  4نشــان داده شــده اســت .انتخــاب ایــن نمونــه

نفــت بــه جهــت چنــد جزئــی بــودن ،بــرای بررســی
عملکــرد مدلهــای نفــوذ مولکولــی بســیار مناســب اســت.

همچنیــن شبیهســازی بــرای دو نمونــه گاز تزریقــی دی
اکســید کربــن و متــان بهصــورت جداگانــه در دمــای

برابــر  380/8 Kو فشــار  38/23 MPaکــه شــرایط مخزنــی
ایــن میــدان نفتــی اســت ،صــورت میپذیــرد .بــه ایــن
ترتیــب امــکان مقایســه نتایــج حاصــل از تزریــق دو گاز

دی اکســید کربــن و متــان نیــز فراهــم گشــته و میــزان
اثــر آنهــا در فرآینــد ازدیــاد برداشــت مــورد بررســی قــرار

چاه تزریق
گاز

شکاف حاوی
گاز تزریقی

چاه برداشت
نفت

ماتریس
حاوی نفت

شکل  3سطح مقطع بلوک شامل ماتریس و شکاف برای
مدلسازی پدیده نفوذ مولکولی

بــا تزریــق گاز از محــل چــاه تزریقــی بــرروی شــکاف ،کل
حجــم شــکافها بــا گاز تزریقــی بهصــورت یکنواخــت

پــر میشــود .در واقــع شــکافهای اطــراف همــواره بــا
گاز تزریقــی پــر نگــه داشــته شــده و تولیــد نفــت بــه

واســطه مکانیــزم نفــوذ مولکولــی از مرکــز بلــوک صــورت
میپذیــرد .شــرایط مــرزی بــرای دو چــاه تزریقــی

و تولیــدی ،فشــار ثابــت تهچاهــی در نظــر گرفتــه
میشــود .بــه ایــن ترتیــب تنهــا اثــر نفــوذ مولکولــی در
تولیــد مشــاهده خواهــد شــد .در واقــع میــزان تزریــق گاز

بــه نحــوی اســت کــه فشــار گاز اطــراف بلــوک همــواره
ثابــت باقــی بمانــد و بــه ایــن ترتیــب میــزان تزریــق

متناســب بــا تولیــد نفــت خواهــد بــود.

میگیــرد.

الزم بــه ذکــر اســت کــه تنهــا مکانیــزم تولیــد نفــت از
ماتریــس ،نفــوذ مولکولــی اســت .در واقــع بــه همــان

میزانــی کــه نفــوذ مولکولــی گاز در نفــت رخ میدهــد ،از
چــاه تولیــدی نفــت اســتخراج میگــردد .بــه ایــن ترتیــب

اثــر دیگــر مکانیزمهــای تولیــدی از بیــن رفتــه و روش
مقایسـهای مناســبی بــرای پدیــده نفــوذ مولکولــی فراهــم

میگــردد.

نتایج و بحث

تزریــق گاز متــان بــه ماتریــس جهــت ازدیــاد

برداشــت

مطابــق مــدل توصیــف شــده ،از طریــق شــکافهای

اطــراف بلــوک ماتریــس منفــرد شــروع بــه تزریــق گاز
متــان جهــت برداشــت نفــت مینماییــم .بــه ایــن ترتیــب

گاز وارده بهواســطه پدیــده نفــوذ مولکولــی وارد نفــت
شــده و بــه همــان میــزان نفــت از طریــق چــاه حفــر شــده

در مرکــز ماتریــس تولیــد میگــردد.

جدول  4ترکیب مولی نفت موجود در ماتریس
C+7

C₆

nC₅

iC₅

nC₄

iC₄

C₃

C₂

C₁

اجزا

0/2411

0/0188

0/0143

0/0119

0/0235

0/0088

0/0498

0/0807

0/5511

ترکیب مولی

بررسی عملکرد مدلهای ...
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شــکل  4میانگیــن جــزء مولــی متــان در ماتریــس را بــا

و دو مــدل دیگــر وجــود دارد .ایــن تفــاوت بــه ســبب دو

گذشــت زمــان نشــان میدهــد .نقطــه ابتدایــی منحنــی،

مــورد از محدودیتهــای مــدل فیــک کالســیک اســت.

گاز بــوده کــه معــادل  0/5511اســت کــه بــا گذشــت

از یکدیگــر در نظــر گرفتــه میشــوند .در واقــع هــر جــز

همــان جــزء مولــی متــان موجــود در نفــت پیــش از تزریــق
زمــان رونــد افزایشــی بــرای آن مشــاهده میگــردد.
مطابــق مــدل فیــک کالســیک ،ایــن رونــد تقریبــا خطــی

بــوده و بــا گذشــت  60روز 0/11 ،افزایــش جــزء مولــی

مــورد اول اینکــه نفــوذ مولکولــی اجــزاء مختلــف ،مســتقل
بــدون در نظــر گرفتــن حضــور ســایر اجــزا در سیســتم،
در حــال نفــوذ مولکولــی اســت .کامــا واضــح اســت کــه

ایــن مــورد از محدودیتهــای مــدل فیــک کالســیک بــرای

دیــده میشــود .از طرفــی مدلهــای فیــک تعمیــم

شبیهســازی پدیــده نفــوذ مولکولــی در سیســتمهای چنــد

رونــد افزایشــی را طــی نمــوده و در نهایــت  0/18افزایــش

تنســوری در مدلهــای فیــک تعمیــم یافتــه و ماکســول-

یافتــه و ماکســول -اســتیفان ،در ابتــدا بــا شــیب زیــادی

جزئــی اســت .اســتفاده از ضرایــب نفــوذ مولکولــی به شــکل

جــزء مولــی را نشــان میدهنــد .نتیجــه شبیهســازی بــا

اســتیفان ،جهــت رفــع ایــن محدودیــت بــوده چــرا کــه بــا

نزدیــک بــه نتایــج مــدل فیــک کالســیک ارائــه داده و

جــزء بــرروی ســایر اجــزا در مدلســازی وارد میگــردد.

اســتفاده از نرمافــزار تجــاری  Eclipse 300نیــز نتایجــی

تنســوری در نظــر گرفتــن ضرایــب نفــوذ اثــر حضــور هــر

افزایــش  0/13جــزء مولــی متــان را نتیجــه میدهــد.

مــورد دوم از محدودیتهــای مــدل فیــک کالســیک ناشــی

مــدل کالســیک فیــک اســت ،اختــاف مشــاهده شــده

جــزء بهصــورت گرادیــان جــزء مولــی در ضریــب نفــوذ

اگرچــه اســاس مدلســازی ایــن نرمافــزار تجــاری همــان

از در نظــر گرفتــن نیــروی محرکــه نفــوذ مولکولــی هــر

ناشــی انتخــاب رابطــه تجربــی متفــاوت بــرای محاســبه

موثــر آن جــزء اســت .در مدلهــای فیــک تعمیــم یافتــه

کامــل نتایــج حاصــل از مــدل فیــک تعمیــم یافتــه و مــدل

گرادیــان پتانســیل شــیمیایی بــرای انتقــال جــرم اســتفاده

اگرچــه ماتریــس ضرایــب نفــوذ مولکولــی کــه از ایــن دو

را نشــان میدهــد .اســتفاده از مــدل ترمودینامیــک

ضرایــب نفــوذ و نحــوه پیادهســازی آن باشــد .تطبیــق

ماکســول -اســتیفان ،بیانگــر ایــن موضــوع اســت کــه

مــدل بهدســت میآینــد متفــاوت اســت ،امــا در نهایــت
فالکــس نفــوذ مولکولــی بــرای هــر دو برابــر خواهــد بــود.

و ماکســول -اســتیفان ،بهجــای گرادیــان جــزء مولــی از

شــده کــه نتایجــی بــه مراتــب نزدیکتــر بــه واقعیــت

برگش ـتپذیر نیــز ســبب تصحیــح عملکــرد انتقــال جــرم
بــرروی ســطح تمــاس دو فــاز گاز و نفــت گشــته اســت.

در نتیجــه ،بــرای شبیهســازی مدلهــای مخزنــی ،تنهــا

مطابــق شــکل  5میتــوان بــه مقایســه نتایــج حاصــل از

پیادهســازی عــددی اســت چــرا کــه نتیجــه کار یکســان

مولکولــی پرداخــت .یکــی از اثــرات مهــم تزریــق امتزاجــی،

اولویــت موجــود بــرای انتخــاب میــان ایــن دو مــدل،

اســت [ .]7همانطــور کــه مشــهود اســت ،اختــاف

چشــمگیری میــان پیشبینــی مــدل فیــک کالســیک
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تزریــق گاز دی اکســید کربــن بــه ماتریــس جهــت ازدیــاد
بر د ا شت

کالســیک فیــک حاصــل مینماینــد ،میتــوان نتیجــه

بــرای بررســی اثــر تغییــر گاز تزریقــی بــر میــزان بازیافــت

پیشبینــی نادرســت از گرانــروی نفــت و در نتیجــه

کربــن اســتفاده شــده اســت .گاز دی اکســید کربــن

حیــن پدیــده ریــزش ثقلــی نیــز میگــردد .ایــن وضعیــت

بررســی پدیــده نفــوذ مولکولــی بــهکار گرفتــه میشــود.

نفــوذ مولکولــی و ریــزش ثقلــی ،مکانیزمهــای موثــر در

بــه مراتــب بهتــر ارائــه میدهــد .مطابــق شــکل ،7

گرفــت کــه اســتفاده از مــدل کالســیک فیــک ســبب

نفــت ،ایــن بــار بهجــای متــان از گاز خالــص دی اکســید

عــدم دقــت در پیشبینیهــای مربــوط بــه بازیافــت

همــواره بهعنــوان یــک نمونــه از گازهــای امتزاجــی بــرای

زمانــی اهمیــت پیــدا خواهــد کــرد کــه هــر دو پدیــده

تزریــق ایــن گاز در نفــت ،نســبت بــه گاز متــان ،نتایجــی

بازیافــت نفــت باشــند .تشــابه رونــد پیشبینــی حاصــل از

تغییــر جــزء دی اکســید کربــن در نفــت بــا گذشــت

نیــز کامــا مشــهود اســت.

 60روز پیــش مــیرود .امتزاجپذیــری شــدید ایــن گاز

نرمافــزار تجــاری و مــدل کالســیک فیــک در ایــن شــکل

زمــان نشــان داده شــده اســت کــه تــا مــرز  0/7در طــی

در نهایــت میتــوان در شــکل  6میــزان بازیافــت نفــت

در شــرایط مخزنــی ،ســبب افزایــش ناگهانــی جــزء دی

را مشــاهده نمــود .بازیافــت نفــت طــی تزریــق امتزاجــی

گاز متــان مطابــق مــدل فیــک تعمیــم یافتــه و مــدل
ماکســول -اســتیفان در طــی  60روز برابــر  %7/2اســت.

پدیــده نفــوذ مولکولــی ،در ابتــدا کــه ترکیــب درصــد جــز
متــان در نفــت پاییــن اســت ،ســریعتر عمــل کــرده و
موجــب برداشــت بیشــتری از نفــت میگــردد .بــا گذشــت

زمــان و ایجــاد تــوازن میــان پتانســیل شــیمیایی اجــزا

موجــود در سیســتم ،ســرعت برداشــت نفــت کاهــش

خواهــد یافــت .بــه ایــن ترتیــب پیشبینــی حاصــل از
مدلهــای فیــک تعمیــم یافتــه و ماکســول -اســتیفان،

بســیار منطقیتــر از پیشبینــی مــدل فیــک کالســیک
و نرمافــزار تجــاری اســت .چــرا کــه در مــدل فیــک

کالســیک و نرمافــزار تجــاری رونــد خطــی بــرای بازیافــت
نفــت حاصــل گردیــده اســت.

اکســید کربــن در نفــت میشــود .همچنیــن ضعــف مــدل
فیــک کالســیک در ایــن شبیهســازی و تشــابه آن بــا

نتایــج حاصــل از نرمافــزار تجــاری نیــز مشــهود اســت.
اســتفاده از گاز امتزاجــی دی اکســید کربــن بــرای تزریــق

بــه نفــت ،ســبب بازیافــت بســیار خوبــی از ماتریــس بلــوک
میگــردد .چــرا کــه ایــن گاز ســبب خــروج ســریع اجــزای

ســنگین و میانــی نفــت میشــود .مطابــق شــکل  ،8ایــن
گاز توانایــی بازیافــت  %56نفــت موجــود در ماتریــس را

تنهــا در مــدت زمــان  60روز مطابــق مــدل فیــک تعمیــم

یافتــه و مــدل ماکســول -اســتیفان و بــا مکانیــزم نفــوذ

مولکوکــی دارد .تغییــرات گرانــروی نفــت طــی ایــن تزریق

نیــز در شــکل  9نشــان داده شــده اســت .بــرای مقایســه
نتایــج حاصــل از تزریــق گاز متــان و دی اکســید کربــن

میتــوان بــه شــکلهای  10و  11مراجعــه نمــود.
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شکل  ۱۱تغییرات گرانروی نفت موجود در ماتریس حین تزریق گاز دی اکسید کربن و متان با مدل فیک تعمیم یافته

بــا توجــه بــه عملکــرد بــه مراتــب بهتــر مدلهــای فیــک

نتیجهگیری

تعمیــم یافتــه و ماکســول -اســتیفان نســبت بــه مــدل

در ایــن تحقیــق اســتفاده از مدلهــای نفــوذ مولکولــی

جهــت مقایســه ارائــه میگــردد .بــر ایــن اســاس ،اگرچــه

در پیشبینــی عملکــرد فرآینــد تزریــق گاز دی اکســید

اســت چنــدان محســوس نیســت امــا تغییــر شــدیدی

حاصــل از یــک نرمافــزار تجــاری مقایســه شــده اســت.

دی اکســید کربــن در مقابــل گاز متــان بعــد از  60روز،

در ابتــدا بــا توجــه بــه نتایــج آزمایشــگاهی اعتبارســنجی

بــه ایــن دلیــل اســت کــه  %55ترکیــب مولــی نفــت

شــده بــر ایــن مبنــا ،بــرای پیشبینــی میــزان تولیــد

درحالیکــه ایــن نفــت فاقــد دی اکســید کربــن اســت.

تغییــرات جــزء مولــی متــان و دی اکســید کربــن در نفــت

در ایــن نفــت در مقابــل گاز دی اکســید کربــن خواهــد

اســتفاده شــده اســت .بــا توجــه بــه نتایــج بهدســت آمــده

ازدیــاد برداشــت در ایــن مــورد گزینــه موثرتــری خواهــد

نمــود:

فیــک کالســیک ،تنهــا نتایــج مربــوط بــه یکــی از آنهــا

فیک کالســیک ،فیــک تعمیم یافته و ماکســول -اســتیفان

تغییــر گرانــروی نفــت کــه ناشــی از تغییــر گاز تزریقــی

کربــن و متــان مــورد بررســی قــرار گرفتــه و بــا نتایــج

در میــزان بازیافــت نفــت رخ میدهــد .بــا تزریــق گاز

بدیــن منظــور مــدل شبیهســازی تهیــه شــده اســت کــه

 %49افزایــش بازیافــت نفــت رخ میدهــد .ایــن اختــاف

آن انجــام گردیــده اســت .مــدل شبیهســاز توســعه داده

اولیــه موجــود در ماتریــس را متــان تشــکیل میدهــد

نفــت در شــرایط تزریــق گاز ،گرانــروی نفــت و همچنیــن

بنابرایــن گاز متــان تمایــل کمتــری بــرای نفــوذ مولکولــی

بــا بهکارگیــری مدلهــای مختلــف نفــوذ مولکولــی

داشــت .در نتیجــه تزریــق گاز دی اکســید کربــن جهــت

از ایــن مطالعــه میتــوان نتیجهگیریهــای زیــر را ارائــه

بــود.

 مــدل مرســوم فیــک کالســیک بــرای شبیهســازیعملکــرد نفــوذ مولکولــی در سیســتمهای چنــد جزئــی
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بــا محدودیتهایــی موثــر از اینکــه نفــوذ مولکولــی اجــزاء

مــدل فیــک تعمیــم یافتــه در مقایســه بــا مدل ماکســول-

مولــی نیــروی محرکــه نفــوذ مولکولــی اســت ،مواجــه

جذابتــر مینمایــد.

مســتقل از یکدیگــر هســتند و همچنیــن گرادیــان جــزء

اســت لــذا بــرای پیشبینــی ازدیــاد برداشــت نفــت در
مخــازن شــکافدار در شــرایط تزریــق گاز کافــی نیســت.

ایــن محدودیتهــا کــه کمابیــش بــا اهمیــت هســتند
بــا در نظــر گرفتــن ضرایــب نفــوذ مولکولــی بهصــورت

اســتیفان آن را بــرای اســتفاده در شبیهســازهای تجــاری

عالئم و نشانهها

 :Bتابع معکوس ضرایب ماکسول -استیفان
 :Dماتریس ضرایب نفوذ

تنســوری ،اســتفاده از مــدل ترمودینامیــک برگشـتناپذیر

 :Jفالکس نفوذ

گاز و همچنیــن اســتفاده از گرادیــان پتانســیل شــیمیایی

 :Pفشار

جــرم بــر طــرف میشــود.

 :Rثابت جهانی گازها

در محاســبه غلظــت اجــزا در ســطح تمــاس دو فــاز نفت و

()m2/s

(mol/(m.s

 :Mوزن مولکولی

()kg/kgmol

()MPa

گرادیــان جــزء مولــی بهعنــوان نیــروی محرکــه انتقــال

 :Pcفشار بحرانی

 -تفــاوت قابــل توجــه نتایــج شبیهســازی تولیــد نفــت در

 :Tدما

نفــوذ مولکولــی نشــان میدهــد کــه فرآینــد نفــوذ

 :cدانسیته مولی

نظــر گرفتــه شــود بــرای بررســی تزریــق گاز الزم اســت.

 :lطول

()MPa
()cm3.MPa)/(kmol.k

()K

شــرایط تزریــق گاز بــا بهکارگیــری مدلهــای متفــاوت

 :Tcدمای بحرانی

مولکولــی درحالیکــه اثرگــذاری اجــزا روی یکدیگــر در

 :fفوگاسیته

()K
()mol/m3

()m

 -بــا توجــه بــه نتایــج یکســان تولیــد نفــت بــا بهکارگیــری

 :ncتعداد اجزا

میتــوان گفــت بهکارگیــری هــر یــک از ایــن دو مــدل

 :μگرانروی

کربــن و متــان مناســب اســت .پیادهســازی ســادهتر

 :Ґتابع تصحیح مخلوط غیرایده آل ترمودینامیکی

مدلهــای نفــوذ فیــک تعمیــم یافته و ماکســول -اســتیفان

بــرای شبیهســازی فرآینــد تزریــق گازهــای دی اکســید

 :xجزء مولی

()Pa.s

 :ωضریب بی مرکزی
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