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تحرکپذیــری گاز دیاکســیدکربن در فرآینــد
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چكيده
یکــی از چالشهــای موجــود در حیــن تزریــق گاز ،کنتــرل تحرکپذیــری گاز اســت کــه بهعلــت گرانــروی پاییــن موجــب میــان
شــکنی زود هنــگام و در نتیجــه ،کاهــش راندمــان جابهجایــی نفــت مخــزن میشــود .در ایــن مطالعــه ســعی شــده اســت کــه از
قوامدهنــده پلیمــری  P-1-Dبــا وزن مولکولــی پاییــن ( )910 g/molبــه منظــور کنتــرل تحرکپذیــری گاز دیاکســیدکربن در شــرایط
مخــزن اســتفاده شــود .قوامدهندههــای پلیمــری بــا وزن مولکولــی پاییــن جهــت حاللیــت در گاز نیــاز بهکمــک حــال ندارنــد کــه
میتوانــد کاربــرد آنهــا را در فرآینــد ازدیــاد برداشــت میدانــی ،نســبت بــه قوامدهندههــای پلیمــری بــا وزن مولکولــی بــاال در اولویــت
قــرار دهــد .بــرای ایــن منظــور ،ابتــدا فشــار نقطــه ابــری شــدن جهــت ایجــاد شــرایط تــک فــاز گاز و پلیمــر محاســبه شــد .ســپس ،تأثیــر
قوامدهنــده پلیمــری بــرروی گرانــروی دیاکســیدکربن در غلظتهــای  80000 ،50000 ،30000 ،10000 ،5000و 100000 ppm
مــورد بررســی قــرار گرفــت .در ادامــه ،تأثیــر قوامدهنــده پلیمــری  P-1-Dبــرروی کشــش بیــن ســطحی مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت.
نتایــج نشــان داد کــه فشــار نقطــه ابــری شــدن بــرای گاز دیاکســیدکربن و قوامدهنــده پلیمــری بــا افزایــش غلظــت قوامدهنــده کاهــش
مییابــد و همگــی کمتــر از فشــار مخــزن اســت .همچنیــن ،قوامدهنــده پلیمــری موجــب افزایــش گرانــروی گاز دیاکســیدکربن
بهمیــزان  15/7برابــر در غلظــت  80000 ppmشــده اســت کــه موجــب کنتــرل تحرکپذیــری گاز تزریقــی خواهــد شــد .عالوهبــر
ایــن ،اســتفاده از قوامدهنــده پلیمــری موجــب کاهــش کشــش بیــن ســطحی شــده اســت بهنحــوی کــه در غلظــت  10000 ppmگاز
تزریقــی شــرایط امتزاجــی را خواهــد داشــت.
كلمات كليدي :قوامدهنده پلیمری ،تحرکپذیری گاز ،گرانروی ،کشش بین سطحی ،فشار نقطه ابریشدن
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مقدمه

تزریــق گاز را میتــوان بهعنــوان یکــی از روشهــای

مؤثــر جهــت افزایــش برداشــت نفــت از مخــازن کربناتــه

در نظــر گرفــت .درصورتیکــه شــرایط گاز تزریقــی
در مخــزن بهصــورت غیرامتزاجــی باشــد ،کنتــرل
تحرکپذیــری آن از اهمیــت بهســزایی برخــوردار

خواهــد بــود .کنتــرل تحرکپذیــری گاز تزریقــی موجــب

افزایــش راندمــان جابهجایــی و در نتیجــه ،باعــث بهبــود
تولیــد نفــت میگــردد .بــرای ایــن منظــور ،در برخــی

مــوارد تزریــق متنــاوب آب و گاز و همچنیــن ،تزریــق فــوم

بهعنــوان روشهــای جایگزیــن جهــت بهبــود کتنــرل
تحرکپذیــری گاز تزریقــی در نظــر گرفتــه شــده اســت

[ .]1فعــال شــدن نیــروی ثقــل ،بهدلیــل چگالــی متفــاوت
آب و گاز تزریقــی ،در حیــن تزریــق متنــاوب آب و گاز

و همچنیــن ،پایــداری فــوم تزریقــی از جملــه مشــکالتی

اســت کــه موجــب کاهــش راندمــان جابهجایــی و
عــدم ســهولت در بهکارگیــری ایــن روشهــا میشــود

[ .]2- 4لــذا ،در ســالهای اخیــر ســعی شــده اســت
کــه از قوامدهندههــای پلیمــری بــه منظــور افزایــش
گرانــروی گاز تزریقــی اســتفاده شــود [ .]5- 10بــا

توجــه بــه گرانــروی بســیار پاییــن گاز در شــرایط
مخــزن ،افزایــش گرانــروی گاز توســط قوامدهندههــای

پلیمــری میتوانــد موجــب کنتــرل تحرکپذیــری گاز

تزریقــی گــردد .پلیمرهایــی کــه میــزان حاللیــت بســیار
باالیــی در گاز داشــته و موجــب افزایــش گرانــروی گاز

شــوند ،میتواننــد مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد .بــا

توجــه بهاینکــه گرانــروی گازهــای هیدروکربنــی و

غیرهیدروکربنــی در شــرایط مخــزن در حــدود -0/05 cp
 0/02هســتند ،لــذا قوامدهنــده پلیمــری میبایســت
قــادر بــه افزایــش گرانــروی گاز در حــدود  10-30برابــر

باشــد تــا اینکــه گرانــروی گاز بــه گرانــروی نفــت ســبک
مخــزن نزدیــک شــود .قوامدهندههــای پلیمــری کــه

تاکنــون مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد بــه دو دســته
قوامدهندههــای پلیمــری بــا وزن مولکولــی بــاال

( )MW>30000 g/molو قوامدهندههــای پلیمــری بــا وزن

مولکولــی پاییــن هســتند .اســتفاده از قوامدهندههــای
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پلیمــری بــا وزن مولکولــی بــاال گرانــروی گاز را تــا حــد
مطلوبــی میتوانــد افزایــش دهــد .امــا مشــکلی کــه

ایــن قوامدهندههــا دارنــد اســتفاده از مقــدار بســیار

زیــادی حــال کمکــی ،ماننــد تولوئــن و یــا هگــزان،

بــه منظــور بهبــود حاللیــت قوامدهندههــای بــا وزن
مولکولــی بــاال در گاز اســت .بنابرایــن ،جهــت رفــع ایــن
مشــکل اســتفاده از قوامدهندههــای پلیمــری بــا وزن

مولکولــی پاییــن پیشــنهاد میشــود .اگــر چــه اســتفاده

از قوامدهندههــای پلیمــری بــا وزن مولکولــی پاییــن

جهــت حاللیــت در گاز نیــاز بهکمــک حــال نــدارد،

لــذا اکثــر ایــن پلیمرهــا قــادر بــه افزایــش گرانــروی
گاز بهمیــزان مطلوبــی نیســتند .از ایــنرو ،تهیــه یــک

پلیمــر بــا وزن مولکولــی پاییــن کــه بتوانــد گرانــروی گاز
را تــا حــد مطلوبــی افزایــش دهــد ،یکــی از چالشهــای

پیــش رو خواهــد بــود [ .]7- 8بــه منظــور حاللیــت
قوامدهندههــای پلیمــری در گاز و تعییــن فشــار نقطــه

ابــری شــدن میتــوان از یــک سیســتم دمــا -فشــار بــاال

کــه دارای یــک محفظــه شــفاف بههمــراه میکروســکوپ

باشــد ،اســتفاده نمــود .از طریــق میکروســکوپ ،فرآینــد
تعادلــی بیــن گاز و قوامدهنــده پلیمــری در دمــا و فشــار

مــورد نظــر قابــل مشــاهده خواهــد بــود [ .]5- 7تاکنــون
مطالعــات بســیاری در مــورد اســتفاده از قوامدهندههــای

پلیمــری بــا وزن مولکولــی بــاال بــه منظــور افزایــش
گرانــروی گاز دیاکســیدکربن انجــام گرفتــه اســت.
بهعنــوان مثــال ،هاریــس و همکارانــش دســتهای از
قوامدهندههــای پلیمــری بــا وزن مولکولــی بــاال را کــه در

افزایــش گرانــروی دیاکســیدکربن مفیــد بودنــد ،معرفــی

کردنــد .پلیمرهــا شــامل پلــی ســیلیلن سیلوکســان،
پلیسیاللکیلنســیالن،

پلیدیالکیلســیاللکیلن

هســتند .نتایــج آنهــا نشــان داد کــه بــه منظــور حاللیــت
ایــن قوامدهندههــا بــه مقــدار قابــل توجهــی کمــک
حــال ،مثــ ً
ا  %15وزنــی تولوئــن ،نیازمنــد اســت
تــا ایــن پلیمرهــا در دیاکســیدکربن حــل شــده و

گرانــروی گاز را افزایــش دهنــد [ .]11بــای و ایرانیــک
پلــیدی متیلسیلوکســان بــا وزن مولکولــی بــاال

( )PDMS, MW = 197000 g/molرا بهعنــوان قوامدهنــده

تأثیر قوامدهنده پلیمری ...
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و تولوئــن را بهعنــوان حــال کمکــی جهــت افزایــش

پلــی ونیــل اســتات ،پلیمــر آمــورف پلــی الکتیــک اســید،

مشــاهده کردنــد کــه بــا افزایــش مقــدار غلظــت پلیمــر،

پلیمتیلاکریــات از جملــه قوامدهندههایــی هســتنتد

گرانــروی گاز دیاکســیدکربن در نظــر گرفتنــد .آنهــا
گرانــروی گاز دیاکســیدکربن بهمیــزان قابــل توجهــی

نســبت بــه دیاکســیدکربن خالــص در شــرایط یکســان

افزایــش مییابــد [ .]12براســاس مطالعــات صــورت

گرفتــه ،قوامدهندههــای پلیمــری فلوئــوردار بــا وزن
مولکولــی بــاال میتواننــد بــدون نیــاز بهکمــک حــال

باعــث افزایــش گرانــروی گاز دیاکســیدکربن شــوند امــا
قیمــت بــاالی ترکیبــات فلوئــوردار و محدودیــت هــای

زیســت محیطــی مانــع از کاربــرد قوامدهندههــای

پلیمــری فلوئــوردار میشــود [ 6و  .]13دیســیمون نشــان

پلیونیلاتیلاتــر ،پلــیونیــلمتوکســیمتیــلاتتــر و
کــه قابــل حاللیــت در گاز دیاکســیدکربن را دارنــد [5
و  .]15برخــی محققــان جهــت رفــع مشــکل اســتفاده

از کمــک حــال در حیــن اســتفاده از قوامدهندههــای
بــا وزن مولکولــی بــاال ،از قوامدهندههــای پلیمــری بــا

وزن مولکولــی پاییــن ،در حــدود کمتــر از ،30000 g/mol
جهــت افزایــش گرانــروی گاز دیاکســیدکربن و گاز هــای

هیدروکربنــی اســتفاده کردنــد .بهعنــوان مثــال ،لــی و
همــکاران تــری آلکیــل تیــن فلوئورایــد را بهعنــوان یــک

قوامدهنــده بــا وزن مولکولــی پاییــن بــه منظــور افزایــش

دادنــد کــه پلــی فلوئــورو اکریــات بــا وزن مولکولــی بــاال

گرانــروی اتــان ،پروپــان ،و بوتــان در نظــر گرفتنــد .نتایــج

بــه انــدازه  19برابــر گرانــروی گاز خالــص بــا اســتفاده

بوتــان را بهمیــزان  3-14برابــر افزایــش میدهــد [.]18

میتوانــد موجــب افزایــش گرانــروی گاز دیاکســیدکربن
از غلظــت  %1/5وزنــی در فشــار  2715 psiaشــود[.]14

آنهــا نشــاد داد کــه ایــن قوامدهنــده گرانــروی پروپــان و
شــی و همکارانــش از دیســولفاتههای پلییورتــان

همچنیــن ،قوامدهنــده  ،plyFASTبــا وزن مولکولــی بــاال،

فلوئورینــه شــده محلــول در دیاکســیدکربن بــا وزن

خالــص در شــرایط مخــزن و بــا اســتفاده از غلظــت پاییــن

نشــان داد کــه غلظــت  %4وزنــی پلیمــر ذکــر شــده

گرانــروی گاز دیاکســیدکربن را حــدود  10برابــر گاز
(حــدود  %1وزنــی) افزایــش میدهــد [ .]15در پژوهشــی

دیگــر ،جیــان هانــگ و همکارانــش از میــان تمامــی
قوامدهندههــا ،کوپلیمــر فلوئورواکریــات -اســتایرن

مولکولــی  29900 g/molاســتفاده کردنــد .نتایــج آنهــا

گرانــروی محلــول را بهمیــزان  2/7برابــر دیاکســیدکربن
خالــص در دمــای اتــاق و فشــار

MPa

34/5

افزایــش میدهــد [ .]19همچنیــن ،ژانــگ و همکارانــش

را برگزیدنــد ،چــرا کــه موجــب افزایــش قابــل توجهــی

دو پلیمــر تجــاری پلیوینیلاتیلاتــر و

مخــزن انجــام شــده اســت و مشــاهده میشــود کــه %5

بررســی قــرار دادنــد .براســاس نتایــج بهدســت

درگرانــروی شــده بــود .بیشــتر ایــن تحقیــق تحت شــرایط
وزنــی کوپلیمــر گرانــروی دیاکســیدکربن را بهمیــزان

خیلــی باالیــی افزایــش داده و گرانــروی چندیــن برابــر
میشــود .فلوئورواکریــات بــه راحتــی در دیاکســیدکربن
حــل میشــود بهطوریکــه نیــاز بهکمــک حــال نیــز

نمیباشــد [ .]16انیــک و همــکاران قوامدهنــده پلیمــری
 PFAبــا وزن مولکولــی  200000 g/molرا جهــت کنتــرل

P-1-D

را

جهــت افزایــش گرانــروی گاز دیاکســیدکربن مــورد

آمــده ،گرانــروی دیاکســیدکربن بهوســیله هــر یــک
از ایــن دو پلیمــر حــدودا ً  13یــا  14برابــر بیشــتر از
گرانــروی دیاکســیدکربن خالــص اســت [ .]20پــری و

همکارانــش یکســری از پلیدیمتیلسیلوکســانهای

بــا وزن مولکولــی پاییــن و عامــلدار شــده بــا آمیــد-
آروماتیــک را ســنتز کــرده و توانایــی حاللیــت در گاز

تحرکپذیــری گاز دیاکســیدکربن ســنتز کردنــد .آنهــا

دیاکســیدکربن فــوق بحرانــی را ارزیابــی کردنــد.

گرانــروی گاز دیاکســیدکربن را تــا حــدود  4برابــر بــدون

عامـلدار شــده بــا آنتراکینــون -2-کربوکســامید موجــب

نشــان دادنــد کــه ایــن قوامدهنــده پلیمــری میتوانــد

نیــاز بهکمــک حــال افزایــش دهــد [ .]17عالوهبــر
ایــن ،پلیمرهــای دیگــری بــا وزن مولکولــی بــاال ماننــد

براســاس نتایــج آنهــا ،پلیدیمتیــل سیلوکســان

افزایــش گرانــروی گاز دیاکســیدکربن میشــود [.]21
عالوهبــرآن ،آلهینــای و همــکاران از PDMSا ،PMHS ،و
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بهعنــوان قوامدهندههــای بــا وزن مولکولــی

قوامدهندههــای پلیمــری بــا وزن مولکولــی بــاال در

هیدروکربنــی شــامل  %60متــان %9 ،اتــان %6 ،پروپــان

میتوانــد کاربــرد ایــن قوامدهندههــا را در تســت هــای

P-1-D

پاییــن جهــت تزریــق امتزاجــی یــک مخلــوط گاز
و  %25دیاکســیدکربن اســتفاده کردنــد .نتایــج آنهــا

نشــان میدهــد کــه تزریــق گاز در حضــور قوامدهنــده

گاز ،مقــدار بســیار زیــادی کمــک حــال نیــاز اســت کــه

میدانــی بــا چالــش روبــرو کنــد .بنابرایــن ،در ایــن مطالعــه
ســعی شــده اســت کــه از یــک قوامدهنــده پلیمــری

پلیمــری  P-1-Dمیتوانــد گرانــروی گاز را بیــن  2الــی

( )P-1-Dبــا وزن مولکولــی پاییــن ( )910 g/molجهــت

بازیافــت نفــت نیــز در حــدود  %12نســبت بــه تزریــق

شــود .اســتفاده از ایــن قوامدهنــده غیرفلوئــوردار ،موجــب

 7/4برابــر افزایــش داده و در نتیجــه میــزان ضریــب
مخلــوط گاز بــدون قوامدهنــده پلیمــری بهبــود مییابــد

[ .]22همچنیــن ،کوبــاال و همــکاران نشــان دادنــد کــه
قوامدهندههــای پلیمــری هیدروفلوئــور بــا وزن مولکولــی

حــدود  ،400 g/molمیتوانــد موجــب بهبــود گرانــروی

گاز دیاکســیدکربن گــردد [ .]23عالوهبــرآن ،تاپریــال و

کنتــرل تحرکپذیــری گاز دیاکســیدکربن اســتفاده
عــدم نیــاز بهکمــک حــال خواهــد شــد و همچنیــن،
مشــکالت محیــط زیســتی را نیــز مرتفــع مینمایــد.
مواد آزمایشگاهی ،تجهیزات ،و روش کار
مواد آزمایشگاهی

همــکاران گــزارش دادنــد کــه قوامدهنــده پلیمــری پلــی

در ایــن مطالعــه ،از قوامدهنــده پلیمــری پلــی– -1دکان

قــادر بــه افزایــش ویســکوزیته گاز دیاکســیدکربن

بــه منظــور افزایــش گرانــروی گاز دیاکســیدکربن مــورد

در بــاال ،قوامدهنــده پلیمــری میبایســت قابلیــت

پلیمــری بــرروی میــزان کشــش بیــن ســطحی نفــت و گاز

داشــته باشــد .لــذا ،انتخــاب نــوع پلیمــر از اهمیــت ویــژه

فیزیکــی نفــت خــام مــورد اســتفاده در جــدول  1نشــان

بهدلیــل قیمــت بــاال و عــدم ســازگاری بــا محیــط زیســت

آســفالتن حــدود  4/7و درجــه  APIنفــت مــورد اســتفاده

وینیــل اســتات بــا وزن مولکولــی حــدود ،11000 g/mol

نخواهنــد بــود [ .]24بــا توجــه بــه مــوارد مطــرح شــده

افزایــش گرانــروی گاز در حــدود  20الــی  30برابــر را

( )P-1-Dبــا وزن مولکولــی  910 g/molاز شــرکت مــرک

اســتفاده قــرار گرفــت .همچنیــن ،تأثیــر قوامدهنــده
دیاکســیدکربن مــورد بررســی قــرار گرفــت .خصوصیــات

ای برخــوردار اســت .اســتفاده از پلیمرهــای فلوئــوردار

داده شــده اســت .بــا توجــه بــه جــدول  ،1میــزان درصــد

پیشــنهاد نمیشــود .همچنیــن بهمنظــور حاللیــت

 25/72اســت.

جدول  1ترکیبات شیمیایی و خواص فیزیکی نفت خام
نوع هیدروکربن

ترکیب (درصد مولی)

خواص فیزیکی نفت خام

نرمال پارافین

28/6

چگالی ویژه ()SG) (60 °F)(ASTM D40452

0/9

ایزوپارافین

26/1

وزن مولکولی ()g/mol) (IP-86

130/2

نفتا

20/2

عدد اسیدی ()mg/g) (KOH

1/4

آروماتیک

21/7

عدد بازی ()mg/g) (KOH

0/45

 C15+اشباع شده

1/6

میزان آسفالتین ()wt%) (IP 143

4/7

 C15+آروماتیک

1/8

محتوای آب ()vol%) (ASTM D4377

0

مجموع

100

رسوبات پایه و آب ()%BS and W) (vol

0
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همچنیــن ،میــزان درصــد هیدروکربنهــای آروماتیــک
 23/5و اشــباع  1/6اســت .شــرایط دمــا و فشــار مخــزن

جــدول  2آورده شــده اســت.
اندازهگیری گرانروی گاز در حضور قوامدهنده پلیمری

بــرای تزریــق قوامدهنــده پلیمــری بهترتیــب  80 oCو

پــس از آمــاده ســازی همــه مخلوطهــا ،از ویســکومتر

اندازهگیری فشار نقطه ابری شدن

گرانــروی نســبی گاز همــراه بــا قوامدهنــده پلیمــری

 3050 psiaاســت.

گــوی غلتــان در دمــا و فشــار بــاال بــرای اندازهگیــری

در ایــن بخــش ،از دســتگاه آنالیــز تعــادالت فــازی جهــت

اســتفاده شــد .تمــام اندازهگیــری گرانــروی در 500 psia

اســت .بــرای ایــن منظــور ،پلیمــر را داخــل محفظــه

شــویم کــه مخلــوط گاز و قوامدهنــده در شــرایط

اندازهگیــری فشــار نقطــه ابــری شــدن اســتفاده شــده
شــفاف دمــا -فشــار بــاال کــه توســط میکروســکوپ

قابــل مشــاهده اســت ،قــرار داده میشــود .پــس از آن،

دمــای محفظــه توســط یــک سیســتم کنترلــی

PID

باالتــر از فشــار نقطــه ابــر انجــام شــد تــا مطمئــن
تــک فــاز هســتند .گرانــروی هــای نســبی بهعنــوان

نســبت گرانــروی محلــول

P-1-D/CO2

بــه گرانــروی

دیاکســیدکربن خالــص ،در دمــا و فشــار مختلــف در

در دمــای مــورد نظــر تنظیــم میگــردد .در ادامــه گاز

نظــر گرفتــه مــی شــوند .در اثــر حاللیــت قوامدهنــده

افزایــش فشــار سیســتم میشــود .از طریــق مشــاهدات

قــرار نمیگیــرد ،لــذا نســبت زمــان ســقوط بیــن دو

دیاکســیدکربن را بــه آن تزریــق کــرده کــه موجــب

زیــر میکروســکوپ حاللیــت قوامدهنــده پلیمــری در
گاز و تــک فــاز شــدن مخلــوط در دمــا و فشــار مــورد

نظــر بررســی میشــود .در ایــن شــرایط ،افزایــش فشــار
از طریــق تزریــق گاز دیاکســیدکربن انجــام میگیــرد.

پــس از تــک فــاز شــدن مخلــوط ،فشــار سیســتم را حدود
 500 psiaافزایــش داده و ســپس بــه منظــور محاســبه

دقیــق فشــار نقطــه ابــری شــدن ،فرآینــد کاهــش فشــار

در گاز ،در ایــن شــرایط چگالــی گاز تحــت تأثیــر پلیمــر

نقطــه ،گرانــروی نســبی را نیــز نشــان میدهــد [.]26
میــزان دقــت اندازهگیــری بــا توجــه بــه تکــرار آزمایــش
حــدود  ± 0/01اســت .آزمایشهــای طراحــی شــده بــرای

اندازهگیــری گرانــروی گاز بههمــراه قوامدهندههــای

پلیمــری در جــدول  2آورده شــده اســت.
()1

 = μ sol/μ o =V tsol/V tگرانروی نسبی

اندازهگیری کشش بین سطحی

را در بازههــای  20 psiaانجــام داده و در هــر مرحلــه بــه

دســتگاه  700 IFTدر دمــا و فشــار بــاال جهــت محاســبه

برســد .ایــن فرآینــد کاهــش فشــار تــا زمانــی کــه مخلــوط
مجــددا ً دوفــازی گــردد ،ادامــه مییابــد و مادامــی کــه

قــرار گرفــت .روش کار دســتگاه بهصــورت قطــره آویــزان

سیســتم حــدود  30 minزمــان میدهیــم تــا بــه تعــادل

کشــش بیــن ســطحی نفــت مخــزن و گاز مــورد اســتفاده
اســت .ایــن دســتگاه از یــک دوربیــن ،نــور ،محفظــه فشــار

مخلــوط بهحالــت فــوم دیــده میشــود و در آســتانه

بــاالی شــفاف ،پمــپ دســتی ،سنســور فشــار و دمــا ،و یک

بــا فشــار نقطــه ابــری شــدن در نظــر گرفتــه میشــود.

جهــت محاســبه کشــش بیــن ســطحی یــک قطره نفــت از

منبــع نــور ،پمــپ هیدرولیکــی ،محفظــه نگــه دارنــده

قوامدهنــده پلیمــری در دمــا و فشــار مــورد نظــر قــرار

دیــده میشــود [ 25و  .]8طراحــی آزمایشــات بهنحــوی

کشــش بیــن ســطحی محاســبه میشــود .بــرای ایــن

قوامدهنــده پلیمــری بــرروی نقطــه ابــری شــدن مــورد

از اینکــه شــکل قطــره نفــت در بالــک گاز بــه تعادل رســید

لحــاظ تغییــرات دمــا و غلظــت قوامدهنــده پلیمــری در

ثابــت شــد ،محاســبات انجــام گیــرد [ 27و .]28

دوفــازی شــدن قــرار گرفتــه اســت ،فشــار سیســتم برابــر

سیســتم کامپیوتــری تشــکیل شــده اســت .همچنیــن،

همچنیــن ،ایــن دســتگاه دارای یــک همــزن مغناطیســی،

انتهــای ســوزن مویینــه در محفظــه حــاوی  CO2بههمــراه

ســیال و سنســورهای دمــا و فشــار اســت کــه در شــکل 1

میگیــرد .ســپس از طریــق آنالیــز شــکل قطــره میــزان

در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه تأثیــر دمــا و غلظــت

منظــور میبایســت بــه سیســتم زمــان داده شــود و بعــد

ارزیابــی قــرار گیــرد .آزمایشهــای طراحــی شــده از

و مقــدار کشــش بیــن ســطحی در دمــا فشــار مــورد نظــر
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شکل  1دستگاه آنالیز تعادالت فازی
جدول 2آزمایشهای طراحی شده برای فشار نقطه ابری شدن ،گرانروی گاز بههمراه قوامدهنده پلیمری ،و کشش بین سطحی
فشارهای طراحی شده جهت محاسبه کشش
بین سطحی**

دمایهای طراحی شده جهت محاسبه فشار نقطه ابری شدن
و گرانروی گاز بههمراه قوامدهنده پلیمری*

فشار ()psia

دما ()oC

2200 ،2400 ،2600 ،2800 ،3050

25 ،40 ،50 ،60 ،80 ،100

5000

2200 ،2400 ،2600 ،2800 ،3050

25 ،40 ،50 ،60 ،80 ،100

10000

2200 ،2400 ،2600 ،2800 ،3050

25 ،40 ،50 ،60 ،80 ،100

30000

2200 ،2400 ،2600 ،2800 ،3050

25 ،40 ،50 ،60 ،80 ،100

50000

2200 ،2400 ،2600 ،2800 ،3050

25 ،40 ،50 ،60 ،80 ،100

80000

2200 ،2400 ،2600 ،2800 ،3050

25 ،40 ،50 ،60 ،80 ،100

100000

* گرانروی گاز در فشار  500 psiaباالتر ازفشار نقطه ابری شدن محاسبه شده است.
** کشش بین سطحی در دمای مخزن 80 oC ،محاسبه شده است.

غلظت P-1-Dا()ppm
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آزمایشهــای طراحــی شــده بــرای اندازهگیــری کشــش

بیــن ســطحی در جــدول  2آورده شــده اســت.

شــدن آورده شــده اســت.

بــا توجــه بــه ایــن نتایــج ،میــزان فشــار نقطــه ابــری
شــدن بــا افزایــش دمــا رونــد افزایشــی داشــته اســت کــه

میتوانــد بهدلیــل تأثیــر دمــا بــر میــزان حاللیــت باشــد.

بحث و نتیجهگیری

در ایــن بخــش ،نتایــج مربــوط بــه اندازهگیــری
فشــار نقطــه ابــری شــدن ،گرانــروی گاز در حضــور

قوامدهنــده ،و کشــش بیــن ســطحی بــه منظــور کنتــرل
تحرکپذیــری دیاکســیدکربن در فرآینــد تزریــق آن

بــه مخــازن نفتــی مــورد بررســی قــرار میگیــرد .در
ابتــدا ،اقــدام بــه اندازهگیــری فشــار نقطــه ابــری شــدن
در دمــا و فشــارهای مختلــف شــده اســت .در ادامــه،
تأثیــر قوامدهنــده پلیمــری  P-1-Dبــرروی گرانــروی گاز

دیاکســیدکربن در فشــارهای باالتــر از فشــار نقطــه ابــری

شــدن مــورد بررســی قــرار گرفــت .عالوهبرایــن ،میــزان

کشــش بیــن ســطحی گاز و نفــت مخــزن در حضــور

قوامدهنــده و تأثیــر آن بــرروی میــزان فشــار امتزاجــی

بررســی گردیــد.

همچنیــن ،در دمــای ثابــت ،بــا افزایــش غلظــت
قوامدهنــده میــزان فشــار نقطــه ابــری شــدن افزایــش
یافتــه اســت .افزایــش درجــه حــرارت در فشــارهای

پاییــن و متوســط باعــث کاهــش حاللیــت اجــزاء غیرفــرار
میشــود .ایــن رفتــار بــا در نظــر گرفتــن چگالــی گاز

بهعنــوان معیــاری بــرای حاللیــت قابــل توجیــه اســت.
افزایــش درجــه حــرارت در فشــار ثابــت باعــث کاهــش

چگالــی ســیال و افزایــش فشــار بخــار اجــزاء غیرفــرار
میشــود .در فشــارهای متوســط بــا افزایــش درجــه

حــرارت ،چگالــی گاز کاهــش مییابــد کــه باعــث کاهــش
غلظــت اجــزاء غیرفــرار در ســیال میشــود .عالوهبرایــن،

در فشــارهای باالتــر ،تغییــرات میــزان چگالــی گاز بــا
افزایــش دمــا ،ناچیــز اســت ،لــذا باعــث حــل شــدن مقــدار

بیشــتری از اجــزاء غیــر فــرار در ســیال میگــردد .شــکل

حاللیت قوامدهنده پلیمری در دیاکسیدکربن

بــرای اندازهگیــری فشــار نقطــه ابــری شــدن ،قوامدهنــده

پلیمــری در غلظتهــای ،30000 ،10000 ،5000

 80000 ،50000و  100000 ppmرا زیــر میکروســکوپ
در دســتگاه آنالیــز تعــادالت فــازی قــرار داده و ســپس
اقــدام بــه تزریــق دیاکســیدکربن در فشــار و دماهــای

مــورد نظــر میشــود .شــرایط دمــا و غلظتهایــی کــه

قوامدهنــده پلیمــری بــا گاز دیاکســیدکربن تــک فــاز

شــدند در جــدول  ،3تحــت عنــوان فشــار نقطــه ابــری

 2تغییــرات فشــار نقطــه ابــری شــدن برحســب دمــا را

نشــان میدهــد .میــزان فشــار نقطــه ابــری شــدن در

دمــای مخــزن

(C

o

 )80بــا افزایــش غلظــت قوامدهنــده از

 1900 psiالــی  3300 psiبهترتیــب بــرای غلظتهــای

 5000و

ppm

 100000افزایــش مییابــد .بــا توجــه

بهاینکــه فشــار مخــزن  3050 psiاســت ،غلظــت

 100000در فشــار مخــزن بهصــورت دوفــاز خواهــد بــود
و قابــل کاربــرد اســت.

جدول  3فشار نقطه ابری شدن در دماها و غلظتهای مختلف از قوامدهنده پلیمری
فشار نقطه ابری شدن ()psia

25 oC 40 oC 50 oC 60 oC 80 oC 100 oC

غلظت  P-1-Dا()ppm

2200

1100 1350 1500 1700 1900

5000

2250

1750 1950

1600

1300 1450

10000

2600

1700 1900 2300

1400

30000

2700

1500 1700 1800 2000 2500

50000

2900

2650

2000 2150 2300 2400

80000

3500

2700 2850 3000 3100 3300

100000

1600

ppm
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30000 ppm
100000 ppm

5000 ppm
50000 ppm

10000 ppm
80000 ppm

4000
3500
2500
2000
1500
1000

فشار نقطه ابری شدن ()psia

3000

500
120

1000

40

20

60
80
دما () C
شکل  2تغییرات فشار نقطه ابری شدن برحسب دما

0

0

o

نتایــج فشــار نقطــه ابــری شــدن نشــان میدهــد کــه

میدهــد کــه میــزان گرانــروی گاز در حــدود 3/5

در گاز کاهــش مییابــد .آنتروپــی مخلــوط کــه تابعــی

مخــزن در حــدود  8/5الــی  15/7برابــر اســت .لــذا بــا

بــا افزایــش دمــا میــزان حاللیــت قوامدهنــده پلیمــری
از دمــا اســت ،کنترلکننــده ایــن رفتــار خواهــد بــود.

بــی نظمــی یــک سیســتم دوجزیــی بــه مراتــب بیشــتر
از یــک سیســتم تــک جزیــی اســت .همچنیــن ،چگالــی
گاز دیاکســیدکربن بــا افزایــش دمــا کاهــش یافتــه اســت

در صورتیکــه افزایــش دمــا تأثیــر چندانــی بــرروی
چگالــی قوامدهنــده پلیمــری نخواهــد داشــت .در نتیجــه

بــا افزایــش دمــا ،اختــاف چگالــی گاز و قوامدهنــده

پلیمــری بیشــتر شــده و موجــب میشــود کــه مقــدار
آنتروپــی مخلــوط منفــی گــردد .در ایــن شــرایط افزایــش

دمــا باعــث کاهــش میــزان حاللیــت قوامدهنــده پلیمــری

در گاز خواهــد شــد [.]29

تأثیر قوامدهندههای پلیمری برروی میزان گرانروی گاز
دیاکسیدکربن

تأثیــر قوامدهندههــای پلیمــری بــرروی گرانــروی
گاز دیاکســیدکربن در غلظتهــای ،10000 ،5000

 80000 ،50000 ،30000و

ppm

 100000مــورد

بررســی قــرار گرفــت .نتایــج آزمایشــگاهی گرانــروی
نســبی گاز دیاکســیدکربن بههمــراه قوامدهنــده

پلیمــری در جــدول  4آورده شــده اســت .نتایــج نشــان

الــی  16/8برابــر میشــود کــه ایــن مقادیــر در دمــای

توجــه بهاینکــه غلظــت  100000 ppmقابــل اســتفاده در

شــرایط مخــزن ناســت ،حداکثــر میــزان افزایــش گرانروی
مربــوط بــه غلظــت  80000 ppmاســت کــه حــدود 14

برابــر گرانــروی گاز را افزایــش میدهــد .همچنیــن،
شــکل  3تغییــرات گرانــروی نســبی برحســب دما را نشــان

میدهــد .میــزان گرانــروی دیاکســیدکربن بــا افزایــش
دمــا ،رونــد افزایشــی را از خــود نشــان میدهــد .از آنجایــی

کــه کنتــرل تحرکپذیــری گاز یکــی از چالشهــای
مهــم در حیــن فرآیندهــای پایــه گازی اســت ،لــذا

بــا افزایــش گرانــروی گاز از طریــق قوامدهندههــای
پلیمــری میتــوان تحرکپذیــری گاز تزریقــی را کتنــرل
نمــود .کنتــرل تحرکپذیــری گاز تزریقــی موجــب تأخیــر

در زمــان میــان شــکنی گاز شــده و در نتیجــه راندمــان
جابحایــی را افزایــش میدهــد .عالوهبــر ایــن نتایــج

گرانــروی نشــان میدهــد بــا افزایــش فشــار،

P-1-D

تواناییهــای بیشــتری در تقویــت گرانــروی  CO2خواهــد

داشــت .ایــن بــه تکــرار واحــد مونومرهــای  P-1-Dاشــاره

دارد بهطوریکــه میتوانــد  CO2ضخیــم تــر را ایجــاد

کنــد.
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جدول  4تغییرات گرانروی نسبی گاز در دما و غلظتهای مختلف
گرانروی نسبی در  =Pفشار نقطه ابری شدن500 psia +

غلظت )ppm( P-1-D

100 oC

80 oC

60 oC

50 oC

40 oC

25 oC

9/7

8/5

7

6/4

5

3/5

5000

11

9/4

8/7

7/4

6/8

5

10000

12/6

11

10/3

9/3

8/1

6/1

30000

14/8

13/6

12

10/9

9/4

7/6

50000

15/5

14

12/9

11/3

10

8/8

80000

16/8

15/7

14/5

13

11/6

10/1

100000

D= 30000 PPM

D= 100000 PPM

D= 10000 PPM

قوامدهنده پلیمری

P-1-D

D= 5000 PPM

D= 50000 PPM

D= 80000 PPM

4000
3500
3000
2000
1500

گرانروی نسبی

2500

1000
500
110

100

50

40

30

60
80
70
90
دما () C
شکل  3تغییرات گرانروی برحسب دما در غلظتهای مختلف

20

0

o

بنابرایــن P-1-D ،میتوانــد یــک قوامدهنــده مناســب

نقطــه ابــری شــدن بــرای غلظــت  ،100000 ppmبیــش از

بــرای دس ـتیابی بــه حاللیــت خــوب در دیاکســیدکربن

فشــار مخــزن اســت ،لــذا در ایــن نقــاط فشــاری ،شــرایط

کشش بین سطحی و حداقل فشار امتزاجی

میــزان کشــش بیــن ســطحی بررســی نمــود .در نتیجــه

در شــرایط باالتــر از فشــار نقطــه ابــر باشــد.

نتایــج مربــوط بــه تأثیــر قوامدهنــده پلیمــری بــرروی
کشــش بیــن ســطحی در جــدول  5بــرای پلیمــر بــا

غلظتهــای 80000 ،50000 ،30000 ،10000 ،5000

و  100000 ppmآورده شــده اســت .میــزان کشــش بیــن
ســطحی در نقــاط فشــاری کــه باالتــر از فشــار نقطــه ابــری
شــدن (شــرایط تــک فــاز) قــرار دارنــد ،محاســبه شــده

اســت .بــا توجــه بهاینکــه حداکثــر فشــار مــورد نظــر

جهــت محاســبه کــش بیــن ســطحی ،فشــار مخــزن در نظر
گرفتــه شــده اســت ( ،)Pres= 3050 psiaو میــزان فشــار

تــک فــاز مهیــا نبــوده و نمیتــوان تأثیــر آن را بــرروی

بــرای غلظــت  ،100000 ppmمیبایســت مقادیــر کشــش

بیــن ســطحی را در فشــار بیشــتر از فشــار مخــزن محاســبه
نمــود کــه بــا توجــه بــه کاربــردی نبــودن آن ضروری اســت.

نتایــج نشــان میدهــد کــه کشــش بیــن ســطحی نفــت
خــام و دیاکســیدکربن در حضــور قوامدهنــده بــا افزایــش

فشــار کاهــش مییابــد .عالوهبــر ایــن ،بــا افزایــش غلظــت

قوامدهنــده بــه  ،5000 ppmموجــب میشــود کــه میــزان

کشــش بیــن ســطحی از  6/5بــه  2/1 dyn/cmدر شــرایط
دمــا و فشــار مخــزن کاهــش یابــد.
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جدول  5مقادیر کشش بین سطحی در دما و فشارهای مختلف
)IFT (dyn/cm
Oil/CO2 thickener, Tres= 80 oC
MMP (pure CO2) =3390 psia

غلظت P-1-Dا()ppm

Pres=3050 psia

P=2800 psia

P=2600 psia

P=2400 psia

P=2200 psia

6/5

10

13

20

36

0

2/1

4

7

11

24

5000

0

0

3

7

15

10000

0

0

0

4

-

30000

0

0

0

-

-

50000

0

0

-

-

-

80000

-

-

-

-

-

100000

قوامدهنده
 CO2خالص

P-1-D

 10000قوامدهنــده بهترتیــب

همچنیــن ،ایــن مقــدار بــرای غلظــت 10000 ppm

حضــور  5000و

شــرایط امتزاجــی خواهــد بــود .بــا توجــه بــه نتایــج،

بــه فشــار مخــزن ،بــه منظــور ایجــاد شــرایط امتزاجــی

از قوامدهنــده ،صفــر خواهــد بــود کــه نشــاندهنده
در فشــارهای بــاال ،مقــدار کــش بیــن ســطحی در

غلظتهــای کمتــری بــه صفــر میرســد .میــزان گاز

ppm

 ،3225 ،3390و  2860 psiaاســت ،شــکل  .4بــا توجــه
نیــاز بــه اســتفاده از قوامدهنــده پلیمــری بــا حداقــل

غلظــت  10000 ppmاســت .همچنیــن ،شــکل  5نشــان

دیاکســیدکربن حــاوی قوامدهنــده دارای چگالــی

میدهــد کــه بــا افزایــش میــزان غلظــت قوامدهنــده

میشــود کــه اختــاف چگالــی آن بــا نفــت خــام

بهعنــوان

بیشــتری نســبت بــه گاز خالــص اســت و باعــث
کمتــر شــده و بنابرایــن کشــش بیــن ســطحی کاهــش
مییابــد [ .]30عالوهبــر آن ،میــزان کشــش بیــن

پلیمــری میــزان حداقــل فشــار امتزاجــی کاهــش
مییابــد .آلهینــای و همــکاران از

P-1-D

قوامدهنــده بــا وزن مولکولــی پاییــن جهــت تزریــق
امتزاجــی یــک مخلــوط گاز هیدروکربنــی اســتفاده

ســطحی بــا افزایــش غلظــت قوامدهنــده پلیمــری

کردنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه تزریــق گاز

فشــارهای بــاال مشــهودتر اســت .میــزان کشــش بیــن

گاز را بیــن  2الــی  7/4برابــر افزایــش خواهــد داد.

حــدود  6/5 dyn/cmاســت کــه موجــب ایجــاد شــرایط

حــدود  %12نســبت بــه تزریــق مخلــوط گاز بــدون

رونــد کاهشــی خواهــد داشــت کــه ایــن مقــدار در

ســطحی گاز دیاکســیدکربن خالــص در شــرایط مخــزن

غیرامتزاجــی و در نتیجــه ،کاهــش میــزان نفــت تولیــدی
خواهــد شــد .بــا حاللیــت قوامدهنــده پلیمــری در گاز

دیاکســیدکربن عالوهبــر افزایــش گرانــروی ،موجــب

کاهــش کشــش بیــن ســطحی نیــز میگــردد و
شــرایط تزریــق گاز در حضــور قوامدهنــده بهصــورت

امتزاجــی خواهــد بــود .میــزان حداقــل فشــار امتزاجــی

محاســبه شــده بــهروش حــذف کشــش بیــن ســطحی

نشــان میدهــد کــه ایــن مقــدار بــرای گاز خالــص و در

در حضــور قوامدهنــده پلیمــری میتوانــد گرانــروی

عالوهبــرآن ،میــزان ضریــب بازیافــت نفــت نیــز در

قوامدهنــده پلیمــری بهبــود مییابــد [ .]22در انتهــا،
الزم بــه ذکــر اســت کــه در ایــن مطالعــه رفتــار فــاز

دیاکســیدکربن و قوامدهنــده پلیمــری بــا وزن
مولکولــی بــاالی مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت

زیــرا بــه مقــدار زیــادی کمــک حــال (تولوئــن)

احتیــاج دارد کــه باعــث میشــود کاربــرد آن را در
شــرایط مخــزن بــا محدودیتهایــی روبــهرو کنــد.
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شکل  5تاثیر غلظت قوامدهنده پلیمری برروی حداقل فشار امتزاجی

از

نتیجهگیری

در ایــن مطالعــه ،تاثیــر قوامدهنــده پلیمــری

P-1-D

بــرروی میــزان تحرکپذیــری گاز دیاکســیدکربن مــورد

ارزیابــی قــرار گرفــت .میــزان حاللیــت قوامدهنــده در گاز
دیاکســیدکربن از طریــق محاســبه فشــار نقطــه ابــری

شــدن بررســی گردیــد .عالوهبرایــن ،تاثیــر قوامدهنــده

پلیمــری بــرروی میــزان گرانــروی نســبی ،کشــش بیــن
ســطحی ،و حداقــل فشــار امتزاجــی بررســی گردیــده و

نتایــج آن در زیــر آورده شــده اســت.

 -1میــزان فشــار نقطــه ابــری شــدن بــا افزایــش دمــا و

غلظــت قوامدهنــده پلیمــری افزایــش مییابــد.

 -2بــا توجــه بــه نتایــج فشــار نقطــه ابــری شــدن ،واضــح
اســت کــه قوامدهنــده پلیمــری (در غلظتهــای کمتــر

ppm

 )80000و گازی دیاکســیدکربن در فشــاری

کمتــر از فشــار مخــزن بهصــورت تــک فــاز خواهنــد بــود.

 -3میــزان گرانــروی گاز خالــص دیاکســیدکربن در

شــرایط مخــزن حــدود  0/0484 cpاســت کــه بــا اســتفاده

از قوامدهنــده پلیمــری بهمیــزان حداکثــر ()0/76 cp
 15/7برابــر در غلظــت  80000 ppmرســیده اســت.

 -4قوامدهنــده پلیمــری موجــب کاهــش کشــش بیــن

ســطحی نفــت و گاز از  6/5بــه صفــر بــرای بهترتیــب گاز
خالــص و  10000 ppmپلیمر در شــرایط مخزن شــده اســت.

 -5تزریــق گاز دیاکســیدکربن خالــص بــه مخــزن
بهصــورت غیرامتزاجــی خواهــد بــود و درصورتیکــه

بــا افــزودن  10000 ppmقوامدهنــده پلیمــری موجــب
میشــود شــرایط امتزاجــی حاصــل شــود.
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Poly Dimethyl Siloxane :اPDMS

عالئم و نشانهها

Proportional–Integral–Derivative :اPID
Poly Methyl Hydro Siloxane :اPMHS
)psia(اReservoir Pressure :اPres

)dye/ccm(اInterfacial Tension :اIFT
)psia(اMinimum Miscibility Pressure :اMMP

)oC(اReservoir Temperature :اTres

Molecular Weight :اMW
Poly 1-decene :اP-1-D
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