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بررسی آزمایشگاهی جریان متقاطع ناشی از
گرانروی در جریان تزریق فوم در یک ماتریس
شکافدار
یگانه خوشکالم ،1مریم خسروی 2و بهزاد رستمی

*1

 -1انستیتو مهندسی نفت ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران ،ایران
 -2پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت وگاز ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت97/1/31 :

تاريخ پذيرش97/8/26 :

چكيده
در ایــن مطالعــه تزریــق فــوم در سیســتم شــکاف ماتریــس انجــام شــده و چگونگــی انتقــال فــوم و چگونگــی تولیــد نفــت بهجامانــده در
ماتریــس از طریــق مشــاهداتی در مقیــاس حفــرات بررســی گردیــده اســت .در بررســی ّحرکــت جبهــه فــوم در ماتریــس چنــد ناحیــه
ایجــاد میشــود .در جلــوی جبهــه ،ناحیــه دینامیکــی وجــود دارد کــه فعالیــت جریــان و ســرعت حرکــت ســیاالت بیشــتر اســت و شــبیه
بــه کمــان اســت .جلــوی ایــن ناحیــه ،اشــباع فــوم کمتــر اســت و درصــد فضــای بیشــتری توســط مــاده فعالســطحی نســبت بــه گاز
اشــغال شــده اســت .پشــت ایــن ناحیــه ،اشــباع فــوم بیشــتر اســت و ناحیــه اســتاتیک و پایــداری وجــود دارد کــه ســرعت حرکــت
ســیاالت نســبت بــه جلــوی جبهــه کمتــر اســت .در جلــوی جبهــه بخشــی از نفــت بهوســیله گلبــول شــدن و مکانیــزم امولســیون
تولیــد میشــود .گلبولهــای نفــت در مســیر کمــان حرکــت میکننــد و نزدیــک پاییــن دســت جریــان متراکــم شــده و از طریــق
شــکاف تولیــد میشــوند .بــا کاهــش اشــباع نفــت در شــکاف ناحیـهای موســوم بــه ناحیــه اختــاط در بخشهــای میانــی محــل ارتبــاط
شــکاف -ماتریــس دیــده شــده اســت .نیــروی رانــش گلبولهــای نفــت ،افــت فشــار در جریــان اصلــی اســت .بــرای یــک تزریــق پایــدار
فــوم ،ایــن افــت فشــار ثابــت اســت .بنابرایــن نیــروی رانــش ثابــت اســت و ایــن افــت فشــار ثابــت ،جریــان ســیاالت در جبهــه دینامیــک
را (کــه گرانــروی کمتــری نســبت بــه فــوم دارنــد) تــا میــزان مشــخصی تقویــت میکنــد .ایــن بدیــن معنــی اســت کــه هــر افــت فشــار
متناظــر بــا عمــق نفــوذ خاصــی از فــوم در ماتریــس اســت .بنابرایــن میــزان ازدیــاد برداشــت حاصــل از آن مقــدار مشــخصی خواهــد بــود
و بدیــن ترتیــب میتــوان گفــت هــر افــت فشــار ناشــی از گرانــروی فــوم در جریــان اصلــی بــا یــک ضریــب بازیافــت متناســب اســت.
كلمــات كليــدي :تزریــق فــوم درون شــکاف ،جریــان متقاطــع ناشــی از گرانــروی ،مکانیــزم امولســیون ،تزریــق
غیرامتزاجــی ،ازدیادبرداشــت
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مقدمه

در بســیاری از فرآیندهــای ازدیــاد برداشــت بهدلیــل

حرکــت ســیال تزریقــی در مســیرهایی کــه ممکــن
اســت بــا نفــت مخــزن در تمــاس قــرار نگیــرد ،نفــت

بازیافــت نشــده باقــی میمانــد .بــه جــا مانــدن نفــت بــه
فاکتورهــای بســیاری از جملــه ناهمگنیهــای مخــزن و

ترشــوندگی محیــط متخلخــل بســتگی دارد .بخــش قابــل

توجهــی از نفــت بهجامانــده از طریــق مکانیزمهایــی
از جملــه نفــوذ مولکولــی ،پراکندگــی و جریانهــای

متقاطــع ،کــه شــامل جریــان ویســکوز ،موئینــه و ثقلــی

هســتند -قابــل بازیافــت اســت [ .]1زاپاتــا جریــان
متقاطــع ناشــی از گرانــروی را جریانــی تعریــف کــرد کــه

از حرکــت ســیاالت جابهجاکننــده و جابهجاشــونده در
کنــار هــم بــا تحرکپذیــری متفــاوت متاثــر میشــود

[ .]2بهدلیــل حضــور بخــش زیــادی از نفــت بهجامانــده
در مخــازن شــکافدار ،تقویــت جریــان متقاطــع ناشــی از

گرانــروی بهعنــوان یکــی از مکانیزمهــای تولیــد نفــت،
میتوانــد بازیافــت نفــت از ایــن مخــازن را بــه میــزان
قابــل توجهــی ارتقــا دهــد.

بــر ایــن اســاس تزریــق فــوم بهعنــوان ســیالی بــا

گرانــروی بســیار بــاال میتوانــد بــه ازدیــاد برداشــت نفــت
کمــک کنــد .فــوم شــامل حبابهــای گازی اســت کــه
بهوســیله فیلمهــای نــازک مایــع کــه المــا 1نامیــده
میشــوند از هــم جــدا شــدهاند [ .]3بنابرایــن ،احتمــال

احاطــه شــدن حفــرات بهوســیله برخــی از حبابهــا و
المالهــا ،وجــود دارد .بــرای داشــتن جریــان قــوی فــوم،

حرکــت المــا و تقســیم آن باعــث افزایــش گرانــروی
ظاهــری فــوم میشــود [ .]4اســترله و جانتــه 2دو رژیــم

متفــاوت بــرای فــوم در بســتر شــنی گــزارش کردنــد:
رژیــم کیفیتهــای بــاال و رژیــم کیفیتهــای کــم

[ .]5در رژیــم کیفیتهــای کــم ،گرانــروی ظاهــری
فــوم از ســرعت مایــع مســتقل اســت و معمــوآل توســط
ســرعت گاز کنتــرل میشــود و ایــن ناحیــه رفتــاری

رقیقشــونده 3نشــان میدهــد و بــا افزایــش کیفیــت
فــوم در ایــن ناحیــه ،گرانــروی ظاهــری افزایــش مییابــد
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[ 6و  .]7بهعــاوه در ســرعتهای باالتــر مقیــاس حفــره

نســبت بــه مقیــاس مغــزه نیــز نشــان داده شــده اســت
کــه فــوم رفتــاری رقیــق شــونده دارد [ .]8هــدف اصلــی
مطالعــات انجــام شــده در سیســتمهای ناهمگنــی ماننــد
مخــازن شــکافدار ،منحــرف کــردن جریــان گاز یــا مایــع

از شــکاف بــه ســمت ماتریــس ســنگ بــوده اســت .برتیــن

و همــکاران از جملــه اولیــن افــرادی بودنــد کــه بــه
بررســی جریــان متقاطــع فــوم در غیــاب نفــت از طریــق

کنتــرل انتقالپذیــری جریــان ســیاالت در یــک مــدل
ناهمگــن شــعاعی بــا اختــاف تراوایــی بیــن دو محیــط

پرداختنــد [ .]9چانــگ و همــکاران اثــر کیفیــت فــوم و
دبــی تزریــق فــوم دی اکســید کربــن را در شــرایط دمــا
و فشــار مخــزن در یــک مغــزه بررســی کردنــد [.]10

هاوگــن و همکارانــش از فــوم جهــت کاهــش قابلیــت
عبوردهــی شــکاف و بهبــود جــاروب ماتریــس در ســنگ
آهــک نفــت دوســت بــا تراوایــی پاییــن اســتفاده کردنــد.

آنهــا مشــاهده کردنــد کــه تولیــد در جــای فــوم ،در
مغزههــای شــکافدار ضعیــف اســت درحالیکــه فــوم

پیــش ســاخته قــادر بــه هدایــت ســیال درون شــکاف بــه
ماتریــس اســت [.]11

مــا و همــکاران بــه بررســی اثــر بهبــود جــاروب فــوم

نســبت بــه گاز در میکرومــدل ناهمگــن بــدون حضــور

نفــت پرداختنــد و مقــدار بهینــهای بــرای کیفیــت فــوم
پیشــنهاد دادنــد [ .]12کان و همکارانــش در مقیــاس
حفــره بازیافــت نفــت بهوســیله فــوم را در سیســتمی
مشــابه مــا بررســی کردنــد .آنهــا مشــاهده کردنــد کــه
فــوم تنهــا ســیالی بــوده اســت کــه قــادر بــه جــاروب

ناحیــه بــا تراوایــی پاییــن بــوده اســت و ماتریــس
بهوســیله فــاز مایــع تخلیــه شــده اســت [ .]13فــرن و

همکارانــش تزریــق فــوم در یــک شــبکه شــکاف ســاخته
شــده از ســنگ مرمــر را مطالعــه کردنــد و نشــان دادنــد

بــا افزایــش کیفیــت فــوم و دبــی تزریــق ،مقاومــت جریــان
افزایــش یافتــه اســت [.]14

1. Lamellae
2. Ostorleh and Jante
3. Shear Thining Behaviour
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در مطالعــات انجــام شــده در حیطــه تزریــق فــوم ،اغلــب

اظهــارات موجــود در زمینــه نحــوه حرکــت فــوم در مخــازن

شــکافدار ،مربــوط بــه منحــرف کــردن جریــان فــوم از

شــکل  1نشــان داده شــده اســت .بــر ایــن اســاس ،پــورت

 1محــل تزریــق و پــورت  2محــل تولیــد اســت.

الیــه بــا تراوایــی بیشــتر بــه الیــه کــم تــراوا بــوده اســت .در

پورت 1

ایــن مطالعــه از تزریــق فــوم در یــک میکرومــدل دوبعــدی

4/41 cm

بــه منظــور بررســی دقیــق وجــود جریــان متقاطع ناشــی از
شــده اســت .در ایــن راســتا دو دســته آزمایــش براســاس

3/03 cm

گرانــروی فــوم و امــکان مشــاهده عینــی پدیدههــا اســتفاده

تزریق

پورت 3

تغییــر دبــی تزریقــی و کیفیــت فــوم طراحی شــد و حرکت
جریــان گرانــرو متقاطــع بهصــورت مســتقیم در یــک
سیســتم شــکافدار مشــاهده شــده اســت.

پورت 2

تولید

شکل  1الگوی میکرومدل طراحی شده در آزمایشها

روش کار

پــورت  3در طــول آزمایــش بســته اســت .در طراحــی ایــن

مواد آزمایش

در ایــن پژوهــش از ســیال دکان و آب مقطــر بــا خلــوص

 %99/99بــه منظــور اشــباع ســازی میکرومــدل و از گاز
نیتــروژن بــا خلــوص  %99/95بــه منظــور تزریــق فــوم
اســتفاده شــده اســت .از آنجــا کــه دکان و آب ســیالهایی
بیرنــگ هســتند و در جریــان آزمایشهــای میکرومــدل

همــواره بایــد از الگــوی مــورد نظــر عکسبــرداری نمــود،
رنــگ دکان بــا افــزودن  %0/6جرمــی مــاده رنگــی قابــل
حــل در مــواد نفتــی( ،ســودان رد) ،1بــه قرمــز تغییــر
داده شــد و رنــگ آب نیــز بــا افــزودن متیلــن بلــو 2بــا

غلظــت درصــد جرمــی بــه آبــی تغییــر داده شــد و در دو
مرحلــه از فیلتــر واتمــن عبــور داده شــد تــا ســیال تزریقی

بــه درون میکرومــدل دارای مــواد جامــد حــل نشــده در
محلــول نباشــد و از رســوب در میکرومــدل جلوگیــری

شــود .گاز نیتــروژن میــزان انحــال ناچیــزی در مایعــات

دارد و بهعلــت نفــوذ آرامتــر در المــا نســبت بــه گاز
دی اکســید کربــن فــوم پایدارتــری ایجــاد میکنــد [.]15

همچنیــن ،از مــاده فعالســطحی آنیونــی آلفــا اولفیــن
ســولفونات 3تولیــد شــده توســط شــرکت اســتپان

الگــو نســبت حفــره بــه گلــوگاه  3/2در نظــر گرفتــه شــد.
دلیــل ایــن انتخــاب تشــکیل فــوم درجــا 5اســت کــه اغلب
توســط مکانیــزم گســیختگی تشــکیل فــوم در نســبتهای

حفــره بــه گلــوگاه بیشــتر از  3اتفــاق میافتــد .بنابرابــن،

قطرگلوگاههــا  0/25 mmو قطــر حفــرات  0/8 mmدر نظــر
گرفتــه شــد .ایــن الگــو بــرروی شیشــههایی بــا تحمــل
فشــار بــاال بــا اســتفاده از دســتگاه لیــزر دی اکســیدکربن

حکاکــی شــده اســت .پــس از حکاکــی ،شیشــهها درون
کــورهای خــاص بــه منظــور ایجــاد محیــط متخلخــل،

ذوب و درهــم آمیختــه شــدند.
تجهیزات آزمایشگاهی

نمــودار تجهیــزات آزمایشــگاهی در شــکل  2آمــده اســت

کــه شــامل دســتگاه تشــکیل فــوم  ،پمــپ تزریقــی جهــت
6

تزریــق آب و نفــت و گاز ،میکروپمــپ بــرای تزریــق فــاز

مــاده فعالســطحی بــا قابلیــت نــرخ تزریــق کــم ســیال

و پمــپ دیگــری هــم بــرای تثبیــت فشــار بــهکار رفتــه
اســت.

4

بهعنــوان تولیدکننــده فــوم اســتفاده شــد.
طراحی و ساخت میکرومدل

الگــوی میکرومــدل طراحــی شــده در آزمایشهــا در

1. Sudan Red
2. Methylene Blue
3. Alpha Olefin Sulfonate C14-16
4. Stepan Company
5. In Situ Foam Generation
6. Foam Generator
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دوربین دیجیتالی

آب

نفت

پمپ تثبیت فشار

گاز

دستگاه تشکیل فوم
محلول ماده فعالسطحی

سیلندرهای انتقال

دستگاه تثبیت فشار

سیستم ثبت داده

میکروپمپ

پمپ تزریق

شکل  2نمودار تجهیزات آزمایشگاهی

از ســیلندرهای انتقــال بــرای نگهــداری ســیاالت تزریقــی

میکرومــدل بهوســیله حــال ایزوپروپیــل الــکل شســته

تصویربــرداری از میکرومــدل اســتفاده گردیــد .همانطــور

برابــر بــودن شــرایط آزمایشهــا اطمینــان حاصــل گــردد.

اســتفاده شــده اســت .از دوربیــن و منبــع نــور جهــت

کــه در شــکل  2نشــان داده شــده اســت ،اتصــال تــی

شــده و خشــک میشــود تــا از تمیــز بــودن میکرومــدل و
طراحی آزمایشها

شــکل (ســهراهی) قبــل از دســتگاه تشــکیل فــوم ،بــه

از مهمتریــن عوامــل اثرگــذار بــر افــت فشــار گرانــرو

مســیر افقــی جریــان داشــته باشــد و ورودی گاز بهصــورت

نشــان دادهانــد گرانــروی ظاهــری بــه کیفیــت فــوم و

بــرای انجــام آزمایشهــا پــورت  3میکرومــدل بســته

محدودکننــده اســتفاده از فــوم بهعنــوان ســیال

گون ـهای تعبیــه شــده اســت کــه مــاده فعالســطحی در

براســاس معادلــه دارســی ،گرانــروی اســت .آزمایشهــا

عمــود بــر آن قــرار گیــرد.

دبــی تزریــق بســتگی دارد [ 16و  .]17یکــی از عوامــل

بــوده و بــه منظــور ایجــاد اشــباع ســیاالت و اعمــال فشــار
اشــباع موردنظــر از پــورت  1و  2اســتفاده میشــود .پــس
از آن تزریــق ســیاالت از طریــق پــورت ورودی انجــام

میگــردد .جهــت تزریــق فــوم ابتــدا دســتگاه تشــکیل
فــوم از مــاده فعالســطحی اشــباع میشــود و ســپس بــا
تزریــق گاز از تشــکیل فــوم اطمینــان حاصــل میشــود.

پــس از آن تزریــق ســیال بــا نــرخ ثابــت در شــکاف آغــاز
میگــردد .آزمایشهــا تــا زمانیکــه ســیال اولیــه در

میکرومــدل در حــال تخلیــه شــدن اســت ،ادامــه مییابــد.
در طــول تزریــق بــا اســتفاده از دوربیــن دیجیتــال تصاویــر
میکرومــدل ضبــط شــده و ســپس از طریــق آنالیــز
تصویــر ،تصاویــر تحلیــل میشــود .در پایــان هــر آزمایــش

جابهجاکننــده در محیــط متخلخــل پایــداری فــوم در

حضــور نفــت اســت .اثــر مخــرب نفــت بــر پایــداری فــوم

در بســیاری از مطالعــات آزمایشــگاهی در مقیاسهــای
مختلــف ،فــوم تــوده و فــوم در محیــط متخلخــل،

مشــاهده شــده اســت [ .]18بــه منظــور بررســی اثــر

حضــور نفــت بــر جریــان متقاطــع ناشــی از گرانــروی فــوم
آزمایشهــا در دو محیــط اشــباع انجــام شــدند .بنابرایــن

جهــت بررســی تاثیــر ایــن عوامــل ،دو دســته آزمایــش

طراحــی شــدند .در دســته اول اثــر ســرعت ،در دســته دوم
اثــر کیفیــت فــوم بــر جریــان بررســی شــده اســت .دســته
اول آزمایشهــا (بررســی اثــر ســرعت) ،در شــرایط اشــباع

اولیــه میکرومــدل بــا آب انجــام گردیــده اســت.
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در ایــن دســته آزمایــش پــس از بهدســت آوردن دبــی

جبهــه فــوم در شــکلهای  3و شــکل  4آمــده اســت.

اســتفاده میشــود .همچنیــن ،دســته دوم آزمایشهــا

بخشهــای دارای حبــاب ،نواحــی جــاروب شــده توســط

میکرومــدل بــا نفــت انجــام شــده اســت.

کیفیــت فــوم بــر میــزان بازیافــت از ماتریــس اشــباع در

بخشهــای تیــره رنــگ ،نواحــی جــاروب نشــده و

تزریقــی بهینــه ،از ایــن دبــی در دســته دوم آزمایشهــا

فــوم هســتند .همچنیــن اثــر دو پارامتــر دبــی تزریــق و

(بررســی اثــر کیفیــت فــوم) در شــرایط اشــباع اولیــه

شــکلهای  5و  6بررســی شــده اســت.

در طراحیهــا از تئــوری تعــادل عمــودی ( 1)VEبــه

بحث

منظــور حداکثــر کــردن اثــر جریــان متقاطــع ناشــی از

در ایــن تحقیــق ،از تزریــق فــوم بــه منظــور تقویــت

گرانــروی اســتفاده شــد و تمامــی تســتها در حالــت

جریــان متقاطــع ناشــی از گرانــروی از طریــق انجــام دو

افقــی انجــام شــده اســت تــا از تاثیــر نیــروی ثقلــی در

دســته آزمایــش اســتفاده شــده کــه در دســته اول ،اثــر

آزمایشهــا جلوگیــری گــردد .در جــدول  1مشــخصات

دبــی تزریــق فــوم و در دســته دوم اثــر کیفیــت فــوم

آزمایشهــا ذکــر شــده اســت .تمامــی آزمایشهــا در

بــر ایــن جریــان مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت .بــا

دمــای محیــط ( )25 °Cانجــام شــده و فشــار آزمایشهــا

توجــه بــه شــرایط ذکرشــده در طراحــی آزمایشهــا،

 2 MPaاســت کــه در ایــن فشــار دما کنترل شــده اســت.

تمامــی تســتها در شــرایط غیرامتزاجــی و در حالــت

بــه منظــور نزدیــک کــردن شــرایط حرکــت ســیال در

افقــی انجــام شــدهاند .مکانیزمهــای بازیافــت در شــرایط

محیــط متخلخــل ،بــه آنچــه در شــرایط مخــزن اتفــاق

غیرامتزاجــی بهطــور معمــول شــامل جریانهــای

میافتــد ،از آنالیــز مقیــاس حفــره اســتفاده میگــردد.

مقاطــع اســت .بــا اســتفاده از فــرض تئــوری تعــادل

در ایــن آنالیــز از اعــداد بــدون بعــد اســتفاده میشــود

عمــودی میتــوان فــرض کــرد اختــاف فشــارها

کــه از جملــه ایــن اعــداد بــدون بعــد ،عــدد موئینگــی

در همــه زمانهــا و مکانهــا در جهــت عمــودی

اســت کــه نســبت نیــروی ویســکوز بــه موئینگــی اســت.

صفــر اســت .بنابرایــن نیــروی ثقلــی وجــود نــدارد و

بدیــن منظــور ،دبیهــا براســاس مطلــوب بــودن دامنــه

نیروهــای موئینگــی و ویســکوز در سیســتم کنترلکننــده

عــدد موئینگــی انتخــاب شــدهاند تــا نتایــج آزمایشهــا

جریــان هســتند .هنگامیکــه دو الیــه بــا نســبتهای

نماینــده شــرایط مخــزن باشــند.

تحرکپذیــری متفــاوت در کنــار هــم قــرار گرفتهانــد،

بهدلیــل مقاومــت کمتــر در مســیر تراواتــر ،ســیال از

نتایج و بحث

ناحیــه کــم تــراوا عبــور نمیکنــد.

توزیــع نهایــی اشــباع ســیاالت و میــزان پیشــروی

جدول  1آزمایشها و خواص فیزیکی
سری
آزمایش
سری 1

سری 2

شماره
آزمایش

شرایط اولیه اشباع

فشار ()MPa

سیال تزریقی

دبی تزریق
()cc/min

بازیافت نهایی
کیفیت فوم تعداد اجزا
()%

1

آب

2

فوم

0/015

0/86

2

78/0

2

آب

2

فوم

0/150

0/86

2

62/2

3

آب

2

فوم

0/300

0/86

2

35/3

4

دکان

2

فوم

0/015

0/86

3

53/3

5

دکان

2

فوم

0/015

0/80

3

31/9

6

دکان

2

فوم

0/015

0/70

3

19/8

1. Vertical Equilibrium
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شکل  3توزیع اشباع نهایی سیاالت در ماتریس اشباع از آب ،اثر افزایش دبی تزریقی در کیفیت یکسان  .%86الف) دبی تزریق
 ،0/015 cc/minب) دبی تزریق  0/15 cc/minو ج) دبی تزریق .0/3 cc/min
ب

الف

شکل  4توزیع اشباع نهایی سیاالت در ماتریس اشباع از نفت ،اثر افزایش کیفیت فوم در دبی تزریق یکسان  0/015 cc/minالف) کیفیت
فوم  %86و ب) کیفیت فوم %80
90
80
70
60

40
30

تزریق فوم با دبی کل 0/015 cc/min

بازیافت ()%

50

20

تزریق فوم با دبی کل 0/15 cc/min

10

تزریق فوم با دبی کل 0/3 cc/min
200

150

100

50

0

0

250 300
350
400
450
500
زمان ()min
شکل  5نمودار میزان بازیافت سیال درون ماتریس برحسب زمان ،بررسی اثر دبی تزریق در کیفیت فوم یکسان %86
60
50
30

تزریق فوم با کیفیت %86
تزریق فوم با کیفیت %80
تزریق فوم با کیفیت %70
600

500

20

بازیافت ()%

40

10
400

300

زمان ()min

200

100

0

0
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بــه همیــن ترتیــب ،درحالتیکــه ماتریــس و شــکاف در

(شــکاف) ایجــاد میشــود .بهدلیــل وجــود افــت فشــار

کــه ســیال بــا ســرعت بیشــتری در آن جریــان دارد در

در ماتریــس ،فــوم در جهتــی کــه در شــکل  7نشــان

کنــار هــم قــرار گرفتهانــد نیــز شــکاف بهعنــوان الی ـهای

نظــر گرفتــه میشــود و ســیال در درون ماتریــس ســاکن
اســت (شــکل  .)7بــا توجــه بــه ایــن شــکل ،ناحیــه خــط

چیــن  1ناحیــه مجــاور پــرت ورودی (تزریــق) و ناحیــه

خــط چیــن  2مجــاور پــرت خروجــی (تولیــد) اســت .در
لحظــه اولیــه شــروع آزمایــش (:)t=0
()1

()2

=P
=f 1 P
M 1 P0
=P
=P
P0
f 2
M2

بیشــتر در دو طــرف شــکاف نســبت بــه ناحیــه مجــاور
داده شــده بــه مــرور زمــان وارد ماتریــس میشــود و

نفــت درون ماتریــس بهعلــت جریــان متقاطــع ناشــی از
گرانــروی و مکانیــزم امولســیون بــه طریــق شــکاف تولیــد
میشــود .در بررســی حرکــت جبهــه فــوم در ماتریــس

کــه در جلــو شــبیه بــه کمانــی اســت کــه در شــکل 7

نشــان داده شــده اســت چنــد ناحیهایجــاد میشــود.
در جلــوی جبهــه ،ناحیــه دینامیکــی وجــود دارد کــه

کــه در روابــط بــاال Pf1 ،و  PM1بهترتیــب فشــار ســیال

فعالیــت جریــان و ســرعت ســیاالت بیشــتر اســت .اشــباع

ترتیــب  Pf2و  PM2فشــار ســیال در شــکاف و ماتریــس

شــدن حبابهــای فــوم کــم اســت .بنابرایــن ،ناپایــداری

در شــکاف و ماتریــس در نقطــه  1اســت و بــه همیــن

در نقطــه  2اســت P0 .فشــار آزمایــش اســت کــه در

زمــان تســت ثابــت اســت .در صورتیکــه مقــدار فشــار
آزمایــش  2 MPaباشــد ،بــا شــروع تزریــق در شــکاف
تســاوی در روابــط  1و  2تغییــر میکنــد .در ورودی

شــرایط مــرزی بهوســیله یــک دبــی حجمــی ثابــت در

واحــد ســطح بهطــور یکنواخــت توزیــع شــده اســت و بــا
شــروع تزریــق فشــار تغییــر میکنــد .از طرفــی شــرایط

مــرزی خروجــی مطابــق بــا معادلــه  2اســت کــه بعــد
از شــروع تســت فشــار خروجــی مقــدار کمــی کاهــش

مییابــد .بنابرایــن افــت فشــاری در جریــان اصلــی

1

فــوم در ایــن ناحیــه بهعلــت تمــاس بــا نفــت و ناپایــدار

فــوم در جلــوی جبهــه تزریــق و محــل تمــاس فوم/نفــت

بیشــتر اســت .اشــباع ایــن ناحیــه بیشــتر متشــکل از فــاز
مایــع اســت و درصــد اشــباع گاز بســیار انــدک اســت و

بــه همیــن دلیــل جبهــه کمانــی شــکل فــاز آبــی نامیــده
شــده اســت .پشــت ایــن ناحیــه اشــباع فــوم بیشــتر اســت

و ناحیــه اســتاتیک و پایــداری وجــود دارد .اشــباع فــوم در
ایــن ناحیــه بهوســیله ورود فــوم از شــکاف بــه ماتریــس
تقویــت میشــود .ســرعت حرکــت ســیاالت و جریــان در

ایــن ناحیــه کمتــر اســت و جریــان شــبیه بــه گاز بــه دام
افتــاده 2اســت.

جبهه کمانی شکل فاز آبی

شکل  7مشخصات ناحیههای مشاهده شده در بازیافت نفت بهوسیله تزریق فوم در محیط متخلخل شکافدار
1. Mainstream
2. Trapped Gas
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در جلــوی جبهــه بخشــی از نفــت بهوســیله امولســیون

ایــن ناحیــه در زمانهــای انتهایــی فرآینــد جابهجایــی و

نفــت بــه مــوازات جریــان اصلــی (جریــان در شــکاف)

فــوم امــکان تشــکیل و ورود از قســمتهای میانی را داشــته

و گلبــول شــدن نفــت تولیــد میشــود .گلبولهــای
در ماتریــس بــه ســمت پــرت تولیــد در مســیر کمــان

هنگامیکــه شــکاف از وجــود نفــت خالــی شــده باشــد و

باشــد ،شــکل گرفتــه اســت .در این حالــت نفــت از ماتریس

حرکــت میکنــد ،در آنجــا تجمــع مییابــد و در جهــت

بــه شــکاف وارد میشــود و ســعی در ایجــاد اتصــال بــه

یــک جریــان همرفتــی در مســیر تولیــد ایجــاد میکنــد .بــا

واســطه مکانیــزم گســیختگی از شــکاف بــه ماتریــس وارد

فلــش نشــان داده شــده در شــکل  7تولیــد میشــود و
تشــکیل گلبولهــای نفــت بهوســیله مکانیــزم امولســیون،

در قســمتهای میانــی محــل تمــاس ماتریــس و شــکاف
شــواهدی شــبیه بــه ناحیــه اختــاط 1کــه در مطالعــات

جریــان متقاطــع ناشــی از گرانــروی عنــوان شــده بــود در
ایــن مطالعــه مشــاهده شــد کــه در شــکل  8نشــان داده

شــده اســت [ 2و .]19

المــای فــوم در شــکاف دارد و در همــان نقطــه فــوم بــه

شــده اســت کــه بــر طبــق مطالعــات پیشــین [ 2و ]19

وجــود ایــن ناحیــه نســبت بــه زمانیکــه هیچگونــه جریــان
متقاطــی در سیســتم وجــود نداشــته باشــد ،موجــب بهبــود
فرآینــد جابهجایــی میشــود .افــت فشــار در جریــان

اصلــی نیــروی رانــش ایــن گلبولهــا اســت .بــرای یــک
تزریــق پایــدار فــوم ،ایــن افــت فشــار ثابــت اســت .وجــود

افــت فشــار در جریــان اصلــی باعــث حرکــت تدریجــی
فــوم در ماتریــس میشــود .بــه زبــان دیگــر ،اگــر در کنــار
ماتریســی تزریــق فــوم در کنــار شــکاف مطابــق شــکل 9

صــورت بگیــرد و جبهــه جابهجایــی ناحیــه کمانــی باشــد

کــه در شــکل  9بــا L1ا L2 ،و  Lnنشــان داده شــده اســت،

عمــق نفــوذ 2فــوم در هــر جبهــه بــا D1ا D2 ،و  Dnنشــان داده
میشــود و بــر جریــان اصلــی در شــکاف عمــود اســت .بــا

شکل  8ناحیه اختالط ،فلش سفید جهت ورود فوم به ماتریس
و فلش مشکی جهت خروج لنز نفت از ماتریس و وصل شدن به
المال را نشان میدهد

گســترش و توســعه جبهــه فــوم بــا گــذر زمــان ،عمــق نفوذ
فــوم نیــز افزایــش مییابــد و بــه حــد آســتانهای میرســد

( Dnدر شــکل  )9کــه فراتــر از آن تــوان تخلیه ســیال درون
ماتریــس را نــدارد.

شکل  9شماتیک افزایش عمق نفوذ فوم با گسترش جبهه فوم در ماتریس در یک افت فشار ثابت
1. Mixing Zone
2. Invasion Depth

بررسی آزمایشگاهی جریان ...

69

بنابرایــن بــا ثابــت بــودن افــت فشــار و حداکثــر شــدن

کیفیــت فــوم در آزمایشهــای محیــط اشــباع از نفــت

نیــروی رانــش ثابــت اســت و ایــن افــت فشــار ثابــت،

رژیــم کیفیتهــای کــم ،گرانــروی ظاهــری فــوم افزایــش

عمــق نفــوذ فــوم در ایــن افــت فشــار منحصــر بــه فــرد،
جریــان ســیاالت در جبهــه دینامیــک را تــا میــزان
مشــخصی تقویــت میکنــد .ایــن بدیــن معنــی اســت

کــه هــر افــت فشــار در جریــان اصلــی متناظــر بــا
عمــق نفــوذ خاصــی از فــوم در ماتریــس اســت .بنابرایــن
میــزان ازدیــاد برداشــت مقــدار مشــخصی خواهــد بــود و

بدیــن ترتیــب میتــوان گفــت هــر افــت فشــار ناشــی از

گرانــروی فــوم در جریــان اصلــی بــا یــک ضریــب بازیافــت

میتــوان اشــاره کــرد کــه بــا افزایــش کیفیــت فــوم در

مییابــد .بــا توجــه بــه رابطــه  3بــا افزایــش گرانــروی

ظاهــری فــوم ،افــت فشــار در جریــان اصلــی افزایــش و

در نتیجــه میــزان بازیافــت از ماتریــس افزایــش مییابــد.
ایــن افزایــش تولیــد بــا مشــاهدات پیشــین در دیگــر
مطالعــات تطابــق دارد [ 13 ،10و .]14

نتیجهگیری

متناســب اســت .در بررســی تســتهای تغییــر دبــی،

 -1بــا تزریــق فــوم از شــکاف بــه ماتریــس ،نفــت و آب

بــا اســتفاده از قانــون پــوازی 1بــرای جریــان تــک فــاز در

متقاطــع ناشــی از گرانــروی در هــر دو محیــط اشــباع از

اگــر همبســتگی بیــن ســرعت ســیال و گرادیــان فشــار
یــک شــکاف بهصــورت رابطــه  3شــود:

()3

آب و نفــت و مکانیــزم امولســیون در محیــط اشــباع از

2

R ∆Pg
8µ g

بهجامانــده تولیــد شــد .طبــق مشــاهدات مکانیــزم جریــان

ug = −

کــه  Rدر اینجــا شــعاع شــکاف اســت .در صورتــی کــه
بهجــای جریــان تــک فــاز ،جریــان دوفــازی ماننــد فــوم
در شــکاف در جریــان باشــد μg ،بــا  μapp foamجایگزیــن

میشــود کــه بــه مراتــب بزرگتــر از گرانــروی گاز اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه ســری آزمایشهــای افزایــش دبــی،
میــزان تولیــد کاهــش یافتــه اســت ،اگــر در نظــر گرفتــه

شــود کــه در رژیــم کیفیتهــای کــم( ،کــه زیــر %90

هســتند) و همچنیــن در ســرعتهای باالتــر مقیــاس
حفــره نســبت بــه مقیــاس مغــزه فــوم رفتــار رقیــق
شــونده دارد ،بنابرایــن بــا افزایــش ســرعت انتظــار مـیرود

گرانــروی ظاهــری فــوم کاهــش یابــد .بــا توجــه بــه رابطــه
 3بــا مقایســه آزمایشهــای  1و  2میتــوان دریافــت

کــه حتــی بــا وجــود افزایــش  10برابــری دبــی ،کاهــش
گرانــروی بهقــدری بــوده اســت کــه بــر افزایــش دبــی

غلبــه کــرده و موجــب کاهــش گرادیــان فشــار شــده و
تولیــد کاهــش یافتــه اســت .ایــن نتیجــه بــا نتیجــه فــرن

[ ]14تفــاوت دارد و بهنظــر میرســد کــه افزایــش تولیــد
ایجــاد شــده بهوســیله افزایــش دبــی ،ناشــی از تولیــد از

حفرههایــی بــوده کــه در شــبکه شــکاف آنهــا موجــود

بــوده اســت .در توجیــه افزایــش تولیــد متأثــر از افزایــش

نفــت مشــاهده شــد .حضــور نفــت اثــری بــر مکانیــزم
جریــان متقاطــع ناشــی از گرانــروی نداشــته اســت و ایــن

مکانیــزم عامــل رانــش در هــر دو محیــط اشــباع بــوده
اســت .در بررســی حرکــت جبهــه فــوم کــه شــبیه بــه

کمــان دیــده شــده اســت ،چنــد ناحیــه مشــاهده شــد .در
جلــوی جبهــه ،ناحیــه دینامیکــی وجــود دارد کــه ســرعت

حرکــت ســیاالت بیشــتر بــوده و اشــباع فــوم در اثــر
تمــاس بــا نفــت و ناپایــدار شــدن کــم اســت .در پشــت

جبهــه ناحیــه اســتاتیکی وجــود دارد کــه ســرعت حرکــت
ســیاالت کــم و اشــباع فــوم بیشــتر اســت.

 -2هنــگام تزریــق فــوم در شــکاف مجــاور ماتریس اشــباع

از نفــت ،بخشــی از نفــت بهوســیله مکانیــزم امولســیون
و گلبــول شــدن نفــت تولیــد شــد .ایــن گلبولهــا در
مســیر کمــان و بــه مــوازات جریــان اصلــی حرکــت کــرده

و نزدیــک پاییــن دســت متراکــم و تولیــد میشــوند .بــا
تشــکیل لنزهــای نفــت ،در قســمتهای میانــی محــل

ارتبــاط ماتریــس -شــکاف ناحی ـهای موســوم بــه ناحیــه
اختــاط دیــده شــده اســت کــه هــم زمــان بــا ورود فــوم

بــه ماتریــس ،گلبولهــای نفــت در همــان نقطــه از
ماتریــس خــارج میشــوند.

1. Poiseuille Law
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فــوم در رژیــم کیفیتهــای کــم و متناظــرآن کاهــش

 نیــروی رانــش در فرآینــد جابهجایــی نفــت درون-3

 بــا افزایــش کیفیــت فــوم تزریقــی در شــکاف کــه-5

 ایــن افــت فشــار ثابــت، بــرای پایــدار بــودن تزریــق.اســت

. نســبت داد،افــت فشــار جهــت تولیــد

موجــب افزایــش گرانــروی ظاهــری فــوم و افــت فشــار
در محیــط متخلخــل میشــود؛ ضریــب بازیافــت نفــت
.افزایــش یافتــه اســت
عالئم و نشانهها

 افــت فشــار در جریــان اصلــی،ماتریــس توســط فــوم

 در آزمایشهــا.و در نتیجــه نیــروی رانــش ثابــت اســت
 جریان ســیاالت،مشــاهده شــد کــه ایــن افــت فشــار ثابــت

در جبهــه دینامیــک را تــا میــزان مشــخصی تقویــت
میکنــد و بــا گســترش جبهــه فــوم و افزایــش عمــق

 در نهایــت ایــن عمــق نفــوذ بــه،نفــوذ فــوم در ماتریــس

 طول کمان فوم:Lf

مقــدار بیشــینهای میرســد و فراتــر از آن تولیــدی صــورت

 فشار:P

ناشــی از گرانــروی فــوم در جریــان اصلــی بــا یــک ضریــب

 میکرومتر، شعاع شکاف:R

 کاهــش، بــا افزایــش دبــی در ماتریــس اشــباع از آب-4

)cm(
)cm(

 عمق نفوذ فوم:Df
)Pa(

)μm/s(
)Pa(

 سرعت سیال:u

 گرادیان فشار:∆P

)Pa.s(

 گرانروی:µ

 در نتیجــه میتــوان گفــت هــر افــت فشــار.نمیگیــرد
.بازیافــت متناســب اســت

 دلیــل ایــن. تولیــد و مقاومــت جریــان مشــاهده شــد

کاهــش تولیــد را میتــوان بــه رفتــار رقیــق شــونده فــوم
کــه افزایــش دبــی موجــب کاهــش گرانــروی ظاهــری
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INTRODUCTION

investigated by Bertin et al [2]. Sweep efficiency

During most EOR processes, injectant flows

of foam and gas flow in an oil-free fractured

through some paths which may not be in

micromodel was compared by Ma et al. Their

contact with oil; as a result, reservoir oil may be

results indicated that foam with higher quality

bypassed. This could happen in microscopic or

was able to block the high permeable media

macroscopic dimensions that include not only

and divert the flow to low permeable media

rock heterogeneities but also fluid difference

[3]. Oil recovery by using foam flooding in a

in terms of viscosity and density. The bypassed

heterogeneous porous microfluidic system with

oil can be recovered by mechanisms molecular

permeability contrast has been studied by Conn

diffusion and crossflows (viscous, capillary or

et al [4]. In addition, it has been shown that foam

gravity) [1]. Since large portions of bypassed

can cause local pressure gradients that results in

oil are located in the fractured reservoirs,

diverting foam flow from high permeable region

reinforcing viscous cross flow as a driving force

into the low permeable one.

for production can enhance the recovery factor

The goal of recent studies in the area of foam

of these reservoirs. Therefore, foam injection

flow in porous media, was diversion of foam flow

can enhance oil recovery as one of the effective

from high permeability layer to low permeability

methods in the fractured reservoirs.

layer. In this study, viscous cross flow has been

Foam cross flow in heterogeneous radial model

investigated during foam injection in a 2D

by transmissibility control for the first time was

microfluidic device. Two sets of experiments
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with varying parameters of injection rate and

region and moves through the yellow arrows

foam quality has been designed and viscous

which are shown in Fig. 1.

cross flow has been observed in a fractured

Viscous cross flow and emulsion are two

system directly.

main mechanisms for mobilization of trapped
oil. During foam injection in water-saturated

EXPERIMENTAL PROCEDURE

micromodel, viscous cross flow was also

The fluids used in this study were n-decane as

observed. According to Fig. 1, there are two

the model oil with purity of 99.95%, distilled

regions due to the saturation of foam inside the

water, and nitrogen gas with purity of 99.95%.

matrix. In first Region, the dynamic behaviour

Oil and distilled water were dyed red and blue

of the foam triggers a flow toward the fracture

using sudan red and methylene blue respectively,

and the foam’s forehead is arc-like, and mobility

to provide direct observations of distinguishable

of fluids at this region is high. Furthermore, the

phases in the foam displacement. Alpha olefin

saturation of foam is low and participation of

sulfonate was selected as foaming agent.

surfactant saturation is higher than gas phase

The effect of foam quality and injection rate on

in dynamic region. Behind this region, there is a

apparent foam viscosity has been investigated

static zone, in which foam saturation is high, and

in recent studies [5,6]. In order to consider

foam is generated within the porous medium. In

the effect of oleic phase on viscous cross flow,

addition, fluids mobility in this region is lower

experiments were performed in two different

than dynamic region. Some portion of bypassed

saturation media. Hence, in the first set, the

oil was recovered by emulsion. Consequently, the

effect of injection rate on fluid flow has been

oil droplets (oil in water emulsion) flow through

studied in a water-saturated micromodel. Then,

the arc-like aqueous phase path and accumulated

the optimum value of injection rate was used in

near the downstream (dash-line number 2 in Fig.

the second set of experiments with different foam

1). Most of these oil droplets were transported

quality. Moreover, the second set of experiments

to the fracture and produced.

were conducted in an oil-saturated micromodel.
In both sets of experiments, first, the saturation

CONCLUSIONS

fluid was injected by positive displacement pump

In this study, bypassed oil and water were

at specified pressure. Then, the injection of pre-

recovered by foam injection into the fracture.

generated foam was started at a constant rate in

According to visual data, viscous cross flow

the fracture. The experiments were monitored

was observed in both saturated media. Hence,

by a digital camrecorder.

oleic phase has no effect on viscous cross flow
behavior of foam and this mechanism is the

RESULTS AND DISCUSSION

main driving force in both sets of experiments.

By flowing a viscous fluid like foam through a

In addition, pressure drop in the mainstream is

permeable region like fracture, which lies beside

the driving force during foam displacement. This

a low permeability matrix, pressure drop across

pressure drop is constant and strengths the fluids

the fracture causes the foam to invade the matrix

flow up to a certain level in foam front.
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Figure 1: Characterization of two regions that was observed in oil displacement by foam flooding in a fractured
porous media.

Therefore, each pressure drop in the mainstream

J. and Biswal S. L., “Visualization of improved

is proportional to an individual recovery factor.

sweep with foam in heterogeneous porous

As injection rate increases, recovery factor

media using microfluidics,” Soft Matter, Vol. 8,

decreases in the water saturated micromodel

No. 41, pp. 10669-10675, 2012.

due to the shear thinning behavior of foam

[13]. Conn C. A., Ma K., Hirasaki G. J. and Biswal

which leads to a decrease in apparent foam

S. L., “Visualizing oil displacement with foam in a

viscosity in low quality regime, and consequently
lower pressure drop. Whereas, as foam quality
increases, apparent viscosity increases, which
this occurrence results in higher pressure drop in
the mainstream and higher recovery.
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