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رتبه سوم پژوهش های کاربردي

•پژوهشگر: رسول نظری مقدم
•عنوان طرح : طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري ضريب نفوذ گاز در سياالت در محيط متخلخل

•همكاران: محمد رضائی،  ياسر فالح زاده ابرقوئی،  پيمان پور افشاری و بهزاد رستمی
•مؤسسه  همكار: انستيتو مهندسی نفت دانشگاه تهران

چكيده طرح : 
ام��روزه روش هاي مختلفي براي افزايش بازيافت نفت در دنيا اعمال مي شود كه بنابر ويژگي هاي هر مخزن نفتي، 
ب��ا يكديگ��ر متفاوت هستند. تزريق گاز به مخازن نفتي براي بازيافت نف��ت، براي بيشتر مخازن مناسب تشخيص داده 
می ش��ود. يكی از روش های معروف تزريق گ��از در ازدياد برداشت، تزريق گاز به صورت امتزاج پذيری می باشد. در اين 
روش مكاني��زم غال��ب در اين روش، نفوذ گاز در سيال مخزن و متعاقبًا كاهش گرانروی و كشش سطحی بين دو سيال 
گ��از و نف��ت می باشد. يكی از پارامتر های مهم مورد نياز جه��ت شبيه سازی و تعيين و كنترل برنامه تزريق گاز، ضريب 
نف��وذ مولكول��ی گاز تزريق شده در نفت در شرايط مخزن می باشد. در اين ط��رح، دستگاه ارائه شده جهت اندازه گيری 
ضريب نفوذ گاز در نفت اشباع در سنگ مخزن ساخته شده و با توجه به روش های نوين تفسير داده ها،  به اندازه گيری 
ضري��ب نفوذ گ��از در نفت می پردازد. با كمك اين دستگاه، كاربر قادر ب��ه اندازه گيری ضريب نفوذ گاز های متفاوت در 
سياالت مختلف در سنگ مورد نظر تحت دما و فشار دلخواه در حضور فشار روباره خواهد بود. در اين دستگاه از روش 
اف��ت فش��ار جهت تفسير داده ها استفاده می شود، بدين صورت كه پس از اشباع سنگ از سيال مورد مخزن،گاز تزريقی 
در تم��اس با سنگ مورد نظر قرار می گي��رد و اجازه نفوذ به درون سيال درون سنگ می يابد. اكنون سيستم جمع آوری 
داده ه��ا، اطالعات فشاری گ��از را بر حسب زمان ثبت كرده و با كمك روابط موج��ود اين اطالعات تحليل می گردد و 
ضري��ب نف��وذ گاز تزريقی در حالت تك بعدی در سنگ مورد نظر محاسبه می گ��ردد. قابليت دستگاه ارائه شده در اين 

طرح در مقايسه با نمونه ه��ای ديگر: داشتن سيستم نگهدارنده 
مغزه با كارايی ايمن و راحت، امكان استفاده از هر نوع سنگ را 
ب��ه كاربر می دهد، قابليت اشباع سازی اوليه با آب و اشباع سازی 
ثانوي��ه با سيال مخزنی و حتی اعم��ال تزريق سيال به عنوان 
فراين��د ازدياد برداش��ت، اعمال فشار روب��اره، استفاده از نفت 
زنده، وجود نرم افزار های الزم ب��ه منظور جمع آوری داده ها و 
محاسب��ه سريع ضريب نفوذپذيری ب��ه همراه روش های نوين 

تفسير داده ها است.


