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فعال موادغلظت تزريقو نرخميزان بهينه يتعيين شبيه سازي و 
زن شكافدارادر مخسطحي

2عباسعلي چنگلوايي ، 1سيد وهاب حميديان

مهندسی نفت، واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسالمیدانشجوي کارشناسی ارشد-1
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد امیدیه، دکتراي مهندسی شیمی- 2

چكيده

آناليز باشد، يباشد و بر نفت توليدي از مخزن مؤثر مآنجا كه نرخ تزريق يكي از پارامترهاي مهم عملياتي مياز
فعال كننده سطحي به مخزن تزريق يمحلول مادهمختلف هاي حساسيت بر اين پارامتر انجام شد و در دبي

تا سال هاازي هر كدام از اين حالتسشبيهشروع به توليد مي كند 2012براي مخزني كه در سال .گرديد
دهد هر چه نرخ تزريق باالتر باشد، دبي توليدي ديرتر نشان ميهاي مختلفشبيه سازيانجام شد.2035

به عبارت ديگر سرعت كاهش دبي توليدي در ؛كند اما روند كاهش آن شديدتر است شروع به كاهش مي
فعال كننده سطحي در اين ي به منظور بررسي غلظت ماده باشد.تر است، كمتر ميحالتي كه نرخ تزريق پايين

. محلول ماده فعال كننده گرددهاي مختلف به مخزن تزريق ماده با غلظتاين محلول مي بايستمخزن،
سال تزريق شد كه پس از آن به عنوان 5درصد حجمي به مخزن به مدت 4تا1هاي سطحي با غلظت

ي خاصي . با افزايش غلظت ، تا محدودهگرديدعال كننده سطحي به مخزن تزريق برنده توده محلول ماده فپيش
عدم دليل.نشد ديدهپس از آن با افزايش غلظت، ديگر افزايش توليد اما؛شدمشاهدهازدياد برداشت نفت 

ي خاصي از غلظت حاصل، اين است كه كشش سطحي پايين در محدودهافزايش توليد با افزايش غلظت تزريق
.افتداز تزريق مواد فعال كننده سطحي اتفاق مي

غلظت تزريقي- نرخ تزريق-مواد فعال كننده سطحي- شبيه سازيهاي كليدي: واژه

vahabhamidian@yahoo.comدانشگاه آزاد اسالمی، واحد امیدیه، باشگاه پژوهشگران جوان، امیدیه، ایران-1
changalvaii@yahoo.comدانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه   -2
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مقدمه- 1

روش هاي معمولي ازدياد برداشت شيميايي كه در آنها مواد شيميايي خاصي به آب تزريق اضافه مي شود 
تزريق پليمر / ماده كاهش دهنده كشش ،سيالب زني با پليمر ، فته سيالب زني با آب ارتقاء ياعبارتنداز:
[1].سيالب زني آلكالين / مواد فعال كننده سطح / پليمرو سيالب زني با مواد آلكالين، سطحي 

يشتر نفت باقيمانده توسط دو پديده كشش بين سطحي و ويسكوزيته نفت درون مخزن استخراج مي شود. 

، روشي آسان براي ازدياد تا mN/m20ن نفت و آب از حدودكاهش كشش بين سطحي ميا
برداشت نفت مي باشد. به تله افتادن نفت در محيط متخلخل به علت نيروهاي كشش بين سطحي فازها و 
ويسكوزيته نفت خام است. بنابراين كشش بين سطحي نفت و آب، ترشوندگي سنگ نقش مهمي را بازي مي 

آب درون سنگ آشام كرده و نفت را به چاه توليدي هدايت مي كند. اما بعد ،. اگر سنگ آب دوست باشدكنند
از مدت كوتاهي قطرات نفت به دام افتاده در حفره هاي كوچكتر بايد آب را جابه جا كنند تا نفت را به سمت 

راديان فشار در مخزن اغلب كوچكتر از توليد پيش ببرند. بنابراين فشار موئينگي ميان آب و نفت باال مي رود. گ
فشار موئينگي است . بنابراين جريان آب اين نواحي را دور مي زند. قطرگلوگاه حفره تعيين كننده فشار 

[2]موئينگي مي باشد كه توسط فاز تر شده ،فاز غير تر شونده مي تواند بر اين فشار غلبه كند.

افتاده را براحتي توليد كرد. فشار موئينگي : با غلبه بر اين فشار، مي توان نفت به دام 

.                 شعاع حفره مي باشدrزاويه ترشوندگي و ،كشش بين سطحي 

تزريق ماده كاهش دهنده كشش سطحي / پليمر-2

ب، مواد كاهش دهنده كشش سطحي، الكتروليت (نمك) به اين روش عبارت است از تزريق لخته اي شامل آ
همراه يك حالل كمكي (الكل). اندازه ي لخته براي يك سيستم با غلظت باالي مواد كاهش دهنده كشش 

ي از ابرابر مي باشد. لخته 5/0تا 15/0برابر حجم فضاي خالي و براي غلظت پايين 15/0تا 05/0سطحي 
با آب به همراه يك پليمر تعقيب مي شود كه معموال حجم محلول پليمر مواد كاهش دهنده كشش سطحي 

[3]برابر مي باشد.50/0

: تزريق ماده ي كاهنده كشش سطحي1شكل
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آناليز حساسيت نرخ تزريق- 3

باشـد آنـاليز   باشد و بر نفت توليدي از مخزن مؤثر مياز آنجا كه نرخ تزريق يكي از پارامترهاي مهم عملياتي مي
بشكه در روز محلـول  7000و 6000، 5000، 4000هاي مختلف ت بر اين پارامتر انجام شد و در دبيحساسي

انجـام شـد.   2035ها تا سـال  سازي هر كدام از اين حالتماده فعال كننده سطحي به مخزن تزريق شد و شبيه
فـت توليـدي مخـزن نشـان     طور كه نمودار نـرخ ن دهد. همانسازي را نشان مينتايج اين شبيه5تا 2هاي شكل

كند اما رونـد كـاهش آن شـديدتر    دهد هر چه نرخ تزريق باالتر باشد، دبي توليدي ديرتر شروع به كاهش ميمي
باشـد. نفـت   تر است، كمتر مياست يا به عبارت ديگر سرعت كاهش دبي توليدي در حالتي كه نرخ تزريق پايين

اي بشكه4000بشاد نسبت به تزريق بشكه در روز مي7000ه تزريق هر چاتوليدي از مخزن در حالتي كه نرخ
دهد. اين در حالي است كـه نسـبت گـاز بـه نفـت در      بشكه نفت ازدياد برداشت نشان مي17410000در روز، 

هـاي  ي حالـت رشد بسيار چشمگيري براي حالت اول داشته است. همچنين بـرش آب آن از همـه  2033سال 
ست. انتخاب نرخ مناسب تزريق محلول ماده فعال كننده سطحي بـه عوامـل مهمـي    مختلف نرخ تزريقي بيشتر ا

اعم از مقدار مصرف ماده فعال كننده سطحي، قيمت ماده فعال كننده سطحي، قيمـت نفـت، شـرايط مخـزن و     
آمده اسـت. قابـل ذكـر    1هاي مختلف تزريق در جدول سازي با نرخ. نتايج شبيه[4]امكانات تزريق بستگي دارد

باشد.درصد مي2ست كه در اين آناليز حساسيت غلظت ماده فعال كننده سطحي ا
2035هاي تزريقي تا سال هاي مختلف چاهكننده سطحي با مكانسازي تزريق ماده فعالنتايج شبيه1جدول

نرخ تزريق

(بشكه در روز)

نفت توليدي تجمعي 

(بشكه)

آب توليدي تجمعي 

(بشكه)

افزايش توليد نفت 

كه)(بش

0552538000107×32/20

4000578613000107×72/326075000

5000585110000107×24/432572000

6000589823000107×02/537285000

7000596093000107×43/543555000

هاي مختلف تزريقدبي توليدي از مخزن در نرخ2شكل
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اي مختلف تزريقهنفت توليدي تجمعي از مخزن در نرخ3شكل 

هاي مختلف تزريقنسبت گاز به نفت مخزن در نرخ4شكل 

هاي مختلف تزريقبرش آب مخزن در نرخ5شكل 
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آناليز حساسيت غلظت تزريق ماده فعال كننده سطحي- 4

تأثير ميزان غلظت تزريق در بازيافت نفت را براي انواع روشهاي ازدياد و برداشت نشان مي دهد.6شكل 

تأثير ميزان غلظت تزريق در بازيافت نفت6شكل 

فعال كننده سطحي يكي از پارامترهاي مهم ميداني در تزريق ماده فعال كننده سطحي است. به يغلظت ماده
هـاي  منظور بررسي غلظت ماده فعال كننده سطحي در اين مخزن، محلول ماده فعال كننده سطحي بـا غلظـت  

درصـد حجمـي بـه    4و 3، 2، 1هـاي  ول ماده فعال كننده سطحي بـا غلظـت  مختلف به مخزن تزريق شد. محل
برنده توده محلول ماده فعال كننـده سـطحي بـه    سال تزريق شد كه پس از آن به عنوان پيش5مخزن به مدت 

ي خاصي ازدياد برداشت نفت مشـاهده  مخزن تزريق شد. با افزايش غلظت ماده فعال كننده سطحي، تا محدوده
از آن با افزايش غلظت، ديگر افزايش توليد مشاهده نشد كه دليل آن، اين است كه كشش سـطحي  شد كه پس

افتـد، بنـابراين فـرض    ي خاصي از غلظت حاصل از تزريق مواد فعال كننده سطحي اتفاق مـي پايين در محدوده
ايـد بـه آن توجـه    ي ديگـري كـه ب  صحيح نيست. نكته» دهدي بهتري ميهر چه غلظت باالتر باشد نتيجه«كلي 

شـود كـه ايـن    ديـده مـي  2030كرد اين است كه اثر افزايش غلظت ماده فعال كننـده سـطحي پـس از سـال     
هاي متمادي تزريق، اثـر افـزايش غلظـت    ي بزرگي مخزن و بخش انتخاب شده است كه پس از سالدهندهنشان

نمودارهاي مختلفـي از  10تا 7هاي آمده است. شكل2سازي در جدول هم نتايج اين شبيهمشاهده شده است. 
دهد با افـزايش غلظـت مـاده فعـال كننـده      ها نشان ميطور كه اين شكلدهد. همانسازي را نشان مياين شبيه

درصد ازدياد برداشت نفت مشاهده شده است كه پس از آن با افـزايش غلظـت   3به حجميدرصد1سطحي از 
اهده نشده است.درصد، ازدياد برداشت قابل توجهي مش4به 

2030هاي تزريقي تا سال هاي مختلف چاهكننده سطحي با مكانسازي تزريق ماده فعالنتايج شبيه2جدول

غلظت محلول ماده 

كننده سطحيفعال

نفت توليدي تجمعي 

(بشكه)

آب توليدي تجمعي 

(بشكه)

افزايش توليد نفت 

(بشكه)

0552538000107×32/20

3/430604000×583142000107درصد1

2/432572000×585110000107درصد2

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

2/435959000×588497000107درصد3

8/436665000×859203000107درصد4

هاي مختلف محلول ماده فعال كننده سطحينفت توليدي تجمعي از مخزن با غلظت7شكل

فعال كننده سطحيهاي مختلف محلول مادهدبي توليدي از مخزن با غلظت8شكل 

هاي مختلف محلول ماده فعال كننده سطحينسبت گاز به نفت توليدي از مخزن با غلظت9شكل
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ي درصد حجمـ 3بشكه محلول 5000پس از آناليزهاي انجام شده بخش انتخاب شده از مخزن با تزريق روزانه 
مقايسه انجام شده ميان تزريـق مـاده فعـال    10سازي شد. شكل شبيه2035ماده فعال كننده سطحي تا سال 

گونه تزريقي و تنها بـا نيـروي طبيعـي نشـان     زني آب به مخزن و توليد مخزن بدون هيچكننده سطحي، سيالب
دهـد. جزئيـات بيشـتر ايـن     نيز برش آب و نسب گاز به نفت مخـزن را نشـان مـي   12و 11هاي دهد. شكلمي

برآورد شده است.2004آمده است. قابل ذكر است كه افزايش برداشت نفت نسبت به سال 3مقايسه در جدول

2030هاي تزريقي تا سال هاي مختلف چاهكننده سطحي با مكانسازي تزريق ماده فعالنتايج شبيه3جدول

نفت توليدي تجمعي نوع توليد از مخزن

(بشكه)

رصد ازدياد د

برداشت نفت

آب توليدي 

تجمعي (بشكه)

افزايش توليد نفت 

(بشكه)

32/2120738000×5525380009/9107توليد طبيعي مخزن

3/4133064000×5585640007/10107تزريق آب به مخزن

تزريق ماده فعال كننده 

سطحي به مخزن

5892030006/13107×2/4163703000
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وليدي تجمعي مخزن در سه فرايند مختلف توليدنفت ت11شكل 

برش آب مخزن در سه فرايند مختلف توليد12شكل 

نسبت گاز به نفت توليدي از مخزن در سه فرايند مختلف توليد13شكل
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نتيجه گيري:5-
كاهش دهد هر چه نرخ تزريق باالتر باشد، دبي توليدي ديرتر شروع بهنشان ميشبيه سازي هاي مختلف -

به عبارت ديگر سرعت كاهش دبي توليدي در حالتي كه نرخ تزريق ؛كند اما روند كاهش آن شديدتر است مي
باشد.تر است، كمتر ميپايين

انتخاب نرخ مناسب تزريق محلول ماده فعال كننده سطحي به عوامل مهمي اعم از مقدار مصرف ماده فعال -
سطحي، قيمت نفت، شرايط مخزن و امكانات تزريق بستگي دارد.كننده سطحي، قيمت ماده فعال كننده 

شد كه پس از مشاهدهي خاصي ازدياد برداشت نفت با افزايش غلظت ماده فعال كننده سطحي، تا محدوده-
.نشد ديدهآن با افزايش غلظت، ديگر افزايش توليد 

ي خاصي از كشش سطحي پايين در محدوده، اين است كه عدم افزايش توليد با افزايش غلظت تزريقدليل-
.افتدغلظت حاصل از تزريق مواد فعال كننده سطحي اتفاق مي

.صحيح نيست» دهدي بهتري ميهر چه غلظت باالتر باشد نتيجه«بنابراين فرض كلي 
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