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 -1دانشکده مهندسی شیمی و نفت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم وتحقیقات ،تهران ،ایران
 -2دانشکده مهندسی شیمی ونفت ،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ایران
 -3انستیتو نفت ،دانشکده مهندسی نفت ،دانشگاه تهران ،ایران
تاريخ دريافت1400/3/8 :

تاريخ پذيرش1400/8/22 :

چكيده
مخــازن ناهمگــن (ماننــد مخــازن کربناتــه) بــا پیچیدگــی در نقشــه تراوایــی ،یــا وجــود شــکافهای طبیعــی و عمدتـاً نــوع ترشــوندگی
نفتدوســت دارای ضرایــب بازیافــت نفــت پاییــن هســتند .یکــی از روشهــای ازدیــاد برداشــت نفــت بــرای ارتقــای درجــه بازیافــت
چنیــن مخازنــی اســتفاده از فرآیندهــای ســيالبزني شــیمیایی از نــوع  ASPاســت .در ایــن فرآینــد ،ترکیــب آلکالیــن و ســورفکتانت
باعــث میشــود نفتــی کــه بهواســطه فشــار مویینگــی بــه دام افتــاده آزاد گــردد و همزمــان پلیمــر اثــر منفــی بــاال بــودن تراوایــی
ســنگ مخــزن در برخــی نواحــی را کاهــش میدهــد و نســبت تحرکپذیــری را بهبــود میدهــد .تمرکــز اصلــی ایــن تحقیــق بــر تأثیــر
ناهمگنــی در خــواص مخزنــی ماننــد تراوایــی ســنگ مخــزن بــر عملکــرد فرآینــد  ASPاســت .در ایــن پژوهــش ،بــا ســاخت تعــداد 23
مــدل مخزنــی بــه بررســی وجــود ناهمگنــی بــا فــرض یــک الیــه کانــال بــا تراوایــی بــاال بهصــورت صفحــه افقــی در راســتای  ،xدر
ی جریــان بــرای آنهــا بــه
راســتای  yو در راســتای  zو صفحاتــی در عــرض جریــان و همچنیــن در طــول جریــان و اجــرای شبیهســاز 
مقایســه تأثیــر آنهــا پرداختــه میشــود .بهطــور خــاص ،ســيالبزني آب ،پلیمــر AS+P ،و  P+AS+Pبــرای همــهی مدلهــا اجــرا
و میــزان ضریــب بازیافــت نفــت در مقابــل حجــم ســیال تزریقــی محاســبه گردیــد .همچنیــن بــرای بررســی نقــش عوامــل مختلــف،
جبهههــای تزریــق در هــر ســناریو ،ضریــب مقاومــت ســیال در مقابــل جریــان ،میــزان دبــی تولیــدی ســیال بــر جــرم مــواد تزریقــی،
غلظتهــای متفــاوت تزریــق مــواد مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار گرفــت .نتایــج شبیهســازی بــرای یــک دوره تولیــدی تقریبـاً ده ســاله
نشــان داد میــزان ضریــب بازیافــت نفــت بــرای فرآینــد  P+AS+Pحــدود  %20نســبت بــه ســيالبزني آب افزایــش مییابــد .همچنیــن،
مشــاهده گردیــد بــرای هــر مــورد شبیهســازی انــدازه بهینــه لختــه مربوطــه سیســتم ماننــد لختــه آب یــا پلیمــر بهتنهایــی یــا لختــه
 ASدر ســيالبزني ( )P+AS+Pو پلیمــر در ســيالبزني ( )P+W+Pقابــل بررســی و تعییــن اســت .بــرای مدلهــای ناهمگــن بــا کانــال
تــراوا ،ضریــب شــکلی کانــال (نســبت پهنــا بــه ارتفــاع کانــال تــراوا) و جهــت قرارگیــری کانــال تــراوا در مــدل بــرای ارزیابــی میــزان
افزایــش ضرایــب بازیافــت نفــت دو حالــت  AS+P , P+AS+Pدر مقایســه بــا ســيالبزني آب مؤثــر دیــده شــد و در واقــع ،اختــاف بیــن
دو حالــت  AS+Pو  P+AS+Pرا بیشــتر بــروز میدهــد.

كلمات

كليدي :مخازن ناهمگن ،ازدیاد برداشت ،آلکالین ،سورفکتانت ،پلیمر ()ASP

*مسؤول مكاتبات
masihi@sharif.edu
آدرس الكترونيكي
شناسه دیجیتال)DOI:10.22078/pr.2021.4516.3038( :

4

مقاله پژوهشی

مقدمه

مرحلــه برداشــت اولیــه 1نفــت از مخــزن بــا اســتفاده از
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ميتوانــد براســاس آناليــز ابعــادي و روشهــای آمــاري
باشــد [.]9 - 7

ی رانــش طبیعــی بســتگی بــه خصوصیــات ســنگ و
نیــرو 

در تقســيمبندي كلــي ،ازديــاد برداشــت در دســته هــاي

داراســت .بــا شــروع تولیــد و افــت فشــار مخــزن انــرژی

دســته از روشهــای ازدیــاد برداشــت پایــه آبــی روشهای

بــرای برداشــت نفــت وجــود دارد .در ایــن مرحلــه کــه

روشهــای مختلفــی اســت کــه بــرای آشــنایی بیشــتر آنها

آب یــا گاز بــرای حفــظ فشــار مخــزن انجــام میشــود.

نمــود .تزریــق آلکالیــن  -ســورفکتانت – پلیمــر ( )ASPیــا

بــودن مــاده تزریــق شــونده (آب) بهطــور گســتردهای

اســت كــه از ســال  1980و بــا هــدف بهرهگیــری از

میدانهــای نفتــي پــس از انجــام تزریــق آب ،مقــدار

گردیــد و از آن زمــان بــه بعــد اســتراتژيهاي مختلــف

ســیال مخــزن توانایــی بازیافــت کمــی از نفــت محــزن را

روشهــای پايــه آبــي ،پايــه گازي و گرمايــي اســت .یــک

طبیعــی مخــزن کاســته شــده و نیــاز بــه نیــروی مــازاد

ازدیــاد برداشــت شــیمیایی اســت .ایــن دســته خود شــامل

برداشــت ثانویــه 2گفتــه میشــود تزریــق ســیاالتی ماننــد

مــی تــوان بــه مراجــع ازدیــاد برداشــت [ 2و  ]10مراجعــه

ســيالبزني آب بهدلیــل ســادگی و در دســترس

ترکیبــی از آنهــا در مقایســه بــا روشهــای دیگــر جدیدتــر

اجــرا میشــود [ 1و  .]2بــا ایــن حــال ،در بســياري از

مزایــای وجــود آلکالیــن ،ســورفکتانت و پلیمــر معرفــي

زیــادی از نفــت بهعلــت عــدم دسترســی ناشــی از

از آن پيشــنهاد گرديــده اســت [.]14 - 11

ناهمگنــی مخــزن و برهــم كنــش بيــن ســنگ و ســيال در
مخــزن باقــی میمانــد كــه بــا روشهــاي ثالثيــه 3قابــل

بازيافــت اســت [.]3

ســورفکتانت در یــک مولکــول واحــد خــود دارای دو

بخــش قطبــی و غیرقطبــی هســتند .ایــن نــوع از مــواد
شــیمیایی قابلیــت کاهــش نیــروی کشــش بیــن ســطحی

بهعنــوان مثــال ،مخــازن کربناتــه شــكافدار نمونــهاي

را دارنــد .در یــک غلظــت معیــن از ســورفکتانت شــرایط

در تراوایــی ،وجــود شــکافهای طبیعــی و ســطح

بــه شــکل امولســیون جــدا میگــردد [ .]13اگرچــه

البتــه بــراي مخــازن خــاص ماننــد مخــازن نفــت ســنگين

بهبــود برداشــت نفــت دارد ولــی بهعلــت جــذب روی

شــيميايي را بايــد در نظــر داشــت [ .]4روشهــای ثالثیــه

ایجــاد یــک هزینــه اضافــی میشــود کــه مقــدار مــورد

پایــه گازی قابــل تقســیم هســتند .تمرکــز ایــن پژوهــش

مخــزن متفــاوت اســت [ .]16همچنيــن ،وجــود پليمــر

برداشــت نفــت پایــه آبــی در حــال تحقیــق آزمایشــگاهی

گاهــي منجــر بــه افزايــش كمــي در  IFTگــردد [.]17

آنهــا دسـتیابی بــه روشهــای مناســبی اســت تــا مقــدار

و بــا هــدف ممانعــت از کاهــش مــواد فعالســطحی و

از چنيــن مخازنــي اســت كــه بــا داشــتن ناهمگنــی

کشــش ســطحی بســیار پاییــن ایجــاد میشــود و نفــت

نفتدوســت نيازمنــد روشهــاي ثالثيــه مناســب اســت.

بهنظــر میرســد کــه ســورفکتانت اثــر چشــمگیری بــر

مالحظــات ديگــري ماننــد ميــزان بهينــه تزريــق مــواد

ســطح ســنگ غلظــت ســورفکتانت کاهــش یافتــه و باعــث

معمــول بــه دو دســته روشهــای پایــه آبــی و روشهــای

نیــاز آن بســتگی بــه نــوع ســیاالت مخزنــی و ســنگ

بــر روشهــای پایــه آبــی اســت .امــروزه ،روشهــای ازدیاد

عليرغــم تأثيــر كنترلــي بــر تحركپذيــري مــي توانــد

و همچنیــن توســعه میدانــی میباشــند .هــدف عمــده

آلکالینهــا نســبت بــه ســورفکتانتها ارزانتــر هســتند

بیشــتری از نفــت باقیمانــده مخــازن بــه برداشــت برســد.

افزايــش كــم  IFTناشــي از پليمــر تزریــق میشــوند [.]18

در مطالعــه روش ازدیــاد برداشــت یــک مخــزن و
بــراي دســتیابی بــه مناســبترين روش ،در ابتــدا
از غربالگــري روشــهاي ازديــاد برداشــت اســتفاده

ميشــود [ 5و  .]6ســازوكار/رويكرد غربالگــري

1. Primary Recovery
2. Secondary Recovery
3. Tertiary Recovery

صدیقه خسروی و همکاران
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آلکالینهــا بــا اســیدهای بــزرگ موجــود در نفــت خــام

 .]29در ايــن گونــه مخــازن انتقــال ســياالت تحــت نيروي

ســطحی درجــا تولیــد میکننــد .بههمــراه مــواد

دارد .البتــه محــدوده وســيعي از ترشــوندگي در ســنگ

طــی یــک واکنــش خودبهخــودی مــواد فعالکننــده
فعالســطحی ،آلکالینهــا در ایجــاد نیــروی کشــش

بیــن ســطحی کمتــر ،کمــک میکننــد .از ایــنرو،
نیــروی کشــش بیــن ســطحی بســیار کــم میتوانــد

در غلظــت پاییــن مــواد فعالســطحی ایجــاد شــود.
آلکالیــن همچنیــن میتوانــد ترشــوندگی ســطح ســنگ

را در جهتــی کــه مناســب شــرایط تولیــد نفــت اســت،
تغییــر دهــد .ایــن عملکــرد بیشــتر در مخــازن کربناتــه
کــه شــدیدا ً نفتدوســت هســتند ،مطلــوب اســت [.]19
محققــان درخصــوص نقــش عوامــل مختلــف ماننــد

كاهــش  IFTدر غلظــت هــاي كــم ســورفكتانت و تغييرات
ترشــوندگي ،جــذب كــم ســورفكتانت توســط آلكاليــن،

ايجــاد امولســيونهاي مختلــف و كنتــرل تحركپذيــري
در تزريــق  ASPبررســيهاي ســازوكاري زیــادی
داشــتهاند کــه عمدت ـاً تأثیــر مثبــت وجــود آنهــا را بیــان

میکنــد [ .]21-26بهعنــوان مثــال ،لیــو و همــکاران بــا
اســتفاده از ســدیم کربنــات و ســورفکتانت آزمایشــاتی را

انجــام دادنــد و کاهــش مقادیــر کشــش بیــن ســطحی را

بــا مــرور زمــان مشــاهده کردنــد .آنهــا نتیجــه گرفتنــد

کــه شــرایط بســیار کــم کشــش بیــن ســطحی زمانــی
اتفــاق میافتــد کــه آلکالیــن و ســورفکتانت بــا هــم

ترکیــب باشــند .بــه هرحــال ،ســازوكارهاي درگيــر در

روشــهاي مختلــف ســيالبزني شــيميايي هنــوز كامــل

شــناخته شــده نيســتند و نیازمنــد بررســی هــای بیشــتر

میباشــند

[.]27

مخــازن کربناتــه از دیــد ماکروســکوپی و میکروســکوپی

ســاختار پیچیــدهای دارنــد .ایــن پیچیدگــی باعــث

کاهــش ضریــب بازیافــت ایــن مخــازن در مکانیزمهــای
رانــش طبیعــی و حتــی برداشــت ثانویــه میشــود.

در اغلــب مــوارد مشــاهده شــده اســت کــه ماتریــس

ســنگ کربناتــه بهعلــت جــذب مــواد اســیدی طبیعــی،

نفتدوســت هســتند [ .]28ایــن ویژگــی از شــرایط
نامناســب بــرای برداشــت نفــت شــناخته میشــود [30-

مويينگــي بــوده كــه بــر بازيافــت نفت تأثيــر قابــل توجهي
مخــازن مختلــف گــزارش شــده كــه بــر ســازوكار آشــام
مؤثــر اســت [ .]31-32عالوهبرایــن ،ناهمگنــی مخــزن

از جملــه وجــود نواحــی بــا تراوایــی بــاال در مخــزن ،و یــا

وجــود شــبكه شــکافهای تــراوا مــي توانــد منجــر بــه
ايجــاد مســيرهاي جریانــي ميانبــر و در نتیجــه ســریعتر
رســيدن مــواد تزریقــی بــه چاههــای تولیــدی ميگــردد و

لــذا ميتوانــد بــر عملکــرد ســیالبزنی شــيميايي ماننــد
 ASPمؤثــر باشــد [ .]34-33بنابرایــن انتظــار اســت کــه با

فعــال شــده مکانیزمهــای بوجــود آمــده توســط حضــور

آلکالیــن -مــواد فعالســطحی -پلیمــر [ ]35شــرایط
نامناســب مخــازن نفتدوســت و دارای کانالهــای

بــا تراوایــی بــاال بهبــودیابــد .بهعنــوان مثــال ،وجــود
آلکالیــن و ســورفکتانت بــا همــکاری همدیگــر نفتــی کــه

بهواســطه فشــار مویینگــی بــه دام افتــاده اســت را آزاد
میکننــد و همزمــان وجــود پلیمــر اثــر منفــی تراوایــی

بــاالی بخــش هــای مخزنــی را کاهــش میدهــد و نســبت
تحرکپذیــری را کنتــرل میکنــد [ .]36بــا ایــن وجــود،

ایــنروش همیشــه باالتریــن بــازده را نــدارد کــه مــی
توانــد ناشــی از عــدم انطبــاق مــواد و مکانیزمهــای مؤثــر

در ســیالبزنی  ASPباشــد.

هزينــه هــاي بــاالي ســورفكتانت از عوامــل محدوديــت
ســاز در كاربــردي كــردن روش
منجــر بــه پيشــنهاد مثــ ً
ا روش  ACPبــا اســتفاده از
ASP

ميباشــد كــه

افزايــه حــال بهجــاي ســورفكتانت و كاهــش ويســكوزيته

ميكــرو امولســيوني حاصــل اســت [ .]37بنابرایــن ،بررســی
بیشــتر اثــر بخشــی ایــنروش در مخــازن واقعــی و
بهینهســازی فرآینــد ضــروری اســت .در ســالهاي اخيــر

آزمونهــاي پايلــوت و ميدانــي فرآينــد ازديــاد برداشــت
ASP

در كشــورهايي ماننــد امريــكا ،هنــد ،چيــن و

ديگركشــورها بــا ميــزان موفقيــت متفــاوت گــزارش شــده
اســت [.]44-38
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ساخت مدلها و شبیهسازی

در ایــن بخــش ،جزئیــات ســاخت مدلهــای مخــزن

مصنوعــی بهکارگرفتــه شــده در ایــن تحقیــق تشــریح

میشــود .همچنیــن مدلســازی مخــزن توســط نرمافــزار
اکلیپــس بــرای مطالعــه اثــرات ســیالبزنی فرآینــد

آلکالیــن ،ســورفکتانت ،پلیمــر

()ASP

در مدلهــای

در نظــر گرفتــه شــده (نماینــده مخــازن ناهمگــن

نفتدوســت حــاوی کانالهایــی بــا نفوذپذیــری بــاال)

انجــام میشــود.

خصوصیات کلی مدل مخزن

مــدل مخــزن در نظــر گرفتــه شــده در ایــن تحقیــق بــه
شــکل مکعــب مســتطیل بــا بلوکهــای شــبکهای بــا
تعــداد  33 ،33و  9بلــوک بهترتیــب در جهــات

 x ،yو z

جــدول  1خصوصیــات مــدل ناهمگــن مخــزن بــهکار گرفتــه
شــده در ایــن تحقیــق
پارامتر

مقدار

واحد

تعداد شبکهها

33 × 33 × 9

عدد

اندازه هر شبکه

30 × 30 ×12

ft

عمق مبنا

3200

ft

سطح تماس آب و نفت

3308

ft

تخلخل مؤثر

0/14

٪

تراوایی افقی

500

mD

تراوایی عمودی

50

mD

تراوایی کانال

1500

mD

اشباع آب ذاتی

0/15

٪

فشار در عمق مبنا

1440

psi

اســت .تعــداد کل بلوکهــای شــبکه  9801اســت .حجــم

کلــی ایــن مخــزن  18/8 MMbblو تخلخــل مؤثــر ســنگ
مخــزن  %14بــوده و بنابرایــن حجــم کل فضــای خالــی

جدول  2خصوصیات سیاالت مخزنی و دادههای PVT

مؤثــر در مــدل مخــزن 2/64 MMbbl ،اســت.

پارامتر

مقدار

واحد

وزن مخصوص نفت

20

API

نفــت در جــای اولیه مــدل مخزن  2/24 MMbblاســت که

وزن مخصوص گاز

7/0

---

نسبت گاز به نفت محلول

78

scf/stb

دمای مخزن

140

F

بــر پایــه  %15آب اشــباع ذاتــی در نظــر گرفتــه شــده برای
مخــزن اســت .محــل تمــاس آب -نفــت در پاییــن مخــزن

o

°

در عمــق  3308 ftتنظیــم شــده اســت و عمــق مبنــا در

بــاالی مخــزن در عمــق  3200 ftبا فشــار اولیــه 1440 psi
قرار دارد.

جــدول  1جزئیــات بیشــتری از خصوصیــات مــدل مخــزن
را نشــان میدهــد .همچنیــن ،چــاه تزریقــی در گوشــه

ســمت چــپ مخزن در بلــوک ( 1و  1و  )1و چــاه تولید در

گوشــه مقابــل آن در بلــوک (1و 33و  )33در نظــر گرفتــه
شــد .مــدل پایــه مخــزن ( )A01یــک الگــوی مخــزن

ناهمگــن دارای یــک کانــال بــا تراوایــی بــاال جــدول 1

بهشــکل الی ـهای مســطح واقــع در الیــه پنجــم از ســطح

و بــا تراوایــی ســه برابــر تراوایــی مطلــق در جهتهــای

x

و  yاســت .اطالعــات ضــروری اســتفاده شــده بــرای ایجــاد

دادههــای  PVTدر جــدول  2ارائــه شــده اســت.

فشــار نقطــه حبــاب زمانیکــه نســبت انحــال گاز -نفــت

در حــدود  78 scf/stbاســت برابــر بــا  660 psiاســت.
تغییــرات دمــای مخــزن وابســته بــه گرادیــان زمیــن
گرمایــی و برابــر  20 oبـ�راي هــر کیلومتـ�ر در نظــر گرفتــه
شــده اســت .بــر ايــن اســاس ،دمــای مخــزن در نقطــه

پایانــی  140 °Fاســت .دمــای مخــزن پارامتــر بســیار

مهــم در فرآیندهــای شــیمیایی محســوب میشــود زیــرا
میتوانــد باعــث کاهــش اثربخشــی فرآینــد تزریــق

ASP

بهوســیله تجزیــه شــیمیایی شــود .بــا ایــن حــال ،اغلــب
محدودیتــی بــرای ســیالبزنی شــیمیایی بهمنظــور

جلوگیــری از تخریــب ســورفکتانت ،پلیمــر و همچنیــن،
کاهــش ســرعت تخلیــه آلکالیــن تــا دمــای  200 °Fدر

صدیقه خسروی و همکاران

بررسي تاثير فرآیند ...

نظــر گرفتــه شــده اســت [ 6 ،5و  ]10از ایــنرو ،دمــای
F

°

 140بــرای مخــزن بهمنظــور مطالعــه آلکالیــن

ســورفکتانت پلیمــر مناســب اســت.

7

پلیمــر توصیــف شــده اســت .بــا توجــه بــه کاهــش شــدید
کشــش بیــن ســطحی بــا اســتفاده از کربنــات ســدیم
در مقایســه بــا هیدروکســید ســدیم ،در ایــن مطالعــه

از کربنــات ســدیم بهعنــوان عامــل آلکالیــن اســتفاده

نمودارهای تراوایی نسبی

منحنیهــای تراوایــی نســبی آب-نفــت و مایــع-گاز
در شــکل  1نشــان داده شــده اســت .همانگونــه

کــه از نمودارهــا مشــخص اســت ،ايــن مخــزن نســبتاً
نفتدوســت و داراي منحنیهــای تراوایــی نســبی از

رابطــهی کــوری ميباشــد .همچنيــن ،فشــار مویینــه
آب– نفــت در حداکثــر مقــدار  -2در مــدل مخــزن ثابــت

در نظــر گرفتــه شــده اســت.

توصیـف خـواص شـیمیایی و پارامترهای آن در مدلسـازی
مخز ن

خــواص شــیمیایی بهصــورت نیــروی کشــش بیــن
ســطحی بهعنــوان تابعــی از غلظــت ،جــذب ســطحی،

گرانــروی و همچنیــن خــواص آلکالیــن ،ســورفکتانت و

شــده اســت .ســورفکتانت آنیونــی کــه دودســیل بنــزن

ســولفانات اســت بهعنــوان عامــل ســورفکتانت انتخــاب

گردیــد (جــدول  .)3مکانیــزم اصلــی ســیالبزنی
آلکالیــن ســورفکتانت بهخاطــر کاهــش مقــدار کشــش

بیــن ســطحی بهحالتیکــه شــرایط فــوق العــاده کــم
نامیــده میشــود ،اســت .در ایــن شــرایط اشــباع نفــت
باقیمانــده تقریبــاً صفــر اســت .عملکــرد کاهــش

کشــش بیــن ســطحی وابســته بــه آلکالیــن ،ســورفکتانت

و ترکیبــی از هــر دو مــاده اســت .لیــو و همکارانــش بــا
اســتفاده از ســدیم کربنــات و ســورفکتانت  S4آزمایشــاتی
را انجــام دادنــد و کاهــش مقادیــر کشــش بیــن ســطحی

را بــا مــرور زمــان مشــاهده کردنــد.

شکل  1نمودار تراوایی نسبی سیستم آب– نفت و مایع – گاز
جدول  3پارامترهای مورد نیاز برای مدلسازی فرآیند سیالبزنی سورفکتانت– آلکالین
پارامتر

مقدار

تعداد مجموعههای نفوذپذیری نسبی برای درونیابی

3

جذب برای آلکالین

خیر

جذب برای سورفکتانت

بله

جذب سورفکتانت وابسته به وزن آلکالین

بله

تعداد انواع وزن آلکالین

3

تعداد انواع وزن سورفکتانت

2

کشش بین سطحی وابسته به وزن سورفکتانت

بله
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آنهــا نتیجــه گرفتنــد کــه ســورفکتانت بــه تنهایــی توانایــی

در مقایســه بــا ســیالبزنی معمولــی تعریــف میشــود.

بــه آلکالیــن دارد و شــرایط فــوق العــاده کــم کشــش

جــذب پلیمــر بــرروی ســطح ســنگ کنتــرل میکنــد.
مقــدار فاکتــور مقاومــت معمــوالً کمتــر از  10اســت .در

بیشــتری بــرای کاهــش کشــش بیــن ســطحی نســبت
بیــن ســطحی زمانــی اتفــاق میافتــد کــه آلکالیــن و
ســورفکتانت بــا هــم ترکیــب باشــند .ایــن اطالعــات

بهعنــوان راهنمــا بــرای مقادیــر ورودی کشــش بیــن

فاکتــور مقاومــت ،کاهــش تراوایــی را بــا اســتفاده از

ایــن مطالعــه ،فاکتــور مقاومــت از ابتــدا و بهعنــوان فاکتــور

پیــش فــرض مقاومــت پلیمــر بــه مقــدار  5تثبیــت شــده

ســطحی اســتفاده شــد (لیو و همکارانــش) .جــذب آلکالین

اســت (جــدول  .)4اطالعــات مربــوط بــه جــذب پلیمــر

اثربخشــی کل فرآینــد اســت .مقــدار جــذب بــه دو دســته

اســت جــدول  .5جــذب بالــک اســتاتیکی پلیمــر مــورد

و ســورفکتانت یکــی از پارامترهــای مهــم کنترلکننــده
تقســیم میشــود :جــذب ســورفکتانت بــا و بــدون حضــور

بــرای بررســی اثــر بخشــی تزریــق پلیمــر مــورد نیــاز
اســتفاده بــا غلظــت  0/06 %wtبــرروی مــواد کربناتــه

آلکالیــن .بــا آزمایــش بررســی مصــرف کاســتیک ســولفات

معــادل  100 µgدر هــر گــرم مــاده کربناتــه در نظــر

بــه میــزان قابــل توجهــی کمتــر مصــرف میشـ�ود [.]45

جــذب در شبیهســاز اســتفاده گردیــد .گرانــروی

کلســیم مشــاهده شــد کــه آلکالین نســبت به ســورفکتانت
بنابرایــن ،جــذب آلکالیــن همانطــور کــه در جــدول 3

گرفتــه شــده اســت کــه بهعنــوان اطالعــات ورودی
غیرخطــی محلــول پلیمــر بــا اســتفاده از اطالعــات ورودی

نشــان داده شــده بــرروی گزین ـهی "خیــر" تنظیــم شــده

اولیــه بــه شبیهســاز محاســبه شــد (جــدول  .)6غلظــت

ســورفکتانت آنیونــی در حضــور و غیــاب ســدیم کربنــات

کســر مولــی تبدیــل میشــود.

اســت .لیــو و همکارانــش نتیجــه گرفتنــد کــه جــذب

بــه داخــل تخلخلهــای دولومیتــی صــورت میگیــرد.
جــذب ســورفکتانت بهتنهایــی درون تخلخلهــای

پلیمــر بهصــورت  ppmدر حفــره تزریــق بــه یــک واحــد
سناریوهای در نظر گرفته شده در شبیهسازی
مرحله اول:

دولومیتــی برابــر بــا مقــدار تقریبــی  0/87 mg/m2اســت.

در ایــن مرحلــه مــدل پایــه بــرای تزریــق آب بــا ســاخت

میشــود کــه مقــدار جــذب ســورفکتانت بــه 0/1 mg/m2

در الیــه میانــی در امتــداد صفحــه ( x-yمــدل  )A01در

زمانیکــه  %0/05آلکالیــن وجــود داشــته باشــد مشــاهده

یــک مــدل مخزنــی بــا کانالــی بــا تراوایــی بــاال واقــع

کاهــش مییابــد .بنابرایــن ،حضــور آلکالیــن میتوانــد

نظــر گرفتــه میشــود .ســپس ســیالبزنی آب بــرای

[ .]45غلظــت آلکالیــن و ســورفکتانت در ایــن مطالعــه

مــدل  A01انجــام میشــود.

جــذب ســورفکتانت در ســطح ســنگ را کاهــش دهــد

بهترتيــب  1/3و  0/28 %.wtاســت .انتشــار مایــع تزریــق
پليمــري بهوســیله افزایــش گرانــروی و کاهــش تراوایــی
مؤثــر ،تحــت تأثیــر قــرار میگیــرد جــدول .4

بهدســت آوردن ضریــب بازیافــت نفــت ( )RFمرجــع در

مرحله دوم:

انجــام ســیالبزنی پلیمــری یکپارچــه بــرروی مــدل

مخزنــی  A01بهمنظــور بهینهســازی غلظــت مــورد نیــاز

پلیمــر بــا بررســی غلظتهــای  500 ،300و 700 ppm

جدول  4پارامترهای سیالبزنی پلیمر

پلیمــر بــا هــدف ارزیابــی میــزان تزریقپذیــری چــاه

پارامتر

مقدار

واحد

فاکتور مقاومت پلیمر

5

-

تزریقــی انجــام میشــود .همچنیــن در ایــن مرحلــه،

حجم حفره در دسترس جذب پلیمر

0/8

PV

نوع سنگ برای تبدیل مقادیر جذب

سنگ آهک

لختــه آلکالیــن و لختــه ســورفکتانت انجــام میگیــرد.

PV/gmol

فاکتــور مقاومــت بهعنــوان افــت فشــار در حضــور پلیمــر

بهینهســازی تزریــق يــك لختــه پلیمــر قبــل از تزریــق
پارامترهــای مــورد بررســی بــه شــرح زیــر انتخــاب شــدند:

 )1انــدازه لختــه آب ، 0/3 ،0/25 ، 0/2 ، 0/15 ،0/1 :

 0/35و  0/4برابــر حجــم حفــره مخــزن (.)PV

صدیقه خسروی و همکاران

بررسي تاثير فرآیند ...

9

جدول  5اطالعات مربوط به جذب پلیمر برروی سطح برخی از مواد [.]45
واحد

نوع سنگ

نوع جذب

مقدار جذب

پودر سیلیس

جذب بالک استاتیک

55

g

بسته شنی

آزمون جریان دینامیک

3/3

g

کربناته

جذب بالک استاتیک

100

g

µg
µg
µg

جدول  6گرانروی محلول پلیمر در غلظتهای مختلف
درصد وزن پلیمر در آب ()%

گرانروی

0

0/5

03/0

3/5

05/0

5/2

075/0

10/8

واحد
cp
cp
cp
cp

 )2انــدازه لختــه پلیمــر :از  0/1برابــر حجــم حفــره مخــزن

تراوایــی بــاال در جهتهــا و صفحههــای مختلــف ســاخته

دارد.

یکســانی از کانالهایــی بــا تراوایــی بــاال ایجــاد شــود.

( )PVشــروع میشــود و تــا پایــان تزریــق پلیمــر ادامــه

شــد .همــه مدلهــا حجــم ثابتــی دارنــد تــا حجــم ســازند

 )3فاکتــور مقاومــت ( :)Rمقادیــر ،7/5 ،5/0 ،2/5 ،1/0

ابتــدا ســیالبزنی آب بــرای هــر یــک از مــدل هــا انجــام

مرحله سوم:

آمــده و ســپس امــکان مقایســه اثــر تزریــق  ASPدر آن ها

 12/5 ،10/0و  15/0در نظــر گرفتــه میشــود

ســیالبزنی پلیمــری بهصــورت دو لختــه بــا اســتفاده

از انــدازه لختــه کــه در مرحلــه  2بــرای پلیمــر بهدســت
آمــد ،انجــام میشــود .در انتهــای ایــن مرحلــه،

پارامترهــای عملیاتــی چــون انــدازه لختــه پیــش تزریــق

پلیمــر کــه از لختــه آلکالیــن -ســورفکتانت و ســپس از
لختــه پلیمــری تبعیــت میکنــد ( )P+AS+Pو همچنیــن

لختــه آلکالیــن -ســورفکتانت کــه بهوســیله لختــه پلیمری

دنبــال میشــود )AS+P( ،در یــک حجــم کلــی مشــابه بــا
 P+AS+Pتعییــن میشــوند .پارامترهــای انتخــاب شــده

بهصــورت زیــر هســتند:

 )1انــدازه لختــه پلیمــر پیــش تزریــق شــده :از  0/05تــا 1

برابــر حجــم حفــره مخــزن (.)PV

گردیــد تــا ضریــب باریافــت نفــت مرجــع آن مــدل مخــزن
بهدســت آیــد .در ایــن تحقیــق ،مخــازن بــا مدلهــای

ناهمگــن زیــر در نظــر گرفتــه شــده اســت:
 )1کانال تک الیه با تراوایی باال :نوع

A

 )2کانال موازی با محور  yبا تراوایی باال :نوع
 )3کانال موازی با محور  xبا تراوایی باال :نوع

B
C

 )4کانــال در عــرض جهــت جریــان بــا تراوایــی بــاال :

نــوع

D

 )5کانال در طول جهت جریان با تراوایی باال :نوع E

 )6کانالهــای دوگانــه بــا تراوایــی بــاال در عــرض جهــت
جریــان :نــوع

F

مرحله پنجم:

در آخریــن مرحلــه ،فرآیندهــای ســیالبزنی

AS+P

 )2انــدازه لختــه آلکالیــن– ســورفکتانت  :از  0/2 ، 0/15و

و

مرحله چهارم:

ســوم بهدســت آمــده اســت انجــام شــد .هــر دو روش

 0/25برابــر حجــم حفــره مخــزن (.)PV

در ایــن مرحلــه بــرای بررســی تأثیــر ناهمگنی مخــزن23 ،

مــدل مخزنــی ناهمگــن دارای کانالهــا و شــکافهایی بــا

P+AS+P

در مدلهــای ناهمگــن مرحلــه چهــارم

بــا اســتفاده از پارامترهــای عملیاتــی کــه در مرحلــه
ســیالبزنی  AS+Pو  P+AS+Pبــرای مشــاهده تفــاوت

در نتایــج بازیافــت نفــت انجــام گردیــد کــه در حضــور و

10
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غیــاب لختــه پیــش تزریــق پلیمــر در مخــزن حــاوی
کانــال بــا تراوایــی بــاال در صفحــات و جهــات مختلــف بود.

P+AS+P

در مــدل مخــزن ناهمگــن  A01کــه در آن تزریــق آب
قب ـ ً
ا صــورت گرفتــه اســت ،ارزیابــی گردیــد .بعــد از آن،
مــدل مخزنــی  A01بــا تعــداد  22مــدل مخزنــی ناهمگــن

توصیــف شــده در بخــش  4-2بــرای اجــرای ســيالبزني
آب ،ســيالبزني  ،AS+Pو ســيالبزني

P+AS+P

بهمنظــور ارزیابــی اثــرات جهــت و سیســتم کانالهایــی

بــا نفوذپذیــری بــاال ،جایگزیــن گردیــد .بهطــور مختصــر
شبیهســازیهای صــورت گرفتــه ایــن بخــش شــامل

مــوارد زیــر میباشــند:

* حالــت مبنــا شــامل ســيالبزني آب در مــدل مخزنــی

ناهمگــن

A01

* ســيالبزني لختــه پلیمــری واحــد در مــدل مخزنــی

ناهمگــن

A01

* ســيالبزني لختــه پلیمــری دوتایــی در مــدل مخزنــی

ناهمگــن

ســيالبزني آب ،از روز اول شبیهســازی انجــام میشــود
تــا اینکــه یکــی از محدودیتهــای تولیــد ،نمایــان

شــود .ضریــب بازیافــت نفــت بهدســت آمــده بهوســیله

نتایج شبیهسازی

در ایــن بخــش ،دو روش ســيالبزني  AS+Pو

بــا ســایر حالتهــای شبیهســازی درنظــر گرفتــه شــد.

A01

* مدلهــای مخزنــی ناهمگــن توصیــف شــده در بخــش

ســيالبزني آب در طــی  9ســال و  7مــاه معــادل %33/92

بــود (شــکل  .)2در ایــن مــدل مبنــا ،ســرعت تولیــد نفــت
در دوره تثبیــت فشــار مخــزن ،تقریبـاً در طــول یک ســال،
بهعلــت رخنــه اولیــه آب کــه از کانالــی بــا نفوذپذیــری

بــاال در الیــه میانــی میگــذرد؛ حفــظ میشــود .بعــد
از گذشــت حــدود  9ســال از ســيالبزني آب ،امــکان
جابهجایــی مقــدار زیــاد نفــت باقیمانــده در مخــزن ،بــا
روش ســيالبزني متعــارف وجــود نــدارد.

فرآیند سيالبزني پلیمر در مدل ناهمگن A01

فرآینــد ســيالبزني پلیمــر در مخــزن بــا مــدل

A01

بهمنظــور بهینهســازی پارامترهــا در ســه غلظــت

پلیمــری  500 ،300و

ppm

 700انجــام گردیــد.

ســيالبزني پلیمــر در ایــن بخــش تنهــا پــس از لختــه

پلیمــری هدفگــذاری میشــود تــا بازدهــی روبــش را
بــدون حضــور آلکالیــن و ســورفکتانت اصــاح کنــد .در
ادامــه بــه بررســی تإثیــر انــدازه لختــه آب ،انــدازه لختــه

پلیمــر و میــزان مقاومــت پلیمــر پرداختــه میشــود.

4-2

بررسی اثر اندازه لخته آب

فرآیند سيالبزني آب در مدل ناهمگن A01

هــدف اصلــی ایــن بخــش شناســایی یــک لختــه بهینــه از

فرآینــد ســيالبزني آب یــا تزریــق آب ،در مخــزن بــا
مــدل  A01بهعنــوان حالــت مبنایــی و بهمنظــور مقایســه

آب پیــش از شستشــو ،قبــل از شــروع تزریــق پلیمــر (در

ســه غلظــت مختلــف در نظــر گرفتــه شــده) اســت.

شکل  2تغییرات ضریب بازیافت نفت نسبت به زمان برای فرآیند سيالبزني آب در مخزن مدل A01

صدیقه خسروی و همکاران
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انــدازه لختــه آب پیــش از شستشــو در بــازه  0/1 PVتــا

 300معــادل  0/2 PVآب پیــش از شستشــو و در غلظــت

غلظتهــای  500 ،300و  700 ppmو بــا ضریــب مقاومــت

بــرای حالــت تزریــق بــا غلظــت پلیمــری 700 ppm

 0/4 PVدر نظــر گرفتــه شــد .بعــد از آن ،تزریــق پلیمــر بــا

پنــج در نظــر گرفتــه شــد کــه تــا زمــان انتهــای تولیــد
ادامــه پیــدا میکــرد .نتایــج شبیهســازی بــرای ضریــب

بازیافــت نفــت و مقــدار نفــت اضافــه تولید شــده برحســب

جــرم پلیمــر بــهکار رفتــه (جــرم پلیمــر /حجــم نفــت)

بــراي حالــت نمونــه غلظــت پلیمــر  500 ppmدر شــكل
 3نشــان داده شــده اســت .بــرای توجیــه رفتــار مشــاهده
شــده در شــکل  3توجــه شــود کــه در شبیهســازی حالــت

بــا لختههــای آب بــا انــدازه  0/15 PV ،0/1 PVو 0/2 PV

 500 ppmمعــادل  0/15 PVآب پیــش از شستشــو اســت.
ضریــب بازیافــت نفــت حاصــل کمتــر از حالــت مبنــای

ســيالبزني آب (یعنــی  %33/9بازیافــت نفــت) بهدســت

آمــد کــه میتوانــد ناشــی از انتشــار آهســته جــرم

پلیمــر در مخــزن باشــد .بــه همیــن دلیــل ،ســناریوی
ســيالبزني پلیمــر بــا غلظــت

ppm

 700از ادامــه

بررســیها حــذفشــد .تولیــد از چــاه بــرای حالــت

PV

 0/3لختههــای آب پیــش از شستشــو در نهمیــن ســال بــا
محدودیــت دبــی تولیــدی خاتمــه مییابــد درحالیکــه

پلیمــر دوره تولیــد توانســت تــا بیــش از بیســت ســال

تولیــد ادامــه پیــدا میکنــد وقتــی ایــن محدودیــت

از شستشــو بیشــتر از  0/2 PVباشــد دبــی تولیــد نفــت

انــدازه  0/2 PVو  0/3 PVبــرای غلظــت پلیمــری

ادامــه یابــد درحالیکــه وقتــی انــدازه لختــه آب پیــش

در ســال نهــم زیــر حــد اقتصــادی در نظــر گرفتــه شــده

بــرای تولیــد چــاه ( )50 bbl/dayافــت مــی کــرد و منجــر
بــه کاهــش تولیــد نســبت بهحالــت مبنــا (ســيالبزني
آب) گردیــد .ایــن مســئله ،دلیــل اصلــی ضریــب بازیافــت

نفــت پاییــن تــر در حالــت هــای بــا انــدازه لختــه آب

برداشــته میشــود .لختههــای آب پیــش از شستشــو بــا
ppm

 300انتخــاب میشــوند تــا کاهــش دبــی تولیــد نفــت را
توصیــف کننــد .بررســي پروفایــل اشــباع نفــت لختــه آب

پیــش از شستشــو  0/2 PVبــا غلظــت پلیمــر 300 ppm
مؤيــد ایــن موضــوع اســت.
بررسی اثر اندازه لخته پلیمر

پیــش از شستشــو  0/3 PVبــود (شــکل  .)3همچنیــن

براســاس نتایــج مرحلــه قبــل غلظــت پلیمــر بـهکار گرفتــه

بــه بعــد اســت و منجــر بــه تولیــد کــم تــر از حالــت مبنــا

شــد .بهمنظــور تعییــن اندازههــای بهینــه لختــه پلیمــر،

باعــث شــده مقــدار اضافــه تولیــد شــده برحســب جــرم

لختــه پلیمــر از  0/1 PVتغییــر میکنــد تــا بــه ماکزیمــم

توجــه بــه نتایــج بهدســت آمــده (ماننــد آنچــه در شــکل

و  500 ppmبرســد.

در ایــن حــاالت کــه تولیــد تحــت محدودیــت ســال نهــم

شــده در ایــن بخــش معــادل  300و  500 ppmتعییــن

(ســيالبزني آب بــا بازیافــت نفــت  )%33/9میشــود

ضریــب مقاومــت بــا مقــدار  5ثابــت میمانــد .انــدازه

پلیمــر بــا عالمــت منفــی دیــده میشــود (شــکل  .)3بــا

مقــدار  PVپلیمــر تزریــق شــده در مــوارد بــا غلظــت 300

 3دیــده میشــود) شــرایط بهینــه بــرای غلظــت

ppm

شــکل  3ضرایــب بازیافــت نفــت ونفــت اضافــه تولیدشــده برحســب جــرم پلیمــر بــهکار رفتــه از لختههــای مختلــف آب پیــش از
شستشــو بــا غلظــت پلیمــری  500 ppmو ضریــب مقاومــت 5
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مقاله پژوهشی

بعــد از آن ،تزریــق لختههــای آب تــا انتهــای تولیــد انجــام

رفتــه بــرای انتخــاب بهتریــن شــرایط (مشــابه بخشهــای

نفــت و مقــدار نفــت اضافــه تولیــد شــده برحســب جــرم

ضریــب بازیافــت نفــت و مقــدار نفــت اضافــه تولیــد شــده

میشــود .نتایــج شبیهســازی بــرای ضریــب بازیافــت

پلیمــر بــهکار رفتــه (جــرم پلیمــر /حجــم نفــت) بــراي
حالــت نمونــه غلظــت پلیمــر  300 ppmدر شــكل 4

نشــان داده شــده اســت .همانطوریکــه از شــکل 4

دیــده میشــود انــدازه لختــه پلیمــری بــرای پلیمــر بــا

غلظــت  300 ppmمعــادل  0/55 PVو در حالــت

ppm

 500معــادل 0/25 PVاســت.
بررسی اثر ضریب مقاومت

در ايــن بخ ـش ،بــه بررســی اثــر ضریــب مقاومــت بــرای

تزریــق در حالــت پلیمــر بــا غلظــت  300و 500 ppm

پرداختــه میشــود .انــدازه لختــه ســیاالت متوالــی،
مشــابه بخــش قبــل در هــر دو غلظــت حفــظ میشــود.

تغییــرات ضریــب مقاومــت در بــازه  1تــا  15در نظــر
گرفتــه میشــود .مجــددا ً ضریــب بازیافــت نفــت و مقــدار

نفــت اضافــه تولیــد شــده برحســب جــرم پلیمــر ب ـهکار

قبــل) اســتفاده میشــوند .نتایــج شبیهســازی بــرای
برحســب جــرم پلیمــر بـهکار رفتــه (جــرم پلیمــر /حجــم
نفــت) بــراي حالــت نمونــه غلظــت پلیمــر  300 ppmدر
شــكل  5نشــان داده شــده اســت .همانطوریکــه از ایــن

شــکل دیــده میشــود ضریــب مقاومــت بهینــه بــرای

پلیمــر بــا غلظــت  300 ppmمعــادل  12/5و در حالــت
 500 ppmمعــادل  5اســت .ضریــب مقاومــت بزرگتــر
میتوانــد ســبب افــت فشــار بیشــتر و نهایتــاً کاهــش

نفوذپذیــری مؤثــر آب در مخــزنگــردد .بدیــن ترتیــب
جبهــه شــوک پلیمــری پایــدار میشــود و بــازد ه روبــش
افزایــش پیــدا میکنــد .بــا ایــن وجــود ،ضریــب مقاومــت

بــاال ،همــواره بــازدهی روبــش خوبــی ارائــه نمیدهــد.
ضریــب مقاومــت  15مثــال خوبــی از افــت فشــار بــاال

اســت .بــه ایــن علــت کــه در ضریــب مقاومــت  ،15پلیمــر

بــه آهســتگی در مخــزن منتشــر میشــود.

شــکل  4ضریــب بازیافــت نفــت و مقــدار نفــت اضافــه تولیــد برحســب جــرم پلیمــر بــا انــدازه لختــه پلیمــری بــا غلظــت  300 ppmو
ضریــب مقاومــت 5

شــکل  5ضرایــب بازیافــت نفــت و نفــت اضافــه تولیــد شــده برحســب جــرم پلیمــر بـهکار رفتــه در ضرایــب مقاومــت متعــدد و غلظــت
پلیمــر 300 ppm
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کــه ایــن ،بهدلیــل کاهــش بســیار بــاالی نفوذپذیــری
مؤثــر آب اســت .ضریــب مقاومــت  5بــرای غلظــت

ppm

 500و ضریــب مقاومــت  12/5بــرای غلظــت 300 ppm

13

از شستشــو نبایــد بیشــتر از  0/2 PVباشــد تــا ضریــب

بازیافــت نفــت باالیــی حاصــل شــود.

همچنیــن نتايــج شبیهســازی نشــان ميدهــد ضریــب

بهمنظــور توصیــف بازدهــی روبــش ناحیــهای ضرایــب

بازیافــت نفــت بــرای حالتهــای هــر انــدازه از لختــه

میشــوند .نتايــج نشــان ميدهــد وقتــی انــدازه لختــه آب

مییابــد .بهعنــوان مثــال ،بــرای غلظــت پلیمــر

بــا غلظــت  700 ppmو ضریــب مقاومــت  ،1/0ضرایــب

باالتریــن مقــدار بــوده و ضریــب مقاومــت  5در وســط

حاصــل میشــود .بنابرایــن انــدازه لختــه آب پیــش از

(شــکل -7الــف) .همچنیــن شــکل -7ب نشــان میدهــد

مقاومــت متعــدد در طــی دوره تعقیــب آب ،انتخــاب

پلیمــری بــا ضریــب مقاومــت  1تــا  12/5افزایــش
ppm

پیــش از شستشــو ،باالتــر از  0/25 PVباشــد بــرای پلیمــر

 300بــا ضریــب مقاومــت 12/5ضریــب بازیافــت نفــت

بازیافــت نفــت کمتــر از حالــت مبنــای ســيالبزني آب

و ضریــب مقاومــت  1در کــف منحنــی قــرار میگیرنــد

شستشــو نبایــد بیشــتر از  0/2 PVباشــد تــا ضریــب

نفــت اضافــه تولیــد شــده برحســب جــرم پلیمــر ب ـهکار

بازیافــت نفــت بــرای حالتهــای بــا غلظــت پلیمــری و

بهطــور قابــل توجهــی بیــش از حالتهــای دیگــر

لختــه آب پیــش از شستشــو را نشــان میدهــد .خــط

 12/5بهعنــوان غلظــت پلیمــری و ضریــب مقاومــت

بدســت آمــده در مــدل حالــت مبنــا ( ســيالبزني آبــی)

مقــدار مناســبی از پلیمــر تزریــق شــده در نظــر گرفتــه

بازیافــت باالیــی حاصــل شــود .شــکل  6مقایســه ضرایــب

رفتــه بــا غلظــت  300 ppmو ضریــب مقاومــت 12/5

ضریــب مقاومــت مختلــف ،بهصــورت تابعــی از انــدازه

اســت .بنابرایــن ،غلظــت  300 ppmبــا ضریــب مقاومــت

افقــی قرمــز رنــگ در شــکل ،ضریــب بازیافــت نفــت

مناســب بــرای ارائــه ماکزیمــم نفــت تولیــد شــده بــا

را نشــان میدهــد کــه بــرای مقایســه بــا همــه حالتهــا

میشــود .بهعــاوه ،وقتــی انــدازه لختــه پلیمــر افزایــش

ضرایــب بازیافــت نفــت در برخــی حــاالت بــه زیــر مقــدار

بیشــترین انحنــای ضریــب بازیافــت بــرای غلظــت

اســت کــه انــدازه لختــه آب پیــش از شستشــو ،باالتــر از

 500 ppmبــا ضریــب مقاومــت  5اســت کــه بیشــترین

بــهکار مــیرود .همانطوریکــه دیــده میشــود،

مییابــد ضریــب بازیافــت نفــت نیــز افزایــش مییابــد.

پایــه (حالــت مبنــا) افــت میکنــد .ایــن بــرای وقتــی

پلیمــری  300 ppmبــا ضریــب مقاومــت  12/5و غلظــت

 0/25 PVبــرای پلیمــر بــا غلظــت  700 ppmو ضریــب

نفــت تولیــد شــده را در مقایســه بــا حالتهــای دیگــر

مقاومــت  1/0باشــد .بنابرایــن ،انــدازه لختــه آب پیــش

نشــان میدهــد.

ت پلیمــری و ضرایــب مقاومــت مختلــف بهصــورت تابعــی از انــدازه لختــه
شــکل  6ضریــب بازیافــت نفــت بــرای حالتهــای بــا غلظ ـ 
آب پیــش از شستشــو
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شــکل  7نمــودار (پاييــن) نســبت بشــكه نفــت اضافــه تولیــد شــده بــه جــرم پلیمــر بـهکار رفتــه بهصــورت تابعــی از انــدازه لختــه پلیمــر
در غلظتهــا و ضرایــب مقاومــت مختلــف پلیمــر و (بــاال) ضریــب بازیافــت نفــت برحســب انــدازه لختــه پلیمــر بــرای غلظتهــا و ضرایــب
مقاومــت مختلــف پلیمــر در غلظتهــا و ضرایــب مقاومــت مختلــف پلیمــر
ســيالبزني پلیمــر لختــه دوتایــی در مــدل ناهمگــن مبنــا
A01

در ســیالبزنی پلیمــری بــا لختــه دوتايــي ،تزریــق پلیمــر

در دوره اول( ،پلیمــر پیــش از شستشــو) بازیافــت را از
طریــق کاهــش نفوذپذیــری نســبی آب افزایــش میدهــد.

پارامترهــای مربوطــه شــامل پلیمــر پیــش از شستشــو،
آلکالیــن -ســورفکتانت ( )ASو پلیمــر پــس از شستشــو
هســتند .توالــی ســيالبزني لختــه پلیمــری دوتایــی بــا

پلیمــر پیــش از شستشــو (PVا )0.55شــروع میشــود و بــا
لختــه آلکالین-ســورفکتانت ( )0.15PVدنبــال میشــود و

بــا لختــه پلیمــری (PVا1اPV-ا )0.05ختــم میگــردد.

بــه همیــن طریــق ،ســيالبزني لختــه بهینــه پلیمــری
تقریبــاً در غلظــت  300 ppmبهمیــزان  0/55 PVو

ضریــب مقاومــت  12/5ناشــی از بخــش قبلــی انتخــاب
میشــود .پارامترهــای باقیمانــده ،لختــه پلیمــر پیــش

از شستشــو و لختــه آلکالیــن -ســورفکتانت ( )ASهســتند.
ضریــب بازیافــت نفــت و مقــدار نفــت اضافــه تولیــد شــده

برحســب جــرم پلیمــر پیــش از شستشــو بــهکار رفتــه،
بهعنــوان معیارهــای انتخــاب شــرایط مناســب بــهکار
میرونــد .ضریــب بازیافــت نفــت از نتیجــه بهدســت

آمــده در شبیهســازی اســتخراج میشــود درحالیکــه
مقــدار نفــت اضافــه تولیــد شــده برحســب جــرم پلیمــر

پیــش از شستشــو بــهکار رفتــه ،از مقــدار نفــت اضافــی
از تزریــق  0/05 PVپلیمــر پیــش از شستشــو تقســیم بــر

جــرم پلیمــر بــهکار رفتــه در لختــه پیــش از شستشــو،
محاســبه میشــود.

صدیقه خسروی و همکاران

بررسي تاثير فرآیند ...

بــه ایــن علــت کــه پلیمــر پیــش از شستشــو میتوانــد

در ابتــدا از رخنــه اولیــه آب جلوگیــری کنــد ،لختــه

AS
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شــیمیایی تزریــق شــده صــورت میگیــرد .انــدازه

لختــه  ASاز  0/1 PVتــا  0/25 PVبــا قــرار گرفتــن

نفــت باقیمانــده را حــذف میکنــد .بنابرایــن بازیافــت

در بیــن لختههــای پلیمــر پیــش از شستشــو و پــس از

مبنا(ســيالبزني آب) ،افزایــش پیــدا میکنــد (شــکل

 0/55 PVتثبیــت میشــوند .بعــد از آن ،آب تــا انتهــای

نفــت ،بهطــور قابــل توجهــی در مقایســه بــا حالــت
 .)8نفــت اضافــه تولیــد شــده برحســب جــرم پلیمــر

پیــش از شستشــو بـهکار رفتــه ،بهعنــوان معیــاری بــرای
انتخــاب حالــت بهینــه شــده بــا مقــدار مناســب پلیمــر

پیــش از شستشــو تزریــق شــده اســتفاده میشــود.

انــدازه لختــه بهینــه بــرای پلیمــر پیــش از شستشــو،

PV

 0/25اســت کــه بیشــترین مقــدار نفــت اضافــه تولیــد
شــده برحســب جــرم پلیمــر پیــش از شستشــوی ب ـهکار
رفتــه ،را بههمــراه داشــته اســت (شــکل  .)8قبــل از

شستشــو تغییــر میکنــد کــه بهترتیــب در  0/25 PVو
تولیــد تزریــق میشــود .ضریــب بازیافــت نیــز از نتیجــه

شبیهســازی اســتخراج شــده درحالیکــه مقــدار نفــت
اضافــه تولیــد شــده برحســب جــرم ســورفکتانت ب ـهکار
رفتــه (جــرم ســورفکتانت  /حجــم نفــت) از مقــدار نفــت

اضافــه تولیــد شــده در واحــد جــرم ســورفکتانت مقایســه
شــده بــا آب در بیــن لختههــای دوتایــی حالتهــای

پلیمــر

()P+W+P

محاســبه میشــود .همانگونــه

کــه در شــکل  9دیــده میشــود مقــدار بهینــه انــدازه

اینکــه انــدازه لختــه آلکالین-ســورفکتانت ( )ASدر بیــن

لختــه  ASدر  0/1 PVبهدســت میآیــد کــه منجــر

PV

جــرم ســورفکتانت بــهکار رفتــه داشــته درحالیکــه

پلیمــر لخته-دوتایــی ( )P+AS+Pبررســی شــود ،ابتــدا
تأثیــر تغییــرات انــدازه لختــه آب از  0/1 PVبــه

بــه بیشــترین مقــدار نفــت اضافــه تولیــد شــده برحســب

 0/25در بیــن پلیمــر لختــه دوتایــی ( )P+W+Pبررســی

ضریــب بازیافــت نفــت و بهدنبــال آن مقــدار نفــت

و پــس از شستشــو (دوره دوم تزریــق) هماننــد 0/25 PV

انــدازه لختــه  ASافزایــش بیشــتر مییابــد تفــاوت زیــادی

گردیــد .لختههــای پیــش از شستشــو (دوره اول تزریــق)

اضافــه تولیــد شــده برحســب جــرم ســورفکتانت وقتــی

و  0/55 PVدر بخــش قبلــی تعییــن میشــوند .بعــد

نمیکنــد .بــه همیــن دلیــل در شــکل  9مقادیــر نفــت

انــدازه لختــه  ASبــا هــدف شناســایی لختــه بهینــه

دو انــدازه لختــه  ASاول نشــان داده شــده اســت.

از آن ،آب تــا انتهــای تولیــد تزریــق گردیــد .مطالعــه

آلکالین-ســورفکتانت ( )ASبــا مقــدار مناســب مــاده

اضافــه تولیــد شــده برحســب جــرم ســورفکتانت تنهــا در

شــکل  8ضرایــب بازیافــت نفــت و مقــدار نفــت اضافــه تولیــد شــده در واحــد جــرم پلیمــر پیــش از شستشــوی ب ـهکار رفتــه بهعنــوان
تابعــی از انــدازه لختــه پلیمــر پیــش از شستشــو
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شکل  9ضرایب بازیافت نفت و نفت اضافه تولید شده برحسب جرم سورفکتانت بهکار رفته با اندازه لخته متعدد برای AS

بهترتیــب بــرای حالتهــای  A01 ،A02و  A03در وســط،

شبیهسازی مدلهای مخزنی ناهمگن

در بخــش قبلــی تزریــق متوالــی پلیمــر پیــش از شستشــو

و پــس از آن لختــه آلکالیــن– ســورفکتانت و بهدنبــال
آن لختــه پلیمــر ( )P+AS+Pو نیــز لختــه آلکالیــن–

ســورفکتانت و بهدنیــال آن لختــه پلیمــر

()AS+P

براســاس مــدل ناهمگــن  A01بــا یــک الیــه کانــال میانــی

بــا تراوایــی بــاال بررســی گردیــد .در ایــن بخــش ،بــراي
بررســي ناهمگنــي در مــدل مخــزن ،موقعیــت کانــال

نفوذپذیــر درجهــت افقــی و عمــودی تغییــر میکنــد در

هــر حــال ،حجــم ماتریــس نفوذپذیــری در همــه مــوارد

بهطــور ثابــت حفــظ میشــود .در همــه مدلهــا
بهعنــوان مــدل مرجــع ،ســيالبزني آب ،قبــل از انجــام
ســيالبزني  AS+P ,P+AS+Pانجــام میشــود (جــدول

 .)7مدلهــای مختلــف ناهمگــن مخزنــی براســاس
موقعیــت کانــال تــراوا نســبت بــه صفحــات  xyو  yzو

 xzو جهــت جریــان در جــدول  ۷توصیــف شــدهاند.

همچنیــن موقعیــت نمادیــن کانــال تــراوا در صفحــات
مــوازی جریــان و عمــود بــر جریــان در ایــن مدلهــا بــا

اندیسهــای  01و  02و  03و  04شــمارهگذاری شــده کــه
در شــکل  ۱۰نشــان داده شــده اســت.

بــاال و پاییــن قــرار میگیــرد .نتایــج ســيالبزني آب،
ســيالبزني  AS+Pو ســيالبزني  P+AS+Pدر جــدول

 8خالصــه شــده و نتايــج ضريــب بازيافــت نفــت در شــكل

 11نشــان داده شــده اســت .نتایــج نشــان میدهــد

هــر مقــدار موقعیــت الیــه تــراوا بــه ســمت پاییــن تــر
مخــزن مـیرود (مــدل  A03نســبت بــه مــدل  )A01تأثیــر

نیــروی ثقلــی تزریــق آب بیشــتر دیــده شــده کــه منجــر

بــه درجــه بازیافــت نفــت کمتــری میشــود .بــه هرحــال،
ایــن تأثیــر در ســيالبزني

AS+P

و ســيالبزني

 P+AS+Pآشــکار نیســت (جــدول  .)8همچنیــن از ایــن

نتایــج ،ســيالبزني  ،P+AS+Pضریــب بازیافــت نفــت را
نســبت بــه ســيالبزني آب در همــه مــوارد تقریب ـاً %20
افزایــش میدهــد درحالیکــه اختــاف ضریــب بازیافــت

اضافــی نفــت بیــن ســيالبزني  AS+Pو ســيالبزني
 P+AS+Pحــدود  %3اســت .بهعــاوه ،زمــان تولیــد مؤثــر

در ســيالبزنيهای  AS+Pو  P+AS+Pحــدود دو برابــر
زمــان تولیــد در ســيالبزني آب اســت.

مــدل مخزنــی بــا کانــال بــا تراوایــی بــاال مــوازی محــور
( Yحالتهــای )B

مــدل مخزنــی بــا کانــال تــک الیــه بــا تراوایــی بــاال

کانــال نفوذپذیــر در حالتهــای  ،Bبهصــورت مــوازی بــا

شــامل کانالــی بــا نفوذپذیــری بــاال

و تزریقــی قــرار دارد .کانــال نفوذپذیــر در همــه الیههــا

(حالتهــای )A

حالتهــای

A

بهصــورت تــک الیــه در یکــی از  9الیــه راســتای
عمــودی مخــزن اســت .حالتهــای  Aبــه ســه الگــو
تقســیم میشــوند كــه در آنهــا الیــه کانــال نفوذپذیــر

جهــت محــور  Yو در میانــه بیــن چــاه هــای تولیــدی

در میانــه ،وســط و پاییــن تغییــر میکنــد و در نتیجــه
بهصــورت حالتهــای  B01 ،B02 ،B03و  B04نامگــذاری

میشــود (شــکل .)12
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جدول  7نامگذاری مدلهای ناهمگن مخزنی
وضعیت صفحه کانال

کانال واقع در همه الیهها

کانال واقع در الیه میانی

واقع در الیه فوقانی

واقع در الیه تحتانی

کانال تک الیه (با سطح  11×3گرید)

-----

A01

A02

A03

کانال موازی محور y

B01

B02

B03

B04

کانال موازی محور x

C01

C02

C03

C04

کانال در عرض جریان

D01

D02

D03

D04

کانال در طول جریان

E01

E02

E03

E04

دو کانال در طول جریان

F01

F02

F03

F04

مدل 03

مدل 04

مدل 01

مدل 02

شــکل  10موقعیــت نمادیــن کانــال تــراوا در صفحــات مــوازی جریــان و عمــود بــر جریــان در مدلهــای مخزنــی ناهمگــن شــمارهگذاری
شــده بــا اندیسهــای  01و  02و  03و 04
جدول  8خالصه نتایج شبیهسازی سيالبزني آب ،سيالبزني  P+AS+P , AS+Pدر مدلهای مخزن حالت A

پارامترها
دوره تولید

ضریب بازیافت ()%

نسبت آب /نفت

سناریوها

A01

A02

A03

سيالبزني آب

 9سال  8ماه

 9سال  11ماه

 10سال  3ماه

AS+P

 18سال  11ماه

 19سال  4ماه

 18سال  9ماه

P+AS+P

 19سال  8ماه

 20سال  8ماه

 20سال  4ماه

سيالبزني آب

33/99

34/99

32/69

AS+P

52/60

52/58

52/55

P+AS+P

55/28

56/28

55/61

سيالبزني آب

1/411

1/404

1/659

AS+P

2/076

2/131

2/200

P+AS+P

2/030

2/128

2/115

شــکل  11مقایســه افزایــش ضرایــب بازیافــت نفــت مخــزن در روشهــای ســيالبزني  P+AS+P , AS+Pمبتنــی بــر ســيالبزني آب در
حالتهــای A
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شکل  12مقایسه موقعیت کانال تراوا در مدل مخزنی ناهمگن در حالتهای B

نتایــج ســيالبزني آب ،ســيالبزني  AS+Pو

P+AS+P

کــه در ایــن مدلهــا انجــام گردیــد کــه نتایــج آن در
جــدول  9آورده شــدهاند .ایــن نتایــج نشــان میدهنــد

کــه زمــان تولیــد و افزایــش ضریــب بازیافــت ســيالبزني
 P+AS+Pدر مقایســه بــا ســيالبزني آب و ســيالبزني

 AS+Pدر حالــت  B01کــه در آن کانــال نفوذپذیــر باریــک

ولــی مســیر جریانــی بیــن دو چــاه تزریــق و تولیــد را در

بــر دارد بارزتــر اســت.

نتایــج مربــوط بــه شبیهســازی ســاير مدلهــای مخزنــی
ناهمگــن ( Cتــا  )Fدر جــداول ( 10تــا  )13نشــان
داده شــدهاند .در نهایــت بــا بررســی نتایــج مربــوط
بــه افزایــش ضریــب بازیافــت نفــت در ســيالبزني بــا

و ســيالبزني بــا آب در همــه

حالتهــای ناهمگــن تأثیــر شــکل و موقعیــت کانــال

هــا بــر ضریــب بازیافــت نفــت بهدســت مــی آیــد.
بدیــن منظــور از نســبت پهنــا بــه ارتفــاع ( )w/hکانــال

نفوذپذیــر بهعنــوان معیــار دســته بنــدی اســتفاده شــد.

نســبت پهنــا بــه ارتفــاع کانــال نفوذپذیــر از پهنــای
باریکتریــن موقعیــت یــک کانــال نفوذپذیــر در جهــت

میتــوان بــه دو گــروه تقســیم نمــود .اولیــن گــروه
شــامل مدلهــای مخزنــی ناهمگــن در حالتهــای

A01 ،A02 ،A03 ،E02 ،E03

و

E04

بــا نســبت

w/h

باالســت .پهنــای کانــال در ایــن گــروه بزرگتــر از ارتفــاع
آن اســت .میتــوان دیــد کــه افزایــش ضــرا یــب بازیافــت

هــر دو روش ســيالبزني  AS+P, P+AS+Pبــه مقــدار

کمــی نســبت بــه ســيالبزني بــا آب در ایــن گــروه
افزایــش مییابنــد .همچنیــن ،اختــاف بیــن ســيالبزني

نتایج مدلهای ناهمگن  Cتا F

AS+P , P+AS+P

از نتایــج شــکل  13مشــخص اســت کــه نتایــج را

x

تقســیم بــر ارتفــاع کانــال در جهــت  zمحاســبه میشــود.

خالصــه افزایــش ضرایــب بازیافــت نفــت در ســيالبزني

بــا  As+P , P+AS+Pدر شــکل  13آورده شــده اســت.

 AS+P, P+AS+Pقابــل توجــه نیســت .بــه عبــارت دیگــر،

افزایــش ضرایــب بازیافــت نفــت هــر دو مــورد و نیــز

اختــاف بیــن ایــن دو ســيالبزني در گــروه دوم بــاال
اســت .میتــوان نتیجــه گفــت کــه از عبــارت نســبت

w/h

کانــال نفوذپذیــر میتوانــد بــرای ارزیابــی افزایــش ضریــب
بازیافــت  AS+P, P+AS+Pدر مقایســه بــا ســيالبزني بــا

آب و نیــز اختــاف بیــن ســيالبزني

AS+P, P+AS+P

اســتفاده نمــود .وقتــی نســبت  w/hباالســت ،هــر دو روش
ســيالبزني AS+Pو  P+AS+Pضریــب بازیافــت نفــت

کمتــری بههمــراه دارنــد و اختــاف بیــن آنهــا نیــز کــم
اســت .بــرای دو مقــدار از نســبت  ،w/hاختــاف زیــاد

ضریــب بازیافــت نفــت ،بیــن دو روش حاصــل شــده کــه

بســتگی بــه جهــت کانــال تــراوا دارد.
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جدول  9خالصه مشخصات شبیهسازی ناشی از سيالبزني آب ،سيالبزني  P+AS+P , AS+Pدر مدلهای مخزن B

پارامترها
دوره تولید

ضریب بازیافت ()%

نسبت آب /نفت

جدول 11

سيالبزني آب

 9سال  5ماه

 9سال  6ماه

 9سال  5ماه

 9سال  7ماه

AS+P

 23سال  2ماه

 22سال  4ماه

 23سال  3ماه

 22سال  11ماه

P+AS+P

 25سال  9ماه

 22سال  7ماه

 23سال  5ماه

 23سال  8ماه

سيالبزني آب

34/03

34/03

34/19

33/95

AS+P

56/21

55/33

56/02

55/85

P+AS+P

63/73

60/19

61/06

61/29

سيالبزني آب

1/345

1/367

1/334

1/393

AS+P

2/513

2/439

2/536

2/496

P+AS+P

2/445

2/196

2/268

2/290

مشخصات شبیهسازی فرآیند سيالبزني با آب ،سيالبزني با  AS+P , P+AS+Pدر مدلهای مخزن حالت D

پارامترها
دوره تولید

ضریب بازیافت ()%

نسبت آب /نفت

جدول 12

سناریوها

B01

B02

B03

B04

سناریوها

D01

D02

D03

D04

سيالبزني آب

9سال 3ماه

 9سال  4ماه

 9سال  4ماه

 9سال  4ماه

AS+P

 22سال  10ماه

 23سال  2ماه

 23سال  2ماه

 22سال  11ماه

P+AS+P

 24سال  7ماه

 23سال  11ماه

 23سال  11ماه

 24سال  2ماه

سيالبزني آب

34/23

34/06

34/40

33/78

AS+P

55/88

56/28

56/12

55/88

P+AS+P

62/75

62/10

62/04

62/24

سيالبزني آب

1/290

1/323

1/300

1/342

AS+P

2/482

2/508

2/518

2/495

P+AS+P

2/339

2/294

2/286

2/310

مشخصات شبیهسازی فرآیند سيالبزني با آب ،سيالبزني با  AS+P , P+AS+Pدر مدلهای مخزن حالت E

پارامترها
دوره تولید

ضریب بازیافت ()%

نسبت آب /نفت

سناریوها

F01

F02

F03

F04

سيالبزني آب

 9سال  1ماه

 9سال  4ماه

 9سال  6ماه

 9سال  7ماه

AS+P

22سال  6ماه

 20سال  10ماه

 20سال  11ماه

 20سال  11ماه

P+AS+P

 23سال  7ماه

 19سال  11ماه

 20سال  11ماه

 21سال  4ماه

سيالبزني آب

34/48

34/06

34/61

33/62

AS+P

55/62

53/76

53/71

53/76

P+AS+P

61/90

56/15

56/85

57/32

سيالبزني آب

1/233

1/322

1/327

1/417

AS+P

2/447

2/301

2/331

2/328

P+AS+P

2/246

2/033

2/135

2/171
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جدول 13مشخصات شبیهسازی فرآیند سيالبزني با آب ،سيالبزني با  AS+P , P+AS+Pدر مدلهای مخزن حالت F

پارامترها
دوره تولید

ضریب بازیافت

()%

نسبت آب /نفت

سناریوها

F01

F02

F03

F04

سيالبزني آب

 8سال  11ماه

 9سال  1ماه

 8سال  11ماه

 9سال  3ماه

AS+P

 22سال  10ماه

 21سال  6ماه

 22سال  10ماه

 22سال  2ماه

P+AS+P

 23سال  4ماه

 21سال  11ماه

23سال  3ماه

 22سال  8ماه

سيالبزني آب

34/34

34/32

34/84

33/84

AS+P

56/12

54/36

55/67

55/18

P+AS+P

61/73

59/56

61/22

60/14

سيالبزني آب

1/201

1/244

1/190

1/316

AS+P

2/467

2/370

2/495

2/423

P+AS+P

2/221

2/148

2/236

2/212

شــکل  13افزایــش ضرایــب بازیافــت در ســيالبزني  AS+P, P+AS+Pدر مقایســه بــا ســيالبزني بــا آب بــراي مدلهــاي مختلــف در نظــر
گرفتــه شــده در دو دســته بــا نســبت  w/hزيــاد (درون چهارضلعــي بــا رنــگ قرمــز) و نســبت  w/hكــم (درون چهارضلعــي بــا رنــگ ســبز)

بــرای نمونــه در حالــت  F01کــه ایــن نســبت خیلــی کــم

انــدازه لختــه آب پیــش از شستشــو نبایــد از 0/2 PV

راســتای کانــال در مقایســه بــا جهــت جریــان ســیال بایــد

شــود .مقــدار آب پیــش از شستشــو قبــل از تزریــق پلیمــر
اساس ـاً بــر مقــدار آب مخــزن اثــر میگــذارد کــه ســبب

اســت افزایــش ضریــب بازیافــت نفــت کــم بــوده .بنابرایــن

بــا نســبت  w/hبــا هــم در نظــر گرفتــه شــوند.
نتیجهگیری

از بررســی شبیهســازی فرآیندهــای ســيالبزني آب و
تزریــق پلیمــر و  ASPبــر مبنــای مدلهــای مخزنــی پایــه
و مدلهــای مصنوعــی ناهگمــن در نظــر گرفتــه شــده

نتایــج زیــر حاصــل میشــود:

 -1انــدازه بهینــه لختــه آب پیــش از شستشــو بــا افزایــش

غلظــت پلیمــر کــم میشــود (غلظــت  300 ppmمعــادل
 0/2 PVو غلظــت  500 ppmمعــادل  .)0/15 PVهمچنین

بزرگتــر باشــد تــا ضریــب بازیافــت نفــت بزرگتــری حاصل

توانایــی پلیمــر جهــت تشــکیل بانــک نفــت از اشــباع

نفــت باقیمانــده میشــود

 -2مشــاهده و بررســی انــدازه لختــه پلیمــر تأكيــد دارد

کــه تعقیــب آب پــس از تزریــق پلیمــر ،بازدهــی فرآینــد
را از طریــق اصــاح انتشــار لختــه پلیمــر بــه درون مخــزن
افزایــش میدهــد .بــا ایــن وجــود ،انــدازه لختــه پلیمــری

بســیار کوچــک ،میتوانــد بــا تعقیــب آب ناپایــدار شــود.
از ایــنرو ،الزم اســت انــدازه لختــه بهینــه بــرای پلیمــر
شناســایی شــود .در ایــن تحقیــق ،مشــاهده گردیــد کــه
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انــدازه بهینــه لختــه پلیمــری بــا افزایــش غلظــت پلیمــر

افزایــش میدهــد .بنابرایــن رســوخ آب در طــی دوره

غلظــت  500 ppmمعــادل  .)0/25 PVبنابرایــن لختــه

 -6نتایــج شبیهســازی مــدل مخزنــی ناهمگــن  Aنشــان

کــم میشــود (غلظــت  300 ppmمعــادل  0/55 PVو
 0/55 PVبهصــورت مقــدار مناســبی نشــان داده شــد

پلیمــر پــس از شستشــو میتوانــد رخدهــد.

میدهــد هــر مقــدار موقعیــت الیــه تــراوا بــه ســمت

کــه میتوانــد جبهــه متحــرک را پایــدار کنــد و نفــت

پاییــن تــر مخــزن مــی رود (مــدل  A03نســبت بــه مــدل

ب ـهکار رفتــه ارائــه دهــد

کــه منجــر بــه درجــه بازیافــت نفــت کمتــری میشــود.

اضافــه تولیــد شــده مناســبی برحســب جــرم پلیمــر

 )A01تأثیــر نیــروی ثقلــی تزریــق آب بیشــتر دیده شــده

 -3ضریــب مقاومــت ( )Rفرآینــد ســيالبزني پلیمــر،

بــه هرحــال ،ایــن تأثیــر در ســيالبزني

پلیمــر روی ســنگ کاهــش میدهــد .طبــق اینرونــد،

نتایــج ،ســيالبزني  ،P+AS+Pضریــب بازیافــت نفــت را
نســبت بــه ســيالبزني آب در همــه مــوارد تقریب ـاً %20

غلظــت پلیمــر کــم میشــود (غلظــت  300 ppmمعــادل

اضافــی نفــت بیــن ســيالبزني  AS+Pو ســيالبزني

نفوذپذیــری مؤثــر را بــرای آب بهوســیله جــذب ســطحی

فــاز محلــول بــا جبهــه پایــدار حرکــت میکنــد .البتــه

نتايــج نشــان داد ضریــب مقاومــت بهینــه بــا افزایــش

 12/5و غلظــت  500 ppmمعــادل  .)5در ایــن مطالعــه،

ضریــب مقاومــت  12/5بــرای غلظــت پلیمــر  300 ppmو

AS+P

و

ســيالبزني  P+AS+Pآشــکار نیســت .همچنیــن از ایــن

افزایــش میدهــد درحالیکــه اختــاف ضریــب بازیافــت
 P+AS+Pحــدود  %3اســت.

 -7نتایــج شبیهســازی مــدل مخزنــی ناهمگــن  Bنشــان

مخزنــی بــا نفتدوســتی متوســط بهتریــن حالــت اســت

میدهــد کــه زمــان تولیــد و افزایــش ضریــب بازیافــت

اشــباع آب تقلیــل ناپذیــر اســت.

و ســيالبزني  AS+Pدر حالــت  B01کــه در آن کانــال

و در آن  kwدر اشــباع نفــت تــه مانــده  kro %50در

ســيالبزني  P+AS+Pدر مقایســه بــا ســيالبزني آب

 -4لختــه پلیمــری پیــش از شستشــو در ســيالبزني

نفوذپذیــر باریــک ولــی مســیر جریانــی بیــن دو چــاه

پایــدار کــرده و شــبیه لختــه بافــر از رســوخ آلکالیــن-

 -8نتایــج شبیهســازی مدلهــای مخزنــی ناهمگــن

پلیمــر لختــه دوتایــی ،حرکــت جبهــه را در کانــال
ســورفکتانت ( )ASجلوگیــری میکنــد .در ايــن مطالعــه

مقــدار بهینــه

PV

 0/25بهدســت میآیــد.

 -5نتایــج شبیهســازی ســيالبزني
انــدازه لختــه

AS

در

C-F

نشــان میدهنــد نســبت پهنــا بــه ارتفــاع کانــال تــراوا
بــرای ارزیابــی میــزان افزایــش ضرایــب بازیافــت نفــت

در

دو حالــت  AS+P, P+AS+Pدر مقایســه بــا ســيالبزني

 0/1بهدســت میآیــد.

بــوده بهطوريكــه مقــدار پاییــن نســبت  w/hنقــش

()P+AS+P

مقایســه بــا ســيالبزني ( )P+W+Pنشــان داد بهینــه
PV

تزریــق و تولیــد را در بــر دارد بارزتــر اســت.

درحالیکــه ضریــب بازیافــت نفــت وقتــی انــدازه لختــه
 ASافزایــش بیشــتر مــی یابــد تفــاوت زیــادی نمــی

کنــد .افزایــش انــدازه لختــه  ،ASنفــت تــه مانــده را

آب و اختــاف بیــن دو حالــت  AS+P, P+AS+Pمؤثــر
مثبــت داشــته و راســتای کانــال در مقایســه بــا جهــت

جریــان ســیال بایــد بــا نســبت  w/hبــا هــم در نظــر

گرفتــه شــوند.

بعلــت مــاده شــیمیایی تزریــق شــده بیشــتر کاهــش

 -9نتایــج ذکــر شــده فــوق بــرای مدلهــای ناهمگــن

چــاه تزریقــی از ایــن مزیــت برخــوردار میباشــند .بــا

نــوع ناهمگنــی در ســاختار مخــزن نتایــج میتوانــد

میدهــد امــا تنهــا بخشهایــی از مخــزن بویــژه اطــراف
ایــن وجــود ،تزریــق  ASنیــز نفوذپذیــری نســبی آب را

مصنوعــی بـهکار رفتــه در ایــن مطالعــه اســت و بــا تغییــر
تفــاوت یابــد
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Introduction
EOR methods are used to improve the oil recovery
by altering the rock-fluid interactions [1]. One of
the branches of these methods is water based EOR
method. An example of such chemical methods is
ASP flooding which proposed in 1980 and since then
extended in various directions [2,3,4]. This is also
useful in oil wet carbonate reservoirs [5]. Several
researchers have reported the IFT change, wettability
alteration, surfactant absorption, emulsion forms
and mobility control during this process [1,3,6]. In
this study, the impacts of such factors along with the
effect of heterogeneity in the reservoir properties are
investigated

Accepted: November/13/2021

Materials and Methods
The reservoir used in this study is located in depth
of 3200 ft and contains 33×33×9 cells with a size of
30×30×12 ft. The other data include: water oil contact
of 3308 ft, porosity of 14%, permeabilities of 500
mD and 50 mD in horizontal and vertical directions,
initial water saturation of 15%, channel permeability
of 1500 mD and reservoir volume of 18.8 MMbbl. Oil
with API 20, GOR of 78 SCF/STB is used. Various
synthetic reservoir models with and without high
permeable channels located at different directions are
made. These are named by A01 to F04. An illustrative
model to show the position of high permeability
channel is shown in Figure 1.

Fig. 1 Illustration of permeable channel position in heterogeneous model B.
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Results and Discussion
We first do consider a sensitivity analysis for the
involving factor such as the slug sizes for the pre wash
and polymer and check if they depend on them, for
example, polymer concentration. An example for the
result is shown in Figure 2.

2

Then, the results of oil recovery in waterflood for the
reservoir base case A01 with which the other models
can be compared is shown in Figure 3.

Fig. 3 Illustration of oil recovery in waterflood of the base
case.
Fig. 2 Recovery factor and amount of oil per polymer mass
as a function of slug size of polymer of the case of polymer
concentration of 200 ppm and resistance factor 5.

Also, the results of incremental oil recovery in AS+P,
P+AS+P in comparison to waterflood for various
model is shown in Figure 4.

Fig. 4 Illustration of incremental recovery factor for AS+P as well as P+AS+P scenarios for various models.

Conclusions
The simulation cases of a 10-year period, in this study,
has shown that the P+AS+P results in a higher recovery
(20%) compared to the water flooding. The optimum
pre-wash slug depends on the polymer concentration.
Also, optimum polymer slug size of 0.55 PV for the
case of 300 ppm concentration observed. For heterogeneous models with permeable channels aligned in
various directions along and perpendicular to the flow
directions, channel aspect ratio and the direction of
channels are effective for oil recovery improvement
in P+AS+P and AS+P floods compared to water flood
(about 20%) and highlights the difference between
P+AS+P and AS+P cases. Ultimately, these results for
the potential of ASP processes observed for synthetic
reservoir models and may give different results once
applied to real reservoirs models.
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