شماره 83

4

شبیهسازی فرآیند تزریق پلیمر در میکرو مدل
شکافدار حاوی نفت سنگین
علی کریمان مقدم ،سعید صادق نژاد و آرزو جعفری

*

دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت93/4/14 :

تاريخ پذيرش93/9/13 :

چكيده
در ايــن تحقيــق شبيهســازي فرآينــد ســيالبزني بــا محلــول پليمــر در الگوهــاي ميكرومــدل مختلــف مــورد بررســي قــرار گرفتــه
اســت .آنالیــز حساســیت روی پارامترهــای موثــر بــر شــکاف ،شــامل طــول ،جهــت (زاویــه راســتا) و تعــداد شــکافها انجــام شــده و
تأثیــر هــر یــک از ایــن پارامترهــا بــر میــزان بازیافــت نفــت در ســیالبزنی محلــول پلیمــر در نفــت ســنگین مطالعــه شــده اســت.
بــرای ســاخت مــدل شبیهســازی ،نرمافــزار اکلیپــس از ســری نرمافزارهــای شــرکت شــلمبرجر بــه کار گرفتــه شــده و نتایــج مــدل
شبیهســازی ســاخته شــده از طريــق مقایســه بــا دادههــای آزمایشــگاهی موجــود در منابــع ،اعتبــار ســنجی شــده اســت .همچنیــن بــه
منظــور بررســی دقیقتــر ســیالبزنی محلــول پلیمــر ،نتایــج بــا ســیالبزنی آب کــه ســادهترین و ارزانتریــن روش بــرای افزایــش
برداشــت اســت ،مقایســه شــده اســت .نتایــج بهدســت آمــده نشــان میدهــد کــه اضافــه کــردن پلیمــر بــه آب بهخصــوص در مخــازن
شــکافدار ســبب میشــود پدیــده انگشــتی شــدن کاهــش و میــزان بازیافــت نفــت در فرآینــد تزریــق آب افزایــش یابــد .همچنیــن نتایــج
شبیهســازی نشــان میدهــد کــه در میکرومــدل بــا تعــدادی شــکاف کوتــاه ،میــزان بازیافــت نفــت بهتــر از ســایر حــاالت اســت.
كلمات كليدي :تزریق پلیمر ،شبیهسازی ،میکرومدل شکافدار ،نفت سنگین

مقدمه

تولیــدی رانــده شــود .در صــورت ناهمگــن بــودن مخــزن،

در تمامــی مخــازن بــه علــت تولیــد نفــت ،افــت فشــار
شــدیدی روي ميدهــد .ایــن افــت فشــار مانــع از توليــد

نفــت درون مخــزن بــه صــورت طبیعــی ميشــود.
بــرای حفــظ فشــار مخــزن از ســیالبزنی آب اســتفاده
میگــردد .در ایــن روش آب تزریقــی ســبب میشــود

نفــت باقیمانــده درون مخــزن بــه درون چاههــای

آســانترین مســیر بــه ســمت چــاه تولیــدی میباشــد.

در ایــن حالــت آب از بیــن شــکافها و الیههــای بــا
تراوایــی بــاال عبــور میکنــد و خــود را بــه چاههــای

تولیــد میرســاند .در ايــن حالــت نفــت ســایر مناطــق

دســت نخــورده باقــی میمانــد ،در نتیجــه میــزان ضریــب

جاروبــی مخــزن کاهــش مییابــد [ .]1ســيالبزني بــا
محلولهــاي پليمــري روشــي اســت كــه ميتوانــد باعــث
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بــه عنــوان نمونــه مخــزن حــاوی شــکاف ،آب بــه دنبــال
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بهبــود برداشــت شــود.

شبیهسازی فرآیند تزریق ...

5

در تزریــق پلیمــر تحرکپذیــری آب بــه دو دلیــل کاهــش

رفتــار االســتیکی از خــود نشــان میدهــد .همچنیــن در

باالتــر اســت و هرچــه غلظــت پلیمــر محلــول بیشــتر

قابــل برگشــت کاهــش یافتــه و رفتــار پلیمــر پالســتیکی

مییابــد -1 :ویســکوزیته محلــول پلیمــر از آب خالــص

باشــد ،افزایــش ویســکوزیته بیشــتر خواهــد بــود-2 .

تراوایــی نســبی ســنگ نســبت بــه آب كمتــر ميشــود.

ترکیــب ایــن دو اثــر ســبب میشــود کــه تحرکپذیــری
آب کاهــش یابــد ،در حالــی کــه تحرکپذیــری نفــت

ســرعتهای خیلــی بــاال ،ویســکوزیته بهصــورت غیــر

خواهــد بــود .از ایــن رو رفتــار رئولــوژی محلــول پلیمــر
در نزدیکیهــای چــاه تزریــق کــه ســرعت تزریــق بــاال
میباشــد و بــه تبــع آن میــزان نــرخ برشــی زیــاد اســت،

بســیار بــا اهمیــت میگــردد [.]6

بــدون تغییــر باقــي ميمانــد .در فرآینــد ســیالبزنی

بــراي انجــام آزمايشــات جريــان چنــد فــازی،

میشــود .هنگامیکــه ایــن عــدد بزرگتــر از یــک

ميكرومدلهــا بــه عنــوان مــدل دو بعــدي ســنگ مخــزن

کوچکتــر از یــک باشــد ،حرکــت دو فــاز بهصــورت

قابليــت مشــاهده حركــت ســيال اســت كــه از لحــاظ

()1

محيــط متخلخــل كمــك مينمايــد [ .]7همچنیــن در

نســبت تحرکپذیــری بــه صــورت زیــر محاســبه

ازميكرومدلهــاي شيشــهاي اســتفاده ميشــود .ايــن

باشــد ،اثــر انگشــتی شــدن  1روي ميدهــد و هنگامیکــه

در نظــر گرفتــه مــی شــوند کــه مهمتريــن مزيــت آنهــا

پیســتونی اســت [.]4 -2

كيفــي بــه تهيــه بهتريــن مدلهــاي حركــت ســيال در

هنگامیکــه پلیمــر بــه مخــزن تزریــق میشــود،

ایــن میکــرو مدلهــا میتــوان بســیاری از خصوصیــات

جــذب میشــوند .همچنیــن ممکــن اســت برخــی از

مطالعــات آزمایشــگاهی گســتردهای بــر روی تزریــق مــواد

کوچــک بــه دام بیفتنــد و میــزان پلیمــر درون محلــول

مقیــاس میکرومــدل صــورت گرفتــه اســت [.]10-8

ظرفیــت محــدود بــرای جــذب پلیمــر دارد .جــذب و بــه

اختــاف میــزان بازیافــت تزریــق پلیمــر و آب در مطالعــات

نســبت بــه محلــول ميشــود .بــرای مــدل کــردن ایــن

همچنیــن بررســی و شبیهســازی اثــر هندســه شــیل

نســبی ســنگ متناســب بــا میــزان از دســت رفتــن پلیمــر

اســت [ .]14امــا در مــورد بررســی اثــر الگوهــای احتمالــی

تغییــرات تراوایــی نســبی هیدروکربورهــا درایــن فرآینــد

اســت و نیــاز بــه بررســی جامــع در ایــن حوضــه احســاس

از میــان کســری از فضاهــای خالــی ســنگ عبــور کنــد.

هــر فعالیــت آزمایشــگاهی دیگــر نیــاز بــه مدلســازی و

یابــد ،ســرعت موثــر حرکــت پلیمــر درون ســنگ افزایــش

گزینــهای ارزان ،ســریع و در عیــن حــال قابــل اعتمــاد

میباشــد .در ســرعتهای پاییــن تزریــق ،ویســکوزیته
محلــول تقریبـاً ثابــت اســت و وابســته بــه غلظــت پلیمــر

کــه در مطالعــات گذشــته شبیهســازی رفتــار تزریــق

مولکولهــای بــا زنجیــر طوالنیتــر بــر روی ســطح ســنگ

ناهمگنــی مخــزن را بررســی نمــود .در ســالهای اخیــر

مولکولهــای بــزرگ پلیمــر در ورودی گلوگاههــای منافــذ

شــیمیایی از جملــه پلیمــر ،ســورفکتانت و آلکالیــن در

کاهــش یابــد .محققیــن دریافتنــد کــه ســنگ مخــزن یک

بررســی اثــر غلظــت پلیمــر ،غلظــت نمــک ،نــرخ تزریــق و

دام افتــادن پلیمــر ســبب كاهــش تراوایــی نســبی ســنگ

آزمایشــگاهی ســایر محققین انجام شــده اســت [.]13 -11

پدیــده ،فــرض میگــردد کــه میــزان تغییــرات تراوایــی

و آب همــزاد در تزریــق محلــول پلیمــر صــورت گرفتــه

باشــد .مشــاهدات تجربــی نشــان میدهــد کــه میــزان

یــک شــبکه شــکافدار مطالعــات کمــی صــورت گرفتــه

ناچيــز اســت و محلــول پلیمــر بــه تنهايــي قــادر اســت

میشــود .از آنجــا کــه انجــام آزمایشــات میکرومــدل ماننــد

هــر چــه ایــن فضاهــای غیــر قابــل دســترس  2افزایــش

پیشبینــی رفتــار دارد ،روشهــای عــددی بهعنــوان

مییابــد [ .]5 -2رئولــوژی محلولهــای پلیمــری پیچیــده

همــواره مــورد توجــه ميباشــد [ .]15الزم بــه ذکــر اســت

درون محلــول اســت .در ســرعتهاي باالتــر ،ویســکوزیته
محلــول بهصــورت برگشــتپذیر کاهــش مییابــد و

پلیمــر در مقیــاس میــدان و آزمایشــگاهی بــا اســتفاده از
نرمافزارهــای تجــاری رایــج ،انجــام شــده اســت.

1. Fingering
2. Dead Pore Volume
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بهعنــوان نمونــه در ســالهای اخیــر ،صحــت و اعتبــار

گسســته کــردن معادلــه فــوق و معــادالت اصــاح شــده

بــر تزریــق پلیمــر از جملــه رئولــوژی ،جــذب روی ســطح

حجــم کنتــرل -تفاضــل محــدود  ،بــرای فــاز نفــت ،آب،

شبیهســازهای نفتــی در مدلســازی پارامترهــای موثــر
ســنگ ،کاهــش تراوایــی و نســبت تحــرک و فضــای

غیرقابــل دســترس در جریانهــای تــک فــازی و چنــد
فــازی در مقیــاس آزمایشــگاهی بررســی شــده اســت

[ .]15همچنیــن شبیهســازی تزریــق پلیمــر در مقیــاس
میــدان بــرای نفتهــای ســنگین صــورت گرفتــه اســت

[ .]16تاثیــر خــاک رس در تزریــق پلیمــر بــا اســتفاده

از شبیهســاز  UTCHEMنیــز توســط محققیــن بررســی
شــده اســت [ .]17بــا ايــن وجــود شبیهســازی در
مقیــاس میکرومــدل کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه

اســت .لــذا هــدف اصلــی ایــن مطالعــه ،بررســی عــددی

فشــار و درجــه اشــباع آب در محلــول پلیمــری بــه روش
2

پلیمــر و شــورابه مخــزن بهترتیــب معــادالت زیــر حاصــل
میشــود [:]19
()3
()4

()5

میــزان بازیافــت نفــت در میکــرو مدلهــای مختلــف

شــکافدار نفــت ســنگین بــه کمــک شبیهســاز اکلیپــس
میباشــد .بــراي ايــن منظــور ابتــدا معــادالت حاکــم بــر
ســیالبزنی محلــول پلیمــر ارائــه شــده و ســپس در

بخــش شبیهســازی ،ویژگیهــای مــدل و الگوهــای
شــکاف طراحــی شــده معرفــي ميگــردد.
معادالت حاکم بر سیالبزنی محلول پلیمر

در نرمافــزار اکلیپــس فــرض ميشــود کــه محلــول

پلیمــر بــا فــاز هیدروکربــور برهمکنشــی نداشــته و تنهــا
در فــاز آبــی حضــور دارد .بنابرایــن بــرای توصیــف فــاز

هیدروکربــور از معــادالت مــدل نفــت ســیاه اســتفاده
میشــود .امــا بــرای فــاز آب الزم اســت معــادالت اصــاح

گــردد [ .]18معادلــه انتقــال  1بــر اســاس اصــل موازنــه
جــرم و صــرف نظــر از تــرم پراکندگــی ،بهصــورت زیــر

حاصــل میشــود:

()6
()7

در معــادالت فــوق  Rkفاکتــور کاهــش تراوایــی نســبی

اســت .همچنیــن

نســبی فــاز آب،
P

K

تراوایــی ســنگ،

μpeff

rw

K

تراوایــی

ویســکوزیته موثــر پلیمــر،

اختــاف فشــار و  Dاختــاف ارتفــاع میباشــد.

همچنیــن  B w ،B oو B rبهترتیــب ضریــب حجمــی ســازند
بــرای نفــت ،آب و ســنگ و همچنیــن  Tانتقالپذیــری
میباشــد .در ایــن تحقیــق فــرض شــده کــه محلــول

پلیمــر ،شــورابه مخــزن و آب تزریقــی بــه صــورت فازهــای
کام ـ ً
ا امتــزاج پذیــر هســتند .تاثیــر پلیمــر و شــورابه بــر
روی جریــان توســط معــادالت  4و  7اعمــال میشــود.

ویســکوزیتههای ســیال وابســته بــه غلظــت نمــک و

پلیمــر اســت .میــزان جــذب پلیمــر بــا اضافــه کــردن تــرم
تجمعــی موازنــه جــرم در ســمت چــپ معادلــه  5بیــان

ميگــردد .همچنیــن میــزان جــذب پلیمــر تابــع غلظــت

()2

کــه در آن  Cpغلظــت پلیمــر در محلــول Ca ،میــزان جذب

پلیمــر و نــوع ســنگ اســت.

پلیمــر بــر روی ســنگ φ ،تخلخــل و  ρrدانســيته ســنگ
مــی باشــد .در ســیالبزنی محلــول پلیمــر معمــوالً از
تــرم پراکندگــی صــرف نظــر میشــود .در معادلــه بــاال
(

) ســرعت دارســی فــاز محلــول پلیمــری اســت .بــا

1. Transport Equation
2. Control Volume - Finite Difference
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شبیهســازی نخواهــد داشــت و تنهــا بــه اضافــه شــدن

شبیهسازی تزریق پلیمر

هــدف اصلــی ایــن شبیهســازی ،بررســی تاثیــر

سیســتمهای مختلــف شــکافدار بــر میــزان بازیافــت
نفــت ســنگین در تزریــق پلیمــر پلی-اکریــل آمیــد
میباشــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن پلیمــر نســبت

بــه پلیمرهــای زیســتی در دمــا و فشــار مخــزن پایدارتــر

زمــان محاســبات منجــر ميشــود .در نهایــت بــه منظــور
دقــت مناســب ،تعــداد بلوکهــا بهصــورت1×20×20

بــرای شبیهســازی الگوهــا انتخــاب شــده اســت.

جدول  -2نتایج آنالیز حساسیت تعداد بلوکها برای الگوی بدون
شکاف

اســت و در صنعــت نفــت کاربــرد بیشــتری دارد [.]3
الگوهــای مختلفــی بــرای شــکافهای سیســتم طراحــی

شــده در ادامــه ارائــه ميگــردد .هــر یــک از ایــن الگوهــا،

بــر میــزان بازیافــت نفــت و بــرش آب  1تاثیــر گــذار
هســتند .ســایر پارامترهــای ورودی از جملــه نــرخ تزریــق،
فشــار ،خصوصیــات ســنگ ،پلیمــر ،آب و همچنیــن

غلظــت نمــک بــر روی نتایــج تاثیــر ميگذارنــد ،کــه ایــن

پارامترهــا ثابــت درنظــر فــرض ميشــود تــا نقــش هــر
یــک از الگوهــا در میــزان بازیافــت نفــت آشــکار گــردد.

ساخت هندسه میکرومدل

در ایــن تحقیــق شبیهســازی بــر روی میکرومــدل

بهکاررفتــه در مطالعــات آزمایشــگاهی صداقــت و

همــکاران [ ]12انجــام شــده اســت و خصوصیــات فیزیکــی

میکرومــدل مذکــور در جــدول  1ارائــه شــده اســت .بــا
توجــه بــه اینکــه ضخامــت میکرومــدل بســیار کــم اســت؛

میتــوان جهــت شبیهســازی آنهــا را دو بعــدی در نظــر

گرفــت.

جدول  -1خصوصیات فیزیکی میکرومدل شبیهسازی شده ،بهکار
رفته در مطالعات آزمایشگاهی صداقت و همکاران []12
ويژگي

ابعاد ()mm×mm×mm

حجم فضای خالی ()cc

تخلخل

مقدار
100×100×5
25
0/5

همچنیــن تعــداد بلوکهــا بايــد بــه گونــهاي انتخــاب
گــردد کــه نتایــج بــه تعــداد بلوکهــا وابســته نباشــد

تعداد
بلوکها

نسبت حجم تزریقی
پلیمر به حجم فضای
خالی

نسبت بازیافت
نفت در تزریق
پلیمر به نفت درجا

1×5×5
1×20×20
1×40×40

1/4
1/4
1/4

0/72
0/74
0/74

از آنجــا کــه بررســی الگوهــای مختلــف شــکاف مــد نظــر
اســت ،بلوکهــای میانــی ریزتــر شــدهاند تــا ایــن بررســی

بــا دقــت بیشــتری صــورت بگیــرد .تزریق از گوشــه ســمت
راســت -پاییــن و تولیــد از گوشــه ســمت چپ-بــاال (یــک
چهــارم از مــدل تزریــق پنــج نقطـهای) صــورت ميگیــرد.

هندســه مــورد نظــر و شــبکهبندی انجــام شــده در شــکل
 1نشــان داده شــده و اطالعــات مربــوط بــه خصوصیــات

پلیمــر تزریقــی در جــدول  3ارائــه شــده اســت .همچنیــن
فضــای غیــر قابــل دســترس بــرای پلیمــر  0/05کل

فضــای خالــی و میــزان فاکتــور مقاومــت باقیمانــده

پلیمــر  1/3میباشــد .نفــت ســنگین اســتفاده شــده در
ایــن تحقیــق دارای درجــه  ،19/4 APIویســکوزیته  68 cPو
تراکمپذیــری  5×10-6 psi-1میباشــد.

همچنیــن در ایــن مــدل ،تراکمپذیــری ســنگ برابــر بــا
صفــر ،تراوایــی بلوکهــا و شــکافها بهترتيــب 1
و

md

 ،1000نــرخ تزریــق  0/1 ml/hrو فشــار اولیــه

سیســتم ( 1 atmبرابــر بــا فشــار محیــط) فــرض شــده
اســت .تابــع تراوایــی نســبی آب و نفــت بهصــورت نمــودار

شــکل  2درنظــر گرفتــه شــده اســت.
بررسی پارامترهای آنالیز حساسیت

بــرای ایــن منظــور آنالیــز حساســیت بــر روی تعییــن

در ایــن تحقیــق ســعی شــده اســت الگوهــای شــکاف

گرفــت كــه نتایــج آن در جــدول  2نشــان داده شــده

جملــه طــول شــکاف ،جهــت شــکاف و تعــداد شــکافها

تعــداد بلوکهــا از يــك مقــدار معیــن ،نقشــی در نتایــج

1. Water Cut

تعــداد بلوکهــای مــدل در الگــوی بــدون شــکاف صــورت

طــوری طراحــی شــوند کــه پارامترهــای مهــم آن ،از

اســت .بــا توجــه بــه نتایــج بهدســت آمــده ،بیشــتر شــدن

در دو حالــت تزریــق آب و پلیمــر بررســی شــوند.

شماره 83

8

10

فاصله محور )cm) X

8

6

4

2

0

تولید
4
6
8

فاصله محور Yا()cm

2

تزریق
10
شکل  -1هندسه شبکهبندی شده مورد مطالعه در این تحقیق
جدول  -3خصوصیات پلیمر []16

غلظت پلیمر (C p(kg/m3

میزان جذب پلیمر (Ca (kgP/kgR

0
0/5
1
1/5
2
3

0
0/000012
0/000018
0/000019
0/00003
0/00003

نسبت ویسکوزیته پلیمر به آب μP/μw

1
3/6
6/3
12/5
25/8
48

فشار مویینگی ()atm

0/3

0/75

0/2

0/50

0/1

0/25

تراوایی نسبی آب و نفت

1/00

Krw-v-Sw
Kro-v-Sw
Pc -v-Sw

0/0
0/25
0/50
0/75
1/00
درجه اشباع آب ()sw
شکل  -2توابع استفاده شده برای تراوایی نسبی و فشار مویینگی []16
0/00
0/00

همچنیــن ســایر پارامترهــای آنالیــز حساســیت در

شــکل  3نمایشی از این سه الگو میباشد.

بررســی طــول شــکاف :جهــت بررســی اثــر طــول شــکاف

ســه الگــو بهصــورت زیــر در نظــر گرفتــه شــده اســت:

الگــوی شــکاف بهصــورت زیــر در نظــر گرفتــه شــده

بــا خــط واصــل بلــوک تولیــد و تزریــق صفــر درجــه

ادامــه شــرح داده ميشــود.

هــا بــر روی میــزان بازیافــت نفــت و بــرش آب ،ســه
اســت:

بررســی زاویــه شــکاف :جهــت بررســی ایــن پارامتــر،
 -1الگــوی الــف :در ایــن الگــو زاویــه راســتای شــکاف
اســت.

 -1الگــوی الــف :شــامل  20بلــوک در ســه ردیــف بــا

 -2الگــوی د :در ایــن الگــو زاویــه راســتای شــکاف بــا

-2الگــوی ب :شــامل  15بلــوک در ســه ردیــف بــا

 -3الگــوی ه :در ایــن الگــو زاویــه راســتای شــکاف بــا

-3الگــوی ج :شــامل  10بلــوک در ســه ردیــف بــا

در شــکل  4نمایشــی از ایــن ســه الگــو نشــان داده

تراوایــی بــاال بهعنــوان شــکاف

تراوایــی بــاال بهعنــوان شــکاف

تراوایــی بــاال بهعنــوان شــکاف

خــط واصــل بلــوک تولیــد و تزریــق  45درجــه اســت.
خــط واصــل بلــوک تولیــد و تزریــق  90درجــه اســت.

شــده اســت.
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ب

الف

ج

شکل  -3الگوهای استفاده شده برای بررسی طول شکاف

و

ز

ه

شکل  -4الگوهای استفاده شده برای بررسی زاویه شکاف

بررســی تعــداد شــکافها :در ایــن قســمت ســه الگــو بــه

پلیمــر و آب نشــان مــی دهــد .همــانگونــه کــه مشــخص

 -1الگوی ب :یک شکاف در راستای جریان

را دارد ،ســیال تزریقــی کمتــر توانســته در کل مســاحت

صــورت زیــر در نظــر گرفتــه شــده اســت:

اســت ،در الگــوی الــف کــه طوالنــی تریــن طــول شــکاف

 -2الگوی و :دو شکاف موازی در راستای جریان

میکرومــدل پخــش شــود ،در نتیجــه میــزان جــاروب موثر

در ایــن ســه الگــو طــول شــکافها یکســان اســت كــه در

بازیافــت کمتــر نفــت منجــر شــده اســت.

-3الگوی ز :سه شکاف موازی در راستای جریان
شــکل  5مشــاهده ميشــود.

تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از شبیهسازی

ســطحی  1در ایــن حالــت پاییــن اســت كــه در نهایــت بــه

در شــکل  8نمودارهــای بازیافــت نفــت و بــرش آب را برای

دو حالــت تزریــق پلیمــر و آب تــا تزریــق بــه میــزان 0/25

حجــم فضــای خالــی رســم شــده اســت .الزم بــه ذکــر

در ایــن قســمت پــس از بررســي صحــت و اعتبــار مــدل،

اســت کــه ایــن نمودارهــا از نتایــج شبیهســازی نرمافــزار

از شبیهســازی بــا دادههــای تجربــی موجــود [ ،]12بــراي

مشــخص اســت ،هــر چــه طــول شــکاف افزایــش یابــد،

پلیمــر بــه حجــم فضــای خالــی در الگوهــای الــف و ب،

بازیافــت نفــت کاهــش مییابــد .مقایســه نتایــج تزریــق

مشــاهده ميشــود ،نتایــج شبیهســازی بــا دادههــای

در تزریــق پلیمــر کمتــر اســت .زیــرا در ســه الگــوی

بســیار خوبــی دارد.

پلیمــر و آب بهترتیــب  0/04و  0/08میباشــد .همچنیــن

نتایــج شبیهســازی بــا نــرم افــزار اکلیپــس بــرای الگوهــای

در تزریــق پلیمــر در ابتــدا زیــاد و پــس از مدتــی ناگهــان

نتایــج ارائــه میگــردد .بــرای ایــن منظــور نتایــج حاصــل

حاصــل شــده اســت .همــان طــور کــه از ایــن نمودارهــا

میــزان بازیافــت نفــت بــر حســب نســبت حجــم تزریــق

بیــرون زدن  2آب ســریعتر رخ میدهــد ،بنابرایــن میــزان

مقایســه شــده اســت (شــکل  .)6همانطــور كــه در شــکل

پلیمــر و آب نشــان میدهــد کــه حساســیت طــول شــکاف

تجربــی حاصــل از تزریــق پلیمــر در میکــرو مــدل تطابــق

معرفــی شــده حداکثــر اختــاف بازیافــت نفــت در تزریــق

اثر طول شکاف

نتایــج نشــان میدهنــد کــه شــیب نمــودار بازیافــت نفــت

الــف ،ب و ج در شــکل  7رســم شــده اســت .ایــن شــکل
میــزان پیشــروی ســیال تزریقــی در زمــان تزريــق بــه

میــزان  0/25کل فضــای خالــی را بــرای تزریــق محلــول

بــه ســمت صفــر میــل میکنــد.

1. Areal Sweep Efficiency
2. Breakthrough
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ب

ز

و

شکل  -5الگوهای استفاده شده برای بررسی تعداد شکاف

نسبت بازيافت نفت
به نفت درجا

نسبت بازيافت نفت
به نفت درجا

1/0
الف
0/8
0/6
داده تجربی
0/4
شبیهسازی
0/2
0/0
0/0 0/5 1/0 1/5
2/0
نسبت حجم سیال تزریقی به فضای خالی

1/0
ب
0/8
0/6
داده تجربی
0/4
شبیهسازی
0/2
0/0
0/0 0/5 1/0 1/5 2/0
نسبت حجم سیال تزریقی به فضای خالی

شکل  -6مقایسه نتایج شبیهسازی با دادههای آزمایشگاهی ،الف) الگوی الف و ب) الگوی ه []12
میزان اشباع نفت
0/75

1/00

الف

0/50

ب

0/00

0/25

ج

و
ه
د
شکل  -7نتایج شبیهسازی بررسی اثرطول شکاف( .الف) تزریق پلیمر در الگوی الف( ،ب) تزریق پلیمر در الگوی ب( ،ج) تزريق پلیمر در
الگوی ج( ،د) تزریق آب در الگوی الف( ،ه) تزریق آب در الگوی ب( ،و) تزریق آب در الگوی ج.
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نسبت بازيافت نفت به نفت درجا

الف

0/8
0/6

الگوی 1
الگوی 2
الگوی 3

0/4

0/2

0/5
1/0
نسبت حجم سیال تزریقی به فضای خالی

1/5

0/8

الگوی 1
الگوی 2
الگوی 3
0/5
1/0
نسبت حجم سیال تزریقی به فضای خالی

0/6
0/4
0/2
0/0
0/0

نسبت بازيافت نفت به نفت درجا

1/0

ج

1/5

0/0
0/0

ب

0/8
0/6

الگوی 1
الگوی 2
الگوی 3
1/5

0/4
0/2

0/5
1/0
نسبت حجم سیال تزریقی به فضای خالی
د

الگوی 1
الگوی 2
الگوی 3
1/5

نسبت آب توليدي به نفت توليدي نسبت آب توليدي به نفت توليدي

1/0

1/0

0/5
1/0
نسبت حجم سیال تزریقی به فضای خالی

0/0
0/0
1/0

0/8
0/6

0/4
0/2
0/0
0/0

شکل  -8نمودارهای بررسی تأثير طول شکاف در الگوهای الف ،ب و ج( .الف) بازیافت نفت در تزریق پلیمر( ،ب) برش آب در تزریق
پلیمر( ،ج) بازیافت نفت در تزریق آب( ،د) برش آب در تزریق آب (الگوهاي  2و  3همپوشاني دارند)

در حاليكــه شــدت کاهــش شــیب در تزریــق آب کندتــر

میدهــد .همانگونــه کــه مشــاهده ميشــود ،الگــوی

پلیمــر ،میــزان جابهجایــی موثــر ســیال تزریقــی نســبت

اســت و بیــرون زدن آب در ايــن الگــو نســبت بــه ســایر

اســت .علــت ايــن مســأله ايــن اســت کــه در تزریــق
بــه آب بیشــتر اســت و بیــرون زدگــی ســیال تزریقــی دیرتــر

اتفــاق میافتــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه پــس از مدتــی ،بــه
علــت پدیــده بیــرون زدگــی ســیال تزریقــی ،ادامــه تزریــق
تاثیــری بــر افزایــش بازیافــت نفــت نخواهــد داشــت.

اثر زاویه شکاف

نتایــج شبیهســازی ایــن قســمت بــرای الگوهــای الــف،
د و ه در دو حالــت تزریــق پلیمــر و آب در شــکل 9

الــف کمتریــن بازیافــت نفــت را بــه خــود اختصــاص داده
الگوهــا ســریعتر روی میدهــد .علــت ایــن اســت کــه
راســتای شــکاف ایــن الگــو در راســتای مســیر تزریــق و

تولیــد قــرار دارد و در زمــان تزریــق ،ســیال تزریــق شــده

خــود را ســریعتر بــه چــاه تولیــد میرســاند .همچنیــن

در اینجــا نیــز حساســیت ایــن اثــر بــرای تزریــق پلیمــر

کمتــر از آب اســت.
اثر تعداد شکافها

نشــان داده شــده اســت .در ایــن شــکلها زمــان تزریــق

نتایــج شبیهســازی ایــن قســمت بــرای الگوهــای ب ،و،

توجــه بــه ایــن شــکلها الگــوی ه بهتریــن جــاروب موثــر

تزریــق پلیمــر و آب بــه ترتیــب در شــکلهای  11و 12

ســیال بــه میــزان  0/25حجــم فضــای خالــی اســت .بــا
ســطحی را دارا میباشــد بديــن علــت اســت کــه در ايــن

حالــت ،راســتای شــکاف عمــود بــر مســیر جریــان اســت

کــه ســبب پخــش شــدن ســیال تزریــق در کل ســطح

میکرومــدل و در نتيجــه تاخیــر در بیــرون زدن ســیال
تزریقــی میشــود .بنابرايــن ،میــزان بازیافــت نفــت

در ایــن الگــو نســبت بــه ســایر الگوهــا بیشــتر اســت.
شــکل  10نمودارهــای بازیافــت نفــت و بــرش آب ســیال
تزریقــی را بــرای دو حالــت تزریــق پلیمــر و آب نشــان

ز و نمودارهــای بازیافــت نفــت و بــرش آب در دو حالــت
رســم شــده اســت .شــکل  11نتایــج شبیهســازی نــرم

افــزار پــس از تزریــق ســیال بــه میــزان  0/25حجــم
فضــای خالــی را نشــان میدهــد و شــکل  12نمودارهــای
بازیافــت نفــت و بــرش آب بــرای دو حالــت تزریــق پلیمــر

و آب رســم شــده اســت .همانطــور کــه از شــکلها
قابــل مشــاهده اســت ،نمودارهــا بســيار نزدیــک بــه هــم

هســتند و ایــن نشــان میدهــد کــه ایــن پارامتــر اهمیــت

کمتــری نســبت بــه دو پارامتــر قبلــی دارد.
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میزان اشباع نفت
0/75

1/00

0/50

0/00

0/25

الف

ب

ج

د

ه

و

شکل  -9نتایج شبیهسازی بررسی اثر زاویه شکاف( .الف) تزریق پلیمر در الگوی الف( ،ب) تزریق پلیمر در الگوی د( ،ج) تزربق پلیمر در الگوی ه( ،د)
تزریق آب در الگوی الف( ،ه) تزریق آب در الگوی د( ،و) تزریق آب در الگوی ه.

0/8
0/6

الگوی 1
الگوی 2
الگوی 3

0/4
0/2

0/5
1/0
1/5
نسبت حجم سیال تزریقی به فضای خالی

نسبت بازيافت نفت به نفت درجا

الف

0/0
0/0

0/8
0/6
الگوی 1
الگوی 2
الگوی 3
1/5

0/4
0/2
0/5
1/0
نسبت حجم سیال تزریقی به فضای خالی

0/0
0/0

0/6

الگوی 1
الگوی 2
الگوی 3
1/5

نسبت بازيافت نفت به نفت درجا

ج

0/8

0/4

0/2
0/0
0/0
0/5
1/0
نسبت حجم سیال تزریقی به فضای خالی

1/0

د

0/8
0/6

الگوی 2
الگوی 2
الگوی 3
1/5

0/4
0/2
0/5
1/0
نسبت حجم سیال تزریقی به فضای خالی

0/0
0/0

نسبت آب توليدي به نفت توليدي

1/0

ب

نسبت آب توليدي به نفت توليدي

1/0

1/0

شکل  -10نمودارهای بررسی اثر زاویه شکاف در الگوهای الف ،د و ه( .الف) بازیافت نفت در تزریق پلیمر( ،ب) برش آب در تزریق پلیمر،
(ج) بازیافت نفت در تزریق آب( ،د) برش آب در تزریق آب
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میزان اشباع نفت
1/00

0/50

0/75

الف

0/25

ب

0/00

ج

و
ه
د
شکل  -11نتایج شبیهسازی اثر تعدادشکاف( .الف) تزریق پلیمر در الگوی ب( ،ب) تزریق پلیمر در الگوی و( ،ج) تزریق پلیمر در الگوی ز،
(د) تزریق آب در الگوی ب( ،ه) تزریق آب در الگوی و( ،و) تزریق آب در الگوی ز.

نسبت بازيافت نفت
به نفت درجا

نسبت بازيافت نفت
به نفت درجا

نسبت آب توليدي به نفت
توليدي

1/0
ج
0/8
0/6
الگوی 1
0/4
الگوی 2
الگوی 3
0/2
0/0
1/5
0/0
1/0
0/5
نسبت حجم سیال تزریقی به فضای خالی

نسبت آب توليدي به نفت
توليدي

الف
1/0
0/8
0/6
الگوی 1
الگوی 2
0/4
الگوی 3
0/2
0/0
0/0
0/5
1/0
1/5
نسبت حجم سیال تزریقی به فضای خالی

1/0
ب
0/8
0/6
الگوی 1
0/4
الگوی 2
الگوی 3
0/2
0/0
0/5
1/0
1/5
0/0
نسبت حجم سیال تزریقی به فضای خالی

1/0
د
0/8
0/6
الگوی 1
0/4
الگوی 2
0/2
الگوی 3
0/0
0/5
1/0
1/5
0/0
نسبت حجم سیال تزریقی به فضای خالی

شکل  -12نمودارهای بررسی اثر تعداد شکاف در الگوهای ب ،و و ز( .الف) بازیافت نفت در تزریق پلیمر( ،ب) برش آب در تزریق پلیمر،
(ج) بازیافت نفت در تزریق آب( ،د) برش آب در تزریق آب

بــا دقــت بیشــتر میتــوان دریافــت در الگــوی ب بــا یــک

میمانــد و ســیال تزریقــی بــه دلیــل حضــور شــکافها

نفــت بهخصــوص در حالــت تزریــق پلیمــر بــه ميــزان

لــذا هــر چــه تعــداد شــکافها افزایــش یابــد ،ایــن فضــای

شــکاف نســبت بــه ســایر الگوهــای ایــن قســمت ،بازیافــت

كمــي باالتــر اســت .علــت را میتــوان اینگونــه تفســیر
نمــود کــه در صــورت زيــاد بــودن تعــداد شــكافها،
بخشــی از نفــت در فضــای ماتریــس بیــن شــکافها باقــی

از کنــار آن عبــور كــرده و توانایــی جــاروب آن را نــدارد.

غیرقابــل جــاروب افزایــش و در نهایــت بازیافــت نفــت

کاهــش مییابــد.
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نتیجهگیری

عالیم و نشانهها

از این تحقیق موارد زیر را میتوان نتیجه گرفت:

 :Aسطح مقطع بین دو بالک

()m2

 -1شــکافها و شکســتگیهای موجــود در مخــازن در

 :Bضریب حجمی سازند

میــزان بازیافــت نفــت ميشــود .زیــرا هنــگام تزریــق،

 :Caجذب سطحی پلیمر ()kg polymer/kg rock

ازدیــاد برداشــت بــه روش تزریــق پلیمــر ،ســبب كاهــش
ســیال تمایــل دارد از بیــن شــکافها حرکــت کنــد،

بنابرایــن نفــت بیشــتری درون ماتریــس ســنگ مخــزن
باقــی میمانــد (عملیــات آشــام بــه خوبــی صــورت

نمیگیــرد).

()bblres/bblsc

 :Rkکاهش تراوایی نسبی

 :Sdpvفضــای غیــر قابــل دســترس (بــدون بعــد)
 :Cpغلظت پلیمر در محلول

 :∆tگام زمانی

()kg/m3

()s

 :Cpiغلظت اولیه پلیمر در محلول

()kg/m3

 -2طــول شــکافهای موثــر در مســیر جریــان ،نقــش

 :Tانتقالپذیری

هــر چــه طــول شــکافها بیشــتر باشــد ،میــزان بازیافــت

 :Vحجم فضای خالی در بالک ()m 3

موثــری در میــزان بازیافــت نفــت دارد .بــه طــوری کــه

نفــت بــه علــت بیرونزدگــی ســریعتر ســیال تزریقــی

کاهــش مییابــد.

 -3زاویــه راســتای شــکاف از دیگــر پارامترهــای تاثیــر

گــذار بــر میــزان بازیافــت نفــت اســت .هــر چــه زاویــه

بیــن راســتای شــکاف و خــط واصــل چــاه تولیــد و تزریــق
کمتــر باشــد ،بازیافــت نفــت کمتــر شــده و بیــرون زدن
آب ســریعتر صــورت میگیــرد.

 -4تعــداد شــکافهای بیــن چــاه تولیــد و تزریــق ،نســبت

بــه دو پارامتــر قبلــی اهمیــت کمتــری دارد .بنابرایــن اگــر
در یــک مخــزن ،تعــداد زیــادی شــکاف کوتــاه موجــود
باشــد ،نســبت بــه حالتــی کــه یــک یــا چنــد شــکاف بلنــد
در راســتای خــط واصــل چــاه تولیــد و تزریــق وجــود دارد،
تاثیــر کمتــری روی بازیافــت نفــت خواهــد داشــت.

()md.m/cp

 :Cnغلظت نمک در محلول

()kg/m3

 :Dzاختالف ارتفاع ()m

 :V wسرعت دارسی فاز آب
 :ضریب نفوذ

()m2/day

 :ρrدانسیته سنگ

 :kتراوایی

()m/day

()kg/m3

()md

 :φتخلخل (بدون بعد)

 :mنرخ برشی کاهش شونده پلیمر (بدون بعد)
:μ

ویســکوزیته

()cP

 :Mنسبت تحرکپذیری (بدون بعد)

 :μp,effویسکوزیته موثر پلیمر
 :qwنرخ جریان آب در چاه

 :μw,effویسکوزیته موثر آب

()cP

()m3/day
()cP
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