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بررسی آزمایشگاهی تزریق پلیمر بر ازدیاد
برداشت از مخازن نفت سنگین و تعیین غلظت
بهینه تزریق
پوریا مالمیر ،عبدالنبی هاشمی* و بهرام سلطانی سولگانی
دانشکده نفت اهواز ،دانشگاه صنعت نفت ،اهواز ،ایران
تاريخ دريافت97/6/13 :

تاريخ پذيرش97/12/11 :

چكيده
اســتفاده از پلیمرهــا جهــت کنتــرل تحرکپذیــری آب تزریقــی و ازدیــاد برداشــت از مخــازن نفتــی از ســالها پیــش مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد .ســیالبزنی پلیمــر موجــب بهبــود بــازده جاروبــی حجمــی ،کاهــش پدیــده انگشــتی شــده و ایجــاد کانــال و تاخیــر در زمــان
میانشــکنی آب میشــود .مجموعــه ایــن فرآیندهــا موجــب افزایــش تولیــد نفــت و کاهــش هزینههــای تولیــدی خواهــد شــد .جهــت
انجــام ایــن فرآینــد ،پلیمرهــای مختلــف بــه تنهایــی یــا همــراه بــا ســورفکتانت و آلکالینهــا مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .در ایــن
پژوهــش از یــک نــوع پلیمــر جدیــد بهنــام  3630 FLOPPAMجهــت بررســی ازدیــاد برداشــت مخــازن نفــت بســیار ســنگین اســتفاده
شــده اســت .بدیــن منظــور  6محلــول پلیمــری بــا غلظتهــای مختلــف ســاخته شــده و آزمایشهــای پایــداری نســبت بــه نــرخ برشــی،
زمــان و دمــا بــرروی آنهــا انجــام شــد .نتایــج پایــداری پلیمــر بیانگــر پایــداری آن در شــرایط مختلــف نــرخ برشــی ،دمــا و همچنیــن
گذشــت زمــان اســت .در نتیجــه ایــن پلیمــر کاندیــدای مناســبی جهــت انجــام آزمایشهــای ســیالبزنی در شــرایط دمایــی مخــزن
اســت .ســپس  3محلــول پلیمــری مناسـبتر انتخــاب شــده و ســیالبزنی پلیمــر انجــام شــد .نتایــج نشــان داد کــه محلــول بــا غلظــت
 1000 ppmبهتریــن بازدهــی را بــا حــدود  %40دارد .علــت بازدهــی مناســب ایــن غلظــت جــاروب ســطحی و عمــودی بیشــتر آن نســبت
بــه ســایر غلظتهــا اســت .همچنیــن بهدلیــل اختــاف بازدهــی کــم بیــن  1000و  2000 ppmبهتــر اســت بهدلیــل صرفــه اقتصــادی
بیشــتر و تزریقپذیــری راحتتــر آن از غلظــت کمتــر اســتفاده شــود .همچنیــن بازدهــی نفــت ایــن نــوع پلیمــر در بســتر شــنی بــه
نســبت پلیمرهــای دیگــر بــا ایــن شــرایط آزمایــش بیشــتر اســت کــه اســتفاده از آن را اقتصادیتــر جلــوه میدهــد.
كلمات كليدي :پلیمر ،سیالبزنی ،گرانروی ،تنش برشی ،نفت سنگین

مقدمه

فرآینــد ســیالبزنی پلیمــری یکــی از انــواع روشهــای

ازدیــاد برداشــت شــیمیایی بــه حســاب میآیــد .بهطــور
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عمــده هــدف از ایــن عملیــات برطــرف کــردن مشــکالت
رایــج در فرآینــد ســیالبزنی از جملــه نســبت پویایــی
نامناســب و ناهمگنــی مخــزن اســت [ .]1پلیمرهــا بــه
آب تزریقــی درون ســازند اضافــه میشــوند تــا نســبت

پویایــی آب و نفــت کاهــش پیــدا کنــد.
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بــا ایــن کار راندمــان جاروبــی بهبــود یافتــه و همچنیــن
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مهمتریــن معیارهــای ارزیابــی یــک پــروژه ســیالبزنی

جابهجایــی نفــت در ناحیــه جــاروب شــده راحتتــر

اســت .ضریــب راندمــان کلــی ،E ،بهصــورت کســری از

نفــت در مخــزن بــه جــا میمانــد کــه دیگــر امــکان تولیــد

تعریــف میشــود کــه میتوانــد توســط ایــن فرآینــد

مانــدن نفــت وجــود دارد .نفــت یــا بهواســطه نیروهــای

فرآیندهــای شــیمیایی تأثیــر دارنــد ،در ایــن میــان

انجــام میشــود [ .]2پــس از ســیالبزنی همــواره مقــداری
آن توســط تزریــق آب ناســت .دو دلیــل بــرای بــه جــا

مویینــه در مخــزن بــه دام میافتــد (نفــت باقیمانــده)و

کل نفــت در جــای اولیــه در شــروع فرآینــد ســیالبزنی
جابهجــا شــود [ 9و  .]10پارامترهــای فراوانــی بــرروی
مهمتریــن پارامترهــا عبارتنــد از دمــای مخــزن ،شــوری

یــا در پشــت جبهــه آب تزریقــی بــه جــای میمانــد .نفــت

ســازند ،محتویــات رســی ســازند و گرانــروری نفــت.

در جــای خــود بیحرکــت میمانــد [ .]3بــرای بهحرکــت

عامــل مهــم دیگــر محســوب میشــود [ .]14 -11یــک

باقیمانــده درون حفــرات بهدلیــل نیــروی قــوی مویینــه

در عملیــات ســیالبزنی پلیمــری تراوایــی نیــز یــک

درآوردن ایــن نفــت کشــش ســطحی بیــن آب و نفــت بایــد

پلیمــر مناســب بایــد دارای ویژگیهایــی از جملــه :فاقــد

ســطحی بــه آب انجــام میشــود [ .]2بنابرایــن هــدف از

گرمایــی ،حــاوی گــروه آبدوســت یونــی بــا بــار منفــی

کاهــش یابــد .ایــن کار توســط اضافــه کــردن مــواد فعــال

اکســیژن در ســاختار (زنجیــره کربنــی) خــود ،پایــداری

تزریــق پلیمــر تولیــد آن بخــش از نفــت درون مخزن اســت

بــرای کاهــش جــذب بــرروی ســطح ســنگ ،خاصیــت

از محققــان بــر ایــن عقیدهانــد کــه پلیمرهــا بهدلیــل

بــرای پایــداری شــیمیایی و تغییــر تراوایــی نســبی

باقیمانــده را دارنــد .توضیحــات بیشــتر در ایــن زمینــه

پلیمــر مناســب اســت [.]18 -15

کــه پشــت جبهــه آب بــه جــای مانــده اســت [ .]4برخــی

خاصیــت االســتیک خــود توانایــی کاهــش میــزان نفــت

در بخشهــای بعــدی آورده شــده اســت .بــه هــر حــال

حتــی بــا فــرض اینکــه ســیالبزنی پلیمــری قــادر بــه

گرانروکنندگــی بــاال ،حــاوی گــروه آبدوســت غیریونــی
مناســب باشــد .براســاس ایــن معیارهــا FLOPPAM ،یــک

پیشــرفتهای اخیــر در زمینــه کاربــرد پلیمــر در نفــت
ســنگین

کاهــش نفــت باقیمانــده نباشــد ،ایــن روش یــک راه مؤثــر

مطالعــات آزمایشــگاهی در ایــن زمینــه از ســال 1977

در زمــان کوتاهتــر اســت [ .]5محققــان دیگــری در گــزارش

خــود محلــول پلیمــری بــا غلظتهــای گوناگــون را مــورد

پلیمــری نســبت بــه ســیالبزنی را بهعلــت تأثیــر پلیمــر

آنهــا مــورد بررســی قــرار گرفــت .نســبت پویایــی در ابتــدا

و نفــت و جابهجایــی بهینهتــر نفــت در ناحیــه جــاروب

حالیکــه بعــد از تزریــق پلیمــر ایــن مقــدار بــرای دو

گوناگونــی را بــرای بررســی نســبتهای پویایــی نامطلــوب

نیــز بیانگــر افزایــش بازیافــت بیــن  19تــا  %31بــود [.]19

نفــت بهشــدت تحــت تأثیــر پدیــده انگشــتی شــدن قــرار

ازدیــاد برداشــت نفــت ســنگین طرفــداران زیــادی در

پویایــی (بهطــور مثــال بــا افــزودن پلیمــر) باعــث بهبــود

همــکاران بــرروی ســه نمونــه نفــت بــا گرانــروی متفــاوت

راندمــان جاروبــی در کنــار نســبت پویایــی یکــی از

افزایــش بازیابــی میانگیــن  %20مشــاهده شــد [.]20

و اقتصــادی در رســیدن بــه میــزان اشــباع نفــت باقیمانــده

توســط نایــت و رودی آغــاز شــد .آنهــا در آزمایشهــای

خــود دالیــل بازیافــت بیشــتر در فرآینــد ســیالبزنی

اســتفاده قــرار دادنــد .دو نمونــه نفــت ســنگین توســط

بــر جریــان جزئــی فازهــا ،کاهــش نســبت پویایــی 1بین آب

بــرای آب و نفــت چیــزی حــدود  30گــزارش شــد ،در

شــده میداننــد [ 6و  .]7کومــار و همــکاران آزمایشهــای

نفــت بهترتیــب  0/34و  3/2شــد .نتایــج بازیافــت نفــت

انجــام دادهانــد [ .]8آنهــا نتیجــه گرفتنــد کــه جابهجایــی

بررســی اثــر پلــی اکریــل آمیدهــای هیدرولیــز شــده بــر

میگیــرد .آنهــا پیشــنهاد کردنــد کــه بهبــود نســبت

ایــن ســالهای داشــته اســت .بــرای مثــال واســموس و

در جــاروب شــدن و بازیافــت مخــزن میشــود.

تزریــق پلیمــر بــا غلظــت  1500 ppmانجــام داده و
1. Mobility Ratio
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در حالیکــه یــک مطالعــه دیگــر در محفظــه شــنی بــا

جهــت تزریــق و رســیدن بــه باالتریــن بازیافــت رســید.

بازیابــی  4تــا  %20بودنــد [ .]21تزریــق پلیمــر  HPAMدر

شــوری و تنــش برشــی داشــته و تــوان بــاال بــردن گرانروی

پلیمــر  HPAMبــرروی نفــت ســنگین شــاهد افزایــش
مغــزه در حضــور نفــت ســنگین نیــز توســط چنــد محقــق

بررســی شــده اســت کــه در مغزههــای ماســه ســنگی

نتایــج بیانگــر تاخیــر در میانشــکنی ،جابهجایــی
جریــان جزئــی بهســمت راســت و افزایــش بازدهــی نفــت
اســت .همچنیــن تراوایــی نســبی آب و نفــت پــس از
تزریــق پلیمــر تغییــر کــرده و در برخــی مــوارد گرانــروی

بــاالی پلیمــر موجــب ایجــاد مشــکل حیــن تزریــق شــده

و بــه اجبــار غلظــت پلیمــر تزریقــی را کاهــش دادهانــد
[ .]24 -22اســتفاده از پلیمرهایــی بهجــز  HPAMنیــز
جهــت ازدیــاد برداشــت نفــت ســنگین معمــول اســت.

پلیمــر مــورد اســتفاده پایــداری بســیار خوبــی در برابــر دما،
آن نیــز باالســت .بــه همیــن دالیــل ایــن پلیمــر جهــت
انجــام آزمایشهــا انتخــاب و بــا انجــام آزمایشهــای
مختلــف ســعی شــده اســت میــزان کارایــی آن جهــت

ازدیــاد برداشــت نفتهــای ســنگین مــورد بررســی قــرار

گیــرد .همچنیــن میــزان افزایــش بازیابــی نهایی نفــت برای
ایــن پلیمــر محاســبه شــده و میــزان اقتصــادی بــودن ایــن
روش مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت.

روش کار
مواد

بــرای مثــال آزمایشهــای ســیالبزنی آنهــا بیانگــر

بهمنظــور انجــام آزمایشهــا از پلیمــر 3630 FLOPPAM

اســتفاده در بــازه وســیعی از غلظــت و عــدم ایجــاد پدیــده

اســتفاده در آزمایشهــا آب مقطــر دییونیــزه شــده

محلــول پلیمــر نیــز گرانــروی محلــول پلیمــر و همچنیــن

شــرکت مــرک آلمــان اســت .تولوئــن و الــکل مــورد

و  .]25بهطــور کلــی ســه پارامتــر اثرگــذار در ازدیــاد

ســاخت شــرکت مــرک آلمــان بــا درجــه خلــوص %99

تراوایــی اســت [ 15 ،8 ،4و .]24

محیــط متخلخــل از جنــس ســیلیس  %99اســت .نفــت

جابهجایــی خــوب نفــت بهصــورت پیســتونوار ،قابــل

ســاخت شــرکت  SNFفرانســه اســتفاده شــد .آب مــورد

انگشــتی شــدن بودنــد .بــا اضافــه کــردن نانــو ذرات بــه

اســت .تمامــی نمکهــای مــورد اســتفاده شــده ســاخت

جــذب پلیمــر بــرروی ســطح کاهــش مییابــد [22

اســتفاده جهــت شســت و شــوی محیــط متخلخــل

برداشــت پلیمــری شــمال گرانــروی ،غلظــت پلیمــر و

هســتند .شــنهای مــورد اســتفاده جهــت ســاخت

بــا توجــه بــه کارهــای انجــام شــده طــی ســالهای

مــورد اســتفاده جهــت انجــام آزمایشهــای ســیالبزنی

گذشــته میتــوان دریافــت بررســی رفتــار پلیمرهــا

بــرروی نفتهــای خیلــی ســنگین همچنــان دچــار خــا
اســت .بــرای مثــال انتخــاب نــوع پلیمــر مناســب بــرای
ایــن نــوع مخــازن و همچنیــن انتخــاب غلظــت مناســب

پلیمــر بــرای تزریــق همچنــان مبهــم اســت .همچنیــن از
آنجــا کــه تزریــق پلیمــر هزینــه باالیــی دارد بــاال بــردن

هرچــه بیشــتر بازیافــت نهایــی موجــب صرفــه اقتصــادی
بیشــتر در اینگونــه پروژههــا خواهــد شــد .بــه همیــن

دلیــل در ایــن پژوهــش ســعی شــده اســت امکانســنجی
تزریــق یــک نــوع پلیمــر جدیــد بــرای ایــن نــوع مخــازن

انجــام شــده و بــا انجــام آزمایشهــای ســیالبزنی در
غلظتهــای مختلــف ایــن پلیمــر بــه غلظــت بهینــه

نفــت ســنگین یکــی از مخــازن جنــوب غــرب ایــران بــا

گرانــروی محیطــی  2100 cpو درجــه  20 APIاســت.
آمادهسازی محلولها و محیط متخلخل

بهمنظــور آمادهســازی محلــول پلیمــری میــزان وزن

متناســب بــا غلظــت مدنظــر از پلیمر بــه آرامی بــه 100 cc

آب مقطــر اضافــه میشــود .محلــول بــرروی همــزن

مغناطیســی بــوده و پــس از اضافــه شــدن کامــل پلیمــر

بهمــدت  24 hrبــرروی همــزن قــرار میگیــرد .علــت
ایــن کار همســان شــدن کلیــه قســمتهای محلــول

پلیمــری از نظــر خــواص فیزیکــی و شــیمیایی اســت.
همچنیــن جهــت اشــباع محیــط متخلخــل از آب ســازندی

بــا شــوری حــدود  200000 ppmاســتفاده شــده اســت.

بررسی آزمایشگاهی تزریق ...
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ترکیــب درصــد نمکهای مــورد اســتفاده در آب ســازندی
مطابــق ترکیــب آب ســازند واقعــی اســت و در جــدول 1

دشــواری در اندازهگیــری خــواص و عــدم تزریقپذیــری
غلظتهــای بــاالی

ppm

 4000از آزمایــش کــردن

آمــده اســت .بهدلیــل ایجــاد مقــداری رســوب پــس از

غلظتهــای بــاالی ایــن مقــدار صــرف نظــر شــده اســت.

شــده بــدون رســوب بهعنــوان آب ســازندی در تمــام

اندازهگیــری گرانــروی  BROOKFIELDانجــام پذیرفــت.

ســاخت آب ســازندی آنرا فیلتــر کــرده و از آب فیلتــر
آزمایشهــا اســتفاده شــده اســت .میــزان هدایتپذیــری

آب ســازندی پــس از فیلتــر  265600 μs/cmاســت کــه

بــا توجــه بــه روابــط موجــود جهــت تبدیــل بــه مقــدار

غلظــت جامــدات ( )TDSدر حــدود  170000 ppmاســت
جدول  1ترکیب درصد آب سازندی مورد استفاده در آزمایشها
نوع نمک

غلظت ()ppm

NaCl

140314

CaCO3

1628

MgCl2

2854

CaCl2

40286

Na2SO4

2586

NaHCO3

2014

()ppmاTDSا

189682

قدرت یونی ()mol/L

3/6747

آزمایشهــای گرانــروی محلولهــا توســط دســتگاه

در بخــش اول آزمایشهــای پایــداری میــزان تغییــرات
تنــش برشــی و گرانــروی در  15نــرخ برشــی مختلــف

اندازهگیــری شــد .در بخــش دوم میــزان پایــداری
محلولهــای پلیمــری بــا زمــان و همچنیــن شــوری در

یــک نــرخ برشــی ثابــت انجــام شــد و در بخــش پایانــی
اثــر تغییــر دمــا بــرروی رفتــار رئولوزیــک محلولهــا

مــورد بررســی و آزمایــش قــرار گرفــت.
محیط متخلخل

بــرای پــر کــردن فضــای محفظــه شــنی از دانههــای
شــنی از جنــس ســیلیس بــا خلــوص  %99کــه انــدازه
ذرات آن بیــن  0/3 mm -0/1بــوده اســتفاده شــده

اســت .جــذب آب توســط ایــن ذرات بســیار ناچیــز بــود.
درضمــن .تراوایــی و تخلخــل محیــط متخلخــل بهترتیــب

بهطــور میانگیــن در حــدود  3 Dو  %40اندازهگیــری
شــد .شــکل  1و  2محفظــه شــنی مــورد اســتفاده در
آزمایشهــا را نشــان میدهنــد .بدنــه محفظــه شــنی از

روش و نحوه انجام آزمایشها

جنــس اســتیل اســت تــا بتوانــد دماهــای بــاال را تحمــل

آزمایشهای پایداری پلیمر

کنــد .ابعــاد ایــن محفظــه  12 cm×3/675 cmاســت .در

همانگونــه کــه گفتــه شــد جهــت انجــام آزمایشهــا از

دو ســر ایــن محفظــه شــنی پخشکننــده نصــب گردیــد.

از امــکان انجــام آزمایشهــای ســیالبزنی الزم اســت

قــرار داده شــد .بــرای جلوگیــری از اثــر دیــواره ،روی

شــود .جهــت انجــام آزمایشهــای پایــداری  6غلظــت

در جهــت عمــود بــر محــور محفظــه تــراش داده شــد .بــا

انتخــاب ایــن غلظتهــا بررســی گســتره وســیعی از

مناســبی جلوگیــری شــده اســت .پــس از آمادهســازی

پلیمــر  3630 FLOPPAMاســتفاده شــد .جهــت اطمینــان

بــرروی آنهــا نیــز تــوری اســتیل بــا انــدازه مــش 180

یکســری آزمایــش پایــداری در شــرایط مختلــف انجــام

دیــواره درونــی محفظــه حلقههایــی بــا فاصلــه 1 mm

پلیمــر مطابــق جــدول  2انتخــاب شــده اســت .دلیــل

ایــن کار از ســر خــوردن ســیاالت از روی دیــواره تــا حــد

غلظتهــا جهــت بررســی امــکان ســنجی اســتفاده آنهــا

محیــط متخلخــل تراوایــی آن اندازهگیــری شــد.

در فرآینــد تزریــق پلیمــر اســت .همچنیــن بهدلیــل

جدول  2غلظتهای محلولهای پلیمر مورد استفاده جهت انجام آزمایشها
شماره محلول

1

2

3

4

5

6

غلظت ()ppm
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1000
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2000

3000

4000
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شکل  1نمایی از درپوشهای محفظه شنی

شکل  2محفظه شنی ساخته شده از جنس استیل

بــا تزریــق آب مقطــر در  3دبــی  0/5 ،0/1و 1 cc/min

پــس از آنکــه بهدلیــل اختــاف چگالــی نفــت و آب ،نفــت

مقادیــر افــت فشــار پایــدار شــده ثبــت شــده و بــا رســم

کامــا از آب جــدا شــده و در قســمت فوقانــی اســتوانه

خــط راســت ،بــا اســتفاده از رابطــه  Dبــرای جریــان

شــده و پــس از ســرد شــدن میــزان حجــم آب و نفــت

نمــودار فشــار برحســب دبــی تزریقــی و محاســبه شــیب
پایــدار میــزان تراوایــی مطلــق اندازهگیــری شــد.
اجرای سیالبزنی

پــس از قــرار دادن محفظــه شــنی درون دســتگاه
ســیالبزنی ،دســتگاه روشــن شــده و دمــا روی 40 °C

قــرار میگــردد .بهمــدت  3 hدســتگاه در دمــای مــورد

نظــر قــرار میگرفــت تــا ســیاالت بــه تعــادل دمایــی
برســند .نــرخ تزریــق در تمامــی حــاالت برابــر 0/5 cc/min

در نظــر گرفتــه شــد .ابتــدا محفظه از آب ســازندی اشــباع

شــده و تراوایــی مطلــق آن اندازهگیــری شــد .ســپس نفت

بــه درون محفظــه تزریــق شــده و آب خروجــی بــه دقــت
محاســبه میگــردد .آنقــدر تزریــق نفــت ادامــه مییافــت
تــا از عــدم خــروج آب اطمینــان حاصــل شــود .بهدلیــل
ســنگین بــودن نفــت معمــوالً پــس از مشــاهده 10 cc

نفــت در خروجــی دیگــر آبــی خــارج نمیشــد .پــس از
اشــباع محفظــه از نفــت ،ســیالبزنی صــورت میگرفــت.
تزریــق آب بــه درون محفظــه تــا زمانــی کــه نفــت

خروجــی کمتــر از  %5شــود ادامــه مییافــت .بهطــور
معمــول  1/5حجــم خالــی آب بــه درون محفظــه تزریــق

شــده اســت .پــس از پایــان ســیالبزنی آب ،یــک حجــم
خالــی محلــول پلیمــر بهصــورت پیوســته تزریــق شــد.

بهدلیــل ســنگین بــودن نفــت و مشــخص نبــودن میــزان
دقیــق آب و نفــت خروجــی ،ســیال خروجــی در ظــروف
مــدرج  10 ccجــدا شــده و درب آنهــا بســته و درون
کــوره بــا دمــای  60 °Cبهمــدت  2روز قــرار داده میشــد.

مــدرج قــرار گرفــت ،اســتوانه مــدرج از کــوره خــارج
از روی درجــه بنــدی خوانــده میشــد .در هــر آزمایــش

بهطــور میانگیــن  3حجــم خالــی آب و پلیمــر بــه محیــط
متخلخــل تزریــق شــده اســت .در جــدول  3زیــر شــرایط

حاکــم بــر تســتهای ســیالبزنی ایــن بخــش آمــده
اســت .تنهــا عامــل متغیــر در ایــن بخــش غلظــت پلیمــر

تزریقــی بــوده اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه تمامــی

پلیمرهــا درون آب مقطــر تهیــه شــدهاند.
نتایج و بحث
آزمایشهای پایداری پلیمر

در ایــن بخــش از آزمایشهــا بــا هــدف ازدیــاد برداشــت

و امکانســنجی انجــام آزمایشهــای ســیالبزنی

از پلیمــر  FLOPPAMاســتفاده شــده و ســری کامــل
آزمایشهــای پایــداری آن بــا نــرخ برشــی ،زمــان و دمــا و

شــوری انجــام شــد .در بخــش اول آزمایشهــا  6محلــول

پلیمــری بــا غلظتهــای ،2000 ،1500 ،1000 ،500

 3000و

ppm

 4000آمــاده شــد .آزمایــش پایــداری

پلیمــر بــا غلظتهــای مختلــف در  15نــرخ برشــی
مختلــف انجــام شــد .نتایــج تنــش برشــی و گرانــروی بــا

تغییــر نــرخ برشــی در شــکلهای  3و  4آمــده اســت .بــا
توجــه بــه شــکلها ،پلیمــر مــورد اســتفاده در نرخهــای

برشــی مختلــف رفتــاری نیوتنــی مشــابه پلیمرهــای دیگــر

نشــان داده و بــا افزایــش نــرخ برشــی میــزان گرانــروی
محلولهــا کاهــش یافتــه اســت.
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جدول  3خواص سیاالت و محیط متخلخل مورد استفاده جهت سیالبزنی
شماره تست

غلظت پلیمر ()PPM

میزان تراوایی ()D

اشباع نفت %

تخلخل %

درصد اشباع آب همزاد

1

500

3/2

82/5

39/3

17/5

2

1000

2/8

82

39/3

18

3

2000

3/1

83/1

38/5

16/9

100

10

100

1
نرخ برشی ( )S

0/1

تنش برشی ()Pa

10

1
0/01

-1

4000 ppm

2000 ppm

3000 ppm

1500 ppm

1000 ppm

شکل  3تنش برشی -نرخ برشی محلولهای پلیمری

500 ppm

1000000
100000
1000
100
10

100
4000 ppm

10
3000 ppm

1

نرخ برشی ()S-1
1500 ppm 2000 ppm

0/1
1000 ppm

شکل  4گرانروی -نرخ برشی محلولهای پلیمری

0/01

گرانروی ()cp

10000

1

500 ppm

همچنیــن رونــد کاهــش گرانــروی بــرای تمامــی غلظتهــا

ســرعت دورانــی مــاک گرانــروی در آزمایشهــا اســت.

ایــن رفتــار نشــانه مثبتــی در جهــت کاربــردی بــودن

ســرعت حرکــت نفــت در مخــرن باشــد (کــه در واقعیــت

کامــا مشــابه بــوده و از رابطــه یکســانی پیــروی میکنــد.
تزریــق آن در مخــزن بهعنــوان بــاال برنــده بازدهــی

ســطحی نفــت اســت .معیــار گرانــروی محلــول پلیمــری،

گرانــروی آن تحــت نــرخ برشــی حرکــت ســیال در مخــزن
اســت .همانطــور کــه میدانیــم ســرعت خطــی حرکــت

نفــت در مخــزن حــدود یــک فــوت در روز اســت اگــر ایــن
ســرعت خطــی را بــه ســرعت دورانــی تبدیــل کنیــم بــه

عــدد حــدود  0/0014 rpmمیرســیم و گرانــروی در ایــن

حــال اگــر فــرض شــود ســرعت تزریــق پلیمــر  100برابــر
نیســت) بــه ســرعت دورانــی حــدود  0/14 rpmمیرســیم
کــه گرانــروی محلــول پلیمــر  1000 ppmدر ایــن نــرخ
برشــی حــدود  7000 cpخواهــد بــود .درنتیجــه حیــن
آزمایشهــا پدیــده انگشــتی شــدن رخ نخواهــد داد و

کنتــرل تحرکپذیــری آب بهطــور کامــل اتفــاق افتــاده
و در نتیجــه بهبــود تولیــد خواهیــم داشــت.
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در قســمت دوم آزمایشهــای پایــداری ،اثــر زمــان بــرروی

نــوع پلیمــر مختلــف اســت کــه بــا بــاال رفتــن شــوری

برشــی ثابــت اندازهگیــری شــد .نتایــج طبــق شــکل 5

شــده و خاصیــت ویســکوزکنندگی خــود را از دســت

تغییــرات تنــش برشــی محلولهــای پلیمــری در نــرخ

تــا نزدیکــی شــوری آب ســازندی پلیمــر تقریبــا شکســته

بیانگــر ثابــت مانــدن تنــش برشــی و بــه تبــع آن گرانــروی

میدهــد [ .]25در بخــش پایانــی آزمایشهــای پایــداری

نتایــج ،پلیمــر مــورد اســتفاده بــا گذشــت یــک هفتــه

پلیمــر مــورد اســتفاده مــورد بررســی قــرار گرفــت .بدیــن

محلولهــا پــس از یــک هفتــه بودنــد .بــا توجــه بــه ایــن

دچــار هیچگونــه تغییــری در خــواص رئولوژیکــی نشــده
و کامــا پایــدار باقیمانــده اســت .البتــه ایــن آزمایــش

در دمــای محیطــی انجــام شــده اســت و ممکــن اســت
در دمــای بــاال زنجیرههــای پلیمــری شکســته شــده و
ناپایــدار شــوند .بدیــن منظــور پایــداری ایــن پلیمــر در
دماهــای مختلــف هــم مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه

نتایــج آن در ادامــه خواهــد آمــد.

جهــت بررســی اثــر شــوری آب بــر پایــداری پلیمــر دو
آزمایــش انجــام شــد .ابتــدا محلــول  1000 ppmدر آب

مقطــر و ســپس همــان محلــول در آب ســازندی ســاخته
شــد .ســپس میــزان گرانــروی ایــن دو محلــول در نــرخ

برشــی ثابــت sا 6/12 1/اندازهگیــری شــد .نتایــج گرانــروی
آنهــا بــرای آب مقطــر و آب ســازندی بهترتیــب میــزان

 346/9و  303/8 cPرا نشــان داد .کاهــش گرانــروی بــر
اثــر افزایــش شــوری بــرای تمامــی پلیمرهــا وجــود دارد

کــه در ایــن پلیمــر بــه نســبت کاهــش شــدید مشــاهده
نشــد و میتــوان ادعــا کــرد کــه ایــن پلیمــر در شــوری
بــاال پایــدار بــوده و شکســته نشــده و خاصیــت خــود را
حفــظ کــرده اســت .مصــداق ایــن موضــوع تحقیقــات
ورمولــن بــرروی اثــر شــوری آب بــر پایــداری چنــد

پلیمــر اثــر تغییــرات دمــا بــرروی خــواص رئولوژیــک
منظــور در  3دمــای  50 ،20و  70 °Cگرانــروی  6محلــول
پلیمــری مــد نظــر اندازهگیــری شــده و نتایــج در شــکل
 6آورده شــده اســت .همانطــور کــه مشــاهده میکنیــد
ایــن نــوع پلیمــر پایــداری نســبتا خوبــی نســبت بــه دمــا

داشــته و بــا افزایــش دمــا تــا  70 °Cشــاهد کاهــش کمــی
در مقادیــر گرانــروی محلــول پلیمــری هســتیم .ایــن رفتار

نشــاندهنده عــدم شکســتن زنجیرههــای پلیمــری
تحــت دمــا اســت کــه همیــن رفتــار تزریــق پذیــر بــودن

آن را جهــت آزمایشهــای ســیالبزنی پلیمــر توجیــه
میکنــد .از آنجــا کــه حفــظ گرانــروی بــا تغییــر دمــا

در ایــن آزمایشهــا از اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار

بــود ،جهــت بررســی میــزان پایــداری گرانــروی محلــول
پلیمــری از ایــن آزمایشهــا اســتفاده شــده اســت.
آزمایشهای سیالبزنی

بــا انجــام ســری کامــل آزمایشهــای پایــداری نتیجــه

گرفتــه شــد امــکان اســتفاده از غلظتهــای بــاالی ایــن
نــوع پلیمــر جهــت تزریــق بــه مخــزن وجــود نــدارد .علــت
ایــن امــر گرانــروی بــاالی ایــن نــوع پلیمــر اســت کــه
تزریــق کــردن آن توســط پمــپ بســیار ســخت و حتــی

ناممکــن اســت.
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شکل  5تغییرات تنش برشی محلولهای پلیمری برحسب زمان

0
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شکل  6تغییرات گرانروی محلولهای پلیمری با تغییرات دما

بــا ایــن وجــود جهــت امکانســنجی عملــی بــودن ایــن

همانگونــه کــه از شــکل  8قابــل مشــاهده اســت افزایــش

 2000را کاندیــد ســیالبزنی پلیمــر کــرده و

بــا غلظتهــای  1000 ،500و  2000 ppmبهترتیــب

روش  3محلــول بــا غلظــت پایینتــر  1000 ،500و

ppm

ازدیــاد برداشــت ناشــی از آنهــا بــرروی یــک نمونــه نفــت

بســیار ســنگین خــاص مــورد بررســی قــرار گرفــت .نفــت
مــورد اســتفاده جهــت انجــام آزمایشهــای ســیالبزنی

گرانــروی  2100 cPو درجــه  20 APIدارد.

نتایــج ســیالبزنی در ایــن ســه غلظــت در شــکل 7
آمــده اســت .قســمت اول هــر ســه نمــودار (حــدود 1/5

حجــم خالــی تزریــق آب) مربــوط بــه افزایــش بازیابــی

ســیالبزنی آب اســت .میــزان ایــن افزایــش بازیابــی

بیــن  30تــا  %40نفــت درجــای اولیــه اســت و بعــد از
آن بــا ادامــه تزریــق آب تنهــا شــاهد خــروج آب بــوده

و نفتــی تولیــد نمیشــود .پــس از مرحلــه بازیابــی
ثانویــه مرحلــه ثالثیــه یــا تزریــق پلیمــر آغــاز میشــود.

همانطــور کــه از شــکل  7مشــاهده میشــود بــا

افزایــش غلظــت پلیمــر تزریقــی میــزان بازیابــی نهایــی

افزایــش یافتــه اســت .در واقــع بــا افزایــش غلظــت میزان
گرانــروی افزایــش یافتــه و توانایــی جــاروب محیــط

متخلخــل توســط پلیمــر افزایــش یافتــه اســت و بــه

همیــن دلیــل نفــت باقیمانــده کمتــری در پشــت جبهــه

پلیمــر باقیمانــده و نتیجتــا میــزان بازیابــی نهایــی
نفــت افزایــش قابــل مالحظــه ای را نشــان میدهــد.

میــزان بازیابــی بــه نســبت ســیالبزنی آب بــرای پلیمــر

برابــر اســت بــا  40 ،29و  %43اســت .مســلما بــا افزایــش

غلظــت محلــول پلیمــری میتــوان بــه بازیابــی باالتــری
هــم رســید ولــی مســئله تزریقپذیــر بــودن محلــول
اســت .در واقــع پمپــی بــا تــوان بســیار بــاال جهــت
تزریــق یــا وجــود نــدارد و یــا هزینــه آن بســیار باالســت

کــه از لحــاظ اقتصــادی مقــرون بــه صرفــه نخواهــد بــود.
نکتــه مهــم در ایــن آزمایشهــا ســنگین بــودن نفــت
مــورد اســتفاده اســت .بــا وجــود نفــت ســنگین شــاهد

هســتیم کــه پلیمــر مــورد اســتفاده بهخوبــی توانســته

اســت نفــت را جــاروب کــرده و درصــد بســیار خوبــی از
نفــت در خروجــی سیســتم تولیــد شــود .در واقــع هــر

پلیمــری قــادر بــه تولیــد اینگونــه نفتهــا نیســت و
ایــن نتایــج بیانگــر کاربــردی بــودن ایــن پلیمــر جهــت

اســتفاده در مخــازن نفــت بســیار ســنگین اســت.

در ادامــه توضیحــات بــاال ،میــزان افزایــش بازیابــی نفــت

در ایــن ســه آزمایــش در شــکل  8آورده شــده اســت .بــا

توجــه بــه محدودیتهــای گفتــه شــده و نتایــج بســیار

خــوب محلــول  1000 ppmمیتــوان غلظــت بهینــه
محلــول پلیمــری را جهــت تزریــق در مخــزن 1000 ppm

در نظــر گرفــت.
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نتیجهگیری

براســاس نتایــج آزمایشهــای انجــام شــده میتــوان

نتیجــه گرفــت پایــداری ایــن نــوع پلیمــر بــا تغییــرات
نــرخ برشــی و همچنیــن زمــان نســبت بــه پلیمرهــای
دیگــر مناس ـبتر اســت .همچنیــن بــا تغییــر دمــا میــزان

گرانــروی آن تغییــر نکــرده و ایــن ویژگــی امــکان اســتفاده
از آن را در مخــازن بــا دماهــای مختلــف خواهد داد .فشــار

هــم میتوانــد بــرروی پایــداری یــا عــدم پایــداری پلیمــر
اثرگــذار بــاش ولــی از آنجــا کــه اثــر آن نســبت بــه عوامــل

بررســی شــده بســیار ناچیــز اســت میتــوان اثــرش را
نادیــده گرفــت .نتایــج ســیالبزنی گویــا بازدهــی بســیار
مناســب ایــن نــوع پلیمــر اســت .بهگونــهای کــه تــا

حــدود  %45بازدهــی نفــت درجــا بهدلیــل ســیالبزنی

پلیمــر رخ داده اســت .ایــن میــزان بازدهــی آن هــم بــرای
نفــت بســیار ســنگین اســتفاده شــده بیانگــر کارایــی
بــاالی ایــن نــوع پلیمــر بــرروی نفتهــای ســنگین اســت.

علــت عملکــرد مناســب ایــن نــوع پلیمــر در وهلــه اول بــه
پایــداری آن در شــرایط مختلــف آزمایــش و همچنیــن
توانایــی بــاال بــردن گرانــروی بــه میــزان بیشــتر نســبت

بــه پلیمرهــای دیگراســت .در نتیجــه پدیــده انگشــتی
شــدن حــذف شــده و میــزان جــاروب ســطحی پلیمــر

بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش مییابــد .نتایــج
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ســیالبزنی همچنیــن غلظــت

ppm

 1000از ایــن

نــوع پلیمــر را بهعنــوان غلظــت بهینــه جهــت تزریــق

بــه مخــزن نشــان میدهنــد .مقایســه اقتصــادی نتایــج
آزمایشهــا بــا پژوهشهــای قبلــی بیانگــر بازدهــی

باالتــر نســبت بــه پلیمرهــای دیگــر اســت کــه همیــن
مــورد موجــب تولیــد ســرمایه بیشــتر شــده و اجــرای ایــن
پــروژه را از لحــاظ اقتصــادی بــه صرفهتــر خواهــد نمــود.

دلیــل اقتصادیتــر شــدن اســتفاده از ایــن نــوع پلیمــر
بهخاطــر افزایــش بازدهــی بیشــتر بــا اســتفاده از غلظــت

کمتــری از پلیمــر اســت .چراکــه در عملیــات تزریــق

پلیمــر هزینــه خریــد پلیمــر بخــش مهمــی از هزینههــا
را شــامل میشــود .بــا توجــه بــه نتایــج محققــان دیگــر

رفتــار ایــن پلیمــر از چنــد جهــت دارای مزیــت اســت.

اوال گرانــروی ایــن پلیمــر نســبت بــه پلیمرهــای دیگــر

در غلظــت ثابــت باالتــر اســت .همچنیــن عملکــرد آن
در شــرایط دمــا و شــوری بــاال بهتــر بــوده و پایــداری
قابــل قبولــی دارد .لــذا ایــن پلیمــر کاندیــدای مناســبی

جهــت تزریــق اســت .نتایــج ســیالبزنی ایــن پلیمــر هــم

نشــان داد بــه نســبت کارهــای دیگــر توانســت در غلظــت

کمتــری بــه بازدهــی قابــل توجهــی رســیده و عملکــرد
بســیار خوبــی از خــود نشــان داد.
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high salinity-high temperature condition.

Polymer flooding is one of distinguished EOR
methods which enhances oil recovery through

XPERIMENTAL PROCEDURE

reduction of mobility ratio [1]. As polymer was

FLOPPAM3630 from SNF was used as the polymer

added to the water, the displacing phase mobility

in this study. The polymer makeup solution was

was reduced, and thereafter, the displacing

the formation water with the TDS of 200000

sweep efficiency was modified [2]. The results of

ppm. The stability of polymer solutions was

recent researches showed that polymer flooding

checked by rheology test for 7 days. The crude oil

could reduce the residual oil saturation which

of one of Iranian oil reservoir with API of 200 and

was trapped after water flooding [3].

viscosity of 2100 cP was used. The applicability

Hydrolyzed polyacrylamide (HPAM) is one of

of FLOPPAM3630 as an EOR method was studied

polymers which is widely applied in as a chemical

through sandpack flooding at 400 °C.

EOR agent [4- 6]. However, the recent researches

The sand pack is fabricated by quartz glass beads

are focused on new polymers which are tolerant

with the purity of 99%. The sand pack is firstly

at high salinity and high temperature conditions

saturated with reservoir brine. Afterwards, oil is

[7, 8].

injected to the sandpack to obtain the connate

The applicability of polymer EOR in heavy oil

water saturation state. Reservoir brine is injected

reservoirs is not well addressed. This research is

to the sandpack over 1.5 PV. Finally polymer

aim to investigate the application of a new polymer

solution is injected as tertiary EOR agent to the

to enhance oil recovery in heavy oil reservoir at

sandpack for 2 PV.
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RESULTS AND DISCUSSION

enhance oil recovery in samples saturated with

STABILITY TESTS

2100 cp oil.

The

stability

of

polymer

solutions

with

concentration of 500, 1000, 1500, 2000, 3000,
and 4000 ppm was studied as a function of shear
rate, temperature and time. The results showed
that polymer solutions had good stability at high
shear rate conditions. Also, temperature increase
from 20 °C to 70 °C did not affect solutions
viscosity which thermal stability of samples. The
thermal stability of polymer solutions for 7 days
is shown in Figure 1.

Figure 2: recovery factor as a function of polymer concentration.

CONCLUSION
Application of a new polymer to displace 2100
cp oil at high salinity condition was investigated
in this study. The results showed that polymer
solutions had stability versus temperature, shear
rate and time. The results of polymer injection
tests showed that tertiary injection of 1000 ppm
Figure 1: Shear rate vs. time of polymer solutions

polymer solution increases recovery of about
43% after water flooding. The results of this study

POLYMER FLOODING TESTS

approved the potential of polymer injection as

Based on the results of rheology tests, solutions

an EOR method in heavy oil reservoirs.

of 500, 1000 and 2000 ppm were selected for
flooding tests. Figure 2 shows the results of poly-
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