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مطالعه شبیه سازی روش های سیالب زنی شیمیایی
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روش های سیالب زنی شیمیایی به منظور بهبود برداشت نفت در پروژه های میدانی به دلیل هزینه های زیاد مواد شیمیایی و عدم قطعیت در قیمت نفت عمدتاً مورد استفاده 
قرار نمی گیرند. یک طراحی بهینه با استفاده از روش های جدید مانند استفاده از عامل های شیمیایی جدید و یا مطالعات کامل سیالب زنی شیمیایی در ابعاد مغزه باید انجام 
گیرد تا اجرای سیالب زنی شیمیایی مقرون  به صرفه تر باشد. بنابراین، مهم ترین قسمت در ارزیابی روش های سیالب زنی شیمیایی، مطالعات آزمایشگاهی بر روی مکانیزم های 
موجود در این روش هاست به طوري که توانایی این روش ها در بازیافت نفت را مورد بررسی قرار می دهد. سپس، نتایج این مطالعات می تواند در پروژه های میدانی مورد 
استفاده قرار گیرد. با توجه به اینکه هزینه و زمان زیادی برای اجرای مطالعات آزمایشگاهی نیاز است، کاربرد نرم افزارهایی که می توانند مطالعات آزمایشگاهی را نیز مورد 
شبیه سازی قرار دهند، مشخص می شود. در این مقاله، فرآیندهای مختلفی به منظور بازیافت نفت مانند تزریق آب، پلیمر و سورفکتانت در مقیاس مغزه مورد شبیه سازی و 
مقایسه قرار می گیرند. همچنین، مجموعه ای از مطالعات حساسیت سنجی نسبت به غلظت، نوع و شوری مواد شیمیایی انجام می پذیرد. شبیه سازی ها با استفاده از یک شبیه ساز 
سیالب زنی شیمیایی، چند جزئی چند فازی و سه بعدی به نام UTCHEM صورت می پذیرد. نتایج این مقاله نشان می دهد که غلظت عامل های شیمیایی، نوع مواد شیمیایی 
و همچنین شوری آن ها تأثیر شدیدی بر مقدار افزایش برداشت به وسیله مواد شیمیایی می گذراند. عالوه براین، سیالب زنی ASP به عنوان بهترین روش برای بازیافت از یک 

مغزه ماسه سنگی انتخاب گردید.
UTCHEM ،ازدیاد برداشت نفت، سیالب زنی شیمیایی، شبیه سازی عددی مخزن

)Sh.Khalilinezhad.srbiau@gmail.com) نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه 
در می��ان روش های مختل��ف ازدیاد برداش��ت نف��ت، روش های 
شیمیایِی افزایش بازیافت عمدتاً به عنوان یکی از پرهزینه ترین روش ها 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت و در طی چند سال اخیر، با توجه با کاهش 
مق��دار بازیافت از مخ��ازن و افزایش جهانی قیمت نفت، اس��تفاده از 
مواد شیمیایی برای بازیافت نفت از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه تر 
می باش��د. س��یالب زنی پلیمر یکی از س��اده ترین روش های افزایش 
بازیافت نفت در مقایس��ه با سایر روش های نوین ازدیاد برداشت نفت 
در نظر گرفته می ش��ود. هدف اصلی از تزریق محلول های پلیمری در 
یک مخزن نفتی را می توان بهبود نسبت تحرک سیاالت جابه جاکننده 
و جابه جاش��ونده عنوان نمود. در این روش، پلیمر استفاده شده باعث 
افزای��ش گران َروی آب تزریقی می ش��ود و بنابرای��ن، میزان)مقدار( 
تح��رک آب را کاهش می دهد. کاهش میزان تحرک آب در مخزن 
باعث جلوگیری از ناپایداری های جریانی1 در جبهه حرکت سیال در 
مخزن شده و سیاالت جابه جا کننده و جابه جاشونده نسبت به یکدیگر 
یکنواخت تر به س��مت چاه تولیدی حرکت می کنند. همچنین، در اثر 

تزریق پلیمر به مخزن، جریان جزئی2  سیال تزریقی در مخزن کاهش 
یافته و باعث بهبود راندمان جاروبی در مخزن می گردد. تأثیر دیگری 
نی��ز می توان از تزریق پلیمر در مخازن نفتی مش��اهده نمود که به آن، 
کاهش تراوایی پلیمر می گویند. در این حالت، به دلیل جذب پلیمر بر 
روی سنگ، تراوایی نسبت به فاز آبی کاهش یافته و به عبارتی دیگر، 
نفت مخزن در مجاورت آب، با سهولت بیشتری به سمت چاه تولیدی 

حرکت می نماید]1[. 
سیالب زنی سورفکتانت:نیروهای موئینه موجود در مخازن نفت که 
عمدتاً در نتیجه وجود کشش سطحی بین نفت و آب ایجاد می شوند، 
باعث جلوگیری از حرکت قطرات نفت در مخزن ش��ده و در نهایت، 
باعث ع��دم تولید نفت باقی مان��ده در مخزن می گردن��د]1[. محلول 
سورفکتانت در مخازن نفتی یا به منظور تغییر ترشوندگی سنگ مخزن 
و یا به منظور کاهش کش��ش س��طحی بین نفت و آب تزریق می شود 
که ایجاد مکانیزم های مذکور وابسته به نوع سورفکتانت مورد استفاده 
در ی��ک مخزن ص��ورت می گی��رد. زمانی که محلول س��ورفکتانت 
به منظور کاهش کش��ش س��طحی در مخزن تزری��ق می گردد، مقدار 
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تغییرات کشش سطحِی سیس��تم، تابعی از شوری، ترکیب نفت، نوع 
سورفکتانت و غلظت آن، وجود الکترولیت و دمای مخزن می باشد. 

س��یالب زنی آلکالین– سورفکتانت–پلیمر: در این روش، از عامل 
ش��یمیایی آلکالین در محلول س��ورفکتانت-پلیمر استفاده می شود و 
واکنش ه��ای بین آلکالین و اجزای اس��یدِی موج��ود در نفت باعث 
تشکیل س��ورفکتانت، درون مخزن می شود و می تواند باعث کاهش 
کش��ش سطحِی آب و نفت گردد. همچنین، وجود عامل آلکالین در 
محلول سورفکتانت-پلیمر باعث کاهش مقدار سورفکتانت موردنیاز 
در این فرآیند می ش��ود. از س��وي دیگر، اف��زودن آلکالین به محلول 
س��ورفکتانت-پلیمر باع��ث بهبود رفتار ف��ازی3 آن محلول می گردد. 
یک��ی از عوامل کاه��ش راندمان س��یالب زنی س��ورفکتانت، میزان 
جذب این عامل بر س��طح س��نگ می باشد؛ در این ش��رایط، افزودن 
آلکالین به محلول دارای س��ورفکتانت می تواند با افزایش pH سیستم 
باعث کاهش مقدار جذب س��ورفکتانت بر روی سطح سنگ گردد. 
بنابراین، محلول آلکالین- سورفکتانت- پلیمر از ترکیب چند مکانیزم 
در بازیافت نفت سود می برد و همچنین به علت وجود آلکالین، میزان 
عملکرد و مدت زمان عملکرد سورفکتانت و پلیمر در محلول مذکور 
در بازیافت می توان��د افزایش یابد]2[. هادیاوهم��کاران]3[ مطالعات 
آزمایش��گاهی و مجموعه ای از شبیه سازی ها را برای سیالب زنی آب 
در مغزه ه��ای با طول بلن��د و کوتاه برای بازیافت نفت س��نگین انجام 
دادن��د. پ��س از تزریق آب با دبی های مختلف، نش��ان داده ش��د که 
افزایش دبی تزریق در س��یالب زنی آب ب��رای مغزه با طول کوتاه، تا 
یک دبی مش��خص، باعث افزایش بازیافت نفت می شود و پس از آن 
دبی بهینه نیز، با افزایش دبی تزریق، بازیافت نفت کاهش می یابد. دلیل 
این امر وجود پدیده انگش��تی شدن4  در جبهه حرکت سیال می باشد 
که باعث می ش��ود با افزایش دبی تزریق، جبهه حرکت سیال ناپایدار 
ش��ده و شدیداً وابسته به سرعت س��یال و دبی تزریق آن گردد. همین 
آزمایش ها برای مغزه ای با طول بلند صورت گرفت اما مش��خص شد 
که برای دبی های مختلف تزریقی، تا یک حجم مش��خص از تزریق 
آب، ب��ا افزایش دبی تزریق، بازیافت نف��ت کاهش می یابد و از یک 
حجم مش��خص به بعد، با افزایش دبی تزری��ق، بازیافت نفت افزایش 
می یابد. دلیل این پدیده پایداری بیش��تر جبهه س��یال در مغزه با طول 
بلند نس��بت به مغزه با طول کوتاه عنوان گردی��د. هاه و همکاران]4[ 
مجموع��ه ای از س��یالب زنی های پلیمری را در حالت ه��ای ثانویه و 
ثالثیه5 انجام و نش��ان دادندکه با وجود اینکه س��یالب زنی پلیمری در 
زمان ثالثیه، اش��باع نفت باقی مانده پس از سیالب زنی آب را در یک 

مغزه آب تر و همگن نمی تواند جاروب کند و اش��باع نفت را کاهش 
دهد، اما س��یالب زنی پلیمری در زمان ثانویه می تواند اش��باع نفت را 
ت��ا مقادیری کمتر از اش��باع نفت باقی مانده پس از س��یالب زنی آب 
در یک مغزه مش��ابه کاهش دهد. این مقدار کاهش اشباع باقی مانده 
نف��ت در حالت ثانویه، نتیجه ترکیبی از تأثی��ر مثبت بهبود جاروبی و 
کاهش در اش��باع نفت باقی مانده اس��ت. ال صوفی و همکاران]5[ با 
انجام مجموعه ای از سیالب زنی های شیمیایی سورفکتانت–پلیمر در 
مقیاس مغزه و اعتبار س��نجی و تطبیق نتایج آن با مدل س��اخته شده ي 
س��یالب زنی مغزه در شبیه س��از UTCHEM، پارامترهای الزم برای 
شبیه سازی در مقیاس میدانی را محاسبه کردند. آن ها در ابتدا داده های 
مورد نیاز برای مدل سازی رفتار سیال را با استفاده از مدل های موجود 
در شبیه س��از مذکور و داده های آزمایش��گاه محاسبه کرده و سپس، 
با انجام س��یالب زنی مغزه، داده های به دس��ت آمده در مرحله قبل را 
اعتبار س��نجی کردند. خلیلی ن��ژاد]6[ مجموعه ای از شبیه س��ازی های 
س��یالب زنی شیمیایی را برای یک مدل ناهمگن از مخازن نفتی ایران 
که دارای ناهنگنی زیادی بود، اجرا نمود. دراین مطالعه، از ش��بیه ساز 
UTCHEM استفاده گردید و تمامی روش های سیالب زنی شیمیایی 

مورد بررس��ی قرار گرفت. همچنین، شبیه سازی سیالب زنی شیمیایی 
در مقی��اس مغزه نیز به منظ��ور انجام آزمایش هاي حساسیت س��نجی6  

اجرا گردید.

1- توصیف شبیه ساز 
شبیه س��از چندجزئی ش��یمیایی دانش��گاه تگزاس در آستین برای 
سیالب زنی آب و سیالب زنی ش��یمیایی در این مطالعه مورد استفاده 
قرار می گیرد. این شبیه س��از، یک شبیه س��از س��ه بُعدی و چند جزئِی 
س��یالب زنی ش��یمیایی اس��ت. برنام��ه راه ح��ل این شبیه س��از، یک 
فرموالس��یونIMPES 7  است، جایی که فش��ار آب به صورت ضمنی 
محاسبه می ش��ود و غلظت های اجزاء به صورت صریح مورد محاسبه 
قرار می گیرند. پدیده های فیزیکی و ش��یمیایِی مختلفی ش��امل رفتار 
فازی میکروامولسیون، مدل های کشش سطحی، مدل های گران َروی 
چند جزئ��ی فازی، مدل های به دام اُفتادگ��ی فازها8 ، مدل های تراوایی 
س��ه فازی که وابس��ته به عدد به دام اُفتادگی9  هستند، مدل های جذب 
ش��یمیایی و مدل ه��ای رئولوژیک��ی پلیم��ری توس��ط این شبیه س��از 
مدل سازی می ش��وند و چگونگی وابستگی مستقیم و غیر مستقیم این 
مدل ها ب��ه پارامترهایی از جمله ش��وری )غلظت یون های دوظرفیتی( 
و متغیره��ای دیگ��ری از جمله غلظت حالِل همراه10  قابل بررس��ی و 
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شبیه سازی است. ]7[

2- سیالب زنی آب
به منظ��ور اعتبارس��نجی نتایج حاص��ل از شبیه س��ازی فرآیندهای 
س��یالب زنی ش��یمیایی ب��رای مدل آزمایش��گاهی س��اخته ش��ده در 
شبیه س��از، از اطالعات آزمایش��گاهی س��یالب زنی مغزه انجام شده 
توس��ط وان��گ]8[ اس��تفاده می ش��ود. س��یالب زنی مغزه ب��رای دو 
فرآین��د س��یالب زنی آب و س��یالب زنی پلیم��ر انجام می گ��ردد. از 
تطبی��ق نتایج آزمایش��گاهی س��یالب زنی مغزه و مدل س��اخته ش��ده 
در شبیه س��از، پارامترهای��ی از جمله مش��خصات نمودارهای تراوایی 
نس��بی، نمودار فش��ار موئینه و نمودار اش��باع ُزدایی موئینگی به دست 
می آید و در شبیه س��ازی سایر فرآیندهای سیالب زنی شیمیایی، نتایج 
حاصل از تطبیق تاریخچه س��یالب زنی مغزه با آب به عنوان ش��رایط 
اولیه سیس��تم مورد اس��تفاده قرار می گی��رد؛ بدین معن��ی که تمامی 
روش های سیالب زنی های ش��یمیایی در شرایط ثالثیه انجام می شوند. 
 مغزه اس��تفاده ش��ده در آزمای��ش مذک��ور دارای 11/6 اینچ طول و

1/4  این��چ قطر می باش��د. جنس این مغزه از نوع ماسه س��نگ بوده و 
همچنین تراوایی آن برابر با 227 میلی دارسی و تخلخل 28/7% است. 
 API 72 بوده و دارای cP همچنی��ن گران روی نفت مورد آزمای��ش

برابر با 19/3 می باشد. 

2 -1 توصیف مدل 
مدل س��اخته ش��ده در شبیه س��از ب��رای انجام س��یالب زنی آب و 

سیالب  زنی های شیمیایی دارای تعداد بلوک 100×1×1 است. 
 × ابع��اد   دارای  سیس��تم  ای��ن  در  بل��وک  ه��ر 
 ×  می باش��د. مدت زمان تزریق آب در 
مغزه برابر با 0/62 برابر حجم حفرات خالی11  است. اشباع اولیه نفت در 

این مغزه در زمان آغاز سیالب زنی آب برابر با 0/68 و دبی تزریق آب 
نیز در این مغزه برابر با 0/2 میلی لیتر بر دقیقه در دمای c°55 می باش��د. 
س��یالب زنی آب ت��ا زمانی که برش نفت ب��ه مقدار 5 درصد رس��ید، 
ادام��ه یافت. این مقدار تزریق برابر ب��ا0/62  حجم حفرات خالی مغزه 
اس��ت. شکل های-1و2 تطابق نتایج مدل شبیه ساز و مدل آزمایشگاهی 
سیالب زنی آب را به ترتیب برای تغییرات ضریب بازیافت نفت، تغییرات 
اشباع و برش نفت نشان می دهند. تطبیق تاریخچه نتایج مدل شبیه ساز و 
نتایج سیالب زنی در آزمایشگاه با استفاده از تغییر توان تراوایی نسبی در 
نمودار تراوایی نسبی حاصل گردید. با توجه به شکل-1 بازیافت نفت 
تا زمان تزریِق 0/2 برابر حجم حفرات خالی به شدت افزایش می یابد اما 
در این لحظه، هم زمان با تولید آب در قس��مت خروجی، نرخ افزایش 
بازیافت نفت با سرعت کمتری انجام و نهایتاً در زمانی که آب به مقدار 
0/62 برابر حجم حفرات خالی تزریق می ش��ود، ضریب بازیافت نفت 
برابر با 40  درصد نفِت درون مغزه می ش��ود. همان طورکه در ش��کل-

2 مش��اهده می ش��ود، تطبیق قابل قبولی بین نتایج مدل شبیه ساز و نتایج 
آزمایشگاهی س��یالب زنی مغزه برای تغییرات اشباع نفت و برش نفت 

در این فرآیند مشاهده می شود. 

 3-  سیالب زنی پلیمر
مش��خصات سنگ و س��یال مورد اس��تفاده همانند مشخصات ذکر 
شده در قس��مت قبل است و نتایج س��یالب زنی آب به عنوان شرایط 
آغازین ب��رای انجام س��یالب زنی پلیمر در مغزه مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد. بعد از تطبیق تاریخچه نتایج مدل آزمایش��گاه و شبیه س��از، 
پارامترهایی مختلفی که بر عملکرد سیالب زنی پلیمر در مقیاس مغزه 

تأثیر می گذارند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 

3-1- تطبیق تاریخچه نتایج مدل آزمایشگاه و مدل شبیه ساز 

1  تطبیــق تاریخچه نتایِج ضریب بازیافت نفت در ســیالب زنی آب 
برای مدل شبیه ساز و مدل آزمایشگاهی 4 

 

زنی مغزه و مدل ساخته شده  از تطبيق نتايج آزمايشگاهی سيالب. گردد می
مشخصات نمودارهای تراوايی نسبی،  ساز، پارامترهايی از جمله در شبيه

آيد و در  دست می هموئينگی بدايی زُ  نمودار فشار موئينه و نمودار اشباع
نتايج حاصل از تطبيق  ،زنی شيميايی سازی ساير فرآيندهای سيالب شبيه

عنوان شرايط اوليه سيستم مورد  زنی مغزه با آب به تاريخچه سيالب
های  زنی های سيالب بدين معنی که تمامی روش. گيرد استفاده قرار می

در آزمايش  شده استفاده زهمغ. شوند انجام می شيميايی در شرايط ثالثيه
سنگ  جنس اين مغزه از نوع ماسه. باشد قطر میinch 1.4وطول inch 11.6ر دارایوذکم

همچنين . است % 28.7و تخلخل mD 227بوده و همچنين تراوايی آن برابر با
 . باشد می 19.3برابر با APIبوده و دارای  cP 72روی نفت مورد آزمايش  گران
 توصيف مدل  1- 2
های  زنی  زنی آب و سيالب ساز برای انجام سيالب ساخته شده در شبيه مدل

 . است 1×1×100شيميايی دارای تعداد بلوک 
 ft× 0.103422681 ft × 0.103422681 ft 0.0096664هر بلوک در اين سيستم دارای ابعاد 

برابر حجم حفرات  0.62زمان تزريق آب در مغزه برابر با  مدت .باشد می
زنی آب  اشباع اوليه نفت در اين مغزه در زمان آغاز سيالب. است 11خالی

در  ml/min 0.2دبی تزريق آب نيز در اين مغزه برابر با  و 0.68برابر با 
درصد  5که برش نفت به مقدار  زنی آب تا زمانی سيالب. باشد می c°55دمای 
حجم حفرات خالی مغزه   0.62اين مقدار تزريق برابر با. ادامه يافت ،رسيد
زنی  ساز و مدل آزمايشگاهی سيالب تطبيق نتايج مدل شبيه 2و1-های شکل. است

ترتيب برای تغييرات ضريب بازيافت نفت، تغييرات اشباع و برش  آب را به
زنی  ساز و نتايج سيالب تطبيق تاريخچه نتايج مدل شبيه. دهند نفت نشان می

تغيير توان تراوايی نسبی در نمودار در آزمايشگاه با استفاده از 
بازيافت نفت تا زمان  1-با توجه به شکل. تراوايی نسبی حاصل گرديد

يابد اما در اين  شدت افزايش می برابر حجم حفرات خالی به 0.2 تزريقِ 
زمان با توليد آب در قسمت خروجی، نرخ افزايش بازيافت نفت  هم ،لحظه

برابر حجم  0.62که آب به مقدار ر زمانید عت کمتری انجام و نهايتاً با سر
درون  نفتِ درصد   40ضريب بازيافت نفت برابر با  ،شود حفرات خالی تزريق می

بين قبولی  قابلتطبيق  ،شود مشاهده می 2-طورکه در شکل همان. شود مغزه می
زنی مغزه برای تغييرات  ساز و نتايج آزمايشگاهی سيالب نتايج مدل شبيه

  .شود برش نفت در اين فرآيند مشاهده مینفت و اشباع 

 
2  تطبیــق تاریخچــه نتایج تغییــرات برش نفت و اشــباع نفت در 

سیالب زنی آب برای مدل شبیه ساز و مدل آزمایشگاهی

5 
 

ساز  زنی آب برای مدل شبيه ضريب بازيافت نفت در سيالب تطبيق تاريخچه نتايجِ :  1شکل 
 و مدل آزمايشگاهی

 

 
زنی آب برای  تطبيق تاريخچه نتايج تغييرات برش نفت و اشباع نفت در سيالب:  2شکل 

 ساز و مدل آزمايشگاهی مدل شبيه

 زنی پليمر سيالب  -3
مشخصات سنگ و سيال مورد استفاده همانند مشخصات ذکر شده در قسمت قبل 

زنی  عنوان شرايط آغازين برای انجام سيالب زنی آب به و نتايج سيالب است
بعد از تطبيق تاريخچه . گيرد پليمر در مغزه مورد استفاده قرار می

که بر عملکرد ساز، پارامترهايی مختلفی  نتايج مدل آزمايشگاه و شبيه
مورد بررسی قرار  ،گذارند ثير میأزنی پليمر در مقياس مغزه ت سيالب

 . خواهند گرفت
 ساز  تطبيق تاريخچه نتايج مدل آزمايشگاه و مدل شبيه -3-1

پليمر مورد استفاده در اين فرآيند، پلی آکريالميد هيدروليز شده جزئی 
زنی  سيالب. نمايش داده شده است 3-که خواص رئولوژيکی آن در شکلاست 

درون مغزه تزريق  0.06ml/minو با دبی تزريقی ppm 2500پليمر با غلظت 
برابر حجم حفرات خالی  3.7زنی پليمر زمان تزريق برای سيالب مدت. شود می
 0.41محلول پليمر برابر با  و اشباع اوليه نفت در زمان آغاز تزريقِ  است

 .بوده است

 

 ]8[وانگ، بر حسب تغييرات نرخ برش Flopaam 3330Sروی پليمر  تغييرات گران: 3شکل 

تطبيق تاريخچه نتايج ضريب بازيافت نفت و تغييرات برش نفت برای مدل 
 5و  4-های ترتيب در شکل زنی پليمر به ساز سيالب آزمايشگاهی و مدل شبيه
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پلیمر مورد استفاده در این فرآیند، پلی آکریالمید هیدرولیز شده جزئی 
اس��ت که خواص رئولوژیکی آن در ش��کل-3 نش��ان داده شده است. 
 0/06 ml/min 2500 و با دبی تزریقی ppm س��یالب زنی پلیمر با غلظت
درون مغزه تزریق می شود. مدت زمان تزریق برای سیالب زنی پلیمر3/7 
برابر حجم حفرات خالی اس��ت و اشباع اولیه نفت در زمان آغاز تزریِق 

محلول پلیمر برابر با 0/41 بوده است.
تطبی��ق تاریخچه نتایج ضری��ب بازیافت نفت و تغیی��رات برش نفت 
برای مدل آزمایش��گاهی و مدل شبیه ساز سیالب زنی پلیمر به ترتیب در 
شکل های-4 و 5 نش��ان داده شده است. همان طورکه در شکل-4 دیده 
مي شود، بازیافت نفت تا زمانی که محلول پلیمری به مقدار 0/5 برابر حجم 
حفرات خالی تزریق می شود، تقریباً کمتر از 5 درصد از نفت باقی مانده 
در مغزه است. دلیل این مقدار ناچیز بازیافت نفت، وجود اشباع زیاد آب 
در سیستم است. به عبارتی، محلول پلیمری در زمان ثالثیه تزریق می شود و 
بنابراین، در ابتدا حجم زیادی از محلول پلیمر تزریقی در تماس با مقدار 
زیاد آب موجود در سیستم قرار گرفته و در این زمان، بازیافت نفت ناچیز 
است. بعد از گذشت این زمان و با در تماس قرار گرفتن محلول پلیمری 
با نفت درون مغزه، بازیافت نفت به شدت افزایش می یابد به طوری که تا 
زمان��ی که محلول پلیمری به مقدار 1/5 برابر حجم حفرات خالی درون 
مغزه تزریق می شود، بازیافت نفت تا مقدار 40 درصد از نفت باقی مانده 
در مغ��زه ادامه می یاب��د. از این زمان به  بعد، تا انتهای زمان س��یالب زنی 
پلیمر، تنها 5 درصد از نفت باقی مانده در مغزه بازیافت می ش��ود. شکل-

5 نی��ز تغییرات برش نفت را در طی س��یالب زنی پلیمر نمایش می دهد. 
همان طورکه در این شکل می توان مشاهده نمود، تطبیق بسیار خوبی بین 

نتایج مدل آزمایشگاه و مدل شبیه ساز حاصل شده است. 
 

3-2- بررسی تأثیر نوع پلیمر تزریقی بر عملکرد سیالب زنی پلیمر
در این قس��مت به منظور مقایسه و مطالعه تأثیر نوع پلیمر تزریقی بر 
بازیافت نفت، از دو نوع پلیمر مختلف اس��تفاده می ش��ود؛ پلیمر نوع 

اول، پلی آکریالمید هیدرولیز ش��ده جزئ��ی و پلیمر نوع دوم، زانتان 
اس��ت. خ��واص رئولوژیکی پلیم��ر نوع اول در ش��کل-3 و خواص 
رئولوژیکی پلیمر نوع دوم که در آن از نتایج وو ]9[ استفاده گردیده، 
در شکل-6  نش��ان داده شده است. در این قسمت، سیالب زنی پلیمر 
ب��رای هر دو نوع پلیمر ب��ه مقدار2  برابر حجم حف��رات خالی انجام 
می ش��ود و غلظت پلیمر در ه��ر دو مورد برابر با ppm 2500 اس��ت. 
خصوصیات و ش��رایط تزریق مانند حالت قبل مي باشد. نتایج حاصل 

از تزریق این دو نوع پلیمر در شکل-7 نشان داده شده است. 
 همان ط��ور که در این ش��کل مش��اهده مي گردد، پلیم��ر نوع دوم 
)پلیمر زانتان( دارای عملکرد بهتری در بازیافت نفت باقی مانده درون 
مغزه نس��بت به پلیمر نوع اول )پلی آکریالمید هیدرولیز شده جزئی( 
اس��ت. همچنین، برای پلیمر نوع اول بعد از گذش��ت زمان تزریق به 
مقدار 0/5 برابر حجم حفرات خالی، بازیافت نفت با ش��دت بیشتری 
افزایش یافته درحالی که این زمان برای پلیمر نوع دوم 0/5 برابرحجم 
حفرات خالی اس��ت. همچنین، بازیافت نفت برای پلیمر نوع اول،41  
درصد از نفت باقی مانده در مغزه می باشد اما بازیافت نفت برای پلیمر 
نوع دوم 70  درصد از نفت باقی مانده در مغزه است. این اختالف در 
مق��دار ضریب بازیافت نفت را می توان ب��ه خصوصیات رئولوژیکی 
پلیمر زانتان و مقدار ش��وری سیستم نسبت داد، زیرا پلیمر زانتان یک 
بیوپلیمر بوده و در برابر شوری نسبت به پلی آکریالمید هیدرولیز شده 
جزئی مقاوم تر اس��ت. بنابراین، با توجه به مقدار ش��وری این سیستم، 
پلیمر زانتان نسبت به پلی آکریالمید هیدرولیز شده جزئی در بازیافت 

نفت باقی مانده ي درون مغزه بازده بهتری دارد.

3-3- بررسی تأثیر غلظت پلیمر تزریقی بر عملکرد سیالب زنی پلیمر 
به منظور بررسی تأثیر غلظت پلیمر تزریقی )پلی آکریالمید هیدرولیز 
شده جزئی( از س��ه غلظت مختلف 1500، 2500 وppm 3500 برای 
سیالب زنی پلیمر استفاده می شود. مدت زمان تزریق در این قسمت نیز 

3  تغییرات گران روی پلیمر Flopaam 3330S بر حســب تغییرات 
نرخ برش، وانگ]8[
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ساز  زنی آب برای مدل شبيه ضريب بازيافت نفت در سيالب تطبيق تاريخچه نتايجِ :  1شکل 
 و مدل آزمايشگاهی

 

 
زنی آب برای  تطبيق تاريخچه نتايج تغييرات برش نفت و اشباع نفت در سيالب:  2شکل 

 ساز و مدل آزمايشگاهی مدل شبيه

 زنی پليمر سيالب  -3
مشخصات سنگ و سيال مورد استفاده همانند مشخصات ذکر شده در قسمت قبل 

زنی  عنوان شرايط آغازين برای انجام سيالب زنی آب به و نتايج سيالب است
بعد از تطبيق تاريخچه . گيرد پليمر در مغزه مورد استفاده قرار می

که بر عملکرد ساز، پارامترهايی مختلفی  نتايج مدل آزمايشگاه و شبيه
مورد بررسی قرار  ،گذارند ثير میأزنی پليمر در مقياس مغزه ت سيالب

 . خواهند گرفت
 ساز  تطبيق تاريخچه نتايج مدل آزمايشگاه و مدل شبيه -3-1

پليمر مورد استفاده در اين فرآيند، پلی آکريالميد هيدروليز شده جزئی 
زنی  سيالب. نمايش داده شده است 3-که خواص رئولوژيکی آن در شکلاست 

درون مغزه تزريق  0.06ml/minو با دبی تزريقی ppm 2500پليمر با غلظت 
برابر حجم حفرات خالی  3.7زنی پليمر زمان تزريق برای سيالب مدت. شود می
 0.41محلول پليمر برابر با  و اشباع اوليه نفت در زمان آغاز تزريقِ  است

 .بوده است

 

 ]8[وانگ، بر حسب تغييرات نرخ برش Flopaam 3330Sروی پليمر  تغييرات گران: 3شکل 

تطبيق تاريخچه نتايج ضريب بازيافت نفت و تغييرات برش نفت برای مدل 
 5و  4-های ترتيب در شکل زنی پليمر به ساز سيالب آزمايشگاهی و مدل شبيه

4  تطبیق تاریخچه نتایج ضریب بازیافت نفت در سیالب زنی پلیمر 
برای مدل شبیه ساز و مدل آزمایشگاهی
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، بازيافت نفت تا شود ديده مي 4-شکل در طورکه همان. نشان داده شده است
برابر حجم حفرات خالی تزريق  0.5زمانی که محلول پليمری به مقدار 

دليل . استمانده در مغزه  از نفت باقیدرصد  5تقريبًا کمتر از  ،شود می
. استاين مقدار ناچيز بازيافت نفت، وجود اشباع زياد آب در سيستم 

شود و  ق میعبارتی ديگر، محلول پليمری در زمان ثالثيه تزري به
در ابتدا حجم زيادی از محلول پليمر تزريقی در تماس با  ،بنابراين

بازيافت  ،و در اين زمان گرفتهمقدار زياد آب موجود در سيستم قرار 
بعد از گذشت اين زمان و با در تماس قرار گرفتن  .استنفت ناچيز 

يابد  شدت افزايش می محلول پليمری با نفت درون مغزه، بازيافت نفت به
برابر حجم حفرات  1.5که تا زمانی که محلول پليمری به مقدار  طوری هب

از نفت درصد  40بازيافت نفت تا مقدار  ،شود خالی درون مغزه تزريق می
تا انتهای  ،بعد  از اين زمان به. يابد مانده در مغزه ادامه می باقی

مغزه بازيافت مانده در  از نفت باقیدرصد  5زنی پليمر، تنها  زمان سيالب
زنی پليمر نمايش  سيالبطی يز تغييرات برش نفت را در ن 5-شکل. شود می
توان مشاهده نمود، تطبيق بسيار خوبی  می شكلطورکه در اين  همان. دهد می

 . ساز حاصل شده است بين نتايج مدل آزمايشگاه و مدل شبيه

 

زنی پليمر برای مدل  تطبيق تاريخچه نتايج ضريب بازيافت نفت در سيالب:  4شکل 
 ساز و مدل آزمايشگاهی شبيه

 

زنی پليمر برای مدل  تطبيق تاريخچه نتايج تغييرات برش نفت در سيالب:  5شکل 
 ساز و مدل آزمايشگاهی شبيه

 زنی پليمر ثير نوع پليمر تزريقی بر عملکرد سيالبأبررسی ت -3-2
پليمر تزريقی بر ثير نوع أمنظور مقايسه و مطالعه ت در اين قسمت به

پليمر نوع اول،  ؛شود از دو نوع پليمر مختلف استفاده می ،بازيافت نفت
خواص . است زانتانو پليمر نوع دوم،  پلی آکريالميد هيدروليز شده جزئی
خواص رئولوژيکی پليمر نوع دوم  و 3-رئولوژيکی پليمر نوع اول در شکل

داده شده  شانن  6-در شکل ،استفاده گرديده ]9[وو  از نتايجدر آن که 
  2زنی پليمر برای هر دو نوع پليمر به مقدار سيالب ،در اين قسمت. است
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2 برابر حجم حفرات خالی اس��ت. نتایج شبیه سازی سیالب زنی پلیمر 
در س��ه غلظت ذکر شده در شکل-8 نشان داده شده است. همان طور 
که در این ش��کل می توان مش��اهده ک��رد، با افزای��ش غلظت پلیمر، 
ضری��ب بازیافت نفت نیز افزایش یافت��ه به طوری که ضریب بازیافت 
نهای��ی نفت برای غلظ��ت ppm 1500 برابر با 34  درصد از نفت باقی 
مان��ده در مغزه، برای غلظت ppm 2500 براب��ر با 41  درصد از نفت 
باقی مانده در مغزه و نهایتاً برای غلظت ppm 3500 برابر با 50  درصد 
از نفت باقی مانده در مغزه است. همان طور که غلظت پلیمر در محلول 
تزریقی افزایش می یاب��د، گران روی محلول تزریقی نیز افزایش یافته 
و در نتیجه، نسبت تحرک س��یال جابه جاکننده و سیال جابه جاشونده 

بهبود یافته و بازیافت نفت افزایش می یابد.

 4-  سیالب زنی سورفکتانت 
در این قسمت به بررسی عملکرد سیالب زنی سورفکتانت و عواملی 
که بر بازده این فرآیند تأثیرگذارند، پرداخته می شود. به این دلیل که 
از این پس تطابق تاریخچه ي نتایج آزمایشگاهی سیالب زنی شیمیایی 
مغزه و مدل شبیه س��از انجام نمی پذیرد، یک مدل مبنا معرفی ش��ده و 
فرایند مورد بررسی برای آن مدل انجام می شود. سپس، نتایج بررسِی 
تأثیر س��ایر پارامترها با نتایج مدل مبنا مورد مقایس��ه ق��رار می گیرد. 
باید عن��وان کرد که در این مطالعه، مکانیزم س��یالب زنی هایی که از 
سورفکتانت و آلکالین در آن ها استفاده می شود، تنها، کاهش کشش 

سطحی است و فرآیند تغییر ترشوندگی مورد بررسی قرار نمی گیرد. 
از اطالعات آزمایش��گاهی و رفتار فازی س��ورفکتانِت مورد استفاده 
توس��ط محمدی]10[ در تمام س��یالب زنی های ش��یمیایی که در آن، 
س��ورفکتانت به عنوان یک عامل شیمیایی اس��تفاده می شود، به منظور 

تعیین مشخصات سورفکتانت در شبیه ساز استفاده می گردد. 

4-1-مدل پایه
مش��خصات مدل مورد اس��تفاده در این قس��مت همانن��د مدل قبل 
اس��ت. فرآیند سیالب زنی س��ورفکتانت در این قسمت شامل تزریق 
محل��ول س��ورفکتانت به مق��دار 0/2 براب��ر حجم حف��رات خالی و 
ی��ک محلول پلیمری رانش��ی به عن��وان عامل بهب��ود تحرک محلول 
س��ورفکتانت پس از تزریق محلول س��ورفکتانت، به مقدار 1/8 برابر 
حج��م حفرات خالی اس��ت. غلظت س��ورفکتانت در محل��ول برابر 
 1/5  درص��د حجمی و غلظت پلیمر در محلول پلیمری رانش��ی برابر
 ml/min 2000 می باشد. دبی تزریق در هر دو قسمت نیز برابر با ppm 
0/06 است. نتایج شبیه سازی این مدل مبنا در شکل-9 نشان داده شده 
اس��ت. این شکل ضریب بازیافت نفت از مغزه را در مدت زمان انجام 
س��یالب زنی سورفکتانت نمایش می دهد. همان طور که در این شکل 
می توان مشاهده نمود، تا زمان تزریق0/52 برابر حجم حفرات خالی، 
مق��دار بازیافت نفت بس��یار ناچیز بوده که همانند م��ورد قبل به دلیل 
حجم زیاد اش��باع آب ) انجام سیالب زنی سورفکتانت در زمان ثالثیه( 

5  تطبیق تاریخچه نتایج تغییرات برش نفت در ســیالب زنی پلیمر 
برای مدل شبیه ساز و مدل آزمایشگاهی
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، بازيافت نفت تا شود ديده مي 4-شکل در طورکه همان. نشان داده شده است
برابر حجم حفرات خالی تزريق  0.5زمانی که محلول پليمری به مقدار 

دليل . استمانده در مغزه  از نفت باقیدرصد  5تقريبًا کمتر از  ،شود می
. استاين مقدار ناچيز بازيافت نفت، وجود اشباع زياد آب در سيستم 

شود و  ق میعبارتی ديگر، محلول پليمری در زمان ثالثيه تزري به
در ابتدا حجم زيادی از محلول پليمر تزريقی در تماس با  ،بنابراين

بازيافت  ،و در اين زمان گرفتهمقدار زياد آب موجود در سيستم قرار 
بعد از گذشت اين زمان و با در تماس قرار گرفتن  .استنفت ناچيز 

يابد  شدت افزايش می محلول پليمری با نفت درون مغزه، بازيافت نفت به
برابر حجم حفرات  1.5که تا زمانی که محلول پليمری به مقدار  طوری هب

از نفت درصد  40بازيافت نفت تا مقدار  ،شود خالی درون مغزه تزريق می
تا انتهای  ،بعد  از اين زمان به. يابد مانده در مغزه ادامه می باقی

مغزه بازيافت مانده در  از نفت باقیدرصد  5زنی پليمر، تنها  زمان سيالب
زنی پليمر نمايش  سيالبطی يز تغييرات برش نفت را در ن 5-شکل. شود می
توان مشاهده نمود، تطبيق بسيار خوبی  می شكلطورکه در اين  همان. دهد می

 . ساز حاصل شده است بين نتايج مدل آزمايشگاه و مدل شبيه

 

زنی پليمر برای مدل  تطبيق تاريخچه نتايج ضريب بازيافت نفت در سيالب:  4شکل 
 ساز و مدل آزمايشگاهی شبيه

 

زنی پليمر برای مدل  تطبيق تاريخچه نتايج تغييرات برش نفت در سيالب:  5شکل 
 ساز و مدل آزمايشگاهی شبيه

 زنی پليمر ثير نوع پليمر تزريقی بر عملکرد سيالبأبررسی ت -3-2
پليمر تزريقی بر ثير نوع أمنظور مقايسه و مطالعه ت در اين قسمت به

پليمر نوع اول،  ؛شود از دو نوع پليمر مختلف استفاده می ،بازيافت نفت
خواص . است زانتانو پليمر نوع دوم،  پلی آکريالميد هيدروليز شده جزئی
خواص رئولوژيکی پليمر نوع دوم  و 3-رئولوژيکی پليمر نوع اول در شکل

داده شده  شانن  6-در شکل ،استفاده گرديده ]9[وو  از نتايجدر آن که 
  2زنی پليمر برای هر دو نوع پليمر به مقدار سيالب ،در اين قسمت. است

6  تغییــرات گران روی پلیمــر Xanthan بر حســب تغییرات نرخ 
برش، ]9[
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شود و غلظت پليمر در هر دو مورد  برابر حجم حفرات خالی انجام می
قبل  مانند حالتخصوصيات و شرايط تزريق . است ppm 2500 برابر با

نشان داده  7-در شکل نتايج حاصل از تزريق اين دو نوع پليمر. باشد مي
 . شده است

 

 ]9[، ووبر حسب تغييرات نرخ برش Xanthanروی پليمر  تغييرات گران:  6شکل 

 

و پليمر  Xanthanزنی پليمر با پليمر  نتايج ضريب بازيافت نفت برای سيالب:  7شکل 
Flopamm 3330s 

) زانتانپليمر (، پليمر نوع دومگردد ميشکل مشاهده اين که در  طور همان
مانده درون مغزه نسبت به  دارای عملکرد بهتری در بازيافت نفت باقی

برای  ،همچنين. است) پلی آکريالميد هيدروليز شده جزئی(پليمر نوع اول
برابر حجم حفرات  0.5پليمر نوع اول بعد از گذشت زمان تزريق به مقدار 

اين زمان  که خالی، بازيافت نفت با شدت بيشتری افزايش يافته درحالی
بازيافت  ،همچنين. استبرابرحجم حفرات خالی  0.3برای پليمر نوع دوم 

باشد  مانده در مغزه می از نفت باقیدرصد   41،نفت برای پليمر نوع اول
مانده در  از نفت باقیدرصد   70بازيافت نفت برای پليمر نوع دوم  اما

توان به  میاين اختالف در مقدار ضريب بازيافت نفت را  .استمغزه 
زيرا ت داد، خصوصيات رئولوژيکی پليمر زانتان و مقدار شوری سيستم نسب

پليمر زانتان يک بيوپليمر بوده و در برابر شوری نسبت به پلی 
با توجه به  ،بنابراين. استتر  مقاومآکريالميد هيدروليز شده جزئی 

نسبت به پلی آکريالميد هيدروليز مقدار شوری اين سيستم، پليمر زانتان 
 .داردبازده بهتری درون مغزه  ي مانده در بازيافت نفت باقیشده جزئی 

 زنی پليمر  ثير غلظت پليمر تزريقی بر عملکرد سيالبأبررسی ت -3-3
پلی آکريالميد هيدروليز شده ( ثير غلظت پليمر تزريقیأمنظور بررسی ت به

زنی پليمر  برای سيالب ppm 3500و 2500، 1500 از سه غلظت مختلف) جزئی
برابر حجم حفرات  2زمان تزريق در اين قسمت نيز  مدت. شود استفاده می

زنی پليمر در سه غلظت ذکر شده در  سازی سيالب نتايج شبيه. استخالی 

7  نتایــج ضریــب بازیافت نفت برای ســیالب زنی پلیمــر با پلیمر 

Flopamm 3330s و پلیمر Xanthan

7 
 

شود و غلظت پليمر در هر دو مورد  برابر حجم حفرات خالی انجام می
قبل  مانند حالتخصوصيات و شرايط تزريق . است ppm 2500 برابر با

نشان داده  7-در شکل نتايج حاصل از تزريق اين دو نوع پليمر. باشد مي
 . شده است

 

 ]9[، ووبر حسب تغييرات نرخ برش Xanthanروی پليمر  تغييرات گران:  6شکل 

 

و پليمر  Xanthanزنی پليمر با پليمر  نتايج ضريب بازيافت نفت برای سيالب:  7شکل 
Flopamm 3330s 

) زانتانپليمر (، پليمر نوع دومگردد ميشکل مشاهده اين که در  طور همان
مانده درون مغزه نسبت به  دارای عملکرد بهتری در بازيافت نفت باقی

برای  ،همچنين. است) پلی آکريالميد هيدروليز شده جزئی(پليمر نوع اول
برابر حجم حفرات  0.5پليمر نوع اول بعد از گذشت زمان تزريق به مقدار 

اين زمان  که خالی، بازيافت نفت با شدت بيشتری افزايش يافته درحالی
بازيافت  ،همچنين. استبرابرحجم حفرات خالی  0.3برای پليمر نوع دوم 

باشد  مانده در مغزه می از نفت باقیدرصد   41،نفت برای پليمر نوع اول
مانده در  از نفت باقیدرصد   70بازيافت نفت برای پليمر نوع دوم  اما

توان به  میاين اختالف در مقدار ضريب بازيافت نفت را  .استمغزه 
زيرا ت داد، خصوصيات رئولوژيکی پليمر زانتان و مقدار شوری سيستم نسب

پليمر زانتان يک بيوپليمر بوده و در برابر شوری نسبت به پلی 
با توجه به  ،بنابراين. استتر  مقاومآکريالميد هيدروليز شده جزئی 

نسبت به پلی آکريالميد هيدروليز مقدار شوری اين سيستم، پليمر زانتان 
 .داردبازده بهتری درون مغزه  ي مانده در بازيافت نفت باقیشده جزئی 

 زنی پليمر  ثير غلظت پليمر تزريقی بر عملکرد سيالبأبررسی ت -3-3
پلی آکريالميد هيدروليز شده ( ثير غلظت پليمر تزريقیأمنظور بررسی ت به

زنی پليمر  برای سيالب ppm 3500و 2500، 1500 از سه غلظت مختلف) جزئی
برابر حجم حفرات  2زمان تزريق در اين قسمت نيز  مدت. شود استفاده می

زنی پليمر در سه غلظت ذکر شده در  سازی سيالب نتايج شبيه. استخالی 

8  تاثیر غلظت پلیمر در سیالب زنی پلیمر بر ضریب بازیافت نفت

8 
 

، آردتوان مشاهده  شکل می اين طور که در همان. نشان داده شده است 8-شکل
طوری  هضريب بازيافت نفت نيز افزايش يافته ب ،با افزايش غلظت پليمر

از درصد   34برابر با  ppm 1500که ضريب بازيافت نهايی نفت برای غلظت
از نفت  درصد  41برابر با  ppm 2500نفت باقی مانده در مغزه، برای غلظت 

از درصد   50برابر با  ppm 3500مانده در مغزه و نهايتًا برای غلظت  باقی
طور که غلظت پليمر در محلول تزريقی  همان. استمانده در مغزه  نفت باقی

 ،روی محلول تزريقی نيز افزايش يافته و در نتيجه گران ،يابد افزايش می
جاشونده بهبود يافته و  هجاکننده و سيال جاب هنسبت تحرک سيال جاب
 .يابد بازيافت نفت افزايش می

 

 پليمر بر ضريب بازيافت نفتزنی  تاثير غلظت پليمر در سيالب:  8شکل 

 زنی سورفکتانت  سيالب  -4
زنی سورفکتانت و عواملی که بر  در اين قسمت به بررسی عملکرد سيالب

به اين دليل که از . شود ، پرداخته میندثيرگذارأبازده اين فرآيند ت
زنی شيميايی مغزه و  نتايج آزمايشگاهی سيالب ي بق تاريخچهااين پس تط
ورد يند مايک مدل مبنا معرفی شده و فر ،پذيرد انجام نمیساز  مدل شبيه

ثير ساير أت نتايج بررسیِ  ،سپس .دپذير بررسی برای آن مدل انجام می
بايد عنوان . رديگ میقرار مقايسه مورد پارامترها با نتايج مدل مبنا 

هايی که از سورفکتانت و  زنی مکانيزم سيالب ،در اين مطالعه کهد آر
و فرآيند  استشود، تنها کاهش کشش سطحی  ها استفاده می آنآلکالين در 

از اطالعات آزمايشگاهی و  .گيرد تغيير ترشوندگی مورد بررسی قرار نمی
های  زنی در تمام سيالب ]10[محمدی مورد استفاده توسط رفتار فازی سورفکتانتِ 

عنوان يک عامل شيميايی استفاده  سورفکتانت به ،شيميايی که در آن
 . گردد ساز استفاده می سورفکتانت در شبيهمشخصات منظور تعيين  ود، بهش می

 مدل پايه-4-1
فرآيند . استهمانند مدل قبل مشخصات مدل مورد استفاده در اين قسمت 

زنی سورفکتانت در اين قسمت شامل تزريق محلول سورفکتانت به  سيالب
عنوان  برابر حجم حفرات خالی و يک محلول پليمری رانشی به 0.2مقدار 

عامل بهبود تحرک محلول سورفکتانت پس از تزريق محلول سورفکتانت، به 
غلظت سورفکتانت در محلول برابر . استبرابر حجم حفرات خالی  1.8مقدار 

 ppm 2000حجمی و غلظت پليمر در محلول پليمری رانشی برابر درصد   1.5
نتايج . است ml/min 0.06هر دو قسمت نيز برابر با دردبی تزريق . دباش می

شکل ضريب اين . نشان داده شده است 9-سازی اين مدل مبنا در شکل شبيه
نمايش زنی سورفکتانت  انجام سيالب زمان مدتدر را بازيافت نفت از مغزه 
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می باش��د، اما بعد از این زمان، بازیافت نفت به ش��دت افزایش یافته و 
در نهایت، برابر با مقدار 62 درصد نفت باقی مانده در مغزه می گردد. 

س�یالب زنی  عملک�رد  ب�ر  س�ورفکتانت  غلظ�ت  تأثی�ر  4-2-بررس�ی 
سورفکتانت 

در این قسمت، به منظور بررس��ی تأثیر افزایش غلظت سورفکتانت 
در محل��ول تزریق��ی، از س��ه غلظ��ت متف��اوت1 ، 1/5  و2  درصد 
حجمی برای شبیه سازی سیالب س��ورفکتانت استفاده می شود. سایر 
خصوصیات محلول س��ورفکتانت و همچنین محل��ول پلیمری)مانند 
مدل مبنا( ثابت اس��ت و تنها، غلظت س��ورفکتانت در مدل شبیه س��از 
افزایش می یابد. نتایج حاصل از شبیه س��ازی سیالب زنی سورفکتانت 
در ش��کل-10 نشان داده شده اس��ت. همان طور که دیده مي شود، با 
افزایش غلظت سورفکتانت در محلول تزریقی، ضریب بازیافت نفت 
افزای��ش می یابد به نحوی که در حالت تزریِق محلول س��ورفکتانت با 
غلظت 1 درصد حجمی، ضریب بازیافت نفت برابر با 57 درصد نفِت 
باقی مان��ده درون مغزه گردید و با افزایش0/5  درصد حجمی غلظت 
س��ورفکتانت در محل��ول تزریقی، میزان بازیافت نف��ت به مقدار5/5  
درصد از نفِت باقی مانده در مغزه نس��بت به مورد قبل افزایش یافت و 
در نهایت، زمانی که محلول س��ورفکتانت با غلظت 2 درصد حجمی 

در مغزه تزریق ش��د، میزان بازیافت نفت براب��ر با 68  درصد از نفت 
باقی مانده در مغزه گردید.

 4-3-بررس�ی تأثیر حجم تزریق سورفکتانت بر عملکرد سیالب زنی 
سورفکتانت

در ای��ن قس��مت، به منظ��ور مطالع��ه تأثیر مق��دار حج��م محلول 
س��ورفکتانت تزریقی، مجموعه ای از شبیه س��ازی ها برای س��ه حجم 
متف��اوت0/1، 0/2 و 0/3 براب��ر حجم حفرات خالی انجام می ش��ود. 
در این قس��مت نیز مشخصات سیس��تم تزریق و خصوصیات سنگ و 
سیال همانند مشخصات مدل مبناست، با این تفاوت که حجم محلول 
سورفکتانت تزریقی افزایش می یابد و متعاقباً به همان مقدار از حجم 
پلیمر رانش��ی که پس از محلول سورفکتانت تزریق می شود، کاهش 

می یابد. نتایج این بررسی در شکل-11 نشان داده شده است.
با افزایش حجم محلول سورفکتانت تزریقی، بازیافت نفت افزایش 
می یابد، به طوری که ب��ا افزایش حجم تزریق، از مقدار0/1 برابر حجم 
حفرات خالی به 0/2 برابر حجم حفرات خالی، ضریب بازیافت نفت به 
مق��دار7 درصد از نفت باقی مانده در مغزه افزایش می یابد و در نهایت، 
در زمان تزریق محلول س��ورفکتانت به مقدار 0/3 برابر حجم حفرات 
خال��ی، 65/5  درصد از نف��ت باقی مانده در مغ��زه بازیافت می گردد. 

9  تغییرات ضریب بازیافت نفت برای سیالب زنی سورفکتانت

9 
 

توان مشاهده نمود، تا زمان تزريق  طور که در اين شکل می همان. دهد می
مقدار بازيافت نفت بسيار ناچيز بوده که  ،برابر حجم حفرات خالی 0.52

زنی  انجام سيالب ( دليل حجم زياد اشباع آب ههمانند مورد قبل ب
بازيافت  ،اما بعد از اين زمان ،باشد می )سورفکتانت در زمان ثالثيه

نفت درصد   62مقدار  برابر با ،شدت افزايش يافته و در نهايت نفت به
 . گردد میمانده در مغزه  باقی

 

 زنی سورفکتانت برای سيالبتغييرات ضريب بازيافت نفت :  9شکل 

 زنی سورفکتانت  ثير غلظت سورفکتانت بر عملکرد سيالبأبررسی ت-4-2
ثير افزايش غلظت سورفکتانت در محلول أمنظور بررسی ت به ،در اين قسمت
سازی سيالب  حجمی برای شبيهدرصد   2و  1.5،  1سه غلظت متفاوتتزريقی، از 

ساير خصوصيات محلول سورفکتانت و همچنين . شود سورفکتانت استفاده می
غلظت سورفکتانت در  ،و تنها ثابت است )مانند مدل مبنا(محلول پليمری

زنی  سازی سيالب نتايج حاصل از شبيه. يابد ساز افزايش می مدل شبيه
، با شود ديده ميطور که  همان. نشان داده شده است 10-سورفکتانت در شکل

افزايش غلظت سورفکتانت در محلول تزريقی ضريب بازيافت نفت افزايش 
درصد  1محلول سورفکتانت با غلظت  نحوی که در حالت تزريقِ  يابد به می

مانده درون مغزه  باقی نفتِ  درصد 57 ضريب بازيافت نفت برابر با ،حجمی
 ،حجمی غلظت سورفکتانت در محلول تزريقیدرصد   0.5با افزايش گرديد و

مانده در مغزه نسبت  باقی از نفتِ درصد   5.5ميزان بازيافت نفت به مقدار
که محلول سورفکتانت با  زمانی ،در نهايت و يافتبه مورد قبل افزايش 

  68، ميزان بازيافت نفت برابر با شدحجمی در مغزه تزريق درصد  2غلظت 
 .گرديد مانده در مغزه از نفت باقی درصد

 

زنی  تاثير افزايش غلظت سورفکتانت بر ضريب بازيافت نفت در سيالب:  10شکل 
 سورفکتانت

10  تاثیــر افزایش غلظت ســورفکتانت بر ضریــب بازیافت نفت در 
سیالب زنی سورفکتانت

9 
 

توان مشاهده نمود، تا زمان تزريق  طور که در اين شکل می همان. دهد می
مقدار بازيافت نفت بسيار ناچيز بوده که  ،برابر حجم حفرات خالی 0.52

زنی  انجام سيالب ( دليل حجم زياد اشباع آب ههمانند مورد قبل ب
بازيافت  ،اما بعد از اين زمان ،باشد می )سورفکتانت در زمان ثالثيه

نفت درصد   62مقدار  برابر با ،شدت افزايش يافته و در نهايت نفت به
 . گردد میمانده در مغزه  باقی

 

 زنی سورفکتانت برای سيالبتغييرات ضريب بازيافت نفت :  9شکل 

 زنی سورفکتانت  ثير غلظت سورفکتانت بر عملکرد سيالبأبررسی ت-4-2
ثير افزايش غلظت سورفکتانت در محلول أمنظور بررسی ت به ،در اين قسمت
سازی سيالب  حجمی برای شبيهدرصد   2و  1.5،  1سه غلظت متفاوتتزريقی، از 

ساير خصوصيات محلول سورفکتانت و همچنين . شود سورفکتانت استفاده می
غلظت سورفکتانت در  ،و تنها ثابت است )مانند مدل مبنا(محلول پليمری

زنی  سازی سيالب نتايج حاصل از شبيه. يابد ساز افزايش می مدل شبيه
، با شود ديده ميطور که  همان. نشان داده شده است 10-سورفکتانت در شکل

افزايش غلظت سورفکتانت در محلول تزريقی ضريب بازيافت نفت افزايش 
درصد  1محلول سورفکتانت با غلظت  نحوی که در حالت تزريقِ  يابد به می

مانده درون مغزه  باقی نفتِ  درصد 57 ضريب بازيافت نفت برابر با ،حجمی
 ،حجمی غلظت سورفکتانت در محلول تزريقیدرصد   0.5با افزايش گرديد و

مانده در مغزه نسبت  باقی از نفتِ درصد   5.5ميزان بازيافت نفت به مقدار
که محلول سورفکتانت با  زمانی ،در نهايت و يافتبه مورد قبل افزايش 

  68، ميزان بازيافت نفت برابر با شدحجمی در مغزه تزريق درصد  2غلظت 
 .گرديد مانده در مغزه از نفت باقی درصد

 

زنی  تاثير افزايش غلظت سورفکتانت بر ضريب بازيافت نفت در سيالب:  10شکل 
 سورفکتانت

11  تأثیر افزایش حجم سورفکتانت تزریقی بر ضریب بازیافت نفت 
در سیالب زنی سورفکتانت

9 
 

توان مشاهده نمود، تا زمان تزريق  طور که در اين شکل می همان. دهد می
مقدار بازيافت نفت بسيار ناچيز بوده که  ،برابر حجم حفرات خالی 0.52

زنی  انجام سيالب ( دليل حجم زياد اشباع آب ههمانند مورد قبل ب
بازيافت  ،اما بعد از اين زمان ،باشد می )سورفکتانت در زمان ثالثيه

نفت درصد   62مقدار  برابر با ،شدت افزايش يافته و در نهايت نفت به
 . گردد میمانده در مغزه  باقی

 

 زنی سورفکتانت برای سيالبتغييرات ضريب بازيافت نفت :  9شکل 

 زنی سورفکتانت  ثير غلظت سورفکتانت بر عملکرد سيالبأبررسی ت-4-2
ثير افزايش غلظت سورفکتانت در محلول أمنظور بررسی ت به ،در اين قسمت
سازی سيالب  حجمی برای شبيهدرصد   2و  1.5،  1سه غلظت متفاوتتزريقی، از 

ساير خصوصيات محلول سورفکتانت و همچنين . شود سورفکتانت استفاده می
غلظت سورفکتانت در  ،و تنها ثابت است )مانند مدل مبنا(محلول پليمری

زنی  سازی سيالب نتايج حاصل از شبيه. يابد ساز افزايش می مدل شبيه
، با شود ديده ميطور که  همان. نشان داده شده است 10-سورفکتانت در شکل

افزايش غلظت سورفکتانت در محلول تزريقی ضريب بازيافت نفت افزايش 
درصد  1محلول سورفکتانت با غلظت  نحوی که در حالت تزريقِ  يابد به می

مانده درون مغزه  باقی نفتِ  درصد 57 ضريب بازيافت نفت برابر با ،حجمی
 ،حجمی غلظت سورفکتانت در محلول تزريقیدرصد   0.5با افزايش گرديد و

مانده در مغزه نسبت  باقی از نفتِ درصد   5.5ميزان بازيافت نفت به مقدار
که محلول سورفکتانت با  زمانی ،در نهايت و يافتبه مورد قبل افزايش 

  68، ميزان بازيافت نفت برابر با شدحجمی در مغزه تزريق درصد  2غلظت 
 .گرديد مانده در مغزه از نفت باقی درصد

 

زنی  تاثير افزايش غلظت سورفکتانت بر ضريب بازيافت نفت در سيالب:  10شکل 
 سورفکتانت

12  تأثیر افزایش غلظت پلیمر در محلول پلیمر رانشی در سیالب زنی 
سورفکتانت

11 
 

حرکت  ،مناسب روی باال با يک نسبت تحرکِ  توسط يک محلول با گران ،طرفی
 . ندآن می

زنی  ثير غلظت محلول پليمر رانشی بر عملکرد سيالبأبررسی ت-4-4
 سورفکتانت

پليمر ثير افزايش غلظت پليمر در أمنظور بررسی ميزان ت به بخش،در اين 
سازی  سه مجموعه شبيه ،گردد رانشی که پس از محلول سورفکتانت تزريق می

 2000، 1500 از سه غلظت ،در اين قسمت. دشو زنی سورفکتانت انجام می سيالب
سازی انجام  نتايج شبيه. برای پليمر رانشی استفاده شده است ppm 2500و

نشان داده  12-شکلشده در سه غلظت مختلف پليمر برای پليمر رانشی در 
هرچه غلظت پليمر در  شود، ديده ميطور که در اين شکل  همان. شده است

تزريقی پس از تزريق محلول سورفکتانت افزايش  محلول پليمر رانشیِ 
نحوی که تفاوت بين ضريب  به شود، زيادتر مييابد، بازيافت نفت نيز  

و  استانشی بازيافت نفت برای مدلی که دارای کمترين غلظت پليمر ر
از درصد   18در حدود  است،بيشترين غلظت پليمر رانشی  مدلی که دارای

ثير افزايش غلظت أو در مقايسه با ت استمانده در مغزه  نفت باقی
 آردتوان مشاهده  ، می10-تزريقی در شکل سورفکتانت در محلول سورفکتانتِ 

زيافت نفت که افزايش غلظت پليمر و سورفکتانت، هر دو باعث افزايش با
توان در  شود اما افزايش غلظت پليمر در محلول پليمری تزريقی را می می

روی  گرانتوان  میتا حدی را بازيافت نفت موثرتر دانست که دليل آن 
رو برای  د که وجود يک سيال گرانآرباالی نفت موجود در مغزه عنوان 

 . استبازيافت آن ضروری 

 

 زنی سورفکتانت پليمر در محلول پليمر رانشی در سيالبثير افزايش غلظت أت:  12شکل 

ثير افزودن آلکالين به محلول سورفکتانت بر عملکرد أبررسی ت-4-5
 زنی سورفکتانت سيالب

ثير افزودن آلکالين به محلول سورفکتانت، أبررسی تجهت  ،در اين قسمت
درصد  1.6ساز به محلول سورفکتانت تزريقی  در مدل ساخته شده در شبيه

 ،در اين قسمت ،عبارتی ديگر به. شود افزوده می) Na2Co3( آلکالينوزني 
زنی سورفکتانت مورد مقايسه  سورفکتانت و سيالب -زنی آلکالين نتايج سيالب

اقتباس شده  ]9[وو  مشخصات آلکالين افزوده شده از نتايج. گيرد قرار می
توان در  مبنا را میسازی اين مدل و مقايسه آن با مدل  نتايج شبيه. است
تغييرات مقدار جذب سورفکتانت 13-در شکل. دآرمشاهده  14و  13-های شکل

طور که در اين شکل مشاهده  همان. تزريق نشان داده شده است در طی زمانِ 
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همچنین، در شکل-11 مش��اهده می شود که می توان یک حجم موثر 
برای تزریق محلول س��ورفکتانت در نظر گرفت به نحوی که با افزایش 
حج��م تزریِق محلول س��ورفکتانت از مق��دار 0/1 برابر حجم حفرات 
خالی به مق��دار 0/2 برابر حجم حفرات خال��ی، ضریب بازیافت نفت 
به مق��دار 7/5  درصد از نفت باقی مانده در مغ��زه افزایش می یابد. اما 
با افزایش مجدد حجم محلول س��ورفکتانت تزریقی از مقدار 0/2 برابر 
حجم حفرات خالی تزریقی به 0/3 برابر حجم خالی حفرات تزریقی، 
بازیافت نفت تنها 1/5 درصد از نفت باقی مانده در مغزه افزایش می یابد 
و بنابراین، ضریب بازیافت نفت با افزایش حجم سورفکتانت تزریقی از 
مق��دار 0/1  برابر حجم حفرات خالی تزریقی تا مقدار 0/2 برابر حجم 
حفرات خالی تزریقی تأثیر بیش��تری در بازیافت نفت داش��ته است. از 
طرفی، مشاهده می شود که هرچه قدر حجم تزریق محلول سورفکتانت 
افزایش می یابد، زمان آغاز افزایش بازیافت نفت نیز با تأخیر بیش��تری 
انج��ام می پذیرد و در مقابل، هرچه این حجِم تزریق کاهش  یابد، زمان 
آغاز افزایش بازیافت نفت کوتاه تر می گردد. دلیل این اختالف در این 
است که هرچه پلیمر رانشی که دارای گران روی باالیی است، سریع تر 
به درون مغزه تزریق شود، زمان آغاز افزایش بازیافت نفت نیز سریع تر 
اتف��اق می افتد، زیرا که با تزریق یک محلول با گران روی باال، محلول 
سورفکتانِت تزریق شده و نفت درون مغزه سریع تر و موثرتر با یکدیگر 
در تماس قرار گرفته و از طرفی، توسط یک محلول با گران روی باال با 

یک نسبت تحرِک مناسب، حرکت می کنند. 

4-4-بررس�ی تأثیر غلظت محلول پلیمر رانش�ی بر عملکرد سیالب زنی 
سورفکتانت

در ای��ن بخش، به منظور بررس��ی میزان تأثیر افزای��ش غلظت پلیمر 
در پلیمر رانش��ی که پس از محلول س��ورفکتانت تزریق می گردد، سه 
مجموعه شبیه س��ازی سیالب زنی س��ورفکتانت انجام می شود. در این 
قس��مت، از س��ه غلظت 1500، 2000 وppm 2500 برای پلیمر رانشی 

اس��تفاده شده است. نتایج شبیه سازی انجام شده در سه غلظت مختلف 
پلیمر برای پلیمر رانش��ی در شکل-12 نشان داده شده است. همان طور 
که در این ش��کل دیده مي ش��ود، هرچه غلظت پلیمر در محلول پلیمر 
رانشِی تزریقی پس از تزریق محلول سورفکتانت افزایش  یابد، بازیافت 
نفت نیز زیادتر مي ش��ود، به نحوی که تفاوت بین ضریب بازیافت نفت 
برای مدلی که دارای کمترین غلظت پلیمر رانش��ی اس��ت و مدلی که 
دارای بیشترین غلظت پلیمر رانشی است، در حدود 18  درصد از نفت 
باقی مانده در مغزه است و در مقایسه با تأثیر افزایش غلظت سورفکتانت 
در محلول س��ورفکتانِت تزریقی در ش��کل-10، می توان مشاهده کرد 
که افزایش غلظت پلیمر و س��ورفکتانت، هر دو باعث افزایش بازیافت 
نفت می ش��ود اما افزایش غلظت پلیمر در محل��ول پلیمری تزریقی را 
می توان در بازیافت نفت موثرتر دانست که دلیل آن را تا حدی می توان 
گران روی باالی نفت موجود در مغزه عنوان کرد که وجود یک سیال 

گران رو برای بازیافت آن ضروری است. 

 4-5-بررس�ی تأثیر افزودن آلکالین به محلول سورفکتانت بر عملکرد 
سیالب زنی سورفکتانت

در ای��ن قس��مت، جهت بررس��ی تأثیر اف��زودن آلکالین ب��ه محلول 
س��ورفکتانت، در مدل ساخته شده در شبیه س��از به محلول سورفکتانت 
تزریقی 1/6 درصد وزني آلکالین )Na2Co3( افزوده می ش��ود. به عبارتی 
دیگ��ر، در این قس��مت، نتایج س��یالب زنی آلکالین- س��ورفکتانت و 
سیالب زنی سورفکتانت مورد مقایسه قرار می گیرد. مشخصات آلکالین 
افزوده ش��ده از نتایج وو ]9[ اقتباس شده است. نتایج شبیه سازی این مدل 
و مقایسه آن با مدل مبنا را می توان در شکل های-13 و 14 مشاهده کرد. 
در شکل-13تغییرات مقدار جذب سورفکتانت در طی زماِن تزریق نشان 
داده شده است. همان طور که در این شکل مشاهده می شود، در سیستمی 
که در آن آلکالین افزوده ش��ده در مدت زمانی که محلول سورفکتانت 
تزریق شده است، مقدار جذب سورفکتانت کمتر از سیستم بدون آلکالین 

13  تأثیــر افزودن آلکالین به محلول ســورفکتانت بــر مقدار جذب 
سورفکتانت در سیالب زنی سورفکتانت

12 
 

سيستمی که در آن آلکالين افزوده شده در مدت زمانی که در  ،شود می
رفکتانت کمتر از سيستم مقدار جذب سو ،محلول سورفکتانت تزريق شده است

جذب  ،گذرد هرچه از زمان تزريق می ،همچنين. بدون آلکالين بوده است
مانده ولی در سيستم حاوی  سورفکتانت در سيستم بدون آلکالين ثابت باقی

ثير مثبت افزايش آلکالين به أت. يابد جذب کاهش می اين مقدارِ  ،آلکالين
مانده در مغزه  يافت نفت باقیمحلول سورفکتانت تزريقی باعث افزايش باز

از درصد   2نحوی که اختالف ضريب بازيافت اين دو سيستم در حدود  شده به
 . )14-شکل(استمانده درون مغزه  نفت باقی

 

ثير افزودن آلکالين به محلول سورفکتانت بر مقدار جذب سورفکتانت در أت:  13شکل 
 زنی سورفکتانت سيالب

 

آلکالين به محلول سورفکتانت بر مقدار ضريب بازيافت نفت ثير افزودن أت:  14شکل 
 زنی سورفکتانت در سيالب

 پليمر  -سورفکتانت -زنی آلکالين سيالب -5
های  ترين روش پليمر يکی از پيچيده-سورفکتانت -زنی آلکالين سيالب
عمدتًا در حالت ثالثيه يعنی پس از اين فرآيند . استزنی شيميايی  سيالب

زنی  ثير سيالبأت ،در اين قسمت. شود زنی آب انجام می پايان سيالب
مانده در مغزه مورد  باقی پليمر در بازيافت نفتِ  –سورفکتانت  -آلکالين

منظور تعيين پارامترهايی که بر  به ،همچنين .گيرد بررسی قرار می
ای  مجموعه ،گذارند ثير میأعملکرد اين فرآيند در بازيافت نفت ت

 . شود هايی با خصوصيات متفاوت انجام می ی مدلها برا سازی ازشبيه
 مدل پايه -5-1

14  تأثیــر افزودن آلکالین به محلول ســورفکتانت بر مقدار ضریب 
بازیافت نفت در سیالب زنی سورفکتانت

12 
 

سيستمی که در آن آلکالين افزوده شده در مدت زمانی که در  ،شود می
رفکتانت کمتر از سيستم مقدار جذب سو ،محلول سورفکتانت تزريق شده است

جذب  ،گذرد هرچه از زمان تزريق می ،همچنين. بدون آلکالين بوده است
مانده ولی در سيستم حاوی  سورفکتانت در سيستم بدون آلکالين ثابت باقی

ثير مثبت افزايش آلکالين به أت. يابد جذب کاهش می اين مقدارِ  ،آلکالين
مانده در مغزه  يافت نفت باقیمحلول سورفکتانت تزريقی باعث افزايش باز

از درصد   2نحوی که اختالف ضريب بازيافت اين دو سيستم در حدود  شده به
 . )14-شکل(استمانده درون مغزه  نفت باقی

 

ثير افزودن آلکالين به محلول سورفکتانت بر مقدار جذب سورفکتانت در أت:  13شکل 
 زنی سورفکتانت سيالب

 

آلکالين به محلول سورفکتانت بر مقدار ضريب بازيافت نفت ثير افزودن أت:  14شکل 
 زنی سورفکتانت در سيالب

 پليمر  -سورفکتانت -زنی آلکالين سيالب -5
های  ترين روش پليمر يکی از پيچيده-سورفکتانت -زنی آلکالين سيالب
عمدتًا در حالت ثالثيه يعنی پس از اين فرآيند . استزنی شيميايی  سيالب

زنی  ثير سيالبأت ،در اين قسمت. شود زنی آب انجام می پايان سيالب
مانده در مغزه مورد  باقی پليمر در بازيافت نفتِ  –سورفکتانت  -آلکالين

منظور تعيين پارامترهايی که بر  به ،همچنين .گيرد بررسی قرار می
ای  مجموعه ،گذارند ثير میأعملکرد اين فرآيند در بازيافت نفت ت

 . شود هايی با خصوصيات متفاوت انجام می ی مدلها برا سازی ازشبيه
 مدل پايه -5-1
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15  ضریب بازیافت نفت در سیالب زنی آلکالین-سورفکتانت-پلیمر

13 
 

پليمر در –سورفکتانت -زنی آلکالين به منظور بررسی عملکرد سيالب
با استفاده از مدل ساخته شده در  ،مانده در مغزه بازيافت نفت باقی

در ابتدا . پليمر انجام گرديد-سورفکتانت-زنی آلکالين ساز، سيالب شبيه
پليمر تزريق –سورفکتانت -برابر حجم حفرات خالی محلول آلکالين 0.3
محلول پليمر رانشی تزريق  ،حجم حفرات خالی برابرِ  1.7شود و سپس  می
برابر با  Na2CO3پليمر، غلظت –سورفکتانت -در محلول آلکالين. گردد می

1.6 wt غلظت پليمر برابر بادرصد وزني ، ppm 2500   و غلظت سورفکتانت
غلظت پليمر در محلول  ،همچنين. استحجمی درصد   1.5نيز برابر با 

پليمر تزريق  –سورفکتانت -پليمر رانشی که پس از محلول آلکالين
سازی اين مدل در  نتايج حاصل از شبيه. است ppm 2500برابر با  ،شود می
تغييرات ضريب بازيافت  اين شكل بيانگر .نشان داده شده است 15-شکل

بازيافت نفت در اين فرآيند برابر . استنفت بر حسب مدت زمان تزريق 
دهنده   که نشان استدرون مغزه  ي مانده از نفت باقیدرصد   94با 

پليمر در –سورفکتانت -پتانسيل بسيار باالی سيالب زنی آلکالين
 . باشد زنی آب می مانده پس از سيالب بازيافت نفت باقی

 

 پليمر-سورفکتانت-زنی آلکالين ضريب بازيافت نفت در سيالب:  15شکل 

- زنی آلکالين در عملکرد سيالب ASPثير حجم تزريق محلول أت-5-2
 پليمر -سورفکتانت

پليمر بر –سورفکتانت -ثير مقدار حجم محلول آلکالينأبررسی ت براي
سه مقدار . ساز ساخته شد بازيافت نفت در مغزه، سه مدل مجزا در شبيه

 - برابر حجم حفرات خالی برای تزريق محلول آلکالين 0.4و  0.3، 0.2
مقادير غلظت . شود سازی می پليمر توسط اين سه مدل شبيه–سورفکتانت

و  هپليمر در اين سه مدل يکسان انتخاب شد وآلکالين، سورفکتانت 
مقدار حجم ر د ،تنها تفاوت اين سه مدل .باشد همانند مدل پايه می

سازی حاصل از  نتايج شبيه .پليمر تزريقی است–سورفکتانت -محلول آلکالين
طور که در اين شکل  همان. شان داده شده استن 16-اين سه مدل در شکل

 –سورفکتانت  -با افزايش حجم تزريق محلول آلکالين ،شود مشاهده می
نحوی که اختالف  به ،يابد پليمر، مقدار ضريب بازيافت نفت نيز افزايش می

–سورفکتانت -ضريب بازيافت نفت در مدلی که کمترين حجم محلول آلکالين
 ،شود میمدلی که بيشترين حجم اين محلول تزريق با شود  میپليمر تزريق 

 .استمانده در مغزه  از نفت باقیدرصد   10برابر با 

16  تاثیر حجم تزریق ASPبر ضریب بازیافت نفت در ســیالب زنی 
آلکالین-سورفکتانت-پلیمر

14 
 

 

-زنی آلکالينبر ضريب بازيافت نفت در سيالب ASPتاثير حجم تزريق :  16شکل 
 پليمر-سورفکتانت

زنی  بر عملکرد سيالب ASPثير غلظت سورفکتانت در محلول أت-5-3
 پليمر  -سورفکتانت -آلکالين

 - ثير افزايش غلظت سورفکتانت در محلول آلکالينأبررسی ت جهت
سه مدل  ،مانده پليمر بر افزايش ضريب بازيافت نفت باقی –سورفکتانت

حجمی درصد  1.5و  1، 0.5سه غلظت متفاوت  گرديد وساز تعريف  مجزا در شبيه
نتايج حاصل از . شدثير افزايش غلظت سورفکتانت انتخاب أبرای مقايسه ت

با افزايش غلظت . نشان داده شده است 17-سازی اين سه مدل در شکل شبيه
نحوی که  ضريب بازيافت نفت افزايش يافته به،  ASPسورفکتانت در محلول 

بازيافت نفت برای مدلی که کمترين غلظت سورفکتانت و مدلی اختالف ضريب 
پليمر –سورفکتانت-که بيشترين غلظت سورفکتانت را در محلول آلکالين

 .استمانده در مغزه  از نفت باقیدرصد  20برابر با  ،دارد

 

ثير غلظت پليمر در محلول پليمر رانشی بر ضريب بازيافت نفت در أت:  17شکل 
 پليمر-سورفکتانت-آلکالينزنی  سيالب

 گيری  نتيجه

ق تاريخچه نتايج ابساز، تط هيهای ساخته شده در شب با توجه به مدل .1
بق تاريخچه ااين تط. ساز انجام گرديد زنی مغزه و مدل شبيه سيالب

با استفاده از تغيير مشخصات نمودارهای تراوايی نسبی، فشار 

بوده است. همچنین، هرچه از زمان تزریق می گذرد، جذب سورفکتانت 
در سیستم بدون آلکالین ثابت باقی مانده ولی در سیستم حاوی آلکالین، 
ای��ن مقداِر جذب کاهش می یابد. تأثیر مثبت افزایش آلکالین به محلول 
سورفکتانت تزریقی باعث افزایش بازیافت نفت باقی مانده در مغزه شده 
به نحوی که اختالف ضریب بازیافت این دو سیستم در حدود 2  درصد 

از نفت باقی مانده درون مغزه است)شکل-14(. 

5- سیالب زنی آلکالین- سورفکتانت- پلیمر 
س��یالب زنی آلکالی��ن- س��ورفکتانت-پلیمر یک��ی از پیچیده ترین 
روش های سیالب زنی شیمیایی است. این فرآیند عمدتاً در حالت ثالثیه 
یعنی پس از پایان س��یالب زنی آب انجام می شود. در این قسمت، تأثیر 
سیالب زنی آلکالین- سورفکتانت – پلیمر در بازیافت نفِت باقی مانده 
در مغزه مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، به منظور تعیین پارامترهایی 
که بر عملکرد این فرآیند در بازیافت نفت تأثیر می گذارند، مجموعه ای 

ازشبیه سازی ها برای مدل هایی با خصوصیات متفاوت انجام می شود. 

5-1-مدل پایه 
به منظور بررسی عملکرد سیالب زنی آلکالین- سورفکتانت–پلیمر 
در بازیافت نفت باقی مانده در مغزه، با استفاده از مدل ساخته شده در 
شبیه ساز، سیالب زنی آلکالین-س��ورفکتانت-پلیمر انجام گردید. در 
ابتدا 0/3 برابر حجم حفرات خالی محلول آلکالین- س��ورفکتانت–

پلیمر تزریق می شود و س��پس 1/7 برابِر حجم حفرات خالی، محلول 
پلیمر رانش��ی تزریق می گ��ردد. در محلول آلکالین- س��ورفکتانت–

پلیمر، غلظت Na2CO3 برابر ب��ا 1/6 درصد وزني، غلظت پلیمر برابر 
با ppm 2500  و غلظت س��ورفکتانت نی��ز برابر با 1/5 درصد حجمی 
اس��ت. همچنی��ن، غلظت پلیم��ر در محلول پلیمر رانش��ی که پس از 
 ppm محلول آلکالین- س��ورفکتانت– پلیمر تزریق می ش��ود، برابر با
2500 اس��ت. نتایج حاصل از شبیه سازی این مدل در شکل-15 نشان 

داده شده اس��ت. این ش��کل بیانگر تغییرات ضریب بازیافت نفت بر 
حس��ب مدت زمان تزریق اس��ت. بازیافت نفت در ای��ن فرآیند برابر 
ب��ا 94 درصد از نفت باقی مانده ي درون مغزه اس��ت که نش��ان  دهنده 
پتانس��یل بسیار باالی س��یالب زنی آلکالین- س��ورفکتانت–پلیمر در 

بازیافت نفت باقی مانده پس از سیالب زنی آب می باشد. 
 

5-2-تأثیر حجم تزریق محلول ASP در عملکرد سیالب زنی آلکالین-
سورفکتانت-پلیمر 

براي بررسی تأثیر مقدار حجم محلول آلکالین- سورفکتانت–پلیمر 
بر بازیافت نفت در مغزه، س��ه مدل مجزا در شبیه س��از ساخته شد. سه 
مق��دار 0/2، 0/3 و 0/4 برابر حجم حفرات خالی برای تزریق محلول 
آلکالین- سورفکتانت–پلیمر توسط این سه مدل شبیه سازی می شود. 
مقادیر غلظت آلکالین، س��ورفکتانت و پلیمر در این سه مدل، یکسان 
انتخاب شده و همانند مدل پایه می باشد. تنها تفاوت این سه مدل، در 
مقدار حجم محلول آلکالین- سورفکتانت–پلیمر تزریقی است. نتایج 
شبیه سازی حاصل از این سه مدل در شکل-16 نشان داده شده است. 
همان طور که در این ش��کل مشاهده می شود، با افزایش حجم تزریق 
محلول آلکالین- س��ورفکتانت – پلیمر، مقدار ضریب بازیافت نفت 
نیز افزای��ش می یابد، به نحوی که اختالف ضری��ب بازیافت نفت در 
مدلی که کمترین حجم محلول آلکالین- سورفکتانت–پلیمر تزریق 
می شود با مدلی که بیشترین حجم این محلول تزریق می شود، برابر با 

10  درصد از نفت باقی مانده در مغزه است.
 

5-3-تأثیر غلظت سورفکتانت در محلول ASP بر عملکرد سیالب زنی 
آلکالین- سورفکتانت- پلیمر 

جهت بررسی تأثیر افزایش غلظت سورفکتانت در محلول آلکالین- 
س��ورفکتانت– پلیمر بر افزایش ضریب بازیافت نفت باقی مانده، س��ه 
مدل مجزا در شبیه س��از تعریف گردید و س��ه غلظت متفاوت 0/5، 1 
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10. Co-Solvents
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17  تأثیر غلظت پلیمر در محلول پلیمر رانشــی بر ضریب بازیافت 
نفت در سیالب زنی آلکالین-سورفکتانت-پلیمر

14 
 

 

-زنی آلکالينبر ضريب بازيافت نفت در سيالب ASPتاثير حجم تزريق :  16شکل 
 پليمر-سورفکتانت

زنی  بر عملکرد سيالب ASPثير غلظت سورفکتانت در محلول أت-5-3
 پليمر  -سورفکتانت -آلکالين

 - ثير افزايش غلظت سورفکتانت در محلول آلکالينأبررسی ت جهت
سه مدل  ،مانده پليمر بر افزايش ضريب بازيافت نفت باقی –سورفکتانت

حجمی درصد  1.5و  1، 0.5سه غلظت متفاوت  گرديد وساز تعريف  مجزا در شبيه
نتايج حاصل از . شدثير افزايش غلظت سورفکتانت انتخاب أبرای مقايسه ت

با افزايش غلظت . نشان داده شده است 17-سازی اين سه مدل در شکل شبيه
نحوی که  ضريب بازيافت نفت افزايش يافته به،  ASPسورفکتانت در محلول 

بازيافت نفت برای مدلی که کمترين غلظت سورفکتانت و مدلی اختالف ضريب 
پليمر –سورفکتانت-که بيشترين غلظت سورفکتانت را در محلول آلکالين

 .استمانده در مغزه  از نفت باقیدرصد  20برابر با  ،دارد

 

ثير غلظت پليمر در محلول پليمر رانشی بر ضريب بازيافت نفت در أت:  17شکل 
 پليمر-سورفکتانت-آلکالينزنی  سيالب

 گيری  نتيجه

ق تاريخچه نتايج ابساز، تط هيهای ساخته شده در شب با توجه به مدل .1
بق تاريخچه ااين تط. ساز انجام گرديد زنی مغزه و مدل شبيه سيالب

با استفاده از تغيير مشخصات نمودارهای تراوايی نسبی، فشار 

و 1/5 درصد حجمی برای مقایس��ه تأثیر افزایش غلظت سورفکتانت 
انتخاب ش��د. نتایج حاصل از شبیه س��ازی این سه مدل در شکل-17 
 ASP نش��ان داده شده است. با افزایش غلظت سورفکتانت در محلول
، ضری��ب بازیافت نف��ت افزایش یافته به نحوی ک��ه اختالف ضریب 
بازیاف��ت نفت ب��رای مدلی که کمترین غلظت س��ورفکتانت و مدلی 
که بیشترین غلظت سورفکتانت را در محلول آلکالین-سورفکتانت–

پلیمر دارد، برابر با 20 درصد از نفت باقی مانده در مغزه است.
 

نتیجه گیری 
1. با توجه به مدل های س��اخته شده در شبیه س��از، تطابق تاریخچه 
نتایج س��یالب زنی مغ��زه و مدل شبیه س��از انجام گردی��د. این تطابق 
تاریخچه با اس��تفاده از تغییر مش��خصات نمودارهای تراوایی نس��بی، 
فش��ار موئینه و نمودار اشباع زدایی موئینگی در شبیه ساِز سیالب زنی 

شیمیایی )UTCHEM( اجرا گردید.
2. سه فرآیند سیالب زنی پلیمر، سیالب زنی سورفکتانت و سیالب زنی 

آلکالین-س��ورفکتانت–پلیمر شبیه سازی ش��د. از مقایسه نتایج مشخص 
گردید که س��یالب زنی ASP در مغزه ماسه سنگِی استفاده شده که در آن 
آب نیز تزریق شده بود، از بازدهي بیشتری در برداشت نفت نسبت به سایر 

روش هاي سیالب زني برخوردار بود. 
3. ب��ا توجه به خصوصیات شبیه س��از UTCHEM ، تأثیر مثبت افزودن 
آلکالین به محلول سورفکتانت و در نتیجه، کاهش جذب سورفکتانت در 

طی مدت زمان تزریق، شبیه سازی گردید.


