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پس از مراحل اولیه و ثانویه تولید ،هنوز بخش زیادی از نفت درون حفرات سنگ مخزن بهعلت
ی مانده است که برای تولید آن استفاده از روشهای ازدیاد برداشت ضروری
نیروی مویینگی باال باق 
است .به این منظور میتوان از مواد فعال سطحی (سورفکتانت) استفاده نمود .از جمله راههای بررسی
انجام این کار در مخازن نفتی ،شبیهسازی فرآیند سیالبزنی با سورفکتانت است .تزریق سورفکتانت
به مخزن به دو صورت پیوسته و تودهای انجام میپذیرد.
در این مقاله از شبیهساز اکلیپس استفاده گرديد و با استفاده از دادههای سیا ِل یکی از مخازن نفتی
جنوب ایران ،در ابتدا اثر تزریق آب بهعنوان مورد پایه جهت مقایسه میزان کارایی روش سیالبزنی با
سورفکتانت در یک مدل سنتتیک بررسی شد .سپس غلظتهای مختلف سورفکتانت در سیالبزنی
تزریقی به مخزن بهصورت پیوسته بر روی مدل اجرایی گردید که در حالت سیالبزنی پیوسته
با غلظت  3درصد وزنی ،ضریب بازیافت نفت  92درصد حاصل گردید .همچنین ضمن مقایسه
روش تزریق تودهای ،میزان ضریب بازیافت نفت و دبی تولیدی آب و نفت در غلظتهای مختلف
بايكديگر مقایسه شد.
مقدمه

پس از تخلیه طبیعی مخازنی که جنس سنگ آنها از نوع
آبدوست است ،در مرحله بازیافت ثانویه عموماً از روش
آبروبی (سیالبزنی با آب) استفاده میشود .پس از اتمام این
مرحله باز هم مقداری نفت در نواحی جاروب شده باقی میماند.
این درجه از اشباع نفت مقداری است که در آن ،نفوذپذیری نسبی
نقطهی انتهایی نفت به صفر میرسد .بنابراين نفت نمیتواند در این
اشباعشدگی تولید گردد که این امر بهدلیل کشش بینسطحی باال
در بین نفت و آب است .بهعبارت دیگر نیروی حاصل از فشار
مویینگی در مقابل نیروی حاصل از فشار تزریق آب ایستادگی
میکند و مانع از جریان یافتن نفت موجود در حفرات کوچک
محیط متخلخل(و سایر نقاطی که شعاع انحناع زیادی دارند)
میگردد .برای این منظور معموالً از یک ماده فعال سطحی استفاده
میشود که یکی از روشهای ازدیاد برداشت نفت بهشمار ميرود.
بهکار بردن مواد فعال سطحی روشی برای غلبه بر بهتلهافتادن نفت
باقی مانده بهكمك کاهش کشش بینسطحی آب و نفت است.
کاهش کشش بینسطحی آب  -نفت باعث کاهش فشار مویینه
میشود و بنابراین اجازه میدهد که قطره نفت از میان حفرات
کوچک و گلوگاههای محیط متخلخل نیز عبور نماید .بهصورت
تئوری ،اشباع نفت باقیمانده میتواند حتی تا مقدار صفر هم
کاهش یابد و منجر به بازیافت 100درصد نفت باقیمانده شود.
درجه موفقیت فرایند سیالبزنی با سورفکتانت وابسته به عوامل
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متعددی از جمله ارزیابی دقیق مشخصات سنگ مخزن قبل از انجام
عملیات است ،زیرا بهدلیل طبیعت قطبیای که این مواد دارند عموماً
بر روی سطح سنگ مخزن بهواسطه نیروی الکترواستاتیکی جذب
میشوند .مولکول سورفکتانت حداقل دارای یک گروه هیدروفیلی
و حداقل یک گروه هیدروفوبیک میباشد .قسمت هیدروفیلی
همیشه سر و قسمت هیدروفوبیک(که زنجیر هیدروکربنی است) ُدم
نامیده میشود .سورفکتانتها به  4گروه آنیونی ،کاتیونی ،غیریونی
و آمفوتری تقسیم میشوند .طی مطالعات آزمایشگاهی ،برداشت
نفت از یکی از مخازن نفتی ایران بهكمك تزریق سورفکتانت
آنیونی بررسي شد كه سورفكتانت با غلظت  1500بخش بر میلیون
بيشترين ميزان برداشت نفت را دارا بود[ .]1سورفکتانتهای آنیونی
بیشتر از همه در فرآیندهای بازیافت نفت بهکار میروند زیرا
جذب آنها در ماسهسنگها و رسها نسبتاً کم است و پایداری آنها
خوب و قیمت آنها نسبتاً ارزان ميباشد[ .]2مایسل تجمعی از 50
مولکول سورفکتانت یا بیشتر است .غلظت مایسل بحرانی بهعنوان
کمترین غلظتی تعیین میشود که در باالتر از آن مانومرها دستهای
میشوند تا مایسل ها را تشکیل دهند .در باالی آن  ،افزایش بیشتر
غلظت سورفکتانت تنها باعث افزایش غلظت مایسلها میشود.
غلظت مایسل بحرانی یکی از مهمترین کمیتها برای یک محلول
سورفکتانت است .کشش سطحی محلول آبی سورفکتانت خالص
در فراسوی غلظت بحرانی تغییر زیادی نمیکند در حالیکه قبل از
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 | 1نمایی از مدل سینتتیک استفاده شده

رسیدن به آن با افزایش غلظت سورفکتانت کشش سطحی بهتدریج
کاهش مییابد[ . ]3سورفکتانتها در شرایطی که آب مخزن حاوی
غلظت باالی نمک باشد یا نفت مخزن اسیدی باشد تجزیه شده و
بی اثر میشوند[ .]4همچنین یکی از مطالعات انجام شده ،برنامهای با
نام سودمندسازی مخازن به کمک فناوريهای پیشرفته است که از
سال  1992به مدت  4سال برروی مخازن نفت و گاز دریای شمال
صورت گرفت .سورفکتانت ماده شیمیایی گران قیمتی است که
همین گران قیمتی باعث محدودیت در مصرف شده است .هرچند
که افزایش نیاز به انرژی در کشورهای در حال پیشرفت مانند هند
و چین به این معنی است که در آیندهای نه چندان دور پروژههای
ازدیاد برداشت مانند سیالبزنی با سورفکتانت در اکثر مخازن
عملیاتی ميشوند.

-1روش تحقیق

برای مطالعه شبیهسازی سیالبزنی با سورفکتانت ،یک بخش از
مخزن ماسهسنگی  Aانتخاب گردید .ابعاد بلوکهای مدل در
راستای محورهای  Xو  Yبرابر  50متر و ضخامت هر الیه باالیی،
میانی و پایینی در راستای محور  zیکسان و برابر با  5متر در نظر
گرفته شد .این مدل سینتتیک بهصورت الیهای با سه الیه و بهصورت
شبکه  10×10×3آماده شد که جمعاً  300بلوک را بهوجود آورد.
برای پُر کردن این مدل دو سیال نفت و آب استفاده گرديد .فشار
اولیه مخزن  277بار در عمق مبنا  2600متری در نظر گرفته شد .سطح
تماس آب نفت در عمق 2700متری فرض گردید .سنگ مخزن
عموماً از جنس ماسه سنگ با تراکم پذیری  4/85×10-5بر بار در
فشار  277بار با تخلخل  20درصدی با نفوذپذیری  100میلیدارسی

 | 2نمودار نفوذپذیری نسبی برحسب درجه اشباع آب
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در راستای  xو yو همچنین  50میلیدارسی در راستای  zاست.
عمق سطح زمین تا سقف مخزن برابر  2600متر فرض گردید .مدل
دارای دو چاه شامل یک چاه تولیدی و یک چاه تزریقی است.
مکان قرارگیری چاهها در شکل 1-نشان داده شده است .هر دو
چاه در هر سه الیه مشبککاری شدهاند .چاه تولیدی با مُد کنترلیِ
"نرخ تولید مایع حداکثر  700متر مکعب در روز" اقدام به تولید
نفت میكند .چاه تزریقی نیز با همین نرخ ،آب خالص یا حاوی
سورفکتانت به مخزن تزریق مینماید .در شکل 2-نفوذپذیری نسبی
سیال مخزن نشان داده شده است.
 |1خواص آب سازندی

واحد
Bars-1

پارامتر
تراکمپذیری
ضریب حجمی آب سازندی

Cp

چگالی

kg/m3

گرانروی

مقدار
4/6×10-5
1/03
0/318
1033

 |2خواص نفت مخزن

فشار نفت ()bar

ضریب انبساط حجمی
نفت سازند

گرانروی ()cp

275

1/314

0/628

300

1/308

0/647

325

1/302

0/665

 | 3ضریب بازیافت نفت در حالت سیالبزنی با آب
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مشخصات آب و نفت مخزن در جداول 1و  2آورده شده است.
ِ
سازی این مدل دارای دانسیته 860
خواص نفت بهکار رفته در شبیه
کیلوگرم بر متر مکعب و درجه APIگراویتی  33میباشد.
برای شبیهسازی این مدل از شبیهساز اکلیپس  100استفاده گردید.
در ابتدا یک سناریوی سیالبزنی با آب به مدت  1950روز
بهصورت یک مطالعه پایه جهت مقایسه عملکرد سیالبزنی با
سورفکتانت بر روی مدل پیادهسازی گردید که ضریب برداشتی
کمتر از  75درصد بهدست آمد(شکل .)3-سپس برای تشخیص
غلظت سورفکتانت در بهترین حالت ممکن جهت بهدست آوردن
بهترین ضریب بازیافت در غلظتهای  2، 1 ، 0/5، 0/1و  3درصد
وزنی ،سیالبزنی با سورفکتانت اجرایی گردید که بهترین حالت
از نظر ضریب بازیافت ،غلظت  3درصد تعیین گردید(شکل.)4-
دبی نفت و آب تولیدی در حالت مقایسه غلظتهای مختلف در
شکلهای 5-و  6نشان داده شده است .در سناریوی سیالبزنی
پیوسته ،مخزن پس از  150روز پیششستوشو ،به مدت 1800
روز با غلظت سورفکتانت  3درصد شستوشو گرديد و درحالت
تودهای پس از  150روز پیششستوشو بهمدت  200روز با
غلظت سورفکتانت  3درصد(غلظت مشابه) گرديد .در هر دو
حالت پس از انجام شستوشو ،به مدت  1600روز با آب معمولی
پسشستوشو صورت گرفت .درنهايت اين دو حالت با هم مقایسه
شدند(شکل.)7-
شکل های  3تا  7نشان می دهد با باالبردن غلظت سورفکتانت
می توان ضریب بازیافت بهتری را تجربه کرد .برای مثال ضریب
بازیافت از 73/41درصد در غلظت  ،0/1به  73/79درصد در
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 | 4مقایسه ضریب بازیافت در غلظتهای مختلف سورفکتانت

 | 5دبی نفت تولیدی در غلظتهای مختلف تزریق سورفکتانت

 | 6دبی آب تولیدی در غلظتهای مختلف تزریق سورفکتانت
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 | 7مقایسه ضریب برداشت نفت در دو حالت تزریق پیوسته و تودهای سورفکتانت

غلظت  0/5و 74/8درصد برای غلظت  1و  92/54درصد برای
غلظت  3درصد وزنی سورفکتانت می رسد .شکل 7-نشان می دهد
که ضریب بازیافت از مخزن در فرایند سیالب زنی توده ای با
سورفکتانت در حدود  78در صد می باشد که معنی آن کاهش
 14درصدی ضریب بازیافت نسبت به حالت سیالب زنی پیوسته با
سورفکتانت است.
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 -2غلظت بهینه تزریق سورفکتانت دراین مدل به میزان غلظت 3
درصد وزنی بهدست آمد.
 -3مدتزمان نسوخ آب در هر دو سناریوي سیالبزنی با آب و
سیالبزنی با سورفکتانت یکسان است .نکته قابلتوجه آنکه در
سیالبزنی پیوسته با سورفکتانت میزان برش و تولید آب کمتر از
سناریوی سیالبزنی با آب است؛ بهعبارت دیگر ،هنگامیکه از
فرایند سیالبزنی با سورفکتانت استفاده می گردد ،انتظار میرود
آب کمتری تولید شود .بنايراين نیاز به تجهیزات تفکیکپذیری
سطحی با ظرفیت پایینتری است .این به معنای کاهش هزینهها در
این بخش است .پیشنهاد میشود سیالبزنی با سورفکتانت با غلظت
 3درصد برای مخازن جنوب غرب ایران مورد آزمایش قرار گیرد.
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