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شبیهسازی فرآیند سیالبزنی  ASPبه منظور افزایش بازیافت نفت
در مخازن نفتی

چکیده
پس از مراحل اولیه و ثانویه تولید از مخازن هیدروکربوری ،بخش زیادی از هیدروکربور درون حفرات سنگ مخزن
تحت تاثیر نیروهای مویینگی باقی میماند که تولید آن نیازمند روشهای ازدیاد برداشت است .یکی از این روشها
تزریق آلکالین-سورفکتانت-پلیمر است که میتواند اثر چشمگیری بر افزایش برداشت نفت داشته باشد .در این روش
سورفکتانت حاضر در محلول  ASPباعث کاهش کشش سطحی نفت و سیال تزریقی میشود .همچنین سورفکتانت
درجای -حاصل از واکنش خنثی ش��دن اس��یدهای آلی در نفت س��نگین با آلکالین تزریقی -باعث کاهش مضاعف
کشش سطحی و آزادسازی بیشتر نفت میشود .پلیمر نیز به منظور افزایش گرانروی سیال و حداقل نمودن پدیده
انگشتی و بهبود تحریکپذیری استفاده میشود.
هدف از این مطالعه مقایسه افزایش تولید و ارزیابی سناریوهای مختلف از جمله تزریق سورفکتانت ،تزریق آلکالین-
س��ورفکتانت ،آلکالین-س��ورفکتانت-پلیمر با تخلیه طبیعی اس��ت .به این منظور س��ناریوهای مختلف با استفاده از
نرمافزار  ECLIPSE 100شبیهسازی شد .نتایج نشان داد که استفاده از آلکالین -سورفکتانت-پلیمر باعث افزایش
بازیافت نفت ،کاهش افت فشار و کاهش تولید آب در مقایسه با سایر سناریوها میشود.
مقدمه

تع��داد قابل توجهی از مخازن ایران با افت فش��ار طبیعی و کاهش
نرخ تولید روبرو هس��تند .با ادامه این روند و در صورت عدم اجرای
روشه��ای ازدیاد برداش��ت ،تولید از این میادی��ن در آینده متوقف
خواه��د ش��د .در حالی که بخش قاب��ل توجهی از ذخی��ره نفتخام
درجای اولیه در مخزن باقی مانده اس��ت .برای تولید این هیدروکربن
بجامانده ،اس��تفاده از روشهای ازدیاد برداش��ت ضروری است .در
مجموع سه نیرو بر حرکت سیال در محیط متخلخل و میزان برداشت
نفت تاثی��ر دارند .نیروهای ناش��ی از گرانروی ،گران��ش و مویینه و
نیروه��ای مویینه ،که از طریق دو عدد بدون بعد مویینه و پیوس��تگی
ب��ه ترتیب ب��ا نیروهای گران��روی و جاذبه ارتب��اط دارد .در صورت
وج��ود عدد مویینه کمتر از  10-3و همچنین عدد پیوس��تگی کمتر از
 ،10نیروه��ای مویینه غالب خواهند بود .عدد بدون بعد مهم دیگر در
حرکت س��یال درون محیط متخلخل ،نسبت تحرکپذیری است که
عدد کوچکتر و یا مس��اوی با یک ،بیانگر جابجایی پایدار و مطلوب
اس��ت .بنابراین جهت افزایش ضریب بازیافت از مخازن ،باید اعداد
بدون بعد مویینه و پیوس��تگی را افزایش و نس��بت تحرک پذیری را
کاهش داد.
س��یالبزنی با آلکالین -س��ورفکتانت -پلیمر یک��ی از روشهای
نوین ازدیاد برداشت به منظور کاهش کشش سطحی میان سیاالت و
افزایش گرانروی است ،که نیروهای مویینه را کاهش میدهد .ونگ
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برزو عسگری پیربلوطی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مسجدسلیمان

ساناز امامی

اطالعات مقاله
تاریخ ارسال نویسنده96/09/24 :
تاریخ ارسال به داور96/10/13 :
تاریخ پذیرش داور96/12/08 :

واژگان کلیدی:
نیروی مویینگی ،ازدیاد برداشت،

آلکالین،سورفکتانت،پلیمر

و دان��گ ( )2009در يك مطالعه آزمايش��گاهى مح��دودهای براى
ويس��كوزيته پليمر گزارش کردند که تزري��ق پليمر در اين محدوده
اقتصادى بوده و بهرهورى پليمر در باالترين حد اس��ت [ .]1استول و
همکارانش ( )2011امکان توسعه سیستم پلیمر ،سورفکتانت ،آلکین
که به منظور ازدیاد برداشت در مخازن ماسه سنگی و کربناته میادین
نفتی عمان استفاده میشد را آزمایش کردند .در این مطالعه گزارش
ش��د که شرایط اس��تفاده از سیس��تم پلیمر ،س��ورفکتانت،آلکین در
آزمایشگاه با میادین بسیار متفاوت است .اگرچه این سیستم میتواند
برای مخازن ماسه سنگی مفید باشد [ .]2کو و همکارانش ( )2014در
مطالعه آزمایشگاهی سیالبزنی سورفکتانت نشان دادند سیالبزنی
مخازن نفت سنگین با سورفکتانت نتایج بهتری از سیالبزنی با آب
داش��ته اما این مخازن در مقایس��ه با نفت سبک ،نیازمند غلظت باالتر
س��ورفکتانت اس��ت [ .]3لطفالهی و همکارانش ( )2016مکانیسم
تزریقپذیری پلیمر را شبیهس��ازی وگزارش کردند که فش��ار مخزن
حین تزریق پلیم��ر بدلیل رئولوژی پلیمر افزای��ش و کاهش تراوایی
با زمان پایدار میش��ود [ .]4بارن��س و همکارانش ( )2008در مطالعه
استفاده س��ورفکتانت در س��یالبزنی شیمیایی در ش��رایط مختلف
مخزن نش��ان دادند که توانایی س��ورفکتانت به نوع سیال مخزن ،دما
و ترکیب آب بس��تگی دارد و ساختار سورفکتانت جهت اثر بهینه بر
کشش بین سطحی باید متناسب با این شرایط باشد.

* نويسندهي عهدهدار مکاتبات( ) Ahmadi.amin68@yahoo.com
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تراوایی با زمان پایدار میشود [ .]4بارنس و همکارانش ( )2008در مطالعه استفاده سورفکتانت در سیالبزنی
شیمیایی در شرایط مختلف مخزن نشان دادند که توانایی سورفکتانت به نوع سیال مخزن ،دما و ترکیب آب
بستگی دارد و ساختار سورفکتانت جهت اثر بهینه بر کشش بین سطحی باید متناسب با این شرایط باشد.
پژوهشیسناریوهای مختلف تزریقی همانند تزریق آب ،تزریق سورفکتانت،
علمیمق-ایسه و ارزیابی
مطالعه فعلی
هدف از
مقاالت
تزریق آلکالین-سورفکتانت ،آلکالین-سورفکتانت-پلیمر و تخلیه طبیعی به منظور افزایش بازیافت نفتخام
توسط نرم افزار  Eclipse 100است.

-1

-3سناریو تزریق سورفکتانت

شکل  -2نمودار بازیافت نهایی نفتخام در فرآیند تخلیه طبیعی

 2نمودار بازیافت نهایی نفتخام در فرآیند تخلیه طبیعی
شکل 3-دبی تولید روزانه نفتخام در فرآیند تخلیه طبیعی را نشان میدهد .در این شکل دبی تولید روزانه از 10

در این س��ناریو مدل استاتیک و ش��رایط چاههای تولیدی همانند
تخلیه طبیعی اس��ت و تزریق پیوس��ته س��ورفکتانت همراه با آب در
غلظتهای مخنلف انجام ش��د .تزریق س��ورفکتانت ب��ا غلظتهای
متفاوت  3/5 ،2/5 ،1و  5درصد وزنی شبیهس��ازی شد که به کاهش
کش��ش س��طحی آب و نفت ،افزایش گرانروی آب و کاهش نسبت
تحرکپذیری منجر ش��د که در افزايش بازيافت نفتخام موثر بود.
در همه س��ناریوها مجموع دبی تولیدی  10هزار بشکه در روز و دبی

هزار بشکه در روز به تدریج کاهش یافته و بعد از  10سال به کمتر از  300بشکه در روز میرسد .افت فشار در

 1خالصه نتایج عملکرد مخزن درتزریق سورفکتانت با غلطتهای مختلف

سناریوی تخلیه طبیعی حدود  2851پام است و این افت فشار شدید احتماالً باعث هدر رفت نفتخام میشود.

سناریو

شکل  -3نمودار نرخ تولید 4
روزانه در فرآیند تخلیه طبیعی

 1شکل  -3نمودار نرخ تولید روزانه در فرآیند تخلیه طبیعی
-3سناریو تزریق سورفکتانت
در این سناریو مدل استاتیک و شرایط چاههای تولیدی همانند تخلیه طبیعی است و تزریق پیوسته سورفکتانت
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همراه با آب در غلظتهای مخنلف انجام شد .تزریق سورفکتانت با غلظتهای متفاوت  3/5 ،2/5 ،1و  5درصد
وزنی شبیهسازی شد که به کاهش کشش سطحی آب و نفت ،افزایش گرانروی آب و کاهش نسبت
تحرکپذیری منجر شد که در افزایش بازیافت نفتخام موثر بود .در همه سناریوها مجموع دبی تولیدی 10

غلظتسورفکتانت
)(Wt.%

)FPR (PSIA) FOPT (MMSTB) FOE (%

1

سناریو مبنا (تزریق آب) 48/91

23/84

2764

2

1

48/99

23/88

2771

3

2/5

49/39

24/07

2805

4

3/5

49/81

24/28

2839

5

5

50/64

24/68

2904
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هدف از مطالعه فعلی مقایسه و ارزیابی سناریوهای مختلف تزریقی اطالع��ات بخش ش��مالی مخزن با  4چاه فعال ،ب��رای تهیه یک مدل
-1مشخصات مدل شبیهساز
همانند تزریق آب ،تزریق سورفکتانت ،تزریق آلکالین-سورفکتانت ،مصنوعی استفاده شد .در ساخت مدل آنالیز حساسیتسنجی بر روی
بازیافتخام بااثر اندازه بلوکها انجام و یک مدل كارتزين با ابعاد  1002*3بلوک
منظور
طبیعی
افزایش دارای نفت
شد .این مخزن
مطالعهبهاستفاده
تخلیهدر این
آلکالین-سورفکتانت-پلیمرغربوی ایران
اطالعات یکی از میادین ماسهسنگی جنوب
دمای ℉ 226در عمق مبنای  10120فوتبا اندازههای  200*40فوت مکعب تهیه ش��د (ش��کل .)1-تراوایی،
است.
نفتخام توسط نرم افزار Eclipse 100
درجه  33APIو فشار نقطه حباب  2470پام ،فشار اولیه  4600پام،
زیر سطح دریا است .در این مطالعه از اطالعات بخش شمالی مخزن با  4چاه فعال ،برای تهیه یک مدل مصنوعیتخلخ��ل و نس��بت  NTGب��ه ترتی��ب  50میلیدارس��ی 20،درصد و
حساسیتسنجی بر روی اثر اندازه بلوکها انجام و یک مدل کارتزین با ابعاد 90درصد است .ضریب حجمی آب برابر  ،1/03 RB/STBگرانروی
-1مشخصات مدل شبیهساز
استفاده شد .در ساخت مدل آنالیز
-1
 2اطالعات یکی از میادین ماسهس��نگی جن��وب غربی ایران در این  0/3 cpو تراکمپذیری  3/16e -6 psiاست.
 100 *3بلوک با اندازههای  200*40فوت مکعب تهیه شد (شکل .)1-تراوایی ،تخلخل و نسبت  NTGبه
مطالعه اس��تفاده ش��د .این مخزن دارای نفتخام با درجه  33 APIو
ترتیب  50میلیدارسی %20 ،و  %90است .ضریب حجمی آب برابر  ،1/03 RB/STBگرانروی  0/3 cpو
فش��ار نقطه حباب  2470پام ،فش��ار اولیه  4600پام ،دمای ℉ 226در -2پيشبيني فرآيند تخليه طبيعي
تراکمپذیری  3/16 e -6 psiاست.
فرآيند تخليه طبيعي به مدت 15س��ال شبیهسازی شد .دبی تولیدی
عمق مبنای  10120فوت زیر س��طح دریا اس��ت .در ای��ن مطالعه از
از هر چاه  2500بش��که در روز و حالت كنترلي توليد در چاهها دبي
در نظر گرفته ش��د .مقدار كمينه فش��ار ته چاهي  1750پام لحاظ شد
که در این فش��ار ،چاهها بسته ش��د .در این حالت بازيافت نهايي نفت
-2پیشبینی فرآیند تخلیه طبیعی
28/41درصد گزارش شد (شکل.)2-
فرآیند تخلیه طبیعی به مدت 15سال شبیهسازی شد .دبی تولیدی از هر چاه  2500بشکه در روز و حالت کنترلی شکل 3-دبي تولید روزانه نفتخام در فرآیند تخلیه طبیعی را نشان
تولید در چاهها دبی در نظر گرفته شد .مقدار کمینه فشار ته چاهی  1750پام لحاظ شد که در این
(چپ)فشار ،چاهها میدهد .در این ش��کل دبی تولید روزانه از  10هزار بشکه در روز به
شکل -1مدل استاتیک مخزن مصنوعی مورد مطالعه (راست) و نمودار تراوایی نسبی
 1مدل اس��تاتیک مخزن مصنوعی مورد مطالعه (راس��ت) و نمودار
بسته شد .در این حالت بازیافت نهایی نفت 28/41درصد گزارش شد (شکل.)2-
تدریج کاهش یافته و بعد از  10س��ال به کمتر از  300بش��که در روز
تراوایی نسبی (چپ)
میرس��د .افت فشار در سناریوی تخلیه طبیعی حدود  2851پام است
3
و این افت فشار شدید احتماالً باعث هدر رفت نفتخام میشود.

آلکالین -سورفکتانت -پلیمر ،پلیمر با غلطتهای  2 ،1و  4درصد وزنی فرض شد .محدودیتهای تولید و
تزریق در این بخش همانند سناریوی قبل بود.
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جدول-3خالصه نتایج عملکرد مخزن درتزریق آلکالین -سورفکتانت -پلیمر
سناریو

غلظت پلیمر ()Wt.%

(FOE )%

(FOPT )MMSTB

(FWPT )MMSTB

1

سناریو مبنا (تزریق آب)

48/91

23/84

84/74

1

51/91

25/30

59/16

2تزریق  4هزار بشکه در روز بود و سایر خصوصیات سورفکتانت غیر بازیافت نفتخام و تولید انباش��تی افزایش مییابد ،مخروطی ش��دن
58/59
25/37
52/05
2 /5
3
جبهه آب به تاخیر میافتد و حجم آب تولیدی کمتر میشود .بهترین
داده شده است.
جدول 1-نمایش
4از غلظت ثابت4/5بود .نتایج در
57/85
25/52
52/36
بر اس��اس نتایج جدول 1-با افزایش غلظت س��ورفکتانت ضریب سناریو در این بخش سناریو  5با بیشترین غلظت سورفکتانت است.
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-4سناریو تزریق آلکالین -سورفکتانت

در این سناریو تاثیر افزودن آلکالین به محلول سورفکتانت بررسی
ش��د .آلکالین تزریقی در مخزن با اسیدهای آلی موجود در نفتخام
واکنش داده و س��بب تولید مواد فعال س��طحی درجا ش��د که منجر
به تغییر ترش��وندگی سنگ از نفت دوس��ت به آب دوست ،کاهش
کشش سطحی و افزایش بازیافت نفتخام شد .در این سناریو غلطت
سورفکتانت  5درصد وزنی و به منظور بررسی تاثیر افزایش آلکالین
مختلف پلیمر
تزری��ق غلظتهای
سورفکتانت-پلیمر با
آلکالین-
تزریق
شکل  -4ضریب بازیافت4نفتخام در
محلول تزریقی ،آلکالین با غلظت  3درصد وزنی بررس��ی ش��د.
آلکالی��ن -در
س��ناریوهای
خ��ام در
سناریوهاینفت
ضری��ب بازیاف��ت
پارامترهای نرخ تولید و تزریق مش��ابه بخش 3-بود .نتایج شبیهسازی
سورفکتانت-پلیمر با غلظتهای مختلف پلیمر
در جدول 2-ارایه شده است.
نتایج جدول 2-نشان میدهد ،تزریق آلکالین به محلول سورفکتانت
باع��ث افزایش ضریب بازیافت نفتخام به میزان  1درصد و به تاخیر
7
افت��ادن مخروطی ش��دن جبهه آب میش��ود .البت��ه مهمترین مزیت
استفاده از آلکالین در کنار سورفکتانت در سیالبزنی،کاهش جذب
سورفکتانت به سطح سنگ (با افزایش )pHاست .جذب سورفکتانت
به سطح سنگ باعث کاهش راندمان آن و افت تزریقپذیری میشود.
سورفکتانت-پلیمر با غلظتهای
تزریق آلکالین-
سناریوهای
شکل  -5تولید تجمعی 5نفت در
پلیمرسناریو تزریق آلکالین -سورفکتانت -پلیمر
مختلف-5
آلکالین-سورفکتانت-
سناریوهای تزریق
نفت در
تولید تجمعی

فرآیند تزریق آلکالین-س��ورفکتانت-پلیمر یک��ی از پیچیدهترین

پلیمر با غلظتهای مختلف پلیمر

ضریب
سورفکتانتو -پلیمر،
آلکالین-
تزریق
فرآیند
پلیمر در
نتایجغلظت
افزایش
 6 2با
براساس شکلهای  5 ،4و
سورفکتانت
سورفکتانت
آلکالین-
تزریق
مخزن در
عملکرد
خالصه
بازیافت نفتخام و تولید انباشتی بیشتر شده و سناریوی تزریق آلکالین -سورفکتانت -پلیمر با غلطت پلیمر 4
سناریو

غلظت سورفکتانت )(Wt.%

غلظت آلکالین )(Wt.%

)FOE (%

)FOPT (MMSTB

)FPR (PSIA

)FOSAT (%

50/64

24/68

2904

46/16

51/07

24/89

2939

45/61

درصد وزنی بهترین عملکرد را دارد .این سناریو مخروطی شدن جبهه آب را بیش از پیش به تاخیر انداخته و
به فرآیند تزریق آب (مدل5پایه) کمتر میکند (شکل---.)6-
آب تولیدی را نسبت 1
2

3

5

 3خالصه نتایج عملکرد مخزن درتزریق آلکالین -سورفکتانت -پلیمر
سناریو

غلظت پلیمر )(Wt.%

)FOE (%

)FOPT (MMSTB

)FWPT (MMSTB

1

سناریو مبنا (تزریق آب)

48/91

23/84

84/74

2

1

51/91

25/30

59/16

3

2/5

52/05

25/37

58/59

4

4/5

52/36

25/52

57/85

شکل  -6نمودار برش و تولید انباشتی آب در سناریوهای تزریق آلکالین -سورفکتانت -پلیمر و تزریق آب
-6مقایسه سناریوها

89

مقاالت علمی  -پژوهشی

شکل  -5تولید تجمعی نفت در سناریوهای تزریق آلکالین-سورفکتانت-پلیمر با غلظتهای مختلف پلیمر

-6مقایسه سناریوها

به منظور مقایس��ه س��ناریوها ،بهترین س��ناریوهای هر بخش شامل
س��ناریو تزری��ق آب ب��ا دب��ی تزری��ق 4000بش��که در روز ،تزریق
سورفکتانت (با غلظت  5درصد وزنی) ،تزریق آلکالین -سورفکتانت
شکل  -6نمودار برش و تولید انباشتی آب در سناریوهای تزریق آلکالین -سورفکتانت -پلیمر و تزریق آب
 6نمودار برش و تولید انباشتی آب در سناریوهای تزریق آلکالین-
(با غلظ��ت آلکالین  3و س��ورفکتانت  5درصد وزن��ی) و آلکالین-
سورفکتانت -پلیمر و تزریق آب
س��ورفکتانت-پلیمر (با غلظت آلکالین  ،4س��ورفکتانت  6و پلیمر 4
-6مقایسه سناریوها
درصد وزنی) انتخاب ش��د و پارامترهای مهم در این پنج س��ناریو از
جمل��ه ضریب بازیافت نفتخ��ام ،تولید انباش��تی نفتخام و درصد
اش��باع نفتخام باقی مانده بررس��ی ش��د .جدول 4-ضریب بازیافت
8
نفتخام در س��ناریوهای مختلف را نش��ان میدهد .سناریوی تزریق
آلکالین-س��ورفکتانت-پلیمر نسبت به بقیه سناریوها باالترین ضریب
بازیافت نفت را دارد.
در ش��کل 7-تولید انباش��تی نفتخ��ام در س��ناریوهای مختلف با
یکدیگر مقایسه شده است .س��ناریوی تزریق آلکالین-سورفکتانت-
پلیمر نس��بت به حالتهای دیگر دارای بیشترین تولید نفتخام است.
مختلف
درسناریوهای
نفتخام در
انباشتی نفت
شکل-7
مختلف
سناریوهای
تولیدانباشتی
مقایسهتولید
مقایسه
شکل-7
مختلف
خامدر سناریوهای
انباشتی نفتخام
تولید
مقایسه
7
در ش��کلهای 8-و  9فش��ار مخزن و درصد اشباع نفت باقی مانده در
 4مقایسه ضریب بازیافت نفتخام در سناریوهای مختلف

مختلف مختلف
سناریوهای
شکل -8مقایسه فشار مخزن در
 8مقایسه فشار مخزن در سناریوهای

شکل -8مقایسه فشار مخزن در سناریوهای مختلف

90

نام سناریو

)FOE (%

تخلیه طبیعی

28/41

تزریق سورفکتانت

50/64

تزریق آلکالین -سورفکتانت

51/07

تزر یق آلکالین -سورفکتانت -پلیمر

52/36
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روشهای س��یالبزنی ش��یمیایی اس��ت .این فرآیند بیشتر در حالت بهینه پلیمر در فرآیند تزریق آلکالین -س��ورفکتانت -پلیمر ،پلیمر با
ضریبتهای  2 ،1و  4درصد وزنی فرض شد .محدودیتهای تولید و
پلیمر ،غلط
ش��ود -.در
بازیافت ثالثیه و پس از پایان س��یالبزنی با آب انجام می
براساس شکلهای  5 ،4و  6با افزایش غلظت پلیمر در فرآیند تزریق آلکالین -سورفکتانت
این سناریو تاثیر سیالبزنی آلکالین-سورفکتانت-پلیمر در بازیافت تزریق در این بخش همانند سناریوی قبل بود.
بازیافت نفتخام و تولید انباشتی بیشتر شده و سناریوی تزریق آلکالین -سورفکتانت -پلیمر با غلطت پلیمر 4
براس��اس ش��کلهای  5 ،4و  6با افزایش غلظت پلیم��ر در فرآیند
نفتخام باقیمانده در مخزن بررس��ی شد (جدول .)3-همچنین آنالیز
درصد وزنی بهترین عملکرد را دارد .این سناریو مخروطی شدن جبهه آب را بیش از پیش به تاخیر انداخته و
حساسیتس��نجی بر روی پارامترهای تاثیرگذار بر تولید انجام ش��د تزریق آلکالین -س��ورفکتانت -پلیمر ،ضری��ب بازیافت نفتخام و
کند (شکل-
کمتر می
ای��ن(مدل پایه)
تزریق آب
آب تولیدی را نسبت به
آلکالین.)6و س��ورفکتانت به تولید انباشتی بیشتر شده و س��ناریوی تزریق آلکالین -سورفکتانت-
غلطت
فرآین��د
فرآیند .)5در
(ش��کل 4-و
ترتیب  4و  6درصد وزنی در نظر گرفته شد و به منظور تعیین غلطت پلیم��ر با غلطت پلیم��ر  4درصد وزنی بهترین عملک��رد را دارد .این
س��ناریو مخروطی شدن جبهه آب را بیش از پیش به تاخیر انداخته و
آب تولیدی را نس��بت به فرآیند تزریق آب (مدل پایه) کمتر میکند
(شکل.)6-

ی علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 153
ماهنام ه 

مختلف
سناریوهای
آب در
برش
نمودار
شکل-10
مختلف
سناریوهای
آب در
برش
مقایسهنمودار
مقایسه
10
مختلف
سناریوهای
آب در
برش
نمودار
مقایسه
شکل-10
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منابع
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پنج س��ناریو مقایس��ه شده اس��ت که نتیجه ش��کل 7-را تایید میکند آب به ترتیب در س��ناریوهای تزریق آب ،تزریق سورفکتانت ،تزریق
(سناریوی تزریق آلکالین-س��ورفکتانت-پلیمر منجر به کمترین افت آلکالین -سورفکتانت و تزریق آلکالین -سورفکتانت -پلیمر است.
فش��ار مخزن و پایینترین اش��باع نفت باقیمانده میش��ود) .شکل10-
ب��رش آب س��ناریوهای مختلف را نمای��ش میدهد .در این ش��کل نتیجهگیری
 .1در سناریوی تزریق سورفکتانت با افزایش غلظت سورفکتانت،
سناریوی تزریق آلکالین-س��ورفکتانت-پلیمر ( )ASPباعث به تاخیر
افتادن پدیده مخروطی ش��دن جبهه آب به مدت دو س��ال نس��بت به مخروطی شدن جبهه آب به تاخیر میافتد.
 .2افزایش غلظت پلیمر در سناریوی تزریق آلکالین-سورفکتانت-
سناریوی تزریق آب میشود .شکل 11-برتری سناریو تزریق  ASPرا
در تولید انباشتی آب نشان میدهد .بر اساس این شکل بیشترین تولید پلیم��ر موجب افزای��ش ضریب بازیاف��ت نفتخ��ام و کاهش تولید
انباشتی آب میشود.
 .3نتایج پیشبینی عملکرد مخزن نش��ان میدهد که میزان بازیافت
 15س��اله در س��ناریو تخلی��ه طبیع��ی ،س��ناریوی تزری��ق آب برتر،
س��ناریو تزریق س��ورفکتانت برتر (با غلظت س��ورفکتانت  5درصد
وزنی) ،سناریو تزریق آلکالین-س��ورفکتانت (با غلظت آلکالین  3و
سورفکتانت  5درصد وزنی) و سناریو تزریق آلکالین-سورفکتانت-
پلیم��ر (با غلظت آلکالین  ،4س��ورفکتانت  6و غلظت پلیمر  4درصد
وزنی) به ترتیب برابر  51/07 ،50/64 ،28/41و  52/36درصد است.
افزای��ش چش��مگیر ضریب برداش��ت از حدود  30درص��د به باالی
 50درصد نش��اندهنده تاثیر روش ازدیاد برداش��ت تزریق آلکالین-
شکل - 9مقایسه درصد اشباع نفتخام باقی مانده در سناریوهای مختلف
دردرسناریوهای
مانده
باقی
مقایسه
مختلف سورفکتانت-پلیمر در مدل مورد بررسی است.
سناریوهای مختلف
مانده
باقی
خامخام
نفتنفت
اشباعاشباع
درصددرصد
مقایسه
شکل9 - 9

مختلف
درسناریوهای
آبدر
انباشتیآب
تولیدانباشتی
نمودارتولید
نمودار
 -11مقایسه
شکل11
سناریوهای مختلف
مقایسه
نتیجهگیری
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