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يكي از مشكالت متداول در چاه های گازی، انباشته شدن مايعات توليدی همراه گاز در ته چاه مي باشد. 
اين پديده كه تجمع مايعات نام دارد باعث افزايش فشار ته چاهي شده كه در نهايت سبب كاهش نرخ توليد 
ــت جلوگيری از تجمع مايعات در چاه های گازی،  ــتفاده جه گاز از چاه مي گردد. يكي از روش های قابل اس
فرازآوری مايعات توليدی با استفاده از فوم است. در اين روش، فوم مي تواند از طريق تزريق يك سورفكتانت 
ــود. در اين مقاله عملكرد فوم جهت فرازآوری مايعات توليدی به صورت  ــكيل ش ــاز به درون چاه تش فوم س
ــي قرار گرفت. تاثير پارامترهای مهمي از قبيل ميزان دبي گاز، درصد شوری آب،  ــگاهي مورد بررس آزمايش
ــد. نتايج  ــورفكتانت و نيز حضور هيدروكربن بر روی عملكرد فوم برای فرازآوری مايعات مطالعه ش غلظت س
نشان داد كه با تشكيل يك فوم پايدار مي توان فرازآوری مايعات را تا ۹۸ درصد افزايش داد. همچنين نتايج 
نشان داد كه افزايش دبي گاز و غلظت سورفكتانت تاثير مثبتي در افزايش فرازآوری دارند، اما حضور نمك 
و هيدروكربن باعث كاهش كارايي فوم در فرازآوری مايعات مي شود. همچنين از طريق آناليز نتايج حاصل 

شده مقادير بهينه دبي گاز و غلظت سورفكتانت به دست آمد. 
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ــف توليد نفت و گاز  ــترده ای در مراحل مختل ــوم كاربردهای گس ف
ــد [۱].  دارد كه يكي از آنها فرازآوری مايعات از چاه   های گازی مي باش
ــت از اين مخازن،  ــعه مخازن گازی و توجه روز افزون به برداش با توس
ــت. به طور  ــائل پيش روی توليد گاز امری ضروری اس پرداختن به مس
طبيعي همراه گاز توليدی از مخزن، مايعاتي از قبيل آب و يا ميعانات 
ــود. با افت فشار مخزن، توانايي جريان گاز توليدی  گازی توليد مي ش
ــود و مايعات در ته چاه  ــته مي ش ــطح كاس در حمل اين مايعات به س
ــتون مايع تجمع يافته ارتفاع  ــت زمان، س تجمع مي يابند [۲]. با گذش
ــتاتيكي  ــار هيدروس ــدا كرده و مي تواند با ايجاد يك فش ــتری پي بيش
معكوس، جريان گاز از سازند به درون چاه را كاهش دهد. بدين ترتيب 
ــان گاز به طور  ــي در برخي موارد جري ــش يافته و حت ــد گاز كاه تولي
ــكل، روش های مكانيكي و  ــود. برای رفع اين مش كامل متوقف مي ش
ــت [۱]. از  ــده اس ــنهاد ش ــيميايي مختلفي در چاه های گازی پيش ش
ــده مي توان به استفاده از پمپ های  روش های فيزيكي به كار گرفته ش
ــاره كرد.  ــرازآوری با گاز و نيز فرازآوری با پالنجر اش ــي، ف درون چاه
ــتفاده از  ــاال و عملكرد موقتي روش های فيزيكي، اس ــل هزينه ب به دلي
ــت  ــيله فوم مورد توجه قرار گرفته اس ــيميايي فرازآوری بوس روش ش
ــي از حباب های گاز در يك  ــه عنوان مخلوط ــوم به طور كلي ب [۳]. ف
ــامل سورفكتانت است،  تعريف مي شود [۴]. در ساختار  فاز مايع كه ش
ــطحي به دليل جذب مولكول های سورفكتانت در سطح  فوم، انرژی س
ــترک فازهای مايع- گاز كاهش يافته و يك سيستم پايدار شامل  مش

ــت  ــده اند، به دس ــط اليه نازكي از مايع جدا ش حباب های گاز كه توس
ــكيل فوم در چاه های گازی مي توان يك سورفكتانت  مي آيد. برای تش
ــب را به ته چاه تزريق نمود [۵]. مكانيسم اصلي عملكرد فوم در  مناس
ــرعت بحراني موردنياز جهت انتقال مايعات از ته  فرازآوری، كاهش س
ــتاتيكي اعمالي بر سازند در  ــد. بدين ترتيب فشار هيدروس چاه مي باش
ــدی افزايش مي يابد.  ــوم كاهش يافته و نرخ جريان گاز تولي حضور ف
ــر روی عملكرد فوم در فرازآوری مايعات از چاه های  عوامل مختلفي ب
گازی تاثيرگذار هستند. در اين مقاله اثر دبي گاز، غلظت سورفكتانت ، 
ــوری مايعات تجمع  يافته و حضور هيدروكربن مورد بررسي  ميزان ش
قرار گرفت. علت انتخاب اين عوامل، تاثير مستقيم آنها بروی پايداری 
ــت انتقال مايعات توليدی  ــرعت بحراني جه فوم و نيز بروی مقدار س

است. 

1- روش انجام آزمايش
در اين مقاله به  منظور شبيه سازی عمليات فرازآوری مايعات از چاه ، 
از يك استوانه شيشه ای با طول ۱۰۰ سانتي متر و قطر ۲/۳ سانتي متر 
ــد. جهت پخش كردن يكنواخت گاز  ــتون چاه استفاده ش به  عنوان س
ــتون شيشه ای تعبيه  ــتوانه متخلخل در انتهای س در فاز مايع، يك اس
گرديد. در هر آزمايش ۱۵۰ ميلي ليتر محلول سورفكتانت كه به  عنوان 
ــده بود، در انتهای ستون شيشه ای  مايع تجمع يافته در نظر گرفته ش
ــديم  ــورفكتانت س ــد. جهت توليد فوم از گاز نيتروژن و س ــه ش ريخت
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ــتفاده گرديد. جهت بررسي شوری آب  ــيل سولفات (SDS) اس دودس
ــديم به كار گرفته شد. به منظور بررسي تاثير ميزان  نيز نمك كلريد س
ــتفاده گرديد. فرازآوری مايع  هيدروكربن از ميعانات هيدروكربني اس
توسط فوم از طريق اندازه گيری حجم مايع تخليه شده در طول زمان 
ــار  ــت. كليه آزمايش ها در دمای محيط و فش ــي قرار گرف مورد بررس

اتمسفری انجام شد.

2- نتايج و بحث
2-1- تأثير دبى گاز بر فرازآورى 

ــورفكتانت استفاده شده دارای غلظت  در اين آزمايش ها محلول س
ــلي بحراني) بود كه با آب مقطر  ۳۵ ميلي موالر (پنج برابر غلظت مايس
ــد. شكل-۱ ميزان فرازآوری مايع توسط فوم در طول زمان را  تهيه ش
ــور عمودی بيانگر  ــان مي دهد. مح ــاعت نش برای دبي ۲/۴ ليتر بر س
ــبت حجم مايع خارج شده از ستون به حجم اوليه مايع است. اين  نس
ــامل سه بخش است: ۱) تشكيل فوم در ستون شيشه ای كه  نمودار ش
ــده و در نتيجه،  ــتم خارج نش ــول اين زمان هيچ مايعي از سيس در ط
ــتون شيشه ای  ــت، ۲) خروج مايع از س ميزان فرازآوری مايع صفر اس

ــرازآوری به صورت خطي  ــول اين زمان ميزان ف ــط فوم كه در ط توس
ــرازآوری مايع كه در  ــد و ۳) كاهش تدريجي ميزان ف ــش مي ياب افزاي
طول اين زمان ميزان فرازآوری نهايي به يك مقدار ثابت ميل مي كند. 
ــتون، مقدار  ــوم به دليل كاهش حجم مايع تجمعي در س در بخش س

مايع فرازآوری شده نيز كاهش يافته است. 
شكل-۲ ميزان فرازآوری نهايي مايع و زمان تثبيت را برای دبي های 
ــان مي دهد. منظور از زمان تثبيت، لحظه ای است كه  مختلف گاز نش
ــه مقدار ثابتي ميل مي كند و عمًال ديگر رفتار خطي  فرازآوری مايع ب
ــي توان دريافت  ــكل-۲ م ــه نتايج ش صعودی با زمان ندارد. با مقايس
ــاعت، مقدار فرازآوری  ــي گاز از ۲/۴ تا ۸ ليتر بر س ــه با افزايش دب ك
ــان داد كه  ــي مايع از ۹۱ به ۹۸ درصد افزايش مي يابد. نتايج نش نهاي
ــتر شده است. همچنين زمان  نرخ تخليه مايع با افزايش دبي گاز بيش
ثبيت نيز به طور چشمگيری از ۵۹۰۰ به ۱۰۵۰ ثانيه كاهش يافت. در 
ــای باالتر از ۸ ليتر بر دقيقه تفاوت ناچيزی در ميزان فرازآوری  دبي ه
ــود. بدين ترتيب در دامنه دبي های  و زمان تثبيت نمودارها ديده مي ش
ــاعت به عنوان دبي بهينه انتخاب شد  ــتفاده شده، دبي ۸ ليتر بر س اس
ــع در كوتاه ترين زمان تثبيت  ــينه مقدار فرازآوری ماي كه در آن، بيش

حاصل گرديد. 

2-2- تأثير غلظت سورفكتانت بر فرازآورى
ــورفكتانت بر فرازآوری مايع، شش  ــي تأثير غلظت س برای بررس
غلظت مختلف شامل ۰/۰۵۹، ۰/۶۸۸، ۳/۸۰۲، ۶/۹۱۶، ۲۰/۷۵۰، 
ــلي بحراني  ــت مايس ــد. غلظ ــتفاده ش ــوالر اس و ۳۴/۵۸۴ ميلي م
ــده در حضور آب مقطر ۶/۹۱۶ ميلي موالر  سورفكتانت استفاده ش
ــاعت درنظر گرفته  ــا دبي گاز ۸ ليتر بر س ــود. در اين آزمايش ه ب
ــكل-۲ ميزان فرازآوری نهايي مايع و زمان تثبيت را برای  ــد. ش ش
ــان مي دهد. با افزايش غلظت  ــورفكتانت نش غلظت های مختلف س

 1  نمودار فرازآورى مايع توسط فوم در طول زمان در دبى گاز 2/4 ليتر بر ساعت

 2  نمود ار فرازآورى نهايى مايع و زمان تثبيت برحسب د بى گاز
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سورفكتانت از ۰/۰۵۹ تا ۶/۹۱۶ ميلي موالر، ميزان فرازآوری نهايي 
ــمگيری از ۳/۲ به ۹۷ درصد افزايش يافته است. مقدار  به طور چش
بسيار پايين فرازآوری مايع در غلظت ۰/۰۵۹ ميلي موالر كه تقريباً 
ــلي بحراني است، به اين دليل است كه  معادل ۰,۰۱ غلظت مايس
فوم تشكيل شده بسيار ناپايدار بوده و عمًال توانايي انتقال مايع در 
ــت، به همين دليل پس از ۱۵۰۰ ثانيه عمًال  ــاختار خود را نداش س
به مقدار نهايي فرازآوری خود رسيد. با افزايش غلظت سورفكتانت 
ــده پايداری بهتری داشت  ــكيل ش به ۰/۶۸۸ ميلي موالر، فوم تش
ــد. در ادامه با افزيش  ــت آم ــان تثبيت آن ۲۸۵۰ ثانيه به دس و زم
ــان ثبيت به ۱۲۶۰  ــه ۶/۹۱۶ ميلي موالر زم ــورفكتانت ب غلظت س
ــان مي دهد با  ــكل-۲ همچنين نش ــت. نتايج ش ــه كاهش ياف ثاني
ــورفكتانت به ۳۴/۵۸۴ ميلي موالر تغيير  ــتر غلظت س افزايش بيش
ــان تثبيت ديده  ــزان فرازآوری نهايي و زم ــه ای در مي قابل مالحظ
ــه نتايج مي توان دريافت كه تاثير  ــود. بدين ترتيب با مقايس نمي ش
قابل مالحظه غلظت سورفكتانت بر فرازآوری مايع تا مقدار ۶/۹۱۶  
ــت، رخ مي دهد.  ــلي بحراني اس ميلي موالر كه معادل غلظت مايس

بنابراين اين غلظت به عنوان مقدار بهينه انتخاب شد.  

2-3- تأثير مقدار شورى بر فرازآورى
ــش غلظت مختلف از  ــوری بر فرازآوری مايع، ش ــي تأثير ش برای بررس
ــامل ۰/۰۳، ۰/۳، ۱، ۲/۶، ۳، ۴، ۵، ۷ و۱۰ درصد  ــديم ش ــك كلريد س نم
ــورفكتانت استفاده شده به ترتيب  ــتفاده شد. دبي گاز و غلظت س وزني اس
ــاعت و ۶/۹۱۶ ميلي موالر بود. شكل-۴ ميزان فرازآوری نهايي  ۸ ليتر بر س
مايع و زمان تثبيت را برای غلظت های مختلف نمك نشان مي دهد. نتايج 
ــك در محلول باعث  ــد كه به طور كلي حضور نم ــان مي ده آزمايش ها نش
ــت كه  ــود. البته قابل به ذكر اس كاهش ميزان فرازآوری نهايي مايع مي ش
غلظت های پايين نمك تاثير قابل توجهي در كاهش فرازآوری مايع توسط 
فوم ندارند به طوری كه ميزان فرازآوری در غلظت ۱ درصد نمك در حدود 
ــابه  ــرايط مش ــد بود (ميزان فرازآوری در حضور آب مقطر در ش ۹۱ درص
ــش غلظت نمك به ۱۰ درصد، فرازآوری مايع  ــد بود.). اما با افزاي ۹۸ درص
ــيد.  ــدت كاهش يافت به طوری كه مقدار نهايي آن به ۱۳ درصد رس به ش
ــاختار فوم در  ــدن س ــمگير را مي توان به ناپايدار ش علت اين كاهش چش
ــاط داد. در واقع به دليل انحالل نمك در آب،  ــای باالی نمك ارتب غلظت ه
يون های مثبت سديم آزاد مي شوند كه مي توانند با پوشاندن بارهای منفي 
ــيل سولفات ميزان نيروهای  ــاختار سورفكتانت سديم دودس موجود در س

 3  نمود ار فرازآورى نهايى مايع و زمان تثبيت برحسب غلظت سورفكتانت

 4  نمودار فرازآورى نهايى مايع و زمان تثبيت برحسب شورى
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 5  نمود ار فرازآورى نهايى مايع و زمان تثبيت برحسب ميزان هيد روكربن

ــدن  ــوم را كاهش دهند. بدين ترتيب با نازک تر ش ــم مايع ف ــه در فيل دافع
ــاختار فوم افزايش  ــدن س ــم مايع فوم، احتمال ناپايدارتر ش ضخامت فيل

مي يابد و در نتيجه، فوم قادر به انتقال مقدار بيشتر مايع نخواهد بود.

2-4- تأثير ميزان هيدروكربن بر فرازآورى
ــرازآوری مايع، چهار  ــزان هيدروكربن بر ف ــر مي ــي تاثي برای بررس
ــامل ۳، ۱۰، ۱۵و  ــد حجمي مختلف از ميعانات هيدروكربني ش درص
ــتفاده قرار گرفت. دبي گاز و غلظت سورفكتانت استفاده  ۳۰ مورد اس
ــكل-۵  ــاعت و ۶/۹۱۶ ميلي موالر بود. ش ــده به ترتيب ۸ ليتر بر س ش
ــرای درصد حجمي مختلف ميعانات  ــزان فرازآوری نهايي مايع را ب مي
ــتون  ــان مي دهد. تغيير رنگ فوم با عبور از درون س هيدروكربني نش
هيدروكربني بيانگر اين مطلب است كه فيلم های مايع در ساختار فوم 
عالوه بر محلول شامل هيدروكربن نيز مي باشد. نتايج آزمايش ها نشان 
ــش درصد حجمي هيدروكربن ميزان  ــد كه به طور كلي با افزاي مي ده
نهايي فرازآوری مايع كاهش مي يابد كه بيانگر اثر تخريبي هيدروكربن 

تست شده بر توليد و عملكرد فوم مي باشد. 

نتيجه گيرى
ــن مقاله قابليت فوم جهت فرازآوری مايعات توليدی كه در  در اي

ــي شد. بدين منظور از  انتهای چاه های گازی تجمع مي يابند، بررس
يك ستون شيشه ای كه انتهای آن مجهز به يك سيستم پخش كننده 
ــتفاده شد. فوم از طريق  ــازی ستون چاه اس گاز بود، جهت شبيه س
ــورفكتانت سديم دودسيل  پخش كردن گاز نيتروژن در محلول س
سولفات به دست آمد. تأثير دبي گاز، غلظت سورفكتانت و نيز درصد 
شوری آب بروی عملكرد فوم در فرازآوری بررسي شد. نتايج نشان 
ــات تجمع يافته  ــي جهت فرازآوری مايع ــه فوم توانايي باالي داد ك
دارد به طوری كه در مورد يك فوم با پايداری باال مي توان فرازآوری 
ــان داد كه  ــد افزايش داد. نتايج نش ــا حدود ۹۸ درص ــات را ت مايع
ــش دبي گاز باعث افزايش ميزان فرازآوری مايع در مدت زمان  افزاي
ــورفكتانت تا غلظت  ــود. همچنين افزايش غلظت س كمتری مي ش
ــلي بحراني آن باعث افزايش ميزان فرازآوری مايع شد اما در  مايس
ــاهده  ــای باالتر تأثير قابل توجهي در افزايش فرازآوری مش غلظت ه
ــش عملكرد فوم در  ــوری آب نيز به طوركلي باعث كاه ــد. ش نگردي
فرازآوری شد به طوری كه در شرايط آزمايش، افزايش شوری آب به 
ــديم، كاهش فرازآوری تا ۱۳ درصد را در  ۱۰ درصد وزني كلريد س
پي داشت. همچنين حضور هيدروكربن باعث ناپايداری بافت فوم و 
در نهايت از بين رفتن آن مي شود كه با افزايش ميزان هيدروكربن 

اين اثر تشديد گرديد.
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