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امروزه تزریق گاز یکی از روش های متداول ازدیادبرداشت است که 
هدف اصلی آن متحرک کردن3 نفت و کاهش اش��باع نفت باقیمانده 
اس��ت. بازده میکروس��کوپی در تزریق گاز زیاد است؛ چراکه عالوه بر 
کاه��ش گرانروی نفت، باعث تورم4 آن نیز می ش��ود. اّما روش تزریق 
گاز، ب��ا وجود زیاد بودن بازده میکروس��کوپی،  بازده روبش��ی کمی 
دارد که علت آن پدیده ی زبانه ای ش��دن5 و جدایش گرانشی6 به دلیل 
ناهمگون��ی7 س��نگ، چگالی و گرانروی گاز اس��ت ]7[. این مش��کل 
می تواند توس��ط تزریق س��ورفکتانت به همراه گاز و در نتیجه تشکیل 

فوم حل شود.
در Rossen 1996  مطالع��ه ای روی فیزیک و فرآیندهای فیزیکی 
ف��وم و تزریق آن انجام داد و به این نتیجه رس��ید که تزریق فوم در 
مقایسه با گاز، جابجایی جاروبی )ماکروسکوپیک( را افزایش می دهد 
]2[. در Bertin 1998 و همکاران��ش توس��ط ماس��ه ی تراوا که یک 
مغزه ی ماسه س��نگی را احاطه کرده بود محی��ط متخلخل ناهمگنی 
با نس��بت تراوایی 70 به 1 س��اختند و طبق آزمایش های انجام شده 
نتیجه گیری کردند که در غیاب فوم، مقدار کمی گاز به الیه ی کم تراوا 
یعنی مغزه ی ماسه سنگی جریان می یابد. اما هنگام حضور فوم، مقدار 
قابل توجهی از گاز تزریقی به سمت این الیه منحرف می شود و در آن 
جریان می یابد ]3[. در Srivastava 2010 و Nguyen مطالعه ای روی 
عملک��رد آلکالین-س��ورفکتانت-گاز )ASG(8 در یک مغزه ی کربناته 
انجام دادند و نتیجه گیری کردند که تزریق فوم از پتانس��یل بالقوه ای 
جهت ازدیاد برداشت به خصوص در س��نگ های کربناته ی شکاف دار 
کم ت��راوا برخ��وردار اس��ت ]4[. در Fejoli 2014 و Romero جریان 
س��ه بعدی، چندفازی و گذرای فوم را در یک مخزن نفتی افقی آنالیز 

کردند. نتایج نش��ان داد که تزریق فوم در مخزن نفتی روش��ی مؤثر 
برای بهبود بازیافت نفت اس��ت. اصلی ترین دلی��ل این امر مطلوب تر 
ب��ودن نس��بت تحرک پذیری در این حالت نس��بت ب��ه حالت تزریق 
غیرامتزاجی گاز اس��ت. به ط��ور کلی غلظت س��ورفکتانت بر افزایش 
تولید نفت مؤثر است. ویژگی مهم دیگری که در کاربرد فوم مشاهده 
ش��د وجود یک غلظت بحران��ی بود که در غلظت ه��ای بیش از آن، 
افزایش بازیافت نفت مقدار محدودی است. این مطلب نشان می دهد 
که غلظت های کم س��ورفکتانت در مقایسه با غلظت های زیاد، باعث 
 Almaqbali 2015 افزایش چش��م گیر تولید نفت می ش��ود ]5[. در
و همکارانش با شبیه س��ازی عددی دوبعدی و س��ه بعدی تزریق فوم 
در مخ��زن کربنات��ه نتیجه گیری کردند که در س��نگ های کربناته ی 
ش��کاف دار می توان از فوم به عنوان عاملی مسدودکننده استفاده کرد 
که در این روش ازدیادبرداش��ت، فوم با مس��دودکردن مسیرهایی با 
تراوای��ی زیاد باعث انح��راف جریان به الیه های کمتر جاروب ش��ده 

می گردد و در نتیجه سبب افزایش بازیافت نفت می شود ]6[.
باتوجه به اهمیت روزافزون ازدیادبرداش��ت از مخازن ش��کاف دار و 
وجود روش های مختلف و همچنین هزینه بر بودن آن، انتخاب روش 
مناسب ازدیادبرداشت برای افزایش بازیافت نفت امری اجتناب ناپذیر 
اس��ت. امروزه تزریق گاز روشی فراگیری در ازدیادبرداشت از مخازن 
نفت وگاز اس��ت. همان گونه که گفته ش��د با توجه به کم بودن بازده 
روبش در روش تزریق گاز، تزریق فوم گزینه ی مناس��بی برای بهبود 
این مش��کل اس��ت. در این مقاله ابتدا س��ه روش مختلف تزریق فوم 
بررس��ی شده اس��ت. سپس با شبیه س��ازی این روش ها در مطالعه ی 
موردی توس��ط نرم اف��زار اکلیپس نتایج از جوانب مختلف بررس��ی و 
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یکی از روش های عملیاتی و رایج ازدیاد برداشت، تزریق گاز است که با چالش هایی مثل نیاز به تأمین منابع کافی 
گاز جهت تزریق به مخزن و بازده روبش2 پایین مواجه است. به همین دلیل و جهت بهبود مشکالت مذکور، می توان 
از روش های دیگر از جمله تزریق فوم استفاده کرد. در این روش فوم که از دو فاز گاز و آب تشکیل شده به جای گاز 
به مخزن تزریق می ش��ود. با این روش برخی مش��کالت تزریق گاز از جمله بازده روبش ضعیف آن بهبود می یابد. با 
توجه به مطالعات اندک در زمینه ی بررسی عملکرد روش های مختلف تزریق فوم در این مطالعه به کمک شبیه سازی 
عملکرد سه روش تزریق فوم در یک مخزن شکاف دار بررسی و با یکدیگر مقایسه شده اند و بهترین و مؤثرترین روش 
با درنظر گرفتن جنبه های مختلف )به خصوص اقتصادی و نه فقط صرف افزایش تولید( انتخاب شده است. روش تزریق 
پیوس��ته ی فوم به عنوان ش��تاب دهنده ی تولید نفت و روش تزریق دوره ای ف��وم-آب به عنوان تقویت کننده ی ضریب 

بازیافت پیشنهاد می شود.
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تحلیل شده تا بهترین روش تزریق فوم در مخزن مورد مطالعه معرفی 
گردد.

1- فرآیند ازدیادبرداشت به کمک تزریق فوم
فوم سیالی است که از دو فاز گاز و آب تشکیل شده و خواص آن 
ترکیبی از این دو اس��ت. ب��دین معنی که چگالی فوم به چگالی گاز 
نزدیک است اما گرانروی آن بسیار بیشتر از گاز بوده و تراوایی نسبی 
آن کمتر از تراوایی نسبی فاز گاز است. همچنین از لحاظ خصوصیات 
سورفکتانت  و  آب  ترشوندگی  رفتار  مطابق  آن  رفتار  ترشوندگی، 

محلول در آنس��ت. فوم در واقع مجموعه ی واحدهای گاز اس��ت که 
بین الیه ه��ای نازکی از فاز آبی به نام المال محبوس شده است ]7[. 
س��ورفكتانت در فاز مايع فوم ها جهت تثبيت پراكندگي گاز در مايع 

حل شده است.
فوم به عنوان یک روش ازدیادبرداشت، دو هدف اصلی مسدودسازی9 
و کنترل تحرک پذیری10 اس��ت. مسدودس��ازی نزدی��ک به چاه های 
تزریق��ی و تولی��دی با هدف مس��دود ک��ردن الیه ه��ای غیرتولیدی 
و ب��ا تراوایی زیاد جه��ت افزایش بازده روبش انجام می ش��ود. هدف 
اس��تفاده از ف��وم کنترل تحرک پذیری، کاه��ش تحرک پذیری گاز از 
طری��ق افزایش گرانروی آن و کاهش تراوایی نس��بی اس��ت. کاهش 
تحرک پذیری گاز باعث حداقل شدن پدیده ی انگشتی شدن و صعود 
گاز به باالی مخزن11 می گردد ]2[. شکل-1 تفاوت بین تزریق گاز و 

تزریق فوم را نشان می دهد. 
 

2- شبیه سازی مدل مخزنی برای تزریق فوم
مخزن مورد مطالعه هش��ت الیه دارد و شکاف دار است. مدل مورد 
اس��تفاده، مدل ساده شده ی یک مخزن واقعی بوده که در آن ده چاه 
حفر شده است. شش تا از این چاه ها تولیدی و مابقی تزریقی هستند. 
تعداد گریدهای مدل 20×15×16 اس��ت. اندازه ی گریدها در جهت 
محور x و y، 900 فوت و در جهت محور z متغیر درنظر گرفته شده 
اس��ت. نفت درجای مخزن تقریباً 106×4/225 بش��که محاسبه شده 
اس��ت. ش��کل-2 مکان چاه ها را در این مخزن نش��ان می دهد. فشار 

اولیه ی مخزن 3671 پام بوده است.
با توجه به شکل-2 چاه های تولیدی-1 تا 6 باز هستند که طی این 
مدت تولید می کنند و چاه های-7 تا 10 چاه های بس��ته هس��تند که 
تزریق توس��ط آنها انجام می شود و تولید ندارند. جدول-1 تخلخل و 

تراوایی میانگین ماتریکس و شکاف را نشان می دهد.
ب��ا توجه ب��ه اینک��ه در واقعیت مخ��ازن ناهمگون هس��تند، برای 
شبیه س��ازی بهتر و نزدیک تر به واقعیت ش��رایط مخزن با استفاده از 
نرم افزار پترل اثر ناهمگونی در تخلخل و تراوایی لحاظ ش��ده اس��ت. 
جداول-2 تا 4 به ترتیب خواص نفت و گاز را نشان می دهد. به دلیل در 
دس��ترس نبودن داده های خواص سیال مخزن مورد نظر از داده های 

مدل های آماده ی نرم افزار اکلیپس استفاده شده است.

 1   طرح واره مقایسه ی تزریق فوم و تزریق گاز ]8[

 2  نمای کلی مخزن و مکان چاه ها

 3  نرخ تولید نفت بر حسب زمان

 1  تخلخل و تراوایی میانگین ماتریکس و شکاف

شکافماتریکس

تخلخلتراوایی )میلی دارسی(تخلخلتراوایی )میلی دارسی(
1/20/07155000/002

 2  خواص نفت

)Mscf/stb( گاز محلول)(فشار حباب )پامrb/stb( ضریب حجمی)cp( گرانروی

014/71/0005/52
0/40324641/2331/27

0/76
50141/3811/11
60141/3711/51
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3- برنامه ی توسعه ی مخزن
ابت��دا تولید طبیعی این مخزن به مدت س��ی س��ال از ش��ش چاه 
تولیدی که توس��ط کنترل فشار ته چاهی تولید می کردند شبیه سازی 
ش��د. با توجه به برتری تزریق فوم نس��بت به تزریق گاز )به خصوص 
در مخازن ش��کاف دار(، تزریق فوم جه��ت افزایش تولید نفت انتخاب 
گردید. تزریق فوم به س��ه روش تزریق پیوسته ی فوم، تزریق دوره ای 
فوم-آب12 و تزریق دوره ای فوم-پلیمر13 شبیه س��ازی ش��د. برای هر 
روش همزم��ان با آغاز دوره ی تولید طبیعی به مدت س��ی س��ال فوم 
تزریق گردید. تزریق پیوسته ی فوم به چهار چاهی که در زمان تولید 
طبیعی بس��ته بودند انجام ش��د. تزریق دوره ای فوم-آب و همچنین 
فوم-پلیمر نیز به صورت دوره های ش��ش ماهه برنامه ریزی گردید. در 
ای��ن دو روش، دو چاه به عنوان چاه تزریق فوم و دو چاه به عنوان چاه 
تزریق آب یا پلیمر انتخاب ش��دند. در ش��ش ماهه ی اول سال، تزریق 
فوم و در ش��ش ماهه ی دوم س��ال تزریق سیال کمکی به فوم صورت 
گرفت. با توجه به ش��رایط و مکان چاه، ن��رخ تولید از هر چاه متغیر 
انتخاب ش��ده اس��ت. فوم و آب در هر مرحل��ه ی تزریق، با نرخ 500 

بشکه در روز تزریق شده اند.

4- بحث
هدف کلی این مطالعه بررسی و مقایسه ی سه روش تزریق فوم در مخزن 
ش��کاف دار و یافتن بهترین روش از بین آنهاس��ت. مهم ترین عامل برتری 
یک روش نس��بت به دیگ��ر روش ها، صرفه ی اقتصادی آنس��ت. به عبارت 

دیگر ممکن اس��ت یک روش تولید نفت بیشتری داشته باشد اما از لحاظ 
اقتصادی مقرون به صرفه نباش��د. بنابراین با وجود افزایش قابل مالحظه ی 
 تولی��د نفت، روش مناس��بی جهت ازدیادبرداش��ت نیس��ت. ب��ا توجه به 
ش��کل-3 که نرخ تولید نف��ت از مخزن را با روش ه��ای مختلف تزریق و 
همچنی��ن مقدار افزایش نرخ تولیدی نس��بت به حال��ت تولید طبیعی را 
نش��ان می دهد می توان تزریق پیوس��ته ی فوم را به عنوان شتاب دهنده ی 
تولید )به خصوص در دو س��ال اول تزریق( معرفی کرد که برای تولید در 
زمان کوتاه مناس��ب اس��ت. اما در درازمدت کاهش نرخ تولیدی نفت آن 

قابل مالحظه است.
 ش��کل-4 تولید تجمعی نفت در هر روش تزریق را نشان می دهد. 
مش��اهده می شود که در ابتدای دوره ی تزریق، تولید تجمعی نفت در 
تزریق پیوس��ته ی فوم از دو روش دیگر بیش��تر است اما در درازمدت 
تولید تجمعی نفت در تزریق دوره ای فوم-آب با تزریق پیوسته ی فوم 
براب��ر می ش��ود و در اواخر دوره ی مقدار آن تزری��ق دوره ای فوم-آب 

بیشتر از تزریق پیوسته ی فوم است.
ش��کل-5 نی��ز نمودار ضری��ب بازیافت نفت را در هر روش نش��ان 
می ده��د. طبق روند تغیی��رات تولید تجمعی نفت و در نتیجه ضریب 
بازیافت می توان تزریق دوره اي فوم-آب را به عنوان يک تقويت کننده ی 

ضريب بازيافت معرفي کرد.
علت افزایش تولید تجمعی و در نتیجه بیشتر بودن ضريب بازيافت 
تزريق دوره اي فوم-آب نس��بت به تزريق پيوس��ته ی فوم )با توجه به 
شکل-3(، کاهش چش��مگیر نرخ تولید نفت در روش تزریق پیوسته 
و همچنی��ن تغییرات محدود نرخ تولید نفت در روش تزریق دوره ای 
فوم-آب اس��ت. در ضمن باید به این نکته توجه داش��ت که در روش 
تزریق پیوس��ته ی فوم، مقدار مصرف فوم به مراتب بیش��تر اس��ت که 
طبق مس��ائل اقتص��ادی، یک امتی��از منفی برای ای��ن روش تزریق 
محس��وب می شود )شکل-6(. همان طوری که مشخص است در روش 

 4  تولید تجمعی نفت در روش های مختلف تزریق فوم

 6  مقدار مصرف فوم روش های مختلف تزریق 5  ضریب بازیافت نفت در روش های مختلف تزریق فوم

 3  خواص گاز

گرانروی )cp(ضریب حجمی )rb/stb(فشار )پام(

14/727/710/0138
50140/694570/0262
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تزریق دوره ای فوم-پلیمر عالوه بر تزریق فوم، پلیمر نیز تزریق ش��ده 
اّم��ا این روش چه از لح��اظ عملکرد و چه از لح��اظ اقتصادی روش 

مطلوبی نیست.
 ب��ا توجه به ش��کل-6 انتظار م��ی رود تولید ف��وم در روش تزریق 
پیوس��ته بیش��تر از دو روش دیگر باشد که ش��کل-7 نشان دهنده ی 
این موضوع اس��ت. اما اختالف تولید در روش تزریق پیوسته ی فوم با 
تزریق دوره ای فوم-آب بیش از حد انتظار اس��ت. با توجه به نزدیکی 
چاه ه��ای تزریق��ی به هم علت این امر افزای��ش غلظت فوم در مخزن 
است که احتماالً غلظت فوم از غلظت بحرانی بیشتر شده و در نتیجه 

مقدار قابل توجهی از فوم تأثیری ناچیز بر تولید نفت داشته است.

نتیجه گیری
 روش تزریق با توجه به ش��رایط اقتصادی و هدف انتخاب می شود. 
روش��ی که بیش��ترین ضریب بازیافت را دارد لزوماً گزینه ی مناسبی 
برای اجرا نیست. تأمین و هزینه ی مواد تزریقی و تجهیزات مورد نیاز 

عملیات تزریق نیز در انتخاب روش مناسب نقش دارند.
 در کوتاه مدت، روش تزریق پیوسته ی فوم روش مناسب تری است؛ 

چرا که به عنوان شتاب دهنده ی تولید عمل می کند.
 برای تولی��د صیانتی از مخزن در درازم��دت، روش تزریق دوره ای 
فوم-آب پیشنهاد می ش��ود که به عنوان تقویت کننده عمل می کند و 

در درازمدت به آرامی ضریب بازیافت را افزایش می دهد.
 انتخاب روش شتاب دهنده ی تولید تنها هنگام قيمت های زیاد نفت 

در بازار جهاني پيشنهاد مي شود.
 برای جلوگیری از رس��یدن غلظت فوم به غلظت بحرانی، بررس��ی 
غلظت ف��وم تزریقی در چاه و مخزن ضروری اس��ت و تنها بررس��ی 

غلظت هنگام تزریق در چاه کافی نیست.
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