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یکی از روش هاي مهم در ازدیاد برداش��ت نفت که امروزه مورد توجه قرار گرفته اس��ت، استفاده از روش 
ازدیاد برداشت شیمیایی یا آلکالین- سورفکتانت-پلیمر )ASP( است که با 27 درصد، بیشترین سهم را دارا 
اس��ت. انتخاب روش مناسب جهت افزایش برداشت نفت همواره یکی از دغدغه هاي مهم مهندسین مخازن 
بوده اس��ت که در این میان انتخاب روش شیمیایی مناس��ب نیز اهمیت پیدا می کند. در این مطالعه سعی 
ش��ده است ضمن آشنایی مختصر با روش های شیمیایی ازدیاد برداشت نفت )سورفکتانت-پلیمر-آلکالین(، 
شبیه س��ازی این فرآیندها برای یکی از مخازن نفتی ایران با اس��تفاده از نرم افزار اکلیپس 100 انجام شود. 
ش��ش سناریوی تزریق آب، تزریق س��ورفکتانت، تزریق پلیمر، تزریق آلکالین-سورفکتانت، تزریق آلکالین-

پلیمر و تزریق هم زمان آلکالین-س��ورفکتانت-پلیمر در نظر گرفته ش��ده است و با مقایسه نتایج حاصل از 
شبیه س��ازی با نتایج س��یالب زنی آب، روش بهینه تزریق شیمیایی جهت ازدیاد برداشت نفت انتخاب شده 
است. نتایج این پژوهش نشان داد که مناسب ترین روش ازدیاد برداشت شیمیایی برای داده های مخزنی این 
پژوهش، روش تزریق ASP با ازدیاد برداش��ت حدود 20 درصد است. تزریق سورفکتانت، بعد از سیالب زنی 
ASP، مناس��ب ترین روش ازدیاد برداش��ت ش��یمیایی برای داده های مخزنی این پژوهش است. هم چنین، 

استفاده از ترکیب آلکالین-پلیمر بدون سورفکتانت به هیچ وجه توصیه نمی شود، زیرا وجود آلکالین در کنار 
پلیمر نه تنها ضریب بازیافت نهایی را افزایش نمی دهد بلکه حتی در این پژوهش، اس��تفاده از آلکالین در 

کنار پلیمر، نرخ افزایش ضریب بازیافت را کاهش داده است. 
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اطالعات مقاله

نفت به عنوان یک فاکتور کلیدی در ادامه توس��عه اقتصاد جهان، مورد توجه 
قرار دارد. بنابراین افزای��ش ضریب بازیافت نهایی مخازن نفتی دارای اهمیت 
بس��یار باالیی است. س��یالب زنی آب در نسبت تحرك نامطلوب یا در مخازنی 
که به ش��دت ناهمگن هس��تند، نتایج رضایت بخشی را نش��ان نمی دهد ]1[. 
روش ه��ای تزریق ش��یمیایی در مقیاس ماکروس��کوپی با س��یالب زنی پلیمر 
)بهبود نسبت تحرك آب–نفت( و در مقیاس میکروسکوپی با تزریق مایسالر، 
آلکالین و مواد ش��به صابون )کاهش دهنده کشش بین سطحی1 در مخزن(، 
می توانن��د ضریب بازیافت را بهبود ببخش��ند. تزریق م��واد قلیایی )آلکالین( 
پتانسیل بسیار باالیی را برای تولید از مخازن نفتی به ویژه مخازنی که حاوی 

نفت اسیدی سنگین هستند، دارا است ]2[. 
س��یالب زنی ش��یمیایی تا دهه 2000 روش��ی بود که از روش هاي حرارتی و 
گازي رواج کمتري داش��ت؛ اما هم اکنون پروژه هاي مرتبط بسیار وسیعی آغاز 
و بازبینی ش��ده است؛ به طوري که استفاده از روش هاي شیمیایی در مخازن 
جدید، به ویژه مخازن ش��کاف دار طبیعی نفت دوس��ت و مخازن ترش��وندگی 
مخلوط که داراي مقدار قابل توجهی نفت درجاي باقیمانده هستند، گسترش 
پیدا کرده اس��ت ]3[. اس��تفاده از روش ازدیاد برداشت شیمیایی یا آلکالین-

س��ورفکتانت-پلیمر2 با 27 درصد، بیش��ترین س��هم را در ازدیاد برداشت دارا 
است ]4[. بنابراین، انتخاب روش مناسب جهت افزایش برداشت نفت همواره 
یکی از دغدغه هاي مهم مهندسین مخازن بوده است که در این میان انتخاب 
روش ش��یمیایی مناس��ب نیز اهمیت پیدا می کند. انتخاب روش مناس��ب به 
پارامترهاي مختلفی از جمله ویژگی هاي مخزن مورد نظر، امکانات موجود در 
آن منطقه، ش��رایط اقتصادي، دسترس��ی به تجهیزات، تکنولوژي و... بستگی 

دارد. 
در این پژوهش سعی شده است شبیه سازی این فرآیندها برای یکی از مخازن 
نفتی جنوب غرب ایران انجام شود. شش حالت یا سناریوی  تزریق آب، تزریق 
سورفاکتانت، تزریق پلیمر، تزریق آلکالین-سورفکتانت، تزریق آلکالین-پلیمر 
و تزریق آلکالین-س��ورفکتانت-پلیمر در نظر گرفته ش��ده و با مقایس��ه نتایج 
حاصل از شبیه س��ازی با نتایج س��یالب زنی آب، روش بهینه تزریق شیمیایی 

جهت »ازدیاد برداشت نفت«3 انتخاب شده است.

1- مبانی نظری 
س��یالب زنی پلیمر، ش��امل افزودن پلیمر به آب در فرآیند سیالب زنی 
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آب اس��ت تا تحرک آن کاهش یابد. افزای��ش گرانروی همراه با کاهش 
در نفوذ پذی��ری فاز آبی منجر به نس��بت تحرک پایین تر می ش��ود. این 
کاه��ش، بازده جاروب حجمی را افزایش داده و اش��باع نفت در منطقه 
جاروب ش��ده را کاهش می دهد ]5[. جذب سطحی پلیمر باعث کاهش 
در نفوذ پذی��ری ظاهری می ش��ود. بنابراین در مقایس��ه ب��ا جریان آب، 
همراه با جریان محلول پلیمری در س��نگ، نفوذ پذیری س��نگ کاهش 
می یاب��د. فاکتور مقاومت باقی مانده معیاری برای تمایل پلیمر به جذب 
س��طحی و در نتیجه انس��داد جزئ��ی محیط متخلخل اس��ت. پلیمر ها 
س��یاالت غیر نیوتنی هستند که رفتار رئولوژیکی آن ها می  تواند در قالب 
»گرانروی ظاهری« یا )µα( بیان شود. این ویژگی محلول پلیمری مورد 
اس��تفاده در فرآیند ه��ای EOR  با افزایش نرخ برش��ی کاهش می یابد. 
سیاالت دارای چنین مش��خصه رئولوژیکی، دارای )نازک شدن برشی(4  

هستند ]6[. 
اصطالح »س��ورفکتانت« به مخلوطی از عامل های فعال س��طحی گفته 
می ش��ود که روی سطح یا س��طح تماس سیال/س��یال، جذب شده یا 
تجمع می یابند تا خواص سطح را به طور قابل توجهی دگرگون سازند. 
به طور ویژه، این مواد، کشش سطحی یا کشش بین سطحی را کاهش 
می دهند. س��ورفکتانت ها معموالً ترکیبات آلی هستند که آمفی فیلیک 
ب��وده و دارای دو گروه عاملی هس��تند، دم )هیدروفوبیک( یا آبگریز و 
س��ر قطبی آب دوس��ت یا )هیدروفیلیک(. بنابراین هم در آب و هم در 
حالل های آلی حل می ش��وند. سورفکتانت ها در چهار گروه طبقه بندی 
می شوند که بس��ته به ماهیت یونی سر ملکول، شامل سورفکتانت های 
آنیونی، کاتیونی، غی��ر یونی و )زویتریونی(5 یا آمفوتریک )دو خصلتی( 
هس��تند ]2[. س��طح اغلب جام��دات و به خصوص س��نگ مخزن، به 
دلیل کانی شناس��ی متفاوت باردار اس��ت. جذب سطحی سورفکتانت ها 
در س��طح تماس جامد/مایع با تعامل الکترواستاتیکی بین سطح جامد 

باردار )جاذب( و یون های س��ورفکتانت )جذب شونده( صورت می گیرد 
]7[. اندازه گیری میزان جذب س��طحی در دمای ثابت )ایزوترم جذب 

سطحی( انجام می گیرد ]1[. 
روش س��یالب زنی آلکالین به واکنش ش��یمیایی بین مواد شیمیایی با 
pH باال نظیر س��دیم کربنات و سدیم هیدروکسید )رایج ترین عامل های 

قلیایی( و اس��ید های آلی )اجزای قابل تبدی��ل به صابون( در نفت خام 
برای تولید س��ورفکتانت های درجا )صابون ها( به نظر می توانند کشش 
بی��ن س��طحی را کاه��ش دهند.  اف��زودن قلی��ا، pH را افزایش داده و 
جذب س��طحی س��ورفکتانت را کاهش می دهد، به طوری که می توان 
از غلظت های پایین سورفکتانت جهت کاهش هزینه استفاده کرد ]2[. 
س��یالب زنی آلکالین-س��ورفکتانت-پلیمر به عنوان یکی از تکنیک های 
مناس��ب EOR شناخته شده اس��ت که می تواند به طور موفقیت آمیزی 
در تولید نفت های س��بک و با گراویته متوسط که پس از بازیافت اولیه 

و ثانویه باقی مانده است، استفاده شود ]8[. 

2- پیشینه تحقیق
پیشینه پژوهش، با استناد به برخی از مطالعات اخیر در جدول-1 نشان 

داده شده است. 

3- توصیف مدل سازی
م��دل در نظر گرفته ش��ده در این مطالع��ه دارای ابعاد 10، 10 و 3 در 
جهت های i، j و k اس��ت. دو چاه، یک چاه تولیدی و یک چاه تزریقی 
ب��ه ترتیب در گرید ه��ای )10،10،3( و )1،1،3( ق��رار دارند. این مدل 
مسطح است و از داده های یکی از مخازن ایران و خواص سیال آن برای 

شبیه سازی استفاده شده است. شکل-1 این مدل را نشان می دهد. 
مقادیر نفوذپذیری نسبی فازها بر حسب درصد اشباع مورد استفاده در 

 1   پیشینه پژوهش

اهم نتایجموضوع پژوهشنام محقق

تزریق توده ASP به دنبال توده های پلیمر، تقریباً 100 درصد نفت را بازیافت روش ASP در بهبود بازیافت نفت ویسکوزکومار و موهانتی )2010( ]9[
نمود.

شبیه سازي سیالب زني پلیمري در یکي از مخازن نفتي محمدی و همکاران )2012( ]10[
Eclipse100 ، شکاف دار ایران

سیالب زني پلیمري نسبت به تخلیه طبیعي و سیالب زني با آب داراي بازیافت 
نفت بیشتري است

بهبود آزمایشگاهی خواص پلیمر با استفاده از مقداری محمد صالحی و همکاران )2017( ]3[
نانو رس ، شبیه سازی تزریق پلیمر 

غلظت بهینه نانو رس می تواند خواص پلیمر را بهبود بخشد. هم چنین سناریو 
تزریق پلیمر، در مقایسه با تخلیه طبیعی با آب و سیالب زنی آب، بازیافت نفت 

بیش تری دارد.

بررسی پتانسیل فنی اعمال روش سیالب زنی لطف اللهی و همکاران )2017( ]11[
سورفکتانت به مخازن با نفوذپذیری پایین

افزایش ضریب بازیافت نفت نسبت به تولید اولیه برای مجموع تولید 15 سال، 
تا 4/8 درصد  نفت درجای اولیه بود که بازیافت تولید اولیه را دو برابر نمود.

بررسی کارآیی تزریق مواد قلیایی بر تولید نفت های دریانی و همکارانش )2017( ]12[
خام و سنتزشده آسفالتینی 

در نفت های خام و سنتزشده، تزریق مواد قلیایی در شرایطی که آسفالتین 
رسوب نکرده باشد، تأثیر مناسب، اما پس از رسوب آسفالتین، تأثیر چندانی بر 

تولید نخواهند داشت.
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شبیه س��ازی، در شکل-2 ارائه شده اس��ت. خواص سنگ و سیال مورد 
اس��تفاده برای شبیه سازی ازدیاد برداشت به کمک روش های شیمیایی 
در جدول-2 ارائه ش��ده اس��ت. . داده های نفوذپذی��ری در جهت های 
مختلف برای س��ه دس��ته گرید 100تایی در نظر گرفته ش��ده اس��ت. 

حالت های شبیه سازی نیز به صورت زیر تعریف شده اند:
1- حالت مبنا: فقط تزریق آب.

2- س��یالب زنی پیوس��ته سورفکتانت: بعد از س��یالب زنی آب به مدت 
150 روز، سورفکتانت به چاه تزریقی معرفی و به مدت 450 روز تزریق 

می شود. 
3- سیالب زنی پیوسته پلیمر: بعد از سیالب زنی آب به مدت 150 روز، 

پلیمر به چاه تزریقی معرفی و به مدت 450 روز تزریق می شود. 
4- سیالب زنی پیوس��ته آلکالین-سورفکتانت: بعد از سیالب زنی آب به 
مدت 150 روز، آلکالین-س��ورفکتانت با نس��بت 5 به 1 به چاه تزریقی 

معرفی و به مدت 450 روز تزریق می شود. 
5- سیالب زنی پیوس��ته آلکالین-پلیمر: بعد از سیالب زنی آب به مدت 
150 روز، آلکالین-پلیمر با نس��بت 5 به 1 به چاه تزریقی معرفی و به 

مدت 450 روز تزریق می شود. 
6- سیالب زنی پیوس��ته آلکالین-سورفکتانت-پلیمر: بعد از سیالب زنی 
آب به مدت 150 روز، آلکالین-سورفکتانت-پلیمر با نسبت 10 ، 1 ، 1 

به چاه تزریقی معرفی و به مدت 450 روز تزریق می شود. 
در تم��ام حالت ه��ای شبیه س��ازی، غلظ��ت م��اده ش��یمیایی تزریقی 
30 کیلوگ��رم بر مترمکعب اس��ت. باید توجه داش��ت ک��ه آلکالین در 
کلیدواژه های نرم افزار می بایس��ت یا با پلیمر و یا با س��ورفکتانت تزریق 
ش��ود. بنابراین س��ه حالت ممکن ش��امل تزریق آلکالین-سورفکتانت، 

آلکالین-پلیمر و آلکالین-سورفکتانت-پلیمر در نظر گرفته شده است.

4- نتایج و بحث
4-1- سیالب زنی آب

   ) FOPR( و نرخ تولید نفت  )FOE( نتای��ج مربوط به ضریب بازیاف��ت  
برای تزریق آب در اشکال-3 و 4 نشان داده شده است. 

 مقدار ضریب بازیافت نهایی برای س��ناریو سیالب زنی آب که سناریوی 
مبنا نیز هس��ت برابر 78/52 درصد اس��ت که مقدار نسبتاً باالیی است. 
عل��ت باال ب��ودن ضریب بازیاف��ت نهایی برای س��یالب زنی آب، همگن 
و مس��طح بودن مدل و در نتیجه جاروب مناس��ب مخزن اس��ت. سایر 
حالت های شبیه س��ازی با این حالت مبنا مقایس��ه شده است. در مورد 
نمودار نرخ تولید نفت، ش��کل-4 نشان می دهد که یک افت پایا در نرخ 

تولید در تمام مدت زمان 600 روز رخ داده است. 

4-2- سیالب زنی سورفکتانت 
همان طور که شکل-5 نشان می دهد ضریب بازیافت نفت در زمان 600 
روز در سیالب زنی سورفکتانت در مقایسه با حالت مبنای تزریق آب، به 
اندازه ی 18/81 درصد افزایش اس��ت و به 97/33 درصد رسیده است. 
این میزان، بیانگر بازیافت اضافی نفت دراثر  کاهش کشش بین سطحی 

بین آب و نفت و در نتیجه، تولید بیشتر نفت است.
 در ش��کل-6 اثر سیالب زنی پیوسته ی س��ورفکتانت بر نرخ تولید نفت 
نش��ان داده شده اس��ت. می توان مش��اهده کرد که در این نمودار یک 
افزایش در نرخ تولید نفت، از نقطه ی ش��روع تزریق سورفکتانت تا نرخ 
تولید حدود 120 مترمکعب بر روز، وجود دارد. این  در حالی اس��ت که 

 1  مدل شبیه سازی برای سیالب زنی شیمیایی 2  نمودار فشار مویینگی و نفوذپذیری نسبی مورد استفاده در شبیه سازی
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حالت مبنای تزریق آب، یک افت پایا را نشان داد.
 

4-3- سیالب زنی پلیمر
اثر سیالب زنی پلیمر بر روی ضریب بازیافت نفت در شکل-7 نشان داده 
شده است. در مقایسه با س��یالب زنی آب، تزریق پلیمر موجب افزایش 
2/95 درصدی ضریب بازیافت شده است که در زمان کوتاهی به مقدار 
81/15 درصد رس��یده اس��ت. این افزایش به دلی��ل کنترل تحرک آب 

توسط پلیمر است.
اثر س��یالب زنی پلیمر بر نرخ تولید نفت در ش��کل-8 نش��ان داده شده 
است. با تزریق پلیمر بعد از 150 روز، یک حالت پیک در نمودار ایجاد 

ش��ده اس��ت که مقدار نرخ تولید نفت را در روز 200ام به حدود 194 
مترمکعب در روز رس��انده است؛ اما این افزایش پایدار نبوده و در زمان 
600 روز، ن��رخ تولی��د نفت با یک روند افت حتی ب��ه مقداری کمتر از 
مقدار نرخ تولید در حالت تزریق آب رسیده است. بنابراین تزریق پلیمر 

اثر مناسب و پایداری بر نرخ تولید نداشته است.

4-4- سیالب زنی آلکالین-سورفکتانت
اثر سیالب زنی آلکالین-سورفکتانت بر ضریب بازیافت نفت در شکل-9 
نش��ان داده شده است. این نمودار نشان می دهد که ضریب بازیافت در 
هنگام تزریق آلکالین-سورفکتانت شروع به افزایش کرده و تا اتمام زمان 

 3  نمودار ضریب بازیافت بر حسب زمان برای سیالب زنی آب

 4  نمودار نرخ تولید نفت بر حسب زمان برای سیالب زنی آب

 5  اثر سیالب زنی سورفکتانت بر ضریب بازیافت نفت

 6  اثر سیالب زنی سورفکتانت بر نرخ تولید نفت

 2   خواص سنگ و سیال مورد استفاده در شبیه سازی

دانسیته نفت )/kgخواص
)m3

دانسیته آب 
)kg/m3(

دانسیته گاز 
)kg/m3(

Bw گرانروی آب
)cp(

تراکم پذیری 
)bar/1(

 x و y نفوذپذیری
(mD) 

فشار مخزن تخلخل )%(
)psi(

86010330/8531/0380/3184/67مقدار  - 5716 ،712 ،706184017
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شبیه س��ازی هنوز به مقدار ثابتی نرس��یده است. بعد از زمان 600 روز 
مقدار ضریب بازیافت به 89/41 درصد رسیده است که نسبت به حالت 
مبنای تزریق آب، 10/89 درصد افزایش داشته است. استفاده هم زمان 
آلکالین و سورفکتانت نیاز به سورفاکتانت برای بازیافت قابل توجه نفت 
را کاهش می دهد. در این فرآیند، برای رسیدن به کشش بین سطحی 
بس��یار پایین بی��ن نفِت به تله افتاده و آب تزریقی و س��ازندی، غلظت 
کمی از س��ورفکتانت استفاده می ش��ود. این کشش بین سطحی بسیار 
پایی��ن اجازه می دهد که ماده قلیای موجود در س��یال تزریقی به طور 
عمیق در س��ازند تراوش کند و با قطرات نفت به تله افتاده تماس یابد؛ 
س��پس با مؤلفه های اس��یدی در نفت خام واکنش داده و سورفکتانت 
درجای اضافی تش��کیل می دهد. بنابراین به طور پیوس��ته کشش بین 

سطحی کاهش می یابد و نفت به تله افتاده آزاد می شود. 
 اثر سیالب زنی آلکالین-سورفکتانت بر نرخ تولید نفت، با نسبت غلظت 
5 به 1 در ش��کل-10 نش��ان داده شده اس��ت. همان طور که مشاهده 
می ش��ود افزایش در نرخ تولی��د نفت پس از تزریق ای��ن مواد، به طور 
نسبتاً تدریجی بوده و تا پایان 600 روز با روند کاهش بسیار آهسته ای 
به مقدار نرخ تولیدی برابر با حالت مبنای تزریق آب رسیده است. نرخ 
تولید بیش��ینه به مدت 75 روز طول کشیده و در حدود 50 مترمکعب 

بر روز اس��ت. این افزایش و تثبیت آن به مدت 75 روز ناش��ی از تأثیر 
توأمان سورفکتانت و آلکالین است.

 
4-5- سیالب زنی آلکالین-پلیمر

اثر س��یالب زنی آلکالین-پلیمر بر ضریب بازیافت نفت برای مدت 600 
روز، در شکل-11 نشان داده شده است. در مقایسه با سناریوی مبنای 
تزریق آب، در زمان شروع تزریق آلکالین-پلیمر، ضریب بازیافت شروع 
به افزایش نموده است و در زمان 50 روز به مقدار ثابتی برابر با 81/17 
درصد رس��یده که 2/97 درصد از ضری��ب بازیافت حاصل از تزریق آب 
بیشتر اس��ت. ضریب تزریق آلکالین-پلیمر تنها 0/02 درصد از ضریب 
بازیافت تزریق پلیمر بیش��تر بوده اس��ت. بنابراین ترکیب این دو ماده، 
ترکیب مناس��بی ب��رای افزایش ضریب بازیافت نبوده اس��ت و به نوعی 

وجود آلکالین در بازیافت نهایی بی اثر بوده است.
 اثر س��یالب زنی آلکالین-پلیمر بر نرخ تولید نفت در شکل-12 نمایش 
داده شده است. با تزریق آلکالین-پلیمر بعد از 150 روز، یک حالت پیک 
در نمودار ایجاد شده است که مقدار نرخ تولید نفت را در روز 200ام به 
حدود 128 مترمکعب در روز رسانده است که در مقایسه با تزریق پلیمر 
مقدار کمتری است، اما بر خالف تزریق پلیمر سریعاً از حالت پیک خارج 

 10  اثر سیالب زنی آلکالین-سورفکتانت بر نرخ تولید نفت

 7  اثر سیالب زنی پلیمر بر ضریب بازیافت نفت

 8  اثر سیالب زنی پلیمر بر نرخ تولید نفت

 9  اثر سیالب زنی آلکالین-سورفکتانت بر ضریب بازیافت نفت
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نش��ده و کاهش سریع نداشته اس��ت. همانند تزریق پلیمر، این افزایش 
پایدار نبوده و با یک روند افت در زمان 600 روز حتی به کمتر از مقدار 
نرخ تولید در حالت تزریق آب رس��یده اس��ت. بنابراین تزریق آلکالین-

پلیمر اثر مناسب و پایداری بر نرخ تولید نداشته است. 
 

4-6- سیالب زنی آلکالین-سورفکتانت-پلیمر 
تأثیر سیالب زنی ASP بر ضریب بازیافت نفت برای مدت زمان 600 در 
شکل-13 نشان داده شده اس��ت. افزودن توأمان آلکالین، سورفکتانت 
و پلیم��ر منجر به افزای��ش ضریب بازیافت به ان��دازه ی 19/52 درصد 
ش��ده که بازیافت نهایی 98/04 را نتیجه می دهد. این افزایش به دلیل 
تأثیر سورفکتانت در کاهش کشش بین سطحی، تأثیر پلیمر در کنترل 
تحرک و تأثیر آلکالین در ایجاد س��ورفکتانت درجا، کاهش پیوس��ته ی 
کش��ش بین س��طحی و کاهش نفت به تله افتاده اس��ت. عالوه بر این، 
 اس��تفاده از آلکالی��ن به دلیل ارزان بودن با نس��بت غلظ��ت 10 به 1 به 1

نس��بت به س��ورفکتانت و پلیمر، صرفه ی اقتص��ادی را نیز در پی دارد،  
بنابراین مناسب ترین حالت سیالب زنی، تزریق ASP است.

 اثر س��یالب زنی ASP بر نرخ تولید نفت در شکل-14 نشان داده شده 
اس��ت. این نمودار نش��ان می دهد که عالوه بر وج��ود پیک در نمودار، 

دامنه ی افزایش نرخ تولید نیز در بازه ی زمانی بزرگتری نسبت به سایر 
حالت ها، به جز حالت تزریق س��ورفکتانت، گس��ترش یافته است. پیک 
نمودار به نقطه ای با مقدار نرخ تولید 207/44 مترمکعب بر روز رسیده 

است که در مقایسه با تمام سناریوها، باالترین پیک نرخ تولید است. 
 

4-7- مقایسه ضریب بازیافت تمامی سناریوها
ضریب بازیافت نفت برای تمامی شش حالت سیالب زنی شبیه سازی شده 
در شکل-15 نشان داده شده است. بر اساس این نمودار می توان گفت که 
بیش��ترین ضریب بازیافت مربوط به س��ناریوی تزریق ASP است. ضریب 
بازیافت نهایی تزریق ASP و تزریق س��ورفکتانت تقریباً مش��ابه است، اما 
نرخ بازیافت توس��ط تزریق ASP سریع تر بوده و زودتر به مقدار بازیافت 
نهایی می رس��د. هم چنین از سورفکتانت کم تری در تزریق ASP استفاده 
ش��ده اس��ت، پس ASP صرفه اقتصادی بیش��تری دارد. تزریق آلکالین-

س��ورفکتانت موجب افزایش ضریب بازیافت می شود، اما روند افزایش آن 
تدریجی بوده و نرخ بازیافت آن بسیار آهسته است. تزریق پلیمر و تزریق 
آلکالین-پلیمر نرخ بازیافت کاماًل مش��ابه داشته و نسبت به سایر حالت ها 
کمترین ضریب بازیافت را دارند. تأثیر افزودن آلکالین به پلیمر به گونه ای 
اس��ت که نرخ بازیافت نفت را نیز کمی به تعویق انداخته اس��ت، بنابراین 

 11  اثر سیالب زنی آلکالین-پلیمر بر ضریب بازیافت نفت

 12  اثر سیالب زنی آلکالین-پلیمر بر نرخ تولید نفت

 13  اثر سیالب زنی آلکالین-سورفکتانت-پلیمر بر ضریب بازیافت نفت

 14  اثر سیالب زنی آلکالین-سورفکتانت-پلیمر بر نرخ تولید نفت
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ترکیب آلکالین با پلیمر، گزینه  ی مناسبی نیست.

نتیجه گیری 
در این پژوهش سعی شد ضمن آشنایی مختصر با روش های شیمیایی 
ازدیاد برداش��ت نفت )س��ورفکتانت-پلیمر-آلکالین(، شبیه س��ازی این 
فرآینده��ا برای یکی از مخازن نفتی ایران انجام ش��ود. پنج س��ناریوی 
تزریق س��ورفکتانت، تزریق پلیمر، تزریق آلکالین-س��ورفکتانت، تزریق 
آلکالین-پلیم��ر و تزری��ق ASP در نظر گرفته ش��د و با مقایس��ه نتایج 
حاصل از شبیه س��ازی با نتایج سیالب زنی آب )سناریوی ششم(، روش 

بهینه تزریق شیمیایی جهت ازدیاد برداشت نفت انتخاب شد.
اهم نتایج این پژوهش را می توان به صورت زیر خالصه کرد:

1- مناس��ب ترین روش ازدیاد برداشت شیمیایی برای داده های 

مخزنی این پژوهش، روش تزریق ASP با ازدیاد برداشت حدود 
20 درصد است. 

2- ضریب بازیافت نهایی تزریق ASP و تزریق سورفکتانت تقریباً مشابه 
است، اما نرخ بازیافت توسط تزریق ASP سریع تر بوده و زودتر به مقدار 
بازیاف��ت نهایی می رس��د. هم چنین از س��ورفکتانت کم تری در تزریق 

ASP استفاده شده است، پس ASP صرفه اقتصادی بیشتری دارد.

3- تزریق س��ورفکتانت، بعد از س��یالب زنی ASP، مناس��ب ترین روش 
ازدیاد برداشت شیمیایی برای داده های مخزنی این پژوهش است.

4- باالترین پیک نرخ تولید مربوط به سناریوی سیالب زنی ASP است.
5- طوالنی تری��ن ب��ازه ی افزای��ش نرخ تولی��د مربوط به س��یالب زنی 

سورفکتانت است.
6- تزریق آلکالین از افت نرخ تولید جلوگیری می کند.

7- اس��تفاده از ترکیب آلکالین-پلیمر بدون س��ورفکتانت به هیچ وجه 
توصی��ه نمی ش��ود، زیرا وجود آلکالی��ن در کنار پلیمر ن��ه تنها ضریب 
بازیافت نهای��ی را افزایش نمی دهد بلکه حتی در این پژوهش پی برده 
شد که اس��تفاده از آلکالین در کنار پلیمر، نرخ افزایش ضریب بازیافت 

را کاهش می دهد. 
پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی، تأثیر غلظت آلکالین، سورفکتانت 
و پلیمر و نسبت آن ها در تزریق ASP بررسی شود و بهینه سازی فرآیند 
تزریق شیمیایی بر اساس قیمت مواد شیمیایی نیز انجام شود. هم چنین 
پیشنهاد می ش��ود در پژوهش های آتی، مدل های مخازن کربناته نظیر 

مدل تخلخل دوگانه در نظر گرفته شود.  15  مقایسه اثر شش سناریوی مورد نظر این پژوهش بر ضریب بازیافت نفت
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