
ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 180 

39

یکی از انواع روش هاي ازدیاد برداشت از مخازن نفتي، روش شیمیایی 
است که به  منظور تغییر خواص سنگ و سیال انجام می شود. با توجه 
به اینکه ســنگ اکثر مخازن ایران نفت دوست هســتند، تزریق مواد 
شیمیایی با هدف تغییر ترشوندگی از نفت دوست به آب دوست، روش 
کارآمدی اســت.]1و2[ ازدیاد برداشت با اســتفاده از نانوذرات، اخیرا 
به عنوان یکی از روش های نوین ازدیاد برداشــت مورد توجه محققین 
قرار گرفته است. نانوذرات می توانند با تغییر ترشوندگی سنگ و بهبود 
تراوایی نسبی فاز نفت یا با کاهش کشش بین سطحی )کاهش نیروی 
مویینگی( و یا ترکیبی از هر دو مکانیســم، بازده جاروب و در نتیجه 

بازیافت نفت را افزایش دهند.]3-9[
با توجه به رشد روزافزون تقاضا براي سوخت هاي فسيلي و نفت، يافتن 
منابع جديد هيدروکربني و ازدياد برداشــت از مخازن نفتي موجود به 
روش هاي کارآمد حائز اهميت فراوان اســت. اغلب مخازن موجود در 
ايران در نيمه ی دوم عمر خود بوده و نياز به اعمال روش هاي افزايش 
بازيافت نفت دارند. در بســياري از مخازن نفتي دنيا حدود دو ســوم 
نفت درجــا در مخزن باقي مانده و به روش هاي مرســوم قابل توليد 
نمي باشند. لذا بهبود روش هاي ازدياد برداشت و کاربرد فناوري هاي نوين 
از جمله نانوفناوري مورد توجه محققين زيادي قرار گرفته است.]10و11[

نفت ســنگين و فوق ســنگين از جمله منابع غيرمتعــارف نفتي بوده 
که به دليل چگالي و گرانروي بســيار باال، برداشت از آنها با مشکالت 

عملياتي بســياري همراه است. استفاده از نانوذرات در ازدياد برداشت 
نفت ســنگين به صورت آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفته و نتايج 
مطلوبي حاصل شــده اســت. لذا عملکرد آنها در مقياس ميداني بايد 

مورد ارزيابي و آناليز قرار گيرد.]12[
نانوســیاالت از توزیع نانوذرات با ابعاد 1 تا 100نانومتر در ســیاالت 
معمولی حاصل می شــود و سوسپانســیون های تشــکیل شده ی آن 
پایداری بسیار خوبی دارد.]13[ محققان زیادی استفاده از نانوسیاالت 
در ازدیاد برداشت را مورد توجه قرار داده و بررسی کرده اند.]14-18[ 
برای بررسی اثر آب دوستی اولیه ی سنگ بر روی بازیافت نفت در طی 
فرآیند ازدیاد برداشــت، آزمایش های ســیالب زنی نانوسیال با پایه ی 

سیلیکای آب دوست در دمای مخزن مورد بررسی قرار گرفت.]19[ 
نتایج نشان داد که آب دوستی اولیه روی بازیافت نفت تاثیر معناداري 
می گذارد و مخصوصا در دماهای باالتر اثر بیشتری دارد. مشاهده شد 

که نانوسیال، سطح سنگ را آب دوست تر می کند.
احمدی1 و همکاران نانوذرات ســیلیکا را با سورفکتانت پوشش دادند 
و رفتار جذبی آن را روی ســنگ مخزن بررســی کردنــد.]20[ آنها 
براي بررســی چگالي جذب ســورفکتانت ها2 در حضور نانوسیلیکا از 
اندازه گيري ميزان هدایت الکتریکی3 اســتفاده کردند. نتایج نشــان 
داد کــه ایزوتــرم فرويندلیش4 رفتار جذبی ســورفکتانت های خنثی 
در حضور ســطح ســنگ را به خوبی پیش بینی می کند. در مطالعه ی 
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در این مطالعه با شبیه  ســازی عملیات تزریق نانوســیال آب ـ  سیلیکا به یک مخزن نفت سنگین عملکرد تولید مخزن 
مورد بررســی قرار گرفت. با توجه به تاثیر نانوســیلیکا بر روی ترشــوندگی ســنگ مخزن، داده های تراوایی نسبی 
نانوســیال در غلظت های مختلف از نمودارهای تجربی استخراج شد. آنالیز حساسیت بر روی پارامترهای مهم سنگ 
مخزن )تخلخل و تراوایی( و دبی تولیدی انجام شــده و محاسبات اقتصادی عملیات تزریق نانوسیلیکا نیز انجام شد. 
نتایج نشــان داد که نانوسیلیکا به طور چشمگیری باعث افزایش تولید و ضریب بازیافت نهایی خواهد شد. محاسبات 
اقتصادی نشان داد که هرچند افزایش غلظت نانوسیلیکا منجر به افزایش تولید خواهد شد، ولی با توجه به هزینه های 
تهیه ی نانوذرات ســیلیکا افزایش ســود نهایی به دست نخواهد آمد و باید عملیات تزریق در غلظت بهینه  انجام شود. 
نتایج آنالیز حساسیت  نشان داد که تغییرات تخلخل، تراوایی و دبی تولیدی بر روی زمان رسیدن به ضریب بازیافت 
نهایی و ســود عملیات به شدت تاثیرگذار هستند و افزایش هریک از این فاکتورها باعث افزایش سود نهایی عملیات 

خواهد شد.
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تجربي ديگري استفاده از پلی سیلیکون در ابعاد نانومتری جهت تغییر 
ترشوندگی سطح متخلخل ماسه سنگ مورد بررسی قرار گرفت. نتايج 
نشان داد که اســتفاده از دو نوع متفاوت ذرات پلی سیلیکون موجب 

بهبود برداشت نفت مي شود.]21و 22[
کریمی5 و همکاران اثر نانوسیاالت بر پایه ی زیرکونیوم اکسید را بر روی 
تغییر ترشوندگی ســنگ مخزن کربناته به صورت آزمایشگاهی مورد 
مطالعه قرار دادند.]23[ نتایج آنها نشان داد که نانوسیال طراحی شده 
توانایی تغییر ترشــوندگی سنگ را از شرایط نفت دوست به آب دوست 
دارا مي باشــد. همچنین تصاویر SEM و XRD جــذب نانوذرات روی 
سطح سنگ را نشان مي داد. نتایج بيانگر اين بود که تغییر ترشوندگی 
با جذب و رشــد نانوذرات ZrO 2 روی سطح ســنگ یک فرآیند کند 

است که نیاز به یک بازه ی زمانی حداقل دو روزه دارد.
جیرالــدو6 و همکاران تاثیر نانوســیال بر پایــه ی آلومینا را در تغییر 
ترشوندگی ماسه سنگ ها مورد مطالعه قرار دادند.]18[ هشت نانوسیال 
با غلظت های مختلف تهیه شده و اثر آنها روی تغییر ترشوندگی با انجام 
آزمایش های زاویه ی تماس و آشــام مورد بررسی قرار گرفت و نشان 
داده شــد که نانوسیاالت مورد استفاده به طور چشمگیری ترشوندگی 
ماسه سنگ ها را از نفت دوســت به آب دوست تغییر می دهند. به عالوه 
آزمایش تزریق نانوســیال متشــکل از نانوذرات آلومینا و آب مقطر به 
داخل مغزه ی مصنوعي نیز انجام شد و مشاهده شد که این تزریق در 

تغییر ترشوندگی موثر بوده است.
بــا توجه به اينکه مطالعات کمي در زمينه ی ســيالب زني با نانوذرات 
به خصوص در مقياس ميکروسکوپي انجام گرفته، هنوز مکانيسم هاي 
تاثير نانوذرات بر افزايش بازيافت نفت به طور کامل شــناخته شــده 
نيســتند. به همين دليل شبيه سازي فرآيند ازدياد برداشت با استفاده 
از نانوذرات و بررســي تاثير پارامترهاي مختلــف بر بازدهي عمليات 
ازدياد برداشــت به صورت اندک انجام شــده و نياز به انجام مطالعات 

بيشتري است.
ميرانــدا7 و همکاران با اســتفاده از شبيه ســازي ديناميک مولکولي، 
تحرک پذیری و نفوذپذیری نانوذرات ســیلیکا را برای ازدیاد برداشت 
نفت با تغییرات غلظت نمک و دما مورد بررسی قرار دادند. آنها نشان 
دادند که با افزایش غلظت نمک ضریب نفوذ نانوذرات افزایش می یابد.]24[

االمیــن8 و همکاران یک مدل ریاضی جهت توصیف حرکت نانوذرات 
در جریــان دو فازی آب و نفت در محیط متخلخل به دســت آوردند. 
آنهــا با اســتفاده از روش های عددی تغییر خواص ســیال، تغییرات 
اشــباع آب و تخلخــل محیــط متخلخــل را در غلظت های مختلف 

نانوذرات بررسی کردند.]25[

نجاتی نژاد و همکاران با ارائه ی یک مدل عددی و با محاسبه ی توزیع 
غلظــت نانوذرات در محیط متخلخل، تغییــرات تراوایی و تخلخل را 
محاســبه کردند. نتایج آنها نشان داد که نشســت نانوذرات و انسداد 
حفــرات محیط متخلخل، تراوایی مطلق ســنگ را کاهش می دهد و 
این امر به خصوص در ســازندهای با تراوایی کم باید مورد توجه قرار 

گیرد.]26[
ساالما9 و همکاران با انجام شبیه  ســازی عددی جذب سوسپانسیون 
آب ـ  نانوذرات در جریان دو فازی آب و نفت را در یک محیط متخلخل 
مورد آنالیز قرار دادند. با در نظر گرفتن نیروهای بویانســی، مویینگی 
و حرکات براونی تاثیر افزودن نانوذرات بر خواص ســنگ و سیال را با 

هدف بهبود برداشت نفت بررسی کردند.]27[
با توجه بــه اهمیت کاربرد نانوذرات در فرآيندهای ازدیاد برداشــت، 
در این مقاله تزریق نانوســیال آب ـ سیلیکا به یک مخزن نفت سنگین 
شبیه سازی شده و تاثیر حضور نانوذرات بر اساس مقادیر آزمایشگاهی 
تراوایی نســبی بر روی تولیــد و ضریب بازیافت مورد بررســی قرار 
گرفت. عالوه بر آن جهت بررسی میزان سوددهی عملیات، محاسبات 
اقتصادی و بررســی هزینه ها نیز انجام شــد. آنالیز حساسیت  بر روی 
پارامترهای مهم عملیاتی و سنگ مخزن انجام شد و تاثیر فاکتورهای 

مختلف مورد تحلیل قرار گرفت.

1- شبیه سازی تزریق نانوسیلیکا
با توجه بــه اینکه مکانیزم افزایش تولید با اســتفاده از نانوذرات 
تغییر ترشوندگی ســنگ و بهبود تراوایی نسبی فاز نفت می باشد، 
برای شبیه سازی عملیات تزریق نانوســیال به مخزن منحنی های 
تراوایی نســبی مــورد نیاز اســت. در بعضی مطالعــات به صورت 
آزمایشــگاهی منحنی های تراوایی نســبی در غلظت های مختلف 

است.  آمده  به دست  نانوذرات 
آمــدی10 و همــکاران در ســال2015 به صورت آزمایشــگاهی و 
برای غلظت های مختلف نانوســیلیکا منحنی های تراوایی نســبی 
را به دست آورده اند.]16[ در شــکل1 منحنی های تراوایی نسبی 
برای تزریق نانوســیال با غلظت هاي مختلف  نانوسيليکا نشان داده 
شــده است. برای انجام شبیه ســازی مقادیر عددی این منحنی ها 
استخراج شــده و مورد اســتفاده قرار گرفت. همچنین با در نظر 
ـ ســیلیکا به صورت کامال پایدار که می تواند  گرفتن نانوســیال آب 
بــه روش های مختلفی از جمله اســتفاده از ســورفکتانت حاصل 
شــود، از ته نشینی احتمالی نانوذرات در ســنگ مخزن صرف نظر 

است. شده 
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برای انجام شبیه ســازی یک مخــزن با جريان دوفــازي آب و نفت 
به صورت ســه بعدی در نظر گرفته شــد. بلوک ها در جهت x به طول 
1000فوت و در جهت y به طول 800فوت و 3بلوک به ضخامت 30، 
15 و 25فوت به ترتیب از باال به پایین در جهت z در نظر گرفته شــد. 
مقادير متوســط پارامترهاي در نظر گرفته شده در شبیه سازی مخزن 

و اطالعات سيال مخزن به ترتيب در جداول1 و 2 آمده است.
فشــار اولیه ی مخزن psi 4550 و اشــباع اولیه ی آب 24درصد بوده 

و مقادیــر تخلخل به صورت هتــروژن و تراوایی ها به صورت هتروژن و 
ناهمسان گرد به صورت تصادفی برای هر بلوک در نظر گرفته شد. پنج 
حلقه چاه در این مخزن تکمیل شده اند که چهار حلقه چاه، تزریقی و 
یک حلقه تولیدی است. چاه های تزریقی در الیه ی سوم و چاه تولیدی 
در الیه های اول و دوم تکمیل شــده اند. شماتيك سه بُعدي مخزن و 
چاه هاي شبيه سازي شــده در نرم افزار اکلیپس100 در شکل2 نشان 

داده شده است.

 1  منحنی های تراوایی نسبی برای تزریق نانوسیال در غلظت هاي مختلف  نانوسیلیکا]6[

  1    خصوصیات الیه های مخزن مورد شبیه سازی

متوسط تخلخلتراوایی در جهت تراوایی در جهت تراوایی در جهت الیه های مخزنی 

20/2720/384/6314/68اول

17/9617/464/2814/12دوم

20/6520/334/6714/68سوم

  2    ویژگي هاي سیال در فشار اولیه ی مخزن

دانسیته )API(ویسکوزیته )cp(ضریب حجمی )bbl/STB(فاز سیال

1/0090/510آب

1/97241/18125نفت
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در تزریق نانوســيال دو مجموعه تراوایی نســبی در مخزن وجود دارد. 
برای سیاالت جلوتر از جبهه ی نانوســیال، منحنی های تراوایی نسبی 
عادی مخزن برقرار است اما برای قسمت هایی از مخزن که با نانوسیال 
تماس پیدا کرده است منحنی های تراوایی نسبی تغییر می کند. موضوع 
مهم در این فرآیند آن اســت که در قســمت های تماس پیدا کرده با 
نانوســیال مدت زمانی طول خواهد کشید تا نانوسیلیکا اثرگذار باشد و 
ترشوندگی را تغییر دهد. برای پیاده سازی این فرآیند در شبیه سازی به 
این صورت عمل شد که ابتدا به مخزن آب معمولی و بدون نانوسیلیکا 
تزریق  شــد که در آن نمودارهای تراوایی نسبی عادی مخزن استفاده 
 شد. با رسیدن کسر جزئی آب به 30درصد در چاه تولیدی شبیه سازی 
متوقف شــده و فشار و اشباع  ســیال در هر بلوک از مخزن ثبت  شد. 
مقادیر فشار و اشباع به دست آمده برای هر بلوک به عنوان شرط اولیه ی 

مرحله ی دوم شبیه سازی مورد استفاده قرار   گرفت.
در مرحله ی دوم شبیه ســازی، با استفاده از منحنی های تراوایی نسبی 
آزمایشــگاهی در چهار غلظت مختلف نانوســیلیکا تزریق نانوسیال به 
مخزن شبیه سازی شــد. در مرحله ی دوم عالوه بر شبیه سازی تزریق 
نانوسیال، تزریق آب معمولی هم انجام شد و عملکرد تولید با تزريق آب 
معمولی و نانوســیال مورد مقايسه قرار گرفت. با توجه به آنکه هدف از 
این مطالعه، مقایسه ی راندمان عمليات تزریق نانوسیاالت با غلظت های 
مختلف و آب معمولی اســت، مقدار کسر جزئی آب )30درصد( در چاه 
تولیدی که به عنوان معیار پایان شبیه ســازی اول در نظر گرفته شده، 

تاثیر چندانی روی این مقایسه ندارد.

2-محاسبات اقتصادی
در این مطالعه از روش ارزش فعلی خالص11 به منظور بررسی سوددهی 
یا زیان دهی عملیات تزریق نانوسیال به مخزن استفاده شد. ارزش فعلی 

خالص )NPV( به صورت تفاوت بین ارزش فعلی جریانات نقدی ورودی 
و ارزش فعلی جریان نقدی خروجی )رابطه ی1( محاسبه مي شود:]28[ 

رابطه ی )1(:                                               

 t ،12نرخ تنزیل r ،هزینه های ســرمایه گذاری اولیــه Cc در رابطــه ی فوق
تعداد بازه های زمانی و Ct جریان نقدی خالص ورودی اســت. ارزش فعلی 
خالص مثبت نشــان می دهد که درآمدهای محاسبه  شده ای که از عملیات 
یا سرمایه گذاری به دست می آید از هزینه های پیش بینی شده فراتر می رود. 
عموما سرمایه گذاری با NPV مثبت سودمند خواهد بود و سرمایه گذاری با 

NPV منفی منجر به زیان خواهد شد.]28[
 هزینه های پروژه را می توان به هزینه ی سرمایه گذاری اولیه، هزینه ی عملیاتی 
و هزینه ی نانوسیلیکا تقسیم کرد. هزینه های سرمایه گذاری اولیه عبارتند از: 
هزینه ی حفر و تکمیل چاه های تولیدی و تزریقی، هزینه ی پمپ های تزریق 
آب، هزینه ی تجهيزات سرچاهی و سایر موارد. این هزینه برای همه ی سناریوها 
تقریبا یکســان است و در این مطالعه با Cc نشــان داده می شود. هزینه های 
عملیاتی عبارتند از: هزینه ی مربوط به پرسنل، هزینه ی نگهداری تاسیسات، 
هزینه ی بیمه و سایر موارد که معموال برابر با سه درصد هزینه ی سرمایه گذاری 
اولیه برای هر سال فرض می شود.]28[ در عملیات تزریق نانوسیال، هزینه ی 
نانوسیلیکا نیز به این مورد افزوده خواهد شد. چون قیمت نانوذرات مربوط به 
زمان حال است نیازی به استفاده از نرخ تنزیل و به روز کردن آن نیست. با توجه 
به آنکه بخش اول عملیات )سیالب زنی اولیه( برای هر پنج سناریو یکسان است، 
تمام هزینه ها اعم از سرمایه گذاری اولیه و عملیاتی در بخش اول سناریوها برابر 
است. بنابراين پایان سیالب زنی اولیه به عنوان مبدأ زمانی انجام محاسبات بخش 
دوم سناریوها )تزریق نانوسیال( انتخاب می شود. سال 2016میالدی به عنوان 

پایان بخش اول سناریوها انتخاب شده است.

3-تحلیل نتایج 
در این بخش نتایج مربوط به شبیه ســازی تزریق نانوســیال ارائه می شود. 
همان طور که گفته شد، شبیه سازی در دو مرحله انجام شد. ابتدا شبیه سازی 
تزریق آب معمولی تا زمانی  که برش آب در چاه تولیدی به 30درصد برسد، 
سپس با تغییر منحنی های تراوایی نسبی شبیه سازی آب حاوی نانوسیلیکا 

انجام شد.

1-3- نتایج شبیه سازی 
منحنی  تغییرات برش آب در چاه تولیدی در شکل3 نشان داده شده است. 
نتایج نشان می دهد که 3990روز طول می کشد تا برش آب در چاه توليدي 

به 30درصد برسد و شبیه سازی اول متوقف شود. 

2  طیف شماتیک سه بعدي مخزن و چاه ها
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ســپس در ادامه، چهار شبیه سازی با غلظت های مختلف نانوسیلیکا و یک 
شبیه سازی با آب معمولی انجام شد. در شکل3 نقاط سياه رنگ نشان دهنده ی 
شبیه سازی تزریق آب معمولی در مرحله ی دوم است. واضح است که این نقاط 
در امتداد منحنی شبیه سازی مرحله ی اول هستند و انتقال داده ها از مرحله ی 
اول شبیه ســازی به مرحله ی دوم به درستی انجام شــده است. مشاهده 
می شود که تزریق نانوسیال منجر به کاهش برش آب در چاه تولیدی شده و 

با افزایش غلظت نانوسیلیکا این کاهش بیشتر محسوس  می شود. 
 10000 ppm 6000 و ppm ،3000 ppm در تزریق نانوســیال با غلظت
 1500 ppm به ترتیب 300، 1300 و 2000 روز دیرتر نسبت به غلظت
مقدار تعیین شده برش آب برای اتمام نهایی عملیات )برش آب برابر 

با 90درصد( به دست آمده است. 
شکل4 تاثیر نانوسیلیکا روی نرخ تولید نفت را نشان می دهد. تولید از چاه 
با دبی ثابت 1600بشکه در روز تعیین شده است ولی در صورتی که فشار 
ته چاه به مقدار مشــخص شده برسد، شیوه ی کنترل چاه از دبی ثابت به 
فشار ته چاه ثابت تغییر می کند. در شکل ديده مي شود که قبل از رسیدن 
برش آب به 30درصد، دبی تولیدي دو مرتبه کاهش مي يابد. مرتبه ی اول 
در اوایل تولید اســت که دبی توليدي ابتدا کاهش می یابد و پس از مدتی 
دوباره به مقدار تعیین شده، باز می گردد که علت این موضوع تثبیت نشدن 
کامل فشار مخزن توسط چاه های تزریقی و افت فشار در چاه تولیدی است. 

افت دوم دبی، اندک زمانی قبل از رسیدن به برش آب 30درصدی است. 

علت این موضوع طبیعتا گذشت زمان تولید است و با توجه به شبیه سازی 
مرحله ی دوم واضح اســت که ادامه ی شرایط قبل، منجر به افت بیشتر 
دبی خواهد شــد. دیده می شود که استفاده از نانوسیال باعث ثابت نگه 
داشــتن دبی تولیدی برای مدت زمان طوالنی تری در مقدار ثابت اولیه 
خواهد شد. هر چقدر غلظت نانوسیلیکا بیشتر باشد، چاه مدت بیشتری 
با نرخ ثابت تعیین شده، تولید خواهد کرد. منحنی های ضریب بازیافت 
و تولید تجمعی نفت از مخزن به ترتیب در اشکال5 و 6 نشان داده شده 
اســت. دیده می شود که استفاده از نانوذرات می تواند به خوبی، تولید از 
مخزن را افزایش دهد و منجر به افزایش ضریب بازیافت و تولید تجمعی 
نفت شود. این عملکرد با افزایش غلظت نانوسیلیکا افزایش پیدا می کند. 
نتایج نشــان می دهد که چهار غلظت نانوســیلیکا  از ppm 1500 تا 
ppm 10000 به ترتیب باعث افزایش 6/7، 7/9، 14/4 و 18/3درصدی 

ضریب بازیافت نهایی نسبت به فرآیند تزریق آب معمولی می شوند.
جهت اعتبارسنجی و بررسی صحت نتایج به دست آمده از شبیه سازی، 
از نتایج آزمایشگاهی یوســف و همکاران استفاده شد.]29[ آنها ابتدا 
در حدود دو حجم متخلخل آب معمولی تزریق کردند و سپس با پنج 
غلظت مختلف نانوســیلیکا تزریق را ادامه دادند. نتایج آنها نشان داد 
که افزایش غلظت نانوســیلیکا منجر بــه افزایش ضریب بازیافت نفت 
خواهد شــد. اما غلظت 0/5درصد وزنی به علت پر کردن حفرات ریز 
و کاهش تراوایی مغزه موجب افزایش بازیافت نشــده و مقداری بهینه 

برای غلظت نانوسیلیکا وجود دارد.

3  منحنی های برش آب در چاه تولیدی برحسب زمان

4  منحنی های دبی تولید نفت برحسب زمان

5  مقایسه ی ضریب بازیافت برای عملیات های مختلف

6  مقایســه ی تولید تجمعی نفت بــرای فرآیندهای مختلف
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2-3- آنالیز حساسیت
هدف از آنالیز حساســيت، مشــاهده ی اثر تغییــر بعضی پارامترهای 
شبیه ســازی روی عملکرد تولید مخزن اســت. دو پارامتر مهم سنگ 
مخــزن یعنی تراوایی و تخلخل و همچنین دبی تولید مورد بررســی 
قرار گرفت. در ادامه نتایج مربوط به عملیات تزریق نانوسیال با غلظت 

ppm 10000 جهت مقایسه و بررسی آورده شده است.
شکل7)الف( اثر تغییر تراوایی سنگ مخزن بر روی کسر جزئی آب در 
چاه تولیدی را نشان می دهد. با کاهش تراوایی سنگ مخزن که ممکن 
اســت به دالیل مختلفی از جمله تشکیل رسوبات معدنی یا آلی، به دام 
افتادن یکی از فازهای ســیال و... ایجاد شــود، در رسیدن آب به چاه 
تولیدی به دلیل کم شــدن تحرک پذیری سیاالت تاخیر ایجاد می شود. 
این تاثیر به خوبی در نتایج شبیه ســازی مشــاهده می شود. در واقع با 
افزایش تراوایی و در نتیجه افزایش تحرک پذیری سیاالت، میان شکنی 

آب سریع تر اتفاق افتاده است.
در شکل7)ب(، اثر تغییر تراوایی سنگ مخزن بر روی نرخ تولید نشان 
داده شده است. نصف شدن تراوایی منجر به افت فشار بیشتر در مخزن 
و چاه تولیدی می شود. با نصف شدن تراوایی و افزایش شدید افت فشار، 
چاه قادر به تولید با دبی ثابت 1600بشکه در روز نیست و کاهش دبی 
اتفاق می افتد. از سوی دیگر، افزایش تراوایی منجر به کاهش افت فشار 
می شود و به همین علت چاه مدت  زمان بیشتری با دبی 1600بشکه در 

روز تولید خواهد کرد.

اثر تغییر تراوایی ســنگ مخزن بــر روی ضریب بازیافت نفت نیز مورد 
بررســی قرار گرفت و نتایج در جدول3 نشان داده شده است. با توجه 
به شــرایط پایان عملیات در شبیه ســازی )برش آب 90درصد در چاه 
تولیدی(، ضریب بازیافت نهایی با تغییرات تراوایی تقریبا ثابت می ماند 
اما زمان رسیدن به این ضریب بازیافت کامال متفاوت است، به طوری که 
هرچه تراوایی بیشتر باشــد این زمان کوتاه تر خواهد شد. نصف شدن 
تراوایی، 80/6درصد زمــان نهایی عملیات را افزایش می دهد در حالی 
که دو برابر شدن تراوایی باعث کاهش 14/8درصدی این زمان می شود.

نتايج نشــان مي دهد که در مخازن با تراوايي کم، امکان سنجي تزريق 
نانوســيال بايد با دقت بيشــتري مورد بررســي قرار گيــرد. تراوایی، 
پارامتر بســیار مهمی در تحرک پذیری ســیاالت است و با کاهش آن، 
تحرک پذیری سیاالت کاهش پیدا می کند. نکته ی مهمي که در مخازن 
با تراوايي کم بايد در نظر گرفته شود احتمال ايجاد انسداد در گلوگاه ها 
و حفرات بســيار کوچک در اثر تزريق نانوسياالت است. با تغيير فشار 
و تنش هــاي هيدروديناميکي احتمال ايجاد ناپايداري در نانوســيال و 
نشست ذرات جامد بر روي سطح حفرات وجود دارد. نتايج شبيه سازي 
نشان مي دهدکه با مسدود شدن گلوگاه ها و حفرات سنگ و در نتيجه 
کاهش تراوايي، به شدت زمان رسيدن به بازيافت نهايي افزايش يافته و 

هزينه هاي عمليات افزايش مي يابد.

شکل8)الف(، تاثیر تغییر تخلخل بر روی کسر جزئی آب در چاه تولیدی 
را نشــان می دهد. افزایش تخلخل موجب تاخیر در میان شکنی آب و 
رســیدن به مقدار برش آب نهایی می شــود. تاخیر در میان شکنی آب 
با این مکانیســم، قابل توصیف اســت که با توجه به ثابت بودن اشباع 
اولیه ی سنگ مخزن، افزایش تخلخل به معنی افزایش نفت درجای اولیه 
بوده و در نتيجه ســیال تزریقی باید نفت بیشتری را جابه جا کند. تاثیر 
تغییر تخلخل روی دبی تولید نفت در شــکل8)ب( قابل مشاهده است. 
انتظار می رود که افزایش تخلخل سنگ مخزن باعث تولید با دبی ثابت 
1600بشــکه در روز برای مدت زمان طوالنی تری شــود که در شکل 
به وضوح دیده می شــود. تاثیر تخلخل ســنگ مخزن بر زمان عملیات، 
در جدول4 نشــان داده شده است. با نصف شدن تخلخل، زمان نهایی، 

7   تاثیر تغییر تراوایی بر  الف( برش آب    ب( دبی تولید نفت در عملیات 
تزریق نانوسیال

  3    تاثیر تراوایی بر روی زمان اتمام عملیات تزریق نانوسیال

زمان رسیدن به ضریب بازیافت )سال(ضریب بازیافت نهاییتراوایی سنگ مخزن

  0 /5 k0/78133/51

k0/7973/90

2 k0/7963/94
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49/7درصد کاهش و با یک ونیم برابر شــدن آن، این زمان 49/7درصد 
افزایــش می یابد. علت برابر بودن این دو عدد عدم تاثیرگذاری تخلخل 

روی جریان است.

شــکل9 تاثیر تغییر مقــدار دبی ثابــت برای چاه تولیــدی را روی 
منحنی های کســر جزئــی آب و دبی تولید نفت نشــان می دهد. در 
شــکل9)الف( مشاهده می شــود که کاهش دبی ثابت منجر به تاخیر 
در میان شــکنی و تاخیر در افزایش کســر جزئی آب می شود. سرعت 
سیال در داخل حفرات از تقسیم دبی بر سطح مقطع حفرات به دست 
می آید. با توجه به ثابت بودن سطح مقطع حفرات، کاهش دبی منجر 
به کاهش ســرعت سیال در حفرات شــده و سرعت رسیدن سیال به 
چاه تولیدی کاهش پیدا می کند و در نتیجه کســر جزئی آب کاهش 
می یابد. تغییرات دبی تولیدي از چاه برای ســه مقدار دبی متفاوت در 

شکل9)ب( نشان داده شده است.

 

هنگامی که دبی تولیدی نصف می شــود، طبیعتا از افت فشــار مخزن 
کاسته  شده و به دنبال آن فشار ته چاه تولیدی دیرتر به مقدار مشخص 
شــده کاهش می یابد. اما زمانی که دبی تولیدی دو برابر می شود، چاه 
قادر به تولید با این مقدار نیســت و فشــار چاه تولیدی سریعا کاهش 
می یابد و شــرط تولید تغییر می کند. علــت اینکه منحنی Q 2 پس از 
انــدک زمانی دوباره حالت صعودی می گیرد، به رســیدن موج تثبیت 
فشــار از چاه های تزریقی برمی گردد. زماني که شبیه سازی نخست به 
اتمام می رســد و فرآیند تزریق نانوســیال آغاز می شــود، یک افزایش 
ناگهانی و رســیدن به پیک تولید که همان مقدار 3200بشکه در روز 
است، اتفاق می افتد. علت این موضوع به تغییر در منحنی های تراوایی 
نســبی مربوط می شــود. مطابق با جدول5 دو برابر شــدن دبی باعث 
کاهش 8/9درصدی و نصف شــدن آن منجر به افزایش 69/9درصدی 

نهایی عملیات می شود. زمان 

  4    تاثیر تخلخل سنگ بر روی زمان اتمام عملیات تزریق نانوسیال

زمان رسیدن به ضریب بازیافت )سال(ضریب بازیافت نهاییتخلخل سنگ مخزن

  0 /5 Φ 0/7919/29

 Φ0/7938/36

1 /5 Φ 0/7957/42

  5    تاثیر تغییر دبی تولیدی بر زمان اتمام عملیات تزریق نانوسیال 

زمان رسیدن به ضریب بازیافت )سال(ضریب بازیافت نهاییدبی در چاه تولیدی

  0 /5 Q  0/7867/52

  Q0/7939/73

2 Q  0/7936/20

8   تاثیر تغییر تخلخل بر:   الف( برش آب   ب( بازیافت نهایی نفت در تزریق 
 10000 ppm نانوسیال با غلظت

9  تغییرات الف( برش آب ب( دبی تولید نفت با تغییر در دبی جریان در چاه 
تولیدی
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3-3- نتایج محاسبات اقتصادی
ســال2016 به عنوان مبنای زمانی مرحله ی دوم شبیه سازی انتخاب 
شد. اگر هزینه ی سرمایه گذاری اولیه در زمان شروع سیالب زنی اولیه 
برابر با Cc باشــد، نــرخ به روز آن در ســال2016 برابر با  در نظر 
گرفته  شد. همچنین کلیه ی هزینه های عملیاتی تا سال2016 برابر با 
 فرض  شــد. هزینه ی عملیاتی در هر سال برابر با 3درصد هزینه ی 
سرمایه گذاری اولیه است و مدت زمان هر سناریو از نتایج شبیه سازی 
به دســت آمد. با توجه به این موارد هزینه ی عملیاتی هر ســناریو از 

2016 تا پایان عملیات محاسبه شد. 
در جدول6 نتایج محاسبات اقتصادی برای سناریوهای مختلف آورده 
شده است. فرض  شد هزینه ی سرمایه گذاری اولیه با ارزش سال2016، 
80میلیون دالر باشــد. با در نظر گرفتن نرخ تنزیل 2درصد، هزینه ی 
عملیاتی مربوط به ســیالب زنی اولیه )سال 2005 تا 2016( محاسبه 
شد.]28[  با اســتفاده از نتایج شبیه سازی، مقدار آب تزریقی مربوط 
به هر ســناریو به دســت آمده و با توجه به غلظت هر نانوسیال، مقدار 
نانوسیلیکای مورد نیاز تعيين شد. نهایتا با توجه به قیمت نانوسیلیکا، 
هزینه ی مربوط به تهیه ی نانوسیلیکا به دست آمده و نتایج محاسبات 

در جدول7 نشان داده شده است.

با توجه به اینکه درآمد پروژه های ازدیاد برداشت از طریق فروش نفت 
به دســت می آید، میزان تولید نفت در هر ســال محاسبه شد. قیمت 
نفت در هر سال از پیش بینی بانک جهانی و برون یابی برای سال های 
نامشــخص به دســت آمد. با توجه به نرخ تنزیل 2درصد، قیمت ها به 
ارزش سال2016 تبدیل شدند. نتایج محاسبات در شکل10 نشان داده 
شده  است. دیده می شود که با افزایش غلظت نانوسیلیکا، درآمد پروژه 
به صورت چشمگیری افزایش خواهد یافت، اما هزینه های عملیات نیز 
افزایــش می یابد. با توجه به منحنی ســود، می توان گفت که غلظت 
نانوســیلیکا دارای مقدار بهینه ای اســت که در این مقدار بیشترین 
ســود از پروژه حاصل می شود. برای چهار غلظت مورد بررسی، غلظت 

ppm 1500 نانوسیلیکا دارای بیشترین سوددهی بوده است.

نتیجه گیری
در این مقاله شبیه سازی تزریق نانوسیال آب ـ سیلیکا در غلظت های مختلف 
به یک مخزن نفت ســنگين به منظور ازدیاد برداشــت انجام شــد. آنالیز 
حساسیت  بر روي خواص سنگ مخزن و دبي توليدي و همچنين محاسبات 

اقتصادی انجام شده و مورد مقایسه با تزريق آب معمولي قرار گرفت. 
مهمترين نتايج حاصل به شرح زير است:

1- اســتفاده از نانوسیلیکا در آب تزریقی منجر به کاهش کسر جزئی آب 
تولیدی، افزایش دبی تولید و کاهش نرخ تزریق آب خواهد شد و در نتیجه 
به طور چشــمگیری باعث افزایش تولید و ضریب بازیافت نهایی از مخزن 

می شود.
 6000 ppm ،3000 ppm ،1500 ppm 2- نانوســیال با غلظت هــای
و ppm 10000 نانوســیلیکا به ترتیب باعث افزایــش 6/7، 7/9، 14/5 و 
18/3درصدی ضریب بازیافت نهایی نسبت به فرآیند تزریق آب  معمولی 

می شوند. 
3- نتایج آنالیز حساســیت نشــان داد که با ثابت در نظر گرفتن ضریب 
بازیافت نهایی، نصف شدن تراوایی و دبی تولید به ترتیب منجر به افزایش 
80/6 و 69/9درصد زمان نهایی عملیات می شوند. همچنین دو برابر شدن 

  6    هزینه ی  سرمایه گذاری اولیه و عملیاتی برای سناریوهای مختلف

سناریو تزریق
زمان عملیات از 2016 

تا پایان )سال(

هزینه ی عملیاتی از 

2016 تا پایان

مجموع هزینه ها 

)دالر(

166067616 24/930/7479 آب معمولی

 1500  ppm  162131616 23/290/6987  نانوسیال

 3000  ppm  164099616 24/110/7233   نانوسیال

 6000  ppm  170675616 26/850/8055   نانوسیال

 10000  ppm  36/20 28/780/8634   نانوسیال

  7    مقدار نانوسیلیکا و آب مورد نیاز برای سناریوهای مختلف

سناریو
مقدار آب تزریقی از سال 

2016 )بشکه(
مقدار نانوسیلیکا 

)کیلوگرم(

-32095708آب معمولی

 1500  ppm  309007087369230  نانوسیال با غلظت

 3000  ppm  3164310815092556  نانوسیال با غلظت

 6000  ppm  3003520028651290  نانوسیال با غلظت

 10000  ppm  2796164244455460  نانوسیال با غلظت

10  منحنی های درآمد، هزینه و سود برحسب غلظت نانوسیلیکا
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این پارامترها به ترتیب باعث کاهــش 14/8 و 8/9درصد این زمان خواهد 
شد. نصف شدن و یک ونیم برابر شدن تخلخل نیز به ترتیب باعث کاهش 

49/7درصد و افزایش 49/7درصد زمان نهایی عملیات می شود.
4- نتایج محاسبات اقتصادی نشان داد که استفاده از نانوسیال آب ـ سیلیکا 

باعث تولید بیشــتر نفت خواهد شد اما در مقابل، هزینه هاي عمليات نیز 
افزایش می یابد. به طور کلی افزایش غلظت نانوســیلیکا منجر به افزایش 
همزمان درآمد و هزینه می شــود، بنابراین برای رسیدن به باالترین مقدار 

سود نهایی، باید عملیات تزریق در غلظت بهینه ی نانوسیلیکا انجام شود.
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