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مقدمه
آسيب ديدگي سازند يكي از فرايندهايي است كه در نتيجه حركت 
س��يال نفت يا گاز و يا آب درون سازند ايجاد مي شود. آسيب ديدگي 
س��ازند به عنوان يكي از مشكالت در مخازن نفت و گاز شناخته شده 
اس��ت كه امروزه در پروژه ه��اي تزريق و يا س��يالب زني آب اهميت 
دارد. هنگامي ك��ه س��ياالت در حالت غيرتعادلي ق��رار مي گيرند و يا 
ذرات جامد به همراه س��ياالت وارد مخزن مي ش��وند و يا هنگامي كه 
سياالت در حالت تعادل با سرعت زياد درون مخزن جابه جا مي شوند، 
احتمال آس��يب ديدگي سازند افزايش مي يابد. بنابراين مي توان گفت 
فرايندهايي نظير حفاري، اس��يدزني و يا تكميل چاه مي توانند باعث 
آسيب ديدگي سازند شوند. آس��يب ديدگي سازند باعث كاهش توليد 
مي شود، بنابراين با استفاده از ايجاد شكاف يا اسيدزني سعي مي  گردد 
مق��دار توليد افزاي��ش يابد. كاهش آس��يب ديدگي س��ازند مي تواند 
در كاه��ش هزينه هاي تكميل چاه نيز مؤثر باش��د. اگ��ر بخواهيم از 
هزينه هاي اضافي نظير ش��كاف، اسيدزني و يا ديگر روش هاي ناموفق 
جلوگي��ري كنيم، باي��د به برنامه هاي��ي كه اغل��ب صرفه جويي را به 

هم��راه دارد توجه كنيم. طراحي اين برنامه ه��ا در مخزن مي تواند از 
هزينه هاي��ي نظير چاه هاي اضافي در همان مخزن جلوگيري كند كه 
كاهش و جلوگيري از آسيب ديدگي سازند از جمله اين برنامه هاست. 
تجمع سياالت در چاه، مكانيزم ديگري مي باشد كه كاهش توليد نفت 
يا گاز را به همراه خواهد داشت. هيدرات هاي گازي در سازند از جمله 
مشكالتي مي باشند كه مي تواند ش��دت جريان هاي توليدي از چاه را 
كاه��ش دهد. يكي از موارد معمول در كاهش جريان توليدي از چاه، 
افت فش��ار مخزن به دليل فرايند توليد از مخزن مي باشد كه با توجه 
به شرايط مخزن، اين فرايند ممكن است در كوتاه مدت و يا بلند مدت 
اثر خود را نش��ان دهد. در مقابل فرايند توليد مي توان به فرآيندهای 
تزريق اشاره داشت كه تثبيت فشار مخزن را مي تواند به همراه داشته 
باشد. تزريق گازهاي طبيعي و يا تزريق آب از اين فرآيندها مي باشند. 
تزريق س��ياالت به همراه مواد شيميايي افزودني يكي از نكاتي است 

كه در عمليات تثبيت فشار مخزن به كار مي رود.

 سعيد عباسي*

استفاده از مواد شيميايي در كنترل آسيب ديدگي 
سازند و افزايش توليد نفت و گاز

چكيده
اولين پارامتر مؤثر كه در آس�يب ديدگي س�ازند به آن اش�اره مي شود، كاهش نفوذپذيري س�نگ مخزن مي باشد. تأثير 
كاه�ش نفوذپذيري در كاهش و نقصان جريان توليدي نفت و گاز بس�يار مؤثر مي باش�د، مخصوص�ًا هنگامي كه اين كاهش در 
نزديك�ي چ�اه يا اطراف چاه اتف�اق بيفتد به گونه اي كه اين منطقه از س�نگ مخزن همانند يك ُچك ب�راي جريان عمل كند. 
امروزه تنوع مواد شيميايي افزودني به سياالت براي بهبود كيفيت چاه و جلوگيري از كاهش نفوذپذيري بسيار گسترش يافته 
اس�ت. در اينجا س�عی شده اين مواد تا حدودی معرفی شوند. تجمع سياالت در چاه، مكانيزم ديگري مي باشد كه باعث ايجاد 
يك فش�ار هيدرواس�تاتيك در چاه مي گردد و در نهايت كاهش توليد نفت يا گاز را به همراه خواهد داش�ت. در اين مورد نيز 
روش هاي متفاوتي را مي توان نام برد كه باعث تخليه سياالت تجمع يافته از دهانه چاه مي گردند و در نهايت نيز افزايش شدت 
جريان توليدي س�ياالت هيدروكربني را به همراه خواهد داش�ت. در مقابل فرايند توليد مي توان به تزريق آب اشاره نمود كه 
تثبيت فش�ار مخزن را مي تواند به همراه داشته باشد. تزريق سياالت به همراه مواد شيميايي افزودني يكي از نكاتي است كه 
در عمليات تثبيت فش�ار مخزن به كار مي رود. افزودني هاي فوق مي تواند س�بب حركت آس�ان نفت بر سطح سنگ چسبيده 
ش�ده ش�ود به طوري كه سيال تزريقي با درصد حجم بيش�تري از مخزن تماس پيدا نمايد و باعث افزايش ضريب بازيافت نفت 
شود. روش هاي ذكر شده به »روش هاي ازدياد برداشت« معروفند. بنابراين به اختصار مي توان گفت كه مواد شيميايي افزودني 
مي توانند در كنترل آسيب ديدگي سازند، تثبيت جريان و افزايش ضريب بازيافت نفت بسيار مؤثر باشد كه در اين مقاله سعي 

گرديده بر روي اين سه پارامتر و عوامل مؤثر بر آنها از ديدگاه مواد شيميايي افزودني مورد بحث قرار گيرد. 

واژه هاي كليدی: آس�يب ديدگی س�ازند، تثبيت جريان، ازدياد برداشت، تثبيت فش�ار، تزريق آب، تزريق مواد شيميايي، 
ضريب بازيافت
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1- كنترل آسيب ديدگي سازند
به ط��ور كل��ي كاه��ش نفوذپذي��ري س��نگ مخزن ب��ه معني 
آسيب ديدگي س��ازند است. نفوذپذيري س��نگ براي سياالت نفت و 
گاز و در ش��رايط تزريق براي سياالت آبي، يكي از مسايل بحراني در 
تخمين ضريب توليد از چاه و يا تزريق پذيري چاه مي باشد. با توجه به 
اين موضوع كه جريان س��ياالت به سمت چاه به صورت شعاعي عمل 
مي كند به طوري كه حجم سيال در حال جريان به سمت چاه نسبت 
به حجم س��ازند اطراف چاه باالتر مي باش��د، منطقه نزديك به دهانه 
چاه همانند يك ممانعت كننده عمل مي كند. براي تزريق س��ياالت به 
چاه ه��اي تزريقي نيز اين حالت ممانعت كنندگي را در ش��رايط ورود 
سيال به س��ازند و منطقه ورودي سياالت به سازند مي توان مشاهده 
نمود. آس��يب ديدگي مي تواند به دليل وجود ذرات جامد در سياالتي 
نظير حفاري و يا تكميل چاه باشد. گرفتگي كانال هاي عبوري جريان 
س��يال در سنگ كه در مجاورت ش��كاف ها قرار دارند مي توانند ورود 
سياالت به داخل شكاف را محدود نمايند و در نهايت كاهش توليد از 
چاه را به همراه خواهد داشت. همچنين شكاف ها نيز مي توانند توسط 
ذرات ريز گرفته شوند. شن ها و ذرات مورد استفاده در سياالت جهت 
ش��كاف دار كردن س��ازند از جمله مواردي هس��تند كه مي توانند در 

شدت جريان هاي باال در درون خلل و فرج سنگ ها نفوذ نمايند. 
در بس��ياري از حالت ها، ذرات جامد با شكستن )Propant( ها به 
همراه شكاف ايجاد مي گردند، به خصوص زماني كه سياالت تزريق شده 
بازيافت مي شوند كه در زمان هاي اوليه توليد شروع مي شوند. اين نوع 
آس��يب ديدگي سازند با استفاده از فيلتراسيون سياالت مورد استفاده 
در تكميل و يا حفاري چاه كاهش مي يابد و يا به وس��يله اس��يدزني 
سنگ در مجاورت دهانه چاه مي تواند كم گردد. آسيب ديدگي سازند 
مي تواند به وسيله اثرات شيمي- فيزيكي سيال و سنگ به وجود آيد. 
سياالت با شوري )Salinity( پايين مي توانند باعث تورم )بادكردگي( 
رس و يا از دس��ت دادن سيمان شدگي سازند و حركت ذرات معدني 
كوچك در سازند شوند كه در نهايت باعث گرفتگي كانال هاي عبوري 
سيال و يا شكاف ها مي شوند. در مقابل سرعت جريان سيال و نيروي 
س��طحي مي توانند باعث جداش��دن ذرات ريز از سطح سنگ شده و 
متعاقب آن مهاجرت ذرات كه مس��تقل از ش��وري سيال مي باشند را 

به دنبال داشته باشند. 

2- مواد شيميايي براي كنترل آسيب ديدگي سازند
اس��تفاده از م��واد افزودني يك��ي از مهم ترين عوام��ل در كنترل 
آسيب ديدگي س��ازند مي باش��ند. اين مواد در عمليات هايي همچون 
حفاري، تكميل چاه، شكاف دار كردن و يا اسيدزني مورد استفاده قرار 
مي گيرند كه در جلوگيري از كاهش نفوذپذيري بسيار مؤثر مي باشد. 
در اينجا سعي شده اس��ت تعدادي از اين مواد افزودني معرفي گردد 
و ب��ه اثرات آنها نيز اش��اره گردد. نمك هاي معدن��ي همچون كلريد 
پتاسيم، كلريد آمونيوم، كلريد كلسيم و يا در غلظت هاي باالتر كلريد 
سديم براي جلوگيري از بادكردگي رس كه باعث كاهش نفوذپذيري 
سازند مي شوند مورد استفاده قرار مي گيرند. اين امر موجب به وجود 
آمدن فرايند جابه جايي يون مي شود. در مقابل بايد به اين نكته توجه 
نمود كه اين فرايندها برگشت پذير مي باشند، با گذشت زمان احتمال 
ايجاد تورم )Swelling( افزايش خواهد يافت. در اينجا مناس��ب است 
از پليمرهاي نمك آمونيوم ياد شود. اين مواد پايداري بيشتر با مدت 
زم��ان طوالني تر را براي رس هاي قابل انبس��اط ايج��اد خواهند كرد. 
نكته جالب توجه ديگر در خصوص اس��تفاده از اين مواد پليمري اين 
اس��ت كه پس از تزريق اين مواد ديگر نيازي به بسته نگه داشتن چاه 
براي مدت زمان مشخص نمي باشد. همچنين پايداري اين پليمرها در 
دماي ب��اال باعث گرديده كه امروزه جهت بهبود چاه هاي تزريق بخار 

نيز مورد استفاده قرار گيرند. 
از ط��رف ديگ��ر عدم بادكردگ��ي رس، احتم��ال مهاجرت ذرات 
ريز را به وس��يله نيروهاي برش��ي افزايش خواه��د داد. انواع مختلفي 
از پليمره��اي نم��ك آموني��وم مي توانند براي جلوگي��ري از اين نوع 
آس��يب ديدگي سازند به كار روند. تجربيات نشان داده است كه براي 
بهبود عملكرد چاه و كنترل آس��يب ديدگي س��ازند، گاهي استفاده از 
تزريق آلومينيم هيدروكس��يد و يا كلري��د زيركنيل توصيه مي گردد. 
هنگام اس��تفاده از هيدروكسيد آلومينيم بايد توجه نمود كه چاه نياز 
دارد براي مدت شش تا 12 ساعت بسته نگه داشته شود. اين موضوع 
به اين دليل اس��ت كه اجازه داده شود تا پليمريزاسيون هيدروكسيد 
آلومينيم روي س��طوح س��ازند انجام ش��وند كه موجب ناسازگاري با 
عمليات اس��يدزني مي گ��ردد. در مقابل در هنگام اس��تفاده از كلريد 

زيركنيل ديگر نيازي به بستن چاه نمي باشد. 

3- انواع ديگر كاهش نفوذپذيري
مواد ضدخوردگي كه در اس��يدزني س��ازندهاي ماسه اي استفاده 
مي ش��وند، مي توانند بر روي سطوح س��نگ جذب شده و نفوذپذيري 
سنگ را كاهش دهند. در مقابل الكل ها مي توانند اثر اين ضدخوردگي 
را از روي سطوح پاك كنند. حالل هاي آلي نظير گزيلن يا تولوئن كه 
شامل يك حالل دوگانه همانند اتيلن گاليكول مونو بوتيل مي باشند، 

مي توانند ضدخوردگي حالل نفت را در سطوح سنگ پاك نمايد. 
م��واد جام��د پارافيني نيز از جمله رس��وباتي هس��تند كه باعث 
مي ش��وند توليد از چاه كاه��ش يابد. اين موضوع ب��ه دليل گرفتگي 
مس��يرهاي جريان در چاه به وجود مي آيند. م��واد پارافيني اكثراً در 
س��طوح مش��بك كاري عمل مي كنند و يا در لوله مغزي توليدي چاه 
جمع  مي ش��وند. در بس��ياري موارد در عمليات ه��اي Scraping اين 
توده مواد پارافيني را از س��طوح لوله مغزي پاك مي نمايند. نفت داغ 
نيز مي تواند باعث حل ش��دن و يا شس��ته شدن پارافين ها در قسمت 
بااليي مش��بك كاري ش��وند. اما در صورتي كه توده هاي جامد شامل 
رس��وبات آسفالتيني باشند، با اضافه كردن آمين ها به حالل هاي فوق 
مي توان اين ش��كل را نيز تا حدي برطرف نمود. توده هاي امولسيوني 
نيز كه تأثير زيادي بر روي س��ازند دارند، مي توانند به بهبود عملكرد 
چاه كمك كنند و يكي از كانديداهاي مواد افزودني به چاه مي باشند. 
ب��راي كاهش ويس��كوزيته و تحرك امولس��يون هاي نف��ت نيز اكثراً 
تزري��ق حالل هاي آروماتيكي پيش��نهاد مي گردد. گاه��ي اوقات براي 
كاهش ويس��كوزيته امولسيون از فرايند تزريق آب كمك مي گيرند كه 
تش��كيل توده هاي امولس��يوني آب در اين فرايند باعث افزايش تحرك 
)Mobility( مي گردن��د. توليد گازترش و نفت خام نامتعارف مي تواند 
خوردگي زيادي را در فرايند به همراه داش��ته باش��ند. بنابراين انجام 
فرايندهاي متفاوت بر روي اين هيدروكربن ها نسبت به گازهاي سبك 
و شيرين و يا نفت مرغوب و مناسب )بدون تركيب سولفيد هيدروژن( 
مي توانند هزينه باالتري را داشته باشند. بنابراين در اين گونه فرايندها 
اس��تفاده از ضدخوردگي هاي مؤثر و مناسب براي تجهيزات سرچاهي 

و عمليات چاه ها بيشتر نياز مي باشند. 
از ديگر مش��كالتي ك��ه در فرايند توليد با آن مواجه مي ش��ويم 
رس��وبات معدني مي باش��ند، براي مثال مي توان به رس��وب گچ و يا 
سولفات كلسيم اشاره داش��ت كه در اطراف چاه هاي توليدي و يا در 
دهانه چاه تكميل مي ش��وند. افت فشار و تغييرات دماي اين محدوده 
از عوامل مؤثر در توليد اين رس��وبات به شمار مي روند. توجه به عدم 
سازگاري آب هاي سازند از نكات قابل توجه در اين فرايندها مي باشد. 
توليد از چند اليه نفتي در چاه هاي توليدي و مخلوط ش��دن آب هاي 
همراه نفت اين سازندها با توجه به عدم سازگاري آنها مي تواند يكي از 
عوامل مهم در توليد اين رسوبات باشد. براي شستشوي دهانه چاه ها 
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و از بين بردن توده رس��وبات، محلول هاي متفاوتي توصيه مي گردند. 
اين محلول ها اكثراً بر پايه هيدروكس��يد پتاس��يم، اس��تات پتاسيم، 
گليكالت پتاس��يم و سيترات پتاسيم مي باش��د. توده رسوبات تجمع 
يافته با اس��تفاده از اين محلول ها تبديل به ذرات پراكنده مي ش��ود و 

مي توانند به خارج از چاه هدايت شوند. 
اتيل��ن دي آمي��ن تترا اس��تيك اس��يد )EDTA( از جمله عوامل 
chelating مي باش��ند كه در حل رس��وبات بس��يار مؤثر مي باش��ند. 
محلول اس��يد كلريدري��ك از جمله عوامل ديگري اس��ت كه در حل 

رسوبات گچ مي تواند بسيار مؤثر واقع شود. 
از عوامل ديگري كه مي توانند در فرايند توليد از چاه ايجاد اختالل 
نمايند، باكتري ها مي باشند. يكي از محل هاي رشد باكتري ها، بر روي 
پلي س��اكاريها و ديگر پليمرهايي مي باش��ند كه در چاه و در مجاورت 
س��نگ قرار دارند. مواد شيميايي و عوامل اكسيداسيون قوي همچون 
پراكسيد هيدروژن، پربورات سديم و هيدروكلريد سديم مي توانند در 

از بين بردن اين گونه باكتري ها مورد استفاده قرار بگيرند. 

4- تثبيت جريان 
پارامتر تثبيت جريان اش��اره به حل مشكالتي دارد كه مي توانند 
باعث كاهش ش��دت جريان توليد نفت و گاز بشوند. براي مثال وقتي 
فش��ار Stripper ها كاهش مي يابد، احتمال تجمع مايعات در خطوط 
لوله افزايش مي يابد و اين موضوع مي تواند باعث كاهش شدت جريان 
تولي��دي گاز گردد. در چنين ش��رايطي احتمال اينك��ه توليد از چاه 
غيراقتص��ادي گردد افزايش يافته و اين موضوع تا جايي پيش مي رود 
كه منجر به بس��تن چاه مي ش��ود. اين در حالي است كه مقدار قابل 
توجه��ي از ذخيره گاز در مخزن باقيمانده اس��ت. در اينجا براي بيان 
موضوع و ايجاد مح��دوده عملياتي جهت جلوگيري از تجمع مايعات 
در لول��ه توليدي از چاه، يك ش��دت جريان بحراني ب��راي توليد گاز 

معرفي مي گردد. 
Multi- از تگزاس كه در س��ايت San Angelo بر طبق تحقيقات

Chem نيز به آن اشاره شده، نزديك به 40 درصد چاه هاي گازي كه 
در حال توليد مي باش��ند، تحت شدت جريان بحراني توليد مي كنند. 
هنگام بروز مش��كالت بيان ش��ده )كاهش شدت جريان(، اپراتورهاي 
زيادي كاهش در توليد را به تخليه ش��دن مخزن نسبت مي دهند در 
صورتي كه در واقعيت اين امر مي تواند نتيجه توليد نامناس��ب از چاه 

باشد. 
س��ياالت تجمع يافته كه به آن اش��اره گرديد مي توانند تركيبات 
متغي��ري از 100 درصد آب ت��ا 100 درصد ميعانات گازي باش��ند. 
يكي از روش هاي تولي��د آب تجمع يافته در چاه هاي توليدي، تزريق 
عامل فوم به آب مي باشد. اين عامل فوم مي تواند باعث حركت كردن 
آب ب��ه همراه فوم ش��ده و فش��ار هيدروس��تاتيك درون چاه نيز كه 
اغلب باعث محدود ش��دن توليد از چ��اه مي گردد را كاهش مي دهد. 
 Champion براي مثال مي توان به توليدات عامل فوم توس��ط شركت
Technologies اش��اره كرد كه در چاه ه��اي آب گرفته به كار گرفته 
ش��ده و باعث افزايش توليد گاز شده اس��ت. هنگامي كه سيال داخل 
چ��اه، آب ي��ا آب همراه نفت باش��د كه تجمع يافته اس��ت، محدوده 
وس��يعي از توليدات فومي را مي توان براي بهبود كيفيت عملكرد چاه 
به كار برد. اما بايد توجه داش��ت هنگامي كه بيش��تر س��ياالت شامل 
ميعانات گازي مي باش��د، استفاده از فوم نياز به بررسي بيشتري دارد 
و محدوده اس��تفاده از مواد فومي كمتر خواهد ش��د، به عبارت ديگر 
استفاده از فوم در اين گونه موارد با محدوديت بيشتري همراه خواهد 
ب��ود. يكي ديگر از مش��كالت چاه هاي توليدي ب��ه خصوص چاه هاي 
عميق در آب هاي اقيانوس ها، كاهش دما در اعماق اقيانوس است كه 

تمايل به تشكيل هيدرات را افزايش خواهد داد. 

ش��ركت هاي توليدكننده مواد ش��يميايي افزودني نظير
Back Petrolite، Multi-Chem وChampion Technologies 

اهداف اصلي خود را از طراحي مواد ش��يميايي متنوع، حل مشكالتي 
مانند شدت جريان توليدي پايين و تثبيت جريان بيان مي كنند. مواد 
ش��يميايي كه اين ش��ركت هاي توليدي در صدد توليد آن مي باشند 
م��واد مختلفي از قبيل ممانعت كننده هاي تش��كيل هيدرات گازي و 
پارافين ها، ممانعت كننده هاي آس��فالتين، عوامل فوم )سورفكتانت ها( 
و عوامل برگشت پذيري فوم )اغلب سورفكتانت(، عوامل ترشوندگي و 

سولفيدزدايي مي باشند. 

5- ازدياد برداشت 
يكي از فرايندهايي كه براي توليد نفت باقيمانده در مخزن مورد 
اس��تفاده ق��رار مي گيرد، فرايند تزريق آب مي باش��د. در بس��ياري از 
حالت ها به دليل افت فشار در مخزن، نفت باقيمانده توانايي حركت به 
س��مت چاه هاي توليدي را ندارد. بخشي از فرايندهاي EOR كه براي 
افزاي��ش ضريب بازيافت نفت در مخزن به كار مي رود، ش��امل تزريق 
س��ياالت ديگري مي باشد كه همراه آب به مخزن تزريق مي شود. اين 
س��ياالت كه اغلب مواد شيميايي افزودني مي باشند، به گونه اي عمل 
مي كنن��د كه بتوانند بازده جاروبي حجمي مخزن و يا بازده جابجايي 

نفت را نسبت به فرايند تزريق آب افزايش دهند. 

6- افزايش بازده جاروبي حجمي مخزن 
در بيشتر موارد ما با مخازني مواجه مي شويم كه در ساختار خود 
داراي ناهمگونی مي باش��ند. به عبارتي مخ��زن در بخش هايي داراي 
اليه هايي با نفوذپذيري باالتر براي س��ياالت تزريقي مي باشد. اين امر 
باعث مي شود سيال تزريقي تمايل بيشتري به حركت درون اليه هاي 
با نفوذپذيري باال را داشته باشد. اين اليه ها اغلب به صورت يك كانال 
براي سيال تزريقي عمل مي كنند، به گونه اي كه سياالت تزريق شده 
تمايل كمتري به حركت در اليه هاي با نفوذپذيري كم از خود نش��ان 
مي دهند. در نتيجه نفت كمتري از اين اليه ها توسط سياالت جابه جا 
مي شود و اين قسمت ها از مخزن داراي اشباع نفت باالتري مي باشند. 
در اين شرايط به وس��يله گرفتن اليه هايي كه از نظر نفوذپذيري باال 
مي باش��ند س��عي مي گردد بازده جاروبي حجمي مخزن افزايش يابد. 

اين امر بيشتر توسط پليمرها انجام مي گيرد. 
Polymer Cross Linked بيش��تر ب��راي بهب��ود عملكرد مناطق 
نزديك دهانه چاه مورد اس��تفاده ق��رار مي گيرد. محلول هاي پليمري 
و ي��ا مونومري به طور طبيعي تمايل دارند در اليه هاي با نفوذپذيري 
باالتر در نزديك چاه نفوذ كنند. اين پليمرها شامل سيليكات ژالتيني 
و پليمره��اي آل��ي Cross Linked ش��ده مي باش��ند. پليمرهاي آلي 
شامل پليمرهاي مصنوعي، پلي اكريل آميدهاي هيدروليز شده نسبي 
و كوپليمره��اي اكريل آميد و پلي س��اكاريدها )معموال صمغ زانتان( 

مي باشند. 
پليمرهاي آلي ش��امل Cross Linked هاي درجا مي باشند كه از 
س��يترات آلومينيم، آلومينات سديم و يا نمك هاي كروميك تشكيل 
ش��ده اند. اين پليمرها نيز براي بهبود كيفيت عملكرد منطقه توليدي 
در اط��راف چاه ب��ه كار مي روند. اي��ن پليمرها تحرك بيش��تری در 
قس��مت هايی از چاه كه اش��باع نسبی آب باالتر اس��ت دارند. در اين 
مناطق پليمرها بس��ته شده و مانند س��دي در منافذ قرار مي گيرند. 
پس از اطمينان از بس��ته ش��دن پليمرها، از چاه هاي مورد نظر توليد 
مي گردد. توليد از مناطق آب دوست نسبت به قبل كاهش مي يابد، در 
نتيجه نس��بت آب به نفت توليد ش��ده كاهش و يا توليد نفت افزايش 
مي ياب��د كه البته اين موضوع بس��تگي به چگونگ��ي عمليات بر روي 
چاه ه��اي تولي��دي دارد. گاهي اوقات براي رس��يدن به اين اهداف از 
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 Cross مونومرهايي كه شامل كاتاليست هاي پليمريزاسيون و يا عوامل
Linked مي باش��ند استفاده مي گردد. براي افزايش ويسكوزيته سيال 
و ي��ا افزايش بازده جاروبي حجمي مي ت��وان پليمرها را به تنهايي به 
آب تزريق��ي اضافه نمود. به عبارت ديگر كاهش تمايل آب به حركت 
در مي��ان كانال هاي��ي با نفوذپذي��ري باال باعث اي��ن افزايش بازدهي 
خواهد شد. تجربه نشان مي دهد بيشترين پليمرهاي مورد استفاده به 
طور نس��بي پلي اكريل آميدهاي هيدروليز شده و كوپليمرهاي اكريل 
آميد يا اس��يد اكريليك مي باشند. ديده شده اس��ت كه شيره زانتان 
ني��ز در تزريق پليمرها مورد اس��تفاده قرار مي گي��رد. اين پليمرها به 
وسيله افزودني هاي ش��يميايي در مقابل اكسيداسيون و باكتري هاي 
بي هوازي پايدار مي باشند. از جمله عوامل پايدار اكسيژني مي توان به 
Thiourea و س��ديم دي تيونيت اشاره كرد. بايوسايدهاي تزريق شده 
نيز ش��امل mecaptobenzothiazole-2 و Benzimidizole و س��اير 
تركيب��ات ديگر مي باش��د. همانطور كه گفته ش��د عوامل فوم نيز در 
فرايند تزريق بخار براي افزايش بازده جاروبي حجمي مورد اس��تفاده 
قرار مي گيرند اما س��ورفكتانت هاي فوق مي توانند ش��امل سولفونات 

آلفا-الفين و سولفونات آلكيل تولوئن باشند. 

7- افزايش بازده جابجايي نفت 
از ديگ��ر مكانيس��م هاي افزايش برداش��ت نفت از ي��ك مخزن، 
افزايش بازده جابجايي نفت با اس��تفاده از س��ياالت تزريقي مي باشد. 
اين سياالت در صورت داشتن دماي باال مي توانند ويسكوزيته نفت را 
كاهش دهند و باعث افزايش تحرك نفت در مخزن ش��وند. همچنين 
مي توان از دي اكس��يدكربن نام برد كه با مخلوط ش��دن با نفت خام، 

تحرك نفت را با مكانيسم هاي مختلفي افزايش مي دهد. 
ام��روزه عالقه مندي ب��ه اس��تفاده از CO2 در باالب��ردن ضريب 
بازيافت نفت رو به رشد مي باشد چرا كه امروزه تزريق CO2 به داخل 
س��ازندهاي زيرزمين به عنوان يكي از راهكاره��اي جلوگيري از رها 
كردن گازهاي گلخانه اي به اتمس��فر پيشنهاد مي شود. وقتي كه افراد 
در مورد اين نوع ذخيره كردن و گرفتن كربن از نيروگاه هاي سوخت 
فسيلي بحث مي كنند، معموالً تزريق اين گازها به سازندهاي آبي در 
زيرزمين پيش��نهاد مي شود. امروزه دولت ها نيازمند ايجاد روش هايي 
مناسب جهت گرفتن و ذخيره كربن )CCS( مي باشند. در بسياري از 
موارد سعي مي گردد براي فشار افزايي و باالبردن توليد گاز، CO2 به 
س��ازندهاي نفتي تخليه شده و يا سازندهاي داراي گاز طبيعي تزريق 
ش��وند. البته بايد توجه نمود كه در اين ش��رايط معموال CO2 توليد 
شده بايد دوباره گرفته و جدا شود  و سپس تزريق گردد، در هر حال 
در اي��ن حالت افزاي��ش هيدروكربن هاي تولي��دي مي توانند تا حدي 

هزينه هاي CCS راجبران كنند. 
س��ورفكتانت ها ني��ز از جمله ديگ��ر مواد افزودني مي باش��ند كه 
ب��ا همراهي ديگر مواد ش��يميايي ب��ازده جابه جايي نف��ت را افزايش 
مي دهند. هرچند س��ولفات هاي نفتي بازده كمتري نس��بت به ساير 
سورفكتانت ها در بازيافت نفت دارا مي باشند، اما به دليل هزينه پايين 
آنها هنوز به طور عمومي و متنوع به عنوان سورفكتانت هاي مصنوعي 

از آنها استفاده مي شود. 
براي افزايش PH آب تزريقي از آب آهك اس��تفاده مي شود. اين 
م��اده اكثراً به همراه مواد ش��يميايي مثل هيدروكس��يد س��ديم و يا 
س��يليكات سديم مورد استفاده قرار مي گيرد. آنها مي توانند به همراه 
اس��يد در افزايش تحرك پذيري نفت خام مؤثر باشند. مواد شيميايي 
تزريق ش��ده با حضور اس��يد واكنش داده كه توليد سورفكتانت را در 
پي خواهد داشت. به عبارت ديگر سورفكتانت ها و پليمرها در تركيب 

با آب آهك در فرايند تزريق مي توانند مورد استفاده قرار گيرند. 

نتيجه گيری:
 نكات بيان ش��ده نش��ان مي دهد ك��ه مواد ش��يميايي افزودني 
مي توانند در كنترل آس��يب ديدگي س��ازند، تثبيت جريان و افزايش 
ضري��ب بازياف��ت نفت بس��يار مؤثر باش��د به طوری كه بس��ياری از 
ش��ركت ها در ساخت و عملكرد اين مواد سرمايه گذاري هاي هنگفتی 
را انج��ام مي دهن��د. نكته قابل توجه اس��تفاده درس��ت و به موقع از 
اين مواد مي باش��د چرا كه تجربيات نش��ان مي دهد شرايط مخزن و 
چگونگ��ی مديريت تولي��د و در نهايت ديدگاه اقتص��ادی در انتخاب 
اين مواد بس��يار تأثيرگ��ذار خواهد بود. بر همي��ن اصل همچنان كه 
ديده ش��د مواد ش��يميايي متنوعی امروزه در صنعت عرضه مي گردد 
هر چند كه تعدادی از اين مواد برای رس��يدن به يك هدف مشخص 
طراحی ش��ده اند اما اختالف در نتايج نشان دهنده تفاوت در عملكرد 
آنها مي باش��د. بر همين اساس برای رسيدن به نتيجه مطلوب و مورد 
انتظ��ار همچنان كه بيان گرديد با ش��ناخت اثرات مواد ش��يميايي و 
تركيب آنها مي توان از س��اير مواد شيميايي به عنوان همراه اين مواد 

و به عنوان تصحيح كننده فرآيند استفاده نمود. 
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