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مقدمه
تقریباً تمامي مخازن زیرزمینی نفت و گاز، آب هم تولید می کنند. 
با کاهش ذخیره ی هیدروکربنی میادین و به  دلیل اینکه طبیعت خأل را 
ترجیح نمی دهد، آب جای نف��ت را می گیرد. در میادین بالغ، بخش 
اعظم س��یال تولیدی را آب تشکیل داده و نفت و گاز، درصد کمی 
از کل تولید را به  خود اختص��اص می دهند. عالوه بر این تزریق آب 
در بس��یاری از مخازن با هدف حفظ فشار یا افزایش ضریب جاروبی 
انجام می ش��ود. بنابراین در طول عمر یک میدان افزایش پیوس��ته ی 

تولید آب امری طبیعی است.
مجاری عبور آب در مخزن به  ویژه در نواحی نزدیک به  چاه نامنظم 
هس��تند. این مج��اری ب��ا دورزدن6 زون های اش��باع از هیدروکربن، 
برش ه��ای آبی باالیی را تحمیل کرده و از نظر فنی و اقتصادی تولید 

را با مشکل مواجه می کنند.
هنگام��ی ک��ه آب تولیدی ب��ر بهره ده��ی اقتصادی مخ��زن تأثیر 
می گ��ذارد، بای��د کنت��رل آن به  عنوان ه��دف اصلی درنظ��ر گرفته 
ش��ود. جهت کاهش ورود آب به چاه و حف��ظ تولید نفت، می توان 
 از پلیمر های��ی ب��ا وزن مولکول��ی زیاد اس��تفاده کرد. م��وادی به  نام

 cross-linker نی��ز ب��ه محلول پلیم��ری اضافه می ش��وند که موجب 
تشکیل ژل در مخزن خواهند شد. کاربرد این ژل ها در نواحی اطراف 
چاه جهت کاهش تولید آب اضافی بدون کاهش تولید نفت اس��ت. 
در واقع واکن��ش بین پلیمر و cross-linker موجب تش��کیل ماده ای 
نیمه  جام��د و ژله ای ش��ده که می تواند تراوایی نس��بی آب را کاهش 
داده و تراوای��ی نف��ت را تغیی��ر دهد. مزیت این روش آن اس��ت که 
برخالف روش های مکانیکی درون  چاهی، این روش نیاز به تفکیک 

زونی نداشته و می توان سیال عملیاتی را از سطح تزریق کرد.
محقق��ان بس��یاری تاکنون در م��ورد این روش تحقی��ق کرده اند. 
کاربرد ژل های پلیمری برای کنترل س��یاالت تولیدی برای نخس��تین 
بار توس��ط وایت و همکاران پیش��نهاد ش��د ]1[. بوترمانز و همکاران 
با استفاده از داده های آزمایش��گاهی و داده های شبیه سازی توانستند 

منحنی های تراوایی نسبی را پس از عملیات به  دست آورند ]2[.
از این منحنی ها در تعیین ش��رایط کاربردی ژل ها اس��تفاده ش��د. 
گراتونی و همکاران جهت مش��خص کردن مکانیس��م اصلي کاهش 
تولید آب توس��ط ژل، آزمایش  هایی روی مدل های س��اخته شده از 
شیش��ه انجام دادند ]3[. نمودارهای فش��ار مویینگی و تراوایی نس��بی 
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كربناته و انجام آناليز حساسيت با استفاده از مفهوم طراحی آزمايشی

تولید آب اضافی یکی از دغدغه های اصلی در بهره  برداري از مخازن نفتی اس��ت که از دیدگاه اقتصادی نیز  معضلي براي تولید نفت  به حس��اب می آید. 
در سال های اخیر از شیوه های کنترلی متنوعی برای حل این مشکل استفاده شده که این روش  ها با عدم  قطعیت بسیاري مواجهند. عملیات قراردهی ژل های 
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در مخازن کربناته توس��ط یک شبیه ساز شیمیایی سه بعدی و س��ه فازی بررسی شده است. بر اساس نتایج تحقیق حاضر انجام این روش با شرایط مناسب، 
منجر به کاهش برش آب چاه تولیدی، کاهش تولید تجمعی آب، افزایش طول عمر پروژه و در نهایت افزایش تولید تجمعی نفت می  گردد. در ادامه با 
به  کارگیری طراحی آزمایش��ی، از میان متغیرهاي موجود، مؤثرترین آنها انتخاب ش��ده و بر اساس اولویت و اهمیت )تأثیر( رده بندی شده و سپس اثرات 
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حاص��ل از این مدل خاصیت کاهش نامتوازن تراوایی )7DPR) ژل ها 
را نش��ان می دهند. توماس و همکاران در م��ورد ویژگی های مخازن 
و چاه های��ی که نس��بت آب به نف��ت تولیدي آنها زیاد اس��ت بحث 
کرده اند ]4[. آنه��ا همچنین در خصوص مش��خصات یک عملیات 
تزری��ق ژل موفق ک��ه موجب به  حداقل رس��یدن تولید آب از مخزن 
و میدان می ش��ود تحقیق کرده ان��د. کوزمیچونوک و همکاران تأثیر 
مثب��ت ژل را در مخ��ازن کربناته اثبات کرده ان��د ]5[. عالوه بر این، 
آنها به بررس��ی اثر اش��باع نفِت مانده پرداخته اند و پایداری ژل را در 
گرادیان های فش��اری مختلف سنجیده اند. کوزمیچونوک و اصغری 
عملک��رد ژل را حی��ن تزریق هم  زمان آب و نف��ت ارزیابی کرده  اند        
]6[. آنها رفتار خ��ود ژل را نیز هنگام جریان دوفازی مطالعه کردند. 
لیانگ و همکاران تفسیرهای مختلف دلیل کاهش تراوایی آب بیش 
از تراوای��ی نفت را آزمایش کردن��د ]7[. در نتیجه  ي این تحقیقات، 
گرانش8، اثرات صیقلی9، انقباض و تورم ژل10 و اثرات ترشوندگی11 

از مکانیسم های احتمالی حذف شدند.
ام��ا جدای��ش مجاری عب��ور آب و نف��ت12 در محی��ط متخلخل 
به  عنوان مکانیسم تعیین  کننده پیش��نهاد شد. این موضوع را نیلسون و 
همکاران نیز در یک مطالعه ی مکانیکی-آزمایشگاهی نشان داده اند 
]8[. اما لیانگ و س��رایت تعریف احتمالی دیگری را برای مکانیس��م 
اث��ر ژل ارائه کردند که ترکیب��ی از اثر دیواره13 و م��دل قطره ژل14 
است]9[. در جایی دیگر، الشرجی بر اساس یک  سری آزمایش روی 
میکرومدل های شیش��ه ای ادعا کرد که هنگام استفاده از پلیمر )بدون 
cross-linker(، جذب س��طحی15 و اثرات صیقلی مکانیسم های مؤثر 

هس��تند ]10[. کینک و همکاران ]11[، س��عیدی و همکاران ]12[ و 
الزفی��ری و همکاران ]13[ کاربردهای میدان��ی عملیات تزریق ژل و 

نتایج آنها را نشان داده اند.

اهداف مدنظر این پژوهش عبارتند از: 
 نش��ان دادن اهمیت ای��ن روش جهت کنترل تولید آب و تضمین 
اینکه در صورت برقراری ش��رایط مناسب )شرایط مخزن، عملیات و 

...( می تواند به نتایج مطلوبی منجر شود.
 معرفی متغیرهاي مؤثر در فرآیند قراردهی ژل16 در مخزن

 مش��خص کردن متغیرهایي که بیش��ترین تأثیر را بر کاهش تولید 
آب دارند با استفاده از آنالیز غربالگری )حساسیت(

 بررسی تأثیرات متقابل17 متغیرهاي تأثیرگذار

1- توصيف مدل
شبیه س��ازی ها روی یک مخزن کربنات��ه five spot ¼ با دو الیه  ی 
تولی��دی که تراوایی الیه ی باالیی دو برابر الیه ی پایینی اس��ت انجام 
می  ش��ود. همچنین بین این دو الیه یک الیه ی نازک غیر تراوا وجود 
دارد ک��ه تراوای��ی افقی آن بس��یار کم و تراوای��ی عمودی اش صفر 
بوده و به  منظور جلوگیری از جریان بین  الیه ای قرار داده ش��ده است. 
شکل-1 نمای س��ه  بعدی مخزن را نش��ان می دهد. شبیه سازی حاضر 
روی سیس��تمي در مختصات کارتزین با 8000 بلوک اجرا ش��ده که 
در ه��ر ی��ک از جهات  بلوک دارد. ه��ر بلوک در هر 
بُع��د 10 ف��وت امتداد یافته اس��ت. دو چاه عمودی در دو گوش��ه ی 
این الگوی س��ه  بعدی به  صورت قطری روبروی یکدیگر قرار دارند. 
یک��ی از آنه��ا تولیدی به مختص��ات )1،1،1( و دیگ��ری تزریقی به 
مختصات )20،20،1( است. جدول-1 سایر شرایط استفاده شده برای 

شبیه سازی ها را نشان می دهد.

2- برنامه ی توليد و تزريق )برنامه ی چاه(
شبیه سازی با تولید 200 بشکه در روز نفت از چاه تولیدی و تزریق 
200 بشکه در روز آب در چاه تزریقی به  طور هم  زمان آغاز می شود. 
به  دلیل اینکه تجهیزات س��طح االرضی توانایی کنترل و انجام فرآیند 
روي میزان مش��خصی از آب تولیدی را دارند هنگامی که برش آبی 
به حد معیني برس��د تولید از چاه تولیدی متوقف می   ش��ود )در اینجا 

 1   نمای سه  بعدی مخزن

  
  بعدي مخزن  نماي سه. 1شكل 

  
  عمليات تزريق ژل خواص مخزن تحت). 1- 7(جدول 

Cr (psia-1) 2×10-6 

Pref (psia) 5200 

Φ 25/0  

Dtop (ft) 11200 

Pi (psia) 5200 

Di (ft) 11200 

Swi 2/0  

  
  )ي چاه برنامه( ي توليد و تزريق برنامه - 2

چاه تزريقي  درآب بشكه در روز  200نفت از چاه توليدي و تزريق بشكه در روز  200سازي با توليد  شبيه
ن مشخصي ميزاروي فرآيند انجام االرضي توانايي كنترل و  دليل اينكه تجهيزات سطح  به. شود ميزمان آغاز   طور هم  به
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 مقدار کميت
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  1  خواص مخزن تحت عملیات تزریق ژل
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60 درص��د(. در این لحظه مش��کل تولید آب اضافه نمایان ش��ده و 
بهره  بردار باید تصمیم بگیرد برای حل این موضوع از بین گزینه  های 
موجود کدامیک را انتخاب کند تا دوره ی تولید نفت طوالنی تر شده 
و رس��یدن آب به چاه به تأخیر بیافتد. بر اس��اس شرایط مطرح شده ی 
قبلی مبنی بر مخازنی که عملیات تزریق ژل در آنها کاربردي اس��ت، 
می توان گفت این عملیات در مدل مخزنی قسمت قبل کاربرد دارد.

مراحل اجرایی عملیات تزریق ژل عبارتند از:

2-1- پيش  تزري�ق18: برای تش��کیل یک ژل پایدار، واکنش��ي کامل 
بی��ن پلیمر HPAM و م��اده ی cross-linker در خل��ل و فرج نزدیک 
 چ��اه م��ورد نیاز اس��ت. ام��ا وج��ود ناخالصی های��ی در آب مخزن 
)-Ca+2،Cl  و ...( س��بب مختل  ش��دن ای��ن واکن��ش ش��ده و به  نتایج 
نا مطلوب��ی می انجامد )+CI-،Cr3 واکن��ش می دهند(. همچنین ظرفیت 
تبادل یونی19 مواد رس��ی مثل clay س��بب می ش��ود در یک واکنش 
تبادلی جای +Cr3 با+Na عوض ش��ود. جهت حل این مس��ئله مقداری 
+H به س��یال پیش  تزریق افزوده می ش��ود. بنابراین انجام پیش  تزریق با 

آب قبل از عملیات اصلی ضروری است.
با این وجود ممکن اس��ت خود آب هم حاوی مقادیر کمی یون  هاي 
کلر و کلس��یم باش��د. پیش  تزریق به  م��دت 0/4 روز و با نرخ 2/358 
 CI- بشکه در روز )2000 فوت  مکعب در روز( انجام می شود. غلظت
 1/258×10 و +H در سیال پیش  تزریق به  ترتیب  0/676meq/ml و
اس��ت. واحد meq/ml همان میلی  اکویولنت )میلی  نرمال( بر میلی  لیتر 

است. یک eq مقداری از یک ماده است که با یک گرم هیدروژن یا 
8 گرم اکسیژن واکنش می دهد.

پلیم��ر  ش��امل  اصل��ی  س��یال  عمليات�ی:  س�يال  تزري�ق   -2-2
 (H+( و یون هیدروژن (CI-( ی��ون کلر     cross-linker ،HPAM 

محلول در آب است که در محیط متخلخل تزریق می شود.

2-3- م�دت زم�ان بس�تن چ�اه20: این دوره ی زمانی ک��ه باید قبل از 
بازگش��ایی چاه س��پری ش��ود در موفقیت عملیات تزریق ژل بس��یار 
حیاتی اس��ت. اگر ژل به اس��تحکام نهایی خود نرسد کارایی آن در 

بستن نواحی تولیدکننده ی آب به  شدت کاهش می  یابد.
هر دو چاه پس از عملیات مجدداً باز می  ش��وند و با همان نرخ های 
قب��ل به تولید و تزری��ق ادامه می دهند. پس از آنک��ه تأثیر ژل از بین 
رفت، منحنی برش آبی بر حس��ب زمان ب��رای دو حالت باعملیات و 

بدون  عملیات روی یکدیگر می افتند.

3- مشاهده ی تأثير ژل بر منحنی های توليد
نرم  اف��زار UTCHEM ی��ک شبیه س��از س��ه  بعدی، چندجزئ��ی و 
چندفازی اس��ت که در موارد ازدیادبرداشت شیمیایی مورد استفاده 
ق��رار می گیرد. در این شبیه س��از معادالت جری��ان و معادالت انتقال 
ج��رم برای هر تعداد ج��زء که کاربر تعیین کن��د )آب، آالینده های 
آلی، ماده  ي فعال  س��طحی، الکل، پلیمر، یون کلر، یون کلسیم، سایر 

 2   منحنی برش آبی بر حسب زمان، منحنی برش نفتی بر حسب زمان، منحنی تولید آب تجمعی بر حسب زمان و منحنی تولید نفت تجمعی بر حسب زمان قبل و بعد از عملیات  
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الکترولیت ها و ...( حل خواهند ش��د. این اج��زاء می توانند در چهار 
ف��از گاز، آب، نفت و میکروامولس��یون موجود باش��ند. مجموع این 
ویژگی ه��ا، به  خصوص جابجایی و جریان چندفاز به  همراه چند جزء 
و همچنین حضور واکنش های ش��یمیایی، نرم  افزار UTCHEM را به 

یک شبیه ساز منحصر به  فرد تبدیل کرده است.
نتایج اس��تفاده از یک ژل DPR برای یک چاه با برش آبی باال در 
شکل-2 آورده شده است. مقادیر قرار داده  شده در شبیه سازی برای 
غلظت پلیمر در س��یال عملیاتی )Cp)، غلظت cross-linker در سیال 
عملیاتی )Cc)، غلظت یون کلر در س��یال عملیاتی )CCl)، نرخ تزریق 
س��یال عملیاتی )Qp)، مدت زمان تزریق س��یال عملیاتی )tinj)، مدت 
زمان بس��تن چاه ه��ا )tshut)، ضریب تراوایی الیه ه��ا )multp) و دمای 
مخزن )T) همگی در میانگین محدوده ی اختصاص  داده شده ی خود 

هستند.
نمودارهاي این ش��کل  به  وضوح نش��ان می دهند که کاهش تولید 

آب اضاف��ی با ژل ه��ای DPR می تواند به  نتایج مطلوبی منجر ش��ود. 
نس��بت به حالت ب��دون عملی��ات، نه  تنها برش آب��ی کاهش می یابد 
بلکه برش نفتی نی��ز افزایش خواهد یافت. منحنی تولید آب تجمعی 
با کاهشی 2607 بش��که ای، زیر منحنی تولید آب تجمعی در حالت 
بدون  عملی��ات قرار می گی��رد. در همی��ن حال، منحن��ی تولید نفت 
تجمع��ی 1829 بش��که افزایش می یابد. این ارق��ام تغییریافته هر یک 
نزدیک به ی��ک درصد از حجم تخلخلی21 را تش��کیل می دهند که 
در مبحث ازدیادبرداشت این میزان بهبود بسیار قابل  توجه است. اگر 
میزان افزایش تولید تجمعی در قیمت هر بش��که نفت و میزان کاهش 
تولید تجمعی آب در هزینه های ناشی از فرآیندهایی نظیر فرازآوری 
و جداس��ازی آب لحاظ شود، می توان تأثیر این عملیات و بهره دهی 
آن  را به  وضوح مش��اهده کرد. عالوه بر ای��ن، متغیرهای مؤثر به  دلیل 
اثبات و توجیه عملیات در میانگین خود قرار داشته و باز هم می توان 

تغییرات بهبودیافته تری را شاهد بود.

4- آناليز حساسيت )غربالگری(
 DPR بر اساس بررس��ی های دقیق پیرامون عملیات تزریق ژل های
در منابع اطالعاتی مختلف، هش��ت متغیر به  عن��وان مهم ترین عوامل 
محتمل انتخاب شدند. این متغیرها به  همراه محدوده ی کاربردی شان 
و میانگین این محدوده در جدول-2 نش��ان داده ش��ده اند. س��پس با 
استفاده از آنالیز حساس��یت، تأثیرگذارترین متغیرها مشخص شده و 

به  ترتیب اهمیت شان رده  بندی می شوند.
یک طراحی کامل دومرحله ای )که بسیار وقت گیر است( با هشت 
متغی��ر نیازمند 256 اجرای مختلف اس��ت. اما یک طراحی کس��ری 
دومرحله ای با 64 اجرا نیز می تواند جایگزین طراحی کامل شود و از 

کمينهبيشينهميانگينمتغير
A: Cp )wt%(0/1750/250/1
B: Cc )ppm(6001000200

C: Qp )ft
3/day(500080002000

D: ti )day(1/752/51
E: ts )day(1/752/51
F: Multp11/50/5
G: T )°F(10012080

H: CCl0/650/80/5

  2  متغیرهای محتمل در عملیات تزریق ژل

DCOP 3   نمودار پرتو برای 
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نظر اقتصادی نیز به  صرفه  تر است.
در پایان یک دوره ی 600 روزه، تأثیر هر متغیر بر متغیرهای هدف 
22DCOP و 23DCWP سنجیده می شود. متغیر DCOP میزان اختالف 

تولید نفت تجمعی در دو حالت باعملیات و بدون  عملیات تزریق ژل 
پلیمری است.

بدی��ن ترتیب که میزان تولید تجمعی نفت ب��ا وجود تزریق ژل از 
میزان تولی��د تجمعی نفت در حال عادی کس��ر می  گ��ردد. به  همین 
ص��ورت، متغیر DCWP می��زان اختالف تولی��د آب تجمعی در دو 

حالت با عملیات و بدون  عملیات تزریق ژل پلیمری است.

4-1- غربالگری توسط نمودار پرتو24
 جه��ت یافتن متغیرهای تأثیرگذار از روش��ي آم��اری در نرم  افزار
 Design Expert اس��تفاده ش��ده اس��ت. یک��ی از خروجی های این 
نرم  اف��زار نمودار پرتو  اس��ت؛ نموداری که با اس��تفاده از یک مقدار 

کمتری��ِن 25t، اثرگذارترین متغیرها را انتخ��اب می کند. نمودار پرتو 
ب��رای هر دو متغیر DCOP و DCWP در شکل های-3و4نش��ان داده 

شده است.
 همان  گون��ه که از ش��کل های-3و4 اس��تنباط می ش��ود پنج متغیر 
ابتدایی که به  ترتیب بیشترین تأثیر را بر این عملیات دارند عبارتند از: 
Qp )نرخ تزریق سیال عملیاتی(، ti )مدت زمان تزریق سیال عملیاتی(، 

Cc )غلظت +Cr3 در س��یال عملیاتی(، T )دمای مخزن( و Cp )غلظت 

پلیمر در س��یال عملیاتی(. افزای��ش جدا گانه ی هریک از این متغیرها 
نتیجه  ي بهتری در پایان عملیات به  دست می دهد )تولید آب تجمعی 

کاهش و تولید نفت تجمعی افزایش مي  یابد(.
Qp در هر دو نمودار در رده ی نخس��ت ق��رار می گیرد و این متغیر 

باید به  عنوان مؤثرترین متغیر در طراحی عملیات لحاظ شود.
ترتیب تأثیر متغیرهای Cc و ti در دو شکل با هم عوض شده است. 
این موضوع نش��ان دهنده ی آن است که اگر Cc به اندازه ی مشخصی 

 5   تأثیر متقابل غلظت +Cr3 و نرخ تزریق
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تغیی��ر کند، تأثیر این تغییر بر می��زان افزایش تولید نفت تجمعی بیش 
از تأثی��ر آن بر میزان کاهش تولید آب تجمعی اس��ت. با همین منطق 
می ت��وان گفت که اگر ti به اندازه ی مش��خصی تغییر کند تأثیر آن بر 
کاهش تولی��د آب تجمعی بیش از تأثیر آن بر می��زان افزایش تولید 

نفت تجمعی است.
اشاره به این نکته ضروری است که ts )مدت زمان بستن چاه ها( در 
ش��کل-4 خود را مثل یک متغیر تأثیرگذار نش��ان می دهد ولی با این 
وجود در لیس��ت مؤثرترین متغیرها جای نمی گیرد؛ چراکه تأثیری بر 

میزان افزایش تولید نفت ندارد.

4-2- بررسی تأثيرات متقابل بين متغيرها
با توجه به نمودار های پرتو مش��اهده می ش��ود که بی��ن پنج متغیر 
تأثیرگ��ذار اث��رات متقابلی هم وج��ود دارد. در ادامه به  بررس��ی این 
تأثی��رات مي  پردازیم  و پن��ج اثر متقابل دوتایی ک��ه در نمودار پرتو 

مشخص هستند بررسی خواهند شد )سایر متغیرها در میانگین هستند(. 
تأثیر متقابل بین  در بررس��ی ها جای ندارد؛ چراکه نسبت 

به سایر اثرات متقابل اثر کمتری دارد.

Qp و Cc 4-2-1- تأثير متقابل
ش��کل-5 تأثیر متقابل غلظ��ت cross-linker و نرخ تزریق پلیمر را 
نش��ان می دهد. در نرخ تزریق ک��م، زمانی  که غلظ��ت +Cr3 افزایش 
می یابد تأثیر مثبت آن ناچیز اس��ت. اما در نرخ های تزریق زیاد شیب 
تأثیر زیاد اس��ت. چراکه می��زان +Cr3 موجود ب��رای واکنش با پلیمر 

به  شدت افزایش یافته و واکنشی کامل شکل می  گیرد.

ti و Qp 4-2-2-  تأثير متقابل
هنگامی  ک��ه مدت  زمان تزریق کمترین مقدار باش��د، افزایش نرخ 
تزری��ق موجب بهبود نتیجه می ش��ود. هرچه این زمان بیش��تر ش��ود، 
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 7   تأثیر متقابل دمای مخزن و مدت زمان تزریق

 8   تأثیر متقابل نرخ تزریق و غلظت پلیمر
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 9  تأثیر متقابل غلظت +Cr3 و غلظت پلیمر

 

 
 

 

 
 

  

 بلكه موجب

 را بر فرآيند
 Cc،T و Cp

ي در مخازن

اين موضوع 
و شودحاظ 

1. pan
2. Gel
3. Sen

ب بيانجامد،

ثيرأشترين ت
،Qp، tiتيب 

ليمريق ژل پ

.شناخته شدند
ها لحرغيمت اير

njalizadeh@
l treatment 
nsitivity ana

  ليمر

هش توليد آب

رهايي كه بيش
تر  به شان ميت

فرآيند تزريق

تأثيرگذار ش ر
سار ارتباط با 

@aut.ac.ir 

alysis 

Cr و غلظت پل

به كاه  است

رغيمتثرترين 
بر اساس اهم

ود عملكرد ف

رغيمتعنوان   ه
در بايد رغيمت

3r+بل غلظت

ممكنتنها   نه

ؤثاي، م مرحله
ب كهص شدند

سبب بهبو ده

به رهاي اصلي
م ژل اثر يك

 .ت

ثير متقابأت. 9

  :استير
زن كربناته ن

ل كسري دوم
د مشخصدارن

ذكرشدرهاي

رغيمتبين  ابل
مليات تزريق

نيست صحيح

شكل

شرح زي  ضر به
ق ژل در مخا

 .شود يز مي

احي فاكتوريل
خزن كربناته د

رغياز مت يكر

متقا اثر دادي
ر طراحي عم

هرغيمت ل تك

  
پژوهش حا ج

مليات تزريق
ازيافت نفت ني
ه از يك طرا
ل در يك مخ

 

ي هر گانه جدا
 .شود مي

 غربالگري تعد
است كه د ن

شكل  ثير بهأي ت

 
 

گيري نتيجه
ن نتايجتري مهم
اجراي عم 

افزايش با
با استفاد 

تزريق ژل
.ندهست

افزايش ج 
كربناته م

در نتايج 
آنگوياي 
ي مشاهده

 
  ها  پانويس

نت
م

پ

B- 200 

D
C

O
P

lnteractionlnteraction

X2= C: Cc 

Actual Factors
C: Qp = 5000
D: ti = 1.75
E: ts = 1.75
F: Multp = 1.00
G: T = 100
H: Ccl = 0.65

X1= A: Cp 

B+ 1000 -000

-2050

-3200

-4350

0.10 0.100.14 0.140.17 0.170.21 0.210.25 0.25

-5500

 B: Cc

A: Cp A: Cp

D
C

W
P

45004500

34753475

24502450

14251425

400400

 B: Cc

گرادیان )بشکه بر بشکه در روز( بیشتر خواهد شد )شکل-6(.

ti و T 4-2-3- تأثير متقابل
واکن��ش ژله ای  ش��دن در دماهای کم، آهس��ته اس��ت. بنابراین در 
ای��ن دماها قراردادن مقدار زیادی س��یال عملیات��ی در مخزن کمکی 
به تش��کیل یک ژل پایدار نمی کند. ام��ا در مخازني که دماي زیادي 
دارند این واکنش سریع است و با جابجا کردن حجم زیادی از سیال 
عملیات��ی به  دورن مخزن، واکنش آنقدر س��ریع خواهد بود که مقدار 
زی��ادی از این س��یال پلیم��ری در مدت  زمان کوتاهی ب��ه ژل تبدیل 

می شود. این مورد در شکل-7 نشان داده شده است.

Cp و Qp 4-2-4- تأثير متقابل
اگر حجم س��یال عملیاتی کم باش��د )احتم��االً به  دالیل اقتصادی( 
س��یال تا شعاع کمی از چاه پیش��روی می کند. این میزان پیشروی در 
انسداد آب مقاومت کمی ایجاد می کند. پس در حقیقت تغییر غلظت 
پلیمر بی تأثیر است. همچنین هنگامی  که نرخ تزریق کم است احتمال 
واکنش زودهنگام ژل در خود چاه نیز وجود دارد که این امر ممکن 
اس��ت به کاهش بازدهی عملیات بیانجامد. ام��ا زمانی  که نرخ تزریق 
زیاد اس��ت، غلظت پلیمر بس��یار تعیین کننده خواهد بود )شکل-8(. 
اشاره به این نکته ضروری است که نرخ تزریق نباید آنقدر زیاد باشد 

که پلیمر دچار تخریب برشی26 گردد.

Cp و Cc 4-2-5- تأثير متقابل
واکنش دهنده هایی که وارد یک واکنش می ش��وند ضریبی دارند 
که تعیین کننده ی نسبت مولی آنهاست. مقدار مولی مشخصی از یک 
واکنش  دهنده با ضریب یک برای واکنش، نیازمند همین مقداِر مولی 
از واکنش  دهن��ده ی دیگر ضربدر ضریب آن واکنش  دهنده اس��ت. 

واکنش ژله ای  شدن نیز از این قانون تبعیت می کند.
عالوه بر این، به  نظر می رسد که در این واکنش، cross-linker به  عنوان 
واکنش دهنده ی محدود کننده عمل می کند. به  عبارت دیگر، زمانی  که 
مقدار کمی cross-linker در س��یال عملیاتی وج��ود دارد این میزان 
منجر به تولید مقدار مشخصی ژل می شود و بقیه ی پلیمر بدون واکنش 
 باق��ی می ماند. اما افزایش مقدار پلیم��ر در حضور مقدار قابل  توجهی
 cross-linker نتیجه ی خوبی به  دس��ت می دهد. چراکه پلیمر می تواند 
از میزان cross-linker موجود به  طور کامل استفاده کند. این موضوع 
 در ش��کل-9 نش��ان داده ش��ده اس��ت. در واق��ع در غلظت های کِم 
cross-linker، افزای��ش غلظ��ت پلیم��ر تنها هزین��ه  ي اضافي خواهد 

 cross-linker داشت. برای آنکه واکنش ژله ای  شدن کامل گردد باید
به اندازه ی کافی موجود باشد.

نتيجه گيری
مهم ترین نتایج پژوهش حاضر به  شرح زیر است:

 اجرای عملیات تزریق ژل در مخازن کربناته نه  تنها می تواند به کاهش 
تولید آب بیانجامد، بلکه موجب افزایش بازیافت نفت نیز می شود.

 با اس��تفاده از یک طراحی فاکتوریل کسری دومرحله ای، مؤثرترین 
متغیرهایی که بیشترین تأثیر را بر فرآیند تزریق ژل در یک مخزن کربناته 
 Cp و Qp، ti، Cc،T دارند مشخص شدند که بر اساس اهمیت شان به  ترتیب

هستند.
 افزایش جدا گانه ی هریک از متغیرهای ذکرشده سبب بهبود عملکرد 

فرآیند تزریق ژل پلیمری در مخازن کربناته می شود.
 در نتایج غربالگ��ری تعدادی اثر متقابل بین متغیرهای اصلی به  عنوان 
متغی��ر تأثیرگذار ش��ناخته ش��دند. این موضوع گویای آن اس��ت که در 
طراحی عملیات تزریق ژل اثر یک متغیر باید در ارتباط با س��ایر متغیرها 

لحاظ شود و مشاهده ی تأثیر به  شکل تک متغیره صحیح نیست.
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