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مقاالت علمي - پژوهشی

تأثير الگوي چاه بر عملکرد سيالب زني پليمري

، ميالد اميدوار سرخ آبادي1، جواد عرفاني2    دانشگاه آزاد اسالمي واحد قوچان
*
سيد شهرام خليلي نژاد

سیالب زني شیمیایي از پیچیده ترین روش هاي ازدیاد برداشت نفت و جزء فرآیندهاي با ریسک عملیاتي زیاد است که از دالیل عمده ی این طبقه بندی، 
بي ثبات��ي قیم��ت نفت و مواد ش��یمیایي و عدم وجود ش��ناخت کافي از بازده این روش  اس��ت. امروزه با بهبود ابزار شبیه س��ازي و بهینه س��ازي و همچنین 
افزایش قیمت نفت، اجراي س��یالب زني ش��یمیایي از دیدگاه اقتصادي و فني، عملیاتي تر و اقتصادي تر خواهد بود. بهینه سازي سیالب زني شیمیایي نیازمند 
مطالعات هم زمان مش��خصات س��نگ و سیال مخزن و همچنین عوامل شیمیایي است. عدم قطعیت های تعداد زیادي از این متغیرها و درنظر گرفتن هم زمان 
آثار آنها طي اجراي یک پروژه ی س��یالب زني ش��یمیایي، نیازمند شبیه س��ازهاي قدرتمندي است. هدف این تحقیق بررس��ي تأثیر الگوي چاه بر عملکرد 
س��یالب زني پلیمري اس��ت. در همین راس��تا الگوهاي مختلف چاه جهت شبیه س��ازي س��یالب زني پلیمري در یک مخزن ناهمگن و الیه اي بررسي شد و 
حساسیت سنجي مشخصات الگوهاي چاه به طور کامل انجام گردید. همچنین مطالعاتي نیز به منظور بررسي تأثیر هم زمان الگوي چاه و غلظت هاي مختلف 
پلیمر انجام ش��د و شبیه س��ازي با استفاده از یک شبیه ساز سیالب زني ش��یمیایي چندفازي، چندجزئي و س��ه بعدي نیز انجام گرفت. نتایج شبیه سازي نشان 
داد ک��ه از لح��اظ نحوه ي قرارگیري چاه هاي تزریقي و تولیدي در س��یالب زني پلیمري، با توجه به ضریب بازیافت نفت و م��دت زمان تزریق، الگوهاي 

Inverted Two-Five spot و Six well-line drive به ترتیب بهینه ترین و کم بازده ترین الگوي چاه در بازیافت نفت براي سیالب زني پلیمري هستند.

  الگوي چاه، شبیه سازي مخزن، سیالب زني پلیمري، ازدیاد برداشت نفت

    (Sh.Khalilinezhad.srbiau@gmail.com) نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
با توجه به تغییرات قیمت نفت و کاهش تولید میادین مختلف دنیا )از جمله 
میادین��ي که در نیمه ی دوم عمر خود قرار دارند( اس��تفاده از روش هاي منجر 
به افزایش بازیافت نفت  ضروري به نظر مي رس��د. با توجه به خصوصیات هر 
میدان یا مخزن نفتي، بررسي اطالعات تولید و امکان سنجي عملیاتي و اقتصادي 
مي توان روش هایي براي افزایش ضریب بازیافت نفت مخزن ارائه کرد. یکي 
از روش هاي ارائه شده پس از تزریق آب، سیالب زني پلیمري است. این روش 
در میادین مختلفي از جمله در کش��ور چین اجرا ش��ده است ]1[. نتایج عملی 
در میادین مختلف و همچنین مطالعات آزمایش��گاهي نش��ان داده که مي توان 
س��یالب زني پلیمري را به عنوان یکي از مؤثرترین روش ها در بهبود برداشت 
نفت به وی��ژه در مخازن ناهمگن درنظرگرفت. از س��وی دیگر موفقیت یک 
پروژه ی ازدیاد برداش��ت مثل س��یالب زني پلیمري به عوامل متعددي بستگی 
دارد که بررسي تأثیر آنها قبل از اجراي سیالب زني پلیمري حائز اهمیت است. 
ارزیابي کاربرد سیالب زني پلیمري براي یک میدان به عواملي مثل گرانروي 
نفت، اشباع نفت متحرک، توانایي پلیمر براي توزیع در مخزن، تطابق پلیمر با 
س��یال و سنگ مخزن در شرایط درجا، ناهمگني مخزن، فاصله ی چاه ها، نرخ 
جریاني، دما و فشار و ش��وري مخزن و هزینه ی پلیمر بستگی دارد. ارزیابي و 
طراحي سیالب زني پلیمري نیازمند ترکیبي از مشخصه سازي مخزن، مطالعات 

آزمایشگاهي و شبیه سازي فرآیندي است ]2[.
تاکاجی و همکاران ]3[ به بررسي شبیه سازي چندجزئي سیالب زني پلیمري 

در میدان Chateaurenard پرداختند. آنها همچنین تأثیر جذب پلیمر و مقدار 
ضری��ب کاهش تراوای��ي3 را براي این پروژه ارزیابي کرده و نش��ان دادند که 
مقدار جذب پلیمر روي سنگ مخزن از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر عملکرد 

سیالب زني پلیمري است.
هاه و همکاران ]4[ مجموعه اي از سیالب زني هاي پلیمري را در حالت هاي 
ثانوی��ه و ثالثیه انجام دادند. طبق نتایج با وجود اینکه س��یالب زني پلیمري در 
زمان ثالثیه4، اشباع نفت باقیمانده پس از سیالب زني نمي تواند آب را در یک 
مغزه ی آب دوس��ت5 و همگن جاروب کرده و اشباع نفت را کاهش دهد. اما 
س��یالب زني پلیمري در زمان ثانویه6 پس از س��یالب زني آب در یک مغزه ی 
مشابه، مي تواند اشباع نفت را تا مقادیري کمتر از اشباع نفت باقیمانده کاهش 
دهد و این مقدار کاهش اشباع باقیمانده ی نفت در حالت ثانویه نتیجه ی ترکیبي 
از تأثیر مثبت بهبود جاروبي و کاهش اشباع نفت باقیمانده است. به عبارت دیگر 
بازیافت نفت در روش تزریق محلول پلیمري در زمان ثانویه نسبت به زمان ثالثیه 

به مراتب بیشتر خواهد بود.
قربانی با استفاده از شبیه ساز چندجزئي شیمیایي UTCHEM، روشی جهت 
بهینه س��ازي طراحي سیالب زني سورفکتانت توس��عه داد ]5[ که در بخشي از 
آن تأثیر الگوي چاه بر عملکرد سیالب زني سورفکتانت نیز بررسي شد. نتایج 
شبیه سازي نشان داد که الگوي Nine Spot بهترین نتایج را در بازیافت نفت از 

طریق سیالب زني سورفکتانت دارد.
خلیلي نژاد مجموعه اي از شبیه سازي هاي سیالب زني شیمیایي را براي مدلی 
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1  تغییرات تراوایي در مخزن مورد مطالعه 

4 
 

،Y وZ قدارمدل، م موجود در ن تخلخل و مقدار اشباع آبير حجم مخزن و همچنيمتفاوت است. با توجه به مقاد 
مخزن در زمان آغاز  يهي. فشار اولمحاسبه شده است ون بشكهيليم 9/5آب حدود  يزنالبيس ينفت درجا در ابتدا

ر يمتغ 24/0-33/0 يآب در محدوده يزنالبيآب قبل از انجام س يهيبوده و اشباع اول psi3010آب  يزنالبيس
شده است. در  ارائهمخزن ال يسنگ و سشخصات م 1-در جدولمخزن در حالت تحت اشباع قرار دارد.  است و
  را مشاهده نمود. ق آبيها در زمان تزرچاه يريگمخزن و شكل قرار ييتراوا تراييتغتوان يم 1-شكل

  
  ال مورد مطالعهيمشخصات مخزن و س:  1جدول 

  

  

 
  در مخزن مورد مطالعه ييرات تراواييتغ:  1شكل

1750	(ft)طول 
1890  (ft)عرض 

60  (ft) ضخامت
2800  (ft) عمق

3010  (psi) هيفشار اول
24/0-33/0  تخلخل

5500–1000	X (md) در جهت ييتراوا
9538/0  (cp) آب يگرانرو
300  (cp) نفت يگرانرو

 UTCHEM از مخ��ازن نفتي ای��ران اجرا کرد ]6[. در این مطالعه از شبیه س��از
استفاده شد و عملکرد تمامي روش هاي سیالب زني شیمیایي بررسي گردید. 
همچنین تأثیر الگوهاي مختلف چاه بر عملکرد سیالب زني شیمیایي در یک 
مدل مخزني بررسي و الگوهاي بهینه براي سیالب زني شیمیایي )سیالب زني 

پلیمري و سیالب زني سورفکتانت-پلیمر( معرفي شدند.
یوآن و همکاران پس از انجام یک مطالعه ی حساسیت سنجي7 کامل، عنوان 
کردند که در مدل شبیه ساز براي سیالب زني آب نسبت به سیالب زني پلیمري 
،تأثیر ابعاد بلوک ها8 بیش��تر است ]7[. مقادیر بازیافت نسبت به اندازه بلوک ها 
بي تغیی��ر خواهند ماند. زماني که محلول پلیمري ب��راي مدت زمان زیادي )به 
مقدار یک برابر حجم حفرات خالي یا بیش��تر( تزریق شود، رئولوژي پلیمر و 
شرایط عملیاتي چاه تزریقي نس��بت به اندازه ی بلوک، تأثیر بیشتري بر نتایج 

شبیه سازي دارد.
هدف از این تحقیق بررسي تأثیر الگوي چاه بر عملکرد سیالب زني پلیمري 
اس��ت و در آن الگوهاي مختلف چاه براي شبیه سازي سیالب زني پلیمري در 
یک مخزن ناهمگن و الیه اي بررس��ي ش��ده و حساسیت س��نجي مشخصات 
الگوهاي چاه به طور کامل انجام مي گردد. عالوه بر این مطالعاتي نیز به منظور 
بررس��ي تأثیر هم زمان الگوي چاه و غلظت هاي مختلف پلیمر انجام می شود. 
شبیه سازي توسط یک شبیه ساز سیالب زني شیمیایي چندفازي، چندجزیي و 
س��ه بعدي انجام شد و نتایج آن نش��ان داد که با توجه به ضریب بازیافت نفت 
و مدت زمان تزری��ق، از لحاظ نحوه ي قرارگیري چاه هاي تزریقي و تولیدي 
به منظور انجام سیالب زني پلیمري، الگوي Inverted Two-Five spot الگوي 
بهینه ی چ��اه و الگ��وي Six well-line drive کم بازده تری��ن الگوي چاه در 

بازیافت نفت براي سیالب زني پلیمري است.

1- توصيف شبيه ساز
براي س��یالب زني آب و س��یالب زني پلیمري، از شبیه س��از س��ه بعدي و 
چندجزیي ش��یمیایي UTCHEM دانش��گاه تگزاس آس��تین اس��تفاده شد. 
ای��ن شبیه س��از پدیده هاي فیزیکي و ش��یمیایي مختلفي ش��امل رفت��ار فازي 
میکروامولس��یون، مدل هاي کشش س��طحي، مدل هاي گرانروي چندجزیي 
فازي، مدل هاي به دام افتادگي فازها9، مدل هاي تراوایي سه فازي )که وابسته به 
عدد به دام افتادگي10 هستند(، مدل هاي جذب شیمیایي و مدل هاي رئولوژیکي 
پلیمري را مدل سازي مي کند. همچنین چگونگي وابستگي مستقیم و غیرمستقیم 
این مدل ها به متغیرهایي مانند شوري )غلظت یون هاي دوظرفیتي( و سایر متغیرها 

مانند غلظت حالل همراه11 قابل بررسي و شبیه سازي است ]8[.

2- توصيف مشخصات مخزن
طول و عرض و ضخامت مدل مخزني ساخته شده12 در این مطالعه به ترتیب 
برابر با 1890 و 1750 و 60 فوت اس��ت و مخزن در عمق 2800 فوتی از سطح 
زمین قرار دارد. محدوده ی تغییرات تخلخل مخزن نیز 0/33-0/21 اس��ت. از 
طرفي تغییرات تراوایي مخزن در محدوده ی 5500-340 میلي دارسي است که 
این مقدار در جهات X ،Y و Z متفاوت است. با توجه به مقادیر حجم مخزن 
و همچنین تخلخل و مقدار اش��باع آب موجود در مدل، مقدار نفت درجا در 
ابتداي سیالب زني آب حدود 5/9 میلیون بشکه محاسبه شده است. فشار اولیه ی 
مخزن در زمان آغاز سیالب زني آب 3010psi بوده و اشباع اولیه ی آب قبل از 

انجام سیالب زني آب در محدوده ی 0/33-0/24 متغیر است و مخزن در حالت 
تحت اشباع قرار دارد. در جدول-1 مشخصات سنگ و سیال مخزن ارائه شده 
است. در شکل-1 مي توان تغییرات تراوایي مخزن و شکل قرارگیري چاه ها در 

زمان تزریق آب را مشاهده نمود.

3- اعتبارسنجي مدل شبيه ساز
اهرنفرید به منظور بررسي تأثیر سیالب زني پلیمري بر مقدار نفت باقیمانده در 
نمونه هاي ماسه سنگي چندین آزمایش سیالب زني پلیمري در مغزه انجام داد 
]9[ که در این بخش یکي از آنها به منظور اعتبارسنجي مدل شبیه ساز استفاده 
مي شود. طول و قطر نمونه ی انتخابی به ترتیب 11/45 و 1/942 اینچ و تخلخل 
و تراوایي مغزه ی مورد استفاده به ترتیب 0/19 و 161 میلي دارسي است. پلیمر 
استفاده شده در این فرآیند از نوع زانتان است که مي توان خواص رئولوژیکي 
آنرا در منابع یافت ]10[. غلظت پلیمر در محلول پلیمري 1000ppm، ش��وري 
محلول NaCl 1/5درصد و گرانروي نفت 300cp اندازه گیري ش��ده اس��ت. 
محلول مدنظر ب��ا نرخ تزریق 0/1 میلي لیتر بر دقیقه به مق��دار 2/2 برابر حجم 
حفرات خالي13 درون مغزه تزریق شده است. مقدار اشباع نفت باقیمانده پس 
از سیالب زني پلیمري تقریباً 35/1 درصد است ]9[. به منظور تطبیق تاریخچه ی 
نتایج این آزمایش از شبیه ساز UTCHEM استفاده مي شود. مدل ساخته شده 
100 بلوک در جهت X دارد و تمامي مش��خصات مدل آزمایشگاهي در آن 
لحاظ شده است. با استفاده از تغییر دادن متغیرهاي نمودارهاي تراوایي نسبي، 
فشار مویینه و نمودار اشباع زدایي مویینگي در محدوده ای مجاز، تطبیق نتایج 
مدل س��اخته شده در شبیه س��از و آزمایشگاه به دس��ت آمد. شکل-2 نمودار 
تراوایي تنظیم ش��ده14 در شبیه س��ازي یک بعدي را نشان مي دهد. در شکل-3 

مقداركمیت )واحد(
(ft) 1750طول
(ft) 1890عرض

(ft) 60ضخامت
(ft) 2800عمق

(psi) 3010فشار اولیه
0/33-0/24تخلخل

) md) X 5500–1000تراوایي در جهت
(cp) 0/9538گرانروي آب
(cp) 300گرانروي نفت

 1  مشخصات مخزن و سیال مورد مطالعه
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تطبیق تاریخچه ی نتایج تغییرات اشباع نفت نشان داده شده است. در این شکل 
مي توان تغییرات برش نفت15 و ضریب بازیافت آنرا نیز مشاهده کرد. در شکل-

3 تطبیق قابل قبولي بین نتایج تغییرات اشباع نفت مدل آزمایشگاه و مدل شبیه ساز 
مش��اهده مي شود. در نتیجه اعتبار نتایج شبیه سازي این مدل در مقیاس میداني 

مي تواند قابل قبول باشد.
 

4- شبيه سازي سيالب زني با آب
در این قس��مت شبیه سازي فرآیند س��یالب زني با آب در مدل ذکر شده و 
با اس��تفاده از یک الگ��وي Two-Five spot به منظور ایجاد حالت ثالثیه براي 
آغاز سیالب زني پلیمري انجام مي شود. با توجه به خصوصیات سنگ و سیال 
مخزن مورد مطالعه، سیالب زني با آب با نرخ تزریقي 1000 بشکه در روز آغاز 
مي شود و تزریق آب تا زماني که برش آب16 به 97 درصد برسد ادامه خواهد 
یافت. فشار ته چاهي چاه نیز 1600psi تثبیت شده است. با توجه به شرایط عنوان 
ش��ده و الگوي چاه مورد اس��تفاده براي سیالب زني با آب، مدت زمان تزریق 
ب��راي این فرآیند در حدود 2947 روز معادل با تزریق به مقدار 2/2 برابر حجم 
حفرات خالي اس��ت. نتایج تغییرات ضریب بازیافت نفت، نرخ تولید نفت و 
برش آب طي س��یالب زني با آب براي مدل مورد مطالعه در ش��کل-4 نشان 
داده است. طبق این شکل ضریب بازیافت نفت در پایان سیالب زني آب 29/5 
درصد از نفت درجاي مخزن17 است که این مقدار برابر با بازیافت حدود 1/74 
میلیون بشکه نفت تجمعي بوده و میانگین اشباع نفت باقیمانده در مخزن پس 
از سیالب زني آب حدود 52 درصد است. در شکل-4 همچنین تغییرات برش 
آب در چاه هاي تولیدي ارائه ش��ده اس��ت. برش آب پس از زمان کوتاهي از 
آغاز تزریق، به شدت افزایش یافته و هم زمان نرخ تولید نفت نیز به شدت کاهش 
مي یابد. با توجه به این شکل، حجم زیادي از آب تزریقي به چاه هاي تولیدي، 
پس از تزریق، دوباره تولید مي شود. در نتیجه تأثیر تزریق آب پس از 2947 روز 

به شدت کاهش یافته و در نهایت سبب کاهش تولید نفت نیز مي شود.

5- الگوهاي چاه
اکن��ون با انجام مجموعه اي از شبیه س��ازي ها، تأثیر الگوي چاه بر عملکرد 
س��یالب زني پلیمري بررسي مي ش��ود. چهار الگوي مختلف در سیالب زني 
پلیمري استفاده شده و نتایج حاصل از شبیه سازي تأثیر الگوي چاه بر عملکرد 
سیالب زني پلیمري تجزیه و تحلیل خواهد شد. براي تمامي الگوها مشخصات 

سیستم تزریق سیالب زني پلیمري به شرح زیر است:
محلول پلیمري با نرخ تزریق 1000 بشکه در روز، به مقدار یک برابر حجم 
حفرات خالي و با غلظت 2000ppm تزریق ش��ده و س��پس به مقدار 0/5 برابر 
حجم حفرات خالي آب تزریق مي شود. بنابراین مدت زمان تزریق در مجموع 
1/5 برابر حجم حفرات خالي اس��ت. مقدار شوري محلول پلیمري نیز شبیه به 

مدل یک بعدي )در قسمت قبل( مي باشد.

Two-Five spot 5-1- الگوي
در ای��ن الگو چهار چاه تزریقي و دو چاه تولیدي وجود دارد. در ش��کل-

1 مي ت��وان نحوه ی قرارگیري چاه ها را در این الگو مش��اهده نمود. با توجه به 
مشخصات عنوان شده براي سیالب زني پلیمري، تزریق پلیمر انجام شد. با توجه 
به نتایج شبیه سازي، ضریب بازیافت نفت براي سیالب زني پلیمري با استفاده 

از این الگو 29//28 درصد از نفت باقیمانده است. نتایج ضریب بازیافت نفت 
حاصل از س��یالب زني پلیمري براي الگوهاي مختلف چاه در شکل-8 ارائه 
ش��ده است. بنابر نتایج شبیه سازي، برش و نرخ تولید نفت در این الگوي چاه، 
در بیشینه ی مقدار خود به ترتیب 0/3 و1750 بشکه در روز است. تغییرات برش 
نفت حاصل از س��یالب زني پلیمري براي الگوهاي مختلف چاه در شکل-9 

قابل مشاهده است.

Six Well-Line drive 5-2- الگوي
در این الگو چهار چاه تزریقي و دو چاه تولیدي وجود دارد. شکل-5 نحوه ی 
قرارگیري چاه ها در این الگو را نشان مي دهد. با توجه به مشخصات عنوان شده 
براي سیالب زني پلیمري، تزریق محلول پلیمري انجام شد. در این الگو، ضریب 
بازیافت نفت براي سیالب زني پلیمري 21/05 درصد از نفت باقیمانده است. 
نتایج ضریب بازیافت نفت حاصل از سیالب زني پلیمري براي الگوهاي مختلف 
چاه در شکل-8 ارائه شده است. همچنین برش و نرخ تولید نفت در این الگوي 
چاه در بیش��ینه ی مقدار خود به ترتیب 0/11 و 457 بشکه در روز است. نتایج 
تغییرات برش نفت حاصل از س��یالب زني پلیمر براي این الگو، در شکل-9 

2   نمــودار تراوایــي نســبي آب و نفــت مورد اســتفاده در شبیه ســازي 
سیالب زني پلیمري 
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 سازهيمدل شب يسنجاعتبار-3

ن يچند يسنگماسه يهامانده در نمونهينفت باق قداربر م يمريپل يزنالبير سيثأت يمنظور بررسبه اهرنفريد
مدل  يسنجمنظور اعتباربه هاآناز  يكي بخشن يدر ا كه ]9[ نجام دادادر مغزه  يمريپل يزنالبيش سيآزما
 يمغزه ييتخلخل و تراواو  اينچ 942/1و  45/11 ترتيببه بيانتخا ينمونهقطر و طول  شود.يساز استفاده مهيشب

 كه استزانتان از نوع  ندين فرآيدر اشده مر استفاده يپل. است يدارسيليم 161و  19/0ب يترتمورد استفاده به
محلول  يشور، ppm1000 يمريدر محلول پل مريغلظت پل. ]10[ افتيمنابع  درآنرا  يكيرئولوژ خواصتوان مي

NaCl 5/1 نفت  يگرانرو ودرصدcp300 تر بر يليليم 1/0نرخ تزريق نظر با . محلول مدشده است يريگاندازه
پس از مانده يباقمقدار اشباع نفت شده است. ق يدرون مغزه تزر 13يحفرات خالبرابر حجم  2/2 قدارمبه قهيدق
ساز هياز شبش ين آزمايج اينتا يهچخيق تاريتطبمنظور به .]9[درصد است  1/35باً يتقر يمريپل يزنالبيس

UTCHEM در جهت بلوك  100مدل ساخته شده  .دشويم استفادهX يشگاهيمشخصات مدل آزما يو تمام ددار 
 يزداينه و نمودار اشباعيي، فشار موينسب ييتراوا ينمودارها يرهاغير متييبا استفاده از تغدر آن لحاظ شده است. 

 2-شكلدست آمد. هشگاه بيساز و آزماهيمدل ساخته شده در شب جيق نتايمجاز، تطب ايدر محدوده ينگييمو
رات ييج تغينتا يخچهيق تاريتطب 3-شكل دردهد. يرا نشان م يبعدكي يسازهيدر شب 14شدهميتنظ يينمودار تراوا
ز يرا نآنافت يب بازيو ضر 15برش نفترات ييتوان تغيمهمچنين ن شكل يدر ا نشان داده شده است. اشباع نفت

ساز هيشگاه و مدل شبيآزما مدلرات اشباع نفت ييتغ جينتان يب يقبولق قابلين شكل تطبيا در. كردمشاهده 
  قبول باشد.تواند قابليم يدانياس مين مدل در مقيا يسازهيج شبيجه اعتبار نتايدر نت. شودميمشاهده 

  
  يمريپل يزنالبيس يسازهيمورد استفاده در شب آب و نفت ينسب يينمودار تراوا:  2شكل
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3  تطبیق نتایج تغییرات اشباع نفت بین مدل آزمایشگاه و مدل شبیه ساز، 
نتایج شبیه ساز براي ضریب بازیافت و برش نفت 
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ب يضر يساز براهيج شبينتاساز، هيشگاه و مدل شبين مدل آزمايرات اشباع نفت بييج تغيق نتاي: تطب 3شكل

  افت و برش نفتيباز
  
 با آب يزنالبيس يسازهيشب-4

 Two-Five spot يك الگويآب در مدل ذكر شده و با استفاده از  با يزنالبيند سيفرآ يسازهيشب ن قسمتيدر ا
ال يسنگ و سات يد. با توجه به خصوصشويانجام م يمريپل يزنالبيآغاز س يه برايثالث تجاد حاليمنظور ابه

كه  يق آب تا زمانيشود و تزريآغاز م بشكه در روز 1000 يقيتزر نرخآب با  با يزنالبيمخزن مورد مطالعه، س
ت شده است. با توجه به يثبت psi1600ز يچاه ن يچاهتهفشار  افت.يادامه خواهد  برسد درصد 97به  61برش آب

ود ند در حدين فرآيا يق برايآب، مدت زمان تزر با يزنالبيس يچاه مورد استفاده برا يط عنوان شده و الگويشرا
 نرخنفت، افت يب بازيضررات ييتغ جينتا. است يبرابر حجم حفرات خال 2/2مقدار ق بهيروز معادل با تزر 2947

ن شكل يا طبقنشان داده است.  4-مدل مورد مطالعه در شكل يآب برا با يزنالبيس ينفت و برش آب ط ديتول
افت ين مقدار برابر با بازيكه ا است 71مخزن ينفت درجااز درصد  5/29آب  يزنالبيان سيافت نفت در پايب بازيضر

حدود آب  ينزالبيمانده در مخزن پس از سين اشباع نفت باقيانگيو م بودهتجمعي نفت  ون بشكهيليم 74/1حدود 
برش آب پس ش داده شده است. ينما يديتول يهارات برش آب در چاهييتغهمچنين  4-در شكل. درصد است 52

با  .ابدييشدت كاهش مز بهينفت ن يديتول نرخزمان افته و هميش يشدت افزاق، بهياز آغاز تزر ياز زمان كوتاه
 جهيدر نت .شوديد ميتولدوباره  ،قيپس از تزر، يديتول يهاچاه به يقياز آب تزر يادين شكل، حجم زيتوجه به ا

  شود.يز ميد نفت نيتول كاهش سبب تينهادر و  يافتهشدت كاهش روز به 2947ق آب پس از ير تزريثأت
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4   ضریب بازیافت نفت، برش آب و نرخ تولید نفت طي سیالب زني آب )بر 
حسب حجم فضاي متخلخل تزریقي( 
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 متخلخل يبر حسب حجم فضاآب ( يزنالبيس يطد نفت يتول نرخو  آب ، برشافت نفتيب بازيضر:  4شكل
  )يقيتزر
  
  چاه يالگوها-5

 چهارد. شويم يبررس يمريپل يزنالبيچاه بر عملكرد س ير الگويثأتها، يسازهياز شب يابا انجام مجموعهاكنون 
كرد چاه بر عمل ير الگويثأت يسازهيج حاصل از شبيو نتا شدهاستفاده  يمريپل يزنالبيسدر مختلف  يالگو
 يمريپل يزنالبيس قيستم تزريالگوها مشخصات س يتمام ي. براشدخواهد ل يتحله و يتجز يمريپل يزنالبيس
  :است ريشرح زبه

 ppm2000و با غلظت  يبرابر حجم حفرات خال يكمقدار به، بشكه در روز 1000ق يتزر نرخبا  يمريمحلول پل
 ق در مجموعيمدت زمان تزر نيبنابرا .شودميق يآب تزر يبرابر حجم حفرات خال 5/0 مقدارو سپس بهشده ق يتزر
 )در قسمت قبل( يبعدكيمدل  شبيه بهز ين يمريمحلول پل يمقدار شور. است يبرابر حجم حفرات خال 5/1
  باشد.يم
  
  Two-Five spot يالگو-5-1

ن يدر ارا ها چاه يريقرارگ ينحوهتوان مي 1-وجود دارد. در شكل يديچاه تول دوو  يقيچاه تزر چهارن الگو يدر ا
وجه به با ت. شدمر انجام يق پلي، تزريمريپل يزنالبيس يمشاهده نمود. با توجه به مشخصات عنوان شده برا الگو
از نفت درصد  28//29ن الگو يبا استفاده از ا يمريپل يزنالبيس يافت نفت برايب بازيضر، يسازهيج شبينتا
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قابل مشاهده است. همان طور که در شکل هاي-8و9 دیده می شود در این الگو 
ضریب بازیافت و برش نفت نسبت به الگوي قبل به شدت کاهش یافته است.

Nine Well-Line drive 5-3- الگوي
در این الگو ش��ش چاه تزریقي و سه چاه تولیدي وجود دارد. در شکل-6 
نحوه ی قرارگیري چاه ها در این الگو مش��اهده می شود. با توجه به مشخصات 
عنوان شده براي سیالب زني پلیمري، تزریق محلول پلیمري انجام شد. ضریب 
بازیافت نفت براي سیالب زني پلیمر با استفاده از این الگو 28/53 درصد از نفت 
باقیمانده است. در شکل-8 نتایج ضریب بازیافت نفت حاصل از سیالب زني 
پلیمري مشاهده می شود. با توجه به نتایج شبیه سازي، برش و نرخ تولید نفت در 
این الگو در بیش��ینه ی مقدار خود به ترتیب 0/24 و 1463 بشکه در روز است. 
نتایج تغییرات برش نفت حاصل از س��یالب زني پلیمري ب��راي این الگو، در 

شکل-9 قابل مشاهده است.

Inverted Two-Five spot5-4- الگوي
در ای��ن الگو دو چ��اه تزریقي و چهار چ��اه تولیدي وج��ود دارد. در 
ش��کل-7 نحوه ی قرارگیري چاه ها در این الگو مشاهده مي شود. با توجه 
به مشخصات عنوان شده براي سیالب زني پلیمري، تزریق محلول پلیمري 
انجام ش��د. ضریب بازیافت نفت براي س��یالب زني پلیمر با استفاده از این 
الگو 33 درصد از نفت باقیمانده است. نتایج ضریب بازیافت نفت حاصل 
از س��یالب زني پلیمر براي الگوهاي مختلف چاه در ش��کل-8 ارائه شده 
است. همچنین برش و نرخ تولید نفت در این الگو در بیشینه ی مقدار خود 
به ترتیب 0/28 و 558 بشکه در روز است. نتایج تغییرات برش نفت حاصل 

از سیالب زني پلیمر براي این الگو در شکل-9 قابل مشاهده است.
ط��ي  مي ش��ود  مالحظ��ه  ش��کل هاي-8و9  در  ک��ه  همان ط��ور   
زم��ان تزری��ق محل��ول پلیم��ري، مقادی��ر ضری��ب بازیاف��ت و ب��رش 
 نف��ت براي ه��ر الگوي چ��اه متف��اوت اس��ت. بنابراین نتای��ج، الگوي 

 Six well-line drive 5  الگوي
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 ارائه 8-مختلف چاه در شكل يالگوها يبرا يمريپل يزنالبيافت نفت حاصل از سيب بازيج ضري. نتااستمانده يباق
 3/0ب يترتمقدار خود به ينهيشيدر ب ،چاه ين الگويا د نفت دريتول نرخبرش و ، يسازهيشبج يبنابر نتاشده است. 

-مختلف چاه در شكل يالگوها يبرا يمريپل يزنالبيرات برش نفت حاصل از سيي. تغاست بشكه در روز 1750و
  .استمشاهده قابل 9
 Six Well-Line drive يالگو-5-2

نشان ن الگو را يها در اچاه يريقرارگ ينحوه 5-وجود دارد. شكل يديچاه تولدو و  يقيچاه تزر چهارن الگو يدر ا
، الگو اين در. شدانجام  يمريپلمحلول ق يتزرزني پليمري، الببا توجه به مشخصات عنوان شده براي سي. دهديم

افت نفت يب بازيج ضري. نتااستمانده ياز نفت باقدرصد  05/21 يمريپل يزنالبيس يبراافت نفت يب بازيضر
د يتول نرخن برش و يشده است. همچن ارائه 8-مختلف چاه در شكل يالگوها يبرا يمريپل يزنالبيحاصل از س

رات برش ييج تغي. نتااست بشكه در روز 457و  11/0ب يترتمقدار خود به ينهيشيچاه در ب ين الگوينفت در ا
 9و8-يهاطور كه در شكلهمان .استمشاهده قابل 9-در شكل ،ن الگويا يمر برايپل يزنالبينفت حاصل از س

  افته است.يشدت كاهش قبل به ينسبت به الگوو برش نفت افت يب بازيضراين الگو  در شودديده مي

  
  Six well-line drive ي: الگو 5شكل

  Nine Well-Line drive يالگو-5-3
ن الگو يها در اچاه يريقرارگ ينحوه 6-وجود دارد. در شكل يديچاه تول سهو  يقيچاه تزر ششن الگو يدر ا

. دشانجام  يمريپل يالب زنيس يشده برابا توجه به مشخصات عنوانتزريق محلول پليمري . شودميمشاهده 
-در شكل. استمانده ياز نفت باق درصد 53/28 الگون يمر با استفاده از ايپل يالب زنيس يافت نفت برايب بازيضر
برش و ، يسازهيج شبي. با توجه به نتاشودميمشاهده  يمريپل يزنالبيافت نفت حاصل از سيب بازيج ضرينتا 8

رات ييج تغي. نتااست بشكه در روز 1463و  24/0ب يترتمقدار خود به ينهيشين الگو در بيد نفت در ايتول نرخ
6  الگوي Nine well-line drive   .استمشاهده قابل 9-در شكلن الگو، يا يبرا يمريپل يزنالبياز س برش نفت حاصل

9 
 

  
  Nine well-line drive ي: الگو 6شكل

  Inverted Two-Five spotيالگو-5-4
ن الگو مشاهده يها در اچاه يريقرارگ ينحوه 7-وجود دارد. در شكل يديچاه تول چهارو  يقيچاه تزردو  ن الگويدر ا
ب ي. ضرشدانجام  يمريپلمحلول ق ي، تزريمريپل يزنالبيس يمشخصات عنوان شده براد. با توجه به شومي
افت يب بازيج ضري. نتااستمانده ياز نفت باقدرصد  33 ن الگويمر با استفاده از ايپل يزنالبيس يافت نفت برايباز

 ديتول نرخن برش و يشده است. همچن ارائه 8-مختلف چاه در شكل يالگوها يمر برايپل يزنالبينفت حاصل از س
رات برش نفت حاصل ييج تغي. نتااست بشكه در روز 558و  28/0ب يترتمقدار خود به ينهيشين الگو در بيدر انفت 
  .استمشاهده قابل 9-الگو در شكلن يا يمر برايپل يزنالبياز س

  
  Inverted Two-Five spot ي: الگو 7شكل

  

 Inverted Two-Five spot 7  الگوي
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8  ضریب بازیافت نفت طي سیالب زني پلیمري براي الگوهاي مختلف چاه 
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  مختلف چاه يالگوها يبرا يمريپل يزنالبيس يط نفتافت يب بازي: ضر 8شكل

  

  
  مختلف چاه يالگوها يبرا يمريپل يزنالبيس يط نفت يديتول نرخرات ييتغ:  9شكل

  
افت و برش يب بازير ضري، مقاديمريق محلول پليزمان تزر يط دشوميمالحظه  9و8-يهاطور كه در شكلهمان

ب ين ضريشتريب Inverted Two-Five spot يج، الگوين نتايبنابرا. استچاه متفاوت  يهر الگو ينفت برا
ار يسز بين الگو نيبا استفاده از ا يمريق محلول پليمقدار برش نفت در زمان تزر همچنين. دداررا افت نفت يباز
 ا همان برشين مقدار نفت يد كمتريمنجر به تولنيز  Six Well-Line drive يالگور الگوهاست. يشتر از سايب

  شود.يافت نفت ميب بازين ضريت كمترينفت و در نها
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9  تغییرات نرخ تولید نفت طي سیالب زني پلیمري براي الگوهاي مختلف چاه 
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10  مقایســه ی ضریب بازیافت نفت در ســیالب زني پلیمري با غلظت هاي 
مختلف پلیمر تزریقي 

11 
 

  يمريپل يزنالبيمر بر عملكرد سيپلمحلول ر غلظت يثأت-6
، يمريپل يزنالبيچاه بر عملكرد س يالگوهر  در يقيمر تزريغلظت محلول پل ريثأت يمنظور بررست بهمن قسيدر ا
ر دبراي هر چهار الگوي چاه  يمريپل يزنالبيمنظور سن يشود. بديمر انجام مياز پل يمختلف يهاغلظت باق يتزر

(مدت زمان  يسازهيط مدل شبياطالعات مربوط به شرا شود.يمانجام  ppm2000و  1500، 1000سه غلظت 
همانند قسمت  ق آب)يق آب و مدت زمان تزريتزر نرخمحلول،  يمر، شوريق پليتزر نرخ، يمريق محلول پليتزر

ت. ف شده اسيتعرسه مقدار متفاوت  بهساز هيكه در شب است يمريغلظت محلول پل درتفاوت  تنها است.قبل 
 يمر در هر الگويش غلظت پليافزا دهد كهنشان مي 10-در شكل يسنجتيحساس ين مطالعهيج حاصل از اينتا

 Inverted Two-Five يالگو ،ك غلظت مشابهيدر  همچنينشود. يافت نفت ميب بازيش ضريافزا سببچاه 

spot يو الگو ن بازده برداشت نفتيشتريب Six Well-Line drive با . ندداررا ن بازده برداشت نفت يكمتر
مر از يش غلظت پليافزانسبت به سه الگوي ديگر  Two-Five spot در الگوي گفت كهتوان يتوجه به شكل م

 ن حالت خاصيجه در ايدر نتو  ط مشابه دارديش برداشت نفت در شرايدر افزا ير كمتريثأت ppm2000به 1000
تر ز كمين يمريكه غلظت محلول پل يطيچاه در شرا يبهينه يتوان با استفاده از الگوي، ميمريق محلول پلياز تزر
ضريب  ،ppm1000 مشابه غلظت ابمحلول پليمري تزريق  در شرايط مثالًش داد. يافت نفت را افزايب بازيضر است
خواهد  Six Well-Line drive يالگو ازمراتب بيشتر به Inverted Two-Five spotالگوي  درافت نفت يباز

  بود.

  
يقيمر تزريمختلف پل يهاغلظت با يمريپل يزنالبيدر س افت نفتيب بازيضر يسهيمقا:  10شكل
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مقاالت علمي - پژوهشی

را  نف��ت  بازیاف��ت  ضری��ب  بیش��ترین   Inverted Two-Five spot
دارد. همچنی��ن مق��دار ب��رش نف��ت در زم��ان تزریق محل��ول پلیمري 
 با اس��تفاده از این الگو نیز بس��یار بیش��تر از س��ایر الگوهاس��ت. الگوي 
Six Well Line drive نی��ز منجر به تولی��د کمترین مقدار نفت یا همان 

برش نفت و در نهایت کمترین ضریب بازیافت نفت مي شود.

6- تأثير غلظت محلول پليمر بر عملکرد سيالب زني پليمري
در این قس��مت به منظور بررسي تأثیر غلظت محلول پلیمر تزریقي در 
ه��ر الگوي چاه بر عملکرد س��یالب زني پلیمري، تزری��ق با غلظت هاي 
مختلف��ي از پلیم��ر انجام مي ش��ود. بدین منظ��ور س��یالب زني پلیمري 
 2000ppm ب��راي هر چهار الگوي چاه در س��ه غلظ��ت 1000، 1500 و
انج��ام مي ش��ود. اطالع��ات مربوط به ش��رایط مدل شبیه س��ازي )مدت 
زم��ان تزریق محلول پلیمري، ن��رخ تزریق پلیمر، ش��وري محلول، نرخ 
و م��دت زمان تزریق آب( همانند قس��مت قبل اس��ت. تنه��ا تفاوت در 
غلظ��ت محلول پلیمري اس��ت که در شبیه س��از به س��ه مق��دار متفاوت 
تعریف ش��ده اس��ت. نتایج حاصل از ای��ن مطالعه ی حساسیت س��نجي 
در ش��کل-10 نش��ان مي دهد که افزای��ش غلظت پلیم��ر در هر الگوي 
چاه س��بب افزای��ش ضریب بازیافت نف��ت مي ش��ود. همچنین در یک 
 غلظت مش��ابه، الگ��وي Inverted Two-Five spot بیش��ترین و الگوي 
Six Well-Line drive کمترین بازده برداشت نفت را دارند. با توجه به 
شکل مي توان گفت که در الگوي Two-Five spot نسبت به سه الگوي 

دیگر افزایش غلظت پلیمر از 1000به 2000ppm تأثیر کمتري در افزایش 
برداشت نفت در شرایط مش��ابه دارد و در نتیجه در این حالت خاص از 
تزریق محلول پلیمري، مي توان با استفاده از الگوي بهینه ی چاه در شرایط 
غلظت کمتر محلول پلیمري نیز ضریب بازیافت نفت را افزایش داد. مثاًل در 
شرایط تزریق محلول پلیمري با غلظت مشابه 1000ppm، ضریب بازیافت 
 نفت در الگ��وي Inverted Two-Five spot به مراتب بیش��تر از الگوي

 Six Well-Line drive خواهد بود.

نتيجه گيري
با توجه به نتایج شبیه س��ازي هاي انجام ش��ده در این مقاله و بررسي تأثیر 

الگوي چاه بر عملکرد سیالب زني پلیمری، مي توان نتیجه گرفت:
 همانند غلظت پلیمر، الگوي چاه نیز تأثیر عمده اي بر عملکرد سیالب زني 

پلیمري دارد.
 از بین چهار الگوي انتخاب شده، الگوي Six Well–Line drive کمترین 
و الگوي Inverted Two-Five spot بیشترین ضریب بازیافت نفت را دارند.

 بر اساس نتایج حساسیت سنجي انجام شده با افزایش غلظت پلیمر در هر 
الگو، ضریب بازیافت نیز افزایش مي یابد. همچنین افزایش ضریب بازیافت 
نفت تابع الگوي چاه نیز هس��ت. به عبارت دیگر با تزریق محلول پلیمري با 
غلظت کمتر اما با استفاده از الگویی بهنیه، می توان ضریب بازیافت بیشتري 
را نس��بت به تزریق محلول پلیمری با غلظت بیش��تر اما با استفاده از الگویي 

غیربهنیه به دست آورد.
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