
سيالب زني مواد شيميایي، روشهاي اقتصادي تر

  هادي خليلي
          شركت نفت فالت قاره ايران

مقدمه:
تاكنون مطالب متعددي در مورد روش�هاي مختلف ازدياد برداش�ت به چاپ رس�يده است. س�يالب زني يکي از 
روش�هاي ازدياد برداش�ت مي باش�د كه خود با توجه به ماده اي كه براي جاروب كردن مخزن استفاده مي شود 
به انواع مختلفي تقسيم مي شود. ولي اگر بخواهيم كل فرآيند س�يالب زني باسيال مايع را به دو دسته كلي بيان 
كنيم ، بايد از سيالب زني با آب و سيالب زني با مواد شيميايي نام ببريم. هر چند در سيالب زني شيميايي نيز عمده 
سيال حامل مواد ش�يميايي آب مي باش�د ولي به دليل خواص گوناگوني كه مواد ش�يميايي دارند و تغييراتي كه 
اين مواد در رفتار بين سازند و سيال ايجاد مي كنند، غالبا نتايج حاصل شده درسيالب زني شيميايي مطلوبتر از 

سيالب زني با آب است.
آنچه مسلم است كل روش س�يالب زني به عنوان يك فرآيند در طول زمان كمتر تغيير مي يابد و  آنچه كه عمدتا 

دستخوش تغيير مي گردد نوع پليمر از لحاظ كارايي بهتر و قيمت ارزانتر است.
مقاله زير در مورد سيالب زني با مواد شيميايي و ارائه نتايج ميداني آن است.

سيالب زني: 
میلیاردها بش��که نفت در س��اختارهاي مش��خص زمین شناس��ي، به دام 
افتاده اند و هدف روش هاي ازدیاد برداش��ت )EOR( تولید از این مخازن است 

که به عنوان منبع تأمین انرژي آینده محسوب مي شوند.
با توجه به قیمت هاي کنوني تکنولوژي س��یالب زني مواد شیمیایي شامل 
گروهي از تکنیک هاس��ت که مي تواند براي تولید قسمتي از این منابع عظیم 

استفاده شود.
این تکنیک ها در واقع روش هایي هس��تند براي تغییر الگوي جریان سیال 
تزریق ش��ده که موجب مي شود نفت با در صد باالتري از مخزن تولید شود. در 
حال��ت کلي این تکنیکها میزان نفت باقیمانده پس از عملیات س��یالب زني را 
کاه��ش نمي دهند ومبتني بر اس��تفاده از پلیمرهایي اس��ت که تبدیل به ژل 

مي شوند وتحرک پذیري سیال را کنترل مي کنند.
دیگر تکنیک هاي س��یالب زني مواد ش��یمیایي عبارتند از س��یالب زني 
پلیمرهاي قلیایي، پلیمرهایي براي تغییر کشش سطحي و پلیمرهاي قلیایي 
براي تغییر کشش سطحي. این دسته از پلیمرها در عین حالي که میزان نفت 

باق��ي مانده را کاهش مي دهند موجب تماس هرچه بیش��تر س��یال با مخزن 
مي ش��وند. مادامي که تجهیزات و مواد ش��یمیایي را مي توان تا س��ر چاه برد، 
س��یالب زني شیمیایي مي تواند مورد استفاده واقع شود. در این روش اتصال به 
 CO2 خطوط جریان یا س��ایر تجهیزات زیر س��اختي، همانگونه که در تزریق

نیاز است، الزم نمي باشد.
موفقیت عملیات سیالب زني در گرو فهم درست انجام دهنده کار از مخزن 

و فرآیند شیمیایي است که قرار است انجام شود.
اجراي عملیات س��یالب زني شیمیایي باید در بر گیرنده دانش مهندسي و 
تجزی��ه و تحلیل اطالعات زمین شناس��ي با اس��تفاده از اطالع��ات موجود یا 
اطالعات سهل الوصول باشد که شامل آگاهي از نحوه جریان سیال تزریق شده 
در مخزن، میزان بازیافت نفت حاصل از عملیات سیالب زني با آب، حجم نفتي 
که قرار اس��ت با عملیات سیالب زني تولید ش��ود، مقدار آب در دسترس براي 
انحالل مواد شیمیایي و تزریق آن به مخزن و همچنین پتانسیل تزریق پذیري 

چاه است. 
پ��س از آن مهن��دس مخزن مي تواند تصمیم بگیرد ک��ه آیا مخزن حاضر، 
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گزینه خوبي براي تزریق مواد ش��یمیایي مي باشد یا نه و اینکه نوع ماده اي که 
باید اس��تفاده شود و نحوه انجام عملیات باید چگونه باشد. شبیه سازي عددي 
مخزن، مي تواند ابزار مناسبي براي تلفیق اطالعات در اختیار بگذارد. اطالعات 
حاصل از ارزیابي هاي آزمایشگاهي، نه تنها نوع تکنیکي که باید مورد استفاده 
قرار گیرد را مش��خص مي کند بلکه تخمیني از افزایش تولید نفت را نیز براي 
تصمیم گیري درس��ت به دست مي دهد. شبیه س��ازي عددي همچنین گام 
منطقي بعدي براي تبدیل مطالعات آزمایشگاهي به عملکرد میداني محسوب 
مي ش��ود. شبیه سازي عددي اعتبار مدل زمین شناس��ي را با تطابق تاریخچه 

عملکرد میدان تعیین و تأیید مي کند. 
همچنی��ن صحت انتخاب مواد ش��یمیایي ب��کار رفته را براس��اس نتایج 
آزمایش��ات انجام ش��ده بر مغزه مشخص مي نماید. س��پس پیش بیني  میزان 

ازدیاد برداشت مي تواند براي بررسي هاي اقتصادي مورد استفاده قرار گیرد.
واحد تزریق سیال و  مواد شیمیایي در واقع در برگیرنده بیش از 95 درصد 

هزینه هاي کلي است.
زمان��ي که ارزیابي هاي مخزني و مطالعات آ زمایش��گاهي و شبیه س��ازي 
عددي نش��ان داد ک��ه یک تکنولوژي مانع اقتصادي ندارد، طراحي و س��اخت 
تجهیزات مناس��ب گام مهم بعدي است. محلول شیمیایي تزریقي باید داراي 
غلظت مناس��ب ب��وده و در واقع بیان کنن��ده نتایج مطالعات انجام ش��ده در 
آزمایشگاه باشد. به عالوه فرآوري آب باید به عنوان قسمت اصلي واحد اختالط 
محس��وب شده و به عنوان بخش مهمي از تجهیزات قلمداد شود. اجراي پروژه 
فقط طراحي، س��اخت تجهیزات مناسب فرآورش و تزریق مواد ازدیاد برداشت 
نیس��ت. اجراي پروژه در واقع تکرار موفقیت آمیز نتایج آزمایش��گاه در س��طح 

میداني است.
حتي با وجود برنامه تزریق مناسب، یک پروژه ممکن است به خاطر نادیده 
گرفتن عوامل میداني با شکست مواجه شود. در نهایت کنترل مستمر پروژه به 

منظور ایجاد تغییرات الزم براي افزایش میزان نفت تولیدي حیاتي است.
اندازه گيري عوامل موثر1 

همه عملیات ازدیاد برداش��ت درصدد بهبود دو عامل مي باش��ند، افزایش 
.)ED(  3وافزایش راندمان جابجایي )EV(  2راندمان حجمي

تکنولوژي هاي س��یالب زني شیمیایي مي تواند بر روي راندمان یکي یا هر 
دو این  عوامل تأثیر بگذارد. سیالب زني براي کنترل تحرک پذیري و پلیمر ژل 
گونه راندمان حجمي را بهبود مي دهد. س��ورفکتانت و م��واد قلیایي راندمان 

جابجایي را افزایش مي دهند. تکنولوژي هاي س��یالب زني پلیمرهاي قلیایي، 
پلیمرهاي س��ورفکتانتي و پلیمرهاي سورفکتانتي قلیایي هر دو این عوامل را 

همزمان بهبود داده و موجب افزایش بازیافت نفت مي شوند.
از لحاظ مکانیزمي، تکنولوژي هاي پلیمري راندمان حجمي را یا با مسدود 
ک��ردن جریان س��یال به داخ��ل ماتریس��هایي با موئینگ��ي باال و ی��ا تغییر 
تحرک پذیري س��یال تزریق ش��ده افزایش مي دهند. تحرک پذیري سیاالت 
تزریق شده با افزایش ویسکوزیته محلول تزریق شده و کاهش تراوایي ماتریس 

نسبت به سیال تزریق شده یا هر دو تغییر مي کند.
س��یالب زني پلیمر براي کنترل تحرک پذیري در واقع همان تزریق حجم 
عظیمي از پلیمر آنیوني با غلظت کافي براي افزایش ویسکوزیته فاز آبي است 
ک��ه منجر به کاهش نس��بت تحرک تا مقادیر مطلوب مي ش��ود. تزریق پلیمر 
منجر به تولید 5 درصد تا 10 درصد نفت بیش��تر در مخازني مي ش��ود که این 
روش در آنها قابل اجراس��ت. خصوصیات مخزن که موجب مي ش��ود عملیات 

سیالب زني براي کنترل تحرک پذیري در آنها عملي شود عبارتند از:
 1- قب��اًل ای��ن مخ��زن به عن��وان کاندیداي س��یالب زني ب��ا آب انتخاب 

شده باشد.
2- نسبت تحرک ناسازگار باشد.

3- ناهمگوني در مخزن وجود دارد ولي مخزن به حدي شکافدار نباشد که 
سیال تزریقي مستقیماً و از خالل این شکافها به چاه تولیدي برسد.

در عملی��ات تزریق پلیمر ژل گونه، ترکیبي از عامل ایجاد ژل و عامل ایجاد 
اتصاالت جانبي هر دو با هم به ناحیه گذر ده4  مورد نظر در مخازن نفتي با هدف 
کاه��ش تراوایي یا مس��دود نمودن مس��یر براي جریان آب، تزریق مي ش��ود. 
عملیات تهیه ژل عموماً در محل چاه و به حجم محدود انجام مي شود و فقط به 
منظ��ور تغییر تراوایي در اطراف چاه اس��تفاده مي ش��ود. مخازن��ي که داراي 
شکافهاي بزرگ هستند یا چاههاي تزریقي که داراي الیه هاي گذر ده متعدد 

مي باشند، گزینه هاي خوبي براي تزریق ژل مي باشند.
س��ورفکتانتها و مواد قلیایي، ED را با کاهش کش��ش سطحي بین نفت و 
س��یال تزریقي افزایش مي دهند و موجب مي ش��وند که میزان نفتي که سطح 
س��نگ مخزن را پوشانده است کمتر از حالتي باشد که در عملیات سیالب زني 
فقط با آب به آن مي رس��یم. سورفکتانت ها و مواد قلیایي همچنین مي توانند 
ترشوندگي یا تمایل سنگ براي تماس با آب و نفت را تغییر دهند و بدین طریق 
نیز موجب ازدیاد برداش��ت مي ش��وند. مواد قلیایي، زماني که با سورفکتانت یا 

شكل 1 - مراحل مختلف تزريق مواد قليايي، سورفكتانت و پليمر در سيالبزني

1-Gauging Efficiency Factors   2-Volume Contact Efficiency   3-Displacement Efficiency   4-Thief zone
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پلیمر تزریق مي شوند به طرق زیر باعث ازدیاد برداشت مي گردند:
1- واکن��ش با اجزاء نف��ت خام و تولید س��ورفکتانت هاي ارزانتر در داخل 

مخزن 
2- بهبود کارکرد س��ورفکتانت و پلیمر از طریق کاهش دادن جذب آنها بر 

روي سنگ مخزن
3- کاهش اندازه مولکول پلیمر که منجر به وارد ش��دن س��یال تزریقي به 

گلوگاههاي کوچکتر مي شود.
4- افزایش فعالیت پلیمر و سورفکتانت با کاهش کاتیونها.

5- عملکرد به عنوان آنتي باکتریال متوسط.
6- جنبه ه��اي افزایش تولی��د دیگري که براي خود تزری��ق آب به عنوان 

حامل مواد شیمیایي متصور است.
ترکیب پلیمر با مواد قلیایي، س��ورفکتانت یا ه��ر دو، از همه مکانیزمهاي 

ازدیاد برداشت بهره مي برد .
ش��کل )1( در صفحه قب��ل مراحل کلي تزریق ترکی��ب پلیمر به همراه 
س��ورفکتانت و مواد قلیایي را نش��ان مي دهد. در این م��ورد، مواد قلیایي به 
اضافه س��ورفکتانت با پلیمر مخلوط شده و به میزان 0/3 تا 0/4 حجم خلل و 
فرج تزریق ش��ده و متعاقب با آن به مقدار مش��ابه پلیمر تزریق ش��ده است. 
تزریق انجام ش��ده موجب ایجاد جبهه نفت ش��ده که به سوي چاه تولیدي 

پیش مي رود.

مثالي از مراحل تزريق
به علت اینکه در ایران مثال مناس��بي براي تزریق پلیمر و س��یال به مخزن 

وجود ندارد به شرح مثالي از کشور کانادا مي پردازیم.
سیالب زني براي کنترل تحرک پذیري رپدان )Rapdan( مثال مناسبي 
براي افزایش س��رعت جریان نفت به وس��یله تزریق حجم عظیمي از محلول 
پلیمر است. این مخزن با مساحت 11200 ایکر در سال 1953 کشف شد. این 
مخزن داراي 105 میلیون بشکه نفت درجاي اولیه است و آبده فعالي ندارد. با 
این وجود، آب موجود در الیه هاي گوش��ه جنوب ش��رقي در حین تولید اولیه 
تولید مي شد. اشباع آب همزاد به طور متوسط حدود 30% است. کل عملیات 
س��یالب زني که به صورت نمونه انجام شد، تولید را از 409 بشکه در روز در بازه 
زماني 87-1986 به یک جهش تولید به میزان 1132 بش��که در روز در س��ال 
1990 رساند و میزان برش نفت تولیدي در این مدت از 18 درصد به 36درصد 
افزایش یافت. ش��کل )2( نحوه تولید را نش��ان مي دهد، در فوریه سال 2009، 
معادل  44/8 درصد نفت درجاي اولیه به وسیله تولید اولیه، سیالب زني با آب و 

سیالب زني با پلیمر تولید شده بود.
این در حالي است که شبیه سازهاي عددي پیش بیني سیالب زني با آب، با 
ش��رایط مشابه حدود 31/3 درصد تولید از نفت درجاي اولیه را محاسبه کرده 
بودند. تفاوت برداشت حدود 13/5 درصد است هزینه مواد شیمیایي، تأسیس 

واحد مربوطه و عملیات به ازاي هر بشکه اندکي بیش از 2 دالر است.

)Rapdan( شكل 2 - نرخ توليد نفت و برش نفت درتزريق پليمر به جهت كنترل تحرك پذيري ميدان رپدان

نتيجه گيري:
سیالب زني فقط با آب ندرتاً مي تواند انتظارات ازدیاد برداشت را تامین کند و معموال روش موثر، سیالب زني  مواد شیمیایي پس از سیالب زني با آب است. در 
انتخاب زمان بهینه و ترکیب مناسب مواد پلیمري، شناخت نوع مخزن، اطالعات در مورد سنگ مخزن و الیه هاي مخزني حائز اهمیت فوق العاده اي است. بدین 
منظور مناس��ب اس��ت که قبل از انجام سیالب زني تیمي متشکل از مهندسین مخزن، زمین شناسان و مهندسین بهره برداري تشکیل شده و ابعاد پروژه به دقت 

سنجیده شود. همچنین براي ارزیابي اثربخشي پروژه، ضروري است تا میزان تولید نفت به دقت ثبت و تحلیل گردد.
منابع :

http://www.epmag.com/Magazine/2009/6/item39025.php
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