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پس از مراحل اولیه و ثانویه تولید از مخازن هیدروکربوری، بخش زیادی از هیدروکربور درون حفرات سنگ مخزن 
تحت تاثیر نیروهای مویینگی باقی می ماند که تولید آن نیازمند روش های ازدیاد برداشت است. یکی از این روش ها 
تزریق آلکالین-سورفکتانت-پلیمر است که می تواند اثر چشمگیری بر افزایش برداشت نفت داشته باشد. در این روش 
سورفکتانت حاضر در محلول ASP باعث کاهش کشش سطحی نفت و سیال تزریقی می شود. همچنین سورفکتانت 
درجای -حاصل از واکنش خنثی ش��دن اس��یدهای آلی در نفت س��نگین با آلکالین تزریقی- باعث کاهش مضاعف 
کشش سطحی و آزادسازی بیشتر نفت می شود. پلیمر نیز به منظور افزایش گرانروی سیال و حداقل نمودن پدیده 

انگشتی و بهبود تحریک پذیری استفاده می شود. 
هدف از این مطالعه مقایسه افزایش تولید و ارزیابی سناریوهای مختلف از جمله تزریق سورفکتانت، تزریق آلکالین-

س��ورفکتانت، آلکالین-س��ورفکتانت-پلیمر با تخلیه طبیعی اس��ت. به این منظور س��ناریوهای مختلف با استفاده از 
نرم افزار ECLIPSE 100 شبیه سازی شد. نتایج نشان داد که استفاده از آلکالین- سورفکتانت-پلیمر باعث افزایش 

بازیافت نفت، کاهش افت فشار و کاهش تولید آب در مقایسه با سایر سناریوها می شود.
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 شبیه سازی فرآیند سیالب زنی ASP به منظور افزایش بازیافت نفت
در مخازن نفتی

مقدمه

اطالعات مقالهچکیده

تع��داد قابل توجهی از مخازن ایران با افت فش��ار طبیعی و کاهش 
نرخ تولید روبرو هس��تند. با ادامه این روند و در صورت عدم اجرای 
روش ه��ای ازدیاد برداش��ت، تولید از این میادی��ن در آینده متوقف 
خواه��د ش��د. در حالی که بخش قاب��ل توجهی از ذخی��ره نفت خام 
درجای اولیه در مخزن باقی مانده اس��ت. برای تولید این هیدروکربن 
بجامانده، اس��تفاده از روش های ازدیاد برداش��ت ضروری است. در 
مجموع سه نیرو بر حرکت سیال در محیط متخلخل و میزان برداشت 
نفت تاثی��ر دارند. نیروهای ناش��ی از گرانروی، گران��ش و مویینه و 
نیروه��ای مویینه، که از طریق دو عدد بدون بعد مویینه و پیوس��تگی 
ب��ه ترتیب ب��ا نیروهای گران��روی و جاذبه ارتب��اط دارد. در صورت 
وج��ود عدد مویینه کمتر از 3-10 و همچنین عدد پیوس��تگی کمتر از 
10، نیروه��ای مویینه غالب خواهند بود. عدد بدون بعد مهم دیگر در 
حرکت س��یال درون محیط متخلخل، نسبت تحرک پذیری است که 
عدد کوچکتر و یا مس��اوی با یک، بیانگر جابجایی پایدار و مطلوب 
اس��ت. بنابراین جهت افزایش ضریب بازیافت از مخازن، باید اعداد 
بدون بعد مویینه و پیوس��تگی را افزایش و نس��بت تحرک پذیری را 

کاهش داد.
س��یالب زنی با آلکالین- س��ورفکتانت- پلیمر یک��ی از روش های 
نوین ازدیاد برداشت به منظور کاهش کشش سطحی میان سیاالت و 
افزایش گرانروی است، که نیروهای مویینه را کاهش می دهد. ونگ 

و دان��گ )2009( در یک مطالعه آزمایش��گاهی مح��دوده ای برای 
ویس��کوزیته پلیمر گزارش کردند که تزری��ق پلیمر در این محدوده 
اقتصادی بوده و بهره وری پلیمر در باالترین حد اس��ت ]1[. استول و 
همکارانش )2011( امکان توسعه سیستم پلیمر، سورفکتانت، آلکین 
که به منظور ازدیاد برداشت در مخازن ماسه سنگی و کربناته میادین 
نفتی عمان استفاده می شد را آزمایش کردند. در این مطالعه گزارش 
ش��د که شرایط اس��تفاده از سیس��تم پلیمر، س��ورفکتانت،آلکین در 
آزمایشگاه با میادین بسیار متفاوت است. اگرچه این سیستم می تواند 
برای مخازن ماسه سنگی مفید باشد ]2[. کو و همکارانش )2014( در 
مطالعه آزمایشگاهی سیالب زنی سورفکتانت نشان دادند سیالب زنی 
مخازن نفت سنگین با سورفکتانت نتایج بهتری از سیالب زنی با آب 
داش��ته اما این مخازن در مقایس��ه با نفت سبک، نیازمند غلظت باالتر 
س��ورفکتانت اس��ت ]3[. لطف الهی و همکارانش )2016( مکانیسم 
تزریق پذیری پلیمر را شبیه س��ازی وگزارش کردند که فش��ار مخزن 
حین تزریق پلیم��ر بدلیل رئولوژی پلیمر افزای��ش و کاهش تراوایی 
با زمان پایدار می ش��ود ]4[. بارن��س و همکارانش )2008( در مطالعه 
استفاده س��ورفکتانت در س��یالب زنی شیمیایی در ش��رایط مختلف 
مخزن نش��ان دادند که توانایی س��ورفکتانت به نوع سیال مخزن، دما 
و ترکیب آب بس��تگی دارد و ساختار سورفکتانت جهت اثر بهینه بر 

کشش بین سطحی باید متناسب با این شرایط باشد.

امین احمدی، دانشگاه آزاد اسالمی  واحد ماهشهر     برزو عسگری پیربلوطی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مسجدسلیمان     ساناز امامی 
ییالقی، دانشگاه آزاد اسالمی  واحد ماهشهر  

) Ahmadi.amin68@yahoo.com (نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *
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هدف از مطالعه فعلی مقایسه و ارزیابی سناریوهای مختلف تزریقی 
همانند تزریق آب، تزریق سورفکتانت، تزریق آلکالین-سورفکتانت، 
آلکالین-سورفکتانت-پلیمر و تخلیه طبیعی به منظور افزایش بازیافت 

نفت خام توسط نرم افزار Eclipse 100 است.

1-مشخصات مدل شبیه ساز
اطالعات یکی از میادین ماسه س��نگی جن��وب غربی ایران در این 
مطالعه اس��تفاده ش��د. این مخزن دارای نفت خام با درجه API 33 و 
فش��ار نقطه حباب 2470 پام، فش��ار اولیه 4600 پام، دمای ℉226 در 
عمق مبنای 10120  فوت زیر س��طح دریا اس��ت. در ای��ن مطالعه از 

اطالع��ات بخش ش��مالی مخزن با 4 چاه فعال، ب��رای تهیه یک مدل 
مصنوعی استفاده شد. در ساخت مدل آنالیز حساسیت سنجی بر روی 
اثر اندازه بلوک ها انجام و یک مدل کارتزین با ابعاد 3*1002 بلوک 
با اندازه های 40*200 فوت مکعب تهیه ش��د )ش��کل-1(. تراوایی، 
تخلخ��ل و نس��بت NTG ب��ه ترتی��ب 50 میلی دارس��ی،20 درصد و 
90 درصد است. ضریب حجمی آب برابر RB/STB 1/03، گرانروی 

cp 0/3 و تراکم پذیری 3/16e -6 psi -1 است.

2-پیش بیني فرآیند تخلیه طبیعي
فرآیند تخلیه طبیعي به مدت 15س��ال شبیه سازی شد. دبی تولیدی 
از هر چاه 2500 بش��که در روز و حالت کنترلي تولید در چاه ها دبي 
در نظر گرفته ش��د. مقدار کمینه فش��ار ته چاهي 1750 پام لحاظ شد 
که در این فش��ار، چاه ها بسته ش��د. در این حالت بازیافت نهایي نفت 

28/41درصد گزارش شد )شکل-2(.
شکل-3 دبي تولید روزانه نفت خام در فرآیند تخلیه طبیعی را نشان 
می دهد. در این ش��کل دبی تولید روزانه از 10 هزار بشکه در روز به 
تدریج کاهش یافته و بعد از 10 س��ال به کمتر از 300 بش��که در روز 
می رس��د. افت فشار در سناریوی تخلیه طبیعی حدود 2851 پام است 

و این افت فشار شدید احتماالً باعث هدر رفت نفت خام می شود. 

3-سناریو تزریق سورفکتانت
در این س��ناریو مدل استاتیک و ش��رایط چاه های تولیدی همانند 
تخلیه طبیعی اس��ت و تزریق پیوس��ته س��ورفکتانت همراه با آب در 
غلظت های مخنلف انجام ش��د. تزریق س��ورفکتانت ب��ا غلظت های 
متفاوت 1، 2/5، 3/5 و 5 درصد وزنی شبیه س��ازی شد که به کاهش 
کش��ش س��طحی آب و نفت، افزایش گرانروی آب و کاهش نسبت 
تحرک پذیری منجر ش��د که در افزایش بازیافت نفت خام موثر بود. 
در همه س��ناریوها مجموع دبی تولیدی 10 هزار بشکه در روز و دبی 

 1    مدل اســتاتیک مخزن مصنوعی مورد مطالعه )راســت( و نمودار 
تراوایی نسبی )چپ(

3 

 زنیسیالب درسورفکتانت  در مطالعه استفاده (2008) بارنس و همکارانش .[4] دشومیتراوایی با زمان پایدار 

 مخزن، دما و ترکیب آب سیاله نوع بکه توانایی سورفکتانت  نشان دادندشیمیایی در شرایط مختلف مخزن 

  ناسب با این شرایط باشد.تباید مجهت اثر بهینه بر کشش بین سطحی ساختار سورفکتانت و  داردبستگی 

سورفکتانت،  تزریق آب، تزریق ایسه و ارزیابی سناریوهای مختلف تزریقی همانندمطالعه فعلی مقهدف از 

 خامبه منظور افزایش بازیافت نفت طبیعی تخلیه و پلیمر-سورفکتانت-آلکالین، سورفکتانت-آلکالین تزریق

 .است  100Eclipse افزار نرم توسط
 

 سازشبیهمشخصات مدل -1
 

با  خامنفتدارای  خزنماین  .در این مطالعه استفاده شد رانیا یجنوب غربسنگی ماسه اطالعات یکی از میادین

فوت   10120در عمق مبنای  226℉دمای  ،پام 4600 هیفشار اول ،پام 2470 فشار نقطه حباب و API33درجه 

تهیه یک مدل مصنوعی چاه فعال، برای  4با بخش شمالی مخزن این مطالعه از اطالعات در . استزیر سطح دریا 

 با ابعادیک مدل کارتزین و انجام  هابلوکاثر اندازه سنجی بر روی آنالیز حساسیتساخت مدل  در .استفاده شد

به  NTGتخلخل و نسبت  ،تراوایی (.1-شکل) تهیه شدفوت مکعب  200*40های ک با اندازهبلو 2100*3

و  cp 3/0، گرانروی RB/STB 03/1ضریب حجمی آب برابر است.  %90و  %20دارسی، میلی 50 ترتیب

 است. psi 6- e 16/3-1پذیری تراکم

 

 
 ست( و نمودار تراوایی نسبی )چپ()را مورد مطالعهمصنوعی  مدل استاتیک مخزن -1شکل

 

 2    نمودار بازیافت نهایی نفت خام در فرآیند تخلیه طبیعی

4 

 طبیعی تخلیه فرآیند بینیپیش-2
 

 کنترلی حالتو در روز بشکه  2500از هر چاه  یشد. دبی تولید سازیشبیه سال15طبیعی به مدت  تخلیه فرآیند

 هاچاه ،در این فشار که پام لحاظ شد 1750 چاهی ته فشار کمینه مقدار .شددر نظر گرفته  دبی هاچاه در تولید

  .(2-شکل) گزارش شد درصد41/28 نفت نهایی بازیافت . در این حالتبسته شد

 

 
 طبیعی تخلیه فرآیند در خامنفت نهایی بازیافت نمودار -2شکل 

 

 10 ازاین شکل دبی تولید روزانه  در .دهدمیتخلیه طبیعی را نشان  فرآینددر  خامدبی تولید روزانه نفت 3-شکل

رسد. افت فشار در بشکه در روز می 300 کمتر ازسال به  10بعد از  هزار بشکه در روز به تدریج کاهش یافته و

 د. شومی خامرفت نفت این افت فشار شدید احتماالً باعث هدر و استپام  2851ی حدود عیطب هیتخل یویسنار

 1    شکل 3- نمودار نرخ تولید روزانه در فرآیند تخلیه طبیعی

5 

 
 طبیعی تخلیه فرآیند در نرخ تولید روزانه نمودار -3شکل 

 

 تزریق سورفکتانتسناریو -3
 

 سورفکتانت پیوسته تزریق و است تخلیه طبیعیهمانند  یی تولیدهاچاه مدل استاتیک و شرایط سناریواین  در

درصد  5و  5/3، 5/2، 1 متفاوتهای سورفکتانت با غلظتتزریق . شدانجام  مخنلفهای غلظت در همراه با آب

زایش گرانروی آب و کاهش نسبت آب و نفت، اف کاهش کشش سطحیکه به شد  سازیشبیهوزنی 

 10ی دیتول یدب مجموع وهایسنار همهدر  د.بو موثر خامافزایش بازیافت نفت که در دش منجر پذیریتحرک

غیر از غلظت ثابت  سایر خصوصیات سورفکتانت بود وبشکه در روز  هزار 4دبی تزریق  وبشکه در روز هزار 

 نمایش داده شده است. 1-جدولنتایج در  .بود

 مختلف هایغلطتبا  سورفکتانتخالصه نتایج عملکرد مخزن درتزریق -1 جدول

 )FOE )%( FOPT )MMSTB( FPR )PSIA (%.Wtسورفکتانت )غلظت  سناریو

 2764 84/23 91/48 سناریو مبنا )تزریق آب( 1
2 1 99/48 88/23 2771 
3 5/2 39/49 07/24 2805 
4 5/3 81/49 28/24 2839 
5 5 64/50 68/24 2904 

 1  خالصه نتایج عملکرد مخزن درتزریق سورفکتانت با غلطت های مختلف

غلظت سورفکتانتسناریو
 )Wt.%(

FOE )%(FOPT )MMSTB(FPR )PSIA(

48/9123/842764سناریو مبنا )تزریق آب(1

2148/9923/882771

32/549/3924/072805

43/549/8124/282839

5550/6424/682904
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تزریق 4 هزار بشکه در روز بود و سایر خصوصیات سورفکتانت غیر 
از غلظت ثابت بود. نتایج در جدول-1 نمایش داده شده است.

بر اس��اس نتایج جدول-1 با افزایش غلظت س��ورفکتانت ضریب 

بازیافت نفت خام و تولید انباش��تی افزایش می یابد، مخروطی ش��دن 
جبهه آب به تاخیر می افتد و حجم آب تولیدی کمتر می شود. بهترین 

سناریو در این بخش سناریو 5 با بیشترین غلظت سورفکتانت است.

4-سناریو تزریق آلکالین- سورفکتانت
در این سناریو تاثیر افزودن آلکالین به محلول سورفکتانت بررسی 
ش��د. آلکالین تزریقی در مخزن با اسیدهای آلی موجود در نفت خام 
واکنش داده و س��بب تولید مواد فعال س��طحی درجا ش��د که منجر 
به تغییر ترش��وندگی سنگ از نفت دوس��ت به آب دوست، کاهش 
کشش سطحی و افزایش بازیافت نفت خام شد. در این سناریو غلطت 
سورفکتانت 5 درصد وزنی و به منظور بررسی تاثیر افزایش آلکالین 
در محلول تزریقی، آلکالین با غلظت 3 درصد وزنی بررس��ی ش��د. 
پارامترهای نرخ تولید و تزریق مش��ابه بخش-3 بود. نتایج شبیه سازی 

در جدول-2 ارایه شده است. 
نتایج جدول-2 نشان می دهد، تزریق آلکالین به محلول سورفکتانت 
باع��ث افزایش ضریب بازیافت نفت خام به میزان 1 درصد و به تاخیر 
افت��ادن مخروطی ش��دن جبهه آب می ش��ود. البت��ه مهم ترین مزیت 
استفاده از آلکالین در کنار سورفکتانت در سیالب زنی،کاهش جذب 
سورفکتانت به سطح سنگ )با افزایشpH(  است. جذب سورفکتانت 
به سطح سنگ باعث کاهش راندمان آن و افت تزریق پذیری می شود.

5- سناریو تزریق آلکالین- سورفکتانت- پلیمر
فرآیند تزریق آلکالین-س��ورفکتانت-پلیمر یک��ی از پیچیده ترین 

 3  خالصه نتایج عملکرد مخزن درتزریق آلکالین- سورفکتانت- پلیمر

)MMSTB(FWPT )MMSTB( FOPT)%( FOEغلظت پلیمر )%.Wt( سناریو

48/9123/8484/74سناریو مبنا )تزریق آب(1

2151/9125/3059/16

32/552/0525/3758/59

44/552/3625/5257/85

 2  خالصه نتایج عملکرد مخزن در تزریق آلکالین- سورفکتانت و سورفکتانت

)%MMSTB(FPR )PSIA(FOSAT )( FOPT)%( FOEغلظت آلکالین )%.Wt(غلظت سورفکتانت )%.Wt( سناریو

15---50/6424/68290446/16

25351/0724/89293945/61

 5    تولید تجمعی نفت در سناریوهای تزریق آلکالین-سورفکتانت-
پلیمر با غلظت های مختلف پلیمر

8 

 
 پلیمر های مختلفتظپلیمر با غل-سورفکتانت-در سناریوهای تزریق آلکالین تولید تجمعی نفت -5شکل 

 

ضریب  ،پلیمر -سورفکتانت -تزریق آلکالین فرآیندبا افزایش غلظت پلیمر در  6و  5 ،4 هایبراساس شکل

 4پلیمر با غلطت پلیمر  -سورفکتانت -سناریوی تزریق آلکالینو  شدهو تولید انباشتی بیشتر  خامبازیافت نفت

به تاخیر انداخته و  بیش از پیش آب را مخروطی شدن جبههاین سناریو  .درصد وزنی بهترین عملکرد را دارد

 (.6-)شکل کندمیب )مدل پایه( کمتر تزریق آ فرآیندآب تولیدی را نسبت به 

 

 
 پلیمر و تزریق آب -سورفکتانت -نمودار برش و تولید انباشتی آب در سناریوهای تزریق آلکالین -6شکل 

 

 ریوهامقایسه سنا-6
 

 4    ضریــب بازیافــت نفت خــام در ســناریوهای تزریــق آلکالیــن-
سورفکتانت-پلیمر با غلظت های مختلف پلیمر

7 

 

 فرآیندشیمیایی است. این  زنیسیالبی هاروشترین پلیمر یکی از پیچیده-سورفکتانت-تزریق آلکالین فرآیند

 زنیسیالبتاثیر  سناریو. در این شودمیآب انجام با  زنیسیالبپس از پایان و ثالثیه  بازیافت در حالتبیشتر 

آنالیز  همچنین. (3-)جدولشد باقیمانده در مخزن بررسی  خامپلیمر در بازیافت نفت-سورفکتانت-آلکالین

غلطت آلکالین و  فرآیند. در این (5و  4-)شکل شدانجام  بر تولید های تاثیرگذاروی پارامترر سنجی برحساسیت

تزریق  فرآیندغلطت بهینه پلیمر در  تعیینبه منظور  و در نظر گرفته شددرصد وزنی  6 و 4سورفکتانت به ترتیب 

های تولید و د. محدودیتشدرصد وزنی فرض  4و  2، 1های پلیمر، پلیمر با غلطت -سورفکتانت -آلکالین

 سناریوی قبل بود.تزریق در این بخش همانند 

 

 پلیمر -سورفکتانت -آلکالینخالصه نتایج عملکرد مخزن درتزریق -3جدول

 )FOE )%( FOPT )MMSTB( FWPT )MMSTB (%.Wt) پلیمرغلظت  سناریو

 74/84 84/23 91/48 سناریو مبنا )تزریق آب( 1
2 1 91/51 30/25 16/59 
3 5/2 05/52 37/25 59/58 
4 5/4 36/52 52/25 85/57 

 

 
 پلیمر های مختلفتظپلیمر با غل-سورفکتانت-در سناریوهای تزریق آلکالین خامنفت ضریب بازیافت -4شکل 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

53
81

65
2.

13
97

.1
39

7.
15

3.
12

.0
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 e
kt

es
ha

f.
ni

oc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               3 / 5

https://dorl.net/dor/20.1001.1.25381652.1397.1397.153.12.0
https://ekteshaf.nioc.ir/article-1-2254-fa.html


مقاالت علمی - پژوهشی

90

روش های س��یالب زنی ش��یمیایی اس��ت. این فرآیند بیشتر در حالت 
بازیافت ثالثیه و پس از پایان س��یالب زنی با آب انجام می ش��ود. در 
این سناریو تاثیر سیالب زنی آلکالین-سورفکتانت-پلیمر در بازیافت 
نفت خام باقیمانده در مخزن بررس��ی شد )جدول-3(. همچنین آنالیز 
حساسیت س��نجی بر روی پارامتر های تاثیرگذار بر تولید انجام ش��د 
)ش��کل-4 و 5(. در ای��ن فرآین��د غلطت آلکالین و س��ورفکتانت به 
ترتیب 4 و 6 درصد وزنی در نظر گرفته شد و به منظور تعیین غلطت 

بهینه پلیمر در فرآیند تزریق آلکالین- س��ورفکتانت- پلیمر، پلیمر با 
غلطت های 1، 2 و 4 درصد وزنی فرض شد. محدودیت های تولید و 

تزریق در این بخش همانند سناریوی قبل بود.
براس��اس ش��کل های 4، 5 و 6 با افزایش غلظت پلیم��ر در فرآیند 
تزریق آلکالین- س��ورفکتانت- پلیمر، ضری��ب بازیافت نفت خام و 
تولید انباشتی بیشتر شده و س��ناریوی تزریق آلکالین- سورفکتانت- 
پلیم��ر با غلطت پلیم��ر 4 درصد وزنی بهترین عملک��رد را دارد. این 
س��ناریو مخروطی شدن جبهه آب را بیش از پیش به تاخیر انداخته و 
آب تولیدی را نس��بت به فرآیند تزریق آب )مدل پایه( کمتر می کند 

)شکل-6(.

6-مقایسه سناریوها
به منظور مقایس��ه س��ناریوها، بهترین س��ناریوهای هر بخش شامل 
س��ناریو تزری��ق آب ب��ا دب��ی تزری��ق4000 بش��که در روز، تزریق 
سورفکتانت )با غلظت 5 درصد وزنی(، تزریق آلکالین- سورفکتانت 
)با غلظ��ت آلکالین 3 و س��ورفکتانت 5 درصد وزن��ی( و آلکالین-

س��ورفکتانت-پلیمر )با غلظت آلکالین 4، س��ورفکتانت 6 و پلیمر 4 
درصد وزنی( انتخاب ش��د و پارامترهای مهم در این پنج س��ناریو از 
جمل��ه ضریب بازیافت نفت خ��ام، تولید انباش��تی نفت خام و درصد 
اش��باع نفت خام باقی مانده بررس��ی ش��د. جدول-4 ضریب بازیافت 
نفت خام در س��ناریوهای مختلف را نش��ان می دهد. سناریوی تزریق 
آلکالین-س��ورفکتانت-پلیمر نسبت به بقیه سناریوها باالترین ضریب 

بازیافت نفت را دارد.
در ش��کل-7 تولید انباش��تی نفت خ��ام در س��ناریوهای مختلف با 
یکدیگر مقایسه شده است. س��ناریوی تزریق آلکالین-سورفکتانت-

پلیمر نس��بت به حالت های دیگر دارای بیشترین تولید نفت خام است. 
در ش��کل های-8 و 9 فش��ار مخزن و درصد اشباع نفت باقی مانده در 

 8    مقایسه فشار مخزن در سناریوهای مختلف

10 

 
 در سناریوهای مختلف خاممقایسه تولید انباشتی نفت -7شکل

 

 
 مقایسه فشار مخزن در سناریوهای مختلف -8شکل

 

 7    مقایسه تولید انباشتی نفت خام در سناریوهای مختلف

10 

 
 در سناریوهای مختلف خاممقایسه تولید انباشتی نفت -7شکل

 

 
 مقایسه فشار مخزن در سناریوهای مختلف -8شکل

 

 6    نمودار برش و تولید انباشتی آب در سناریوهای تزریق آلکالین- 
سورفکتانت- پلیمر و تزریق آب

8 

 
 پلیمر های مختلفتظپلیمر با غل-سورفکتانت-در سناریوهای تزریق آلکالین تولید تجمعی نفت -5شکل 

 

ضریب  ،پلیمر -سورفکتانت -تزریق آلکالین فرآیندبا افزایش غلظت پلیمر در  6و  5 ،4 هایبراساس شکل

 4پلیمر با غلطت پلیمر  -سورفکتانت -سناریوی تزریق آلکالینو  شدهو تولید انباشتی بیشتر  خامبازیافت نفت

به تاخیر انداخته و  بیش از پیش آب را مخروطی شدن جبههاین سناریو  .درصد وزنی بهترین عملکرد را دارد

 (.6-)شکل کندمیب )مدل پایه( کمتر تزریق آ فرآیندآب تولیدی را نسبت به 

 

 
 پلیمر و تزریق آب -سورفکتانت -نمودار برش و تولید انباشتی آب در سناریوهای تزریق آلکالین -6شکل 

 

 ریوهامقایسه سنا-6
 

 4   مقایسه ضریب بازیافت نفت خام در سناریوهای مختلف  

)%( FOEنام سناریو

28/41تخلیه طبیعی

50/64تزریق سورفکتانت

51/07تزریق آلکالین- سورفکتانت

52/36تزر یق آلکالین- سورفکتانت- پلیمر
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پنج س��ناریو مقایس��ه شده اس��ت که نتیجه ش��کل-7 را تایید می کند 
)سناریوی تزریق آلکالین-س��ورفکتانت-پلیمر منجر به کمترین افت 
فش��ار مخزن و پایین ترین اش��باع نفت باقیمانده می ش��ود(. شکل-10 
ب��رش آب س��ناریوهای مختلف را نمای��ش می دهد. در این ش��کل 
سناریوی تزریق آلکالین-س��ورفکتانت-پلیمر )ASP( باعث به تاخیر 
افتادن پدیده مخروطی ش��دن جبهه آب به مدت دو س��ال نس��بت به 
سناریوی تزریق آب می شود. شکل-11 برتری سناریو تزریق ASP را 
در تولید انباشتی آب نشان می دهد. بر اساس این شکل بیشترین تولید 

آب به ترتیب در س��ناریوهای تزریق آب، تزریق سورفکتانت، تزریق 
آلکالین- سورفکتانت و تزریق آلکالین- سورفکتانت- پلیمر است.

نتیجه گیری
1. در سناریوی تزریق سورفکتانت با افزایش غلظت سورفکتانت، 

مخروطی شدن جبهه آب به تاخیر می افتد. 
2. افزایش غلظت پلیمر در سناریوی تزریق آلکالین-سورفکتانت-

پلیم��ر موجب افزای��ش ضریب بازیاف��ت نفت خ��ام و کاهش تولید 
انباشتی آب می شود.

3. نتایج پیش بینی عملکرد مخزن نش��ان می دهد که میزان بازیافت 
15 س��اله در س��ناریو تخلی��ه طبیع��ی، س��ناریوی تزری��ق آب برتر، 
س��ناریو تزریق س��ورفکتانت برتر )با غلظت س��ورفکتانت 5 درصد 
وزنی(، سناریو تزریق آلکالین-س��ورفکتانت )با غلظت آلکالین 3 و 
سورفکتانت 5 درصد وزنی( و سناریو تزریق آلکالین-سورفکتانت-

پلیم��ر )با غلظت آلکالین 4، س��ورفکتانت 6 و غلظت پلیمر 4 درصد 
وزنی( به ترتیب برابر 28/41، 50/64، 51/07 و 52/36 درصد است. 
افزای��ش چش��مگیر ضریب برداش��ت از حدود 30 درص��د به باالی 
50 درصد نش��ان دهنده تاثیر روش ازدیاد برداش��ت تزریق آلکالین-

سورفکتانت-پلیمر در مدل مورد بررسی است. 

 10    مقایسه نمودار برش آب در سناریوهای مختلف

11 

 
 باقی مانده در سناریوهای مختلف خاممقایسه درصد اشباع نفت - 9شکل

 

 
 مقایسه نمودار برش آب در سناریوهای مختلف -10شکل

 

 11    مقایسه نمودار تولید انباشتی آب در سناریوهای مختلف

12 

 
 مقایسه نمودار تولید انباشتی آب در سناریوهای مختلف -11شکل

 

 گیرینتیجه
 تاخیر به آب مخروطی شدن جبهه ،سورفکتانت غلظت افزایش سورفکتانت با تزریق سناریوی در .1

 . فتدامی

افزایش ضریب بازیافت  موجب پلیمر-سورفکتانت-آلکالینافزایش غلظت پلیمر در سناریوی تزریق  .2

 .شودمیو کاهش تولید انباشتی آب  خامنفت

 ،یعیطب هیتخل سناریو ردساله  15میزان بازیافت که  دهدمیعملکرد مخزن نشان  ینیبشیپ جینتا .3

تزریق سناریو (، درصد وزنی 5 سورفکتانتغلظت با )برتر  سورفکتانت تزریق سناریو ،آب برتر سناریوی تزریق

-سورفکتانت-آلکالینتزریق  سناریو ( ودرصد وزنی 5 سورفکتانتو  3 آلکالینغلظت با ) سورفکتانت-آلکالین

 07/51 ،64/50، 41/28برابر  بیبه ترت (درصد وزنی 4 پلیمرغلظت  و 6 سورفکتانت، 4 آلکالینغلظت با ) پلیمر

دهنده تاثیر نشان درصد 50به باالی  درصد 30درصد است. افزایش چشمگیر ضریب برداشت از حدود  63/52و 

 مدل مورد بررسی است. در  پلیمر-سورفکتانت-تزریق آلکالینروش ازدیاد برداشت 
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