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مقــــالـــــات

بررسي و تحلیل حساسیت به زمان شروع تزریق و مکان چاه های تزریقی
در عملیات تزریق ماده فعال كننده سطحی

مقدمه
تولید از مخازن نفتی در ابتدای بهره برداری و در مرحله برداشت 
اولی��ه با كمک نیروه��ای طبیعی مخزن از قبیل نی��روی گاز محلول، 
فش��ار آب و فش��ار گاز گنب��دي و هم چنین انبس��اط نفت و س��نگ 
انجام می ش��ود. با گذش��ت زمان، اين نیروها كاه��ش يافته و اهمیت 
خود را از دس��ت می دهند و بنابراين برای حفظ فش��ار مخزن، سیال 
ديگري مانند آب )س��یالب زنی( يا گاز )تزريق گاز( به مخزن تزريق 
می ش��ود. به مجموعه اين عملیات مرحله ثانويه اطالق می شود. پس 
از اين مرحله و علیرغ��م آن كه هنوز مقادير قابل  توجهی از نفت در 
مخزن باقی مانده اس��ت، مخزن قابلیت تولید اقتصادی خود را تا حد 
زيادی از دس��ت مي دهد و نیاز به بهره گیری از روش های ثالثیه يا به 
اصطالح ازدياد برداش��ت نفت احس��اس خواهد شد. ازدياد برداشت 
به روش هايی اطالق می ش��ود كه س��بب افزايش تولید پس از انجام 
مراحل اولیه و ثانويه مي ش��ود. به طور متوسط تنها يک سوم از نفت 

درجا توس��ط روش های اولیه و ثانويه قابل برداشت است و باقیمانده 
نفت به علت كشش )بین( سطحی در خلل و فرج سنگ مخزن به دام 
مي افتد. با تزريق آب می توان از طريق كاهش نیروهای مويینگی كه 
مانع روان ش��دن و حركت نفت به سمت دهانه چاه مي شوند، نفت به 
دام افتاده را تولید كرد. در طول عمر يک مخزن زمانی فرا مي رس��د 
كه هزينه تولید يک بش��که نفت بیش��تر از قیم��ت فروش آن خواهد 
بود. در اين حالت و با وجود اينکه بیش از 50 درصد نفت در مخزن 
باقی مانده اس��ت مخزن ترک می ش��ود. بدين صورت و به علت غیر 
اقتص��ادی بودن روش های اولی��ه و ثانويه، افزاي��ش بازيافت نفت با 
هدف تس��هیل حركت نفت به تله افتاده مورد بررسی قرار می گیرد. 
در اين روش ها تمركز اصل��ی روی برهم كنش نیروهای گرانروی و 

مويینگی بین سنگ، نفت و سیال تزريقی است.
به طور كلی روش های ازدياد برداش��ت در مخازن نفتی ش��امل 
روش هاي حرارتی، جابجايی-امتزاجی، میکروبی و ش��یمیايی است. 

شبیه سازی، مواد فعال كننده سطحی، زمان شروع تزريق، مکان چاه های تزريقی

در اين مقاله پارامترهای مهم و تأثیرگذار در عملیات تزريق ماده فعال كننده س��طحی مطالعه و بررس��ی می ش��وند. ش��ناخت و بهینه سازی 
پارامتره��ای عملیاتی نقش مهمی در موفقیت هر پروژه ازدياد برداش��ت ايفا مي كند. زمان ش��روع به تزريق محل��ول و مکان چاه های تزريقی 
پارامترهايی هس��تند كه در اين پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته اند. بر اس��اس شبیه سازی های انجام شده در يک مخزن نمونه كه در سال 2011 
ش��روع به تولید می كند، در سال 2021 به تدريج ش��دت جريان تولیدی از مخزن شروع به كاهش می كند. به منظور جلوگیری از كاهش دبی 
تولیدی، در س��ه زمان مختلف محلول ماده فعال كننده س��طحی با غلظت 2 درصد حجمی به مخزن با نرخ تولید 5000 بش��که در روز به مدت 
15 س��ال تزريق ش��د. مشخص شد كه بهترين زمان برای تزريق سال 2018 است. به منظور يافتن مناسب ترين مکان برای حفر چاه های تزريقی، 
آنالیز حساس��یت در چاه ها انجام ش��د. در سه حالت مختلف دو چاه تزريقی حفر شد. در حالت اول چاه ها به نحوی طراحي شدند كه بیشترين 
فاصله را با چاه های تولیدی داش��ته باش��ند. در اين حالت فاصله  چاه های تولیدی و تزريقی در حدود 1100 متر است. در حالت های دوم و سوم 
اين فاصله ها كمتر در نظر گرفته ش��د كه به ترتیب 800 و 600 متر بودند. بر اس��اس آنالیز حساس��یت انجام ش��ده بهترين فاصله چاه تزريقی در 

600 متری چاه تولیدی است.

عباسعلی چنگلوایی2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمي واحد امیدیهسید وهاب حمیدیان1  دانشگاه آزاد اسالمي واحد امیدیه
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در روش ه��ای مذكور افزاي��ش میزان بازيافت نف��ت از طريق بهبود 
حركت سیال درون سنگ مخزن به وسیله افزايش حرارت و كاهش 
گرانروی، تغییر كش��ش سطحی بین سیال تزريقی با نفت و در نتیجه 
كاهش نیروهای مويینگی، انتقال جرم و يا تغییر خواص نفت و سنگ 

مخزن صورت می پذيرد]2[.

1- كشش بین سطحی 
مولکول ها در س��طح بین فازي، انرژی پتانسیل باالتری نسبت به 
داخل ف��از دارند. مولکول های داخل فاز به ش��دت از تمامي جهات 
تح��ت تأثیر نیروی درون مولکولی ق��رار می گیرند، اما مولکول های 
س��طح تنها از درون توس��ط مولکول های محلول كشیده می شوند و 
از ب��اال با هوا )فاز متفاوت( درتماس هس��تند. اين مولکول ها ناپايدار 
بوده و دارای انرژی پتانس��یل باالتری نسبت به ملکول هاي داخل فاز 
هستند. كشش بین سطحی، مرز میان دو فاز غیر قابل  امتزاج و كشش 
سطحی سطح مشترک يک فاز با گاز و بخار خودش و يا معموالً هوا 

را نشان می دهد]3[.
انرژی آزاد بین س��طحی، اندازه كش��ش بین سطحی میان دو فاز 
و يا حداقل كار مورد نیاز برای تش��کیل س��طح مشترک واحد است. 
هم چنین می توان كش��ش بین س��طحی )كش��ش س��طحی( را اندازه 
متفاوت درطبیعت دو فاز در س��طح مش��ترک دانس��ت. هنگامی كه 
كش��ش سطحی يک مايع اندازه گیري مي ش��ود در واقع انرژی آزاد 
س��طح مشترک در واحد سطح مرز مشترک میان مايع و هوای باالی 
آن به دست آمده اس��ت. زمانی كه سطح مشترک گسترش می يابد، 
حداقل كار w برای ايجاد سطح اضافی و به دست آوردن كشش بین 

سطحی y1 مورد نیاز است]4[.
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مورد نياز  1γبراي ايجاد سطح اضافي و به دست آوردن كشش بين سطحي w، حداقل كار يابد گسترش مي
  .]4[است

)1(               سطح                   

  
ن آب، مواد همراه هاي درو  كه عبارتند از فشار، دما، نوع يوندگذارن ثير ميأتكشش سطحي آب بر  عامل ينچند

 . اضافه كردن پليمر به محلول و، نسبت آب به نفت، ساختار مواد كاهش دهنده كشش سطحيمثل الكل و نفت
  . شده استنشان داده  در مقابل آب  مايعات مختلفن سطحي مقادير كشش سطحي و كشش بي1 در جدول

 نوع مايع   نوع مايع  

 آب8/72 - اتانول 3/22 -

5/8 5/27 n-Octanol 0/359/28بنزن 

1/51 4/18 n-Hexane - 6/27اسيد استيك 

8/50 8/21 n-Octane - 7/23Acelone 

 1/458/26CCl4 جيوه 485 375

  ]4[گراد   درجه سانتي20ي ش سطحي و كشش بين سطحي مايعات در مقابل آب در دما كش-1جدول 
  
   كشش سطحيدهنده كاهشمواد  - 2

هاي دو قسمتي  مولكول) گويند دهنده كشش سطحي مي كاهش ها موادوالً به آنكه معم(عوامل فعاليت سطحي 
 تا 8اي با  دروكربني شامل زنجيرهگريز يك شاخه هي آب  اين سر.دارندگريز  طبيعي آب هستند كه يك سر غير

  .شود  به يك قسمت قطبي با يوني آب دوست اضافه مياست كهكربن  18
» رس«مولكول و قسمت يوني به عنوان » دم«اي بودن اغلب به عنوان  قسمت هيدروكربني به دليل زنجيره

اي   هم به صورت زنجيره صاف وتواند هم به صورت يك زنجيره قسمت هيدروليكي مي. شود شناخته ميمولكول 
دهنده كشش سطحي از اين  دهندگي كشش سطحي مولكول توسط مواد كاهش خاصيت كاهش. دار باشد شاخه

كه  در حالي .است) گريزي آب(دوستي  داراي خاصيت نفت شود كه قسمت هيدروكربني مولكول ناشي ميواقعيت 
غير يوني يا خنثي و يا  تواند يوني، ت ميدوس قسمت آب. باشد ميدوستي  قسمت يوني آن داراي خاصيت آب

. هاي آبي خواهد داشت هاي آب در محيط زنجيره هيدروليكي واكنش ضعيفي با مولكول. تركيبي از آنها باشد
هاي دو قطبي موجود در  هاي دو قطبي آب يا يون  قوي با مولكوليواكنش) دوست آب(سرقطبي يا يوني 

 هيدروكربني پيوندهاي بين زنجيره. شود ها آب دوست اطالق ميبه آن در اصطالح كه ها خواهند داشت محلول

Δ×= 1min γW

چندين عامل بر كشش سطحی آب تأثیر می گذارند كه عبارتند 
از فش��ار، دما، نوع يون های درون آب، مواد همراه مثل الکل و نفت، 
نس��بت آب به نفت، س��اختار مواد كاهش دهنده كش��ش سطحی و 
اضافه كردن پلیمر به محلول. در جدول- 1 مقادير كش��ش س��طحی 
و كشش بین س��طحی مايعات مختلف در مقابل آب نشان داده شده 

است. 
 

2- مواد كاهش دهنده كشش سطحی
عوام��ل فعال س��طحی )كه معموالً ب��ه آنها م��واد كاهش دهنده 
كشش سطحی می گويند( مولکول های دو قسمتی هستند كه يک سر 

غیر طبیعی آب گريز دارند. اين سر آب گريز يک شاخه هیدروكربنی 
ش��امل زنجیره ای با 8 تا 18 كربن اس��ت كه به يک قس��مت قطبی با 

يونی آب دوست اضافه می شود.
قس��مت هیدروكربنی به دلی��ل زنجیره ای بودن اغل��ب به عنوان 
»دم« مولکول و قسمت يونی به عنوان »سر« مولکول شناخته مي شود. 
قس��مت هیدرولیک��ی می تواند هم به صورت ي��ک زنجیره صاف و 
هم به صورت زنجیره ای ش��اخه دار باش��د. خاصیت كاهش دهندگی 
كش��ش سطحی مولکول توسط مواد كاهش دهنده كشش سطحی از 
اين واقعیت ناش��ی می شود كه قس��مت هیدروكربنی مولکول دارای 
خاصیت نفت دوس��تی )آب گريزی( است. در حالی كه قسمت يونی 
آن دارای خاصیت آب دوستی مي باشد. قسمت آب دوست می تواند 
يونی، غیر يونی يا خنثی و يا تركیبی از آنها باشد. زنجیره هیدرولیکی 
واكنش ضعیفی با مولکول های آب در محیط های آبی خواهد داشت. 
سرقطبی يا يونی )آب دوست( واكنشي قوی با مولکول های دو قطبی 
آب يا يون های دو قطبی موجود در محلول ها خواهند داش��ت كه در 
اصطالح به آنها آب دوس��ت اطالق می ش��ود. پیوندهای بین زنجیره 
هیدروكربنی تمايل زيادی به نزديک ش��دن به هم )فش��رده ش��دن( 
در بی��رون از آب دارند، از اين رو به اي��ن زنجیرها آب گريز اطالق 

می شود]5[.
ماده كاهش دهنده كشش سطحی ماده ای است كه در غلظت های 
كم در روی س��طح مش��ترک جذب می ش��ود و كار م��ورد نیاز برای 
گس��ترش اين س��طح را تغییر می دهد. به طور معم��ول اين ماده انرژی 
آزاد بین س��طحی را كاهش می دهد. عام��ل محركه برای جذب مواد 
كاهش دهنده كشش س��طحی بین دو يا چند سطح، آزاد شدن انرژی 
و كم شدن س��طح انرژی قسمت مرزی است. انرژی آزاد بین سطحی 
هر واحد مقدار كار الزم برای گس��ترش آن س��طح اس��ت كه به آن، 

کشش سطحی و کشش بین سطحی مایعات در مقابل آب در دماي 
20 درجه سانتي گراد ]4[

    1  

 
γ1γ0مایع

 
مایعγ1γ0نوع

 
نوع

آب72/8-اتانول22/3-

8/527/5n-Octanol35/028/9بنزن

51/118/4n-Hexane-27/6اسید استیک

50/821/8n-Octane-23/7Acelone

45/126/8CCl4جیوه375485
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  درصد2 غلظت  بشكه در روز و5000با نرخ كننده سطحي   در سه زمان مختلف محلول ماده فعالبنابراين
بر بودن فرآيند،  به دليل زمانبايد توجه داشت كه .  نظر مخزن تزريق شدبه بخش مورد سال 15به مدت  حجمي

توليد به جاي خواهد تأثير بسيار اندكي بر روي افزايش كاهش توليد وقوع پس از كننده سطحي  تزريق ماده فعال
 ،سازي شبيهنخستين  در .استمخزن از از كاهش توليد پيش اين مواد، بنابراين زمان بهينه براي تزريق . گذاشت

 15و پس از نمودند هاي تزريقي شروع به تزريق  چاه، 2015يعني در سال كاهش توليد وقوع  سال قبل از 6
 2033 آغاز و در سال 2018در سال كننده سطحي   تزريق ماده فعال ،سازي دوم در شبيه.  شدمتوقفسال تزريق 
 هتزريق آغاز شد روند نزولي توليدشروع  قبل از يك ساليعني  2020سازي نهايي در سال  در شبيه. پايان يافت
 نفت توليدي تجمعي از مخزن را در سه زمان مختلف تزريق نشان 1 شكل. پايان يافتعمليات  2035و در سال 

  .است 2018سازي بهترين زمان شروع تزريق سال  بر اساس نتايج اين سه شبيه. دهد مي
  

  
  كننده سطحي تزريق محلول ماده فعالتفاوت زمان مخزن بر اساس  نفت توليدي تجمعي -1 شكل

 
  هاي تزريقي آناليز حساسيت براي يافتن بهترين مكان چاه -2- 3

در . ها انجام شد  مكان چاهاي آناليز حساسيت بر،هاي تزريقي ترين مكان براي حفر چاه به منظور يافتن مناسب
كه بيشترين فاصله را با  نحوي حفر شدند ها به الت اول چاهدر ح. ندشدسه حالت مختلف دو چاه تزريقي حفر 

در . بود متر 1100هاي توليدي و تزريقي در حدود   چاه در اين حالت فاصله. داشته باشندهاي توليدي  چاه
 تا 2 هاي هاي مختلف در شكل شماتيك حالت. بود متر 600 و 800ها به ترتيب  هاي دوم و سوم اين فاصله حالت

  .  استنشان داده شده 4
  

نفت تولیدی تجمعی مخزن بر اساس تفاوت زمان تزریق محلول ماده 
فعال کننده سطحی

    1  

انرژي آزاد بین س��طحی يا كش��ش بین سطحی سیگما   گفته مي شود 
و واحد آن N/m اس��ت. جذب بین س��طحی اندک بین مولکول های 
م��اده كاهش دهنده كش��ش س��طحی و يا جذب پايی��ن ماده كاهش 
دهنده كشش س��طحی باعث كاهش مقدار خواهد شد. مقدار جذب 
ماده كاهش دهنده س��طحی در بین س��طوح، وابس��ته به س��اختار ماده 

كاهش دهنده سطحی، طبیعت دو فاز و شرايط سطح است]6[.

3- ازدیاد برداشت توسط تزریق مواد كاهش دهنده كشش سطحی
يکی از روش های ش��یمیايی ازدياد برداش��ت، افزايش برداشت 
توس��ط مواد فعال كننده سطحی است. اين مواد باعث كاهش كشش 
س��طحی بین دو ف��از آب و نفت و در نتیجه روان ش��دن نفت به دام 
افتاده توس��ط آب می ش��وند. تأثیر ديگر اين مواد تغییر ترشوندگی 
س��نگ مخزن از نفت دوست به آب دوس��ت و در نتیجه ايجاد پديده 
آشام خودبه خودی است. مواد كاهش دهنده كشش سطحی با داشتن 
مولکول ه��ای خاصي كه قابلیت پیون��د هم زمان با مولکول های نفت 
و آب )از دو طرف( را دارند، می توانند كش��ش س��طحی میان آب 
و نف��ت را كه عام��ل اصلی ضعف آب در ج��اروب كردن و جابجا 
نمودن نفت اس��ت، كاهش دهند. اين م��واد حتی در غلظت های كم 
با اضافه ش��دن به آب تزريقی، تأثیر چش��م گیری در كاهش كشش 
س��طحی بین آب و نفت مي گذارند. بدين ترتی��ب با كاهش نیروی 
موئینگی، تمايل امتزاج نفت و آب در سطح تماس آنها افزايش يافته 
و در نتیجه میزان جاروب شدن نفت در مسیرهای ريزتر درون محیط 

متخلخل افزايش پیدا مي كند]7[.
در اين مطالعه، "زمان ش��روع تزري��ق محلول" و "مکان چاه های 
تزريق��ی" به عن��وان پارامترهای مه��م و تأثیرگ��ذار در تزريق ماده 

فعال كننده سطحی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند. 

3-1- آنالیز حساسیت زمان های مختلف شروع تزریق
زمان ش��روع تزريق ماده فعال كننده س��طحی يکی از پارامترهای 
مؤثر و مهم در ازدياد برداش��ت نفت به ش��مار مي رود. طبق پیش بینی 
شبیه س��از، در سال 2021 ش��دت جريان تولید از مخزن مورد مطالعه 
كاهش پی��دا می كن��د. بنابراين در س��ه زمان مختل��ف محلول ماده 
فعال كننده س��طحی با ن��رخ 5000 بش��که در روز و غلظت 2 درصد 

حجمی به مدت 15 سال به بخش مورد نظر مخزن تزريق شد.
بايد توجه داش��ت كه به دلیل زمان بر ب��ودن فرآيند، تزريق ماده 
فعال كننده س��طحی پس از وقوع كاهش تولید تأثیر بس��یار اندكی بر 
روی افزايش تولید خواهد داشت. بنابراين زمان بهینه برای تزريق اين 
مواد، پیش از كاهش تولید از مخزن است. در نخستین شبیه سازی، 6 
سال قبل از وقوع كاهش تولید يعنی در سال 2015، چاه های تزريقی 
ش��روع به تزريق نمودند و پس از 15 س��ال تزريق متوقف ش��د. در 
شبیه س��ازی دوم، تزريق ماده فعال  كننده سطحی در سال 2018 آغاز 
و در سال 2033 پايان يافت. در شبیه سازی نهايی در سال 2020 يعني 
يک سال قبل از شروع روند نزولی تولید تزريق آغاز شده و در سال 

2035 عملیات پايان يافت. 
ش��کل 1 نفت تولیدی تجمعی از مخزن را در س��ه زمان مختلف 
تزريق نش��ان می دهد. بر اساس نتايج اين سه شبیه سازی بهترين زمان 

شروع تزريق سال 2018 است.

3-2- آنالیز حساسیت برای یافتن بهترین مکان چاه های تزریقی
به منظور يافتن مناس��ب ترين مکان ب��رای حفر چاه های تزريقی، 
آنالیز حساس��یت براي مکان چاه ها انجام ش��د. در سه حالت مختلف 
دو چاه تزريقی حفر شدند. در حالت اول چاه ها به نحوی حفر شدند 

كه بیشترين فاصله را با چاه های تولیدی داشته باشند.
در اي��ن حالت فاصله  چاه های تولیدی و تزريقی در حدود 1100 
متر بود. در حالت های دوم و سوم اين فاصله ها به ترتیب 800 و 600 
متر بود. ش��ماتیک حالت های مختلف در شکل های 2 تا 4 نشان داده 

شده است. 
هر كدام از الگوهای تزريق به طور جداگانه شبیه س��ازی ش��دند. 
نتايج اين شبیه س��ازی ها كه شامل میزان تولید، نفت تولیدی تجمعی، 
نسبت گاز به نفت و برش آب بود به ترتیب در شکل های 5 تا 8 نشان 

داده شده است. 
در حالت هاي دوم و سوم مکان چاه های تزريقی تفاوت چندانی 
ندارد و اين موضوع نشان می دهد كه در تزريق مواد شیمیايی می توان 
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نفت تولیدی تجمعی از مخزن بر اساس تفاوت مکان در نظر گرفته شده 
براي چاه های تزریقی

    6  

   8 صفحه _انيدي حم_... به زمان شروع تياس بررسي و تحليل حس_ مقاله_05

 

  
  هاي تزريقي تفاوت مكان در نظر گرفته شده براي چاهبر اساس از مخزن  نفت توليدي تجمعي -6شكل 

  

  
  هاي تزريقي تفاوت مكان در نظر گرفته شده براي چاهمخزن بر اساس  نسبت گاز به نفت 7-شكل 

  

نســبت گاز به نفت مخزن بر اســاس تفاوت مکان در نظر گرفته شــده 
براي چاه های تزریقی

    7  

   8 صفحه _انيدي حم_... به زمان شروع تياس بررسي و تحليل حس_ مقاله_05

 

  
  هاي تزريقي تفاوت مكان در نظر گرفته شده براي چاهبر اساس از مخزن  نفت توليدي تجمعي -6شكل 

  

  
  هاي تزريقي تفاوت مكان در نظر گرفته شده براي چاهمخزن بر اساس  نسبت گاز به نفت 7-شكل 

  

  4    مکان چاه های تزریقی با فاصله  600 متر از چاه های تولیدی

   7 صفحه _انيدي حم_... به زمان شروع تياس بررسي و تحليل حس_ مقاله_05

 

  
  هاي توليدي  متر از چاه600  هاي تزريقي با فاصله  مكان چاه-4شكل 

  
توليد، ميزان  ها كه شامل سازي نتايج اين شبيه. شدندسازي  جداگانه شبيهبه طور هر كدام از الگوهاي تزريق 

  .  استنشان داده شده 8تا  5هاي   به ترتيب در شكلبودنفت توليدي تجمعي، نسبت گاز به نفت و برش آب 

  

  
  هاي تزريقي چاه  در نظر گرفته شده برايبر اساس تفاوت مكان دبي توليدي از مخزن -5شكل 

  

  5    دبی تولیدی از مخزن بر اساس تفاوت مکان درنظرگرفته شده براي چاه های تزریقی

   7 صفحه _انيدي حم_... به زمان شروع تياس بررسي و تحليل حس_ مقاله_05

 

  
  هاي توليدي  متر از چاه600  هاي تزريقي با فاصله  مكان چاه-4شكل 

  
توليد، ميزان  ها كه شامل سازي نتايج اين شبيه. شدندسازي  جداگانه شبيهبه طور هر كدام از الگوهاي تزريق 

  .  استنشان داده شده 8تا  5هاي   به ترتيب در شكلبودنفت توليدي تجمعي، نسبت گاز به نفت و برش آب 
  

  
  هاي تزريقي چاه  در نظر گرفته شده برايبر اساس تفاوت مكان دبي توليدي از مخزن -5شكل 

  

فاصله  معینی را میان چاه های تزريقی و تولیدی در نظر گرفت كه در 
فواصل كمتر از آن میزان برداش��ت نفت متفاوت نباش��د. نسبت گاز 
به نفت در حالت های دوم و س��وم بس��یار مشابه بوده و برش آب كل 
مخ��زن در حالت دوم يک درصد از حالت س��وم ك��ه فاصله  چاه ها 

در آن 600 متر اس��ت كمتر می باش��د. با وجود اين كه تمام چاه های 
تزريقی در اليه هايی حفر شده اند كه تحت تأثیر نفوذ آب سفره های 
آب��ی ق��رار دارند، با اين حال میزان اش��باع نفت زياد اس��ت. از آنجا 
كه ماده فعال كننده س��طحی می تواند با كاهش كش��ش سطحی و در 

  2    مکان چاه های تزریقی با بیشترین فاصله )1100 متر( از چاه های تولیدی

   6 صفحه _انيدي حم_... به زمان شروع تياس بررسي و تحليل حس_ مقاله_05

 

  
  هاي توليدي از چاه)  متر1100(هاي تزريقي با بيشترين فاصله   مكان چاه-2 شكل

  
  هاي توليدي  متر از چاه800  هاي تزريقي با فاصله  مكان چاه-3 شكل

  

  3    مکان چاه های تزریقی با فاصله  800 متر از چاه های تولیدی

   6 صفحه _انيدي حم_... به زمان شروع تياس بررسي و تحليل حس_ مقاله_05

 

  
  هاي توليدي از چاه)  متر1100(هاي تزريقي با بيشترين فاصله   مكان چاه-2 شكل

  
  هاي توليدي  متر از چاه800  هاي تزريقي با فاصله  مكان چاه-3 شكل
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بــرش آب مخــزن بر اســاس تفاوت مــکان در نظر گرفته شــده براي 
چاه های تزریقی

    8  

   9 صفحه _انيدي حم_... به زمان شروع تياس بررسي و تحليل حس_ مقاله_05

 

  
  هاي تزريقي تفاوت مكان در نظر گرفته شده براي چاه برش آب مخزن بر اساس -8شكل 

  
ريق دهد كه در تز نشان مياين موضوع ندارد و تفاوت چنداني هاي تزريقي   چاههاي دوم و سوم مكان حالتدر 

در فواصل كمتر از آن كه در نظر گرفت هاي تزريقي و توليدي  ميان چاهرا  معيني  توان فاصله مواد شيميايي مي
 و برش آب كل هبودهاي دوم و سوم بسيار مشابه  نسبت گاز به نفت در حالت. باشدمتفاوت نبرداشت نفت ميزان 

با وجود . باشد  ميكمتراست  متر 600ها در آن  ي چاه مخزن در حالت دوم يك درصد از حالت سوم كه فاصله
با اين ، دارندهاي آبي قرار  اند كه تحت تأثير نفوذ آب سفره هايي حفر شده هاي تزريقي در اليه كه تمام چاهاين 

سطحي و در كشش تواند با كاهش  كننده سطحي مي اده فعال از آنجا كه م.زياد استاشباع نفت ميزان حال 
افتاده توسط آب درون سنگ  دام نفت بهتوان   مي لذاخودي ايجاد كند ه آشام خودب،نتيجه تغيير تراوايي نسبي

مخزن بر اساس تفاوت مكان سازي  نتايج شبيه. از طريق كاهش كشش سطحي توليد نمودرا ) ماتريس(مخزن 
  .استارائه شده  1 در جدولهاي تزريقي  چاه

  
  

فاصله از چاه 
  )متر(توليدي 

توليدي  نفت
  )بشكه(تجمعي 

آب توليدي 
  )بشكه(تجمعي 

افزايش توليد 
  )بشكه(نفت 

  0  24/2×107  54541000  بدون چاه تزريقي

نتایج شبیه سازی تزریق ماده فعال کننده سطحی بر اساس تفاوت 
مکان در نظر گرفته شده براي چاه های تزریقی تا سال 2030

    2  
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نتیجه تغییر تراوايی نسبی، آشام خودبه خودی ايجاد كند لذا می توان 
نفت به دام افتاده توسط آب درون سنگ مخزن )ماتريس( را از طريق 
كاهش كش��ش سطحی تولید نمود. نتايج شبیه سازی مخزن بر اساس 

تفاوت مکان چاه های تزريقی در جدول-2 ارائه شده است.

نتیجه گیری
• پارامترهای عملیاتی نقش مهمی در موفقیت پروژه هاي ازدياد 
برداش��ت نفت از مخازن ايفا مي كنند، بنابراين شناخت و بهینه سازی 

اين پارامترها می تواند كلید موفقیت انجام اين گونه پروژه ها باشد.
• ب��ه دلیل زمان بر بودن فرآيند، تزريق ماده فعال كننده س��طحی 
پس از كاهش تولید تأثیر بسیار اندكی بر روی افزايش تولید برجاي 

خواهد گذاش��ت. بنابراين زمان بهینه برای تزري��ق بايد قبل از وقوع 
كاهش تولید از مخزن باشد.

• از آنجا كه ماده فعال كننده س��طحی می تواند با كاهش كشش 
س��طحی و در نتیجه تغییر تراوايی نسبی، آش��ام خودبه خودی ايجاد 
كن��د، لذا می توان نفت به دام افتاده توس��ط آب درون س��نگ مخزن 

)ماتريس( را از طريق كاهش كشش سطحی تولید كرد.
• در تزريق مواد شیمیايی می توان فاصله  معینی میان را چاه های 
تزريقی و تولیدی مش��خص كرد كه میزان برداشت نفت در فواصل 

كمتر از آن متفاوت نباشد.
• اگر فاصله چاه هاي تزريقی و تولیدی زياد باش��د، تأثیر تزريق 

ماده كاهنده كشش سطحی بسیار كاهش می يابد.


