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مقدمه
در اوائل قرن بيســتم صنعت نفت به اين باور رســيد كه براى ازدياد 
برداشــت، روش  هاى اوليه و ثانويه كافى نيست. از آن پس تحقيقات 
زيادى در راســتاى بهبود بازده جاروب  زنــى و جابه  جايى در صنعت 
نفت انجام شــد. در اين زمان ســيالب  زنى پليمرى به گونه  اى طراحى 
شــد تا با اصالح نســبت تحرك  پذيرى بازده جاروبى  بهبود يابد. در 
ســال 1944 دتلينگ4 با افزودن پليمرهايى كه در آب حل مى  شــدند 
فرآيند ســيالب  زنى با پليمر را اختراع كــرد [1]. پس از او در طى دو 
دهه در حدود 25 اختراع در زمينه سيالب  زنى با پليمر ثبت شد. اولين 
بار در ســال 1964 سانديفورد5 [2] و پى6 [3] متوجه شدند كه مى  توان 
تحرك  پذيرى آب استفاده شده در سيالب  زنى آبى را با افزودن مقدار 
كمــى پليمر محلول در اب كاهش داد [4]. تزريق پليمر با   اســتفاده از 
محلــول پلى  اكريل  آميد به ميــدان بايرون از ديگــر پروژه  هاى موفق 
است كه در دســامبر 1982 با استفاده از 36 حلقه چاه صورت گرفت 
[5]. پاپ وهمكارانش در ســال 1979 آناليز حساســيت ســيالب  زنى

مســيلى/پليمر را به انجام رســاندند. آنها شبيه  ســاز پاپ و نلســون [6] 
را بــراى اضافه  كردن چند اثر ديگر گســترش داده و بازده جابه  جايى 
نفــت را به عنوان تابعى از اندازه توده، اندازه پليمر محرك، مواد فعال 
ســطحى و غلظت نفت در توده، نســبت تحرك  پذيــرى توده نفت و 

محرك به توده نفت و.... محاسبه كردند [7].

طــى فرآيند ســيالب  زنى بيشــتر نفــت باقيمانده به ســختى با آب 
جا  به  جا و بازيابى مى  شــود. ســيالب  زنى پليمر فرآيند شــيميايى مهم 
وتأثيرگذارى است. با توجه به اينكه حجم زيادى از سنگ  هاى مخزن 
شامل حفره  ها و مسيرهاى بسته  اى است كه نفت باقيمانده در آنها طى 
فرآيند سيالب  زنى آبى بى  حركت باقى مى  ماند، استفاده از روش  هايى 
كه منجر به حداكثرسازى خروج نفت از اين حفره  ها  خواهد شد مهم 

ارزيابى مى  شوند.
با توجه به اينكه نفت باقيمانده در مخزن به چهار دســته تقسيم  بندى   
شده و يكى از مهم  ترين آنها نفت باقيمانده در بن  بست است، اطالعات 
حاصل از بررسى اثر ســياالت ويسكواالستيك در استخراج اين نوع 
نفت مى  تواند به افزايش اســتخراج نفت كمك كند [8]. بهينه  ســازى 
روش  هايــى چون تزريق پليمر مى  تواند به اســتخراج نفت از فضاهاى 
مــرده كمك كنــد كه ايــن مقاله به مطالعه و بررســى ايــن موضوع 

اختصاص دارد.
جهت بررسى و اندازه  گيرى آزمايشگاهى ميزان نفت خارج شده از 
درون حفره، يك ميكرومدل ساخته شد و پس از اينكه مسيرها از نفت 
پر شد، ســيال تزريقى كه شامل انواع پليمر با غلظت  هاى مختلف بود 
به آن تزريق و از نحوه حركت جريان عكس  بردارى شــد. سپس اين 
تصاوير به منظور تعيين ميزان نفت جاروب  شده از درون حفره، تحليل 
شد تا اثر پليمر در غلظت  هاى مختلف و در حالت  هاى هيدروليز شده 

  آزمايش  هاى مشاهده  اى سيالب  زنى با پليمر در مسير بسته با استفاده از
 ميكرومدل شيشه  اى

جهت بررسى عملكرد پليمر بر خروج نفت باقيمانده در مسيرهاى بسته(بن  بست  ها)، نمونه ميكرومدل شيشه  اى با حفره  هايى به ابعاد مختلف ساخته شد.   
سيالب  زنى پليمرهاى مختلف در سرعت تزريق ثابت انجام شد. نتايج به دست آمده در جريان آزمايش  هاى سيالب  زنى آبى و محلول  هاى پليمرى 
نشان مى  دهد كه با افزايش گرانروى3 سيال تزريقى، بازيافت نفت به طور قابل  مالحظه  اى افزايش مى  يابد كه اين امر مى  تواند به افزايش تنش برشى و 
هم  چنين افزايش فشار حفره نسبت داده شود. نتايج ارائه شده هم  چنين نشان  دهنده جاروب بيشتر نفت از مسيرهاى بسته در اثر افزايش درصد هيدروليز 

و سولفونه  شدن در زنجيره  هاى پلى  اكريل  آميد است.

احمد رمضانى سعادت  آبادى2 دانشگاه صنعتى شريفهادى جبارى1 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران

سيالب  زنى پليمر-سورفكتنت، سولفوناسيون، هيدر وليز، مسيرهاى بسته، فشار حفره، خواص االستيسيته
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و هيدروليز نشــده و هم  چنين ســولفونه شده و ســولفونه نشده مورد 
بررســى قرار گيرد. در نهايت اثر تغييرات ناشى از همه اين حاالت بر 

ازدياد برداشت نفت مقايسه شد.

1- شرح دستگاه
اندازه ابعاد حفره مدل ســاخته شده كه در شكل-1 نشان داده شده  
متفاوت اســت. در اين نوشتار حفره-3 با ابعاد 5/ 0×2 ميلى  متر بررسى 
شــده اســت. با توجه به پيچيدگى شــكل مسيرهاى بســته در مقياس 
واقعى، به منظور ساده  ســازى اجراى آزمايش، مطابق شــكل-1 مسير 
بسته به شكل ايده  آل و ساده ساخته شده است. واحد اندازه  هاى نشان 
داده شــده در اين شكل  ميلى  متر اســت. به منظور ناچيزكردن اثرات 
نيروهاى مويينگى بر الگوى جريان و بررســى دقيق  تر حركت سيال، 
انــدازه كانال نيز در مقياس ميلى  متر در نظر گرفته شــده اســت. عمق 
كانال ساخته شده 166 ميكرون اســت. جهت ساختن مدل شيشه  اى، 
ابتدا نقشــه مورد نظر با اســتفاده از نرم  افزار كورل درا- 12 7 رسم شد 
و ســپس با استفاده از اشعه ليزر تصوير مورد نظر روى شيشه حكاكى 
گرديد. پس از حكاكى و تميزســازى مســيرهاى عبور جريان، شيشه 
را با شيشــه ديگرى در كوره گذاشــته و به هم چسباندند.  فاصله بين 

حفرات 3 تا 4 ميلى  متر انتخاب شــد تا جريان پس از عبور از حفره و 
قبل از ر  سيدن به حفره بعدى كامًال توسعه يابد.

براى تزريق سيال از پمپ Quizix كه يكى از پمپ  هاى بسيار دقيق 
موجود است استفاده مى  شود. دقت اين پمپ  ها cc/min 0/0001 بوده 
و به وســيله كامپيوتر كنترل مى  شوند. پمپ داراى دو سيلندر است كه 

جهت فراهم كردن امكان تزريق پيوسته، با يكديگر موازى هستند.
بــه منظور نگهدارى ســيال تزريقــى از يك ظرف انتقال اســتفاده 
مى  شــود كه توانايى مقاومت در فشــار زياد را دارد. ســيال مورد نظر 
در ظرف منتقل  كننده ريخته مى  شــود. پيستون با نيروى پمپ و توسط 
سيال منتقل  شــده به جلو رانده و باعث مى  شود كه سيال جا  به  جا  كننده 
از ســيلندر به بيرون رانده شــده و وارد مدل گردد. شكل-2 نمايى از 

دستگ  اه  هاى مورد استفاده در فشار ثابت را نشان مى  دهد.

2- مواد و سياالت به كار گرفته شده
مشــخصات محلول  هاى مختلــف پليمرى كه بــراى آزمايش  هاى 
سيالب  زنى استفاده شــدند در جدول-1 آمده و نفت مورد استفاده با 

 نمايى از دستگاه  هاى ميكرومدل در فشار اتمسفر  2    

 وضعيت نفت در درون حفره ها  3    

 

 نمايى از مدل ساخته شده اشباع از نفت و شماره  گذارى حفره  ها  1    
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gr 8696/ 0 و درجه ســبكى (API) برابر 31/2 انتخاب شــده 
cm3چگالى

است.

3- تشخيص نفت  دوست يا آب  دوست بودن مدل
با توجه به شــكل  هاى-3و4 مشخص است كه سطح نفت در درون 
حفره مقعر اســت. از طرفى اليه  اى از نفت نيــز بر جداره  ميكرومدل 
چسبيده است. هم  چنين مى  توان مشاهده كرد كه نفت گوشه  هاى مدل 

را هم اشغال كرده  و بنابراين مدل نفت  دوست است.

4- مشاهدات و تجزيه و تحليل نتايج
آب و محلول  هاى پليمرى ذكر شــده در جــدول-1، با نرخ تزريق 
ثابــت  cc/min 0/0001 در ميكرومدلى كه قبًال از نفت اشــباع شــده 
تزريق مى  شــود. براى اينكه ميكرومدل به طور كامل از نفت اشــباع 
گردد، از خالء مناســب استفاده شده اســت. آزمايش  ها با بررسى اثر 
آب خالــص بر بازده بازيافت شــروع شــده و با تزريــق محلول  هاى 
پليمــرى ادامه مى  يابــد. اين آزمايش  ها مى  تواند بــه ما كمك كند تا 
به بررســى و مقايســه اثر انواع پليمر در غلظت  هاى ثابــت و متغير بر 
روى بازده جاروب نفت از مسيرهاى بسته بپردازيم. برخى از نتايج به 
دســت آمده در شــكل  هاى-5 تا 7 ارائه شده  اند. شكل-5 مقايسه بين 
پليمرهاى PA و HPAM در غلظت  هاى مختلف در حفره-3 را نشــان 

مى  دهد.
 بر اين اساس در غلظت HPAM ،350 ppm به اندازه 9/62 درصد، 
در غلظــت HPAM ،700 ppm بــه اندازه 10/4 درصــد و در غلظت 
HPAM  ،1400 ppm بــه انــدازه 13 درصــد بازيافت نفت بيشــترى 

نســبت به PA دارد. بنابراين هيدروليز پليمــر به اندازه 25 درصد تأثير 
به ســزايى در افزايش جاروب نفت از مســيرهاى بسته دارد. از طرفى 

بــا افزايش غلظــت PA از350 به  ppm 700، ميــزان بازيافت نفت به 
اندازه 7/8 درصد و با افزايش غلظت PA از1400 به  ppm 700، ميزان 
بازيافت نفت به اندازه 13 درصد افزايش داشــته است. هم  چنين براى 
HPAM بــا افزايش غلظت از350 به ppm 700، ميزان بازيافت نفت به 

انــدازه 8/58 درصد و با افزايش غلظــت از700 به ppm 1400، ميزان 
بازيافت نفت به اندازه 15/6 درصد افزايش داشــته اســت. اما با يك 
مقايســه مى  توان متوجه شــد كه هيدروليز كردن تــا چه حد مى  تواند 
نســبت بــه افزايش غلظت به صرفه باشــد. با مقايســه پليمــر هيروليز 
نشــده (PA) در غلظت ppm 700 با پليمر 25 درصد هيدروليز شــده 
(HPAM) در غلظت ppm 350، متوجه مى  شــويم كه مقدار بازيافت 
نفت در هردو يكســان بوده و حتى در پليمر هيدروليز شــده به اندازه 
1/83 درصد هم بيشــتر بوده اســت. شكل-6 مقايســه بين پليمرهاى

   AN 105 و AN 125 در غلظت  هــاى مختلف در حفره-3 را نشــان 
مى  دهد.

بــر اين اســاس در غلظــت AN 125 ،350 ppm به انــدازه 15/23 
درصــد، در غلظت AN 125 ،700 ppm بــه اندازه 18/8 درصد و در 
غلظــت AN 125  ،1400 ppm به انــدازه 23/2 درصد بازيافت نفت 
 AN 125  دارد. بنابراين سولفونيزه كردن AN 105 بيشترى نســبت به
اندازه 20 درصد بيشتر از AN 105، تأثير به سزايى در افزايش جاروب 
 PA نفت از مســيرهاى بســته دارد. از طرفى اثر افزايــش غلظت مانند
و HPAM مشــهود اســت. در اينجا مى  توان به ارزش سولفونه  شــدن 
پليمر نســبت بــه افزايش غلظت پى  بــرد. با مقايســه پليمر 5 درصدى 
سولفونه  شــده (AN 105) در غلظــت  ppm 700، بــا پليمر 25 درصد 
سولفونه  شــده (AN 125) در غلظت ppm 350، متوجه مى  شويم پليمر 
25 درصد سولفونه  شــده به اندازه 7/61 درصد افزايش بازيافت نفت 

بيشترى دارد.
مقايسه آب تازه و برخى از سيالب  زنى  هاى پليمرهاى مختلف روى 

 ميــزان بازيافت نفت براى پليمرهاى PA و HPAM در غلظت  هاى   5    
مختلف براى حفره-3  وضعيت نفت در جداره  ها و گوشه هاى ميكرومدل  4    
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بازيابى نفت از حفره- 3 در شكل- 7 ارائه شده است. اين شكل نشان 
مى  دهد كه تمام نمونه  هاى پليمرى در بازيابى نفت از مســيرهاى بسته 
درنظر گرفته شــده ، بازده بيشــترى نسبت به آب خالص دارند. با اين 
    AN 125 حال بيشــترين بازده جاروب (65/3 درصد) مربوط به نمونه
كــه 25 درصد سولفونيزه  شــده و كمترين بازده در ميــان پليمرها نيز 
مربوط به نمونهAN  105 مى  باشــد كه تنهــا 11/1 درصد بوده و وزن 

مولكولى آن كمى كمتر ازAN  125 است.

 اين مقايسه نشان مى  دهد كه سولفونه  شدن پليمر اثرات قابل  توجهى 
بــر توانايى آن جهت افزايش بازده جاروب نفت از مســيرهاى بســته 
دارد. با توجه به اينكه تمامى پليمرها در غلظت يكسان (ppm 1400) و 
تقريباً با وزن مولكولى يكسان هستند، مى  توان نتيجه گرفت كه مقدار 
هيدروليز شــدن مى  تواند بازيابى نفت را افزايش دهد؛ اما اين افزايش 

نسبت به مقدار سولفونه  شدن بسيار كمتر است.

نتيجه  گيرى
جهت بررســى اثر غظت  هــا خصوصيات پليمــر در بازيابى نفت از 
مسيرهاى بســته، يك ميكرومدل شيشه  اى استفاده شد. نتايج به دست 

آمده نشان مى  دهد كه:
 افزايش غلظت پليمرها، بازده جاروبى را افزايش مى  دهد.

 افزايش ميزان سولفوناسيون پليمر باعث افزايش مقدار فشار حفره 
و جاروب نفت از درون مسيرهاى بسته مى  شود.

 افزايش ميزان هيدروليز پليمر باعث افزايش مقدار فشــار حفره و 
جاروب نفت از درون مسيرهاى بسته مى  شود.

 با مقايســه بين آب و پليمرهاى ديگر مشخص مى  شود كه پس از 
سيالب  زنى آب مى  توان از سيالب  زنى پليمر استفاده كرد.

 بــا توجه به هزينه كمتر هيدروليزكردن و ســولفونه  كردن پليمرها 
نسبت به افزايش غلظت پليمر مى  توان سيال تزريقى را طورى انتخاب 

كرد كه بيشترين كارآيى و صرفه اقتصادى را داشته باشد.

ميــزان بازيافت نفت براى انواع پليمر با غلظــت ppm 1400 و آب   7    
در حفره-3
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ميــزان بازيافــت نفــت بــراى پليمرهــاى AN 105 و AN 125 در   6    
غلظت  هاى مختلف براى حفره-3
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