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ازدیاد برداشت با سیالب زنی آب نمک رقیق و الزامات انجام این روش جهت افزایش
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چکیده

اطالعات مقاله

افزایش قیمت جهانی نفت خام و نیاز روز افزون کش��ورهای جهان به این انرژی ،مهندسین مخزن را واداشته
اس��ت تا با طراحی مناسب وکمترین هزینهی ممکن ،بیش��ترین تولید را داشته باشند .بهکارگیری روشهای
تاریخ پذیرش د   اور98/08/29 :
مناسب برای حفظ و صیانت مخزن ،باال بردن راندمان تولید و سعی بر نگه داشتن آن در حد مطلوب در طول
ِ
پایین
بازیافت بس��یار
زمان ،از جمله موارد مهم و اصلی در بحث مدیریت مخازن نفتی اس��ت .با توجه درص ِد
ِ
تولید طبیعی ،ادامهی تولید از میدان با توجه به سرمایهگذاریهای انجام شده منوط به انجام عملیات ازدیاد
برداشت است« .سیالبزنی آب» به مخازن نفتی یکی از معمولترین روشهای ازدیاد برداشت از مخازن است.
با توجه به دریایی بودن الیهی نفتی میدان پارس جنوبی و در دس��ترس بودن آب دریا ،طبق مطالعات انجام
ش��ده و همچنین تجارب ش��ریک َقطری این میدان ،س��یالبزنی آب ،گزینه اصلی ازیادبرداشت از الیه نفتی
اس��ت .مطالعات آزمایشگاهی و انجام آزمایشات میدانی نشان دادهاند که تزریق آب نمک رقیق (درجه شوری
ت سیالبزنی آب هستند را افزایش می دهد.
کم تا  5,000پی .پی.ام) اقتصادی بودن تولید از میادنی که تح 
چون تزریق آب نمک رقیق به میدان از نظر عملیاتی ش��بیه به س��یالبزنی آب است و مانند روشهای ازدیاد
برداش��ت ش��یمیایی به مواد افزودنی گران نیازی نیس��ت ،در دههی اخیر توجه زیادی به این روش به عنوان
روش��ی برای ازدیاد برداش��ت شده و نتایج آزمایشگاهی و میدانی گوناگونی منتشر شده است .در این مقاله ،با
مرور نتایج منتش��ر ش��ده از سیالب زنی آب شور رقیق ،فهرستی از سواالتی که برای اجرای روش انتخابی در
مقیاس میدانی پاس��خگویی به آنها الزم اس��ت ،مطرح شده و به طور مختصر به امکانسنجی تزریق آب ِ
نمک
رقیق جهت افزایش بازیافت در الیهی نفتی میدان پارس جنوبی پرداخته خواهد شد .الزم به ذکر است که با
واژگان کلید ی:
توجه به جدید بودن این روش ،اجرای آن نیاز به مطالعات گوناگون آزمایشگاهی ،مدلسازی و اجرا در مقیاس س��یالب زنی ،آب نمک رقی��ق ،الیه نفتی
میدان پارس جنوبی.
پایلوت و درنهایت تعیین مدل اقتصادی است.
تاریخ ارسال نویسند   ه98/05/12 :
تاریخ ارسال به د   اور98/05/23 :

مقدمه

ت��ا چند دههی آین��ده ،هیچ گونه منبع انرژی ف��راوان واقتصادیتر که بتواند
جایگزین نفت خام ش��ود ،وجود ندارد .افزایش قیمت جهانی نفت خام و نیاز
روز افزون کش��ورهای جهان به این انرژی ،مهندسین مخزن را واداشته است
تا با طراحی ش��یوهی مناس��ب با کمترین هزینه ممکن ،بیش��ترین تولید را
داش��ته باش��ند .مخازن نفتی در تولید اولیه درصد بازدهی پایینی دارند .یکی
از معمولترین روشهای افزایش برداش��ت ،تزریق آب به مخازن اس��ت که به
دو حالت اجرا میش��ود؛ در حالت نخست ،آب به زیر الیهی نفت برای تثبیت
فش��ار مخزن تزریق میش��ود در حالی که در حال��ت دوم ،آب به داخل الیه
نفت��ی برای جابه جایی نفت مخزن تزریق میگردد .تزریق آب در حالت دوم،
«سیالب زنی» 1نامیده میشود که به عنوان مهمترین روش برای تثبیت فشار
و ازدیاد برداش��ت از مخازن نفتی بهشمار میآید .سیالبزنی تقریبا  75سال
اس��ت که برای ازدیاد برداشت از مخازن به کار میرود و در سال 2012بیش
از  50درصد از نفت ایاالت متحده از این روش بازیافت ش��ده است .هماکنون
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تزریق آب در بس��یاری از مخازن ش��نی و بعضاً کربناته دنیا به عنوان روش��ی
جهت ازدیاد برداش��ت به کار برده میشود .سیالب زنی آب ،نفت را به سمت
چاههای تولیدی حرکت میدهد ،اما با این وجود نیز نفت زیادی باقی میماند
[ .]1بهکارگیری روشهای مناسب برای حفظ و صیانت مخزن ،باال بردن بازده
تولید و سعی بر نگهداشتن آن در حد مطلوب در طول زمان ممکن ،از جمله
م��وارد مهم و اصلی در بحث مدیریت مخازن نفتی اس��ت .تزریق آب ،تزریق
گاز ،تزری��ق متن��اوب آب و گاز ،روش حرارتی ،تزریق فوم و ژلهای پلیمری،
استفاده از مواد شیمیایی کاهش دهندهی نیروی کشش سطحی ،شش روش
ازدیاد برداش��ت ثانویه و اس��تفاده از روش میکروبی به عنوان هفتمین روش
ازدیاد برداشت (روش ثالثیه) از مخازن نفتی مطرح است .خصوصیات مخزن،
نوع س��یاالت مخزن و س��یال تزریقی و طرز قرار گرفت��ن چاههای تولیدی و
تزریقی ،س��ه عامل مهم در موفقیت روشهای ازدیاد برداشت از مخازن نفتی
اس��ت .در حالت واقعی ترکیب آب همزاد مخ��زن-آب موجود در خلل و فرج
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سنگ مخزن به جای مانده از زمان رسوبگذاری و مهاجرت نفت -با ترکیب
آب موجود برای تزریق متفاوت اس��ت .مطالعات آزمایش��گاهی و آزمایش��ات
میدان��ی بیانگر این اس��ت که تزری��ق آب نمک رقیق (درجه ش��وری کم) تا
 5,000پی .پی.ام زمان اقتصادی بودن تولید از میادنی که تحت سیالب زنی
آب هس��تند را افزایش می دهد [ .]2چون تزریق آب نمک رقیق به میدان از
نظر عملیاتی شبیه به سیالب زنی آب بوده و مانند روشهای ازدیاد برداشت
شیمیایی به مواد افزودنی گران نیازی نیست ،در دههی اخیر توجه زیادی به
این روش به عنوان روش��ی برای ازدیاد برداشت -حتی در مقیاس میدانی در
مخازن ماسه سنگی شده است.
 -1مروری بر تزریق آب نمک رقیق به مخازن نفتی

از نظ��ر تقدم زمانی «مارتین جی .س��ی» اولین محققی اس��ت که در س��ال
 1959افزای��ش بازیافت نفت را در اثر س��یالب زن��ی آب نمک رقیق گزارش
نم��ود [ ]3پس از ایش��ان آقای «برنارد» در س��ال  1967نتیجه مش��ابهی را
ارائ��ه نمودن��د [ ]4در دهه  90میالدی ،محققین دانش��گاه وایومینگ ایاالت
متح��ده آمریکا به مطالعهی س��یالبزنی آب ش��ور رقی��ق پرداختند و تاثیر
عوامل مختلف از قبیل :آب نمک رقیق ،نفت خام ،نوع س��نگ و ترش��وندگی
را ب��ر روی ای��ن فرآیند بررس��ی نمودند .در س��ال « ،1996تان��گ و مورو»
تاثی��ر پارامترهای مختلف را بر بازدهی س��یالبزنی آب ش��ور رقیق به طور
آزمایش��گاهی بررسی نمودند .این محققین تاثیر آب نمک ،ترکیب نفت« ،پیر
ش��دگی» 2و دما را بر روی ترش��وندگی و درصد بازیافت نفت به واسطه آشام
طبیعی و س��یالبزنی آب بررسی نمودند .نتایج آزمایشات این محققین نشان
داد که با کاهش درصد ش��وری آبهم��زاد و آب تزریقی ،درصد بازیافت نفت
افزایش مییابد .این محققین شرایط الزم برای انجام تزریق آب نمک رقیق در
«ماس��ه سنگ برا» 3را وجود رس ،آب همزاد و قراردادن محیط متخلخل در
تم��اس با نفت برای ایجاد خاصیت «ترش��وندگی مختلط» 4اعالم کردند .اگر
چه این ش��رایط برای تزریق آب نمک الزم هس��تند ،اما کافی نیس��تند [.]5
شکل1-تاثیر شوری آب نمک تزریقی را بر میزان بازیافت نفت نشان میدهد.
محققین زیادی مطالعات گوناگونی بر روی س��یالب زنی آب رقیق انجام داده
اند[ .]10 ،9 ،8 ،7 ،6تاکنون این روش بر روی بسیاری از مخازن ماسه سنگی
دنیا از جمله :در «ایالت وایومینگ آمریکا»« ،آالسکا» و «سوریه» انجام گرفته
اس��ت که نتایج میدانی این روش نیز حاکی از رضایت بخش بودن آن را دارد
[ .]12 ،11بر اس��اس اطالعات منتش��ره در وبگاه ش��رکت نفتی «بی.پی»،5
این ش��رکت هماکنون در حال برنامهریزی برای سیالب زنی بزرگترین منبع
دریایی هیدروکربوری بریتانیا -به نام ِ«کلِر ریج» 6اس��ت .سرمایهی این پروژه
بیش از  4/5میلیارد یورو برآورد ش��ده است ،که بیش از  80میلیون یورو آن
مربوط به هزینهی تجهیزات تولید آب نمک رقیق از آب دریا اس��ت .ش��رکت

بی .پی تخمین زده است که  42میلیون بشکه اضافی در اثر این روش از این
میدان قابل بازیافت خواهد بود ،که بیانگر کاربردی شدن این روش در مقیاس
میدانی است [.]13
به عالوه« ،ش��رکت نفت عربستان س��عودی» 7پروژهی تحقیقاتی بزرگی
بر روی امکانس��نجی تزریق آب نمک رقیق و آب هوش��مند برای ازدیاد
برداش��ت از مخازن تحت اختیار را آغاز کرده است .بسیاری از مخازن این
ش��رکت بزرگ نفتی ،دارای آبدههای بزرگی هس��تند ک��ه از دهه 1950
تاکن��ون تحت تزریق آب نی��ز قرارگرفتهاند .هماکنون آب دریا به بعضی از
مخازن این ش��رکت تزریق میگردد؛ از آنج��ا که تجهیزات تزریق آب این
می��دان از بزرگترین تجهیزات تزریقی دنیا محس��وب میش��ود ،اگر بتوان
ب��ا تزری��ق آب نمک رقیق یا آب هوش��مند ،بازیافت نفت ای��ن میادین را
افزایش داد ،بس��یار مق��رون به صرفه خواهد بود .این نتایج با اس��تفاده از
س��یالبزنی آزمایش��گاهی مغزه با اس��تفاده از مغزههای گوناگون از یکی
از میادین کربناتهی عربس��تان سعودی انجام ش��ده است ،که پارامترهای
آزمایش��گاهی در آن به گونه ای طراحی ش��ده اند که با ش��رایط مخزن و
ش��رایط تزریق از جمله فشار مخزن ،دما ،شوری آب سازندی و شوری آب
تزریقی تطابق داس��ته باش��د؛ هرچند پتانس��یل افزایش برداشت به دلیل
حجم ذخیرهی باالی این مخازن بیشتر از مخازن ماسه سنگی است .اولین
آزمایشات س��یالبزنی با آب شور رقیق در مغزه کربناته توسط «بَگسی و
همکاران» در س��ال  2001ارائه ش��د .نتایج نشان داد که با کاهش درصد
ش��وری آب و کاهش غلظت کلرید پتاس��یم ،بازیافت نفت افزایش مییابد
[« .]14هانگس��ن و همکاران»در س��ال  2005از دو نوع آب س��ازندی با
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شوری مختلف استفاده نمودند .نتایج آزمایشات این افراد نشان داد که در
اثر وجود یون س��ولفات در آب نمک ،مغزههای نفتدوست به آب دوست
تغییر ترشوندگی میدهند[« .]15گوپتا و همکاران» در سال ،2011تاثیر
یون سولفات ،فس��فات و بورات را بر تزریق آب دریا بررسی نمودند .نتایج
نشان داد که جدا سازی یون سولفات از آب دریا باعث افزایش بازیافت می
ش��ود .به عالوه جدا سازی یون کلس��یم نیز باعث افزایش بازیافت سیالب
زنی آب میگردد[« .]16المحایدب» در س��ال  ،2004بر روی دیس��کی از
جنس آهک ،زاویه سطح تماس نفت و محلول کلرید سدیم با قدرت یونی
گوناگون را اندازه گیری نمودند .نتایج نشان داد که با کاهش درصد شوری
آب نم��ک از 50,000پی .پی.ام به  10,000پی .پی.ام ،زاویه تماس از 48
درج��ه به  29درجه تغیی��ر میکند که بیانگر تغییر س��نگ به حالت آب
دوس��تی بیشتر است[ .]17در مطالعهای مشابه« ،الوتائبی» در سال2010
با اندازه گیری زاویهی تماس بر روی نمونه های کلس��یتی و آهکی ،اعالم
میکند که زاویهی تماس آب نمک آبده (با ش��وری  436,5پی .پی.ام) از
آب س��ازندی با شوری  230,000پی .پی .ام کمتر است [ .]18در سیالب
س��یال درون محیط متخلخل ش��امل:
زنی آب ،نیروهای فعال در حرکت
ِ
10
9
8
نیروهای «گرانروییا چس��بندگی» « ،ثقلی» و «مویینگی» است که
از بین آنها ،نیروی مویینگی یکی از نیروهای غالب در انتهای س��یالبزنی
آب اس��ت که باعث به تلهافتادن نفت در مخزن میگردد .برای تولید نفت
باقی مانده ،الزم اس��ت این نیروی بازدارنده را به طور چشمگیری کاهش
داد .تغییر ترش��وندگی سنگ مخزن یکی از مهمترین روشهایی است که
تاکنون به این منظور پیشنهاد شده و نتایج موفقیت آمیزی نیز مشاهد شده
اس��ت« .یوسف» یکی از محققین برجستهای است که بر روی سیالبزنی
آب نمک رقیق بر روی س��نگ کربناته مقاالت متعددی را منتش��ر نموده
اس��ت [20 ،19و « .]21یوس��ف و همکاران» در سال  2011تاثیر شوری
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آب و ترکیب آب نمک روی ترش��وندگی سنگ کربناته را بررسی نمودند.
این محققین با انجام دو س��ری آزمایش��ات سیالب زنی مغزه با آب نمک
رقی��ق دریافتند که اگر آب دریا به نس��بت دو برابر ( 28,835پی .پی .ام)
رقیق گردد 7 ،تا  8/5درصد و اگر ده برابر ( 5,767پی .پی .ام) رقیق شود،
 9تا  10درصد به نفت بازیافتی افزوده میش��ود .محققین علت این امر را
تغییر ترش��وندگی س��نگ کربناته در اثر تغییر بار الکتریکی سطح سنگ
بی��ان کردند [ 21و  .]22آخرین نتایج منتش��ر ش��ده از این محقق که بر
روی س��نگ مخزن کربناته معمول انجام ش��ده اس��ت ،نشان میدهد که
حجم زیادی نفت -تا  %18بیش��تر از س��یالبزنی معمولی آب-را میتوان
با بهینه کردن ش��وری آب نمک و ترکیب آن حاصل نمود .شکل 2-نتایج
آزمایشگاهی بازیافت نفت تجمعی بر حسب آب تزریقی برای آب با درجه
شوری مختلف را نشان میدهد.
این افراد در س��ال  2012نتایج زاویهی تماس نمونهی سنگ های کربناته
با نفت زنده ،آب همزاد ،آب دریا و آب نمک رقیق را در شرایط دما و فشار
مخزن منتش��ر نمودند و همانطور که در شکل 3-دیده میشود ،دریافتند
که با افزایش درجه رقت آب نمک ،زاویه تماس کاس��ته ش��ده و سنگ آب
دوست میشود.
ای��ن محققین با تکرار این آزمایش��ات با آب نمکی ک��ه فقط حاوی یونهای
س��دیم و کلر بود ،دریافتند که حتی با وج��ود افزایش درجه رقت آب ،تغییر
کمی در زاویه تماس بین س��نگ و سیال ایجاد میشود .این نتایج بیانگر این
مطلب است که وجود یونهای چندظرفیتی در آب نمک تزریقی باعث بهبود
تغییرات ترشوندگی سنگ کربناته میگردد.
«رومانوکا و همکاران» در س��ال ،2012نتایج مطالعهی گسترده بر روی نمونه
سنگهایی از چهار س��ازند کربناته و دو نمونه سنگ رخنمون را با مطالعهی
تاثی��ر درجهی ش��وری و ترکیب آب نمک (حاوی یون س��ولفات) بر بازیافت

 3تاثیر شوری آب بر زاویهی تماس آب و نفت در سنگ کربناته []24
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س��یالبزنی ب��ر روی نمونهی س��نگهای آهکی ،دولومیتی و گچی بررس��ی
کردند .به واسطه س��ادگی و اهمیت «روش آموت» ،از محفظهی آموت برای
بررسی بازدهی آزمایشات آشام خودبه خودی در شرایط مخزن و با استفاده از
آب سازندی و نفت خام استفاده شده است .از آنجا که وجود آب همزاد اولیه
در نتایج آزمایش��ات تاثیری به سزایی دارند ،آزمایشات با مغزه در حضور آب
همزاد صورت گرفته است .همانطور که در اشکال 4-و  5نیز نشان داده شده
است ،نتایج مختلفی در اثر تزریق آب نمک رقیق مشاهده می شود که مربوط
به تغییرات نوع کانی ،ساختار حفرات و تراوایی نمونه ها است.
تاکنون ش��رایط مورد نیاز جهت تغییر ترش��وندگی س��نگ مخزن به خوبی
شناخته نشده است؛ پیشرفتهای بیشتر در تزریق آب نمک رقیق به مخازن
کربنات��ه ،مربوط به فه��م دادههای قابل اندازه گیری مرب��وط به واکنش بین
نفت/آب نمک و س��نگ اس��ت .با این وجود امکان گس��ترده ش��دن و اجرای
ای��ن روش ب��ر روی مخ��ازن کربنات��ه در مقی��اس پایلوت و میدان��ی دور از

انتظار نیست [ .]24اگر چه نتایج منتشر شدهای در زمینهی اجرای تزریق آب
نمک رقیق در مقیاس میدانی مخازن کربناته دیده نمیشود ،اما چندین مقاله
در مقیاس آزمایش��گاهی ارائه شده است که حاکی از رضایت بخش بودن این
روش در مخازن کربناته اس��ت .اگرچه ممکن است پس از بررسیهای دقیق
و جام��ع ،این روش را نت��وان در الیهی نفتی میدان پارس جنوبی به کار برد،
اما با توجه به دریایی بودن میدان ،س��نگین ب��ودن نفت الیه ،عمق ک ِم الیه،
عدم وجود گاز برای تزریق و مقرون به صرفه بودن این روش ،انگیزه بررس��ی
بیشتر این روش ایجاد میشود .با توجه به اینکه قرار است الیهی نفتی میدان
پارس جنوبی در مرحلهی اول با س��یالب زنی آب دریا تولید گردد ،س��یالب
زن��ی آب نمک رقیق را نیز میتوان تنها به عن��وان یکی از گزینههای مطرح
در نظر گرفت ،که البته اجرای آن به مطالعات آزمایش��گاهی ،آزمونهای تک
چاهی و پایلوت نیازمند است.
 -2پرسش نامه سیالب زنی آب نمک رقیق

ب��رای تصمیمگیری درب��اره بهکارگی��ری ف ّناوری آب نمک ش��ور در میدانی
خاص ،ابتدا باید به به یکسری س��واالت دربارهی پتروفیزیک ،خواص سیال
و تجهیزات مورد نیاز پاس��خ داده ش��ود تا بتوان پتانس��یل مخزن مورد نظر
و هزینهه��ای مرب��وط به اجرا را تعیی��ن نمود؛ در صورت مفی��د و مقرون به
صرفهبودن این روش ،در فاز اول بررس��ی آزمایش��گاهی و در فاز دوم نیازمند
اجرای روش در مقیاس تکچاهی و پایلوت هس��تیم تا بتوان دربارهی اجرای
روش در مقیاس میدانی تصمیمگیری نمود.
 - 1 -2خواص پتروفیزیکی

 4تاثیر یون های چند ظرفیتی بر زاویه ی تماس آب و نفت در سنگ کربناته []24

نوع سنگ سازند
درص��د رس موجود در س��نگ مخ��زن :درصد انواع رس موجود در س��نگ
مشخص گردد.

 5تاثیر شوری آب بر میزان بازیافت نفت در سنگ کربناته []25
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مقاالت پژوهشی

توزیع رس کائولنیت :بیشتر در سازندهای ماسه سنگی اهمیت دارد
نوع ترشوندگی سازند با استفاده از ضریب آموت
درصد اش��باع نفت اب باقی مانده در مخزن :ممکن اس��ت ابتدا سیالب زنی
آب بر روی سنگ انجام شده باشد
تراوایی سازند
محدوده ی تخلخل سازند
آیا شکاف درون مخزن وجود دارد؟
 - 2-2خواص سیال تولیدی
نوع نفت مخزن از لحاظ درصد ترکیبات با استفاده آنالیز نمونه و آزمون SARA

11

ویسکوزیته و درجه ی  APIنفت
دمای مخزن
آنالیز یونی و شوری آب سازندی بر حسب پی .پی.ام

 -3-2سیال تزریقی

منبع آب تزریقی و آنالیز یونی این آب چیست؟ برای این منظور یا باید آب
شیرین موجود باشد و یا اینکه با استفاده از آب دریا ،با نصب تجهیزات تولید
آب نم��ک رقی��ق از آب دریا به این کار اقدام نمود .ش��وری ّآب تزریقی باید
کمتر از  5,000پی .پی.ام باشد.
آی��ا منب��ع آب موجود باید از لحاظ ش��وری تحت فرایند ق��رار گیرد :بنا بر
اطالعات منتشر شده ،شوری آب خلیج فارس حدود  40,000پی .پی.ام بوده
که الزم است که تجهیزات نمک زدایی بر روی سکو نصب گردند.
آیا از لحاظ فضا و وزن امکان استفاده از تجهیزات برای پایین آوردن شوری
آب وجود دارد؟ برای انجام تست در مقیاس پایلوت به حداقل  100مترمربع
فضای فیزیکی اس��ت و همچنین سازه ها باید قابلیت تحمل  100تن وزن را
دارا باشند.
آیا تاکنون س��یالب زنی آب بر روی میدان انجام ش��ده است؟ از چه زمانی
شروع شده است؟ تاثیر سیالبزنی چه بوده است؟ []25

ل��رزه ن��گاری دو بع��دی در می��دان نفت��ی پ��ارس جنوب��ی در س��ال های
 1989-1988و لرزه نگاری سه بعدی محدود در ناحیهی الیههای نفتی آن در
س��ال  1992انجام شد .در س��ال  ،1992-1991در الیهی داریان چاه SP-01
نفت کشف گردید و در خالل سال های  2000-2002حفاری چاههای توصیفی
 SPO-2 ،SPO-1و  SPO-3آغاز گردید .هم اکنون بلوک  Aاز این میدان از هفت
حلقه چاه در حال تولید اس��ت که نفت تولیدی آن به «ش��ناور ویژه فرآورش و
ذخیره س��ازی نفت» منتقل ،و جهت صادرات ف��راورش میگردد .گزینههایی
پیش رو برای ازدیاد برداشت از این میدان را می توان به دو گروه تزریق گاز (اعم
از هیدروکربوری و غیر هیدروکربوری) و سیالب زنی آب تقسیم بندی نمود .با
توجه به تامین گاز مصرفی کشور از این میدان عظیم گازی ،امکان اجرای تزریق
گاز به میدان وجود ندارد به عالوه تزریق گاز دی اکس��ید کربن و نیتروژن نیز
عملیاتی و اقتصادی به نظر نمیرس��د .با توجه به نفت نسبتاً سنگین الیه نفتی
(با درجهی  )18-22 APIس��یالب زنی آب توصیه میگردد که گزینهی نسبتاً
مناسبی با توجه به دریایی بودن میدان است .به عالوه شریک قطری در میدان
الشاهین نیز در حال انجام سیالبزنی آب به منظور ازدیاد برداشت است .نظربه
اینکه سیالبزنی آب نمک رقیق با سیالب زنی آب دریا تفاوت چندانی-به جز
در تاسیسات کاهش شوری آب دریا -ندارد اجرای این روش میتواند به عنوان
گزین��های دیگر برای مطالعه بیش��تر جهت ازدیاد برداش��ت از این الیه در نظر
گرفته ش��ود .اعمال این روش در الیهی نفتی می��دان ،نیازمند مطالعات دقیق
آزمایش��گاهی(تعیین درصد بازیافت ،منحنیهای تراوایی نسبی ،فشارمویینگی
و تعیینش��وریبهین��هیآب) ،اجرای آن بر روی یک چاه از میدان و س��پس
تصمیمگی��ری درب��اره اجرای ای��ن روش در مقیاس میدانی اس��ت .هزینههای
س��رمایهگذاری جهت ساخت تجهیزات کاهش شوری آب دریا و عدم دسترسی
به فناوری از عوامل بازدارنده جهت اجرای این روش محسوب میشوند.
نتیجهگیری

در این مقاله مروری بر روش س��یالب زنی آب نمک رقیق در مخازن ماس��ه

 -3الیه نفتی میدان پارس جنوبی

الیه نفتی میدان پارسجنوبی که ش��امل الیههای مع��دود« ،داریان باالیی»
و «داریان پایینی» اس��ت ،با «میدان نفتی الش��اهین» قطر مشترک است .در
س��ال  1984میدان الشاهین در قطر کش��ف شد و در سال  1993اولین چاه
در این میدان حفر گردید .تولید قطر از الیه های نفتی در س��ال 1994شروع
شد .بر اساس اطالعات موجود ،تولید قطر از الیه های نفتی در سال  2009به
 300,000بش��که در روز رسید .در سال  ،2010شرکت «مِرسک» 12ظرفیت
تولید قطر را تا  525,000بش��که در روز افزایش داد ]26[ .شکل 6-موقعیت
میدان نفتی الشاهین و الیه ی نفتی میدان پارس را نشان می دهد.
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 6موقعیت میدان نفتی الشاهین و الیه ی نفتی میدان پارسجنوبی
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به س��یالب زنی آب نمک رقیق ش��ده اس��ت که نتایج رضایت بخشی نیز در
 نظر به اینکه سیالب زنی آب نمک رقیق.مقیاس میدانی گزارش ش��ده است
 اجرای ای��ن روش میتواند به عنوان،با س��یالب زنی آب دریا مش��ابه اس��ت
تحقیقاتی برای ازدیاد-گزین��های پیش رو جهت بررس��یهای آزمایش��گاهی
.برداشت از الیهی نفتی میدان پارس جنوبی در نظر گرفت

 نتایج منتشر شده در زمینهی اجرای این روش.س��نگی و کربناته ارائه گردید
بر سنگ کربناته بیانگر تغییر ترشوندگی سنگ مخزن از نفت دوست به حالت
 بسیاری از.آب دوس��تی اس��ت که باعث افزایش میزان بازیافت نفت میشود
 نفت دوس��ت هس��تند که در خصوص سیالبزنی آب در این،مخازن کربناته
 توجه زیادی، در دههی اخیر.میادین نتایج موفقیتآمیزی گزارش نشده است
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8. Viscosity
9. Gravity
10. Capillarity
11. SARA oil testing measures Saturates, Asphaltenes, Resins, Aromatics in
heavy crude oil.
12. Maersk
13. Floating Production, Storage and Offloading

