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ضرورت به كارگيری روش های ازدیاد برداشت
در مخازن نفتی و راهبرد شركت نفت فالت قاره ایران

مقدمه
صیانــت از ذخایر نفت خام کشــور به 
عنوان ثروت امروز و میراث آیندگان، یکی 
از ضرورت های مهم و استراتژیک در بخش 
انرژی و اقتصاد کان مملکتی است که این 
مهــم با راهکار مدیریــت یکپارچه مخازن 
با هدف حداکثرســازی سود آوری مخازن، 
بیشــینه کردن بازیافت آنها و حداقل نمودن 
هزینه هــای تولیــد محقق خواهد شــد. به 
کارگیری فن آوری های بروز و کارآمد جهانی 
و بهره مندی از نیروی انســانی متخصص و 
باتجربه به عنوان ظرفیت پژوهشی-دانشــی 
کشــور به منظــور مقابلــه بــا چالش های 
موجود، زیرساخت اصلی مدیریت صیانتی 

و تقویت اقتصاد تولید هیدروکربن است.
صنعت نفت و گاز به عنوان پردرآمدترین 
منبع اقتصادی ایران دارای پتانســیل باالیی 
در تعریــف و اجرای طرح های پژوهشــی-
کاربــردی و تولید فن آوری اســت؛ در این 
میان، مجموعه صنعت نفت دریایی کشور 
که شرکت نفت فات قاره ایران متولی آن 

است، به دلیل شرایط خاص عملیاتی تولید 
در بستر دریا پتانسیل قابل توجهی را در حوزه 
پژوهش و فن آوری داراست. هرچند این امر 
به دلیل شــرایط ســخت عملیات دریایی، 
نیازمند فن آوری های برتر و پیچیده ای است.
هم چنیــن بــا توجــه بــه اینکــه تعداد 
قابل توجهی از میادین دریایی بین کشور های 

حوزه خلیج فارس مشترک است، اهمیت 
پژوهش، تولید و انتقــال فن آوری در زمینه 
ازدیــاد برداشــت، بهینه ســازی و افزایش 
تولید از این میادین بارزتر شــده و ضروری 
اســت توجه درخوری به این دورنما مبذول 
گردد؛ چراکه با توجه به شــکل-1، ارزش 
افزوده آتی ذخایر نفت و گاز تولیدی بدون 

رحمان ميري، علي اكبر دهقان  شركت نفت فالت قاره ایران



سرفصل ویژه

22

احتساب اعمال روش های ازدیاد برداشت، 
اکتشافات جدید منابع نفت و گاز و پشتیبانی 
صنعت از طریق فن آوری های جدید به طرز 

چشم گیری کاهش می یابد.
 در راستای اهداف کان صنعت نفت 
کشــور در طــول برنامه پنجم توســعه و در 
جهت نیــل به افزایش ســهم تولید، ارتقاء 
جایگاه صنعت نفت، گاز و پتروشــیمی در 
ســطح منطقه و جهان، افزایش اســتخراج 
نفت بــا اولویت میادین مشــترک به میزان 
حداقل یک درصد، حفــظ جايــگاه دوم 
ایران در ســازمان اوپک و افزايش قــدرت 
چانه  زنــی بین المللی و منطقــه  ای، اجرای 
طرح جامع ازدیاد برداشت نفت از مخازن 
نفتــی دریایی بــه ویژه میادین مشــترک از 
راهبردهای استراتژیک شرکت نفت فات 

قاره ایران است.

1- مشــخصه های توليد/ ازدیاد برداشــت در 
مخازن نفتی و اهميت آن

معمــواًل هر میدان نفتــی درطول دوره 
عمر خود ســه مرحله مختلف تولید را طی 

می کند:
الف( برداشت اولیه نفت 

 )Primary Oil Recovery(
ب ( برداشت ثانویه نفت 

 )Secondary Oil Recovery(
ج ( برداشت ثالثیه نفت

)Tertiary Oil Recovery(
بــه کلیــه روش هایــی که طــی آنها به 
مخازنی که تحت شرایط طبیعی خود قادر 
بــه تولید اقتصادی نیســتند از بیرون انرژی 
داده شــده یا موادی به آنها تزریق می  شود، 

روش های ازدیاد برداشت گفته می شود.
در برداشــت اولیــه، از انــرژی طبیعی 
مخزن برای تولید نفت اســتفاده می شــود. 
البتــه اگر نفت خودبه خود و با اســتفاده از 
انــرژی طبیعی مخزن به ســطح زمین نیاید 
و برای انتقال نفت به ســطح از روش  های 
فــرازآوری مصنوعــی از جملــه پمپ  های 
درون  چاهــی اســتفاد شــود نیز هنــوز در 
مرحله اول برداشــت نفت هستیم؛ زیرا در 

این مرحلــه، انرژی جداگانه  ای وارد مخزن 
نمی شــود. هم  چنین هنگامی کــه با تزریق 
آب در بخش آبده مخزن و یا تزریق گاز در 
بخش کاهک گازی مخزن، انرژی و فشار 
طبیعی مخزن حفظ شــود ، هنوز برداشت 

اولیه نفت انجام می  شود.
زمانی که مخزن تخلیه شــده و امکان 
تولیــد نفت حتی با پمپاژ از چاه به ســطح 
زمین وجود ندارد، اســتفاده از روش های 
کمکی تولید از نوع بازیافت ثانویه شــروع 
می شود که امروزه در دنیا به روش تزریق آب 
مرسوم است. در این روش از چاه تزریقی، 
آب به مخزن تزریق می شــود که در سیستم 
مخزن مداخله می  کند و باعث جابجایی و 
حرکت نفت به طرف چاه تولیدی می  شود.
در بســیاری از موارد تزریق آب کارایی 
الزم را در جابجایی مناســب سیال مخزن 
نداشــته و باید روش های دیگری به منظور 
تولید اقتصادی نفت در نظر گرفته شــوند. 
فرآیندهایی نظیر تزریق گاز )دی اکسید کربن، 
نیتــروژن، گاز همــراه، و هــوا(، تزریــق 
مواد شــیمیایی )پلیمر، مواد کاهش دهنده 
کشش سطحی، سودا(، روش های حرارتی 
)انگیــزش با بخار، رانش با بخار، رانش با 
آب داغ و احتراق درون مخزنی(،روش های 
میکروبی و یا ترکیبــی از این روش ها جزو 
فرآیندهای مرحله ســوم )ثالثیه( برداشــت 

نفت هستند.
 )IOR( روش های بهبــود بازیافت نفت

دامنــه وســیع  تری را پوشــش می  دهند که 
شامل روش های ازدیاد برداشت ذکر شده، 
اســتفاده از تکنولوژی  های نوین حفاری و 
فرآیندهای تولید از چاه  هاســت. به عبارت 
دیگر بهبود فرآیند برداشت یا IOR فرآیندی 
اســت که با بــه کارگیــری تکنولوژی های 
موجــود جهت افزایــش برداشــت به کار 
مــی رود. این فرآینــد می توانــد در مرحله 
نخست تولید یا در مراحل دوم و سوم انجام 
شــود. تکنولوژی هایی مثل حفاری افقی، 
چاه هــای چند شــاخه ای، مشــبک کاری 
انتخابی، شــکاف هیدرولیکــی و یا تزریق 
ژل درجا، از نوع IOR هســتند. بنابراین در 
IOR، فرآیند تولید عوض نمی شــود، بلکه 
تکنولوژی به گونه ای تعدیل می شــود که با 
همان فرآیند قبلی، نفت بیشــتری از مخزن 
تولیــد گردد. در حالی که ازدیاد برداشــت 
یا EOR به فرآیندی اطاق می شــود که در 
آن سعی بر این است تا میزان درصد اشباع 
نفت باقیمانده تا آنجا که ممکن است پایین 
آمــده و نفت باقیمانده در مخزن به حداقل 

ممکن برسد.
در طول بازه تولید از مخازن نفتی و طی 
روند افت فشار در یک مخزن تنها 20 تا 35 
درصد نفت مخزن توسط روش های معمول 
اســتخراج نفت تولید می  شــود و به همین 
علت جهت برداشــت قسمت اعظم سیال 
باقی  مانده و با هدف بهره  برداری حداکثری 
از ذخایــر نفتی، بایــد از روش های ازدیاد 
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  از بخش نفت و گازافزوده ارزش افزايش هاي آينده   چالش :1شكل

  

 افـزايش سـهم     نيـل بـه    جهـت  و در    برنامه پنجم توسـعه   طول   در   كشور اهداف كالن صنعت نفت      در راستاي 
 جايگاه صنعت نفت، گاز و پتروشيمي در سطح منطقه و جهان، افزايش استخراج نفت با اولويـت                   ارتقاء ،توليد

درت ـــ اوپك و افزايش قسـازمان  در ايـران  گاه دوم ــجاييك درصد، حفظ حداقل  به ميزان    ميادين مشترك 
ـ                   منطقهالمللي و   زني بين  چانه  ه ويـژه  اي، اجراي طرح جامع ازدياد برداشـت نفـت از مخـازن نفتـي دريـايي ب

  .استميادين مشترك از راهبردهاي استراتژيك شركت نفت فالت قاره ايران 
  
  و اهميت آن در مخازن نفتيازدياد برداشت / وليدهاي ت مشخص -1

  :كند مي طي را توليد مختلف مرحلة سه خود عمر دورة درطول نفتي ميدان هر ًمعموال
   (Primary Oil Recovery) برداشت اوليه نفت) الف
  (Secondary Oil Recovery) برداشت ثانويه نفت )  ب

 (Tertiary Oil Recovery)  نفتثالثيه برداشت   ) ج

از نيـستند  هايي كه طي آنها به مخازني كه تحت شرايط طبيعي خود قادر بـه توليـد اقتـصادي                 كليه روش  به
 .شود هاي ازدياد برداشت گفته مي شود، روش  بيرون انرژي داده شده يا موادي به آنها تزريق مي

و بـا   خـود      نفـت خودبـه    البته اگـر  . شود   مخزن براي توليد نفت استفاده مي      طبيعي، از انرژي    در برداشت اوليه  
زآوري اهـاي فـر    از روشبـراي انتقـال نفـت بـه سـطح         و   به سطح زمين نيايد   استفاده از انرژي طبيعي مخزن      

 در هـستيم؛ زيـرا  نفـت  مرحلة اول برداشـت  در هنوز استفاد شود نيز چاهي   هاي درون  پمپمصنوعي از جمله    
 هنگامي كه با تزريق آب در بخش آبده مخزن و           چنين     هم .ودش   وارد مخزن نمي   اي    جداگانهاين مرحله، انرژي    

  1    چالش  های آینده افزایش ارزش افزوده از بخش نفت و گاز
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برداشــت اســتفاده شــود. درصد ضریب 
بازیافــت نفت یا به عبارتی درصد نســبت 
میزان نفت قابل  برداشــت نســبت به میزان 
نفت درجای مخازن به طور متوسط در دنیا 
حــدود 36 درصد اســت. در حالی که در 
کشور ما این عدد به طور متوسط حدود 25 

درصد گزارش می شود.
این اعداد نشــان دهنده وجود  55 الی 
75 درصــد از نفــت مخــازن به صــورت 
باقیمانده در زیر زمین اســت که با توجه با 
نیاز روز افزون انرژی جهانی باید به طریقی 
تولید شود. بر اســاس آمارهای موجود در 
پایــان ســال 2010 حدود 3 میلیون بشــکه 
از 85 میلیون بشــکه نفــت تولیدی در روز 
جهانی بــه روش ازدیــاد برداشــت تولید 
شــده که معادل3.5 درصد از تولید جهانی 
نفت خــام  بوده و پیش بینی می شــود طبق 
برنامه ریزی هــای جهانی تا ســال 2030 این 
رقم به 10تا20 درصد بیشتر از حد کنونی آن 

برسد.
بر اســاس آمارهای موجود، متوســط 
ســرعت کاهــش تولید طبیعــی از مخازن 
کشور معادل 7 تا 11 درصد در سال است.

از آنجایــی که بخش اعظمی از مخازن 
مهم ایران کربناته شکاف دار هستند، برخی 
روش  های ذکر شــده دارای کارآیی بســیار 
کمی بوده و نیازمند بررســی دقیق مخزنی 
و به کارگیری فن آوری های بروز جهانی در 
این مخازن است. برای مخازن دریایی ایران 
تزریق آب در ردیف مهم ترین روش ها قرار 
می گیرد؛ چرا که هم آب مورد نیاز موجود 
اســت و هم این روش بازده اولیه مناســبی 
دارد. در حوزه فعالیت شرکت نفت فات 
قاره ایران عمومًا از روش تزریق آب استفاده 
شده است. بر اســاس آمارهای موجود در 
خوش بینانه ترین حالت، میزان 44 درصد از 
نفت مخازن را می  توان به روش تزریق آب، 
برداشــت کرد. تزریــق گاز از جمله تزریق 
دی  اکســیدکربن یا گاز همــراه نیز می  تواند 
بازده باالیی در مخازن کشور داشته باشد. 
اما به کارگیری آن نیازمند شناسایی میادین 
مســتعد این روش اســت. ســرمایه  گذاری 

روی روش  هــای حرارتی به ویژه روش  های 
احتراق درجا هم می  تواند منجر به شناسایی 
میادین مستعد شود. با توجه به ویژگی  های 
مخازن بسیار گســترده و متنوع کشورمان، 
این روش  ها تأثیر چشــم  گیری بــر افزایش 
ذخایــر نفتی قابل بازیافت کشــور خواهند 

داشت.

2- ارائه الگوهای موفق
با توجه به موارد مطرح شده، در ادامه 
به چند نمونــه از پروژه های موفق در زمینه 
ازدیاد برداشت نفت از میادین مختلف نفتی 
که می توانند الگوی مناســبی در مطالعات 
ازدیاد برداشت از مخازن کشورمان باشند، 

اشاره می شود:
الف( بــا اعمــال ســناریوهای تزریق 
 آب و تزریــق دی  اکســیدکربن در میــدان
 Wasson در ایالــت تگــزاس آمریــکا که 
دارای 2 میلیارد بشــکه نفت درجاســت، 
ضریب ازدیاد برداشــت به میزان 6 درصد 
)معــادل تولیــد 120 میلیون بشــکه نفت( 
افزایش یافت )شکل-2(. در این پروژه که 
یکــی از بزرگ ترین پروژه هــای تزریق گاز 
دی اکسیدکربن در جهان بوده مراحل ثانویه 
و ثالثیــه ازدیاد برداشــت به اجــرا در آمده 

است ]4[.
 ب ( با اعمال ســناریوهای تزریق مواد 

شیمیایی ASP 1 در میدان Tanner در ایالت 
وایومینــگ آمریکا با میــزان نفت درجای 
0/8میلیارد بشکه، ضریب ازدیاد برداشت 
نفت بــه میــزان 17 درصد افزایــش یافته 
است )شکل-3(. اگرچه روش تزریق مواد 
شیمیایی از جمله روش هایی است که نیاز به 
دقت بســیار زیادی در اجرا دارد اما اجرای 
موفق آن در این میدان طی یک بازه زمانی 
پنج ساله نشــان دهنده کارایی مناسب این 

روش در اجراست ]4[.
آن  در  کــه  میادینــی  از  یکــی  ج (   
مجموعــه ای از روش های بهبــود تولید به 
شــکلی منســجم در طول عمــر مخزن به 
اجــرا در آمده، میدان Weyburn درکشــور 
کاناداســت. با اعمال ســناریوهای تزریق 
آب، حفــر چاه  های کمکی و افقی و تزریق 
دی  اکسیدکربن در این میدان با میزان نفت 
درجای 1/4 میلیارد بشــکه، ضریب ازدیاد 
برداشت نفت آن به میزان 10 درصد )معادل 
تولید 140 میلیون بشکه نفت( افزایش یافته 

است )شکل-4( ]4[.

3- راهبرد صيانتی شــركت نفــت فالت قاره 
ایران در افزایش برداشت از مخازن نفتی

شــرکت نفت فــات قــاره دارای 30 
میــدان نفتی مشــتمل بر 86 مخــزن نفتی 
اســت. میزان نفــت درجای ایــن مخازن 
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نزدیک به 96 میلیارد بشکه و میزان ذخیره 
نفت قابل برداشــت از آنها، 15/8 میلیارد 
بشکه می باشد که تاکنون حدود 7 میلیارد 
بشــکه آن تولید شده است ]5[. چنان چه با 
انجام پروژه های ازدیاد برداشــت، ضریب 
برداشــت از میادین نفتــی دریایی حدود 1 
درصد افزایش یابــد، معادل 0/96 میلیارد 
بشــکه نفت به ذخیره قابل برداشت میادین 
شــرکت نفــت فات قــاره ایــران افزوده 
خواهد شــد که بــا در نظرگرفتــن قیمت 
80 دالر به ازای هر بشــکه نفت، پتانســیل 
ارزش افزوده ای در حدود 77 میلیارد دالر 

به همراه خواهد داشت.
این شــرکت از طریــق فعالیت های زیر 
همواره به دنبال روش های مناسب و بهینه 

جهت تولید صیانتــی و افزایش حداکثری 
تولید از میادین نفتی دریایی بوده است:

 اســتفاده از فن آوری حفــاری مایل و  	
افقی برای نخستین بار در کشور

 استفاده ازتلمبه های درون چاهی برای  	
نخســتین بــار و با تجربه 40 ســاله در 

کشور
 تزریــق آب جهت افزایــش بهره وری  	

از مخازن و دارنــده انحصاری دانش 
تزریق آب

 تزریق  آب و گازرانی در میدان سلمان  	
برای افزایش برداشت )در حال حاضر 
برداشت از این میدان مشترک بیشتر از 

50 درصد است(
 تزریق  آب و گازرانی با باالترین فشار  	

)410 بار( در میدان درود
 مدیریــت یکپارچه اســتخراج، تولید،  	

فرآورش، ذخیره سازی و صادرات نفتی
 دسترســی بــه دانــش و تکنولــوژی  	

صادرات مستقیم نفت از دریا.
 ارائه شش نوع نفت صادراتی با درجه  	

ســبکی )API( حــدود 18 الی 44 در 
سبد صادراتی کشور

3-1- طرح های پژوهشــی شركت نفت فالت 
قاره  با رویکرد بهينه سازی و ارتقای توليد

الف( بهینه ســازی نرخ تولید در میدان 
بالل با استفاده از روش ظرفیت-مقاومت ]6[
این پروژه با هدف بهینه سازی نرخ تولید 
با اســتفاده از اطاعات موجــود چاه های 
تزریقــی و تولیــدی در مخــزن نفتی میدان 
بال و با همکاری انســتیتو مهندسی نفت 
دانشــگاه تهران انجام شده و نتایج میدانی 

مثبتی نیز داشته است.
ارزیابی سریع عملکرد مخزن و توانایی 
پیش بینی آینده میدان از دغدغه های اصلی 
مدیران در تصمیم گیری های مربوطه است. 
روش های متعددی برای پیش بینی و ارزیابی 
وجــود دارند که از جمله آنها شبیه ســازی 
عددی اســت. وقت گیر بودن آماده ســازی 
داده های ورودی و محاســبات از یک سو 
و تردیــد در داده ها از طــرف دیگر باعث 
می شــود شبیه ســازی عددی با مشکاتی 
مواجه باشــد. در این بیــن روش ریاضیاتی 
جدیــدی به نــام مــدل ظرفیت-مقاومت 
پیشــنهاد شــده، که برای مدل سازی سریع 
مخزن بر پایه حداقل اطاعات در دسترس 
و پیش بینی سریع آینده مخزن مورد استفاده 

قرار می گیرد.
اســت  مدلی  مدل ظرفیت-مقاومت، 
که بر اســاس داده های تزریق و تولید قادر 
خواهــد بود آینده تولید را پیش بینی کند. با 
اســتفاده از این قابلیت می توان بهینه سازی 
نرخ تزریق را در مدت کوتاهی انجام داده و 
میزان بهبود سناریوهای مختلف در برداشت 

نهایی مخزن را مقایسه کرد.
در ایــن مطالعه میدان بــال به عنوان 
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 منسجم در طول عمر مخزن      ه شكلي هبود توليد ب  اي ب  اي از روشه   يكي از مياديني كه در آن مجموعه        ) ج
هـاي    اعمال سناريوهاي تزريق آب، حفر چاهبا . ست دركشور كانادا Weyburnميدان ،به اجرا در آمده

 ميليـارد بـشكه،     4/1 با ميزان نفت درجاي      ميداناين   در   اكسيدكربن    ز دي كمكي و افقي و تزريق گا     
افـزايش  )  ميليون بشكه نفـت    140معادل توليد   ( درصد   10به ميزان   آن  ضريب ازدياد برداشت نفت     

 ].4 [)4-شكل(يافته است 
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  راهبرد صيانتي شركت نفت فالت قاره ايران در افزايش برداشت از مخازن نفتي -3

ميزان نفت درجاي ايـن  . است مخزن نفتي 86بر  ميدان نفتي مشتمل 30شركت نفت فالت قاره ايران داراي      
باشد كـه     ميليارد بشكه مي   8/15از آنها   برداشت    نفت قابل  ميليارد بشكه و ميزان ذخيره       96مخازن نزديك به    

هاي ازديـاد برداشـت، ضـريب     چه با انجام پروژه چنان]. 5[ توليد شده است  آن   ميليارد بشكه    7تاكنون حدود   
بـشكه نفـت بـه ذخيـره         ميليـارد    96/0معـادل     افزايش يابد،   درصد 1 دريايي حدود    برداشت از ميادين نفتي   

 دالر بـه  80برداشت ميادين شركت نفت فالت قاره ايران افزوده خواهد شد كه بـا در نظرگـرفتن قيمـت       قابل
  . ميليارد دالر به همراه خواهد داشت77اي در حدود  افزوده ازاي هر بشكه نفت، پتانسيل ارزش

هـاي مناسـب و بهينـه جهـت توليـد صـيانتي و               دنبـال روش  ه   همواره ب  زير هاي  فعاليت از طريق كت  شراين  
  :افزايش حداكثري توليد از ميادين نفتي دريايي بوده است

  بار در كشورنخستين براي حفاري مايل و افقي وريآ فناستفاده از  

  ساله در كشور40و با تجربه بار  نخستينبراي  چاهي هاي درون تلمبهتفاده ازاس 
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میدانــی با آبــده فعــال و با بیــش از یک 
ســال تاریخچه موجود در تزریق آب، مورد 
بررسی قرار گرفته اســت. این بررسی ابتدا 
با شبیه سازی کلی تولید سیال مخزنی شروع 
شــد که طی آن ارتباط بیــن چاه ها و ثوابت 
زمانی تعیین شده و سپس در مرحله بعد نرخ 

بهینه تزریق پیشنهاد شده است.
بــرای اینکــه معیــاری بــرای مقایســه 
سناریوهای بهینه وجود داشته باشد، در یک 
حالت پایه، آخریــن نرخ تزریق میدان ثابت 
فرض شده است. این سناریو به نام سناریوی 
صفر )وضعیت کنونی میدان( معرفی شده و 
نتایج دیگر سناریوها با آن مقایسه می شود. 
در انتها دو سناریو بهینه در این پروژه معرفی 
شده که نتایج آنها در )جدول-1( ارائه شده 
اســت. با توجه به شــرایط عملیاتی میدان 
ســناریوی-1 در مقایســه با دیگر سناریوها 

گزینه بهتری است.
بر این اســاس به نظر می رســد با توجه 
بــه موقعیــت چاه هــا و شــرایط مختلــف 
زمین شناســی و پارامترهای ســنگ مخزن، 
 BL-I8 باید بیشترین نرخ تزریق در چاه های
و BL-I10 اعمال شــود. همــان طور که در 
شکل-5 نشان داده شده تولید تجمعی نفت 
میدان در حالتی که تزریق در آن طبق برنامه 
فعلی انجام می گرفت از سناریوی بهینه ای که 
توسط محاسبات ظرفیت-مقاومت پیشنهاد 

می شود، به طور مشهودی کمتر است.
بــر اســاس ایــن نتایــج )شــکل-5(، 
ســناریوهای پیشنهادی در مقایســه با ادامه 
رونــد فعلی، بــه ترتیب افزایش برداشــتی 
معادل 1/5 میلیون بشکه و 1/2 میلیون بشکه 
را تا ســال 2020 نشان می دهند. در حقیقت 
می توان ادعا کرد با بهینه سازی نرخ تزریق، 
افزایش 1/5 تا 1/8 درصدی بازیافت نهایی 

نفت از میدان حاصل می شود.
ارائه  نتایــج  به منظــور صحت آزمایی 
شده، ســناریوهای پیشنهادی فرآیند تزریق 
آب میدان بــال به صــورت عملیاتی در 
چاه های مــورد نظر اعمال شــد که نتایج 
تغییــرات اعمال شــده در تولیــد از میدان 

مثبت گزارش شده است.

ب ( ارزیابی میدانی ســناریوی ازدیاد 
برداشت به کمک تزریق مواد فعال کننده 

سطحی2 در میدان اسفند
اکثــر مخــازن نفتــی ایــران از لحاظ 
ترشــوندگی، نفت دوســت هســتند. ایــن 
خاصیت سبب می شود هنگام تزریق آب به 
منظور ازدیاد برداشت در این مخازن، مقدار 
زیادی از نفت موجود بعد از سیاب زنی به 
صورت فیلــم روی دیواره های خلل و فرج 
و گلوگاه هــای داخل محیط متخلخل باقی 
بماند. این مطلب در مخازن شکاف دار که 
در آنها آب در داخل شــکاف ها به راحتی 
جریان داشــته و به دلیل نیروهای مویینگی 
به داخل ماتریکس ها نفوذ نمی کند، بیشتر 
دیده می شود. در این حالت چنان چه به آب 
تزریقی ترکیبات فعال کننده  سطحی افزوده 
شود، این مواد ضمن اینکه می توانند کشش 
ســطحی بین آب و نفت را کاهش دهند، 
ترکیبــات نفتی جــذب شــده روی دیواره 
خلل و فــرج را نیز حل کرده و تا حدی نیز 
باعث تغییر ترشوندگی سطح این سنگ ها 
می شــوند. ایــن تغییرات باعــث نفوذ آب 
از درون شــکاف ها بــه داخل ماتریکس و 
حرکت نفــت درون ماتریکس و در نتیجه 
افزایش برداشــت نفت خواهد شد. لذا با 
توجه بــه در حال اجرا بــودن فرآیند تزریق 
آب بــه مخزن کربناته و شــکاف دار میدان 
اســفند، طرح حاضــر با هــدف افزایش 
حدودًا 3 درصدی ضریب برداشت نفت از 
این میــدان با کمک تزریق مواد فعال کننده 

سطحی تعریف و سازماندهی شده است.
این طرح در سه مرحله شامل:

الف( ساخت و بومی سازی فرموالسیون 

مواد فعال کننده سطحی
ب( انجــام تســت های آزمایشــگاهی 
ســیاب زنی مغزه و ارزیابی عملیاتی مواد 
فعال کننده ســطحی به صورت پایلوت در 

یک چاه
ج( تولیــد نیمه صنعتــی، شبیه ســازی 
مخزنی و ارزیابی عملیاتی مواد فعال کننده 
سطحی به صورت پایلوت در یک سکتور 

از میدان انجام می شود.
در مرحلــه اول بــه منظور دســت یابی 
بــه افزودنی نهایی مورد نظــر بیش از صد 
و بیســت ماده فعال کننده ســطحی ساخته 
و آزمایش هــای مربوطــه روی آنهــا انجام 
شــد. به عنوان مثال حدود بیست آزمایش 
ارزیابی IFT با غلظت های مختلف از مواد 
فعال کننده سطحی، در شرایط مختلف دما و 
فشار انجام گرفت. ماده فعال کننده سطحی 
منتخب ساخته شده که امتیاز انحصاری یا 
)patent( آن نیز ثبت شده از پایداری باالیی 
برخوردارســت؛ به طوری که حتی پس از 
چندین بار انجماد و ســپس ذوب کردن نیز 
هم چنان تک فازی، بدون رسوب و جدائی 
فاز اســت که این امر نشان دهنده سازگاری 
اجــزای آن با یکدیگر می باشــد. هم چنین 
فرموالســیون مــاده فعال کننــده ســطحی 
منتخب طوری طراحی شــده کــه در برابر 
غلظت هــای باالی نمک موجــود در آب 
 دریا و مخازن نفتی )حتی در آب بسیار شور
ppm 120000( نیــز پایــدار و بدون رســوب 
است. افزودنی منتخب حاوی 61/3 درصد 
وزنــی اجزای فعــال و 38/7 درصد وزنی 
حال بوده و در نتیجه دارای غلظت باالیی 
از اجزاء فعال است که این امر باعث کاهش 

  1    مقایسه سناریوهاي بهینه تزریق با استفاده از روش ظرفیت- مقاومت در چاههاي میدان بالل
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دوز مصرف و صرفه اقتصــادی آن خواهد 
شد. نتایج ارزیابی غلظت های مختلف ماده 
فعال کننده سطحی منتخب نشان می دهد که 
 ppm آن در محــدوده غلظتی 400 تا CMC

500 می باشد.
آزمایش هــای  نتایــج  دوم  مرحلــه  در 
سیاب زنی مغزه با استفاده از نفت خام و آب 
دریا نشــان داد که در غلظت ppm 200 مواد 
فعال کننده ســطحی، بازده جابجایی نفت 
نسبت به حالت بدون فعال کننده سطحی به 
میزان 6/59 درصد افزایش یافته است؛ این 
درحالی است که در غلظت ppm 500 مواد 
فعال کننده سطحی، بازده جابجایی 10/35 
درصد نســبت به حالت بــدون فعال کننده 
ســطحی افزایش یافته اســت. بــا توجه به 
آزمایش های مذکور دوز مصرف فعال کننده 
سطحی در حد بسیار اندک و مطلوب بوده 
که به خصوص برای مصارف میادین دریایی 
)با توجه به حجم زیــاد آب تزریقی( از نظر 
اقتصادی تأثیــر زیادی در کاهش هزینه های 
استفاده از مواد فعال کننده سطحی در ازدیاد 

برداشت نفت دارد.
به منظور راســتی آزمایی عملکرد ماده 
فعال کننده سطحی نهایی، حدود 50 تن از 
این ماده تولید شد و نتایج تزریق آن در یکی 
از چاه هــای دفعی آب میدان ســروش که 
میزان نفــت همراه آب دفعی آن بین 700 تا 

ppm 2000 بوده و باعث کاهش تزریق پذیری 
شده، و هم چنین در چاه تولیدی شماره-9 
میدان ســروش که در اثر مســدود شــدن 
محدوده مشبک کاری دچار مشکل بوده، 

موفقیت آمیز و مثبت ارزیابی شده است.
در مرحله ســوم که هم اکنــون در حال 
انجام می باشــد در نظر اســت حــدود 500 
تــن ماده فعال کننده ســطحی جهت ازدیاد 
برداشــت نفت در فرآیند تزریــق آب میدان 
ســیری اســفند تولید و تزریق گردد. در این 
خصوص ضروری اســت فرموالسیون ماده 
فعال کننده سطحی جهت پایداری در شرایط 
دمای بــاالی مخزن و شــوری بــاالی آب 
مخزن بهینه سازی شده و سپس با انتخاب و 
شبیه سازی سکتور مناسب از میدان نسبت به 
طراحی الگوی تزریق و پایش عملکرد ماده 
فعال کننده سطحی در جهت ازدیاد برداشت 
نفت از میدان سیری اسفند اقدام گردد. این 
بخش از پروژه که در قالب کنسرســیومی از 
مراکز تحقیقاتی و شرکت های توسعه دهنده 
داخلی در حال انجام است دارای پیشرفت 

فیزیکی در حدود 50 درصد می باشد.

ازدیاد  غربال گــری روش هــای  ج( 
تولیدی شرکت نفت  برداشت در مخازن 

فالت قاره
ایــن طــرح در قالب چند فــاز مهم و 

بر اســاس راهبردی جامــع و منطقی با دو 
رویکرد کوتاه مدت و بلند مدت برای تمامی 
مخــازن نفتی تولیدی شــرکت نفت فات 
قاره )شــامل 50 مخزن نفتی( پیاده ســازی 

شده است.
در فــاز اول با همکاری چند مؤسســه 
تحقیقاتــی معتبــر بین المللــی و با کمک 
غربال گری  موجــود،  تجاری  نرم افزارهای 
روش هــای ازدیاد برداشــتی که از نظر فنی 
قابلیت اجرا دارند برای تمامی میادین انجام 
شده و پارامترهای مخزنی مؤثر در هر روش 
آنالیز می شوند. سپس هر یک از روش های 
ازدیاد برداشت مدنظر در هر میدان براساس 
میــزان برداشــت نفــت رتبه بندی شــده و 
شناســنامه ازدیاد برداشــت تمامی مخازن 

نفتی فات قاره ایران تدوین خواهد شد.
در فــاز دوم )فاز آزمایشــگاهی( که با 
استفاده از پتانسیل های آزمایشگاهی مراکز 
تحقیقاتی و دانشگاهی داخلی انجام خواهد 
شــد، ابتدا این مراکز از نظر توان مندی ها و 
تجهیــزات آزمایشــگاهی، داشــتن نیروی 
ازدیــاد  حــوزه  در  متخصــص  انســانی 
برداشت، و داشتن متخصص آزمایشگاهی 
مجرب ارزیابی شــده و سپس جهت انجام 
تست های آزمایشگاهی مشخص، رتبه بندی 

خواهند شد.
در این خصوص با حضور کارشناسان 
معتبــر بین المللی بازدیدهــا و ارزیابی های 
اولیــه ای از تعــدادی دانشــگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی کشور که در حوزه های  نفت و گاز 
در حال فعالیت هستند، انجام شده است. 
در چارچوب این طــرح، مجموعه کاملی 
از توان مندی های ایــن مراکز تحقیقاتی در 
حوزه های آزمایشگاهی و پژوهشی گردآوری 
شــده که بیان گر وجود بسترهای مناسب و 
امکانات قابل توجهی در ســطح کشــور به 
منظور انجام مطالعات آزمایشگاهی و اولیه 
ازدیاد برداشــت بوده اســت. از جمله این 
مراکز می توان به پژوهشــگاه صنعت نفت 

اشاره کرد.
در راهبــرد کوتاه مــدت، شــش میدان 
برای فاز آزمایشــگاهی انتخاب خواهند شد  مقایســه میزان افزایش تولید انباشتی نفت در ســناریوهای بهینه تزریق با استفاده از روش 

ظرفیت-مقاومت
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و تست های آزمایشگاهی جهت حداکثر دو 
اولویت معرفی شــده فرآیند ازدیاد برداشــت 
مدنظــر برای هر میدان انجام خواهد شــد . 
این آزمایش ها شامل تست های آزمایشگاهی 
عمــده ازدیاد برداشــت از جملــه آزمایش 
ســیاب زنی مغزه به صورت چندفازی برای 
هــر میدان خواهد بــود. در این فاز هم چنین 
تست های آزمایشگاهی روی بعضی فرآیندهای 
ازدیاد برداشت جدید که هنوز در مرحله تست 
میدانــی بوده و در نرم افزارهای مدنظر لحاظ 

نشده اند نیز انجام خواهد گرفت. 
تســت های  نتایــج  ســوم،  فــاز  در 
آزمایشگاهی آنالیز و با تاریخچه تولید میادین 
کاندیــدا تطبیــق داده شــده و پارامترهای 
مخزنی و تولیدی مربوطه جهت شبیه سازی 
و پیش بینی عملکرد فرآیند ازدیاد برداشت 
موردنظــر در مقیاس میدانــی در مدل های 
دینامیک این میادین اعمال خواهند شــد. 
ســپس طراحی مهندســی بهترین سناریوی 
ازدیــاد برداشــت جهت اجرا بــه صورت 
پایلوت برای یکی از شــش میدان منتخب 

انجام خواهد گرفت.
در فاز چهــارم و با رویکرد بلندمدت، 
براســاس نتایج حاصــل از فازهــای اولیه 
غربال گری، فــاز آزمایشــگاهی و پایلوت 
میدانــی، بــا همــکاری مراکــز تحقیقاتی 
داخلی و با در نظر گرفتن روش های جدید 
و دقیق تر، محاســباتی جهت دست یابی به 
نرم افزار غربال گری بومی سازگار با شرایط 

مخــازن ایران انجام می  شــود. ایــن فاز به 
گونه ای اســت که نرم افزارهای غربال گری 
به کار گرفته شــده نیز به نوعی توسعه داده 

خواهند شد.
در ادامــه طرح حاضر تاش می شــود 
بسته های پژوهشی ازدیاد برداشت متناسب 
با خصوصیات و شرایط هر میدان تهیه شده 
و متناســب با تواتمندی های مؤسســات و 
مراکز معتبر دانشگاهی و تحقیقاتی کشور به 

منظور اجرا در اختیار آنها قرار گیرد.

نتيجه گيری
امروزه بر اساس ویژگی های هر مخزن، 
روش های مختلفی بــرای افزایش بازیافت 
نفت از مخازن دنیا اعمال می شــود. از این 
رو، یافتن روشی بهینه برای افزایش بازیافت 
نفــت از مخازن، نیازمنــد انجام مطالعات 
جامــع فنــی و اقتصــادی اســت. افزایش 
برداشت نفت و کاهش میزان نفت باقیمانده 
در مخازنــی که مدتــی از تولید طبیعی آنها 
می گــذرد، کمــک قابل توجهی در جهت 
افزایش بهره دهی و مقاصد اقتصادی خواهد 
بود. از سوی دیگر اعمال روش های ازدیاد 
برداشــت در حداقل زمان ممکن، کمکی 
در جهــت تولید صیانتی مخازن نیز خواهد 
بود. با افزایش قیمــت و ارزش نفت خام، 
مطالعه و توسعه روش های متداول و جدید 
در قالــب طرح هــای پژوهشــی-کاربردی 
کــه بتوانند کمکــی برای افزایــش تولید و 

ســودآوری مخــزن باشند،بســیار ضروری 
می نماید.

هم چنین اثر بخشی پروژه های تحقیقاتی، 
وابسته به نیازسنجی واقعی و تعریف صحیح 
فرآیند فــن آوری بوده و این مهــم در قالب 
مدیریــت یکپارچــه مخــازن نفــت وگاز، 
راهبردی اســت که در جهــت تحقق تولید 
صیانتــی و ســهولت عملیات، با پشــتوانه 
مدیریــت ارشــد و منابع مطلــوب، کارآیی 
خود را تضمین می نماید. نظر به فراهم شدن 
ســازوکارهای مناســب به منظور تاش در 
راســتای توسعه دانش محور و تدوین راهبرد 
پژوهش در جهت کسب فن آوری در تمامی 
برنامه های کان و اجرایی، با در نظر گرفتن 
محوریت بهینه سازی تولید و ازدیاد برداشت 
از ذخایــر در شــرکت نفــت فــات قاره، 
ضروری اســت با توجه به وضعیت هر یک 
از میادین حوزه فن آوری اکتشــاف، تولید، 
مدیریت دانــش و ... نیازهای تحقیقاتی به 
شکل یکپارچه تعریف، تدوین و اجرا شده و 
نتایج آن در قالب ارزش افزوده ایجاد شده و 

بهبود فرآیندها قابل اندازه گیری باشد.
امید اســت با فراهم شــدن شــرایط و 
مقدمات اولیه امر از ســوی شــرکت نفت 
فات قاره ایران و اتکا به توانمندی های بومی 
هر چه زودتر شــاهد اجــرای این پروژه های 
ارزشمند در میادین نفتی حوزه خلیج فارس 
بوده و به اهداف مدنظر در سطح ملی دست 

یابیم.
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