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 خالصه

افت نفت است.مقدارقابل توجهی ازنفت درمخازن کربناته درمراحل اولیه و تزریق سورفکتانت کاتیونی یک فرآیند مهم برای افزایش بازی

ثانویه برداشت باقی می ماند.بسیاری از مطالعاتی که تاکنون دراین زمینه انجام شده است تزریق موادشیمیایی در مخازن سنگ ماسه 

رمطالعات واقعی به ندرت استفاده می شود به همین ها به دلیل هزینه های باالی آن د .از آنجاکه ازسورفکتانتای آبدوست بوده است

استفاده شدواثرات   IRASOFT-T18منظور از سورفکتانت کاتیونی درمقیاس نانواستفاده شد.دراین تحقیق از سورفکتانت کاتیونی 

فت دوست تزریق آن در غلظت های مختلف نشان داد که با کاهش غلظت سورفکتانت میزان کشش سطحی کاهش،ومخزن از حالت ن

بینی  جی پیش ام افزارهای تخصصی مانند اکلیپس و سی های آب و نفت در مخازن با نرم تاکنون روند حرکت توده به آبدوست تغییر کرد.

های ورودی به ه افزاری عبارتند از عدم اطمینان در داد منشا برخی از خطاهای نرم .شود که تا حدود زیادی همراه با خطا است می

یابی. لذا در این تحقیق،  ها، خطاهای آماری و برون سازی معادالت، عدم لحاظ نمودن اندرکنش ها، ساده تعداد محدود دادهافزار،  نرم

های مخزنی در روش تزریق آب ارائه شد. بدین منظور، یک دستگاه آزمایشگاهی و بومی  روش جدیدی برای تعیین دقیق و واقعی پدیده

 کن چرخشی، طراحی و ساخته شد.اس تی قابل اتصال به دستگاه سی

 

 ، افزایش بازیافتاسکن چرخشی تی سی سورفکتانت کاتیونی، مخازن کربناته، :کلمات کلیدی

 مقدمه – 1
فرآیند سیالبزنی به معنی واقعی  1391ولین بار در سال 

تزریق آب و سیالبزنی آب  1391خود به کار برده شد و در سال 
و موفق برای بازیافت اقتصادی در جهان به عنوان یک روش فنی 

سازی برای  اولین شبیه [ 1. ]و بهینه در مخازن نفت پذیرفته شد

 W.Aتوسط  1393مخازن هیدروکربنی ایران در سال 
e urB  او دو مکانیسم تولید آشام و ریزش ثقلی را . انجام شد

سازی کرده و به این نتیجه رسید برای مخازن نفتی ایران شبیه
به مخازن ایران بازیافت بیشتری نسبت به تزریق که تزریق آب 

بکارگیری ماد ه شیمیایی نظیر مواد فعال [ 2. ]دهدگاز ارائه می
سطحی برای تغییر ترشوندگی یکی از راههای ازدیاد برداشت 
نفت در مخازن کربناته است، با توجه به اهمیت موضوع، در دو 

شیمیایی فعال  دهه اخیر مطالعات وسیعی در رابطه با اثر مواد
سطحی بر روی تغییر ترشوندگی حالت نفت دوست به حالت 

d.دوست انجام گرفته استآب atsuA  و همکارانش در سال
نشان دادند که سورفکتانت کاتیونی به نسبت دیگر انواع  1991

دوست مواد فعال سطحی، در تغییر ترشوندگی به سمت حالت آب
کند، آنها فرض عمل میدوست بهتر های کربناته نفتدر مغزه

کردند که ماده فعال سطحی از نوع کاتیونی به دلیل برقراری 

mailto:Ghaedi_aghil@yahoo.com
mailto:Ghaedi_aghil@yahoo.com


بدلیل تفکیک )جاذبه اکترواستاتیکی با سطح دارای بار منفی 

تواند باعث دفع الیه ، میخام چرب موجود در نفتاسیدهای

-جذب شده نفتی از سطح سنگ شده و دوباره آن را به حالت آب
رعکس مولکولهای سورفکتانت آنیونی، یک تک دوست برگرداند، ب

الیه بر روی سطح کربناته از طریق اندرکنش ضعیف 

دهند، از آنجائیکه جاذبه تشکیل می

تر از جاذبه الکترواستاتیک است لذا امکان هیدروفوبیک ضعیف
برگشت دوباره به حالت آبدوست در مورد سورفکتانت آنیونی 

اس گالبی و همکارانش اثرات سورفکتانت الی3وجود دارد

( و تغییر TFIکاتیونی و آنیونی را در کاهش کشش سطحی)
ترشوندگی سنگ های کربناته بررسی نمودند.آنها در این تحقیق 

( و سورفکتانت SBDSاز سورفکتانت آنیونی)
C12Idکاتیونی) D استفاده و اثر آن را بر کشش سطحی بین )

ی نمونه هسته سنگ آهک مخزن آب و نفت و تغییر ترشوندگ
آغاجاری مورد مطالعه قرار دادندوبه این نتیجه رسیدند که 

با استفاده از  TFIحداقل مقدار بدست آمده برای
% 1.0مول بر لیتر سود،5.0با  SBDS%وزنی5.0
درجه سانتیگراد  05% وزنی کلریدسدیم درNa2Co3 ،0وزنی

ا دسیل تری [ شیشه ساز و همکارش اثر هگز4بدست می آید. ]

( را به عنوان سورفکتانت 10متیل آمونیوم برماید)

کاتیونی بر روی زاویه تماس و کشش سطحی سنگ های کربناته 

(و زاویه بررسی و به این نتیجه رسیدند که کشش سطحی)

تماس با افزایش غلظت سورفکتانت تا غلظت بحرانی 

            شثابت یا کمی افزای(کاهش و بعد از مایسل)

 [ 0می یابد.]

 روش تحقیق -
 مواد و دستگاه آزمایشگاهی -2-1

(  API= 20نفت خام از الیه بنگستان میدان نفتی اهواز با )
دستگاه  برداری شد. و آب تزریقی از خلیج فارس نمونه

گیری مقدار برداشت نفت از مخازن و آزمایشگاهی برای اندازه
تغییرات داخل محیط متخلخل  همچنین قابلیت تصویربرداری از

ای شکل از جنس استوانه core-holderطراحی شده است. یک 
و قابلیت تحمل  cm 0/0و قطر داخلی  cm 35پلیمر به طول 

فوق  core-holderطراحی شد.  bar 42فشار عملیاتی 
سازی شده از مخزن حقیقی  درحقیقت بعنوان یک نمونه شبیه

نج و اتصاالت فلزی است. در باشد که از دو سر دارای فلمی
دو فشارسنج برای قرائت فشار ورودی و  core-holderطرفین 

خروجی به مخزن نصب شده است. همچنین دو شیر تنظیمی 
-coreبرای کنترل فشار و جریانهای ورودی و خروجی به 

holder است. برای تعیین اختالف فشار طرفین تعبیه شده

core-holder پام )پوند بر  5-15با دامنه  از فشارسنج تفاضلی
اینچ مربع( استفاده شد. همچنین در این دستگاه از دو مخزن 

از جنس  cm0 و قطر  cm 35ذخیره سازی آب و نفت به طول 
فوالد ضدزنگ استفاده شد. از مخازن فوق بمنظور تزریق آب و 

شود. با نصب فشارسنج روی  استفاده می core-holderنفت به 
گیری شد. از یک دستگاه  ار درون آنها اندازهاین مخازن، فش

کمپرسور برای تامین فشار سیستم استفاده شد و توسط اتصاالت 
فشار قوی به مخازن فوق وصل شد. فشار حاصل از کمپرسور به 

-coreمخازن نفت و آب اعمال شده و نهایتاً باعث تزریق به 
holder یک گردد. همچنین برای تنظیم فشار عملیاتی از  می

شیر تنظیم کننده فشار استفاده شد. این شیر اتوماتیک بر روی 
فشار خاصی تنظیم شده و در هنگام افزایش فشار خط، بصورت 
   خودکار عمل کرده و مقداری از هوای فشرده را از خط خارج 

شماتیک دستگاه  1شود. شکل  می کند و باعث برگشت فشار می
 دهد. را نشان می

 
 

 
ستگاه تزریق آب و مواد فعال سطحی به شماتیک د 1شکل 

 .مخزن نفتی

 آزمون فشار  -2-2
پس از اتمام تمام اتصاالت، برای مشخص شدن جلوگیری از 
نشتی، از آزمون فشار استفاده شد. با استفاده از کمپرسور، هوای 

اعمال شده تا در  core-holderفشرده به مخازن ذخیره و 
. این عمل تا فشار صورت وجود نشتی، محل آن مشخص شود

bar 35 .ادامه یافت 

 روش اشباع سازی با نفت و اجرای آزمایش -2-9
 155، 05، 05های های مخصوص و با مشبا استفاده از الک

ذرات سیلیس با اندازه مورد نظر جداسازی شد. با توجه  125، 
 155تا  05های (، از سیلیس با مش30% تخلخل مورد نظر )



روی  core-holderها، استفاده شد. پس از آماده شدن سیلیس
 های سیلیس را به آرامی به قرار گرفته و دانه shakerدستگاه 

core-holder کردن ذرات سیلیس در  اضافه شد. بعد از انباشته
core-holder ت سازی با نف و متصل کردن آن به دستگاه، اشباع

خام اجرا شد. با اعمال فشار کمپرسور به مخزن نفت، بتدریج 
-coreنفت خام از پایین مخزن خارج شده و از سمت پایین وارد 

holder های سیلیس به سمت باال شده و با نفوذ از بین دانه
های حرکت کرد. تا اینکه نفت خام تمام فضای خالی بین دانه

را خارج کند. اعمال  سیلیس را پر کرده و هوای محبوس شده
ادامه یافت. خارج  core-holderفشار تا زمان خروج نفت از 

 poreشدن نفت نشانه اشباع شدن کامل فضای خالی )
volume در )core-holder باشد.می 

-coreسازی  کردن و اشباع بعد از انجام آزمون فشار، انباشته     
holder ار مخزن آب را با نفت، تزریق آب انجام شد. برای این ک

از آب دریا پرکرده و شیر خروجی مخزن آب باز شده و کمپرسور 
روشن شد. فشار کمپرسور به مخزن آب اعمال شده و آب با فشار 

شده و با  core-holderاز مخزن آب خارج شده و از پایین وارد 
حرکت بین ذرات سیلیس، با جاروب کردن نفت بین ذرات باعث 

شد. با افزایش فشار بتدریج نفت  حرکت نفت به سمت باال
از آن خارج شد. شیر خروجی  core-holderمحبوس در 

)که از  core-holderبتدریج باز شد تا اختالف فشار طرفین 
پام برسد. بعد از  5.3شد( به روی فشارسنج تفاضلی قرائت می

برای  core-holderتثبیت اختالف فشار، نفت خارج شده از 
 شود. بورت میگیری وارد  اندازه

از اتصاالت دستگاه جدا  core-holderپس از اتمام آزمایش، 
تی اسکن چرخشی قرار گرفت. با  شده و در دستگاه سی

، الگوی حرکت core-holderهای مختلف عکسبرداری از برش
آب و نفت و همچنین شستشوی نفت به وسیله آب نشان داده 

  شد.

 تست تزریق سورفکتانت 2-4
سه با  IRASOFT-T18فعال سطحی ادهایش از مدر این آزم

به  استفاده شد که ppm 1555،ppp005،ppp055غلظت
بود در حالی که cc295و  cc 105،cc215برداشت نفت ترتیب

برداشت  دادبوده که نشان cc 112برداشت نفت در تزریق آب
نسبت به تزریق آب افزایش با کاهش غلظت سورفکتانت نفت 

از ذرات سیلیس  core holdorر کردن یافت. اولین مرحله پ
باشد و اگر با دقت انجام نشود است که این مرحله خیلی مهم می

 coreتخلل مورد نظر بدست نخواهد آمد پس از این مرحله 
holdor  ساعت در این شرایط  24با نفت اشباع شد و به مدت

آماده تزریق  core holdorساعت  24باقی ماند، پس از 
11I-TFdSAF، سورفکتانت سورفکتانت شد I  به آب  اضافه

 coreشد و مخزن آب از مخلوط آب و سورفکتانت پر شد، 
holdor  بار قرار داشت،  10که از نفت اشباع شده بود و در فشار

بار رسید،  زمانی  10با روشن شدن کمپرسور فشار مخزن آب به 
رسید عملیات تزریق مخلوط سورفکتانت  10که فشار مخزن به 

جام شد، با وارد شدن فشار  به مخزن آب، مخلوط آب و ان
 سورفکتانت از پایین مخزن حرکت کرده و با عبور از مسیر بین

core holdor  و مخزن آب، از پایین واردcore holdor  شده
نفت موجود در فضای بین  ،و با عبور از فضای بین ذرات سیلیس

کند، به مرور می ذرات را شسته و همراه خود به سمت باال جابجا
 coreزمان  نفت به باالی مخزن رسیده و کم کم از باالی 

holdor گردد، نفتی که از باالی مخزن خارج شده را خارج می
زمان ثبت  cc2به  cc2با استفاده از بورت اندازه گیری شد و هر 

شد، این کار تا زمانی که به جای نفت، آب خارج شد ادامه یافت. 
از دستگاه جدا شد و با  core holdor زمایشبعد از اتمام آ

استفاده از دستگاه سی تی اسکن چرخشی از مقاطع مختلف 
core holdor .تصویربرداری شد 

              جدول  و شکل–9

 
  اسکن چرخشی مقطع طولی تصویربرداری سی تی 2شکل 

 rodAoh  cohc برای تزریق آب   
 

 
    سکن چرخشی مقطع طولیا تصویربرداری سی تی 3شکل      

rodAoh  cohc  برای تزریق سورفکتانت                        
     



 

 نتیجه گیری – 4
انجام شده در این تحقیق و تصویر  اتبر اساس آزمایش

تی اسکن چرخشی، نتایج آن در  برداری با استفاده از دستگاه سی
نشان داده شده است و این شکل مقطع طولی  3 ,2شکل 

core-holder  پس از تصویربرداری اشعه ایکس را نشان
ها به  می توان دید برخی پدیده   2دهد. همانطور که در شکل می

نسبت متفاوت، اثربخشی روش ازدیادبرداشت تزریق آب به 
ها عبارتند از  دهند. این پدیده مخازن نفتی را کاهش می

ه چاه ای، رسوخ توده آب تزریقی ب جاماندگی توده ای و ذره
 ،که با به کار بردن سورفکتانتی شدن توده آبتولیدی و مخروط

IRASOFT-T18می        مشاهده 3مانظور که در شکل ه
شود اثرات نامطلوب این پدیده ها کاهش و شستشوی نفت از 

Core holdorاساس این روش می توان بر  هتر صورت گرفت.ب

را با این روش  تا حدود زیادی پدیده های اتفاق افتاده در مخزن
رود که با استفاده از این دستگاه، اثر  بررسی نمود و انتظار می

تغییر شرایط عملیاتی بر اثربخشی روش تزریق آب به مخازن 
نفتی بطور واقعی بررسی گردد بطوریکه قبال تحت شرایط واقعی 
و فشاری با این میزان چگونگی حرکت آب در بین نفت و محیط 

نبوده است و تنها با استفاده از نرم افزارهای متخلخل امکان پذیر 
 شبیه سازی و معادالت چگونگی این حرکت پیش بینی می شد.
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