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 مقدمه  - 1- 1

کشف و توسعه  هاي چالش ازن تولید هیدروکربن با توجه بهامروزه بهبود بازیافت نفت از مخ

(دانگ و  اي برخوردار استیت و اهمیت ویژههاي ناشی از آن، از ارجحو هزینهمیادین حوزه نفتی 

ه تولید نفت از مخازن  بهبود بازداي زنی برهاي مرسوم و مهم در روش سیالب). از روش2011، 1همکاران

ر و مع؛ 22013نگ و همکاران ی(ژ به منظور افزایش فشار اشاره نمودبه تزریق آب توان زیر سطحی، می

  ).2013 ، 3سعید

اینکه یک عمل سازند تولید هیدروکربن، با وجود تزریق آب به منظور بهبود بازیافت نفت از      

اینکه فقیت آمیز باشد جز آورد مو تواند دست آید ولی نمیت به شمار میکم هزینه در صنعت نفمعمول و 

نگ و یژ ؛ 2012 ،بهادري و زیدانی(ها باشد ي از  ناخالصیآب مورد استفاده داراي ویژگی مطلوب و عار

چون سولفات، هم حل شدهمواد جامد محلول هاي سازند میادین نفتی داراي آب). 2013 ،همکاران

ریق آب با توجه به استفاده گسترده از عملیات تز .)1990 ،مک کین( دباشدر خود می یمکربنات و کلس

ی ترزیقبا آب  سازندجایی نفت در مخازن نفت، مسئله ناسازگاري آب نگهداري فشار و جابهجهت 

ي آن . لذا با حرکت آب در داخل مخزن نفت، دماپذیردمی صورت )(اختالط آب تزریقی و سیال مخزن

اگر میزان حاللیت کند. مواد حل شده در آب نیز  تغییر میمقدار حاللیت یابد که به تبع آن ش میافزای

تولید و در موارد شدیدتر  کاهشکه باعث  نمایدتشکیل رسوبات معدنی را فراهم میکاهش یابد زمینه 

    .)2004 ،؛ مقدسی و همکاران1389عباسی و فراهانی ( شود مسدود شدن ستون چاه میسبب 

ی است که سیستم ترزیق آب با آن روبه رو یهاترین چالشگیري رسوبات معدنی یکی از اساسیشکل

تغییرات دما و فشار آب به تنهایی یا با ترکیب دو آب ناسازگار) در تواند بسته به شرایط الزم (است و می

شده باشد، صورت گیرد. ها  فوق اشباع امی که آب نمک توسط بعضی از کانیسیستم فرآیند تولیدي هنگ

                                                
1 Dang  
2 Jing  
3 Umar and Saaid 
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-اثرگذار میگیري انواع مختلف رسوبات بر روند شکل pHهاي مهم از قبیل دما، فشار، بسیاري از پارامتر

  ).2010(امیري،  باشد

. از شـوند محسـوب مـی  نفتی در میادین نفتی جهان هاي هاي نمکی از مشکالت گسترده چاهرسوب

سولفات و استرانسیوم سـولفات  سیم کربنات، سدیم کلرید، باریم لتوان به کترین نوع این رسوبات میرایج

کاهش قطر داخلـی لولـه اسـتخراج، خـوردگی، خـاموش      توان به میاین رسوبات  . از مشکالتاشاره نمود

وري اسـتخراج اشـاره   کلی در میزان بهـره  هاي تعمیر و نگهداري و کاهشکردن اضطراري، افزایش هزینه

  ).2010؛ امیري2004(مقدسی و همکاران  کرد

رسوبات معدنی از مخازن تا تاسیسات در صنعت نفت وجود داشته که با توجه به کاربرد روزن افزون 

از اهمیت زیادي  ماهیت تشکیل رسوبات معدنی وري بیشتر نفت،راي تولید و بهرهب بازیافت نفتروشهاي 

ئـه   امکان تزریـق آب در ایـن مخـازن، ارا   با توجه به شرایط خاص میادین نفتی ایران و . باشدمیبرخوردار 

تشکیل رسوبات معدنی در ستون چاه نفت،  ود فرآیند تزریق آب و پیشگیري ازجهت بهب یک مدل کاربرد

بینی تشکیل رسـوب معـدنی   دلیل در کار مطالعاتی حاضر، پیش به همین رسد.ضروري و الزم به نظر می

 هـاي ه مدلسازي مربوطه تابعی از ثابت حاللیـت و مـدل  ک گیردمیدرستون چاه نفت میادین نفتی انجام 

 استگذاري رسوبدر نقطه  بینی ضریب فعالیتپیش مدلسازي هدفترمودینامیکی ضریب فعالیت است. 

با توجه  UNIQUACمدل  .شودگذاري استفاده میجهت کد UNIQUAC 1که در پایان نامه حاضر مدل 

تواند انتخـاب مناسـبی بـه منظـور بررسـی      می ،هاي زیادقتهاي داراي ربه کارائی مطلوب آن درسیستم

سیسـتم تعـادلی    5مدلسازي بـراي  در مطالعه حاضر  هاي معدنی محلول در آب باشد.ضریب فعالیت یون

، سدیم، کلریـد و سـولفات در   باریم، استرانسیم هاي مانند یون کلسیم،که یون شودمیانجام  جامد - مایع

بینی رسـوبات معـدنی   پژوهش براي پیش هاي مورد مطالعه در این. از یوندنیرگمیآن مورد مطالعه قرار 

 .وان بهره گرفتترانسیم سولفات، باریم سولفات میاست مانند

  

                                                
1 Universal Quasi Chemical 
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  فرآیند تزریق آب  - 2- 1

برداري حداکثري نفت از مخازن زیر سطحی با توجه به افزایش تقاضـاي جهـانی و بهـره    امروزه بهره

برداري اولیـه مـواد هیـدروکربنی از سـازند زیـر      ت و گاز مورد توجه است. بهرهاقتصادي آن در صنعت نف

گیرد. در روش طبیعی، استخراج نفت با انرژي طبیعی طبیعی در میادین نفتی صورت می سطحی با روش

هـاي  پـذیرد. گـزارش  برداري انجـام مـی  اه بهرهموجود در مخزن و یا با نیروي مکانیکی، از طریق ستون چ

دارد که علت آن به کاهش فشار % از مخازن میادین نفتی تأکید  34به برداشت طبیعی در حدود  موجود

وکربنی در . محبوس شدن بقیه مواد هیـدر داردارتباط  و مختل شدن عملیات بهره برداريطبیعی مخزن 

الزم، روش  منظـور تـأمین انـرژي   . لذا بـه  یردگ           میشکل این مشکل بین سنگ مخزن سازند نیز به دلیل 

که در آن سیالی در راستاي افزایش انرژي در سازند، از طریـق   شودمیکار گرفته (بازیابی ثانویه) ب مکمل

تر و ا؛ سـ 2005، 2؛ لیـونس و همکـاران  2010، 1آالدسـانی و همکـاران  ( شـود مـی چاه به مخـزن تزریـق   

-را در مخزن توسط آب تزریقی نشان می روند تحریک نفت محبوس شده1- 1). شکل 2008، 3همکاران

  دهد. 

  

  

  

  

  

                                                
1Aladasani 
2 Lyons  
3Satter 
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روند جابه جایی نفت در مخزن زیر سطحی در راستاي تزریق آب: 1- 1شکل 
1   

  

تزریق آسان آن بـه  هاي خاص آب از جمله هزینه اقتصادي مقرون به صرفه، قابل دسترسی و ویژگی

تر و همکـاران،  ا(سـ  شـود مـی ر عملیات برداشت ثانویه یت بیشتر آن براي بکارگیري دسازند، سبب ارجح

زنی الگو و تزریق محیطی در صنعت هاي مختلفی از جمله سیالبتزریق سیال به مخازن به روش ).2008

  گیرد.  نفت وگاز  انجام می

هزینه دهند که بحث هزینه اقتصادي (زنی الگو را تحت تأثیر قرار میعوامل مختلفی انتخاب سیالب

آیـد  تـرین عامـل بـه شـمار مـی     برداري به چاه تزریقی) مهـم ض چاه بهرهاري چاه جدید و هزینه تعویحف

-زنی الگو را در میادین نفتی نشـان مـی  انواع مختلف سیالب  2- 1). شکل 1991، 2سکرافت و هاوکین(

  دهد.

  

                                                
1http://www.bsmt.ir/1071  
2 Craft and Hawkins 
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  )1991، ینسکرافت و هاوک(زنی الگو  انواع مختلف روش سیالب :2-1شکل

  

سازي و توجیه زنی با توجه به مطالعات شبیهسازي استخراج نفت در طول عملیات سیالببراي بهینه

 مشـاهده قابـل   3- 1. این موضـوع در شـکل   شودمیزنی الگو تغییراتی ایجاد اقتصادي، در رویکرد سیالب

زنی ز مدتی به یک پروژه سیالباي معکوس به تدریج بعد انقطه 9از نوع  زنی الگواست که در آن سیالب

  اي تبدیل شده است.نقطه 5
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Abstract: 

Today, due to increasing of economic efficiency and decreasing of natural depletion of 

crude oil, methods of enhanced oil recovery are widely used to create sustainable mobility 

in oil flows. One of the main problem arises during this process, is the scale formation in 

the reservoir hydrocarbon production and installations. In this study, for predicting the 

formation of mineral deposits in oil wells, the solid-liquid equilibrium system activity 

coefficient uniqac to 5 were studied, And parameters were optimized by genetic algorithm. 

By running trial and error results based on genetic algorithm with references experimental 

to the average activity coefficient of sodium chloride and water balance system, the error 

rate is 0.054 And sodium hydroxide and water for total error is 0.21. Also in this study for 

three equilibrium system barium sulfate + water + Sodium chloride, calcium sulfate + 

water + sodium chloride and strontium sulfate + water + sodium chloride,  optimize the 

solubility of solid deposit is taken into consideration. Based on genetic algorithm for three 

equilibrium system in question, the total error rate optimization 0.027, 0.2 and 0.16, 

respectively. Also in this study, barium sulfate and strontium sulfate scale predicted by 

model uniqac optimized studied and the results of the application OLI3.2 compared and 

evaluated. In the concentration range of interest and at 298.15 K for barium sulfate and 

strontium sulfate scale formation is in both ways. Barium sulfate and strontium sulfate 

deposition value for predicted and compared with the results of the software OLI3,2. When 

the solubility of barium sulfate and sodium chloride are respectively 0.000178 and 5 

Molale, Barium sulfate scale formation in software 3.2 OLI predicted to amount 7.8 

milligrams per liter and the This study is the 39.08 mg per liter. Also When the solubility 

of strontium sulfate and sodium chloride are respectively 0.005 and 5 Molale, strontium 

sulfate scale formation in software 3.2 OLI predicted to amount 248.9 milligrams per liter 

and the This study is the 351.7 mg per liter.  

Keywords:Scale Deposition, Thermodynamic Equilibrium Constant, UNIQUAC, Modelling, Oil Well 

Column    
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