Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology, Vol. 5 (2016), No. 4
77

A.Gandomkar et al. / An Experimental Study of Surfactant Alternating....

مطالعه آزمایشگاهی تزریق تناوبی دیاکسید کربن -سورفکتانت بهمنظور افزایش بازیافت نفت
مخازن کربناته
3

اصغر گندمکار* ،1بیژن هنرور ،2یوسف کاظمزاده ،3زینب دریکوند

1استاديار ،دانشکده مهندسی شیمی ،نفت و گاز ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ايران
 2استاديار ،دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت ،فارس ،ايران
3دانشجوي كارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی شیمی ،نفت و گاز ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ايران
تاریخ ارسال 07 :تیر  ،1394تاریخ اصالح 27 :آبان  ،43تاریخ پذیرش 13 :اردیبهشت 1394

چکیده
آزمايشات سیالبزنی مغزه با هدف ارزيابی نزديک به امتزاجپذيري تزريق متناوب سورفکتانت -دياكسیدكربن و اثر غلظت آن
بر روي جابجايی گاز-نفت و آب در محیط متخلخل انجام شده است .نمونههاي مغزه از يک مخزن نفتی كمتراوا با ترشوندگی
مختلط در شرايط  156درجه فارنهايت دما و  1900پام فشار تهیه گرديده است .عالوه بر اين ،مطالعات اندكی بر جذب
سورفکتانت بر روي سنگهاي كربناته انجام شده است .بر اين اساس ،جذب سورفکتانت بر روي سنگ كربناته به وسیله
سیالبزنی مغزه و آزمونههاي پودر سنگ تعیین گرديد .نتايج نشان داد كه براي سنگ خردشده ،مقدار زمان تعادل تقريباً پنج
ساعت است ،درحالیكه براي آزمايشات جريان از درون مغزه بیشتر از چهار روز است .تأثیرات زمانی نشان داد كه اشباع آب
كاهش نیافتنی 5 ،تا  10درصد بیشتر از اشباع آب همزاد اولیه بعد از چرخه تخلیه در خالل تزريق محلول سورفکتانت 5000
قسمت در میلیون بوده است .از اين گذشته ،فرايند تزريق متناوب سورفکتانت -دياكسیدكربن در مقايسه با فرايند تزريق
تناوبی آب-گاز منجر به افزايش  4تا  17درصد در بازيافت نهايی میگردد.
کلمات کلیدی :سیالبزنی مغزه ،چگالی جذب ،فرايند تناوبی سورفکتانت-گاز ،كنترل تحرک گاز ،ترشوندگی مختلط.
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تاثیر دما و نرخ تزریق در فرآیند سیالبزنی آب با استفاده از مغزههای کربناته :یک روش
آزمایشگاهی
یاسر احمدی ،1مهدی حسن بیگی ،1ریاض خراط

*2

1دانشجوي كارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی نفت ،مركز تحقیقات نقت تهران ،دانشگاه صنعت نفت ،تهران ،ايران
2استاد ،دانشکده مهندسی نفت ،مركز تحقیقات نفت تهران ،دانشگاه صنعت نفت ،تهران ،ايران
تاریخ ارسال 21:آذر  ،1392تاریخ اصالح 28 :مرداد  ،1393تاریخ پذیرش 19:ااسفند 1394

چکیده
در بسیاري از مخازن بعد از عملیات سیالبزنی آب حجم مقدار زيادي از نفت در مخزن باقی میماند .تزريق آب داغ يکی از
شناخته ترين روش بازيافت حرارتی است كه موجب افزايش بازدهی از طريق بازدهی آبروبی و انبساط حرارتی نفتخام
میگردد .در اين مقاله اثرات تاثیر دما و نرخ تزريق در فرآيند سیالبزنی آب بر روي مغزههاي كربناته بررسی گرديده است.
سیالبزنی آب با تغییرات دبی (  )0.2, 0.3 , 0.4 cc/minو دماي تغییرات آب تزريقی ( )20 , 90°Cگوناگون در شرايط دماي
مخزن  63°Cبررسی شده است .بازيافت نفت در فرايند تزريق آب داغ بیش از آب دماي آزمايشکاهی است .تزريق آب در
دبیها و دماهاي مختف انجام و مشاهده شد كه در مقايسه با تزريق آب ،بازدهی نفت در حالت تزريق آب داغ بیشتر و زمان
عبور جبهه آب از نفت ده دقیقه ديرتر رخ میدهد .نتايج نشان داد كه از نظر بازدهی شرايط ()T=90°C , q=0.2 cc/min
بهترين حالت میباشد.
کلمات کلیدی :تزريق آب ،تزريق آب داغ  ،بازدهی جاروبی ،زمان عبور آب از نفت
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ارائه روش جدید اندازهگیری نقطه جدایش آسفالتین ناشی از رقیق سازی با آلکانها بر مبنای
اندازه گیری دقیق چگالی
مهدی کالنتری میبدی ،1جمشید مقدسی

*2

 1دانشجوي كارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی نفت ،دانشگاه صنعت نفت ،اهواز ،ايران
 2دانشیار ،دانشکده مهندسی نفت ،دانشگاه صنعت نفت ،اهواز ،ايران
تاریخ ارسال 21 :خرداد  ،1393تاریخ اصالح 19 :مرداد  ،1393تاریخ پذیرش 24 :آذر 1393

چکیده
نقطه تهنشست آسفالتین پارامتري كلیدي در برخورد با مشکالت آسفالتینها است ،زيرا اين نقطه سرآغاز جدايی آسفالتین از
محلول می باشد .در اين پژوهش ،يک روش جديد بر اساس مشاهدات آزمايشگاهی براي تعیین نقطه آغاز تهنشست آسفالتین با
استفاده از اندازهگیري دقیق چگالی نفت خام در حین رقیقسازي با آلکانها ارائه شده است .در اين مطالعه ،اندازهگیري چگالی
براي سه نمونه مختلف نفت خام رقیق شده با نسبتهاي متفاوت از تهنشست سه آلکان (پنتان ،هگزان و هپتان) انجام شده
است .نتايج آزمايشگاهی نشان دادند كه چگالی نمونه با افزايش نسبتهاي آلکان كاهش میيابد ،بجز در يک درصد مشخص
كه چگالی با افزايش مقدار آلکان افزايش میيابد كه اين نقطه نشانگر نقطه تهنشست آسفالتین است .براي تمام نمونههاي
نفتخام بکار رفته ،رقیقسازي با تولوئن به عنوان مادهاي غیررسوبده نیز انجام شد كه رفتاري غیر عادي مشاهده نگرديد ،كه
اين امر نشان دهنده ارتباط بین اين رفتار نامتعارف و رسوب آسفالتین میباشد .نتايج نقطه تهنشست بدست آمده با اين روش
با نتايج حاصل از روش كشش بین سطحی نیز مقايسه و مورد تايید قرار گرفت.
کلمات کلیدی :نقطه جدايش آسفالتین ،چگالی ،آسفالتین ،جداكننده ،رقیقسازي
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مطالعه عددی اصالح گاز ترش در یک راکتور سد دیالکتریک
2

ساجده شهسواری ،1علیرضا گنجویی* ،2علیرضا احمدی ،3فهیمه شجاعی

1دانشجوي كارشناسی ارشد ،گروه مهندسی پالسما ،دانشکده علوم و فناوريهاي نوين ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی كرمان ،كرمان
ايران
2استاديار ،پژوهشکده فوتونیک ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی كرمان ،كرمان ،ايران
 3دانشیار ،دانشکده مکانیک ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی كرمان ،كرمان ،ايران
تاریخ ارسال 24 :شهریور  ،1394تاریخ اصالح 21 :آبان  ،1394تاریخ پذیرش 01 :اسفند 1394

چکیده
در اين مقاله با استفاده از يک مدل شبیهسازي يک بعدي ،اصالح گاز ترش (مخلوطی از گاز متان ،دياكسیدكربن و هیدروژن
سولفید) به گونههاي ديگر از جمله گاز سنتز در يک راكتور سد تخلیه بررسی شده است .يک میدان الکتريکی در جهت
شعاعی اعمال شد و در نتیجه يک تخلیه پالسمايی غیرحرارتی داخل راكتور تشکیل گرديد .براساس معادالت كوپل شده زمانی
و مکانی روش اجزا محدود ،معادالت حاكم برمسئله حل شدند و نمودارهاي تغییرات زمان و مکان از گونههاي تولید شده از
اصالح گاز ترش داخل راكتور مورد بررسی قرار گرفتند .نتايج نشان داد كه میدان الکتريکی در جهت شعاعی به سمت الکترود
كاتد افزايش يافت در حالی كه چگالی الکترون افزايش بیشتري در نزديکی الکترود اند نسبت به كاتد داشت .همچنین مشاهده
گرديد كه با گذشت زمان ،دانسیته يونهاي مثبت نزديک الکترود آند بیشتر است و دانسیته گاز سنتز تولید شده در نزديکی
الکترود آند كه با دي الکتريک پوشیده شده نیز بیشتر است.
کلمات کلیدی :تخلیه سد دي الکتريک ،اصالح گاز ترش ،روش اجزا محدود كوپل شده زمان و مکان
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مدلسازی و شبیهسازی ستون استخراج کوهنی با استفاده از مدل مبتنی بر سرعت
3

امیر حسین طاهر شمسی ،1احد قائمی* ،2منصور شیروانی

 1دانشجوي كارشناسی ارشد ،گروه مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ايران ،تهران ،ايران
 2استاديار ،گروه مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ايران ،تهران ،ايران
 3دانشیار ،گروه مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ايران ،تهران ،ايران
تاریخ ارسال 18 :آبان  ،1395تاریخ اصالح 03 :بهمن  ،1394تاریخ پذیرش 18 :اسفند 1394

چکیده
در اين تحقیق ،فرآيند استخراج مايع-مايع در يک ستون استخراج كوهنی مدلسازي و شبیهسازي شده و يک مدل غیرتعادلی
دينامیکی براي مدلسازي فرآيند استخراج مايع-مايع بر اساس مدل مبتنی بر سرعت توسعه يافته است .معادالت مدل شامل
معادالت ديفرانسیل معمولی و پارهاي بوده كه در راستاي ستون ارتفاعی انفصال سازي شده است .مدل موازنه جمعیت براي
محاسبه توزيع اندازه قطره در فاز پراكنده و محاسبه پارامترهاي هیدرودينامیکی استفاده شده است .معادالت مدل به طور
همزمان با استفاده از روش تفاضل محدود و روش خطوط به صورت عددي حل گرديدند .براي ارزيابی نتايج شبیهسازي با
داده هاي تجربی از يک ستون كوهنی نیمه صنعتی استفاده شده است .متوسط خطاي ضريب همبستگی قطر متوسط و انتقال
جرم به ترتیب كمتر از  2و  4درصد بوده است .مقايسه نتايج تجربی با نتايج شبیه سازي نشان داد كه مدل غیر تعادلی ارائه
شده كارايی بهتري از نتايج تجربی دارد.
کلمات کلیدی :مدلسازي ،شبیهسازي ،استخراج مايع-مايع ،مدل موازنه ،مدل مبتنی بر سرعت توسعه يافته
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خواص ضدخوردگی پوشش تبدیلی  CeO2تهیه شده به روش غوطهوری بر روی آلیاژ آلومینیوم
2024
نیلوفر بهرامی پناه ،1ایمان دانایی* ،2مریم کنعانی ،3محمد حسین مداحی

4

 1استاديار ،دانشکده شیمی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ايران
 2دانشیار ،گروه بازرسی فنی ،دانشگاه صنعت نفت ،آبادان ،ايران
 3دانشجوي كارشناسی ارشد ،گروه بازرسی فنی ،دانشگاه صنعت نفت ،آبادان ،ايران
 4مربی ،گروه بازرسی فنی ،دانشگاه صنعت نفت ،آبادان ،ايران
تاریخ ارسال 08 :مرداد  ،1393تاریخ اصالح 25 :آذر  ،1393تاریخ پذیرش 20 :بهمن 1393

چکیده
به عنوان جايگزين پوشش تبديلی كرومات ,پوششهاي عناصر كمیاب بخصوص سريم به خاطر سمیت كم بسیار مورد توجه
قرار گرفته است .در اين تحقیق با استفاده از روش غوطهوري پوشش تبديلی سريم بر روي آلومینیوم  2024نهشته شده است.
مقاومت در برابر خوردگی در محلول  3/5درصد  NaClبا استفاده از روشهاي پالريزاسیون پتانسیودينامیک ,اسپکتروسکوپی
امپدانس الکتروشیمیايی و روشهاي بررسی سطح مورد مطالعه قرار گرفت .نمونههاي پوشش داده شده كاهش قابلتوجهی را
در سرعت خوردگی نشان دادند كه با افزايش زمان غوطهوري تا  1200ثانیه ,مقاومت پوشش افزايش يافته است .دادههاي
امپدانس الکتروشیمیايی نشان دادند كه مقاومت انتقال بار آلومینیوم در حضور پوشش تبديلی اكسید سريم افزايش میيابد .با
استفاده از  EDSو SEMتركیب شیمیايی و مورفولوژي سطحی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
کلمات کلیدی :آلومینیوم  ،2024پوشش تبديلی اكسید سريم ،امپدانس ،خوردگی .SEM ،
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