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افزایش بازیافت نفت  منظوربهسورفکتانت  -کربن اکسیددیمطالعه آزمایشگاهی تزریق تناوبی 

مخازن کربناته

 3زینب دریکوند، 3زاده، یوسف کاظم2، بیژن هنرور1*کاراصغر گندم

 ايران شیراز، شیراز، دانشگاه گاز، و نفت شیمی، مهندسی دانشکدهاستاديار، 1
 دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت، فارس، ايراناستاديار،  2

 ايران شیراز، شیراز، دانشگاه گاز، و نفت شیمی، مهندسی دانشجوي كارشناسی ارشد، دانشکده3

 1394 اردیبهشت 13 :پذیرش تاریخ ،43 آبان 27: اصالح تاریخ ،1394 تیر 07: ارسال تاریخ

 چکیده

آن و اثر غلظت كربن اكسیددي -تزريق متناوب سورفکتانتپذيري نزديک به امتزاجهدف ارزيابی  زنی مغزه باآزمايشات سیالب

تراوا با ترشوندگی هاي مغزه از يک مخزن نفتی كم. نمونهه استآب در محیط متخلخل انجام شدو نفت -بر روي جابجايی گاز

بر جذب  اندكی ات. عالوه بر اين، مطالعه استپام فشار تهیه گرديد 1900 درجه فارنهايت دما و 156مختلط در شرايط 

وسیله  جذب سورفکتانت بر روي سنگ كربناته به ،شده است. بر اين اساس هاي كربناته انجامسورفکتانت بر روي سنگ

نج پادل تقريباً كه براي سنگ خردشده، مقدار زمان تع. نتايج نشان داد گرديدهاي پودر سنگ تعیین زنی مغزه و آزمونهسیالب

ب كه اشباع آ نشان داد زمانیبیشتر از چهار روز است. تأثیرات  مغزه از درون كه براي آزمايشات جريان، درحالیاست ساعت

 5000ورفکتانت تزريق محلول سخالل درصد بیشتر از اشباع آب همزاد اولیه بعد از چرخه تخلیه در  10تا  5 ،كاهش نیافتنی

رايند تزريق در مقايسه با فكربن اكسیددي -. از اين گذشته، فرايند تزريق متناوب سورفکتانته استقسمت در میلیون بود

 .گرددمیدرصد در بازيافت نهايی  17تا  4گاز منجر به افزايش -تناوبی آب

 لط.ز، كنترل تحرک گاز، ترشوندگی مختگا-سیالبزنی مغزه، چگالی جذب، فرايند تناوبی سورفکتانت :کلیدیکلمات 
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روش یک ته: اهای کربنآب با استفاده از مغزه زنیسیالبتاثیر دما و نرخ تزریق در فرآیند 

 آزمایشگاهی

 2*، ریاض خراط1، مهدی حسن بیگی1یاسر احمدی

  تهران، ايراندانشگاه صنعت نفت، ، مركز تحقیقات نقت تهراندانشجوي كارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی نفت، 1

  تهران، ايران دانشگاه صنعت نفت، ،مركز تحقیقات نفت تهران، نفت، دانشکده مهندسی استاد2

 1394 اسفندا 19:پذیرش تاریخ ،1393 مرداد 28: اصالح تاریخ ،1392 آذر 21:ارسال تاریخ

 چکیده

يکی از داغ  بآماند. تزريق مخزن باقی میب حجم مقدار زيادي از نفت در آ زنیسیالبدر بسیاري از مخازن بعد از عملیات 

 خامتو انبساط حرارتی نفبروبی آبازدهی ترين روش بازيافت حرارتی است كه موجب افزايش بازدهی از طريق شناخته

 ست.رسی گرديده ابر هاي كربناتهزنی آب بر روي مغزهتاثیر دما و نرخ تزريق در فرآيند سیالب . در اين مقاله اثراتگرددمی

رايط دماي گوناگون در ش( C°90 , 20) ب تزريقیآ( و دماي تغییرات cc/min 0.4 , 0.3 ,0.2 ) تغییرات دبیبا ب آ زنیسیالب

ب در آتزريق بازيافت نفت در فرايند تزريق آب داغ بیش از آب دماي آزمايشکاهی است. است.  شدهبررسی  C°63مخزن 

یشتر و زمان ب داغ بآبازدهی نفت در حالت تزريق  ،بآدر مقايسه با تزريق  همشاهده شد ك ها و دماهاي مختف انجام ودبی

( T=90°C , q=0.2 cc/min)شرايط از نظر بازدهی نتايج نشان داد كه دهد. آب از نفت ده دقیقه ديرتر رخ می عبور جبهه

 اشد.بمیبهترين حالت 

 عبور آب از نفت تزريق آب، تزريق آب داغ ، بازدهی جاروبی، زمان :یکلیدکلمات 
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ها بر مبنای ناشی از رقیق سازی با آلکانگیری نقطه جدایش آسفالتین روش جدید اندازهارائه 

 اندازه گیری دقیق چگالی

 2*جمشید مقدسی، 1میبدیمهدی کالنتری 

 انشکده مهندسی نفت، دانشگاه صنعت نفت، اهواز، ايرانانشجوي كارشناسی ارشد، دد 1
 دانشیار، دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه صنعت نفت، اهواز، ايران 2

 1393 آذر 24: پذیرش تاریخ ،1393 مرداد 19: اصالح تاریخ ،1393 خرداد 21: ارسال تاریخ

 چکیده

ز يی آسفالتین ازيرا اين نقطه سرآغاز جدا است،ها آسفالتین پارامتري كلیدي در برخورد با مشکالت آسفالتین نشستتهنقطه 

با آسفالتین  نشستتهباشد. در اين پژوهش، يک روش جديد بر اساس مشاهدات آزمايشگاهی براي تعیین نقطه آغاز محلول می

گیري چگالی ، اندازه. در اين مطالعهارائه شده استها سازي با آلکاندقیق چگالی نفت خام در حین رقیق گیرياندازه استفاده از

انجام شده  سه آلکان )پنتان، هگزان و هپتان( نشستهاي متفاوت از تهنسبت بابراي سه نمونه مختلف نفت خام رقیق شده 

رصد مشخص بجز در يک د ،يابدآلکان كاهش میهاي نسبته با افزايش كه چگالی نمون دادنداست. نتايج آزمايشگاهی نشان 

ي هامام نمونهآسفالتین است. براي ت نشستتهيابد كه اين نقطه نشانگر نقطه با افزايش مقدار آلکان افزايش میكه چگالی 

، كه اهده نگرديدمشغیر عادي  يده نیز انجام شد كه رفتاراي غیررسوبسازي با تولوئن به عنوان ماده، رقیقخام بکار رفتهنفت

وش ربدست آمده با اين  نشستتهباشد. نتايج نقطه متعارف و رسوب آسفالتین میبین اين رفتار نا ارتباطنشان دهنده  اين امر

 .قرار گرفتتايید مورد ی نیز مقايسه و حاز روش كشش بین سط حاصلبا نتايج 

 سازيكننده، رقیقنقطه جدايش آسفالتین، چگالی، آسفالتین، جدا :کلیدیکلمات 
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 ک یالکترک راکتور سد دییمطالعه عددی اصالح گاز ترش در 

 2، فهیمه شجاعی3، علیرضا احمدی2*علیرضا گنجویی ،1ساجده شهسواری

، كرمان رمانانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی كد ،نوينهاي مهندسی پالسما، دانشکده علوم و فناوري، گروه ارشدارشناسی دانشجوي ك1

 ايران

 كرمان، ايرانتحصیالت تکمیلی صنعتی كرمان،  دانشگاه فوتونیک،پژوهشکده استاديار، 2

 ايرانكرمان، دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی كرمان، دانشکده مکانیک، دانشیار،  3

 1394 اسفند 01: پذیرش تاریخ ،1394 آبان 21: اصالح تاریخ ،1394 شهریور 24: ارسال تاریخ

 چکیده

و هیدروژن اكسیدكربن دي)مخلوطی از گاز متان،  اصالح گاز ترش ،يک بعديسازي شبیهدر اين مقاله با استفاده از يک مدل 

در جهت  . يک میدان الکتريکیشده استهاي ديگر از جمله گاز سنتز در يک راكتور سد تخلیه بررسی گونهسولفید( به 

ل شده زمانی معادالت كوپ. براساس گرديدحرارتی داخل راكتور تشکیل يک تخلیه پالسمايی غیر در نتیجهو شد شعاعی اعمال 

ولید شده از تهاي دارهاي تغییرات زمان و مکان از گونهو نمو شدند حاكم برمسئله حل معادالت ،روش اجزا محدودو مکانی 

 الکترود ه سمتبكه میدان الکتريکی در جهت شعاعی داد . نتايج نشان گرفتنداصالح گاز ترش داخل راكتور مورد بررسی قرار 

مچنین مشاهده ه. داشتاند نسبت به كاتد الکترود در حالی كه چگالی الکترون افزايش بیشتري در نزديکی يافت كاتد افزايش 

 در نزديکیده شتولید گاز سنتز دانسیته آند بیشتر است و  الکترود هاي مثبت نزديکيوندانسیته  گرديد كه با گذشت زمان،

 بیشتر است.نیز آند كه با دي الکتريک پوشیده شده  الکترود

 شده زمان و مکانتخلیه سد دي الکتريک، اصالح گاز ترش، روش اجزا محدود كوپل  :کلیدی کلمات
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 استفاده از مدل مبتنی بر سرعتسازی ستون استخراج کوهنی با هیمدلسازی و شب

 3، منصور شیروانی2*، احد قائمی1امیر حسین طاهر شمسی

 ، ايرانعلم و صنعت ايران، تهراندانشجوي كارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی دانشگاه  1
 ، گروه مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، ايراناستاديار 2
 تهران، ايران دانشگاه علم و صنعت ايران،دانشیار، گروه مهندسی شیمی  3

 1394 اسفند 18: پذیرش تاریخ ،1394 بهمن 03: اصالح تاریخ ،1395 آبان 18: ارسال تاریخ

 دهیچک

یرتعادلی يک مدل غ وسازي شده كوهنی مدلسازي و شبیه استخراج مايع در يک ستون-در اين تحقیق، فرآيند استخراج مايع

ت مدل شامل بر اساس مدل مبتنی بر سرعت توسعه يافته است. معادال مايع-تخراج مايعاس فرآيندسازي دينامیکی براي مدل

ت براي یجمع انفصال سازي شده است. مدل موازنه ارتفاعی اي بوده كه در راستاي ستونديفرانسیل معمولی و پارهمعادالت 

ور ت مدل به طمحاسبه توزيع اندازه قطره در فاز پراكنده و محاسبه پارامترهاي هیدرودينامیکی استفاده شده است. معادال

  باسازي ند. براي ارزيابی نتايج شبیهگرديدهمزمان با استفاده از روش تفاضل محدود و روش خطوط به صورت عددي حل 

نتقال صنعتی استفاده شده است. متوسط خطاي ضريب همبستگی قطر متوسط و اهیميک ستون كوهنی ناز داده هاي تجربی 

یر تعادلی ارائه غ. مقايسه نتايج تجربی با نتايج شبیه سازي نشان داد كه مدل استبوده درصد  4و  2جرم به ترتیب كمتر از 

 از نتايج تجربی دارد.بهتري  كارايیشده 

 مايع، مدل موازنه، مدل مبتنی بر سرعت توسعه يافته-استخراج مايعسازي، مدلسازي، شبیه :کلیدیکلمات 
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وری بر روی آلیاژ آلومینیوم تهیه شده به روش غوطه 2CeOخوردگی پوشش تبدیلی خواص ضد

2024 

 4، محمد حسین مداحی3کنعانی مریم، 2*، ایمان دانایی1نیلوفر بهرامی پناه

 استاديار، دانشکده شیمی، دانشگاه پیام نور،  تهران، ايران 1 
 فنی، دانشگاه صنعت نفت، آبادان، ايران دانشیار، گروه بازرسی 2

 دانشجوي كارشناسی ارشد، گروه بازرسی فنی، دانشگاه صنعت نفت، آبادان، ايران 3
 مربی، گروه بازرسی فنی، دانشگاه صنعت نفت، آبادان، ايران 4

 1393بهمن  20 :پذیرش تاریخ ،1393 آذر 25: اصالح تاریخ ،1393 مرداد 08: ارسال تاریخ

 چکیده

وجه هاي عناصر كمیاب بخصوص سريم به خاطر سمیت كم بسیار مورد تبه عنوان جايگزين پوشش تبديلی كرومات, پوشش

. ته شده استنهش 2024پوشش تبديلی سريم بر روي آلومینیوم وري با استفاده از روش غوطهاست. در اين تحقیق قرار گرفته 

پکتروسکوپی هاي پالريزاسیون پتانسیودينامیک, اسبا استفاده از روش NaClدرصد  5/3مقاومت در برابر خوردگی در محلول 

توجهی را هاي پوشش داده شده كاهش قابلطح مورد مطالعه قرار گرفت. نمونهامپدانس الکتروشیمیايی و روشهاي بررسی س

هاي ادهد. ه استش يافتثانیه, مقاومت پوشش افزاي 1200وري تا با افزايش زمان غوطهكه در سرعت خوردگی نشان دادند 

يابد. با فزايش میكه مقاومت انتقال بار آلومینیوم در حضور پوشش تبديلی اكسید سريم ا ندامپدانس الکتروشیمیايی نشان داد

 مورد بررسی قرار گرفت. ی نیزتركیب شیمیايی و مورفولوژي سطح SEM و EDSاستفاده از 

 .SEM، پوشش تبديلی اكسید سريم، امپدانس، خوردگی ، 2024آلومینیوم  کلمات کلیدی:
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