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 الملخص

 غيرها يتمو والطرق الحراريةالعديد من التقنيات المتقدمة الستخراج النفط بما في ذلك حقن الغاز المخلوط، الطرق الكيميائية،  

 . الغمر بخافض التوتر السطحي، هو إحدى الطرقوالثانويةفي المرحلة الثالثة من اإلنتاج بعد استنفاذ الطرق األولية  تطبيقهم

 .لالتبلغير أو عن طريق ت ومن خاللالستعادة المزيد من النفط. يتم ذلك عن طريق خفض التنقل في النظام؛  .الكيميائية المستخدمة

التطوير باستخدام تقنية خفض التوتر السطحي لزيادة إنتاج النفط لنموذج اصطناعي  وتحديد خياراتالهدف من المشروع هو تقويم 

 خدامإلجراء دراسة المحاكاة للخزان، تم است .االقتصادية وتطبيق الدراساتللخزان حيث يتم بذلك تحسين المعايير الفنية بدقة 
ECLIPSE 100  شمل الخيارات التطويرية ت بالماء. ومقارنتها بالغمرالتوتر السطحي لدراسة الخيارات التطويرية للغمر بخافض

حقن خافض التوتر السطحي باستمرار، الغمر الثانوي لخافض التوتر السطحي، الغمر الثالوثي لخافض التوتر السطحي. خالل 

ق وضع العديد من الخيارات تم تحليلهم عن طري وحجم الجرعةالدراسة، تأثير معدل الحقن، تركيز خافض الوتر السطحي، 

كشفت نتائج الدراسة بشكل عام على تحسين معدالت استخراج النفط باستخدام طريقة غمر خافض التوتر السطحي على  .التحليلية

. في حقن خافض التوتر السطحي المستمر، تم الحصول على أعلى كفاءة للنفط بنسبة %7 - 0.3الحقن بالمياه بنسبة تتراوح ما بين

العملية  يوميا.برميل سطحي  2000برميل سطحي عند ضخ \رطل 30باستخدام خافض توتر سطحي تركيزه  %52عن  تزيد

 25 ثالوثية باستخداممن الحجم المسامي كمرحلة استخراجية  0.25حقن  والفني هيالتطويرية المثلى من المنظور االقتصادي 

برميل يوميا لنظام المختار في هذه الحالة يعطي إنتاجية بنسبة  2000ضخ برميل سطحي من خافض التوتر السطحي عند  \رطل

نتائج هذه الدراسة ينبغي أن تساعد القطاع الصناعي للنفط في التخطيط لعمليات غمر خافض التوتر السطحي في  ..48.91%

 .االكثر شيوعا في دولة االمارات المتحدة وهي الخزاناتالخزانات الغير متجانسة؛ 
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