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تاريخ پذيرش:

چكيده
ســیالب شــورآب رقیــق در بســیاری از تسـتهای آزمایشــگاهی و میدانــی موجــب ازدیــاد برداشــت ثانویــه و ثالثیــه نفــت شــده اســت.
گســتردگی واکنشهــا و فعــل و انفعــاالت در ایــن نــوع ســیالبزنی ،محققــان را بــه بررســی و یافتــن ســازو کارهــای اصلــی و حاکــم
در ایــن فرآینــد ســوق داده اســت .بــرای توصیــف برهمکنشهــا ،مکانیزمهــای متعــددی بیــان شــده کــه از آن جملــه میتــوان
بــه مهاجــرت ذرات ریــز ،افزایــش  ،PHتبــادل چنــد یونــی و انبســاط الیهدوگانــه الکتریکــی اشــاره کــرد ،امــا هیچکــدام بــه دلیــل
پیچیدگــی در برهمکنــش سنگ/ســیال بهعنــوان یــک مکانیــزم جامــع مــورد قبــول واقــع نشــدهاند .تاکنــون آنچــه کــه بیشــتر در
تحقیقــات گذشــته عنــوان شــده اســت ،ایجــاد حالــت ترشــوندگی مســاعدتر بــا تزریــق شــورآب رقیــق میباشــد .در ایــن مطالعــه

آزمایشــگاهی کــه بــر روی مغزههــای فشــرده ماس ـهای انجــام شــده اســت ،اثــرات شــوری ّآب ،پیرســازی نفــت در مغــزه و ذرات ریــز
موجــود در نمونــه بــر روی میــزان برداشــت نفــت ،نقــاط انتهایــی تراوایــی نســبی آب در مقادیــر متفــاوت شــوری آب و همچنیــن تغییــر
ترشــوندگی ســنگ مــورد ارزیابــی قــرار میگیــرد .نتایــج بهدســت آمــده نشــان میدهــد کــه در تزریــق شــورآب رقیــق ،بــدون حضــور
کانــی رســی و یونهــای دوظرفیتــی و بــا تزریــق آب نمــک ســدیم کلریــد ،برداشــت ثالثیــه نفــت افزایــش مییابــد و البتــه ایــن افزایــش
بــرای نمونــه تحــت اســتراحت واقــع شــده بیشــتر بــود .همچنیــن تغییــر ترشــوندگی بــه ســمت آبدوســتی بیشــتر بــا اســتفاده از
دادههــای ســیالبزنی مــورد بررســی قــرار گرفــت.

كلمــات كليــدي :ســیالبزنی ،شــورآب رقیــق ،ترشــوندگی ،تراوایــی نســبی ،مهاجــرت ذرات ریــز ،ازدیــاد

برداشــت

مقدمه

نظیــر تزریــق گاز و ازدیــاد برداشــت شــیمیایی ،بهعنــوان

فرآینــد ســیالبزنی بــا آب دردهههــای متمــادی،
حتــی بعــد از توســعه روشهــای دیگــر ازدیــاد برداشــت
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

brostami@ut.ac.ir

مهمتریــن وکاربردیتریــن روش بــرای حفــظ فشــار

مخــزن بعــد از کاهــش فشــار اولیــه و همچنیــن روبــش

نفــت بــه ســمت چاههــای تولیــدی شــناخته شــده
اســت[.]1
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در مطالعــات انجــام شــده بــرای بهبــود بــازده ســیالبزنی

در برداشــت را بــا تولیــد ســورفکتانت و کاهــش کشــش

و همچنیــن ترکیــب آب تزریقــی میتوانــد برضریــب

تبــادل چندیونــی 6در حضــور کاتیونهــای چنــد ظرفیتــی

بــا آب مشــاهده شــده اســت کــه میــزان شــوری آب
بازیافــت نفــت تاثیــر بهســزایی داشــته باشــد و از آنجــا

کــه مقــدار قابــل توجهــی از مخــازن ایــران در نیمــه
دوم عمــر خــود میباشــند و بــا ســیر نزولــی در تولیــد

نفــت همــراه شــدهاند ،اســتفاده از روشــی مناســب کــه

بتوانــد بهتریــن تاثیــر را بــا توجــه بــه امکانــات موجــود
در افزایــش برداشــت و کاهــش میــزان نفــت باقیمانــده
و ایجــاد ترشــوندگی مطلــوب و بهینــه داشــته باشــد،

بســیار ضــروری بــه نظــر میرســد .مطالعــات انجــام
شــده بهطــور جامــع اثــرات شــوری آب روی ترشــوندگی،

تراوایــی نســبی ،فشــار مویینگــی و اشــباع نفــت
باقیمانــده را بررســی نمودهانــد و اگرچــه ایــن تاثیــرات

بــه نظــر جــدا از مکانیــزم مهاجــرت ذرات ریــز هســتند،
امــا ممکــن اســت بــه طــور همزمــان بــا مهاجــرت ذرات
ریــز رخ دهنــد[ 3و  .]2مهاجــرت ذرات و کاهــش تراوایــی

ناشــی از آن ،در آزمایشهــای ســیالبزنی مغــزه ،در

نتیجــه کاهــش شــوری آب ،افزایــش ســرعت جریــان و یــا
تغییــر در  PHو دمــای آب اتفــاق میافتــد کــه میتــوان
بهعنــوان یــک روش عملــی بــرای برقــراری کنتــرل
پویایــی 1بــه واســطه ذرات مهاجــرت یافتــه القایــی در
فــاز آبــی بــه آن نگریســت[ 5و  .]4تانــگ و مــورو ]6[2در

دانشــگاه وایومینــگ 3بــا انجــام آزمایشــات مختلــف روی

نمونههــای ماسهســنگی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه

حضــور رس ،اشــباع آب اولیــه و نفــت خــام کــه حــاوی

ترکیبــات قطبــی میباشــد ،ســه شــرط الزم بــرای
افزایــش برداشــت نفــت توســط ســیالبزنی بــا آب کــم
شــور میباشــند .مکگویــر 4و همــکاران مشــاهده نمودنــد

کــه تاثیــر شــورآب رقیــق مرتبــط بــا نــوع آلکالیــن
ســیالبزنی اســت[ .]7اگــر ســطح  PHبــه بــاالی 9

درون مخــزن نفتــی بــرود ،فرآینــد ســیالبزنی معــادل

ســیالب آلکالیــن خواهــد بــود .مقادیــر زیــاد  PHواکنــش
اجــزای اســیدی نفــت خــام را فعــال میکنــد ،لــذا
ســبب ایجــاد ســورفکتانت خواهــد شــد[ .]8مکگویــر و

همــکاران بیــان داشــتند کــه  PHبــاال میتوانــد افزایــش

بیــن ســطحی ســبب شــود .الگــر و همــکاران 5مکانیــزم
را عامــل اصلــی ازدیــاد برداشــت در شــرایط کمشــور

دانســته و همچنیــن در ســال  ،2007کائولینیــت را
عامــل اساســی ایــن مکانیــزم مطــرح کردنــد] .[9الیتهلــم

و همــکاران عنــوان کردنــد کــه میــزان کاتیونهــا در
شــورآب غلیــظ بــرای غربــال بارهــای منفــی ســطح
مشــترک آب/نفــت و ســطوح رس کافــی اســت کــه ســبب

کاهــش نیروهــای دافعــه الکترواســتاتیکی میشــود[.]10
پتانســیل زتــای 7ســطح کانــی کاهــش خواهــد یافــت،

بنابرایــن آب بــا شــوری بــاال پتانســیل الکتریکــی منفــی
در ســطح لغزشــی را میکاهــد .توانایــی کاتیونهــا
بــرای غربــال بارهــای منفــی ســطح بــا تزریــق شــورآب
رقیــق بــه مخــزن کاهــش خواهــد یافــت .نتیجــه ،افزایــش
نیروهــای دافعــه بیــن ســطح رس و ســطح مشــترک

آب/نفــت خواهــد بــود و موجــب انبســاط الیــه دوگانــه

الکتریکــی 8خواهــد شــد کــه تابعــی از پتانســیل زتــای
ســطح نیــز میباشــد[ .]11در ایــن شــوری نفــت از

ســطح جــدا خواهــد شــد چــرا کــه نیروهــای دافعــه

بیــن ســطح کانــی و فــاز نفــت بیشــتر از نیــروی پیونــدی

بــرای کمپلکسهــای آلــی -فلــزی میگــردد[ .]12امــا
سیســوخو 9و همــکاران آزمایــش ســیالب شــورآب رقیــق

را بــدون حضــور کاتیونهــای دوظرفیتــی ترتیــب دادنــد

کــه نتیجــه آن افزایــش برداشــت نفــت بــود[ .]13ایــن

نتیجــه همچنیــن توســط محققیــن دیگــر نیــز گــزارش
شــد[ .]14سیســوخو و همــکاران همچنیــن نشــان

دادنــد کــه حضــور و میــزان کاتیونهــای دوظرفیتــی،
پارامترهــای موثــر در بهینهســازی افزایــش بازیافــت

نفــت در تزریــق شــورآب رقیــق نیســتند.

1. Mobility
2. Tang & Morrow
3. Wyoming
4. McGuire
5. Lager et al.
)6. Multiple Ion Exchange (MIE
7. Zeta Potential
)8. Double Layer Expansion (DLE
9. Cissokho
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همچنیــن آســتاد و همــکاران 1لیســتی از حــاالت تاثیــر

تجهیزات آزمایشگاهی و روش انجام

آب کمشــور را بــا توجــه بــه کار انجــام شــده توســط

نفت خام

گــروه تحقیقاتــی مــورو و محققــان شــرکت نفــت بریتانیــا

2

نفــت خــام مــورد اســتفاده از یکــی از مخــازن جنــوب

بهصــورت خالص ـه زیــر ارائــه کردنــد کــه در جــدول()1

ایــران تامیــن شــده اســت .همچنیــن نفــت خــام از کاغــذ

در ایــن تحقیــق ســعی شــده اســت تــا اثــر تزریــق آب بــا

ذرات جامــد احتمالــی عبــور داده شــد .خــواص نفــت در

میآیــد[.]15

صافــی  2/5 μmبــا اســتفاده از پمــپ خــا بــرای حــذف

جــدول( )2آورده شــده اســت.

شــوریهای مختلــف بــه دو نمونــه فشــرده از دانههــای

فاز آب

ماسـهای کــه حــاوی ذرات ریــز نیــز هســتند در دو حالــت

از آب ســازندی بــرای اشــباع اولیــه مغــزه اســتفاده شــده

تحــت پیرســازی 3و بــدون پیرســازی بررســی شــود و

جــدول ( )3و ســپس تزریــق شــورآب بــه مغــزه حــاوی

میــزان بازیابــی نفــت در دو حالــت ثانویــه و ثالثیــه در

نفــت ،توســط آبنمــک ســدیمکلرید انجــام گرفــت .ایــن

ایــن دو نمونــه مقایســه گردنــد .در آزمایشــات از دو مغــزه

آبنمــک ســاختگی توســط حلشــدن مقادیــر وزنــی

مصنوعــی و پنــج نمونــه شــورآب تزریقــی بــا نمک ســدیم

معینــی از نمــک ســدیم کلریــد در آب مقطــر حاصــل

کلریــد اســتفاده شــده اســت.

میشــود.

جدول  1شرایط مورد نیاز برای اثرگذاری فرآیند تزریق شورآب رقیق(آستاد و همکاران.]15[)2010 ،
پارامتر

شرایط الزم

محیط متخلخل

ماسهسنگ:
اثر سیالب کمشور در مخازن کربناته خالص سندیت نیافته ،اما پو و همکارانش اثر شورآب رقیق را در مخازن
ماسهسنگی حاوی کریستالهای دولومیت مشاهده کردند.
حضور رس الزامی است (کائولینیت؟).

نفت

باید شامل اجزای قطبی باشد (مانند اسیدها و بازها).

آب سازند

باید حاوی کاتیونهای دوظرفیتی باشد.
حضور آب اولیه که بهره وری نیز به آن وابسته است.

آب تزریقی

شوری معمول بین  1000 ppmتا 2000است ،اما اثرات آن تا شوری  5000 ppmنیز مشاهده شده است.

آب تولیدی

 PHآب خروجی معموال در حدود  1-3واحد در زمان تزریق آب با شوری کم در سیستمهای غیر بافری ،افزایش مییابد.
این مساله ثابت نشده است که اثر آب کمشور حتما باید با افزایش در  PHدیده شود.
در بعضی موارد ،تولید ذرات ریز به ثبت رسیده است.

تراوایی

معموال افزایش در اختالف فشار حین سیالب شورآب رقیق رخ میدهد که میتواند ناشی از مهاجرت ذرات ریز یا
تشکیل امولسیون آب/نفت باشد.
گاهی اوقات تغییری در دادههای نقطه انتهایی بین سیالبزنی آب با شوری زیاد و کم وجود ندارد.

دما

به نظر میرسد که حدی برای دما که اثرات تزریق شورآب رقیق دیده شود ،وجود ندارد.
جدول  2ویژگیهای نفت استفاده شده.

چگالی( )gr/mlویسکوزیته()cp

0/85

7

فشار آزمایش()psi

دمای آزمایش()°C

عدد بازی

عدد اسیدی

محتوای آسفالتن %

14/7

25

2/5

1/1

4
1. Austad et al
2. British Petroleum
3. Aging
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جدول  3ترکیب یونی آبسازندی استفاده شده.
()ppmاTDS

1

212000

SO4

HCO3

Cl

Mg

Ca

Na

یونها

39

31/7

128754

1997

12416

65000

غلظت ()mg/l

در آزمایشهــا از پنــج شــوری متفــاوت اســتفاده شــده

ویژگیهــای یکســان بــوده و خــواص پتروفیزیکــی مشــابه

موجــود از فیلترهــای کاغــذی  2/5 μmبــرای فیلتــر

از شستشــو درون یــک غــاف الســتیکی 4قــرار داده و

اســت کــه در جــدول( )4آمــده اســت .همــه آبنمکهــای
نمــودن ذرات و مــواد جامــد احتمالــی حــل نشــده در
محلــول عبــور داده شــدهاند و ایــن کار بــا خــا کــردن
توســط پمــپ خــا انجــام شــد کــه هرگونــه گاز حل شــده
در آب نمکهــا را نیــز از بیــن میبــرد.

دانههای ماسهای و مغزهها

از ماســهســنگهای غیــر مســتحکم 2یکــی از مخــازن
ایــران کــه بــا مشــکل مهاجــرت ذرات و آســیب ســازند

درگیــر اســت ،در ایــن تســتها پــس از شستشــو بــا
تولوئــن و متانــول بهصــورت دانــه بنــدی شــده اســتفاده

گردیــد .مقادیــر اندازههــای مختلــف ماســهها پــس از
الککــردن بــا مشهــای مختلــف بــه دســت آمــد کــه

در جــدول( )5بهصــورت درصــد وزنــی بــرای هــر مــش
قابــل مشــاهده اســت .حضــور حــدود  %0/5ذرات ریــز

داشــته باشــند .در ابتــدای امــر ،دانههــای ماســه پــس

فشــرده میشــوند .ســپس نمونــه درون مغــز هنگــهدار
قــرار گرفتــه و فشــار جانبــی  800 psiبــر طرفیــن غــاف
الســتیکی اعمــال میشــود .پــس از اطمینــان از عــدم

نشــتی از جوانــب مغــزه نگــهدار ،بــا اســتفاده از پمــپ خال،
مغــزه خــا میشــود .ســپس مغــزه توســط آب ســازندی

اشــباع شــده و در ایــن مرحلــه تخلخــل و تراوایــی اولیــه

نیــز محاســبه میگــردد .ســپس نمونــه بــا دبــی پاییــن
تحــت تزریــق نفــت قــرار میگیــرد تــا بــه اشــباع آب

باقیمانــده برســد و پــس از آن نمونــه اول بــه مــدت
5

 24 hrدر شــرایط فشــار اتمســفری و دمــای محیــط در
تمــاس بــا نفــت قــرار گرفتــه و نمونــه دوم بــه مــدت 10

روز در فشــار اتمســفری و تحــت دمــای  80 °Cدر کــوره
تحــت پیرســازی قــرار میگیــرد.

از جنــس خــود دانههــای ماســهای(کوارتز) نشــانگر

در نهایــت شــورآبهای تهیــه شــده و موجــود در ســل

ی دو نمونــه
میاشــد .همچنیــن جــدول( )6ویژگیهــا 

زیــاد تــا شــوریهای کــم بــا اســتفاده از پمــپ تزریقــی

آزمایــش قــرار میگیرنــد را نشــان میدهــد .بــا اســتفاده

بــه اولیــن تزریــق بــه مغــز اشــباع از نفــت در اشــباع

انجــام عمــل ســایش توســط آســیای گلولــه آگات بــه μm

انتهــای ایــن برداشــت فشــار پایــا شــده و دیگــر تولیــدی

در نظرگرفتــن ایــن عامــل موثــر در تحقیقــات پیشــین

انتقــال 6بــا درجــات شــوری متفــاوت بــه ترتیب از شــوری

حاصــل از فشردهســازی دانههــای ماســهای کــه مــورد

و بــا دبــی  1 cc/minبــه درون مغــزه تزریــق میشــوند.

از دســتگاه هــاون آگات ،ســایز دانههــای ماســهای بــا

باقیمانــده آب ،برداشــت در حالــت ثانویــه گفتــه کــه در

 75رســانده شــد .ســپس بــا اســتفاده از ریفــل 3نمونــه

نخواهــد بــود و تزریقهــای بعــد از تزریــق شــورآب

 XRDگرفتــه شــد .مطابــق شــکل( )1همانطــور کــه

میدهنــد کــه میتوانــد از میــزان نفــت باقیمانــده 7در

کوارتــز ( )SiO 2تشــکیل میدهــد.

تزریقهــا ،بعــد از پایایــی فشــار و اتمــام تولیــد هــر یــک

را تقســیم کــرده و یــک مقــدار تصادفــی بــرای آزمایــش

اولیــه ،همگــی برداشــت در حالــت ثالثیــه نفــت را نشــان

مشــاهده میشــود اکثریــت ترکیــب ماســه ســنگ را

حالــت ثانویــه بکاهــد .در ایــن مرحلــه نیــز هــر کــدام از

روش انجام آزمایش

بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از اهــداف ایــن آزمایشهــا،
مقایســه نتایــج حاصــل از ایــن دو نمونــه اســت،

بنابرایــن ســعی شــد تــا حــد ممکــن نمونههــا ،دارای

از ایــن مراحــل بــه شــورآب بعــدی منتقــل میشــود.

1. Total Dissolved Solid
2. Unconsolidated Sandstone
3. Rifle
4. Sleeve
5. Swi
6. Transfer Vessel
7. Sor
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جدول  4ترکیب آبنمک سدیمکلرید استفاده شده.
DIW g/l

g/l LSW3

g/l LSW2

LSW1 g/l

(g/l MSW

(HSW(g/l

نمک

0

0/5

2

4

10

40

NaCl

)DIW (mole/l

)LSB3 (mole/l

)LSB2 (mole/l

)LSB1 (mole/l

)MSB (mole/l

)HSB (mole/l

یونها

0

0/0085

0/034

0/068

0/17

0/685

Na

0

0/0085

0/034

0/068

0/17

0/685

Cl

0

500

2000

4000

10000

40000

)TDS(PPM

0

0/0085

0/034

0/068

0/17

0/685

قدرت یونی

جدول  5میزان درصد وزنی دانههای ماسهای در مشهای مختلف
اندازه مش

زیر 70

100 -70

150 -100

200 -150

400 -200

باالی 400

درصد وزنی %

83

11

2/5

1/5

1/5

0/5

جدول  6هندسه و خواص پتروفیزیکی نمونهها.
اشباع اولیه آب()%

تراوایی()md

تخلخل()%

حجم منفذی ()cm3

قطر()cm

طول()cm

نوع سیالب

مغزه

0/29

5000 ± 100

0/35

64/3

3/8

16/3

دو فاز

نمونه 1

0/25

5000 ± 100

0/37

68

3/8

16/3

دو فاز

نمونه 2

70

شدت خطی()Counts

60

50

40
2θ

30

20

0

1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

شکل  1راست) نمودار حاصل از آنالیز  XRDنمونه ماسهسنگی چپ) نمایی از ذرات ریز با بزرگنمایی  2500برابر

همچنیــن بــا اســتفاده از دادههــای فشــاری در ســیالبزنی،

بحث و نتایج

نمودارهــای تراوایــی نســبی فازهــای آب و نفــت نیــز

براســاس آنچــه کــه پیشتــر نیــز بیــان شــد بــا توجــه

در جهــت تحلیــل نتایــج بهــره خواهیــم بــرد .در ایــن

تراوایــی مشــابه هــم میباشــند مقایســه نتایــج حاصــل از

قابــل رســم بــوده و مــا از نقــاط پایانــی تراوایــی نســبی

1

بخــش نمونههایــی از ســیال خروجــی مغــزه بعــد از هــر

حجــم تزریــق جهــت آنالیــز برداشــته میشــود .شــکل()2

بــه اینکــه خــواص فیزیکــی دو مغــزه از جملــه تخلخــل و
ایــن آزمایشهــا بســیار راهگشــا خواهــد بــود.

بهصــورت شــماتیک تجهیــزات آزمایشــگاهی ســیالبزنی
را نشــان میدهــد.

1. End Point Relative Permeability
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شکل  2نمایی شماتیک از تجهیزات آزمایشگاهی استفاده شده.

در ســیالب مغــزه اول کــه تنهــا تحت پیرســازی یــک روزه

در ایــن نمونــه در حــدود  %12بــود کــه عــدد قابــل

اســت ،میــزان برداشــت پــس از تزریــق شــورآب غلیــظ

نیــز پیداســت ،تغییــرات فشــاری در ایــن نمونــه پــس از

قــرار گرفتــه ،همانطــور کــه در شــکل( )3قابــل مشــاهده
حــدود  %62بــوده و تزریــق شــورآبهای رقیــق افزایــش

برداشــتی در حــدود  %4را ثبــت کردنــد کــه مقــدار قابــل
توجهــی نمیباشــد .در ایــن نمونــه تغییــرات فشــاری در

برداشــت ثانویــه دارای رفتــار فشــاری کالســیک بــوده،
امــا پــس از اولیــن تزریــق آبنمــک رقیــق ایــن رفتــار
متغیــر بــوده و رونــدی افزایشــی را تــا بــه انتهــا طــی

میکنــد .همچنیــن مشــاهده اندکــی تیرگــی در خروجــی
مغــزه بــرای حجمهــای منفــذی پایانــی نیــز مویــد
مهاجــرت انــدک ذرات در مغــزه میباشــد .ســیالبزنی

نمونــه دوم کــه بعــد از پیرســازی ده روزه صــورت گرفــت،
نتایــج جالبــی از برداشــت نفــت در تزریــق شــورآبها

نشــان داد .ســیالب شــورآب بــا درصــد بــاال ،میــزان تولیــد

نفــت اولیــه در حــدود  %50را نشــان داد ،در حالیکــه
افزایــش برداشــت پــس از تزریــق شــورآبهای رقیــق

مالحظهایســت .همانطــور کــه از نمودارهــا در شــکل()4

ســیالبزنیهای رقیــق بســیار انــدک بــوده و در انتهــا

بــه مقــدار  0/5 psiمیرســد .نکتــه حایــز اهمیــت دیگــر،

کمتــر بــودن میــزان بازیابــی در زمــان میــان شــکنی برای
مغــزه دوم نســبت بــه مغــزه اول اســت کــه در تحلیلهــا
موثــر اســت .شــکل( )5مقادیــر برداشــت در ایــن دو نمونــه

را پــس از ســیالبزنیهای بــا شــور آبهــای غلیــظ و
رقیــق بهصــورت مقایســهای نشــان میدهــد .بازیافــت
اولیــه و نهایــی نفــت در نمونــه اول بیشــتر بــوده و ازدیــاد

برداشــت ثالثیــه در نمونــه دوم بســیار بیشــتر از دیگــری
اســت .جــدول( )7مقادیــر تراوایــی نســبی انتهایــی در هــر
ســیالب را نشــان میدهــد .کاهــش مقادیــر ایــن نقــاط در

نمونــه اول محســوس بــوده و از مقــدار  0/25در ســیالب
اول بــه تدریــج کاهشیافتــه و بــه مقــدار  0/135در
طــول تزریــق آب مقطــر میرســد.
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همچنیــن ایــن رونــد کاهشــی بهصــورت ناچیــزی در

ســبب افزایــش در نفوذپذیــری گــردد ،امــا در نهایــت

تزریــق شــورآب رقیــق در هــر دو نمونــه بــر تراوایــی

تراوایــی میشــود[.]18

مغــزه دوم نیــز قابــل مشــاهده اســت کــه نشــان از تاثیــر

بــا بســتن دهانــه منافــذ ،موجــب کاهــش محسوســی در

نســبی آب دارد.

پــس بــا توجــه بــه ایــن نکتــه و تغییــر در میــزان اختــاف

بحث و تحلیل نتایج

بــه آبدوســتی بیشــتر ســنگ شــاهد حرکــت ذرات

فشــار میتــوان دریافــت کــه در نمونــه اول بــا توجــه

براســاس آنچــه کــه در ویژگیهــای نفــت اســتفاده شــده

و در نتیجــه کاهــش مقادیــر انتهایــی تراوایــی نســبی

بهترتیــب بــا روش  ASTMو اســتانداردهای  D-2896و

مکانیــزم در افزایــش بازیابــی ثالثیــه باشــد .امــا در

نشــان میدهــد .بــرای نفــت خــام بــا عــدد اســیدی بــاال و

بــه ترشــوندگی نفتدوســت مغــزه ،مکانیــزم مهاجــرت

بــا عــدد اســیدی کــم و عــدد بــازی بــاال متفــاوت اســت.

مکانیــزم اصلــی نــام بــرد .هرچنــد کنــده شــدن ذرات بــه

منفــی هنگامیکــه نفــت عــدد اســیدی پاییــن و عــدد

اشــباعهای بیشــتر آن ،میتوانــد تغییــر ترشــوندگی بــه

بچســبند و ســنگ را بــه ســمت آبگریــزی ســوق دهند .با

ســازوکارهای شــیمیایی بیــان شــده در پیشــینه پژوهــش،

دمــا ،بیــرون آمــدن ســنگ از حالــت آبدوســتی بــرای مــا

هــر ســه میتواننــد در ایــن بازیابــی بــاالی نفــت موثــر

اولیــه آب و بازیابــی نفــت در زمــان میانشــکنی بــرای

افزایــش دمــا و کاهــش شــوری میتوانــد دلیــل دیگــری

آمــده اســت ،مقــدار عــدد بــازی  2/5و عــدد اســیدی ،1/1

هســتیم کــه میتوانــد نشــانگر اثرگــذاری عمــده ایــن

 D-974بهدســت آمــد کــه درصــد بــاالی قطبیــت نفــت را

نمونــه دوم بــا توجــه بــه ترشــوندگی خنثــی یــا نزدیــک

عــدد بــازی پاییــن ،شــرایط ترشــوندگی نســبت بــه حالــت

ذرات نیــز کاهشیافتــه و نمیتــوان از آن بهعنــوان

اجــزای بــازی نفــت میتواننــد بــر روی ســیلیس بــا بــار

همــراه نفــت بــا توجــه بــه کاهــش تراوایــی نســبی آب در

بــازی بــاال دارد نیــز بــدون نیــاز بــه واســطه کاتیونــی

ســمت ترشــوندگی آبدوســت را نمایــان ســازد .بنابرایــن،

توجــه بــه ایــن ویژگــی و زمــان اســتراحت  10روزه تحــت

تغییــر ترشــوندگی و حرکــت ذرات بــه میــزان انــدک،

آشــکار میگــردد .همچنیــن کمتــر بــودن میــزان اشــباع

باشــند .همچنیــن کاهــش کشــش ســطحی آب/نفــت بــا

نمونــه دوم ایــن موضــوع را تاییــد میکنــد .بنابرایــن بــا

بــر ایــن امــر باشــد.

بــودن میــزان برداشــت ثانویــه نفــت در نمونــه اول کامــا

نتیجهگیری

توجــه بــه ایــن ویژگیهــا و یافتههــای قبلــی ،بیشــتر

منطقــی اســت .همچنیــن مــوک 1بــرای جریــان دو فــازی

بــا توجــه بــه یافتههــای آزمایشهــای انجــام شــده

آنهــا درون فــاز آبــی را ســبب کاهــش در تراوایــی نســبت

 -1علیرغــم برخــی مشــاهدات محققیــن پیشــین مبنــی

ســارکار و شــارما 2نشــان داد کــه کاهــش تراوایــی در

بــر حضــور رس بــرای مشــاهده افزایــش تولیــد نفــت ،بــدون

کمتــر بــوده و ایــن کاهــش در حالــت ســنگ نفتدوســت

بهدســت آمــد.

ایــن نتایــج بــه مــا نشــان میدهــد کــه جدایــش ذرات

ثانویــه بــا آب شــور و برداشــت ثالثیــه بــا شــور آب رقیــق

ذرات ریــز را آبدوســت دانســته و مهاجــرت و تجمــع

میتــوان نتایــج زیــر را بیــان نمــود:

بــه آب عنــوان کــرد[ .]16تسـتهای انجــام شــده توســط

بــر عــدم بازیافــت ثالثیــه در تزریــق آب کمشــور و تاکیــد

حضــور نفــت باقیمانــده نســبت بــه حالــت تــک فــاز آب

کانــی موثــر کائولینیــت ،ایــن مهــم در بازیابــی ثالثیــه

در حضــور نفــت باقیمانــده تقریبــا ناچیــز اســت[.]17

 -2تاثیــر عمیــق ترشــوندگی اولیــه بــر میــزان برداشــت

از ســطح آبدوســت ســنگ رخ میدهدکــه در حالــت

مشــاهده شــد و طــی آن بهترتیــب ،برداشــت ثانویــه در

دو فــازی در درک واکنشهــا کمککننــده اســت.

کندهشــدن ذرات ریــز اگرچــه در ابتــدا ممکــن اســت

1. Sarkar & Sharma
2. Muecke
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عالئم و نشانهها

 آب با شوری پایین:LSB

نمونــه آبتــر و برداشــت ثالثیــه در نمونــه مــورد اســتراحت
. بیشــتر بــود،واقــع شــده

 آب با شوری زیاد:HSB

 اثــر بخشــی شــوری پاییــن آب تزریقــی بــر ایجــاد-3

 پراش پرتو ایکس:XRD

 بــدون،گرادیــان فشــاری و همچنیــن ازدیــاد برداشــت نفــت

 آب دیونیزه شده:DIW

حساســیت در ســنگ و بــه تبــع آن تغییــر در ترشــوندگی و

 استراحت یا پیرسازی:Aging

. مشــاهده گردیــد،حضــور کاتیونهــای چنــد ظرفیتــی

 کل جامد حل شده:TDS

 مقدار در میلیون:PPM
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