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 -1دانشکده مهندسي شيمي ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران
 -2گروه مهندسي شيمي ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ايران
تاريخ دريافت94/6/20 :

تاريخ پذيرش95/1/23 :

چكيده
در مخــازن کربناتــه شــکافدار بــه دليــل شــرایط ترشــوندگي ســنگ و متراکــم بــودن شــبکه ماتريــس ســنگ ،بــازده بازيابــي نفــت پاييــن
ميباشــد .یکــی از روشهــای مناســب بــرای تغییــر ترشــوندگی ســنگ مخــزن کربناتــه ،ســیالبزنی بــا آب هوشــمند اســت .عــاوه
بــر ایــن اســتفاده از مــاده فعــال ســطحی تهیــه شــده از عصــاره بــرگ ســدر بهعنــوان یــک منبــع غنــی و ارزان ،بــا بهبــود خاصیــت
ترشــوندگی منجــر بــه افزایــش ازدیــاد برداشــت نفــت میشــود .در ایــن پژوهــش اثــر غلظــت یونهــای Ca+2ا Mg+2 ،و  SO4-2موجــود
در آب هوشــمند و همچنیــن اثــر غلظــت بیوســورفکتانت بــر میــزان تغییــر ترشــوندگی ســنگ کربناتــه از طریــق آزمایــش هــای زاویــه
تمــاس و ســیالبزنی مغــزه مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .نتایــج حاصــل نشــان میدهــد کــه افزایــش غلظــت یونهــای  Ca+2و
 ،Mg+2از  0/01تــا  1مــوالر SO4-2 ،از  0/007تــا  1مــوالر در آب هوشــمند و مقــدار مــاده فعــال ســطحی حاصــل از بــرگ ســدر از %0/05
وزنــی تــا  %0/3وزنــی در آب هوشــمند ،حالــت ترشــوندگی ســنگ کربناتــه را بــه ترشــونده بــا آب تغییــر داده و مقــدار برداشــت نفــت از
 % 35بــه  %57افزایــش مییابــد .تغییــر زاویــه تمــاس از  161درجــه بــه  41درجــه در غلظــت  %0/3وزنــی از بیوســورفکتانت مشــاهده
میشــود ،کــه حاکــی از تاثیــر ایــن محلــول بــر روی تغییــر خاصیــت ترشــوندگی ســنگ کربناتــه میباشــد.
كلمات كليدي :مخازن کربناته ،زاویه تماس ،آنالیز گرماسنجی وزنی ،آب هوشمند ،ماده فعال سطحی طبیعی

ایــن مخــازن از سرتاســر دنيــا نشــان ميدهــد ،حالــت

مقدمه

مخــازن کربناتــه شــکافدار ،از نظــر مدلســازی و مدیریت

مخــزن دارای پیچیدگیهــای قابــل توجهــی میباشــند.

میــزان بازیافــت اولیــه نفــت در ایــن مخــازن عمدتــاً

پاییــن اســت ،بنابرایــن از نظــر ازدیــاد برداشــت ظرفیــت
قابــل توجهــی دارنــد[ ]1بررســی خاصیــت ترشــوندگي
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

vafaiesm@modares.ac.ir

ترشــوندگي بيــش از  %90ايــن مخــازن ،خنثــي يــا
نفتتــر ميباشــند و ایــن مخــازن تراوایــی پایینــی

دارنــد ،بنابرایــن ازدیــاد برداشــت از ایــن مخــازن یــک
چالــش بــزرگ محســوب میشــود[ .]2-3در مخــازن

کربناتــه شــکاف دار بهدليــل کــم يــا منفــي بــودن فشــار

موئينگــي ،آب اغلــب وارد شــکافها شــده و نميتوانــد
آشــام خــود بــه خودي بــه درون شــبکه ماتريســي ســنگ؛
کــه حــاوي قســمت اعظــم نفــت اســت؛ داشــته باشــد.
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لــذا برداشــت نفــت بــا اســتفاده از تزريــق آب معمولــي،

شماره ،91

1395-6

ســنگ کربناتــه گچــی بررســی کردنــد .نتایــج آنهــا نشــان

بهدليــل حالــت ترشــوندگي ايــن مخــازن پايينتــر از

میدهــد کــه بــا افزایــش غلظــت یــون  Mg+2بــدون

ســنگ مخــزن بــه ســمت آبتــری بيشــتر ،از رويکردهــاي

نتایــج فتحــی و همــکاران نشــان میدهــد کــه بــا کاهــش

مخــازن ماســه ســنگی ميباشــد .تغييــر ترشــوندگي

حضــور یــون  SO4-2میــزان بازیابــی نفــت کــم اســت [.]6

نويــن در بهبــود برداشــت نفــت از مخــازن کربناتــه شــکاف

غلظــت نمــک  NaClدر آب تزریقــی مقــدار بازیابــی نفــت

نفــت تــر بــه آبتــر ،بــا افزايــش نيروهــاي مويينگــي از

کاهــش غلظــت  NaClو افزایــش غلظــت یــون  SO4-2در آب

دار محســوب ميشــود .تغييــر ترشــوندگي ســنگ از حالــت

افزایــش مییابــد [ .]7کازانکاپــو و همــکاران نیــز تاثیــر

مقاديــر منفــي بــه مثبــت ،ســبب آشــام خودبهخــودي آب

هوشــمند را بــر مقــدار بازیابــی نفــت از مغزههــای کربناتــه

اخیــر بــر روی خــواص ترشــوندگی نمونههــای ســنگ/آب/

بررســی نمودنــد .آنهــا مشــاهده کردنــد کــه بــا افزایــش

ميشــود [ .]4بــا پژوهشهــای انجــام گرفتــه در  10ســال

مربــوط بــه میــدان ژانــاژول قزاقســتان در دریــای خــزر

نفــت مختلــف ثابــت شــد کــه آب تزریقــی اگــر ترکیــب

غلظــت یــون  SO4-2و کاهــش غلظــت نمــک  NaClدر آب

تعــادل شــیمیایی میــان سیســتم آب/ســنگ/نفت را بــر

طــرف دیگــر اســتفاده از مــواد فعــال ســطحي در کاهــش

نفــت شــود .حتــی اگــر ترکیــب آب تزریقــی مشــابه آب

نفــت ميباشــد [ .]9امــا بــراي کاربردهــاي ميدانــي ،مقــدار

درصــد متفاوتــی بــا آب ســازند داشــته باشــد ،میتوانــد

هــم بزنــد کــه ممکــن اســت موجــب ازدیــاد برداشــت

تزریقــی میــزان بازیابــی نفــت افزایــش مییابــد [ .]8از

چســبندگي ســطحي ،يکــي از روشهــاي ازدیــاد برداشــت

ســازند باشــد ،تعــادل شــیمیایی مقــدار کمــی تحــت تاثیــر

زيــادي از مــواد شــيميايي گــران قيمــت مــورد نيــاز اســت.

خواهنــد کــرد .امــا تزریــق آب بــا ترکیــب درصــد متفــاوت

اجــراي ايــن روش در حوزههــاي ميدانــي ندارنــد .بنابرايــن

قــرار خواهــد گرفــت و فقــط مقادیــر اشــباع نســبی تغییــر
بــا آب ســازند ،ممکــن اســت خاصیــت ترشــوندگی ســنگ

را تغییــر دهــد و بنابرایــن جــزو روشهــای ثالثیــه ازدیــاد
برداشــت محســوب مــی شــود .تزريــق آب بــه مخــازن

لــذا بــه داليــل اقتصــادي شــرکتهاي نفتــي تمايــل بــه
اســتفاده از افزودنيهــاي شــيميايي ارزان قيمــت بســيار
مــورد توجــه بــوده و از اهميــت بهســزايي برخــوردار اســت.

در ســالهای اخیــر اســتفاده از مــواد فعــال ســطحی

نفتــي از ديربــاز بــه منظــور افزايــش توليــد صــورت گرفتــه

طبیعــی اســتخراج شــده از بــرگ درختــان ،بهدلیــل

نزديــک منابــع غنــي آبــي در حوالــي چاههــاي توليــدي

توجــه زیــادی قــرار گرفتــه اســت [ .]10پــردل شــهری و

اســت ،اوليــن مــوارد بهصــورت اتفاقــي در مخازنــي کــه
قــرار گرفتــه بودنــد اتفــاق افتــاده اســت ،ايــن روش اوليــن

هزینــه کــم و ســازگار بــودن بــا محیــط زیســت مــورد

همــکاران از بــرگ ســدر بهعنــوان مــاده فعــال طبیعــی بــه

بــار در ســال  ١٨٦٥در منطقــه پنســيلوانياي آمريــکا مــورد

منظــور کاهــش کشــش بیــن ســطحی آب و نفــت اســتفاده

بــرای ازدیــاد برداشــت نفــت از مخــازن نفتــی کــه اخیــرا

بهخوبــی کشــش بیــن ســطحی بیــن آب و نفــت را کاهــش

اســتفاده قــرار گرفــت [ .]5یکــی از روشهــای پیشــنهادی

کردنــد .نتایــج آنهــا نشــان میدهــد کــه ایــن مــاده

مطــرح شــده اســت ،تغییــر شــیمی آب تزریقــی میباشــد.

میدهــد [ .]10نتایــج رحمتــی و همــکاران نشــان میدهــد

و ترکیــب یونــی آن ،ســعی میشــود تــا اثــرات متقابــل آب،

ســفید نیــز کشــش بیــن ســطحی آب و نفــت را کاهــش

نفــت از مخــازن افزایــش یابــد .پژوهشهــای زیــادی بــر

خــوب مــواد فعــال ســطحی طبیعــی و تزریــق آب هوشــمند

در واقــع در ایــن روش بــا تغییــر میــزان شــوری آب تزریقی
ســنگ ،نفــت را تحــت تاثیــر قــرار داده و راندمــان برداشــت

روی ازدیــاد برداشــت نفــت بــا تزریــق آب هوشــمند انجــام

شــده اســت .ژانــگ و همــکاران بــا آزمایشهــای آشــام

خودبخــودی تاثیــر یــون  Mg+2را بــر بازیابــی نفــت در

کــه مــاده فعــال ســطحی اســتخراج شــده از بــرگ تــوت

میدهــد [ .]11بنابرایــن بــه دلیــل هزینــه پاییــن و کارایــی

در ازدیــاد برداشــت نفــت ،در ایــن پژوهــش تاثیــر دو روش
تقریبـاً جدیــد آب هوشــمند و مــواد فعــال ســطحی طبیعــی
بــر برداشــت نفــت از مخــازن کربناتــه بررســی شــده اســت.
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بــا روش خشــککن پاششــی بهدســت آمــد .پــودر

مواد و روشها

بهدســت آمــده محلــول در آب و بــه رنــگ قهــوهای

مواد

روشــن اســت کــه حــاوی یــک نــوع ســورفکتانت طبیعــی

سنگ کربناته

در ايــن پژوهــش از ســنگ بــرون زاد 1کربناتــه آهکــي

2

بهعنــوان فــاز جامــد اســتفاده شــده اســت .همچنیــن از

پــودر کلســیت بهدلیــل توزیــع یکنواخــت انــدازه ذرات
وخلــوص بــاال ،در آزمایــش آنالیــز گرماســنجی وزنــی
بهعنــوان نماینــده ســنگ کربناتــه اســتفاده شــده اســت

کــه از شــرکت نــروژی  Norwegian Talc ASتهیــه شــده
اســت .جــدول  1مشــخصات پــودر اســتفاده شــده را

نشــان میدهــد.

جدول  1مشخصات پودر کلسیت
چگالی

cm3ا2/85 g/

اندازه متوسط ذرات

mا7 µ

سطح ویژه متوسط

2/3 m2/g

درجه خلوص

%99

نفت مدل

نرمــال دکان کــه اســيد اســتئاريک بــا غلظــت  0/01موالر

در آن حــل شــده؛ بهعنــوان فــاز نفتــي مــورد اســتفاده
قــرار گرفتــه اســت .ايــن دو مــاده از شــرکت آلمانــي

مــرک بــا خلــوص  %99تهيــه شــده انــد .نفــت مــورد

اســتفاده در دمــای محیــط دارای ویســکوزیته 0/879 cp
و چگالــی  0/73 g/cm3میباشــد.
آب مقطر

در انجــام آزمايشهــا از آب يــک بــار تقطيــر بــراي ســاخت
محلولهــاي مــورد اســتفاده در تغييــر ترشــوندگي و

شستشــوي نمونههــا اســتفاده شــده اســت.
نمکها

از نمکهــای ســديم ســولفات ،منيزيــم کلرايــد شــش آبــه

و کلســيم کلرايــد در محلولهــاي اصالحگــر ترشــوندگي
اســتفاده شــده اســت ،کــه همگــی از شــرکت آلمانــي

بــه نــام ســاپونین میباشــد.

آمادهسازی نمونهها و روش کار آزمایشگاهی
محلولهای آب هوشمند و ماده فعال سطحی

از ترکیــب نزدیــک بــه غلظــت یونهــای آب خلیــج

فــارس بهعنــوان مقادیــر پایــه در آب هوشــمند (محلــول

 )1در جــدول  2در ایــن پژوهــش اســتفاده شــد .ســپس
اثــر غلظــت یونهــای دوظرفیتــی و مقــدار مــاده فعــال

طبیعــی نیــز بــا آزمایشهــای مختلــف بررســی شــد.

جــدول  2غلظــت یونهــای موجــود در آب هوشــمند بــه

همــراه مــاده فعــال ســطحی را نشــان میدهــد
زاویه تماس

دســتگاه اندازهگيــري زاويــه تمــاس کــه شــماتیک آن در
شــکل  1نشــان داده شــده اســت ،در حالــت کلــي شــامل
يــک منبــع نــور ( ،)1يــک محفظــه شــفاف ( )2کــه قــرص
و مــاده نفتــی و آب در آن قــرار ميگيرنــد ،جــک بــراي
تنظيــم دقيــق ارتفــاع ( ،)3دوربيــن بــا بزرگنمايــي 100
برابــر ( )4و سيســتم تزريــق کــه شــامل پمــپ تزريــق ()5
و ســرنگ و ســوزن بــوده ،ميباشــد .جهــت اندازهگيــري
زاويــه تمــاس قرصهايــي بــه ضخامــت  2 mmاز مغزههــا
تهيــه و ســطح آنهــا کامــ ً
ا صيقلــي و همگــن میشــود.
ســپس نمونههــا بــا آب مقطــر شســته شــده و در دمــاي
 40°Cبــه مــدت  24 hrخشــک میگردنــد .نمونههــا در
محلــول تولوئــن بــه مــدت  2روز بــراي حــذف اســيدهاي
چــرب جــذب شــده و ناخالصــي حاصــل از بــرش و تمــاس
دســت قــرار داده شــدند .پــس از آن نمونههــا بــا آب
مقطــر شســته شــده و خشــک مــي گردنــد .پــس از
خيســاندن در آب مقطــر بــه مــدت  5 minدر نفــت مــدل
در دمــاي  80°Cبــه مــدت  2هفتــه قــرار داده شــدند .در
ايــن مرحلــه ترشــوندگی آن بــا نفــت بــا آزمايــش زاويــه
تمــاس بــا قــرار دان قطــره هپتــان بررســي شــده اســت.

مــرک و بــا خلــوص بــاالي  %99تهيــه شــده انــد.

ماده فعال سطحی

مــاده فعــال ســطحی طبیعــی از بــرگ درخــت ســدر

1. Outcrop
2. Limestone

شماره ،91
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جدول  2غلظت یونها و ماده فعال سطحی در محلولهای آب هوشمند و ماده فعال سطحی طبیعی
محلولهای آب هوشمند

( )molاSO4-2

)Mg+2 (mol

)Ca+2 (mol

ماده فعال سطحی طبیعی(درصد وزنی)

محلول 1

0/007

0/010

0/010

0

محلول 2

0/007

0/5

0/010

0

محلول 3

0/007

1

0/010

0

محلول 4

0/007

0/010

0/5

0

محلول 5

0/007

0/010

1

0

محلول 6

0/5

0/010

0/010

0

محلول 7

1

0/010

0/010

0

محلول 8

0/007

0/010

0/010

0/05

محلول 9

0/007

0/010

0/010

0/1

محلول 10

0/007

0/010

0/010

0/3

کربناتــه اســتفاده شــده اســت .در ایــن پژوهــش بــه
کمــک دســتگاه ســیالبزنی مغــزه میــزان بازیافــت نفــت

در هنــگام تزریــق محلولهــای آب هوشــمند و مــواد فعــال
ســطحی بــه درون مغــزه کربناتــه بهدســت میآیــد .ایــن

دســتگاه ســاخت شــرکت داخلــی گــدار مبتکــر جنــوب

و متعلــق بــه دانشــگاه تربیــت مــدرس میباشــد .ایــن
شکل  1شماتیک دستگاه اندازهگيري زاويه تماس

دســتگاه از دو قســمت بخــش تزریقکننــده و محفظــه

ســپس نمونههــا بــا آب مقطــر شســته شــده و در دمــاي

تزریقکننــده شــامل دو پمــپ رفــت و برگشــت ،مخــزن

در دمــاي  ،70°Cدر محلولهــاي مــورد اســتفاده جهــت

آن ریختــه مــی شــود .بخــش دوم مغــزه و اتاقــک اطــراف

انتهــا نمونههــا بــا آب مقطــر شســته و در دمــاي  40°Cبــه

تــا آزمایــش بــه شــرایط واقعــی چــاه مخــزن نزدیک باشــد.

دمــاي اتــاق و فشــار اتمســفري اندازهگيــري ميشــود.

فقــط در فشــارهای بــاالی  20 barســیال تزریــق شــونده

میانگیــن نتایــج دو آزمایــش بــرای هــر محلــول اســت.

کلــی دســتگاه ســیالبزنی مغــزه را نشــان میدهــد.

اســت.

نتایج و بحث

قرارگیــری مغــزه تشــکیل شــده اســت .قســمت

 0°Cبــه مــدت  24 hrخشــک ميگردنــد و پــس از آن

روغــن و ســیلندر توخالــی اســت کــه ســیال تزریقــی در

تغييــر ترشــوندگي بــه مــدت  72 hrقــرار داده شــدند .در

آن اســت کــه دمــای محفظــه در حــدود  90°Cمیمانــد

مــدت  24 hrخشــک شــدهاند و در آخــر زاويــه تمــاس در

در خروجــی دســتگاه یــک فشــار معکــوس تعبیــه شــده تــا

هــر آزمایــش دو بــار تکــرار شــده و نتایــج گــزارش شــده

اجــازه خــروج از مغــزه را داشــته باشــد .شــکل  2شــماتیک

حداکثــر میــزان خطــا نیــز در ایــن آزمایــش  ±2درجــه
دستگاه سیالبزنی مغزه

زاویه تماس

بــه منظــور بررســی تاثیــر مــواد مختلــف بــر ازدیــاد
برداشــت نفــت در شــرایط دمــا و فشــار بــاال از دســتگاه

مطالعــات پیشــین محققــان نشــان میدهــد کــه آب

ســیالب زنــی مغــزه اســتفاده میشــود .در آزمایشهــای

ســیالبزنی مغــزه از مغزههــای تهیــه شــده از ســنگ

هوشــمند بــه تنهایــی بــر روی ترشــوندگی ســنگ

کربناتــه گچــی تاثیرگــذار اســت[.]12-14

مطالعه آزمایشگاهی تزریق آب...
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بنابرایــن بــه منظور بررســی مقــدار تاثیــر یونهــای موجود

کــه بــار مثبــت دارد نزدیــک شــده و بــا جــذب اســید

زاویــه تمــاس بــر روی ســطح ســنگ بــرای محلولهــای

ســنگ را بــه آبتــری بیشــتر تغییــر دهــد .همچنیــن

در آب هوشــمند همــراه بــا ســورفکتانت طبیعــی مقادیــر
 1تــا  10اندازهگیــری شــد در ایــن پژوهــش اندازهگيــري

چــرب موجــود کــه بــار منفــی دارد ،حالــت ترشــوندگی

افزایــش غلظــت یــون  SO4-2از  0/007مــوالر تــا  1مــوالر

زاويــه تمــاس بــا قــرار دادن يــک قطــره هپتــان از پايينبــر

در آب هوشــمند مقــدار زاویــه تمــاس را بهترتیــب از 121

اتمســفري انجــام شــده اســت .شــکل  3قطــره هپتــان قــرار

نســبت بــه دو یــون  Mg+2و  Ca+2بــه ایــن دلیــل اســت

از قــرار دادن ســنگها در نفــت مــدل بــه مــدت دو هفتــه

نزدیــک شــده و از بــار مثبــت ســطح ســنگ میکاهــد در

ســطح ســنگ در محيــط آبــي در دمــاي اتــاق و فشــار

داده شــده بــر ســطح ســنگ کربناتــه در محيــط آبــي بعــد
را نشــان میدهــد کــه مقــدار زاویــه تمــاس آن 161

بــه  81درجــه کاهــش میدهــد .تاثیــر بیشــتر یــون SO4 -2

یــون  SO4 -2بــا بــار منفــی بــه ســطح ســنگ بــا بــار مثبت،

نتیجــه یونهــای  Ca+2و  Mg+2موجــود بــه دلیــل دافعــه

درجــه بــوده و نشــاندهنده نفــت تــر بــودن ســنگها

الکترواســتاتیکی کمتــر بــا ســطح ســنگ ،بــه آســانی بــه

غلظــت یونهــای موجــود در آب هوشــمند و غلظــت

بــا کنــدن آن از روی ســطح ســنگ ،حالــت ترشــوندگی

ســطح ســنگ کربناتــه بررســی شــد .بدینصــورت کــه

میدهــد کــه افــزودن  %0/05تــا  %0/3وزنــی ســورفکتانت

 1تــا  10کــه حــاوی غلظتهــای متفاوتــی از یونهــا و

از  121درجــه بهترتیــب بــه  83و  41درجــه کاهــش

پــس از قــرار دادن در نفــت مــدل میباشــد .ســپس تاثیــر
ســورفکتانت طبیعــی بــرگ ســدر بــر روی زوایــه تمــاس

ابتــدا ســنگهای نفتتــر شــده در داخــل محلولهــای

اســید چــرب جــذب شــده بــرروی ســنگ نزدیــک شــده و
ســنگ را تغییــر میدهنــد .نتایــج شــکل  4نشــان
طبیعــی بــرگ ســدر بــه آب هوشــمند زاویــه تمــاس را

ســورفکتانت میباشــند قــرار داده شــدند .ســپس ســطح

میدهــد و کمتریــن مقــدار زاویــه تمــاس مربــوط بــه

اندازهگیــری زاویــه تمــاس آمادهســازی شــدند .شــکل 4

اســید چــرب جــذب شــده از روی ســنگ میباشــد.

ســنگها بــا روشــی کــه قبــا شــرح داده شــد جهــت

نتایــج زاویــه تمــاس را پــس از قــرار دادن ســنگ نفتتــر
شــده در محلولهــای آب هوشــمند و ســورفکتانت نشــان

ایــن حالــت اســت کــه نشــاندهنده دفــع مقــدار زیــادی

نتایج آزمایش سیالبزنی مغزه

بــه منظــور ارزیابــی محلولهــای آب هوشــمند و

میدهــد .نتایــج نشــان میدهــد کــه بــا افزایــش غلظــت

ســورفکتانت طبیعــی مــورد اســتفاده از آزمایشهــای

مقــدار زاویــه تمــاس را از  121درجــه بــه  89درجــه

آزمایشهــای ســیالبزنی مغــزه شســته و خشــک شــده

نیــز از  0/01مــوالر تــا  1مــوالر مقــدار زاویــه تمــاس را از

گردیــد .ســپس نفــت خــام را بــه درون مغــزه کربناتــه بــا

یــون  Mg+2در آب هوشــمند از  0/01مــوالر تــا  1مــوالر

ســیالبزنی مغــزه اســتفاده شــد .بــرای انجــام

کاهــش مییابــد .همچنیــن افزایــش غلظــت یــون Ca+2

ابتــدا کامــا تحــت خال قــرار گرفــت و با آب ســازند اشــباع

 121بــه  93درجــه کاهــش میدهــد کــه نشــاندهنده

دبــی  0/2 m/minتــا رســیدن بــه اشــباع آب باقیمانــده

میشــود کــه یــون  Mg+2تاثیــر بیشــتری بــر مقــدار زاویــه

 90°Cو اطمینــان از رســیدن بــه شــرایطی مشــابه مخــزن

بــا جــذب اســیدهای چــرب جــذب شــده ب ـرروی ســنگ

بــا آب ســازند مخــازن نفتــی تزریــق میشــود .پــس از

تغییــر حالــت ترشــوندگی ســطح ســنگ اســت .مشــاهده

تزریــق نمــوده و پــس از یــک هفتــه مانــدگاری در دمــای

تمــاس بــه نســبت یــون  Ca+2دارد .یونهــای  Mg+2و Ca+2

حــدود یــک حجــم فضــای خالــی ،1آب نمــک مشــابه

میتواننــد حالــت ترشــوندگی ســنگ را تغییــر داده و

ســبب دفــع اســیدهای چــرب جــذب شــده از روی ســنگ
شــوند .تراکــم بــار یــون  Mg+2از یــون  Ca+2بیشــتر اســت،

در نتیجــه راحتتــر میتوانــد بــه ســطح ســنگ کربناتــه

تزریــق آب نمــک ،نفــت خروجــی از مغــزه را انــدازه گرفتــه

و ایــن کار  3مرتبــه تکــرار شــد.

)1. Pore Volume(P.V.

شماره ،91

88
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شکل  3قطره هپتان قرار داده شده بر سطح سنگ کربناته در محيط آبي بعد از قرار دادن سنگها در نفت مدل به مدت دو هفته
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شماره محلول مورد استفاده در تغییر ترشوندگی سنگ کربناته

0

شکل  4مقادیر زاویه تماس قطره هپتان بر روی سنگ کربناته پس از تغییر ترشوندگی با محلوهای آب هوشمند و سورفکتانت
(محلولهای  1تا  10هر گروه از  4گروه باال مربوط به تغییر غلظت یک یون در محلولهای  1تا  10است)

پــس از  3مرحلــه تزریــق آب ســازند میــزان نفــت

برداشــت نفــت تاثیرگــذار اســت .مقایســه نتایــج اشــکال

اتمــام مرحلــه ثانویــه برداشــت نفــت میباشــد .ســپس

میــزان بازیابــی نفــت در محلــول اســتفاده شــده در

خروجــی مقــدار ناچیــزی شــد .کــه ایــن نشــاندهنده

بــا تزریــق محلــول هــای آب هوشــمند و ســورفکتانت
مرحلــه ازدیــاد برداشــت ثالثیــه نفــت آغــاز میشــود.

 5تــا  8بــا شــکل  4نشــان میدهــد کــه هــر چقــدر
ســیالبزنی بیشــتر باشــد ،زاویــه تمــاس مربــوط بــه

آن کوچکتــر اســت و میتــوان دلیــل اصلــی ازدیــاد

در هــر مرحلــه فرآینــد تزریــق محلولهــای آب

برداشــت نفــت را بــه تغییــر ترشــوندگی ســنگ از حالــت

جهــت برهمکنــش نفت/ســنگ/آب اعمــال میشــود.

مویینگــی در شــبکه ســنگ نســبت داد .همچنیــن در

آب هوشــمند و یــا ســورفکتانت و اندازهگیــری میــزان

فعــال ســطحی طبیعــی بههمــراه آب هوشــمند میــزان

هوشــمند و یــا ســورفکتانت ،زمــان یکســانی ( 1روز)

بــا تزریــق  3حجــم فضــای خالــی محلولهــای مختلــف

نفــت دوســت بــه آب دوســت و افزایــش نیروهــای
شــکل  8مشــاهده میشــود کــه افزایــش غلظــت مــاده

نفــت خروجــی تاثیــر هــر محلــول بــر میــزان ازدیــاد

بازیابــی نفــت را بــه مقــدار زیــادی افزایــش میدهــد

نشــان میدهــد کــه بــا افزایــش غلظــت یــون  Mg+2و

دلیــل تغییــر خاصیــت ترشــوندگی ســنگ و یــا کاهــش

مییابــد و افزایــش غلظــت یــون  SO4-2بیشــتر از یــون

فعــال ســطحی باشــد.

برداشــت بررســی شــده اســت .نتایــج اشــکال 5-7
 Ca+2در آب هوشــمند میــزان برداشــت نفــت افزایــش

 ،Mg+2و یــون  Mg+2بیشــتر از یــون  Ca+2بــر روی میــزان

کــه ایــن افزایــش میــزان بازیابــی نفــت میتوانــد بــه

کشــش ســطحی میــان آب و نفــت توســط ایــن مــاده

مطالعه آزمایشگاهی تزریق آب...
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شکل  7مقدار بازیابی نفت برای تزریق آب هوشمند با غلظتهای
مختلف از یونهای  SO4-2در دستگاه سیالبزنی مغزه (محلولهای
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شکل  8مقدار بازیابی نفت برای تزریق آب هوشمند با غلظتهای
ازسورفکتانت طبیعی در دستگاه سیالبزنی مغزه (محلولهای 8
تا )10

میزان بازیافت نفت ()%
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نسبت حجم سیال تزریقی به حجم فضای خالی
مغزه ()PV
شکل 6مقدار بازیابی نفت برای تزریق آب هوشمند با غلظتهای مختلف
از یونهای  Ca+2در دستگاه سیالبزنی مغزه (محلولهای )5 ،4 ،1

میزان بازیافت نفت ()%

در ایــن پژوهــش تاثیــر ترکیــب آب هوشــمند و اســتفاده
از مــاده فعــال ســطحی طبیعــی موجــود در بــرگ ســدر

بــر تغییــر خاصیــت ترشــوندگی ســنگ کربناتــه ،میــزان
کارایــی محلولهــا در دفــع اســید چــرب از روی ســنگ

کربناتــه و میــزان ازدیــاد بــر داشــت نفــت از مغزههــای
کربناتــه بــا اســتفاده از آزمایشهــای اندازهگیــری زاویــه
تمــاس و ســیالبزنی مغــزه بررســی شــد .از نتایــج
آزمایشهــای انجــام شــده در ایــن پژوهــش میتــوان

نتیجــه گرفــت کــه:

میزان بازیافت نفت ()%

نتیجهگیری

محلول 5
محلول 4
محلول 1

میزان بازیافت نفت ()%
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شکل 5مقدار بازیابی نفت برای تزریق آب هوشمند با غلظتهای مختلف از
یونهای  Mg+2در دستگاه سیالبزنی مغزه (محلولهای 1تا)3

 -1افزایــش غلظــت یونهــای

Mg+2

و

Ca+2

از 0/01

مــوالر تــا  1مــوالر در آب هوشــمند مقادیــر زاویــه تمــاس
را بهترتیــب از  121بــه  89درجــه و از  121بــه  93درجــه

کاهــش میدهــد.

 -2افزایــش غلظــت یــون  SO4-2از  0/007مــوالر تــا 1

مــوالر در آب هوشــمند مقادیــر زاویــه تمــاس را بهترتیــب

از  121بــه  81درجــه کاهــش میدهــد.

 -3افــزودن  %0/05تــا  %0/3وزنــی ســورفکتانت طبیعــی

بــرگ ســدر بــه آب هوشــمند زاویــه تمــاس را از 121
درجــه بهترتیــب بــه  83و  41درجــه کاهــش میدهــد.
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 مقــدار برداشــت نهایــی نفــت را،مــوالر در آب هوشــمند

0/01  ازCa+2  وMg+2  بــا افزایــش غلظــت یونهــای-4

%0/05  افــزودن-6 . افزایــش میدهــد%53  بـ�ه%48 از

 مقــدار برداشــت، مــوالر در آب هوشــمند1 مــوالر تــا

%58/5  بــه%55 هوشــمند مقــدار بازیابــی نفــت را از

 افزایــش مییابــد%46  بــه%41 از

 وزنــی ســورفکتانت طبیعــی بــرگ ســدر بــه آب%0/3 تــا

.افزایــش میدهــد

نهایــی نفــت در آزمایــش ســیالبزنی مغــزه بــه ترتیــب

1  مــوالر تــا0/007  ازSO4-2  افزایــش غلظــت یــون-5
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