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طراحی میکرومدلهای جدید سهبعدی برای
بررسی عملکرد نانوذرات سیلیکا در افزایش
اثربخشی تزریق آب
سعید گل شکوه  1و  ،2مهناز حکمتزاده* 3و رضا خرمیان

2

 -1شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ،اهواز ،ایران
 -2دانشکده مهندسی نفت و گاز ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -3پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت95/7/10 :

تاريخ پذيرش96/3/30 :

چكيده
در ایــن تحقیــق از میکرومدلهــای نوینــی جهــت بررســی فرآینــد ازدیــاد برداشــت شــیمیایی بــا اســتفاده از نانــوذرات ســیلیکا اســتفاده
شــده اســت .طراحــی میکرومدلهــای جدیــد بهصــورت ســه بعــدی و ســاخت آنهــا بــا اســتفاده از دانههــای شیشــهای و کانیهــای
معدنــی نظیــر ماسهســنگ بــا شــکل هندســی کــروی و غیرکــروی انجــام شــده اســت .بدینمنظــور ایــن دانههــا بــا روشــی خــاص بیــن
دو صفحــه شیشـهای تعبیــه میشــوند و بعــد از قرارگیــری درون کــوره و رســیدن بــه دمــای نرمینگــی ،محیــط متخلخــل مخزنــی ایجــاد
میشــود .ایــن میکرومدلهــا در مقایســه بــا نمونههــای قبلــی از مزیــت هــای فراوانــی برخــوردار هســتند و میتواننــد خصوصیــات
ناهمگنــی یــک مخــزن واقعــی را منعکــس نماینــد .آزمایشهــای زاویــه تمــاس ،کشــش بیــن ســطحی ،ویســکوزیته ذاتــی و ســیالبزنی
میکرومــدل بــه منظــور بررســی اثــر مــواد تزریقــی بــر افزایــش اثربخشــی تزریــق آب و بــاال بــردن بازیافــت نفــت انجــام شــده اســت.
در آزمایــش زاویــه تمــاس ،تغییــر ترشــوندگی از نفــت دوســت بــه آبدوســت بـرروی الیـهای نــازک از ســنگ مخــزن در اثــر جــذب و
رســوب نانــوذرات ســیلیکا مشــاهده گردیــد .بــا بررســی ســیالبزنی ترکیــب هیبریــدی پلیمــر و نانــو در میکرومــدل ،افزایــش بازیافــت
نفــت و تشــکیل امولســیون نفــت در آب در مقایســه بــا تزریــق پلیمــر بهتنهایــی مشــاهده گردیــد .میکرومدلهــای جدیــد طراحــی
شــده وســیله مناســبی را بــرای مشــاهده جریــان ســیال در ســه بعــد فراهــم مینماینــد.
كلمات كليدي :میکرومدل ،نانوذرات سیلیکا ،افزایش اثربخشی سیالبزنی ،پلیمر.

را نداشــته باشــد .ایــن مرحلــه اواخــر نیمــه دوم عمــر

مقدمه

فشــار مخــازن نفتــی بــا تولیــد کاهــش مییابــد تــا جایــی

کــه ســیال مخزنــی توانایــی بــاال آمــدن تــا ســطح زمیــن
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

* hekmatzadeh@nioc.ir

مخــزن یــا شــروع مرحلــه ســوم تولیــد از مخــزن اســت

کــه نیازمنــد اعمــال روشهــای ازدیــاد برداشــت نفــت بــه
منظــور بهبــود تولیــد اســت .ســیالبزنی بــا اســتفاده از

مــواد شــیمیایی بهعنــوان یکــی از روشهــای ازدیــاد

برداشــت شــناخته شــده اســت.
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در ایــن راســتا بــه منظــور غلبــه بــر پیچیدگیهــای

مخزنــی میباشــد .در ایــن تحقیــق ،بــا بــهکار بــردن

مــواد شــیمیایی و ابزارهــای جدیــدی مــورد نیــاز اســت.

مخزنــی قابــل کنتــرل انجــام شــده اســت .ســپس مطالعــه

مخزنــی و شناســایی مکانیزمهــای جابهجایــی ســیاالت
یکــی از روشهــای شــناخت مکانیزمهــای حرکــت

چندفــازی ســیاالت در مخــزن ،اســتفاده از محیطهــای

متخلخــل مصنوعــی میباشــد .اخیــرا گل شــکوه و

همــکاران [ ]1ایــدهای نــو در زمینــه طراحــی و ســاخت
محیــط متخلخــل بــا خصوصیــات قابــل کنتــرل مطــرح

نمودنــد .ســاخت میکرومدلهــای ســه بعــدی ،نمون ـهای
از ایــن نــوع محیطهــای متخلخــل بــا خصوصیــات قابــل

کنتــرل اســت.

محیــط متخلخــل در بســیاری از زمینههــا از جملــه
مهندســی نفــت ،شــیمی و مطالعــه آلودگــی آب و خــاک

کاربــرد دارد .میکرومــدل محیــط متخلخــل شــفافی اســت

کــه میتوانــد بــرای شناســایی مکانیزمهــای تولیــد
و بررســی اثربخشــی تزریــق مــواد شــیمیایی جدیــد در
ازدیــاد برداشــت نفــت هماننــد نانــوذرات و پلیمرهــا مــورد

اســتفاده قــرار گیــرد .دو روش متــداول بــرای ســاخت

میکرومــدل روشهــای شــیمیایی و لیــزری میباشــند.
در روش لیــزری ،از دســتگاه لیــزر دیاکســیدکربن بــه
منظــور ســاخت و حکاکــی محیــط متخلخــل بــر روی
یــک صفحــه شیشــهای اســتفاده مــی شــود کــه ایــن

روش بهصــورت جامــع توســط محمــدی و همــکاران []2
مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .همچنیــن حکمــت زاده

و همــکاران نیــز نتایجــی ارائــه کردهانــد [ 3و .]4

در مطالعــه مخــازن گازی تحــت رانــش آب از میکرومــدل

لیــزری اســتفاده نمودنــد .ســاخت میکرومــدل لیــزری

راحــت و دارای هزینــه تمــام شــده پایینــی اســت.
میکرومــدل شــیمیایی بــه دلیــل اســتفاده از اســیدهای

خطرناکــی ماننــد ســولفوریک اســید نســبت بــه روش
لیــزری دارای مراحــل ســاخت پیچیدهتــری اســت.

شــکل هندســی حفــره و گلــوگاه هــا در میکرومدلهــای
حاصــل از هــر دو روش از یکنواختــی منظمــی تبعیــت

نمیکنــد .همچنیــن ،تخلخــل و تراوایــی محیــط متخلخل
حاصــل در ایــن دو روش بســیار بــاال و دور از واقعیــت

ایــدهای نــو ســاخت محیــط متخلخلــی بــا خصوصیــات
افزایــش برداشــت ناشــی از تزریــق نانــوذرات ســیلیکا در

ایــن میکرومــدل جدیــد انجــام شــده اســت .روشهــای

ازدیــاد برداشــت نفــت بــه دو دســته کلــی روشهــای

تزریــق پایــه آبــی و پایــه گازی تقســیمبندی مــی شــوند.
شــرایط مخــزن و مســائل اقتصــادی تعیینکننــده روش

ازدیــاد برداشــت موثــر مــی باشــند .رســوب آســفالتین و

بهوجــود آمــدن پدیــده انگشــتی شــدن از معایــب تزریــق
روشهــای پایــه گازی هســتند .در میــان روشهــای پایــه

آبــی ،از پلیمــر بهصــورت گســترده و میدانــی اســتفاده
شــده اســت [.]5

امــا بیشــتر میادیــن نفتــی بــا شــرایط ســخت و پیچیدهای
ماننــد دمــا و شــوری بــاال مواجــه هســتند کــه منجــر

بــه تخریــب پلیمرهــای معمولــی میشــود .بــه منظــور
غلبــه بــر ایــن مشــکل میتــوان از دو راهــکار اســتفاده
کــرد .روش اول ،ســنتز پلیمرهــای جدیــد اســت .اخیــراً،
شــعبان و همــکاران [ ،]6تمثیلیــان و همــکاران []7
و تمثیلیــان و رمضانــی [ ]8پلیمرهــای هوشــمندی را

اختــراع کردنــد کــه نســبت بــه شــرایط دمــا و شــوری

بــاال واکنــش نشــان داده و ســبب افزایــش ویســکوزیته
میشــوند .روش دوم اســتفاده از پلیمرهــای رایــج بــا

اضافــه نمــودن افزودنیهایــی ماننــد نانــوذرات اســت

کــه ســبب بهبــود خــواص پلیمــر میشــود .ایــن امــر
عالوهبــر بحــث هزینــه ،منجــر بــه صرفهجویــی در
زمــان خواهــد شــد .در آزمایــش زو و همــکاران از ترکیــب

نانــوذرات ســیلیکا در آزمایــش ســیالبزنی مغــزه بــرای

بهبــود عملکــرد پلیمــر آبگریــز هیدولیــز شــده در شــرایط
دمــا و شــوری بــاال اســتفاده شــد [ .]9نتایــج ایــن مطالعــه

نشــان داد کــه اســتفاده از افزودنــی نانــوذرات بــه پلیمــر
ســبب بهبــود خــواص حرارتــی ،مغناطیســی و الکتریکــی

پلیمرهــا میشــود [ .]9هندرانینــگات و تورســیتر نشــان
دادنــد کــه اســتفاده از پلــی وینیــل پیرولیــدن بهعنــوان
یــک پایدارکننــده منجــر بــه پایــداری نانــوذرات و عــدم
تجمــع آنهــا خواهــد شــد [.]10
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مغــزی و همــکاران اثــر ترکیــب نانــوذرات ســیلیکا و

ســیلیکا ،پلیمــر ،هیبریــد نانــو ذرات و پلیمــر ،نفــت خــام

اســتفاده از میکرومدلهــای شــیمیایی و لیــزری مــورد

آبدوســت بــا متوســط انــدازه ذرات  12 nmاســتفاده

پلــی اکریــل آمیــد بــر ازدیــاد برداشــت نفــت را بــا
بررســی قــرار دادنــد [ 11و  .]12در مطالعــه یوســفوند و
جعفــری نشــان داده شــد کــه جــذب نانــوذرات ســیلیکا

ب ـرروی دیــواره حفــره و گلوگاههــا منجــر بــه آبدوســتی
شــدید میکرومــدل شــده و باعــث میشــود هیدرولیــز

پلــی اکریــل آمیــد عملکــرد بهتــری بــر بازیافــت نفــت
داشــته باشــد [ 13و  .]14در ایــن تحقیــق ،اثــر ترکیــب

نانــوذرات ســیلیکا بههمــراه پلیاکریلآمیــد 1جهــت
ازدیــاد برداشــت در میکرومدلــی جدیــد مطابــق با شــرایط

مخزنــی از منظــر انــدازه حفــرات و گلوگاههــا در محیــط
متخلخــل بررســی شــده اســت .در ایــن مطالعــه ،اثــر

اضافــه شــدن نانــوذرات فیــوم ســیلیکا در بهبــود شــرایط
تزریــق آب و پلیمــر بــه تنهایــی بــا تزریــق در میکرومــدل

ارزیابــی شــده اســت .میکرومــدل جدیــد امــکان مشــاهده
تغییــرات نفــت باقیمانــده بهصــورت کیفــی در محیــط

ناهمگــن و ســه بعــدی را فراهــم مینمایــد.

و محلــول آب شــور میباشــند .نانــوذرات ســیلیکای

شــده اســت .ایــن نانــوذرات از شــرکت صنعتــی اونیــک

2

تهیــه شــدهاند .نانــوذرات ســیلیکای آبدوســت توســط

میکروســکوپ الکترونــی عبــوری مشــخصهیابی شــده
3

اســت .اطالعــات ایــن نانــوذرات در جــدول  1آورده شــده
اســت.

جدول  1ویژگی نانوذرات سیلیکا.
ویژگی

مقدار

اندازه متوسط ذرات

12 nm

مساحت سطح ویژه

200 m /g

pH

3/7 – 4/7

SiO2

99 %wt

دانسیته توده

0/05 g/cc

2

پلیمــر مــورد اســتفاده در ایــن آزمایش از شــرکت اس ان

اف 4تهیــه شــده اســت .جــدول  2برخــی از ویژگیهــای

در ایــن تحقیــق ابتــدا مــواد مــورد اســتفاده در انجــام

ایــن نــوع پلیمــر را گــزارش میدهــد .براســاس نــوع

روش طراحــی و ســاخت میکرومــدل جدیــد بیــان شــده

نــوع ترکیــب حاصــل شــامل کامپوزیــت یــا هیبریــدی

نانــوذرات و پلیمــر بیــان میشــود .پــس از آن ،مراحــل

معمولــی بــا نانــوذرات ســیلیکا منجــر بــه تشــکیل

تزریــق آب شــور ،پلیمــر و هیبریــد پلیمــر بــا نانــوذرات

دارای زنجیــره فعــال جانبــی هســتند منجــر بــه تشــکیل

بررســی شــدهاند.

نــوع کامپوزیــت باشــد ،محصــول نهایــی دارای مجموعــه

مواد

زمانیکــه اختــاط پلیمــر و نانــو از نــوع هیبریــد باشــد،

آزمایــش شــامل ســیاالت توصیــف شــده اســت .ســپس،

پلیمــر اســتفاده شــده در ترکیــب بــا نانــوذرات ســیلیکا

اســت .بهتریــن روش تشــکیل هیبریداســیون بیــن

بــودن تشــخیص داده میشــود .ترکیــب پلیمرهــای

تزریــق مــواد درون میکرومــدل تحــت ســه ســناریوی

کامپوزیــت میشــوند .در صورتیکــه پلیمرهایــی کــه

ســیلیکا توضیــح داده میشــود .در انتهــا نتایــج آزمایشــات

هیبریداســیون میشــوند .در حالتــی کــه ترکیــب از
ویژگیهــای نانــو ذرات و پلیمــر خواهــد بــود امــا

در ایــن بخــش ،مــواد مــورد اســتفاده در ایــن مطالعــه

محصــول حاصلــه دارای ویژگیهــای منحصــر بــه فــردی

اســتفاده و در قســمت دوم ،روش طراحــی و ســاخت

یافــت نمیشــود [.]15

شــرح داده شــده اســت .در قســمت اول ،ســیاالت مــورد

میکرومــدل آورده میشــود.
سیاالت

ســیاالت مــورد اســتفاده در ایــن تحقیــق شــامل نانــوذرات

خواهــد بــود کــه در هیچیــک از مــواد اولیــه بــه تنهایــی

1. Sulfonated Copolymer
2. Evonik Industry
3. TEM
4. SNF Company
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جدول  2ویژگیهای پلیمر.
پلیمر

وزن مولکولی (دالتون)

درجه سولفونه

(Acrylamide/AMPS based copolymer (AN132

8×106

32

عالوهبــر پلیمریزاســیون یــک مونومــر درون سوسپانســیون

محلــول آب شــور نیــز توســط آب دیونیــزه و نمــک ســدیم

میتوانــد بهعلــت تــورم و اختــاط آرام یــک کوپولیمــر

( )50000 ppmســنتز گردیــد.

ذرات غیرآلــی ماننــد نانــوذرات ســیلیکا ،هیبریداســیون

درون سوسپانســیونی از نانــوذرات حاصــل شــود [.]9

کلرایــد بــا شــوری معــادل بــا شــوری آب خلیــج فــارس

بــه منظــور بررســی هیبریداســیون ،دو حالــت ترکیــب
محلــول پلیمــر بــا سوسپانســیون نانــوذرات ســیلیکا و

ترکیــب پلیمــر پــودری بــا سوسپانســیون نانــوذرات بــا

جدول  3خواص نفت خام.
خواص نفت خام در شرایط استاندارد

مقدار (درصد مولی)

اتان

0/2

پروپان

1/5

ایزو بوتان

1

نرمال بوتان

4

ایزو پنتان

3

نرمال پنتان

3/6

هگزان

6/4

هپتان و سنگین تر

80/1

گوگرد

0/2

درصــد وزنــی برابــر انجــام گردیــد .پــس از همــزدن آرام

بــرای مــدت  24 hrو اندازهگیــری ویســکوزیته ذاتــی
محلولهــا؛ ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه ترکیــب پلیمــر

پــودری بــا سوسپانســیون نانوذرات ســیلیکا و همــزدن آرام
منجــر بــه تشــکیل پیونــد بهتــری بیــن زنجیــره پلیمــر و

نانــوذرات و افزایــش ویســکوزیته محصــول نهایــی خواهــد
شــد .لــذا بــه منظــور تشــکیل هیبریداســیون بیــن

پلیمــر بــا نانــوذرات ســیلیکا ،غلظتهــای 200 ppm

از نانــوذرات ســیلیکا و کوپلیمــر پــودری انتخــاب شــد.

بــرای آمــاده ســازی سوسپانســیون نانــوذرات ســیلیکا
از دســتگاه آلتراســونیک پروبــی (دامنــه  %60و ســیکل

 )0/5اســتفاده شــد .بــا هــدف ایجــاد تــورم کوپلیمــر

درون سوسپانســیون نانــوذرات ســیلیکا و تشــکیل یــک
شــبکه بیــن نانــوذرات ســیلیکا و کوپلیمــر ،ایــن ترکیــب

بــه مــدت یــک روز در یــک مــکان آرام قــرار داده شــد.

بــه منظــور داشــتن یــک هیبریداســیون همگــن ،ترکیــب

نانــوذات ســیلیکا و کوپلیمــر بــه مــدت یــک روز دیگــر بــا
اســتفاده از یــک همــزن مغناطیســی بــه آرامــی مخلــوط

شــد .ویســکوزیته ســینماتیک هیبریــد پلیمــر بههمــراه

نانــوذرات ســیلیکا برابــر  3/03 cStاندازهگیــری شــد.
باالتــر بــودن ویســکوزیته محصــول نهایــی نســبت بــه

مــواد اولیــه نشــاندهنده تشــکیل هیبریــد همگــن مــی
باشــد .نفــت خــام اســتفاده شــده در تمــام آزمایشــات

از یکــی از میادیــن جنــوب غربــی ایــران تهیــه گردیــد.
خــواص نفــت مــورد نظــر در جــدول  3آورده شــده اســت.

میکرومدل

بــرای ســاختن میکرومــدل جدیــد ،نیــاز بــه مقــداری
دانههــای شیشــهای و معدنــی بــه منظــور تشــکیل
محیــط متخلخــل مــی باشــد .در ابتــدا یــک صفحــه
شیشــهای صــاف بــا ضخامــت  4 mmبــرای قســمت

زیریــن میکرومــدل انتخــاب میگــردد .ســپس  4عــدد
نــوار شیشـهای بــا ضخامــت مدنظــر در چهــار لبــه صفحــه

شیشــهای زیریــن بهنحــوی چســبانده مــی شــوند تــا

محفظــه ای بــرای ریختــن مــواد تشــکیل دهنــده محیــط
متخلخــل و تعبیــه ورودی و خروجــی فراهــم گــردد .بعــد
از آن صفحــه شیش ـهای دیگــری بــا ضخامــت  2 mmبــر

روی نوارهــای شیش ـهای قــرار داده مــی شــود تــا اینکــه
محیــط متخلخــل بســتهای را تشــکیل دهــد (شــکل .)1

در انتهــا میکرومــدل بــه مــدت نیــم ســاعت در دمــای
 700 °Cدرون کــوره قــرار میگیــرد.

شماره  ،96آذر و دی 1396
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شکل  1الف) میکرومدل سه بعدی ،ب) دانههای تشکیلدهنده میکرومدل ،ج) میکرومدل اشباع شده با نفت.

ایــن امــر منجــر بــه ســاخت محیــط متخلخلــی صلــب و

در ایــن طراحــی محدودیــت مدلهــای قبلــی حــذف

نــوع ذرات تشــکیلدهنده و دمــای کــوره در تخلخــل و

طراحــی انعطافپذیــر میکرومــدل بــدون محدویــت در

بــدون حرکــت در اثــر ســیالبزنی میشــود .انــدازه و

نفوذپذیــری میکرومــدل تاثیرگــذار اســت.

گردیــده اســت و بســیاری مزیتهــا شــامل امــکان
طــول ،عــرض و ضخامــت آن و تعبیــه چندیــن پــورت

از مزیتهــای ســاخت ایــن میکرومدلهــا نســبت بــه

در مکانهــای مختلــف میکرومــدل بهعنــوان ورودی و

 -امــکان اســتفاده از دانههــا و کانیهــای تشــکیل دهنــده

میکرومــدل ســه بعــدی اســتفاده شــده در ایــن تحقیــق

 -طراحــی و ســاخت آســان بــدون نیــاز بــه دســتگاه لیــزر

شیشـهای یکســان ،کــروی و همجنــس اســتفاده شــده در

 -امــکان ســاخت میکرومدلهــای ســه بعــدی متشــابه

یکســانی نیــز بهدســت میآیــد .براســاس آنالیــز تصاویــر

 -امــکان ســاخت محیــط متخلخلــی بــا خصوصیــات

بــرآورد گردیــد .بــرای برقــراری تعــادل نیروهــای بیــن

مدلهــای پیشــین میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

ســنگ مخــزن بــه منظــور ســاخت محیــط متخلخل

و مــواد اســیدی

بــا میکرومدلهــای دو بعــدی از نظــر خــواص و ویژگــی
دلخــواه از نظــر تخلخــل و تراوایــی بــا تنظیــم انــدازه و

نــوع ذرات تشــکیلدهنده و دمــای کــوره

خروجــی فراهــم گردیــده اســت (شــکل  .)2ویژگیهــای
در جــدول  4ذکــر گردیــده اســت .بــا توجــه بــه دانههــای
ســاخت میکرومــدل ســه بعــدی ،توزیــع انــدازه حفــرات

صــورت گرفته شــعاع متوســط حفرات ایجاد شــده 50 μm

نیروهــای مویینگــی و ویســکوز در میکرومــدل متناســب
بــا شــرایط مخزنــی عــدد مویینگــی متوســط  10در
-8

 -شستشــوی آســان و بــدون پدیــده مهاجــرت دانههــای

نظــر گرفتــه شــده اســت .بنابرایــن بــا توجــه بــه ســرعت

 -توانایــی ســاخت دســتگاه ســیالبزنی مغــزه مســطح

مقطــع عبــوری جریــان در میکرومــدل دبــی تزریــق برابــر

تشــکیلدهنده محیــط متخلخــل

جهــت تصویرســازی ،مطالعــه و شناســایی مکانیزمهــای
تولیــد

 -امــکان ســاخت محیطهــای متخلخــل ناهمگــن بــا

اســتفاده از دانههــای شیشــهای و کانیهــای مختلــف

بعــد از ســاخت ایــن میکرومــدل جدیــد ،نیــاز بــه ســاخت
نگهدارنــدهای جدیــد بــرای ایــن نــوع میکرومدلهــا نیــز
میباشــد تــا شــرایط تزریــق در فشــار بــاال فراهــم شــود.

متوســط ســیال در مخــزن ( )1 ft/dayو میانگیــن ســطح

 0/5 ccبــر ســاعت بــرای ســیالبزنی اســتفاده شــد.
بحث و نتایج

در ایــن بخــش ،ابتــدا ویســکوزیته ذاتــی هیبریــد نانوذرات
ســیلیکا و پلیمــر در مقایســه بــا پلیمــر بهتنهایــی در دو

دمــای مختلــف بررســی میشــود.
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چهــار غلظــت متفــاوت کوپلیمــر ( 300 ،200 ،100و
ppm

 )400بههمــراه  500 ppmاز نانــوذرات ســیلیکا

بــرای ایجــاد ترکیــب هیبریــدی بــا غلظتهــای متفــاوت
اســتفاده شــد .شــکل  2ویســکوزیته ذاتــی پلیمــر در

دو دمــای  35و  60 °Cرا نشــان میدهــد .همانگونــه

کــه از ایــن شــکل مشــخص اســت پلیمــر بــه تنهایــی
شکل  2میکرومدل ،نگهدارنده و پورتهای تزریق.
جدول  4ویژگیهای میکرومدل سه بعدی.
پارامترها

مقادیر

تخلخل ()%

45/44

تراوایی (دارسی)

2

طول ()cm

5

عرض ()cm

5

ضخامت ()cm

0/1

اندازه دانهها ()μm

250

در دماهــای باالتــر دارای ویســکوزیته کمتــری اســت کــه

نشــاندهنده عــدم پایــداری پلیمــر مذکــور در دماهــای
بــاال اســت .شــکل  ،3ویســکوزیته ذاتــی محلولهــای

هیبریــدی حاصــل از اضافــه شــدن  500 ppmنانــوذرات
ســیلیکا بــه چهــار غلظــت متفــاوت پلیمــر را در دو

دمــای  35و  60 °Cنشــان میدهــد .بــا توجــه بــه ایــن
شــکل ویســکوزیته هیبریــد پلیمــر و نانــو ذرات باالتــر از

ویســکوزیته پلیمــر بهتنهایــی اســت .ترکیــب هیبریــد

نســبت بــه پلیمــر بهتنهایــی در دماهــای باالتــر پایــداری

بهتــری دارد و ویســکوزیته بــا تغییــر دمــا کاهــش اندکــی
یافتــه اســت .لــذا ترکیــب هیبریــد بهعلــت تشــکیل یــک

شــبکه بیــن نانــوذرات ســیلیکا و پلیمــر دارای ویســکوزیته

پــس از آن آزمایــش زاویــه تمــاس هیبریــد بــا نفــت خــام

باالتــر و پایــداری حرارتــی بهتــری نســبت بــه پلیمــر

اندازهگیری ویسکوزیته ذاتی

اندازهگیری زاویه تماس

ویســکوزیته ذاتــی پلیمــر ،نانــوذرات ســیلیکا و هیبریــد

ترشــوندگی در یــک سیســتم مخزنــی ســنگ -ســیال

شــد .ویســکوزیته ذاتــی بــا اســتفاده از عــرض از مبــدا

روی ســطح ســنگ در حضــور ســیال دیگــر .ترشــوندگی

نتایــج ویســکوزیته ذاتــی در دو دمــای  35و  60 °Cدر

ترشــوندگی یــک ســطح توســط ســیال را معمــوال بــا

در حداکثــر شــوری انجــام میشــود.

بهتنهایــی اســت.

آنهــا توســط ویســکومتر مویینــه آبلهــود 1انــدازه گیــری

عبــارت اســت از توانایــی پخــش شــدن یــک ســیال بــر

نمــودار ویســکوزیته برحســب غلظــت بهدســت میآیــد.

نقــش بهســزایی در تولیــد نفــت ایفــا میکنــد .درجــه

جــدول  5گــزارش شــده اســت.

اســتفاده از آزمایــش اندازهگیــری زاویــه تمــاس بهدســت

جدول  5ویسکوزیته ذاتی در دو دمای  35و .60°C
نمونهها

ویسکوزیته ذاتی (دسی لیتر به گرم)
35 °C

60 °C

آب دیونیزه

1

1

نانوذرات سیلیکا

1

1

پلیمر

77

59

هیبرید

113

111

میآورنــد .در ایــن تحقیــق ،از الیــه نازکــی از ســنگ
مخــزن مــورد مطالعــه بــه منظــور بررســی ترشــوندگی
اســتفاده شــده اســت .در ایــن راســتا یــک قطــره نفــت بــا

حجــم  10 μLب ـرروی الیــه نــازک مدنظــر ،کــه از قبــل
در ســیال تزریقــی غوطــهور شــده ،تزریــق میشــود.

زاویــه تمــاس قطــره نفــت بـرروی اســایس ســنگ بــرش
خــورده را در حضــور آب ه ـمزاد برابــر  31/9اندازهگیــری
شــد.
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35 °C

95

60 °C

85
75
65
55

0/04

0/03

0/02

0/01

45

ویسکوزیته ذاتی (دسی لیتر به گرم)

105

غلظت ()g/dL
شکل  3ویسکوزیته ذاتی هیبرید پلیمر و نانوذرات سیلیکا در دو دمای  35و .60°C

بــه منظــور بررســی تغییــرات ترشــوندگی ،الیــه نــازک

ســنگ مدنظــر درون هیبریــد نانــوذرات ســیلیکا و پلیمــر
بــا شــوری آب همــزاد غوطــهور شــد .بعــد از 30 min

( )1 ft/dayبرابــر بــا  0/5 cc/hrبهدســت آمــد .براســاس
محاســبات انجــام شــده زمــان تزریــق بــرای یــک حجــم

فضــای خالــی از محیــط متخلخــل برابــر

min

147

مشــاهده گردیــد کــه نانــوذرات ســیلیکا بــر روی الیــه

میباشــد .شــکل  4تجهیــزات اســتفاده شــده بــرای

ســفیدی تبدیــل شــد .ایــن پدیــده بــه ایــن دلیــل رخ

پمــپ ســرنگی ،میکروســکوپ ،میکرومــدل ،منبــع نــور و

نــازک ســنگ رســوب کردنــد و رنــگ آن از تیرگــی بــه
داده اســت کــه در زمــان برخــورد ســیال تزریقــی بــا آب

هـمزاد مخــزن ،بهدلیــل شــوری بســیار بــاال شــبکه ایجــاد

شــده بیــن نانــوذرات و پلیمــر تخریــب شــده و نانــوذرات

ســیلیکا بــر روی ســنگ نشســت میکننــد .ســپس بــه

منظــور بررســی تغییــرات ترشــوندگی ،زاویــه تمــاس الیــه

نــازک ســنگی پوشــیده شــده بــا نانــوذرات ســیلیکا برابــر

بــا  142°Cاندازهگیــری شــد .ایــن نتایــج نشــاندهنده

تغییــر ترشــوندگی ســنگ از نفــت دوســت بــه آبدوســت

میباشــد کــه ســبب کاهــش اشــباع نفــت باقیمانــده

درون مخــزن میشــود.
سیالبزنی میکرومدل

بــه منظــور بررســی ســیالبزنی ،ابتــدا بایســتی میکرومدل
توســط نفــت کامــا اشــباع شــود .از اشــباع آب همــزاد بــه

دلیــل حجــم پاییــن میکرومــدل صرفنظــر شــده اســت.
ســپس حجــم فضــای خالــی میکرومــدل بــا اندازهگیــری
اختــاف وزن میکرومــدل خالــی و اشباعشــده بــا نفــت

خــام و همچنیــن مشــخص بــودن دانســیته نفــت خــام
محاســبه شــده اســت ( .)1/136 ccدبــی تزریــق درون

محیــط متخلخــل بــا لحــاظ ســرعت متوســط مخــزن

ســیالبزنی میکرومــدل را نشــان میدهــد کــه شــامل

نگهدارنــده میکرومــدل میباشــد.
ســه مرحلــه ســیالبزنی بــا حجــم ســیال تزریقــی 1 PV
در میکرومــدل بــه ترتیــب بهصــورت زیــر انجــام پذیرفــت؛

الــف 50000 ppm -آب شــور؛ ب 1000 ppm -پلیمــر
بهتنهایــی؛ ج -هیبریــد نانــوذرات ســیلیکا ()2000 ppm

و پلیمــر ( .)1000 ppmالزم بــه ذکــر اســت کــه ترکیبــات

هیبریــد و پلیمــر در حیــن تزریــق و نیــز  4روز پــس از
تزریــق پایــدار بــوده و هیچگونــه تغییــر فــازی مشــاهده

نگردیــد .نمــودار ضریــب بازیافــت بــر حســب زمــان پــس
از تزریــق یــک حجــم فضــای خالــی از ســیال تزریقــی

در شــکل  5نشــان داده شــده اســت .ذکــر ایــن نکتــه

ضــروری اســت کــه در ســناریوهای تزریــق بــه ماننــد
شــرایط تزریــق درون یــک مخــزن نفتــی عمــل شــده
اســت .بدیــن صــورت کــه ابتــدا یــک حجــم فضــای خالــی

از محیــط متخلخــل توســط آب شــور تزریــق شــده اســت
ســپس بــرای اعمــال ســناریوی تزریــق بعــدی بــدون

شستشــوی میکرومــدل مقــدار یــک حجــم فضــای خالــی

از کوپلیمــر در میکرومــدل تزریــق شــده اســت تــا مقــدار
بازیافــت اضافــی توســط ســیالبزنی کوپلیمــر حاصــل
گــردد .ایــن امــر بــرای هیبریــد نیــز اعمــال شــده اســت.

حذف ترفتالیک اسید از ...
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شکل  4تجهیزات مورد استفاده برای سیالبزنی هیبرید پلیمر و نانوذرات در میکرومدل.
95
60
45

تزریق آب شور
تزریق پلیمر
تزریق نانوذرات

30
15

50 100 150 200 250 300 350 400 450
زمان ()min
شکل  5بازیافت نفت برای سه سناریوی مختلف تزریق.

0

رضیب بازیافت نفت ()%

75

0

بازیافــت نفــت بعــد از تزریــق آب شــور ،کوپلیمــر و

محیــط ناهمگــن و ســه بعــد بهعنــوان محیــط متخلخــل

گردیدنــد .همچنیــن مجمــوع بازیافــت نهایــی مربــوط

آمــده ،هیبریــد نانــوذرات ســیلیکا بــا پلیمــر ترکیــب ثمــر

هیبریــد بــه ترتیــب  %22 ،%29/3و  %26/4محاســبه
بــه ســه ســناریوی تزریــق  %77/7بهدســت آمــد .در
ســناریوی ســوم ،تزریــق نانــوذرات ســیلیکا و پلیمــر ،نــه
تنهــا افزایــش ویســکوزیته بلکــه کاهــش کشــش بیــن

ســطحی و تشــکیل امولســیون نفــت در آب منجــر بــه
افزایــش عــدد مویینگــی و بازیافــت نفــت شــد.

نتیجهگیری

نماینــده مخــزن ایجــاد مــی کنــد .براســاس نتایــج بدســت
بخشــی بــرای افزایــش اثربخشــی ســیالبزنی میباشــد.
مهمتریــن نتایــج بهدســت آمــده عبارتنــد از:

روش آمادهســازی هیبریــد نانــوذرات ســیلیکا و پلیمــر

بــرروی ویســکوزیته موثــر اســت و بهتریــن روش
آمادهســازی هیبریــد اضافــه کــردن پلیمــر بهصــورت
پــودر بــه سوسپانســیون نانــوذرات ســیلیکا میباشــد.

هیبریــد نانــوذرات ســیلیکا و پلیمــر نــه تنهــا منجــر بــه

در ایــن مطالعــه ،توانایــی هیبریــد نانــوذرات ســیلیکا بــه

افزایــش ویســکوزیته در غلظتهــای کــم پلیمــر میشــود

طراحــی میکرومدلهــای جدیــدی مــورد بررســی واقــع

پــی دارد.

منظــور کاهــش اشــباع نفــت باقیمانــده بــا اســتفاده از

بلکــه پایــداری پلیمــر در شــوری و دماهــای باالتــر را در

شــد .بدیــن منظــور آزمایشهــای ویســکوزیته ،تشــکیل

نانــوذرات ســیلیکا پتانســیل باالیــی در اعمــال تغییــر

انجــام شــد .گردیــد .میکرومدلهــای جدیــد طراحــی

و بســیار پاییــن را دارنــد .بــه هــر حــال بایســتی دقــت

امولســیون ،زاویــه تمــاس و ســیالبزنی میکرومــدل

ترشــوندگی و تاثیــر مثبــت بــر روی تراواییهــای پاییــن

شــده وســیله مناســبی را بــرای مشــاهده جریان ســیال در

داشــت کــه سوسپانســیون نانــوذرات بــه انــدازه کافــی
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.بازیافــت میکروســکوپیک را بهبــود دهــد

 اســتفاده.پایــدار باشــد تــا اثربخشــی خــود را اعمــال کنــد

تشکر و قدردانی

.ســیلیکا کمــک میکنــد

از پلیمــر بههمــراه نانــوذرات بــه پایــداری نانــوذرات

نویســندگان مقالــه از شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز

تزریــق هیبریــد درون میکرومــدل منجــر بــه بهبــود

.حمایــت مالــی و اطالعاتــی تشــکر بــه عمــل میآورنــد

 پلیمــر بــه نانــوذرات ســیلیکا کمــک.بهتنهایــی میشــود

جنــوب و شــرکت دانههــای شیشــهای پانــا بدلیــل

بازیافــت نفــت نســبت بــه تزریــق آب شــور یــا پلیمــر
میکنــد تــا بــه مناطــق دســت نخــورده نفــوذ کنــد و
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